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 הלא היא ספר הערוך אשד בו נקבצו בעמיר גורנה כל המלות החמורות בתלמוד
 ומדרשים ונסדרו עפ״י א״ב למען ירוץ הקורא בו

 פאת

ל דל א י ח ו י נ י ב ז י תן ב ו נ י נ  ר ב
 ראש מתיבתא דרומי

 ועליו ספר

 מוסף הערוך
 להרב החכם הבקי מזככת דטבע והרפואה והבלשן הגדול דבי

א ז״ל. י פ ס ו ן מ י מ י נ  ב
 מיוסד על דפוס ראשון של הערוך <כעדך הול׳׳ז) ודפוס וויניציאה (הרצ׳׳א) עם הוספות.
 הגהות, הערות ותקעים על פי שבעה כתבי יד מהערוך עתיקי יומין ועם מעלות אחרות

 רבות כאשר תחזינה עיני הקוראים.

 אזנתיו והקרתיו

 אנכי הגעיר

 . חנוך יהודה באא׳ימ הרד ישראל קאהוט .
 י רב ואב׳׳ד בק״ק פינשקירכען והגליל יציץ.
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ך ו ף  ע
 הלא היא ספר הערוך אשר בו נקבצו כעמיר גורנה כל המלות החמורות בתלמוד

 ומדרשיים ונםדרו עפ״י א״ב למען ירוץ הקורא בו

 כאת

ל דל א י ח ו י נ י ב י נו נתץ ב ץ ר ב  ר
 ראש מתיבתא דרומי

 ועליו ספר

 מוסף הערוך
 להרב החכם הבקי בחכמת הטבע והרפואה והבלשן הגדול רבי

א ז״ל. י פ ם ו ן מ י מ י נ  ב

ל הערוך (כערך הרל״ז) ודפוס וויניציאה גהרצ״א) עם הוספות,  מיוסד על דפוס ראשון ע
 הגהות, הערות ותקעים על פי שבעה כתבי יד מהערוך עתיקי יומין ועם מעלות אחרות

 רבות כאשר תחזינה עיני הקוראים.

 אזנתיו וחקרתיו

 v אנכי הצעיר

 חנוך יהודה באא מ הרד ישראל קאהוט
 רב ואב״ד בק״ק פינפקירכען והגליל יצ״ו.

 חלק שני

י ע ן. ו ו סר ב ה ק י ר ל ש ת א ו מ כ ח ל ה ע ש י מ ע ד א ק א ה ר ז ע  ב

 וויק תרלי׳ה•
ג בר א ג ר ל גע א ס ש ו פ ד  ב

 j וזמנו• 0. סנל>)לענסקין.)
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ם י ר ש ע ש ו מ ח ת ה נ ל ש ב ו י  ל

 אוביל בראש ספרי ברכת שי לכבוד טדי אשר הוקמו על להורות את בחורי בני ישראל
 בבית המדרש לרבנים בברעםלוי-

 היה החכמים המפוארים, חין ערכם נודע בשערים

ו ומהיי״י ײ י ה  מ

 צבי בן מדר יעקב גרעטץ. ברוך p מות שמואל צוקעדמאן•

 האל המחיה את הכל. יחיה את הדרת כבודכם עוד ליובל שנת החמשים ויתן לכם
 שיבה טובה בדו ועוז, להצמיח בגן המדעים פרי חכמתכם ותנובות תבונתכם גם בימים

 הבאים, שמש פעולתכם,יאיר בננה וזיו שבעתים, ויקר'שמכם יזהיר עד בלתי שמים!

 כאות תלמידכם המוקירכש ומבבדכם כתמים עד אחרית ד,ימים י

ר אלכסנדר זקאהוט.  הצעיר הנוך יהודה המכונה ד



 אות הבית
:vgjta—: 

 1 3א (er kam והשם ביאה das Kommon) ושב

הן <שס מ״ו0 זו  הכהן «יק׳ י״ד׳ ל״ט) ובא הכ
 היא שיבה זו היא ביאה כר״ג דאלו הן הלוקין
 <מכי׳ י״ג:> ובד־ג דכיצד (יבמי־ י״ז:> ו ב ם״ ג
 ד א ל מ נ ה ל כ ״ ג י) ובפי התכלת בגט׳ דהלחם
 (מנחי׳ מ״יי:> ובסוף כיסוי הדם בגט׳ והשוחט

̂יי <«״"•>. פי׳ זו היא שיבה זו היא  ונמצאת טרסה גײי
 י ביאה טח שיבה בא הכהן מביתו לבית הטנוגע אף
 ביאה בא הכהן מביתו לבית הטנוגע דילפינן גזרה
 שוד, מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע
 כשמצאז״שפשה ואינו נותץ הבית כדכתיב (ייק׳
 ש=» ושב הכהן ביום השביעי והנה פשה הנגע

 בקירות הבית וצוה הכהן וחלצו וגו׳ עד.ועפר אחר
(ceיקח וטח את הבית אף ביאה נטי דכתיב מיק׳ ׳ 
 ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית אע״ג דכתיב
 <שם מיי) ונתץ את הבית אינו נותצו אלא חולץ
 וקוצה וטח ונותן לו שבוע וכן מפור׳ בתורת נהנים
 (ספר* מצורע פרש׳ זי פרק ד׳ דף ע״ג רע״ד בד,וצי אד,״ו)

 מה מצינו בפושה בראשון חולץ וקוצה וטח ונותן
 לו שבוע [וכי] ובסוף שבוע שלישי אם פשה נותץ
 .מכאן למדנו ג׳ שבועים לבתים'), והתורה אמרה
 הבא להרגך השכם להורגו בס״ג דר,דואה מקום
" ׳־ct נ״ח סע״א) ובם׳ בן סורר ומורה יעי : ב י  (כרכי׳ ס

 בגט׳ הבא במחתרת (שנתי׳ ע״ב•' פי׳ היכן אט׳ תורה
 (שמות כיב, א׳ ועיי׳ פידש״י וילק׳ משפטי׳ רמז שט״ב)

 אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים
 ופי׳ דבא (סני־ד׳ שם) טיט דמחתרת חזקה אין אדם
 מעמיד עצמו על ממונו והא טימר אמר אי קאי
 באפאי קטילנא ליה למריה דביתיה'). ואת הבאין
 ברשותה בכתוב׳ בפי הכותב לאשתו(פ״ו: עיי׳ פ״ח:
 רו׳ קידושי פ׳׳א הל״ד דים סע״0 כתב לה נדר ישבועה

 אין לי עליך וכי עד ועל הבאין ברשותיך. פי׳
 שמכרה או שנתנה להם4). וכן יפי׳ במתניתא דבי׳
 ר׳ חייא (תוספת׳ כתיב׳ פ״ט ועיי״ע א2תק מש״כ
 שם) אלו הן5) הבאין ברשותה כל שמכרה להם
 או נתנה להם במתנה. * [אחי״ה וכנ׳׳ה הרבה פעמי׳
 עד כי חדלתי לספור ד״ט בא וראה (תעני׳ ח׳. מגילי•
 כ״ט. כתוב׳ ק״ה. סוטי ייג. ל״ו. גיטי׳ נ״ז. ב׳׳ק ע׳׳ט:

 כ׳׳מ ע״א. ב׳׳ב פ״ח: סנהד׳ כ״נ. ק״ח. ערני׳ ט׳יו. ל׳ :

 מנחי׳ ק״•) כמו תא חזי, איתא חמי בית׳ עיי״ע

. . ם  אתא. ושם אי׳ עוד ציונים בענין יבא עלי א
 ובקהל״ר פי חופר נומץ אי׳ בטייס אם לא יבא עלי
 וצ״ל יבא עלי אש לא . . ובירו׳ יומי פ״א דל״ח
 רע״ד יבא עלי אם ראו קורות ביתי ירו׳ פסחי׳ פיו
 דל״ג. אי רק: יבא עלי. ריר, ט״ז. באי עולם
 סנהד׳ קיב. ואילך: עולם הבא, ירו׳ תרוט׳ פיא
 ד׳ט: מכאן ולבא, ירו׳ תעני׳ פ׳ב דס״ה ע״ג דבר
 שהוא לבא פי׳ לזמן הבא. ברכו׳ פ״ט, מיד לעתיד
 לבא. ירו׳ גיטי׳ פ״ז דט״ח סע׳׳ג אש יש בו דעת
: ט  לבא יש בו דעת לשעבר ובידו׳ ריש תרומו׳ ד
א וכי אבל יותר נראה ני ב ה  אי׳ יש בו דעת ל
 לשעבר ולבא בירו׳ פתרונו כמו בדיעבד ולכתחילה
 של בבלי עיי׳ מהיי צד ייא: בחנײל (תהלי• ע״ח,
 מ״ז) נדרש בא חן מל עיי״ע בחנמל. — ובדרך
 כבוד ענין בעל כמו ואבואה (בראשי׳ כ״ט, נ-א
 וכדומה הרבי׳) ד׳ט בריש כריתות(כ׳<) הבא על האש,

 שם פ׳׳ב ט״ג הבא על השפחה, ירו׳ יבטו׳ רפיב
 ד״ג, ע״ג בא על הראשונה ובא על השנייה וכי
 ירו׳ טיט׳ פ״ג די״ט. בא על אחת מכל העדות וכי

 ו£ש ביאה עיייע.] —
(Eigenname einiger palast. Lehrer) 2 3א = ו1א 
 שטות כמה תנאים בא״י, עיי׳ מהיי של

) בונת רבינו על יבמו׳ סיט. אבל לפנינו לי׳ אבל אי׳ עוד מה שלא מסר דבינו והנם כמסרת דייפ עיי׳ מנחו׳ ד׳. עירו׳ 1 

: הוריו׳ ח׳: בכור׳ ל״ב: *) אלה הם דברי דבינו ועי׳ פירש׳׳י לויק׳ שם פסוק מיד.  נ״א. נדה ביב: יומי ב׳: נזי׳ ה׳
) ועיי׳ ג״ב פירשי׳י, וכ״י ויו אי׳ בטעו׳ פי׳ מי ) בסנה׳ ובילק׳ בשינוים ועיי׳ עוד ירו׳ םנהד׳ פיח הל״ה דכ״ו ע׳ג. 4  י

. ן י ש ר ו  שמכרה או שנתנה לכהן. 5.) בתוס׳ נתו׳ אלו הן י

 ו



 2 בא - * באימה ב

 מהרז״ף צד ניו. נ״ז. ס״ו. ואילך, והוא קיצור ולשי
 קלילה תחת אבא, וכן רבה ורבא בש״ס בבלי תחת

 ר׳ בה ור׳ בה ועיי׳ עוד ע׳ אביי.

Bftumpflanzung, Garten ^ באג (בל״ס בגא בל״פ 
 ובהישאילה קבוץ שדות) הני בני בי רב דדיירי
 י בבאגא בגם׳ דפ״ק דפשחי׳ (ח,:) ובהלכה קמא

 דאלו מציאות (כ-ב0 באגא בארעא דיתמי לא
ת ו ד ה שיש בה ש ע ק  מחזקינן. סי׳ באגא ב
ב ה־ כלו׳ כל הבקעה לא אסרינן בשביל שדה ר  ה
 אחת של יתומין שיש בה, מוחזק ועומד מאי
 (בים שם) כלו׳ אם בודאי ידעינן אי זו היא של
 יתומין מאי. ובם׳ המוכר את הבית בגמ׳ המוכר
) מאי ביזלי אייר אבא ס־ ם קי  את העיר (ב״ב ס״ח:
 באגי'). פי׳ פיםקי דארעתא דלא הוו ט׳ קבין דלא
 חשיבין לאיזדבוני בפני עצמן אלא ע״ג העיר!
 [בפי איזהו נשך בגט׳ אין פוסקין], (ע״ג•) מנטרי
ת הרבה כשיעור מאה כור ו ד  באגי*). באני ש
 בית זרע הן חסר הן יתר ועומדות על מצר אחד
 ושוכרין שומרין לשטרן מן הבהמה וחיה שלא
 יאכלו כשהן זרע ומבני אדם כשנעשית קמה.
 ״ [אחי״ה וכנ״ה עירו׳ ע״ג. בני בי רב דאכלי
 נהמא בבאגא, ב״ק קי״ג; זילו וקטלו מכל באגי
 ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא וכי. ב״ב כ״ט. חדא
 ארעא בכולא באגא. ודע שרש״י בכל מקום פי׳
 בקעה כפי׳ רבינו בראש העי ורשב״ם לב״ב ס״ח:
 פי׳ שדות כפי׳ רבינו בסוף הע׳ ועיי׳ עוד ע׳ בר
 ג׳ וע׳ דר מחווניתא, ומוצא אני המלה מל״פ וסו׳

 שטעמה גן ופרדס אילנים].—

 * באגין ט״ס תחת באיין עיי״ע ביין.

 באדן(שם מקום בצפונית מזרחית של שכם עיי׳
 שווארטץ דאס הייליגע לאגד קכ׳׳ז) בסוף
 ערלה (פ״ג, ם״י) אגוזי פרך ורימוני באדן, ובכלי׳
 בפי כל כלי בעלי בתים (פי״ז, מ־י״) לא הוזכרו
 רימוני באדן3) וחצירי גבע4) אלא שיהו מתעשרין
 ודאי בכל מקום. פי׳ שם מקום וכן פרך מקום5)
 ופירותיהן גדולים וחשובין. ובם״ ג ד ע ר ל6) ובס״ג
 דע״ז(ע׳׳י•) ובר״ג דביצה (ג׳:). * [אחי״ה וכנ״ה
 בירו׳ ערלה פ״ג הל״ד, דסיג רע״ב ועיי׳ תוספת׳
 כלי׳ פ״ו והיה שם מקום בצפוני מזרחי של שכם].

 * באדן <.E. n) ביוחסין השלם צד קי׳׳ט. כתוב
 וזיל באדן: בערוך אט׳ באדן שם חכם,

 ושם ר׳ בדן שם חכם עכ״ל בערוך שלפנינו ובכ׳׳י
 לי׳ ולא ימצא גם בספרי חכז״ל כאשר העיד סדר,
 ריש אות בית. וקרוב הדבר שכונת בעל היוחסין
 על ערוך של ר׳ צמח גאון עיי׳ בחלק ראשון

.[xviii במבוא צד 
 * באות [עיי״ע בואתן.

 * באזי עיי״ע בז הי.
(Faikenjugor, J j אד (בל״פ בל״ע ?  * טמי
 Faikomor) שבת צ״ד. ומי איכא סוס
 המיוחד לעופות א־ן איכ׳ דבי וויאדן ובכ״י מ׳
 (י"ם ?ב•) דכי זירין ובכ״י אים סוסיא דבי זייארין
 ובדפי שונצ׳ װיניצ׳ ר״פ ױשטיניאן ובסיל׳ וײארן
 וטייס וצ״ל בי זייארן אבל הנוסח היותר טוב כתב
 רבעו בע׳ ז״דן בשם רה״ג ז׳׳ל שהוא שונה סוסא
 דבאזיירן ויחיד קורין אותו בל״ם באזיאר כ״ה בדם׳
 װיניצ׳ וב״י ל״ד ונוסחאות שונות יש בה ע״י ט״ם
 כאשר אוכיח בעד,״י בע׳ הלזה וכנים דברי רה״ג
 שבל״פ ?J1 נץ וכיה בל״ע ובל״ם נקרא ב זי ק א,
; וצודה עוף נץ נקרא בל־פ באזיאר, א ק י ז ו  ב
 והקבוץ באזיארן, וכבר בא בסנהד׳ צייה. נפק
jl> J & ו ^׳׳ס , ט ו ת ו ו מ צ ע א ב ו ה  לש כור בזאי ו
 פי׳ •לצוד עוף הנץ עיי״ע שכר בזאי. ורש״י פי׳
א ובאמת כ״ה ו ר ה פ . . נ״א כ  שם לש׳ פרסי
ר פ כ  בילק׳ נביאי׳ שמואל ב׳ רמז קנ׳׳ה נפק ל
 מאי ונוסח׳ מוטעת היא, ובענין פתרון הטלה עיי׳

 ג״כ ספר עט״ש למהרי׳׳ף צד כיה.'

 * באח״ב (Abbreviate) עיי״ע דצ״ך.

 * באטי עיי׳׳ע בט בי.

 * באימה, באינה (הוא בית ענות של מקרא
 E1 Baneh) סוף ערלה ירוש׳ ד״ם:
 עיירות המובלעות בארץ ישראל כגון באינה ובאימה
 ׳וחברותיה וכי ובתוספתא כלאי׳ פ״ב אי׳ בית ענה
 ונראה שהוא בית ענות של מקרא (יהוש׳ ט״ו, ניט)
 והיתד, לדעת אייזעביאוס׳׳רחוקה מחברון ד׳ מיל
 רומיות ונקראת בל״י Br,a-*v£v והוא (BeTivT .של
 ספר יהודית אי, ט׳ וגם היום יש כפר באנה עיי׳
 נייבויער געאגרפיאתלמודית צדר.ל״וועיי׳ רוימער
 פאלעשטינא צד קנ־ט ור״י שווארץ (דה-ל צד
 קמ״י) ויש להבדילו מהמקום בית ענת (יהוש׳ י״ט,
 ™ א׳, ל״ג) שהיתה עיר בנפתלי ועיר
 הנזכרת לעיל בית ענות היתד, ביהודה רחוקה מעט

) כיה נפי׳ רה״ג לסד׳׳ ט דייג ונייר. בריש  י) כ״וז בדפ״ר וכ״ד, בע׳ בזל. י) בחי׳ הריטב״א לבים גורס נטרי באגי. 3
) עיי״ע ז וביבם׳ אי׳ בדן. 4) כ״ה בדפ״ר, ובשדפ׳׳ע והצרי. 5 : אגל בנ״י מ׳ שש וכן בערלה גע׳ ׳  לכלי׳ שם וכ״ה בביצי ג

) נ״ה בכ״י ויו וכ״י פיר והוא ביבסו׳ פ״א: ובדפ״ע חסר.  < פרך אי. 6



 ג * באימה

 מחברון אשר ע״ב יפה עולה לשיטת היוו׳ שטו,נאה
 לעיירות המובלעות בא־י שבאמתיהיתה עיר תחומית

 של א׳׳י.
 * באיין עיי׳׳ע ביין.

 באלא (בלים ^ Waidanhohe, Berg) בסוף הלבה
̂י׳ בי•) רני עזי  קמא בפי אותו ואת בנו «חי
) כשרין לגבי מזבח, פי׳ יער ששמו כן.  דבאלא,
 ס״א ברא תרג׳ חוץ ברא והן מדבריות. * [אחי׳׳ה
 הפי׳ הראשון שייך לרנמ״הכדמוכח מפירושו לחולין
 כ״י(בקובץ כ׳׳י אנגייליקא A. 5.18 דף של׳׳ז ע״ב>
 ולפי דעת ס״א הוכרחנו לומר כי אותיות ל׳ ור׳
 מתחלפות והוא כמו תורבלא, חולי׳ שם והוא תרג׳
 של שור הבר. אבלי לפ״ד נראה שהמלה ל״פ
 היא וטעמה מקום גבוה והר. והן עזים שרועים
 בראשי ההרים וכן יש לפתור בי עילאי חולי׳
 נ״ט: וצ״ל בתיבה אחת בעילאי עיי״ע ועי טגרס.
 ורש״י פי׳ באלא יער לבנון! ועל. פיו פי׳ רחב׳

 לעויזאהן זאאלאגיע דע״א.]

sich bewogen, bowcgon 1 3אלי (בל״פ 
machon, a) נדה u f s c h e u c h o n 
 כ״וז באלי ואתי ופידש״י מטהר לבוא ויפה פי׳
פ מתנענע וממהר להלוך ובפעל י ׳ ל  שטעם המלה ב
 יוצא ענינו מנענע ומעורר אחרים וזה שיעורו ג״כ
 בנדה י״ז : אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחי פי׳
 מעורר ומגרש זבובים ויתושים וגם בזה כנים דברי
 רש״י. ורבעו בע׳ כל ב׳ גרם מכלי, ולא מוכרחים

 אנו לזה.
Giack J והושאל לשם פרטי).  * 2 באלי(בל׳׳ע !
 ברכו׳ כיה קל״ם ע״ב אמר באלי א׳׳ר יעקב,
. . א ב  תעני׳ י״ח םע׳׳א אמר באלי א״ר חייא בר א
 א״ל ר׳ חייא לבאלי, שבת י״ז! ע״ז ל״ו. אמר
 באלי אמר אבימי ועיי״ע נוות. פי׳ שם חכם ובל״ע

 פי׳ שעצ״פ וכן שם הכולל הצלחה.
 * ביאס עיי׳ע ברם.

 * ?אמי (בל״י Erhohung, Thron) שהש״ר
 ם׳ כמעט «׳, י׳) אמרה ירושלים לבת
 בבל פגי פלאי קקים באמי מחי את סבורה בעצמך
א ס ן כ י  שאת בתולה זקנה את שבי לארץ א
 (ישעי׳ מ׳׳ז, אי>. נ״ל שדרש מלין אחרונות אין כסא.
 ומלה י יונית ביטא (כציל עיי״ע) מקום גבוה, כסא;
 ותיבות מחי את יחדיו יחבקו ותהיינה לאחדים
 מחיאת בליי ״׳pixi פי׳ אין עוד. וכל המאמר כ״ה

 * באש 3
 ז ־

x-xךz 7:aXa1i xaxi!, pv/.sTt! בל״י 
 כלוט׳ קומי זקנה רעה, אין כסא! או י״ל תחת פגי
 פלאי ציל פורני פליאה TJ^D r.vlui כן תרג׳
 עקילס לבלה ניאופים (יחזק׳ כ״ג, מ״« כאי׳ בויק״ד
 פל״ג עיי׳ ילק׳ יחזק׳ רמז שס׳׳ב ועיי׳׳ע פליאה,
 וע׳ פרן ו׳. ור״ב יש לו תיקונים אחרים עיי״ע
 באמי ושם אפרשנו ועיי׳ פתרונו מאת רחכם הרב
 ד׳ נחום ברילל בב״ח ח׳׳ו צד ש׳׳א ואחיו רחב׳
 אלחנן במאמרו פרעמדשפ. רעדענס. צד י״ז. אבל
 לפי פירושנו איננו מוכרחים לתיקונים הרבה ונוכל

 לקיים גירסת הדפוסים.

 * באני, באניא עיי״ע בי בני וע׳ בניה.

 בארג (בל״פ Sussigkcit ; מי בארג בלים ^
 sasswein או עיקר הגי׳ באדג בל״ם
 Susswein, Most) בע״ז בפי אין מעמידין בג׳
 והחומץ מתוק חמד בארג8). פי׳ בארג גופיה
 חמרא מבושלא, בארג לשון פרם, הוא יין מבושל
 שעומד על שלישו כגון דשבקי להו עינבי למשרי3)
 ו ח ל י א ן טסי דאע״ג דיצתי חיויא מיניה מפשר
 ליה חוליא למרריה דחיויא ואין בו משום גילוי.
בים שמשימים ביין ם טו י ב ש  פ״א בארג ע
 וממתיקים, אותו. * [אחי״ה לפי פ״א תהיה הטלה
׳ פי׳ עשבים וסממנים כתושים.  לש״פ = ^
 ובעי ברק אראך פי׳ אחר ע׳׳ש. ורש״י לע״ז שם
ח בארג ל׳יפ משובח ב ו ש  פי׳ מי בארג •משקה מ
 כמו סוסיא בארג בחלק(סנהי׳ צ׳׳״•) עכ״ל. ובסנרד׳
ן ו ו כ מ ן סוס מסורק ו א ק ד  שם פירש״ין סוסי ב
ה וכי מזה נראה שגם כאן פירש ברקא כמו א נ  ו
ח הוא ומקור ב ו ש  בארג שענינו ומכוון ונאה כמו מ
 לפירושו נ״ל הוא ערך ברקא שפי׳ שם רבעו
בח ס״א״סוסיא בחגר" כ״ה בב׳׳י ו״ו  ״סוס משו
£ משובח ויתר דברי רבינו V  והוא לפיד ל׳׳פ ?
 אפרש בהך ערך ע״ש. ודע כי גי׳ כיי ו״ו וליד
 טי באדג וזה עיקר כי מי בל״פ יין ובאדג בליפ
 יין מתוק. וכן מצאתי בפי׳ ר״ח כ״י לע״ז (בקובץ
 כ״י אנגייליק׳ סי׳ a. 10. 2 דף י״ח ע״מ וזיל:
 ובל״פ באדגי. קרינא יין מתוק עכ״ל, ואחריו נמשך

 רבעו.] —

(ubelriechen. ubolriechend maehen .1: באש * 
 T - י

iiblen Geruch, uble Geruchte yer .2-
 breiten) תרום׳ פ״י מ״ב הבאישו מימיו, ב׳׳ק ט״ז:
 מ־ח: נפל לבור והבאיש מימיו, ושם: לא שנו
 אלא שהבאיש בשעת נפילה וכי, שהשיר פ׳ בי

י נארג וכי׳ה בע״ז וכיה בע׳ אפסנתין ועיי׳ כסוף ) והנום׳ היותר טוב: מ  י) כ״ה בהולי׳ ובכיי ה»ב ובדפ״ע אי׳ דבאלה. ־
) כ״ה נכון בכיי ובדפי• אמש׳ אבל בדפי ואדונים בטיס לתשרי.  הערך. 3



 i * באש - 1 בב ד

 טובים 5 מה המים מבאישים ומחמיצים בקנקן.
 טבילת׳ בשלח פ׳׳א וילק׳ ויש בשלח סוט״ז וביה
 בשם הפסיקה׳ בשלח(צי ®׳׳א) והביא לו דג מבאיש
 (ועיי״ע ברד^). שט״ר,פב״ו הבאיש המים במצרים.
 ובהשאילהבמו (שטי׳ י-׳,־ נ״» הבאשתם את ריחנו 5
 קהל״ר פ׳ זבובי אתמול מבאישין כנגד משה ובי,
 ושם אתמולי מבאישין דברים כנגד דוד וכי. וענין

 הפעיל הבאיש עיי׳ בע׳ באושה.

missfiiiiig sein, ע •(בל״ע בל״ס באש  * באי
 verdriessen, iibtg. krank sein) ירוי ברכו׳
 פ״ג דיו. דבאיש ליה. ושם פ׳ז די״א ע״ג ובאיש
 לד זירא ובירו׳ פנהד פ״ג דכ״א ע״ד אי׳ לו׳
 זעירא, ירו׳ שבת פ״ח דייא. ובאש לר׳ אלעזר
 פי׳ חרה לו והיה לו פנים זועמות ובהשאילה חלה
 ד״ט נדרי׳ מ׳. רב חלבו באיש, ירו׳ הגיג׳ פ״ב הל״א
 רבך באיש, ירוי תרומ׳ פ״ח דמיה ע״ג ר׳ ייניי
 איבאש וכ״ה ירו׳ ע״ז פ״ז דט״א. ירו׳ קידוש׳ פ״א
 דנ־ט סע״א אילו הוית גבאי לא אבאשתא, ירו׳
 ב״ק פ״ח דיו: אהן רומיי כד מיבאש. כולן לש׳
 חלה וכ״ה״בל״ס באש, ובאתפעל אתבאש והשם
 באשותא ובל׳ שומרוני׳ באשו ובן בל״ע ביש,
 והשם ומזה התואר באישא עיי״ע הבא אח״ז.

 באישא (בל״ס באש ein Kranker) בפ׳ מי שמתו
׳ כ־נ טע״") באישא  בם׳ הלכי בעל קרי(ברכו
 הוד. בקילעא דר׳ הושעיא'), בגט׳ דבמה מדליקין
 <שנת *׳•> מהו לכבויי בוצינא1) מן קדם באישא

 כשבתא3). פי׳ חולה4).

schiechte Trauben,) באושה בל״מ באשים * 
 Horiing) ירו׳ מעשרו׳ פ״א דט״ח ע״ד
 הענבים והאבשין משיבאישו, ר׳ זעירא בשם ר׳
 יסא משיקיאו באישה וצ״ל באושה וכן הביאו
 הר״ש לשביעי׳ סיד מ״ח ע״ש וכיה בע׳ אובשין
 ועיש משיב. ובמשנה של ירו׳ מעשרו׳ פ״א מ״ב
 אי׳ הענבים ו ה ב א ו ש י ן משהבאישו, וגי׳ הבאשין
 היתד. גם לפני תוספות ר״ה י״ב: ד״ה התבואה ע״ש,

 ורבינו גורס והאובשין ובדם׳ װיניצ׳ והאבשום וזאת
 הגי׳ היתד, ג׳׳ב לפני המהרש״א עי׳ש.

Schmahiichkeit, ת (בישות בל״ע כו  * באי
 Unheii) ירו׳ תעני' פיג דס״ו ע״ג
 מדינתא אזלא בבאישות פי׳ הולכת ברוע בקלקול
 ובחוסר כל והמלה כמו בישות עיש וע׳ באיע.

(Thtire, Pforte בל״פ וערבי) 1 בב 
 בפי במה מדליקין בגט׳ על ג׳ עבירות
̂״ב-> [מר עיקבא א׳ רעיא חגרא ועיזי רהטן')]  (שבת 
 אבב חוטרא מילי ואבי דרי חושבנא . . . אבב
 חנותא נפישי אחי ורחמי 6) אבב בזיוני7) לא אחי
 ולא רחמי. פי׳8) רעיא חנרא: רועה פסח שאינו
 יכול להלוך ולרוץ ועז בורחת כשמגיע בשער
 גדרות צאן, בדמתרגמינן (אינק׳ לבמד׳ לייב, מיז)
 חוטרן דען, ובבית הדיר, כדתנן(ב״ק נ״ה:> הכונס
 צאן לדיר, שם מעלה לו החשבון מבריחות
 שברחה ושם מכה אותה. אבב ח נ ו ת א9) בפתח
 החנות של יין כל אוהביו באין ושואלין בשלום
 בעל החנות בדי שישתו עמו, אבל אם רואין
ס או בבית המושל כ מ ת ה י כ  שנתפס אדם ב
 להיענש0,) כל אוהביו בורחין ואין אחד מהם פונה
 אליו. פ׳׳א אבב בזיונא לפתח בזיון ״) ובנדרי׳
 בסוף ר״א אומר יס״י:> אייל תברי יתהון אבבא")
 בבא בן בוטא הוד, יתיב ליה אבבא ודאין דינא
 בו׳ ובס״ג דנדרי׳ (צ״א:> סליק נואף איתיב
) בבאלי בבא4,) פי׳ ע״ג כיפת השער " א ב ח מ  ב
 בטחבא, בבאלי כמו שפי׳ אבולאי [עיי״ע]. (א״ב
 תרג׳ בפסוק ותאמר לו זרש אשתו(אפת׳ י•׳, •״י)
 ועל בבא דביתיה דמיה ישתפך). *[אחי״ה וכנ׳׳ה
 בשבת קנ״ו: קרא אבבא, ט״ק ב׳ה. פרוס בבא,
. זיל אימא ליה  חולי׳ מ״ז. יתיב ר׳ אחא אבבא .
 למאן דיתיב אבבא ובי. ב״ק קי״ג. חלף אבבא דבי
 דינא, עירובי׳ י״א t אזל רב ששת קם אבבא דבי
ש וכיה בע׳ זיין ושם אי׳  דינא ב״ה לפי גי׳ ד
 אבבא דבי זיינא אבל בגט׳ בדפי חוץ דפ״ש אי׳

) וכ״ה בע׳ קלע׳ ג׳ ובדפי בברכי אי׳ כאושא הוה עובדא בקילעא ובכ״י מ׳ באושא חוה אקילעא דר׳ הושעיא וגי׳ הע׳  י

) וכיה ) ונייד• בכ״י מ׳ אבל בדפי עוד דנורא. י  יותר טוב עיי׳ בהפשביע והגה של בעל ד״ס לברכו׳ שם דני׳ד: אות כי. י

) יש להשלים כן שאליו סובב ) וכיה בפירש״י ועיי׳ עוד ע׳ ביש, בישו, בישות ועי חצף. 5  בכיי א״פ וע״י ד׳׳ס דכ״ז: 4

) ובעי זיין גרס רבינו ג״כ בטלה אחת ) לשנינו אי׳ וטרחמי ובכ״י ם׳ נפישי אחי נפישי מרחמי. 7  רבעו פירושו למטה. 6

 ביז״נא וזה לפי גי׳ דפ״ד ופיזי, וכ׳יי שם ודפס״ע החדשים בשתי כלות ועיי״ע בזבנא וע׳ בזיוני, ובכיי א״פ אי׳ ג״כ אבי

) כ״ה בדפיר. l 0 .an der Thfire de8 Weinhauses בל-פ AiVi. ^ ( ) וכעין זה כפירש״י עיש. 9 8 . י נ ו י ז  ב

) כ״ה על נכון בדפ״ר, אבל בשד׳ע איי על ריש אבבא ובנדרי׳ על ריש דבבא וגי׳ הדפ״ר עיקר שבו ) עיי׳׳ע בז בי. ״  ״

) כ״ה בכיי ו״ו.  נקט לישנא ומשתמע לב׳ אפי ר״ל על בבא כלומד על פחח ועל בבא כלו׳ על בבא בן בוטא. ״

 4י) כיד. בכ״י ו׳׳ו ליו ה״ב ומהכים עם פי׳ רבינו שטעמו בל״פ ^ U0 כיפת השער אבל בע׳ בלאי אראך פירושי

י וכ״ה בר״ן ופירשו מסך כאילו כתוב בקלעי. א ל כ  היותר קרוב להבנה ע״ש ובדפ״ע אי׳ בבלאי בבא, ובנדרי׳ ב
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 רק אבבא. והקבוץ ברכי נ״דז: הוו פתיחין ליה
 ארבעה בבי ובמנהר ל״ד. ד באבי —. ובדרך
 השאילה הונח ג״כ על אופן אחד משנים או שלשה
 פנים ד״מ שבת ני. בבא דרישא בבא דםיםא <וכן
 נחלק סדר נזיקין לבבא קמא, לבבא מציעא, ולבבא
 בתרא וכן היה מחלק התוספתא את מסכת כלים.)
 ר״ה ל״ג: תקיעה דכולהו בבי ותרועות רכולהו
 בבי. בל״ע vV• ^ פרשה, וסרק ואופן.] —

 * 2 בב עיי״ע דבב ועי איתן.

 * בבא (Eigenname pal. Lekrcr) בבא בן בוטא
 עיי״ע קודם זה וביה בב״ב ג׳: וכריתות
 כ״ה. אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב
 א״ת בכל יום וכי ואולי היה אביו של ר־ יהודה
 הנק׳ ר׳ יהודה בן בבא ועיי׳ עליו ד׳׳מ קכ״ט ומבוא

 המשנה למה׳׳ריב צד קל״ג.

 ביב (בלים ביבא דמיא והוא כמו בל׳׳ס חביבא,
(Kanal, Wasserloitung ̂י-ךי  בוביא ימל״ע 
 בם׳ כיצד משתתםין (עירו׳ פיח. וירו׳ עירו׳ ספיח
 דב׳יה: וירו׳ כלאי׳ פ״ט דל״ב. ותוספתא עירוב׳ פיו)

 ביב שהוא קמור') ד׳ אמות ברשות הרבים [וכי]
 והן1) יורדין לביב, ובע״ז בס׳ כל הצלמים (מ״ד:)
 זו עומדת על [פי] הביב. ובר׳ ב״ר «״» מלך
 בשו״ד בונה פלטין במקום הביבין [ובמקום] האשפה
 [ובמקום] הפריות. ובפי י״ג (״o אלה תולדות
 השמים מלך בשרד בונהפלטין ואם נתן ביבה על
 פתחה אינו נאה הביר. ברא את האדם ונתן ביבו
 על פתחו והוא נא־ו והוא שבחו3) סי׳ בל׳ לעז
 קלוא׳׳קא4) שיורדין שם כל השופכין והאדם עשוי
 ביבו של חוטם על הפה. * [אחי״ה וכנ״ה באהלו׳
 שם, ירו׳ חניג׳ פ״ב דע׳׳ז ע׳׳ג הפלטין הזו במקום
 ביבין, ביד רפכ״ד חדרים וביבים ומערות, ריש קהל״ר
 פושט ידו בביבין, שמ״ר פיו נוח לו לשלמה שיהא
 גורף ביבין שלא נכתב עליו המקרא הזד, (ם^נ׳ א׳
 י׳׳א׳ ח ובב״ק ו׳. במין נקבה פותקין ביבותיהן
 <עיי״ע גי!1 א׳) שמ״ר פל״ו מצא אבן ונכשל בה

 מצא ביב נופל בו. ירו׳ תעני׳ פ״ד דס״ח מעיד
 עאל ליה מן ביבא דמדינתא פי׳ שנכנס דרך ביב
 שלא היה יכול לכנוס דרך שער מפני שומרי עיר
 של צבא אדריינוס ובאיכ״ר ם׳ בלע הגי׳ עליל
 ביה ב נ ו ב י א דמדינתא והיא היא אך בל׳ סודי]•

 נג2ד בבר <עיי״ע דבבז Feindachaft) תרג׳ וישנאו
ו (עיי׳ ירו׳ תרג׳ א׳ לבראשי׳ כיה, ת ו  א

; נ׳, כ׳; במד׳ ליה, כיא. כ״ב) ׳ , ד׳. ה׳. ח ז י י  י״א; ל

 ונטה ליה בבו). *[אחי״ה ויותר נכון'דבבו שאות
 ד׳ שרשית היא עיייע וע׳ בעל דבבא].

Abbild, "Wiederschein, = £  בבואה (בל״ע £
Reflexersclieinung eig. das kleine Bild 
) בס״ג דיבמות <קכ־ב•) ובפ׳(כל הגט)5) ( ( i m Augo 
] בגט׳ י מי שהיה מושלך בבור מר  [וצ־ל האו
 <גיטי׳ סי׳י:> ודלמא שד הוא אמר רב יהודה אמר
) כשראו לו דמות אדם אינהו נטי 6 ל א ו מ  ש
 אדמויי אידמו 7) דחזו לי בבואה, אינהו נטי אית
 לחו בבואה דחזו ליה בבואה דבבואה, ובס״ג
׳ מ־א c לתוך אוגן של י ל ו ח ף ( ו ע ד ב ח ט א ח  דהשו
 מים 8) נטי אמרו• לבבואה קא שחיט. ובגט׳ בפיק
 תדרי׳(ט׳ c הלכתי לשאוב מים מן הבור והסתכלתי
 בבואה שלי9) ובפי כל הצלמי׳ בסוף הלכי דמים
 (ע״ז מיי ) (אילימא קא סגיד ואסירי אי לבבואה
 דידיה קא סגיד מאי שרי). * [אחי״הכ״הבדפ״ע ואין
 לו שחר ומהריא טוניליס ז״ל הגיה בכ״י שלפני
 כזה אילימא לבבואה דידיר, קא סגיד ואסירי או
 לבבואה דטיא קא סגיד ושרי עכ״ל. אבל האטת
 כי גי׳ רבינו בלי ספק כג״ ר־ח כ־י לע׳ז(בקובץ
א  כ׳׳י אנגייליק׳ דף לי) וז׳׳ל אי ליטא אי ל מ י
 קא סגיד ואסרי א• לבבואה דידיה מגיר וטיא שרי
 עכ׳ל וכצ״ל בעמך, וכן משמע מגי׳ רשיי לבבואה
ה ובו׳ ובנרג אילימא לבבואה קא סגיד או י  ד י ד
 דילט׳ למיא קא מגיד. גם זה בגי׳ ריח וערוך רק
 בהיפך הסדר]. ובב״ר פ׳׳ד יהי רקיע: הבא לי מראות
 גדולות0,) והביא לו א־ל ראה מביא שלך [בהן]
 ראה אותה גדולה, הבא לי מראות קטנות הביא

) בד׳ װיניצ׳ ר״צ בט׳׳ס קמור וכיה בגמ׳ דפ׳ פיז׳ בכל הפרק וב״ה בדפי שאלוניק׳ וצ״ל במו שהיא לפנינו בדפוסי׳  י
: ד׳ה מתניתין וברי׳׳ף ח י ה במשניו׳ נאפולי ופיזי וביוו׳ ובוש״י עיוו׳ פ י  וכ״ה בערוך דפ״ר וכיי קמור עיייע קמרא. «) כ
 וברא״ש וכ־׳ה בכ״י מ׳ וא׳׳פ אבל לפנינו אי׳: ומים> י־) כיה בדים ווניצי, ובשדפיע אי׳ נאה ומיס הוא ובביר אי׳ נויו,
Kanal, it כציל ובכיי . cloaca = .ואיזה זה בית חוטמו והוא נואו והוא שבחו . . . ו ב י  ובקהל״ ר פ׳ ופניתי: ונתן ב
ד קבלקא! ובכיי פאריש קלבקירא!  ה״ב קרוב לאמת קלאוקה ובדפ״ע קלאויקה ונ״י ויו א׳ וב׳ וב״י היב קל־קא ובכיי לי
ב פי׳ צ י נ ו ר ו ת ד, מ ק ל ח י ן וסמך לדברי שהרי בעל מ׳ כ לביר פ״א כתב והביביס: י  ועוד נ״ל שקודם תיבת פי׳ צ׳׳ל ב
ן ובל״ס לקחו י ח ל ק מ ש ת ו ר ו נ  פי׳ הערוך צנוהת המקלחין ע״כ וגם רעיב לאהלו׳ י״יח, ח׳ פי׳ הביבים העמוקים צ
ץ ונלקח מפי׳ רשיי שם. «) טיס ורמ״ל באשר לא מצא מקורו השמיט זוז י ר  מרבינו שבפי׳ דעיב לעירו׳ וע׳׳ז אי ח
) וב״ה בע׳ אגן א׳ אבל ו ובדפ״ע אי׳ אידמודי מידמו. 8 מ ) וכ״ה בגיטי׳ וביבמ׳ אי׳ נסי ד  הציון. •) לפנינו אי׳ רב• י
א דל״ו עיד ובמד״יר פ״י ראיתי את הבוביא שלי, תוספתא  בחולי׳ אי׳ עוגה. «) לפנינו אי׳ ונסתבלתי וב׳ וביוו׳ נדרי׳ פ

. מאורות קטנות. .  נזיר פ״ד ונסתבלתי בבוביא שלי. כיה בביר וב־ה בדפי ר אבל בד׳ אחרי׳ אי• מאורות גדולות .
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 לו ראה מביא שלך [בהן] דאה אותה קטנה.
 ובילמדנו באחרי מות אשר ישחט שורי) אין
 שוחטין לתוך המים ולא לתוך הנהרות למה
 שהוא עובד בבואה אתה מוצא בימי גדעון שהיה
 עובדן את הבבואה שבאותן המים י) שאותם שכרעו
ח היו עובדין לבבואה  על ברכיהם (שופטי׳«׳, יי׳ יא̂י
ן ו ר ח ל שהיו רואים במים. ובפי א צ  פי׳ ה
ה א ו ב ב ה ו א ו ב י ב ז י ח ת (י״ב•) א ו י ו ו ה  ו
ה, תי ה לבי י ת י נ י הדר ו י ד ע ד נ ו אה נ ב ב  ד
ת (י׳•). * [אחי״המן בם׳ אחרון ו ת י ד כ ד ק י פ ב  ו
 עד גמיר׳ לי׳ בדפ״ע אבל אי׳ בב״י ויו א׳ וב׳
 וליד, ובנו״ג בהוריו׳ וכריתו׳ בשנויים עיש. ודע
 שמלת בביאה או מביא (ככתוב בידו׳ עיי׳ לעיל,
c וירו׳ יבמו׳ פט״ז וט׳׳ו ע״ד, וירו׳ גיטי׳ פ״ר דמ״ח 
 נגזרה מליע שרשמנו בתחילת הע׳ וטעמה צורה
ת עין ועוד ארחיב ב  קטנה בעין הנקראה בל״מ ב
 . דיבורי• בע׳ בביתא א׳ ע״ש. ובחולי׳ וילמדנו לעיל
 מורה הטלה צורה ה נ ע ב ד ת והיא הטלה הנ״ל
.[pupos, pupas ״ והיא ל״רfco; י  רק בהוראת לי

Koch- בביא = בוביא (בל״ס בובון, ביבא, בובא 
 \ < t ז T ן

 herd, Pfanne) הסיקו מבחוץ הוא ואסור,
 בגט׳ דכל שעה (פסחי׳ ל׳:) ובפי דם חטאת בזבחי׳
 • בגט׳ י אחד שבישל מ (זבח״ ציי•:). ובם׳ במה
ד (שבת ניט•) שדא ג ב  מדליקי׳ בגט׳ ׳פתילת ה
 קשייתא לבוביא ״פי׳ טיגן של חרם שמםיקו
 תחתיו ואופין עליו עוגות". * [אחי״ה אלה דברי
ח בפי׳ לפסחי׳ שם צד ני. אך שם אי׳ הגי׳  ד
 בוכיא וכ״ר. בשבת ובפסחי׳ שם, ושם; וכיה בטור
 א״ח סי׳. תס״א ובטור י״ד סי׳ צ״ז וכיה בסם׳ שערי
 תשוב׳ הגאונים ססי׳ רע״ג, אבל בזבחי׳ שם אי׳
 כוביא וכיה בטור איח סי׳ תנ״א וכן תיקן הפרישה
 לייד סי׳ צ״ז וכ״ה בשאלתות מטות סי׳ ק״ל ובל״ס
 ט״ס היא, וצ״ל כמו שגרס רבינו מביא, וכיה בכיי
 מ׳ וא״פ לשבת ולפסחי׳ <ד״ס שם ישם) וכ״ה בפי׳
 ו״ח לפסחי׳ כ״ י ובהל׳ הריצ״ג עמוד פ״ז וברי״ף
 ד׳ קושט׳ ובט״ט פיה מהל׳ חו״ט י הלכ־ב בדפוסי׳
 הישגי׳ וכ׳׳ה בדפי װיניצ׳ באילי׳ ויובלי׳ שכ״א
 לפסחי׳, אבל בדפי לובלין שפ״ו נשתבש בגט׳
 כוכיא וברש״ בו כי א; וגי׳ בוביא אי׳ נ״כ בבה״ג
 הלכי פסח דכ־ט ע״ג ופי׳ מביא בל״ס תנור כלי

 חרם כמין טיגן וזה מה שאמר טור א״ח תניא
 ״וי״א תנור קטן שקורין פדיליא" ופי׳ פדיל״א
 בל־צ ובלא״יט (padeiin, it. padeiia) כמו מביא
 בל״ס = Tiegei, ורש״י לשבת ופםחי׳ לועז טיול״ש
 ולכ״י לפםחי׳ טיגולי״ש ואולי הוא ג״כ לאיש
 טיגעל שמוצאו מל״ר teguia כלוט׳ רעפים, וכן
 לועז רש״י לביצ׳ ל״ג. דיה רעפים טיגלרש (לפי
 כיי רש״י, עיי׳ ד״ם ביצ׳ צד מיד: אות ל׳). ועוד
 כתב רש״י לשבת בזה״ל וספרי׳ שכתוב בהן ל בי
י היינו נמי כירה ע״כ. ובאמת מצאתי הגי׳  תפ
 הזאת בירו׳ ביצי פ״ד הליב דס״ב ע״ג שתחת שדא
 קשייתא לבוכיא (למביא) אי׳ שם 5 י זרק גו
י ה (ע״ייע חפי ב׳>. ועוד יש גי׳ אחרת ב י כ של  ת פ י
ם ג ס (עיי׳ הגהות של הח׳ שטערןלפי׳ ריח פסחי׳ צד ני) ו ר  ח

 זאת נכונה וכמו כן נקרא הטיגן בליס. וגם ייל
ן (עיי׳׳ע אבוב) י א ל ו ק ת א ו י ^ ל ק ב ש ו ב  שמלת א
 שפי׳ רבינו האי גאון ז״ל בפי׳ לסד״ט ורבעו נתן
ן ג״כ ביב או ו ג י ן ט י מ י חרם כ ל  שהוא כ
 מביא של ע׳ שלנו הוא, וא׳ נוסף וצריך לנקדו
 אבוב, ופ״א עיי׳ בע׳ אבוב שמוצאו משרש נבב
 פי׳ נקב וכן משמע ממנחו׳ ס״ו 5 שפירשו אבוב.
 מנוקב ככברא, ובתוליה ב׳, י״ד סי׳ ק״נ מנוקב
 כמין נפה ועיי׳ פייט להרמבים למנחו׳ וכלי׳ ב׳, גי] —

זא (Kanai) כבר פירשתי בסיף ע׳ ביב
 ״ 1 בובי

 י והוא על משקל סורי מביא צנור
ז  I ו

 מים. ,

 * 2 בוביזא, בוביה (abbiid כבר פירשתי
 בס״ע בבואה.

 * בבוייא (או מל״ע ^ ומל״מ נבב כלי שיר
4 ^ ' ם ל Hohlinstrument או מל״ע ו ו ל  ח
 וצ״ל כבוייא) ירו׳ תעני׳ פ״א דס״ד 5 מטפח ומרקד
 קדמיהון ומקיש בבבוייא קדמיהון פי׳ מל׳ נבב
 ובל״ע באב ענין חליל עיי״ע, ביב, אבל יותר ניל
 לתקן מקיש בכבוייא והוא ל״ע ופי וטעמו תף

 עיי״ע אלית.

 (ביבי בר אביי כן נקוד בפי׳
 להם הממונה)4).

 ר״ח ז״ל בם׳ אמר

(ein Amoraer, Ze i tgenosse Abajis) ביבי 

) ודיל ) ובדפי׳ד מקים. 3 ׳ בשנויים בילקוט שופטי׳ ו׳ רכז ס׳יב. 1 ) בתנח׳ ליתא אבל איתא בשפיתנחו  י
 של מהר׳׳א מוניליס ז״ל בכתב יד הנ׳׳ל: לפנינו ליתא ומאוד נפלאתי לרוב מציאות שם אמורא זד, בש׳׳ס
 בבלי מדוע לו הורת לנו ר״ת איך לקראתו מקודם מסכת יומא ועוד למה לא כתוב איך לקראת שם התנא המובא
ו ד, ט מ ו נ י ן והוא רפ״ה בשקלי׳,עיש ל  במשנד. לכן אמרתי שכצ״ל בן ביבי על הפקיע כן נקוד בפי׳ ר״ח ז״ל בפי א
 או שצ״ל בפי לראשונה והוא פרק ביומא (כ״ג.) קודם פ׳ א״ל הממונה שם מובא משנה דשקלים עכ״ל. ואחר בקשת
 מחילה מכבודו לא עביר לי נייח נפשא בפירושו זה כי אש גם אמת נכון הדבר שהערך הזה כמו שנדפס לפנינו לית נגר
 ובר נגר דיפרקינה וחלו בו ידי הופ־ים נמהרים אשר קצרו והשליטו דברי רבינו אבל החונן דעת זכני להעמיד דברי
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 בצירי והיריק, כן נקוד בפי׳ ר״ח ז״ל בס׳ אמר להם
 הממונה. *[אחי׳׳ה יגעתי ומצאתי מקורױביומא
י  ליד 5 אמר רב ב י ב י שלא הניע לצירוף א ב י
 אמר אפי׳ תימא שהגיע לצירוף וכי ועל זה כיון
 ר׳׳ח בלים שצריך לנקד ביבי כזה ביבי וטעמו'
 ונטוקו עמו שלא יהיה לדורש פתחון פה לטעות
 שרב ביבי דכאן הוא בנו של אב״ כי איככה ירהב
 בנפשו עז לחלוק על אביו ועוד שקופץ בראש
 קודם שמיעת דעתו של אביו אבל אס נאמר שרב
 ביבי דהכא איש אחר הוא תו לא קשה מידי וגם
 סלקה הקושיה מדוע נתן ריח יתר שאת להך מקום
 שנשנה בו רב ביבי נגד שאר מקומות. זיש כמה
 רב ביבי חוץ מבנו של אביי עיי׳ סד״ה שם וגם
 בירו׳ נזכרו אמוראים בשם רבי ביבי עיי׳ מבוא
 הירו׳ צד ס׳׳ח $ ואחד מהם היה בן דורו של אביי.
 אכן בנו של א בי י נזכר רק בע׳ הבא אח״ז
 והשלמתי לפי גי׳ הױחםי׳ וםה״ד חסרון הדפוסים

 כמו שתראה מערך הבא אח״ז] —

 ביבי (Buboj, Sohn Abajis) בר אביי בצירי
 ובקמץ וזה רב ביבי הוא כהן מזרע עלי
 (ר״ה י״ח. יבמי׳ ?״•> וקרא לו רב <פפא וכ׳׳ה בעי
 מל ז׳ וצ״ל כמו שתיקן כבר בעל ס״ה) פפי משום
 דאתון ממולאי וכי. * [אוזי״ה עיי׳ ב״ט ק״ט. יבמו׳
 ע״ו. כתוב׳ פ״ה. ב״ב קל״ז: קנ״א. בכל אלה
 המקומות הוזכר ביבי בר אביי וכ״ה בעירו׳ כ״ה?
 בדפי שאלוניקי וויניצי׳ רפ׳׳ח וכ״ה בכיי מ׳ עיי׳
 ד״ם מ״ז. ועיי״ע מל ז׳ וע׳ ממלא, וכבר אמרנו
 שזה הע׳ נשמט בדפוסי׳ גם מז׳ כ״י שמונחים
 לפני. אבל מתחילת ערך של דפוסי׳ ביבי בר
 א ב י י ניכר רושם של מציאות ערך ביבי ב׳
 וסופרים אין בהם תבונה שגו במשפטם בשערם
 ששני הערכים סבבו על שם אחד והוא רב ביבי
 בר אביי ע״ב קצרו ושבשו שני ערכים שבע׳ ביבי
 ב׳ השלים רבינו דעת ר״ח זיל כי זולת אמורא

 ובן דורו של אביי יש עוד שע״פ ביבי והוא בר
 אביי אשר נקודתו בצירי וקמץ וכן מצאנוה במקרא
 נקוד בבי בעזר׳ ב׳, י״א; ח׳, י״א; נחמי׳ זי, ט״ז; י׳׳
 טיז ורט׳׳ל עות עוד יותר ובלבל גם הע׳ הנדפס עיי׳
א ר ז  בתולד׳ ר״נ דנ״ז הערה ציד <ושם בטעו׳ ע
 י׳ ט״ז, תחת נחמיה) וגם מכנים הרמז על פירש״י
 בין דברי בעל הערר תיי׳ תר״נ שם הערה ציה] —

N. pr. eincs Marines, dor) בבי, בביי, ביבאי * 
ד * ד * ד י  י

uber Yollziehung dor Geisselstrafe in 
 Jerus. gosetzt war) שקלי׳ רפ״ה בן בביי על
 הפקיע וכ׳׳ה ביה׳ שקלי׳ שם הלכ״ז בדפ׳ בבלי
 אבל בירו׳ שקלי׳ במשנה ובגט׳ דמ״ח ע״ד ובידו׳
 פיאה פ״ח דכ״א. והובא י בכ״מ הל׳ כלי המקדש
 פ״ז הל״א ובעי פקע ג׳ ובפי־ט להרמב־ם לשקלי׳
 שם איי בן יבבי וכ׳׳ה בכ״י ל׳ ליומי כ״ג. אבל
 בדפוסי׳ שם אי׳ בן ביבאי ובכיי ט׳ בן בבא ובכ״י
 ב׳ בן בנאי (דיס שם דב״ט־> ובל״ם ציל בן בבאי
 ובכ״ט שם גרם ג״ב ביום׳ בן בבי פי׳ הוא היה
 ממונה על ההלקאה ברצועה עיי׳ עוד ע׳ פקע.ג׳.
 * ביבון(jer. Amoraer) ירו׳ גיטי׳ פיה הל״ז דטיז:
 ר׳ חנניה ורבי ביבון תריהון אמרין וכי ושם

 פ״ז דמ״ח ע״ד ר׳ ביבון בר כהנא.
 * 1 ביבי (Ortsname) בילק׳ תהלי׳ י״ט רמיז
 תרע״ז דרש ר׳ דוסתאי דמן ביבי למה
 דוד דומה וכי ובמד׳ ש״ט חסר, אולי על שם מקום

 זה מכונה שעצ׳ייפ ר׳ ביבי. )

 * 2 ביבי טיס תחת בכי עיי׳׳ע בעל בכיי

 133" ביבי e8 1ebe! vive n) מדרש איב׳ היו
 צריה לראש יא׳׳ יי> ביבי דומיני

* * T * 

 אפפרטור פירשתיה בע׳ אמפרטור.)
 בייב * (carmen רות״ר פיג שמעו קלהון דברייתא
 בייבין פי׳ צועקים וניל שצ״ל בייכין והוא
 .ל״ע ^ ועיי״ע בייכה ותמצא סעד לפירושי

 רבינו על בורים. אך מתחלה נקדים דברי ספר יוהסץ ריש ב׳ דס״ג. ודברי בעל סדר הדורות ח״ב ד׳׳נ. וזיל של יוחסין:
ך ו ר ע ב ל בפי אמר להם הממונה. ו ק כך נקוד בפי׳ ר״ח ד י ר י ח י ו ר י צ  רב ביבי בנו של אב״ ובערוך ביבי נקוד ב
ד ביבי בצירי ובקמץ וזה רב ביבי הוא כהן מזרע עלי וקרא לו רב פפא משום דאתון ממולאי וכי עיב. ובשנויים ח  א
 קצת העתיק סד״ה דברי רבינו בזר,׳׳ל: רב ביבי בן אביי בפי׳ ריח פ׳ א״ל הממונה נקוד בצירי וחיריק ובערוך בצירי
 וקמץ והוא כהן מזרע עלי וקרא אותו רב פפא (וכ״ה בערוך אבל ציל פפי) ממולאי ע־כ. הרי בין לבעל יוחסין בץ לבעל ס״ה
 ש נ י ערכים מונחים לפניהם תחת סוג ביבי, וזאת שנית כי היה לשניהם מראה מקום לפרק איל הממונה ומריש פיה
 דשקלים (ו״ל מפרק אילו ה-.מונין) לא ציין ובינו כלל וכלל בהך ערך,, ובאמת לא צריך לציינו שהרי פירשו ד,ך
 משנה של שקלים בע׳ פקע ג׳ עיש. אמנם אם קשה זה קשה ג״כ למה נפרדו שגי ערכים מאחר שעסק דבינו בחד
 גברא דיל מרב ביבי בנו של אב״ ועוד קשה שרבינו וחלוק על רבו ריח זיל (בפרט לגי׳ בעל סדיה) שבל דברי ריח
 ז״ל דברי קבלה ואם לדעתו צריך לנקד ביבי בצירי וחיריק מדוע דן לפניו תלמידו רבינו נתן לומד שיש לנקדו ביני
י רק נמסכת יומא ולא קודם ואיזה נ י ע הורה לנו ר״ח נקודת שם נ ה  בצירי וקמץ ועוד קושית מהרא׳מ במקומה עומדת מ
 מקום מוצאו של ציון הלז בפי א״ל הממונה, אבל התבונן קורא משכיל לפירושי אשר הנני אלהים בזה ותראה ששני

 ערכים צ״ל כאשר תהזינה עיניך מישרים בפנים.



 ח בײבא - בבר 8

 * בייבא [עייל נייבא] (Frauenkopfputz) עיקר ]
 הגי׳ בייכא עיי״ע וע׳ ייבא וע׳ סבכה.

 * ביבני עיי״ע בגיד, = בי בניה.
Babylonicn, Rx^u t̂ov, Bxj31A0mx בבל (בל״י 
 ,Babei והשם הפרטי נבנה מפעל בלבל
 נל״» ׳־J-J פי׳ מערב ומשגש verwiiTfln) בלולה
 • במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד בר״ ג בפי
 דיני ממונות (בגמרא) [צ״ל בג׳] זה בורר לו אחד
 (סנהד׳ ינייד•). * [אחי״ה וכנ״ה בש״ס וקצתם הובאו

 בערוך ד״ט ברנו׳ ב״ד: שבת מ״א. כתיב׳ ק״י{
 העולה מבבל לא״י עובר בעשה: ברנו׳ ל״א. סוט׳
 מ״ו; רב כהנה אלוייה לרב שיטי ב׳ א מפום נהרא
. הגי ציניתא דבבל איתנהו  עד בי ציניתא דבבל.
׳ (ד׳׳ס פ״א• > אי׳ צינייתא וכ״ה  מאדה״ר, ובכ״י פ
, (ועיי״ע צני). ברכו׳ נ״ז. הרואה ערום ו  בסנהד׳ צי
 בחלום בבבל עומד בלא חטא, ושם? הרואה גבל
 הרשעה צריך לברך ה׳ ברכות, ושם כי הוד, מטו
 לבבל וכי. שבת כיו. אנשי בבל שאין להם אלא
 שטן שומשטין, שם קי״נ5 זבחי׳ קי״ג1 כל האוכל
 מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו.
. שבבבל במה הן זוכין וכי.  שבת קי״ט, עשירים .
 שם קט״הז מפני מה עופות של בבל שטנים . .
. מפני מה ת״ח  מפני מר, מועדים שבבבל שטחים י
 שבבבל מצויינין ובי; פסחי׳ פ״ז סע״ב יודע הקב״ה
 את ישראל שאינן יכולין לקבל גזירות אכזריות
 ארם לפיכך הגלה אזתם לבבל (עיי״ע אדם ג׳)
 ואמר ר״א לא הגלה הקב״ה את ישר׳ לבבל אלא
 וכי, שם פיח. עיי׳ תעני׳ ט׳: אמר (עולא) מלא
 צני דדובשא מתא ובבלאי לא עסקו באורייתא
 בלילה צערוה אט׳ מלא צנא סמא דמותא בזוזא
 בבבל ובבבלאי עסקי באורייתא; כתוב׳ ע״ז ן אין
. אין מצורעין בבבל, שם  בעלי ראתן בבבל .
 קי״א. כשם שאסור לצאת מא״י לבבל כך אסור
 לצאת מבבל לשאר ארצות, שם כל הדר בבבל
 באילו דר בא״י . . בבל לא חזיא חבלי דמשיח,
 שם וקדוש׳ ם״ט ן ועיא. בל הארצות עיסה לא״י
i ל (עיי״ע עסה בי); קידוש׳ מ״ט נ ב ח ^ ם י  ןא״י ע

. עניות בבבל  חנופה וגסות הרוח שירד לבבל .
t הוא דאיבא מאי עניות עניות דתורה. שם ס״ט 
 עיא : לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה בסולת
 נקייה ועלה (עיי״ע סלח ב׳). ושם ע״א סע״ב ער
 היכן היא בבל עיי־ע ואני, שם 5 בבל בריאה וכי
 עיי״ע בר ה׳, גסס ב׳. ושם ע״ב. חביל ימא תכילתא
 דבבל (עיי״ע ״3לי״, סוט׳ מ״ט t בבבל לשון ארמי
 למה אלא או ליק או ל״פ; סנהד׳ כיד. תלמודה
 של בבל, שם צ״א. אין מצולה אלא בבל, שם

ה (עיי״ע ברסיף) ר ו ת ע ^ . ף מ י ף ס י ש ר ו ב י ן ט ״ ן  ל

 ירו׳ סנהד׳ פ״א די׳׳ט. וירו׳ נדרי׳ פ׳׳ו ד״ט. בי
 מבבל תצא תורה ודבר ה׳ מנהר פקוד, בבלי נדרי׳
״ע דבר א׳); י עי ) ׳ כ  מיז: מ״ח. דבר של עולי בבל ו
 מכות ב״ד. קול הטונה של בבל צ״ל של רומי
 «עיי״ע המיה), ע״ז כ״ו. מד, בין גנבי בבל ללסטי

 א״י וכי; מניחו׳ ק״י. הביאו בניך וג׳ אלו גליות של
 בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים וכי. םוכ׳ כיו.
 הלל עלה מבבל (עיי״ע אב״) ועיי׳ עוד ע׳ ארץ וע׳

 אשל, וע׳ שף ב׳] —
 * בבלי, בבלאי, בבלאה׳ בבליזיא׳(תואר השם
der Babyionier, וכ״ה בל״ם בבליזיא 
 babyionisch) ירו׳ פסחי׳ פ״ה דל״ב. בבלי . .

 דרומי, שם רפ״ו דל״ג. יש כאן בבלי אחר והלל .
. בבד אמרנו אם יש תוחלת מבבלי, שבת . ו ט  ש
 קיר, סע״ב א״ל (ר׳ יוחנן לר׳ חייא בר אבא) בבלאי
̂יק>, וביה׳ סוף מעשרות דניב.  <פירש״י דמב̂ב ס

 ובידו׳ כתובו׳ פ״ט דל׳יג סע״ב אי׳ בבל״א. ביט
 פ״ה. גמרא בבלאה, ירו׳ שכת פ״ו ד״ח: ירו׳ מגיל׳
 פ״ב דע״ג: אבא מרי בבלייה, ירוי כתוב׳ פ״ג דכ״ז:
 ועיייע דלכון ר׳ אמי בבלייה ועיי״ע במה״י צר סיד ן
 ושם נטמנו שאר מקומות. אצטלי בבלאי(בבלאה),
 פורפירא בבלאה עיי׳׳ע אסטלית, אנטיקיסר,
 פורפירא, ובילק׳ יהוש׳ פ״ז רמז י״ח גרס פודפירא
(babyl. Mantel = 1. porphyra babylo- בבליקון 
 nicum). והקבוץ בבליים שבתל״א. (עיי״עסגלגל),
י חולי׳ מ״ה. א ל ב  יוט׳ טי: פיו? מנחו׳ קי. וכן ב
 חברין בבלאי כתוב׳ עיה. ר׳ ירמיה דכי הוד, הכא
 לא הוד, ידע מאי קאמרי רבנן כי סליק להתס קרי
 לן בבלאי טפשאי ועיי״ע אשל בסוף ושם נסמן,
ד: (ושם נסמן) בבלאי טפשאי משום  ובפסחי׳ לי
 דיתבי באךעא דחשוכא אטריתון וכי, ירו׳ שבת פ״ו
 ד״ח. וירו׳ מגיל׳ פ״ד דע״ה: כנישתא דבבלאי
 (דבבל«זיא) עיי׳ מה״י ס״ז: שהש״ר פ׳ אס חומה•.
 ספסלין מלאין בבלףן. ובתרג׳ לשון נקבה יחידה
 בבליתא (תרג׳ לתר,לי׳ קל׳׳ז• חי; הריב לאשת׳ אי, יי)

 והקבוץ בבליתא (שס ב״ יי),
 * בבלון (תואר השם וכן בל־י

 babyionisch) שהשיר ס׳ אל תראני.. מן
 ההיא ענתה היון אמדין כל מדינה ומדינה דלית אבא
 קולון לא תתקרי מדינה והוד, קריין ליה רומי בבלון
 ועיי׳ המעשה בויק״ר פי״ב ואסת״ר פ״ה, ואות ק׳
 נשמטת ועיקר כתיבתי בבליקין עיי׳ עדך הקודם.

Behaltniss fur Thiero, vivarium בבר <בל״ר 
 und Geflugel (auch wilde) צבי לגינה
 להצר ולביברים בשבת בם׳ ריא אומ׳ האורג <ק״י:>
 אין צדן דגין מן הביברין בביצה (כ״ג:). פי׳ לש׳
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 לעז הוא פרדס שמאספין שם חיות וחפירה שמאספין
 בה דגים ומקום מקורה ששם עופות קורין ביברו.
 * [אחי״הוהוא ^"Fischteich, vivarioD ביה בדפ״ר
 אבל בשדפיע בטעו׳ בבית. וכרה בשבת ובביצה
 שם הרבה פעמיי, ביבר גדול ביבר קטן שם ושם
 ועיי־ע אוקצי, סגהד ל״ט. כל דזכי למלכא לשדיוה
 לביבר שדיוה לביבר ולא אכלוה; והקבוץ ביברין
 עיי׳ לעיל ובידו׳ שבת פייג די״ד םעיא הרבה
 פעמים ובידו׳ סנהד פיז דכ״ה: מה שבגיגיות
 ושבביברים, ושם פ׳י דכ״ט םע׳׳נ היו שם ביברים
 של חיה ושל עופות ושל דגים. ודרכם של רומיים
 לעשות ביברים לדגים עיי׳ פליניאוס ט׳ ניד;
 ורש״י לועז ויביי״ר vivier]. (א״ב פי׳ בליר גדר
 אשר שם פריצי חיות ובריכה אשר שם דגים

 מזומנים).
 ביברי בל״ר Fiber ובל׳׳צ bievre (Bibor) דנרש
 אינן מן היישוב בם׳ העור [והרוטב] בגמ׳
̂י׳ קנ״ז•) כלוט׳ אין דרין ביישוב אלא  דעכבר <חי
 במים. (א״ב פי׳ פיבר בל״ר טין חיה יושבת בחורים
 בשפת הים וזנבה במים ועורה חשוב מפני דקות
 השער). * [אחי״ה ונראה שגם רש״י סי׳' כן שכתב
 ביברי מרש ן חיות המצויות באותו מקום בברנ״ש
 בלעז ע״ב ונ״ל להגיהו בברא״ש והוא רמס מיחיד
 בבריא vre״bi וכן פי׳ רש״י אנקה (ויק׳ י״א, לי)
 בבריא בלעז לפי עדות רדק בשרש אנק, ובעלי
 תוםם׳ חולי׳ שם דיה הני גרסו ברש״י ביברונ״ש.
 ור״ת שם פי׳ יגמ׳ בענין אחר וגרס ביברי ונרש
 והביא ראיה ששתי עיירות היו מעירו׳ נ״ו. דביברי
 ונרש אזקנן ורי״פ הגיה צ׳יל דבי בירי וכיה באמת
 בעירו׳ שם לפנינו דבי בירי ודבי נרש ובכ״י א״ס
י רש״י אי׳ ביברי ונרש  דבי בירי ונרש אבל בכי
 כמו שהעתיקו התוספ׳ בחולי׳ (ד״ם שם) וקרוב
 לזה אי׳ הגי׳ גיב בכ׳׳י ליומי פ״א: דאי׳ שם שם
 מקום בדפוסי׳ רב גידל . . מבירי דנרש ובכיי ב׳
 גרס גם שם ביברי דנרש(עיי׳ דיס שם צד קליד.)
 אבל בכ״י מ׳ גרס בעירובי׳ שם דבי בארי מרש
 וכן רבינו בעי מליאתא (לדפיר) גרם דבי בארי
ש וכיה הגי׳ בע׳ ורדי נא ר  ומרש וצ״ל דבי בארי מ
 לפי גי׳ כיי רו עיש וכ״ה בתוםפ׳ חולי׳ הניל. ודע
 שמלת באדי בליפ מבצר ונרש <עיי״ע) עיר
 שהוזכרה גם באססימאני (גיבל. אריאנט. ג׳ א׳ חע״ט)
 שנקראת Ners ובל״ע והיתה קרוב׳.לסורא
 (ע״׳ אגרת של רש׳יג צד ליה בהוצאת ביג) ועל
 מי מעיעות מונחת, זה נשמע מב״ט צ״ג: שידובר
 שם מגמלא (מגשר) דנרש ובנדה ם״ז 5 יסופר לנו
ל ביומא דתמניא ב ט מ  אתקין רב אידי בנרש ל
 משום אריותא. וטעתה דעתם של בעלי תוספי

 שביברי וגרש עיירות הן צריכה קצת תיקון מאחד
 בי בארי מרש עיר אחת היתד, ופירושה עיר מבצר
 נרש. וגם אם לפי מה שאמרנו שבי בירי עיקר

 הגי׳ ג״כ יש לה פתרון שהיתה עיר מבצר על נהר .
 פרת שנקראת ?ל וסמוכה לעיר נרש שהיתה ג״כ
 על שפת פרת ומעיר הלז היו ר׳ שימלאי ועולא
 עיי׳ ירו׳ מגיל׳ פ״א דעיב ע״ג ושם דעיגן וירו׳
 מ״ק סיג׳ דפ״ג: ואם כפירושם של בעלי תוספי
 כי ביברי וגרש שתי עיירות או לפי תיקונינו בי
ש חד עיר היא כל ר ש או בי בירי מ ר  בארי מ
 המשך של ש״ס בחולי׳ עולה יפה שעסק בבני
 נרש שהיו רשעים ובלי דרך ארץ וזאת כונת הש״ם
, אמנם גם לשיטת רבינו ורש״י ב ו ש י  שאינן מן ה
 שביבר עיקר הגי׳ וטעם המלה חיה יושבת בשפת
 הים כפי׳ ר״ב על נכון יוצדק המשך השים וסובב
 מימרא שדברנו בו על מה שקודם לו דאי׳ שם יש
 לך בריות גדולות בים ויש לך בריות גדולות ביבשה
 וכי ת״ר כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה
 ועל זה חולק רב הונה ברדר״י ״ביברי מרש אינן
ת פ ש  מן הישוב״ ד״ל אף אם ישבו חיות אלה ב
ה ובאמת ש ב י  הים בכל זאת אינן יכולות לחיות ב
 מדיבורינו של מעלה •צא לנו שעיר נרש על שפת
 פרת ועל מי מעיינים מונחת ומדי דברו בנרש
 זכור הזכיר ג״כ מדות הרעות של אנשי נרש ודוק
 ותשכח שכפירושנו יש טילתא דשויא לתרוייהו
 ר״ל בין לשיטת רבינו בין׳ לשיטת בעלי תוסס׳

 ושניהם כאחד טובים] —

 * ביברים, ביברייא עיי״ע ברבר. ,

• pupa, pupiiia י בל״ר  j בביתא (פי׳ בל״פ ^ג
ן בת עין ו ש י  בל׳ בריטאניא baby א
(Augapfel, Pupille eig. das Piippchen im Auge 
ו (גיטי־ סיט•) שברירי דפלניא ז  ברפואות דמי שאח
. לחת (!) לכלבא בביתא דעינא. .  בר פלניתא .
 פי׳ שחור קטן שבאמצע שחור שבלובן העין.
 (א״ב לש׳ מקרא (זניי׳ ב׳ יי ב) כבבת עינו. * [אחי״ה
 וכיה בלים בכתא ךעינא וכן הוא בהעתקה סורי׳
 עיי׳ דברי׳ ליב, י׳; תהלי׳ י״ז, ח׳; משלי ז׳, ב׳;
 איכי בי, י״ח. ודע שגי׳ לחת הוא בכל כיי ובדפיד
 וציל ולחרו וכ״ה בגיטי׳ וליחרו ונשתבש בדפ״ע
 ולימת ועיקר הגי׳ וליחרו וליפ היא ונגזר מן השם

J עידון עיייע ברירי ושיעור הלחישה כ״ה , j y חורי 
 לחולי סנורים שבא לאדם בלילה יאמר כזה סנורים
 (או שד סגורים) עזוב פלוני בן סלוני הגור בבת

 עין של כלב ועיייע ברירי וע׳ שברירי] —

Kanai, •Wasser- 2 בביתא(בל״ס מביא עי״׳ע ביב 
 rinne) בם׳ כסוי הדם בגט׳ השוחט ונמצא
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 טרפה (חילי׳ &״״:> זיל שחוט עופא על בביתא,)
 דמיא דמורח ריחא דדמי ופריש, פי׳ הפשתן היה
 במשרה בתוך המים לשם ונפל [צ״ל ולשם נפל]
 יאניכה8) שהוא טינװלא בלע״ז3) וא״ל שחוט על
) ויפרש*. [אחי״ה פי׳ בוביא 4 ט ח ש י  המשרה ו
 בלים במו ביב שמפורש לעיל וטעמה חריץ מים.
 ודע כי פי׳ רבינו זה הועתק מפי׳ רגמ׳׳ה כי בן
: ל ד  מצאתי בפי׳ כ״י אנגייליק׳ הנ״ל דף שי״ט ו
 יניבא טיינ״א בלעז כלוט׳ הפשתן היה במשרה
 בתוך המים ולשם הות ביה יניבא על בוביתא
 דמיא כלוט׳ על המשרה עכ״ל ומלת טיינא הוא בל״צ
 Motte, teigne וכצ״ל בלע״ז רש״י לחולין שם]. —

 * בביתין עיי״ע ביתין ומ״ש.

 * בג (.E. N> בן בג בג אומר עירובי׳ ב״ז: פסחי׳
 ציו. טנחו׳ מיט: פ׳׳ב: מגיל׳ תעני׳ פיב, ב״ק
 כ״ז 5 בכורו׳ י״ב. אבות פ״ה מכיב ועיי׳ תוי״ט שם.
 קידושי׳ יי. יוחנן בן בג בג ובדפו׳ שונצ׳ לעירו׳
 שם ובד׳ װיניצ׳ ד׳פ ובםיליא׳ לפםחי׳ אי׳ בגבג

 במילה אחת.

ה מ . זבחי׳ פ״ח:> ל (ט״ז ן ש בערכי ד (Kieid) בם׳ י ג  ב

 נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרש׳ קרבנות
 לום׳ לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה

 מכפרין כתנת מכפרת על שפיכות דמים וכי.
ד (euios handein*!) סנהד׳ ל״ז. וירח את  * בנ
 ריח בגדיו א״ת בגדיו אלא ביוגדיו והשם

T I TT I 
 בגידה ירו׳ פיאה פיא דט״ז: עיי׳ שהש״ר פ׳ חכו,
 במד׳׳ר רפ״י: מור ואהלות קציעות כל בגדותיך
̂׳ מ׳יט׳ הי> כל בגידות שבגדת בי הרי הן כטור  <חה

 ואהלות בזמן שהן קציעות וכי.
 * בנדא בקידוש׳ ע״א: בגדא ואוונא ורבינו בע׳
 אונא גורם אכברא ואונא וכבר השמעתיך
 בע׳ אונא שציל במלה אחת ובחילוף האותיות
 ע״ש היטב. ורמ״ל בהך ע׳ שיער שהיא עיר הנקר׳
 Ecbatana והגי שי״ר בע׳ אוניא יע״0 כ״ז> הסכים
 עמו ופליאה דעת ממגי היאך הוציא דבר שאינו
 מתוקן בלל מתחת ידו וכבר השיג עליו הח׳ ד״ר.
 גרעטץ _במ'ע של מהרז״ף ה״ב צד קצ״ד ע״ש

 והנכון עיין בע׳ אונא וט״ש.

(aus Bagada am Eulaus 27 Meilen גדתאה? * 
 (von Susa s. Diod. 19, 19 ברכו׳ ניידן

: ׳  רב חנא בגדתאה, וכ״ה בביב קמ״ב t כתוב׳ ז
 ויי: ובזבחי׳ צ״ב. וביבט׳ ס״ז. רב הנא בגדתא
 ובכיי מ׳ לברכו׳ אי׳ ג״ב רב ה ו נ א בגדתאה ובכת׳
 י׳: אי׳ רב הנא ב׳ וכתב ספר היוחסין אות היא
ו ר ב ח נ א  צד ס״ו. וז״ל: רב הונא בגדתאה א
 בזמן שמואל ורב יהודה עיכ, ובשוב׳ נ״ב: א״ל אנא.
׳ (דיס סוב׳ רפיח:)  בהדי הנא בגדתאה כיה בכ״י מ
 ובנויג בהדי חנא באגדתא ובילק׳ זכריה ב׳ בהדי

 חטא באגדתא וט״ס הוא וזיל רש״י סוכ׳ שם: מה י
 לי אצלו בהגדה וכי וזה בעבור שנם הוא גורס
 באגדתא ויותר יש לתמוה על פירושו ליבמו׳ ס״ז.
 שכתב ן בגדתא בעל אגדה ליא שם מקום שהוא
 בבבל ש ש מ ו ב ג ד ד עיכ וכעין זה בברב׳: שם
 עירו בגדד היא עיר החשובה שבבבל משחרב
ת ולכתוב׳ ד ג  בבל. ולכתוב׳ י׳: כתב רק: מן ב
ת בפסק סידרו של ד ג  ז׳ t עיר שבבבל ושטה ב
 ר׳ שרירא גאון היא נזכרת וכ׳׳ה ברשבים לביב
 שם: כגדתאה מן בגדד עיר שנולד בה ובכתבי
 ר׳ שרירא היא נזכרת. ובטח״כ טעו שעיר בגדד
 Bagdad נבנתה על ידי קליף מנזור בשנת קטיח
 להגיר״א שהוא מרוצת מחמד והוא תשנ״ח למספר
 הנוצרים ויותר ממאתים והמשיט שנה אחר סיום
 תלמוד בכלי והיאך יעלה זברון העיר בש״ס ?
 אבל נ״ל ברור שהיא עיר שרשמנו והיתה בזוזיאנא
 ככ״ז טיל משושן על שפת נהר איילאוס ועוד
 היתה עיר בגמיא Bagadaonia, Bagadania במחוז
 קפדציא עיי׳ שטראבו בי, קצ״ו, שטעם׳ ביצאנט.
(Act. 2, 9; Pet. 1, 1) בהך ערך, ומברית חדשה 
 נראה ששם ישבו יהודים וראשון נ״ל יותר נכון,
 ורב הנא היה מעיר הלז. ומקור רש״י ורשב״ם היה
ת דרב שרירא גאון המפורסמת ושם ר ג  בל״ס א
 נזכרה איזה פעמים עיר באנדאד, ד׳׳ט (צד ל׳יט)
 ובתריה מלך מר רב שמואל בר מר רב מר דאיקרי
ף ניט ובתריה מלך מר רב נטרוי כהנה ל  בשנת א
. . וביומיה , ד ו ד ה א ד ג ן ב מ י ו א נ ח  בר מר א
׳ (ועיי׳ עוד כ א לא׳׳י ו ח ב  סליק מד רב אחא מן ש
 שם צד מי ימ״א>. מהציון הזה שערו רש״י ורשב״פ
 שרב אהא בגדתאה הוא אחד עם מר א ח נ א י
ד אבל רש״נ מעיד בעצמו שדיבר א ד ג ן ב  מ
ת וזה מר אחנאי מז ו י ל י ג ש א  מטלוכת ר
 בגדאד חי בזמן מר רב אחא בעל מחבר של
 שאלתות שחי מאתים וחמשים שנה אחד חיתום

) עיייע אנבא Korn = Flachswurm וכיד. בכיי ו׳׳ו ול״ד ודפ״ר, אבל בדפ״ע  י) לפנינו אי׳ בוביתא. 1

 ובחולי׳ אי׳ יאניבא וכיי ב׳ר ינוכה וכ״י ה״ב אניבא ועיי״ע אנבא וצ״ל בכל מקום יאניכא ולי0 הוא כסו שהוכחנו.

 י) Kornwurm. it. tignuola וכ״ד. בכ״י ויו, ובכ״י ל״ד םינױילא,' ודפ״ד טינױלא וגם זה נכון, אבל בכ׳י היב בט״ם

 טלטולי. וברשיי אי׳ ט״״ש וציל טייניש Motten = teignes ע״יע אנבא. 4) כ״ה בדפ״ר.



 יא * 3גךתאה
 הש״ס. ואכיט להאריך, אך זאת לא אכחד כי
 מאוד נפלאתי על החכם ר״ד די לארא שגם הוא
 כתב שנגדתאה איש ״מ ב גד ד העיר הגדולה

 שבארם נהרים״!
Dorf) [משובש תחת מגדל דיון] בגדל דיו * 
 Mejdcl Yun, nordostl. von Sidon) ב״ר
 פצ״ח וירכתו על צידון ר״א אומר זבוד דגלילה
 ר׳ יוחנן אומר בגדול דיו ויפה שיער החכ׳ נ״בויעד
 נ״י שהוא כפר שרשמנו(עיי׳ ראבינזאהן נייערע
 ביבל. פארשונגען צד מיז) ומונח לצד צפוני
 מזרחי מצידון ושיבוש הסופרים יש כאן תחת
 מגדול דיון עיי׳ ספרו היקד געאגראם. תלמודית

 צד רצ״ה.

Furcht, Angst J^:•®בגלאי <מל"ע ־ ,  נ©5
(furchtsnm והבית שמושית5 בגלאי 
 תרג׳ יחרדו כצפור (הושע י"א׳ ייא> לפ״ד אות בית
 היא שמושית.) * [אחי׳׳ה זה אמת אך גזרת המלה
 לא כן היא ולדעתי ל״ע הוא וטעמה חרדה ופחד
 ויותר טוב תהיה לגרוס בגילא, והתרג׳ העתיק׳
ו במלה ערבית ממש וכן העתיק בטלת ד ר ח  י
 בגלאי מלת העיר (ישעי׳ מ״א, בי׳ ״־-> וגוזרה מלשון
 ולא אבוא בעיר (הישע י׳׳א׳ מ׳> ועוד בירטי׳ ט״ו

 ח׳ עיר ובהלות] -

;Schutz גין ,schatzen 0=*בגין(מפעל ערבי ־ 
im Schutz desson, dem zu lieb, wegen בגין 
> בגין ^ ' J 1 ־ ־ . ! ן ^ והוא קצור מ ־ J ע י ל  וכן ב
י ל ועיקרו גין. בם׳ ב ש  כך וכך בתרג׳ ירו׳') פי׳ ב
 האשד, שהלך בעלה(יבמי׳ ואוכלת בגינו תרומה
 עיי״ע גן.* [אחי׳׳ה ועל השנות ערך זה פעמים
 בקצת שינויים גם בעי גן ג׳ לכן השמיטו הסופרים
 או המדפיסים ערך של כאן ורק בדפי באסיליא
 ובדפי אמש׳, בלי רשימת יד, נדפס ומאחר שדם׳
 באסיליא יותר ישן מהוצאת הערו׳ בדם׳ אמש׳
 בלים הך ערך מתחת רבינו יצא ראשונה ע״כ
 הצגנו פה מקום לו אף כי איננו מוצאו בדפי
 ישנים וכ״י. וכניה בידו׳ הרבה פעמים ד״מ ירו׳
 חגיגי פיב דע״ז ע״ד בגין דלא מסמקי אפוי, ירו׳
 ברכי פ״ו ד״י סע״ב בגין דאנא אכל פיסתי וכי,
 ירו׳ ברכו׳ רפ״ג דיה ע״ד בגין דתנא דא תנא דא,
 ירו׳ שם פיר דיז ע״ג בגין דאיתת בת תיבטיל
 ושם ב ג י ן מודעתון דהיא תעניתא כיה לפי גי׳
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 הטובה של המהרש״ס וכן תיקן פי׳ אה׳יצ של
 מהרז״ף וכ״ה באמת בירו׳ תעני׳ פיד דס״ז ע״ג
 ושם רהלכיא דס״ז סע״ב בגין שלא יד,ו אומרים,
 ושם פייה ד״ט סע״ב לאו בגין דאתון תרתיי
 שטועין אלא בגין דר׳ יצחק כוי. ירו׳ ביצי פ״א ד״ס
 ע״ד בגין דר׳ אבחו ידע וכי, בגין כן הוא עבד
 דכוותהון. ועיי׳ עוד סו* ערך בעט. ירו׳ פיאה פיא
 דט״ו ע״ג בגין דו בעד, מלפה מתיה; שם פיז ד״כ5
 בגין לא מטעיא לכון; ירו׳ ביכורי׳ פ״ב דס״ד:
 בגין דכתיב; ירו׳ גיטי׳ פיט ד׳נ ע״ד בגין דא;
 ירו׳ ב״ק פ״י דיז. ע״ג בנין כן; ירו׳ קידושי׳ פיא
 ד״ס ן ירו׳ סנהד׳ פ״ג דכיא ע״ד בגין דהוא אינשא
 רבא; ירו׳ עיז פיא דל״ט ע״ד בגין דלית ר׳ חנינא
 אמר מילה דלא שמע׳ מיומוי בגין כן הוא שאל
 וכי, שמיר רפכיז (ועיי׳ ילק׳ יתרו רס״ח בשם
 המכילתא) עשה בניני ואם אין אתה עושה בגיני
 עשה בגין אשתך ואם אין אתה עושה בגינה
 עשה בגין בניך וכי; ויק״ר קלספל״ו כדאי הוא
 מעשה כל אחד ואחד (של אבות) שיתלה כל

 העולם בגינו וכי.] —
(Geschroi צעקה Olis בגן בל״ס צעק ונגזר מליט 
 בסיג דםדר תעניות כיצד (ייח-> באו והבגינו
 בלילה, ובפי הגוזל ומאכיל בגם׳ המכיר כליו
 (ביק קי׳׳י •) ועמד זה והבגין בלילה, ס״א והפגין 1)
ן כן.* [אחי״ה כיה י ז ע ו ל ש ש י עק ו  פי׳ ז
 בכיי ו״ו ול״ד ובדפ״ע חסר, ושתי נוסחאות גיכ
 בע׳ פגן א׳ עיש ובהעתקה סורי׳ מתורג׳ צעק
 (בראש׳ מ״א, נ״ה; דברי׳ כיב׳ כ״ר; מלכ״ב ו׳, כ״ו,

 תהלי׳ ע״ז׳ ב׳> בגן, ואולי על זה כיון רבינו באטרו

 ויש שלועזין כן ועיי׳׳ע הבא אחיז] —
An- OUi 1 - ; - * בונני, פוגני (בל״ס בוגנא ובל״פ 
 kiage) תר״ב אסתר ד׳> א׳ ושדרין יתה
 (איגרתא) בT רהטיא והכדין הוה כתיב באיגרתא
 ובבוגני מבפוגני) ניגמי(נעימי) וכי פי׳ בונני או
 לקצת ספרי׳ פוגני בליפ וסו׳ השם משורש בגן,
 פגן וטעמו שטנה והסתה ונינמי או לקצי ספדי׳

" י  י ן •1 י

מי הוא ל״פ י1••* פי׳ כתב או איגרת ושיעור עי  נ
 המאטד: זה היה כתוב באיגרת ובכתבי שטנה
 Ankiageschrift אשר שלח אחשורש ע״י הרצים
 לכל מדינה ומדינה, ועיי׳ עוד ע׳ פרסישטנג ועוד
 מהרייף במאמרו עט״ש צד ליו שפי׳ בטוב טעם

 מלת ניגטי אבל מלת פוגני לא פתר כהוגן.

י וציל בחרג׳ יחי — עיי׳ תר״י א׳ לבראש׳ י״ב, יי׳ג; ייח, כיד. כיו. כ״ח; ששות י׳׳ח, מ ל ש ו ר י  י) ובדפוסי׳ אי׳ ב
 י׳; דברי׳ כ״ד, ט״ו. *) וכיה בש״ס בכים וכיה בכ׳יי מ׳ ובכ׳׳י ב׳ וכן מצאתי בפי׳ רגמ״ה vo לתעני׳ (אשר תחת ידי
 כטובת ידידי החכם המושלם שז׳׳ח האלבעדשטאם) וכיה בע״י וכריה ״ט. ובמניל׳ תעני׳ פייב והנוסח בתעני׳ י״ח. בכ״י

ו כגי׳ רבינו וכיה כריה שם אבל בדפוסי׳ בתעני׳ אי׳ עמדו. א ו  אי׳ ב

2* 
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mannbar werden בגר א) נעשתה ראויה לנשואים 
 ב> נעשה עב וחזק rauh, hart בל״ע

^b ״ בל״ם = פציעה Wunde) אין t 
 בין לנערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד בפ׳
 אלו נערות בגמ׳ נערה שנתארסה ונתגרשה (כתוב׳
 ל״ט. נדה ס״ה. קידוש׳ ע״ט. ובירו׳ יבמו׳ פ״א דיג.
 אי׳ אין בין ימות הנערות לימות הבגרות אלא
 ששה חדשים בלבד). פי׳ הני ששה חדשים לא
 אמרינון שמואל בעידנא ידיעא ותחלת נערות
 דודאי היא הפרק לתינוקת לא בזמן תליא מילתא
 אלא בהבאת שתי שערות מאחר ביאת שנת
 שתים עשרה ולא מקריא נערה עד שתביא שתי')
 שערות וקמי הכין קטנה היא ומן תחלת דצמחן
 שתי שערות בשיעור שאמרו <נדה נ״ב-)אתחילא לה
 נערות. ושתי שערות םימנא ובתר דמתחלא נערות
 בששה חדשים הויא בוגרת דמתיא סימני בגרות1)
 לפיכך אי בכלל שנת שתים עשרה מרישא ועד
 סיפא אתייא שתי שערות מן ההוא עידנא דהביאה
 מחשבין ששה חדשים ואי לא אתייא שתי שערות
 אלא בתחלת שלש עשרה מן ההוא עידנא מחשבין
 ו׳ חדשים ובתריהן הויא בוגרת.* [אחי״ה מן
 לפיכך עד נמירא אין לה מובן ובהפלשב״ע הניח
 בצ׳׳ע 'ובכ״י ערוך פאריש אשר בתוכו הגהות
 מחכם קדמון א ל ט ר ה כתוב להך ערך {זיל:
 ולא מסתבר וכר״ח מסתבר דאמרינון מיום י״ב
 שנה ויום א׳ כל זמן שתביא שתי שערות ועד ו׳
 חדשים לא פחות ולא יתר נקראת נערה ומשם
 ולמעלה נקראת בוגרת עכ״ל ועיי״ע נער האחרון
 ומ״ש.• — וכנ״ה כתוב׳ כ״ט. ליו.מי: תוספי כתוב׳
 פ״ג ירו׳ כתוב׳ פ״ג דכ״ז ע״ד עד שתיבגר, ב״ב
 קליט: קט. עד שיבגרו, קידושי׳ ע׳׳ט. השתא הוא
 דבגרה, נדה מ"ז5 כיון שבגרה אין לאביה רשות
 בה, ירו׳ כתוב׳ רפיא דכ״ד ע״ד בוגרת כחבית
. בגרה הרי  פתוחה, כתוב׳ נ״ז t בגרה יום אחד .
.  היא כתבועה, בוגרת ששהתא י״ב חודש .
 בוגרת שעברו עליה י״ב חדש בבגרות וכי, פסחי׳
 קי״ג. בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה, ובויק-ר
 פכ״א אי׳ בתך בגרת בא והשיאה. והקבוץ: מד
 שהש״ר פ׳ גן נעול ובפסיקתא ויהי בשלח מובא
 בילק׳ פנחס רמז תשע״ג ובילק׳ בשלח רמז רכ״ו
 למלך שהיו לו בנות בוגרות, ועיי׳ עוד ע׳ הבא
 אח״ז]. מיקש הוא דקשא לה ובגרה לה קלא
 (בר״ג ט״ם) [וצ״ל בפרק גט פשוט] (ב״ב קפיז פע״ב)
 פי׳ גדלה ובגרה [ויותר טוב תהיה הגי׳ פי׳ בגרה
[vigor] דלה] ונעשה קולה עבה. (א״ב פי׳ בל״ר  ג

 ימי גחרות אשר בהם האדם ב ב ח ו ובצביונו) —
 שפופרת אבגורי מבגר לה בר״ג דתינוקת (נדה
 ס״ו. ובנויג שם אפגורי מפגרא). ס״א אנגורי מנגר
 לה כלוט׳ איכא למיחש שמא ראש הקנה שאינו
 חלק יגרד3) הבשר ויוציא דם.* [אחי״ה ובזה הענין
 כתוב׳ סיד, סע״א באתרא דנהיגי דמלו םוריא בחבלי
ר לה פי׳ במקום שאין רגילין לעשות נ ב מ  ד
 שטיח עור למטה אלא סירוגי חבלים שט צערי
 לה וכן פירש״י על נכון וניל דהוראת המלה בשני
 ציונים אחרונים נגזרה משם ב ג ר א שטעמה בלים
 חבורת פצע אבל בציונים ראשונים נגזרה המלה
 מל״ע ובגר ושם בגדת ובגרות מלות נרדפין עם
 בכר כביר עיי׳׳ע וטעמה זקנה כל כך להיות בתולה
ה (ב״ב ׳»> מצאתי ר ג ן ב י נ ע נ נ«ה נ,1״ע JjlSC ו

 ןי

 בפי׳ •דגט״ה כ״י וז״ל בגר לה קלא כלוט׳ בשביל _
 שהזקינה נתחלפה קולה מכמות שהיתה בימי
 בחרותא ובו׳. וזה קרוב למה שפי׳ רבינו נתן

- . ל]  לעי
das mannbare Alter dor בגר (== בגרות * 
 Jungfrau) קידושי׳ ד׳. בגר דאיילונית,
 ירו׳ קידוש׳ פ״א דנ״ט: ימות הבגד, ירו׳ כתוב׳ פיה
 דב״ט ע׳ד הבגד בשעה י״ב חודש ובבבלי דנ״ז
 ורפ״ה דתוספתא אי׳ בגרה הרי היא כתנועה ועיי״ע
 הקודם ועיי׳ פי׳ שירי קרבן ופ׳מ. ושם תני תמן
 נותנין לנגר ייב חדש, ובבבלי אי׳ בוגרת. ירו׳
 נ״נ רם״ט דט־ז ע״ד פעמים שסטונין (ציל
 שסטונות) לנגר וסעמים שרחוקות מן הנגר. —
ר לגי׳ חזקוני וש־ע י״ד סי׳ רל״ד י ג  והתואר נ
 סעיף א׳ ותוי׳ט לנתוני פיג טיח לא נמצא

 נתרגומים עיי׳ הפלשנ״ע.

 * בגרון (בטיס) נויק״ר י קלספנ״ח קומוס בגרון
 ולא תתנן הך h• וצ׳ל קוטיס פנטון

 עיי״ע קטיס. אכל עיי׳ ג״ב ע׳ דוטיני וט״ש.

ן בלשו ו ע^(  בגרונך [צ׳ל בגונדר,] בל״ם^־
(hagiige, feisige Erde ,סורי׳ גנדורותא 
 בם׳ השוכר את האומנין בגט׳ השוכר את הפרה
 (ב״מ ט•) ואי ארעא דמחזקא בגרונדי תרוייהו
 משלטי, פי׳ ארץ ידועה בטרשין ובצורין שניהם.
 המחזיק ביתד של מחרישה והמנהיג פרה, טשלמין
 ששניהם פשעו. (א׳ב בטק׳ נוסחאות כתוב בגונדר,
 ואיני יודע איך בעל הע׳ סבר שאות ביית שרשית
 היא). * [אחי״ה והדין עם ר״ב ובנויג ואי דוכתא
ד ר י אבל ברש״י ותוסס׳ הגי׳ נ  דמחזקא ג ו
 דמחזקינן ב ג ו נ ד ר י וגי׳ מוטעת אירע לו לרבינו
ל על לישנא פ ) ב״ה בכל כ־י ונדפ״ר ולישנא ת ) עיי׳ בהפלשב׳׳ע שהסכיש דעת רביגו עם פירשיי. ג  י) בדפ׳ר הסר. י

 היא אבל יותר נכון ג״ דפ״ע יגרד עיייע גרר.
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 וצ״ל גם בע׳ שלנו בגונדרי וגונדרש פי׳ בלים
 וסודי׳ ארץ מלאה בטרשין וצורין וכ־ה ברשיי

 ועיקר מקומו בע׳ גנדרא ע״ש ומ״ש] —
 Kelter, Butte) 1? 1; בית הבד Presshaus; בדד
 Kelterer ; בךידה kleine Kelter) בשביעי׳
 בם׳ כלל גדול שני(פיח- ט״ו וירו׳ שביעי׳ פ״ח
 דל״ח: וספרא בהר סי׳ ח׳ דדט״ו> ואין עושין
 זיתים בבד ובקוטבי,) אבל כותש הוא ומכנים
 למדידה'). ובם׳ אחרון דטהרות <'״' ם״א> הנועל
 בית הבד בפני הבדדין. שמן של בדדים ומחצלת
 של בדדין בספ״ק דשבת (י״ט:> [פי׳] שטן הנמשך
 מתחת קורת בית הבד וזב בשבת אסור באכילה3)
 ומחצלאות המוקצעות למלאכת בית הבד אסור
ת ׳==> מחצלאות ב ש ) י ג ו ז  לישב עליהן כרב. פי׳ כרכי ד
 כרוכות שתים שתים זוגות זוגות והן עשויות
 לסחורה להשתלח בספינות אסור להתירן בשבת
 ולישב עליהן. <א'ב יש נוסחאות דגרסי דזוזי, וזוזי
 לשון זוג ויש נוסחאות דגרסי דזיווי ואומרים שהוא
 בלש׳ ארמי עצי ספינה).* [אדוי׳׳ה ודע דכיי א״ם
 גרס הני כראכי דזוזי אבל בדף קנ״ון תחת מדכרכי
י ג ו  דזוזי של דפוסי׳ גרם כ״י א״פ מחני כריכי דז
 וכ״ה דזוגי בדפי שונצ׳ וברי״ף כ״י וברש״י כיי
ו י (עיי׳ ד״ס שבת צד קצ״ג.  אבל שם הוא ז ו
 וחידו׳ ששתק מגי׳ רבי נתן) וכיה ברש״י לשבת
 י״ט: כרכי חיווי ומפרש בשם תשוב׳ הגאונים
 שהוא בלש׳ ארמי ספינה (ולא ע צ י ספינה כריב)
 ובלי ספק לפי׳ תשו׳ הגאוני׳ זה עיקר הגי׳ זיווי
 אך צ״ל בל׳ ע ר ב י תחת בל׳ ארמי כי בל״ע ספינה
 לא גדולה ולא קטנה נקראת באמת $ ולפי׳
 רבינו נתן ני׳ זיוי (עיי׳׳ע זוו, וזווא) ג״כ עולה יפה
 וטעמו כמו זוג ובענין כרכי דזוזי פירשיי כרבינו
 נתן ע״ש היטב. ובע׳ כרך ב׳ כתב רבינו כרכי
 דזוזי כבר פירשנו בעי כר ע״כ בלים צ״ל בע׳ בד,
 נשמע מזה שגם גי׳ שלנו מונח׳ לפניו.] — א״ר
 נחמן עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה
 ותורי דרידיא ותמרי דעיסקא פלוגתא דר׳ יהוד׳
 ור׳ שטעלן (שבת ש»• פי׳ כל שהעמיק לדברים
 הללו ולא העמידן לאכילה עכשו אם בקש לאכול
 מן התמרים הללו בשבת או העז והרחל וכיוצא
 בהן בייט מותר וקיימא לן הלכי כר׳ שטעון דלי׳
 ליה מיקצ׳ אלא גרוגרות ו״צטוקים בלבד(שבת מ״ד..)4)

 בדדין לוקחין מהן ש ט ן בסיג דהגוזל ומאכיל
 (ביק קייט. ובנו״ג זתים), והשיקו היקבים תירוש
 ויצהר (יואל בי׳ כיי) תרג׳ [ויטפון נעויא חמרא,
 ע״״ע געי] ו!י;א5) משחא. פי׳ גת שמבעטין בו
 הזיתים שטו בית הבד, והפועלין העושין שמן 5
 בדדין. * [אחי״ה וכניה ביצי ייט. גתו על גב
 בדו ובדו ע" ג גתו כיה לפי גי׳ רבינו בע׳ גב ב׳
 וגי׳ ישרה מאוד היא וכיה בתוספ׳ ביצ׳ פ״ב ועיי׳
 תום׳ יו־ט לביצ׳ פ״ב מיג דיה ומטבילין וכן מצאתי
 בכיי מ׳ <ייס שם)• והקבוץ: טהרו׳ פיט מיז ב׳
 בדין,: סנהד׳ ציה. בי בדיזיא, ביב טיח. בית הבדים
 ונגזרה הטלה מל״ס בךא פי׳ גת ובל״ע נקרא *
 קורה שעל ידה נכתשו הזיתים בבית הבד. ובבית
 הבד היו שתי גתות, העליונה נקראה גת העליונה
 ושם היו עוצרין את הזיתים והתחתונה נקראה גת
 התחתונה(עיי׳ תרומו׳ פיח מ״ח והדיש שם) ובל׳׳מ
 י ק ב ושמה יורד הזית כתוש או יין הנעצר וכן
 היה בבית הבד של יונים עיי׳ ספרי על העתקה
 פרסית צד סיה, ולדעתי ב ד י דה היא גת התחתונה
 ולשון קלילא היא (כמו אמינון תחת אמנון שמוא׳
 ב׳, י״ג׳ בי) כלום׳ בד קטן והיה כעין בור תחת גת
 העליונה, ועיי׳ עוד ע׳ בדד א׳, ודורכי הגת נקראין
 בדךין ויחיד בדד; וכנ״ה, מלבד ציוני הערוך, גיטי־
 ס״ב. בדד דנפיש אגריה. והקבוץ טהרו׳ פ״י טיא
 הנועל בית הכד מפני הבדדין, ושם מ״ב ומ״ג
 הבדדים והבוצרים, תוספתא מעשרו׳ ספ׳א הבדדין
 הטדליקין מבד לבד. איכ׳ רבתי ם׳ ישבה: בגדי
 בדדין עיייע בדד ב׳. ועיי״ע בית גת ועי גת] —
Abgesondertes an בד בבד ; Gesondertes) 1? 2 
 Abgesondertes, d. h. jedes einzeln) בפיק
׳ ה׳•) רחמנא ת י ר כ ) ן מ ש ת ה  דכריתות בגט׳ המפטם א
 כתב (שמוי! לי׳ ל״יי בד בבד ואת אמרת בהכרע
 ״פי׳ רחטנא כתב בבד מתקל במתקל6) דהיינו עין
 בעין7) ואת אמרת בהכרע והאטד רב יהודה המקום
 יודע בהכרעות כלום׳ שלא היה שוקל ההכרעות
 לבד אלא מניחין כמות שהן והמקום יודע כמה
 משקלן. אלמא דאית הכרע לכל שקלי. * [אחי״ה

 וז״ל רש״י ן המקום יודע בהכרעות; שלא היה •
 שוקל ההכרעות לבד אלא מניחו כמות שהן
׳ רומי עיכ. ולבי אומד  והמקום יודע מה משקלו פי
 לי שרש״י כיון על רבינו נתן שנקרא רומי עיי׳

 י) כ״ה בכיי ו״ו ליד ד,׳׳ב ודפ״ר בע׳ קטב ג׳ יכ״ד. בכ״י ט׳ לשביעי׳ וכ״ת בירד וספרא (הוצאת מהאתיוו דפי מיען
) ובספרא  צד ק״ו.) ובע׳ דפ״ד, פיז׳ וויניצ׳ ע׳ בד אי׳ קוטני וצ׳ל קוטבי ויכ״ה בפי׳ הרא״ש והר״ש דפ׳ װיניצ׳ ד״פ. ז
) וכ״ה דעת הרי״ף והרמב״ס הלכי שנת כ״ו׳ י׳ וכ״ה לר״י שבתיספי ד״ה שמן ונ׳׳ד, בחידושי המאירי ודלא  לבדידה. י
) ולא ירדתי לסוף דעתו של רבעו שלפי פי׳ זה קשיא לי הא דאמדינן בביצי ב׳: וליה: שבת דחמירי וכי י׳׳ט  כרש״י• 4
) ננויג כתרג׳ ביריא, וט״ס הוא. •) וב״ה כאונקל׳ s .ר וצ״ע ט ח מ ׳ ד ד ו ה ׳ י ר ם לן נ ח י ביד. פ ל ו ז ל ז י ל ת א ל ו י ק  י

) ונע׳ עין א׳ פירש דנינו עין בעין כלוט׳ שיה בשיה.  ונפשיט׳ ונהעתק׳ פרס״ עיי׳ ספרי שס צד קל״א. 7
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 לעיל במבוא צד xxn. ודע כי הפירוש עצמו
 של הערוך הועתק מרבינו גרשום מיה בי כן
 מצאתי טלה בטלה בכיי רגמ״ה בקובץ כ״י
 אגגייליקא לכריתות דף קס״ט עיב. - וכנ״ה
ל ב ע ר ם (ירמי׳ נ׳׳ ל״0 ח י ד ב , ב א,1 ד ר י ח , ר י ב ט  ב

 צוארי שונאיהם של ת״ח שיושבים ועוסקים בתורה
 בד בבד, וכיה בברכי ס״ג: לפי גי׳ ב״י מ׳ ובב״ג
ס שם קפ״ו. ונגזרה המלה משורש בדד  ועיי׳ ד
 שטעמה חלק ופרק אחד מכולם וכן הבין ן׳ גנאח
 בספרו' אלאסול צד פ״ג ערך בד, ולפ״ד שייך
 לכאן גיכ יוט׳ ע״א: דאמר קרא בד דבר העולה
 מן הקרקע בד בבד כ״ה לפי גי׳ כיי מ׳ וכיה בזבחי׳
 י״ח: וכיד. בילק׳ אחרי רמז תקע״א פי׳ קנה העולה
י מכל גיזעי וכן פירש׳׳י לזבחי׳ שם וכן ד י ח  י
 מצאתי בירו׳ כלאי׳ פיט הל״א דל״א סע״ד בד

— [ י ד י ח  שהוא עולה י

(Weissiinncn j  3 בד (מל״ט ונרדף עם בוץ - \

 בם׳ א״ל הממונה בגט׳ בשחר היה לבוש
 (יומי לירי•' אמר רב עולא בדיה דרב עילאי1) דאמר

 קרא בד (בבת נ״ל שהוא ט״ס תחת י.) בד בד בד
 המובחר ט ב ד1) ובם׳ בא לו כ״ג בגט׳ כ״ג טשטש
 טיט׳ ע״א:> שיתא שש כתיבי בבגדי לבן ואלו הן
ח׳ ועשית י  ושבצת הכתונת שש (ש°ית כ
ש (שש ל״ט, כ׳׳ז)  מצנפת שש <שם> את הכתונת ש
ק נ״י׳>. ואת פארי י 0  ואת המצנפת שש <שם 6
 המגבעות שש (שם), ואת מכנסי בד שש משזר
 (שס>, ואת האבנט שש [משזר] <שם>. מצנפת

 ומגבעות אחת הן קרא חד לגופיה שיהוא של בױ
 והוא פשתן גמרא גטידי לה והאי בד פשתים הוא
א (יחזק׳ מיד, י״ח) ר ק  ואתא יחזקאל אסטכיה א
 ומכנסי פשתים ובהלב׳ קטא דבל הזבחי׳(י׳ח:
 תוספי ישני׳ יומא ליה.) בגדי׳ שנא׳ בהן בד
 צריבין ש־הו של בוץ, חדשים שזורין, שיהא
 חוטן בפול ששה. * [אחי״ה ודע שביוט׳ שם,
 הובא בילק׳ תצוד, ררט״ז ש״ם, תפס ד קראי
 ולפירוש שבד הוא שש הרי הם חמשה קראי עיי׳
 פירש״י ומפירושו בא לגליון בילק׳ שם והרבה
 שינויים אי׳ בתפיסת המקראות עד כי אטד ר׳
 אליקים ואינך קראי דבתיבי בספרים לא גרסינן
 עיי׳ דיים יוט׳ צד ק״ה. אבל בב״י ט׳ ובכ״י ב׳ אי׳
 , ג״ב בגי׳ רבינו ושבצת וב׳ ועשית מצנפת וב׳ וב׳

 קראי אלה אינם מובאים ביוט׳ של דפוסי׳ ובילק׳
 שם וגם ב״י ב׳ וב״י ילקוט מסיימו ש י ת א קראי
 הוו חד לטפן שיהו של בוץ וכי וזה ממש בגי׳
 רבינו. ולדעתי המלה נגזרת מל״ע 3ץ וטעמו כמו
 בוץ בל״ט פשתן לבן עד מאוד וכן העתיקו ע׳
 זקנים ב ך (ד״ה א׳ ט״ו, כ״ז׳ בוץ (דיה אי, ט׳׳ו, כין,)
|Ju<T<T1vo; חןך (אסתר א׳, זי; ח׳ ט״י> בטלת יונית 

 שהיא בביט העתקה של שש ועיי׳ בן מתתיהו
 קדמוניות ג׳, ז, ב׳. ז׳. ובד המפואר מכולם היה
 מעיר Peiusium וזה מה שכתוב ביום׳ פ״ג מיז
 בשחר היה לובש ס ל ו ם י ן עיי׳ ריב בע׳ פלס
 ה׳. וכדברי הש״ס הנ״ל שמכנסי בד כמו מכנסי
 פשתים של יחזקאל פי׳ ג״כ ן׳ גגאח בהך ערך

 צד פ״א בספרו הנ״ל] —
 4 בד (Ast, Zweig, stengei) בם׳ אלו מציאות

 בגט׳ כל כלי אנפוריא (ב״מ ביד. עיייע
 אנפוריא) בדי מחטין וצינורות. פי׳ עצים דקים
ם שהרוכלים תולין בהן מחטיהן י פ נ ע  מפוצלין כ
 וצינוריהן כלוט׳ בדים של מחטין ושל צינורות
 אבל מצאן שתים שתים בבד חייב להחזיר ד מ י
ן ו י ן בבד כ י י ו ן תל י  יאמר כמה מחט
יב להחזיר. ה חי ל ע מ ל ן בה מאחד ו י י ו ל ת  ש
 * [אחי״ה כיה בכיי רו ליד, ופאריס, ובדפיע חסר.
 וכניה בביט שם מאי בדי שוכי ואמאי קרו ליה
 בדי דבר דתלו ביה מידי בד קרו ליה ופירש׳,
 שובי ענפים של אילן ויפה פי׳ וכלים שאך =
 ובל׳ סאנסקריט Akha$ נקרא ענף אילן וזה
 עולה עם פי׳ רבינו בע׳ה, ובםוכ׳ ט״ד: עלה אחד
 ובד אחד ושם וב״ט שם עלה אחד בבד אחד, כתוב׳

 'ז. בד של הדס].
 1 בד = ברא, בךה <בל״ע v» ובל״ס
reden, echwatzen, dichten, lugen) בדא 

 בס״ג דאלו הן הנחנקין(פ״ט: ועיי׳ אבות דר״ג
 פ״ל וילק׳ חיי שרה רמז צ״ו, ובב״ר םציד אי׳
 מה טיבו של כדאי וכ׳> אמר לו — אברהם
 לשטן - כך עונשו של בדאי אפיי אומר אמת
 אין שומעין לו3) ובריג דהמוכר,את הספינה (ניב
 ע׳׳י•) ובחלק בגט׳ דעדת קרח (פנהד׳ ק״י•) ואמר,
 הכי משה אמת ותורתו אמת והן בדאין. ובדיג
 דברכות (ד. ד״א זוט׳ פיג, ילק׳ שטות רמז קפ״0
 I למד לשונך לומר אינו יודע שמא תתבדה ותאחז.

e עיי׳ דיס יומי גד מיד. ובב׳׳י מ׳ אי׳ עולא משמיה דרב ובדפוסי׳ רב הונא בשש דרב עילאי, י א י ב׳ ו י כ ) וב״ר, ב 1 

י ם׳ וכ״י ל׳ עיי׳ דיס גד מיד. ושש בכיי ט׳ אי׳ הגי׳ י  וכמוהו לא נמצא עוד בש׳׳ס. *) הנוסח מבד אי׳ בדפ״ר וכ״ה בנ
 ופשט את בגדי הבד בד. הבד מובחר מבד ובדפוסי׳ אי׳ בר בד בד בד מובחר נכד וכן נראה מר ש• י ותוספי שש וכיח
 בפירוש בידו׳ יום׳ פ״ג הליו װ׳ל ״בשחר (ר״ל בלבישת בגד• שחרית) כתיב בד בד ארבעה פעמים׳׳ ועיי׳ בפי׳ שירי קרבן
) זח המאמר היה  שם, וכן הגהתי בדברי רבינו, ונוסח׳ מומעת בד בבד נולדה עיי סופרים שדעתם קלה מערך הקודם. 3

 מורגלא בפיו של אריסט׳ו עיי׳ דיאגענ. לארעט. על אריסטו ייא.
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 * [אחי״ה השורש ב ד א ל״מ הוא וכן בל״ע
 וטעמו הוציא דבר שמדמה בנפשו ובהשאילה כזב.
 וכנ׳׳ה בנדר׳ י׳. לשון שבדו להם חכמים ובידו׳
 נדרי׳ פיא דנ״א. הגי׳ יותר נכונה לשונות שביררו
 להן ראשונים אבל עיי׳ היטב במה״י למהרדף צד
ר או סבר מ  ט׳. שהוכיח כי ברא בלש׳ ירד: א
 א״כ עיקר הגי׳ בבבלי נדרי׳ אשר בדו כי ד״ל
 בעל המימי שם היה אמורא ירושלמי ומלת להם
 מגליון בא כהאי דיומא סיג סע״ב אחרי בלותי
 וכי ובאמת צדקו דברי אמ״ו גם בזה שהך הוספה
 מאוחרת היא ובאמת לי׳ בעיי וכן לי׳ בכל הכ״י
 עיי׳ ד״ס יומי צד קיט. וחכם עדיף מנביא!
 ולדוגמאות שהביא מהרזיף יש להוסיף ירו׳ ברבו׳
 פ״א ד״ב x ושם ס׳יב ד״ד ע״ג, ירו׳ ביצי פיא ד״ס
 ע״ג וירו׳ נדרי׳ רפיה דל״ט]- ויקיר פ־ט לשון בדוי.
 ביר ט״ח בדויים ושם פ״ק דברים בדויים. ובפיעל
 ירו׳ כתוב׳ פ״ב דכ״ו: מבדין היינו. ירו׳ קידוש׳
 ס״ג דס״ד ע״ד מבדין אתם, ובתנחו׳ בלק דרש
 בדים (ישעי׳ מ״ד׳ כ״י׳> מבדין אותן ובילק׳ ישעי׳
 רמז שכ״ב בשם התנח׳ הגי׳ מבררין אותן בתשובה.
 ירו׳ שביעי׳ סיד דל״ה: מבדין בחדשים ובירו׳
 שבת פ״ז דיי. המברה בחדשים ובתום׳ שביעי׳ פ״ג
 מגדד בחרשין ובולם קרובי ענין הם, ירו׳ מגיל׳
 פיא דע׳יא רעיג בורגני אחד בידא להם לשון
 ארמית מתוך יונית ובאסת״ר ם׳ וישלח אי׳ בורגני
 וכי ברר להון לשון רומי בלשון (מלשון כצ"ל>
 יוני.,ובאתפעל: ירו׳ יבמו׳ פ״ח ד״ט ע״ג בבלייא!
 עברת בידך תלתא נהרין ואתבדת ובידו׳ שבת
 פ״ז ד״ט. הגי׳ בטיס ואיתברת ופירש שם ק״ע
 ונשברת וטעית וכי אבל היותר נכון כזבת, שיעורו •
 את ר׳ זכיי דבאת מבבל ועברת שלשה נהרין
 וכך מהלך גדול הלכת ללמוד תורה היאך תאמר
 דבר בלי אמת עיי׳ בבלי פנהד׳ ס״ב. — והתואר
 בדאי בלים בדױא פי׳ כזבן. וכניה ילק׳ זכרי׳ רמז
 תקע״ח בשם גט׳ חולי׳ סיג. ההוא בדאה הוא
 (ובחולי׳ אי׳ ביידא) קידוש׳ טיט סע״א הטתרג׳
 פסוק כצורתו הרי זה בדאי (עיייע תרגם ועי׳ צר
 ג׳), ובריר פיה דרש בראש׳ נ׳, ט״ז אמר הכתוב
 דברים של בדאי ליתן שלום וכי. והקבוץ ירו׳
 גיטי׳ פיד דמיו. נמצאו הדברים בדאים, תוספי
 כתוב׳ רפיב אמרו בדאין אנו. ובכורו׳ ח׳ ן מילי
 דבדיאי צ״ל דבדאי ובע״י הגי׳ דנדיבי וציל דכדיבי
 ורבעו בע׳ כדי א׳ גרס טילי דכדי. והשם 3יךא
 בלים 3ך;א ירו׳ סוטי פ״ט דכיג סע״ג ובסופא
 איתמר עליהן (על צפוראי) לישן ביש ואתצידון
 בולהון מן בידא כלוט׳ נחבשו ע״י בזבנות ובידו׳
 יבטו׳ פטיז דט״ו עיג אי׳ מן בידו. ובמלה זו נבין

 מאמר בספר הקבלה לראביד וז״ל אכן רעים היו
 ימי זקוניו (של רב שרירא גאון) בי הלשינו אז
 פריצי ישראל בו ובבנו רב הא״ ותפשם מלך
ו אחת. ורבים ד י . ונתלה ר׳ שרירא מ  ישמעאל .
 מיגעים למצא פשר דבר עיי׳ שי״ר בתרינ צד ל״ח
 הער׳ ליב והחב׳ ד״ד גרעטץ בקורות היהודי׳ חיה
 צד שנ״א אבל העיקר שמלת מידו ט״ס וצ״ל מן
 בידו והוא ממש לש׳ הירו׳ ביבמו׳ הניל ופי׳ ע״י
 כזבים ולשון הרע נתפס רשיג שהלשינו בו פריצי
 ישראל, שוב מצאתי כן בעמת״ל של מהרייל.
 והרב חיד״א בש״ה ע׳ רש״ג כתב בשם האר״י
ק (איני ה׳. י»ב> שרים בידם נתלו! — ו ס פ ז ב ו מ ו  ש

 ויק״ר פ״ט גדול השלום שדברו הכתובים לשון
 בדוי, ושם דברי בדאות, ושם לשון בדיות. ואולי
 מזה הענין ניב ב״ב קמיה, ושאר מקומות הא דרב
 אשי בדותא היא ובש״ט לביס דקניח ע״ג כתב
 ר׳ בצלאל בשם הריטביא וז״ל הא דרב אשי
 בדותא היא פי; לא אמרה רב אשי מעולם אלא
 אחד מתלמידיו אמרה מעצמו או דשמעה טכללא
 וטעה וקראוה על שמו וכן הלש׳ מתפרשת בכים
 ע׳כ. אבל ניל יותר נכון גי׳ רבעו בע׳ בר ד
 שגרם בכ״ט ברותא עיש. ובמר שויט מזט׳ עיח
 אמר רעיא ברייתי, פי׳ הרוצה אטד בזב, הוא] —
 2 בד (= בדד absondem) בם׳ כל המנחות באות

 ן ז־

 (מנח׳ פיה מ׳׳א דנ״ב: וכ׳ה בספרא פ״י פרק ייג)
 רימ אומר שאור בודה להן מתוכן ומחמצן פי׳
ב (טל׳כ״א י״ב׳ לי׳גז החדש י ת כ ד  בודה לשון הוצאה כ
 אשר בדא מלבו. * [אחייה בכיי ביר הך ערך בא
 בהמשך עם ערך הקודם וזה בעבור שרבינו היה
 גוזר המלה מענין הראשון אולם יותר נכון גי׳
 כתבי ידות ודפוסי׳ שבהם ע׳ מיוחד הוא ואני מוציא
 המלה מליט ברד ואולי מזה בפיעל בידה להן לשון
 ארמי׳ מתוך יונית ובאמת תחת זה גם הנוסח ברד

 להון וכי עיייע הקודם] —
mit ; Rucken בדובר (בל״ע פי׳ גב 
 dem Rucken zugekehrt) בפ״ק דברנות
ת (ברב׳ ר c בדובר קיימת קמי ו צ  בגט׳ וחב׳א עד ח
 מרך פי׳ [ב] אחוריך קמי מרך ועקרו ליע, לאחורנית
 קורין מוסתךבר. (איב בנוסח׳ שלנו כתוב כדו בד
 ופ־רש״י כדו שתי, בר רשות). ״ [אחייה בכל ביי
 ודפ׳׳ע אי׳ בדבר או בדובר וטוב ויפה הוא כי בליע
 נקרא כן הגב והאחוד ומי שעומד באחוריו נקרא
 מוסתדבר ומאוד מאוד השכיל רבינו בפירושו
 הניל וכן דגי׳ בדו בר בב׳׳י מ׳ ופ• עיי׳ ד״ס ברב׳
 צד י׳ ן וצד קצ״א. וציל בתיבה אחת בדובר ובתו׳
 ר׳׳י כיי כתב והעת׳ גורם בדבר בדליית ופי׳
 אחוריך בליע ע־ב, וכיה בעדפיר ובל״ם טיס וציל
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J = ובל״ע ,1״ש * אנ הו 1 ו , י ת נ י י ט נ  ו

J פי׳ גומה, ותחת אייתו ד! נ ד י ל שעושין i ^ l 
 הבדידין צי׳ ל בפי׳ דהיג אותו הברזל פגי׳ הערוך

 לעיל] -
X*1 > 2 בדד (או מן בדד עיי׳ בפנים או מלים 

 fabgeschlissen, • zerfetzt במגיל׳ איכה
 ישבה בדד (איני אי׳ אי) איר ברכיה למלך שהיה

 בדבר. וגי׳ ופירש׳׳י אי׳ ג׳׳כ בתוסם׳ עירובי׳ ייח ז
 ד״ה ולא. ועיקר מקום הך ערך לפי זה בערך דבר.

 שאות ב׳ שמושית היא] —
Grabscheit, 1 בדד = בדיד (א׳) מלים בדויא 
Grube, Cputeus ב׳) בליע (בל״ר , * Haue 
 Furche) בכלים בשב־ ט נימי. הסדין(פכ״ט ס״ז) יד
 הבדיד ארבעה, וברפיק דמשקין בג׳ דעוגיות <מ״ק

' I לו"בן כל זמן שהיה עושה רצונו היה 'מלבישו כ ה י ט א נ י נ ) ת , י כ נ ה ב ד ו ה ת א"י י ו י ג י ' ע א ) מ : ,  י

י ם5) כל זמן שדדה כועס עליו היד• א  במש תוסם׳ שביעית «״א> אלו הן עוגיותביייח בגדים נ
 שבעקרי זיתים ושבעקד גפנים, פי׳ בדידין בדלית מלבישו בגדים בדודים, ס״א בגדים סמרטוטין כך
ת י^מה ישראל כל זמן שעושים רצונו של מקום ואלבשך ו ג ״ 1 ע ט ד ש י ע ) ו 8 י כ נ  והן עוגיות ויין ב
' רקמה (יחזק׳ ט״י׳ י׳) וכל זמן שהן מכעיסין אותו ג י ת הי^א יתםזרי׳ ו טי  עושיז עינה בױ שתחזיק טי

׳ הוא מלבישן בגדי בדד [ההיד] איכה ישבה בדד. [ ה ת ב צ נ ת נ י ג י ע ה (יחזק׳ י"ז׳ ז׳) מ ע ט ת ט ג י ר ע  ט

^ שבי חופדין םביבות האי^ שטו כדיד # [אחי״ה לפנינו איי׳ בפעם ראשונה בגדי בדד י כ ו ה ת י א  י
ח וניל לנקדו בדד וכציל גם בערוך בגדים בדדים ת נ ו י ^ י ש ת י ר ״י ב נ ב • י ( 4 א ג נ ז יויי'1 נ לע ב  ו

*  •I to •ktkit /MttoL 14 kU itkk bUBau י
י א׳> וידוע שבגדי ת (עיייע כ י ג כ ר ו י ד ד ג , נ י  ם

 (רפל״א המתחלת ויאמר אלהים) בין שורתם
ו (איוב ב״י׳ י׳א) שהיו עושין בדידות קטנות. ר י ־  יצן

 * [אחי״ה בנו״ג בדירות וכן הביא הגי׳ המיכ בשם
 הערוך וגי׳ מוטעת מונחת לפניו, ובילק׳ איוב שם
 רמז תתק״ט הגי׳ ברכות וצ״ל בריכות וכן הביאו
 סיכ שם י אבל בע׳ קולמוס הביא רבינו מפסיקתא
 ויהי בשלח 0״׳•> בדודיות וצ״ל כדוריות וכ״ה בכיי
 ק״ט עיש. ולפ״ד דרש בעל אגדה בין שורותם
 מלש׳ שוד פי׳ כותל או כלש׳ צור שדרכם היו

 הפועלים בבית הבד מלוכלכין הן. ובפעם שנית
 אי׳ לפנינו בדדין וגי׳ רבינו יותר טוב והוא הסכים
 עם דעת ס״א שבלים בודד טעמו סחופי ובלאי
 בגדים והוא סטרטוטין ובאמת בפסיקתא רבתי פכ׳ט

 הגי׳ בודד בתיקוני] —

sich ent- .בהתפעל ;zerstreuen בדד (בל״ע * 
 ״feme) ידו׳ יומי פיה דמ׳ב רע״ג כיצד

ו . ״ י ו o j i u p 1 ר ו י צ ש 7 7 או ג ת  ישיר פי־ ט

. ת היה עושה (ר״ל בקטורת כשמגיע הב ג לאד ן) . ר י פ ז ן ם נ י ו מ ת £  ל ג

א בודדה ברגלו פי׳ פיזר המחתה כדי שתהא קולטת ״ ל ד י , צ ס פי1 י, נ 1 א י נ י ן י , ג י י  ע

ר ויותר נ׳ ל ז ע ײ קטורת שבאויר ובל״ע פי׳ בד פ . י י ע ה ן ״ ד ם ת צ י ס ו ל פ  ע
 ושיעורו אף כי יצהירו דיל היו עושים יצהר נדידות י . יייייי! ייז״י•!״. וד.י« דייו מיר ור« יט מייורוזו ררירי

 קטנות בגתות קטנות שהם גתות התחתונות והוא
 לפ׳יד לשון נקיה לתאות המשגל בכל זאת יצמאו
 ומארה מצויה נעמל של אנשי דור המכול וניסחו
 מן העולם, ורנינו הכין שורתם כמו ערוגה והוא
 בדידין נמפורש ונדידות השוה עם נדידין, ועיקר

 לגרוס בודדה והוא כמו פזר וכן בא תמורתו בכבלי
 יומי ט״ט: וי״א מ פ ז ו ה ע׳׳ש׳ ובהתפעל איכ״ו
 פתיחה פ׳ ר׳ אלכסנדרי ן מה הצפוד מתבודד מגג

 לגג וכי פי׳ ריחק עצמו ובל״ע בזה הטעם.

sich freuen,בדדו <= בדיה בל״ס בדח, בזח 
 : - ו• • 1

Cbermuthig ובליע heiter sein 
 הציון יתכן יותר להיות בע׳ בד א׳]. - ובילטדנו sein) תרג׳ ויעלצו כך(תר,לי׳.ה׳. ׳״״ ויבדחון בך).
ח ?*ך(בתנחי׳ ל״) דברי נרגן כמתלהמים וכי * [אחי״ה וכניה בדרז״ל כרכו׳ רפיה דיל: דהוה  פ׳ של
 (משלי׳ י״ח׳ ח׳) עד היאך עתידין לשלוט טי יוכל קא בדה טובא (עיייע עצב א׳), ושס ודל׳א. דהרי
 לראות פני אחד מהן בדידין בברזל. * [אחי״ה קא בדחי טובא, שבת ל׳ ן בדחו רבנן, שם ע״ז •
 לפ״ד נגזרה הטלה מל״ס. בדויא.והוא כעין קרדום דהוה בדיחא דעתיה, ט״ק י׳ז. בדיחא דעתאי.
 לחפירת קרקע ועוד חפירה עצטה וקרוב לה ל״ע חולין ל״ב. לא הוד, בדיחנא ביה בחביבי ובע׳ חביב
 בוד וליד puteus.פ״ גומה וכן פירש״י למ״ק בדידין הביאו הערוך לפי גי׳ הדפוסי׳ אבל בדפיר וכ״י
: נ״א. לאו אזהרתך דלא  נוטות וכן פי׳ רה״ג לםדט צד כ׳ שמטנו נלקח אי׳ ב ד י ק נ א. נדה נ׳
 פי׳ רבינו בתחילת הערך ע״ש והוסיף רהיג תבדחן, תעני׳ כ״ב. אינשי בדוחי אגן טבדחינן

) עיי״ע ושש גרס רבינו כמו כאן וכ״ה בכ׳׳י ויו, ליד ד,״ב ובמ״ק אבל בדפ״ע אי׳ כאן כט״ם בדדי, *) גיל שרבינו בא  י
 להשמיענו שלא נגרום ברירין וכ״וז באמת ריש תוספתא דמ״ק וברי״ף ודין גורס ביררין ועיי׳ תוייט לכלי׳ שם אכל ברייף
) כ״ה בכל כ׳״ ובדפ׳ע איי בדדי.  י כ״י הגי׳ נכונה בדידק ובכיי מ׳ ברודין עיי׳ דיס מיק שם צד ה׳ וצ״ל בדודק. נ
) בל״ד ואים׳ Spaten, Yanga והוא בנכי של גמר׳ פי׳ נלאי״ש ובליר כמו קרדום ועיי׳ עוד ע׳ בנכי ומשיש. *) בנו״ג 4 

 בגדי מלתין עיייע סל י״ד.
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 עציבי. ובמנו״ה נר ג׳ פ״ג כלל י׳ ח״ב פסי׳ רל״ו
י אנן כי חזינן אינשדעציב ח י ד  אי׳ הגי׳ אנשי ב
 דעתיה טנדחינן ליה׳ וכן מצאתי הנוסח בכ״י מ׳
ם (דיס צי ם״ג». פסחי׳ קייז. ושבת ל׳.  תעני׳ ש
 כי דא דרבא (כ״ה בכי׳י מ׳ שם ושם ובנו״ג ירבה
א (נ״ה בכ-ימ׳ ת ת ע מ ש  מקמי דפתח להר לרבנן ב
 עיי׳ ד״ס שבת ביט. ולפסח״ צד קפ״ד אות די) א״ל

 מלתא דבדיחותא וברחו רבק (ובכיי ב׳ פסחי׳ כי
ח' י"!), ברכו׳ ניה. חלמא טבא אפי׳ ד כ י נ  היכי ד

 לדידי בדיחותיה מפכחא ליה ובכ״י ס׳ ובבינ ובע״י
 מפקח. עיי׳ ד״ס ברכי צד קינ: ומוציא אני המלה
 מליס שטעמה שחק וצחק ומשמח לבות בני אדם
 ובל״ע בדח מי שהוא גבה לב מרוב שחוק וקלות

 ראש1 —
 בודיא (לדעת רבינו מל״ר Matte, buda אבל לפ״ד
 ציל בוריא בלים מחצלת גטי וכן בל״פ ^
(Strohmatte, barozis 1 בלשי צעדJjj} בל״ע 
 בםפ״קדסוכ׳ <כ׳:> מסככין בבודיא,) ואם יש לה
 קיר אין מסככין בה, פי׳ מחצלת של קנים דאית
 לה גדנפא*) שכוםפין ארבע קצותיה ואוגדן
 ותופרין והכפיפה והתפירה האלה נקראין קיר3)
 וכשתהא תפורה וכפופה תהא אסורה לסכך בה
 וכשתהא פשוטה ואינה כפופה ותפורה כשרה
) הלוהו על שדהו 4  לסיכוך. ובפי איזהו נשך בגט׳
 (ב״פ ס״זל) האי משכנתא באתרא דמסלקי מסלקי
 [ליה] אפי׳ מתמרי דעל בודיא, פי׳ מן התמרים
 שעל המחצלות הפשוטות תחת הדקלים ליפול
 עליהם התמרים שגודרין מן הדקלים5) ובלע״ז
 שטה בודאי) ובם׳ נערה שנתפתתה בגט׳ זה מדרש
 דרש ר״א בן עזריה <כתיב נ׳:> זילו שימו מתמר.,
ע ל  דאבודיא. * [אחי״ה בנו״ג הבו לי מתטרי ד
 ב ו די א אבל בב״ט הנ׳׳ל אי׳ כגי׳ רבינו דאבודיא.
 וכנ״ה בכור׳ ח׳: אייתי כל חד וחד,בודיא פשטיה,
 עירו׳ ח׳. כריך בודיא וכיה בחיד׳ הריטב׳׳א עירו׳
 ד״ו. דיה רב הונא אבל בכיי מ׳ אי בוריא וכ״ה
 בעירו׳ ק״ב. זיל כריך בורייה ותוספי שבת קכ׳׳ה,׳
 דיה הכל גרסו בודיא וכיה בכיי טור א׳׳ח ססי׳
 שט״ו. אבל בכ״י מי, ברייף שבת שם ובחיר׳
 הריטב״א לעירוב׳ ק״ב. אי׳ בורייא, ובידו׳ כלאי׳
 פ״ט הל״ה דל״ב ע״ד הברסין בודיזא כ״ה בהר״ש
: הני  לכלאי׳ אבל בירו׳ אי׳.בריה ובסוכ׳ כי
 בודיתא דבני מחוזא וכ׳׳י ט׳ ביריתא ובוריתא,

T T T T 1 

 עיי׳ דים שם: הרי שבכתבי ידות יתר שאת לגי
 בוריא והקבוץ בוריתא ובאמת בזה עולה יפה מלה
 סורי׳ וערבי׳ ופרסי׳ בתחלת הע׳ שטעמה מחצלת
 קנים או נמי. וגם רש״י פי׳ בודיא בכ״ט מחצלת
 כפי׳ רבינו, אכן זה הפתרון יש ג״כ למלת בודא
budedda בלשונות רומאניות ובל׳ סרדיניא נקרא 

 ועל זה כיון רבינו בלעזו.] —

Baditha, Name eines Kanals an dessen) בליתא * 
 ־ • T י

Mundung (פי = פוס) die Stadt Pum-
 baditha lag) מ״ק י״א. בדיתא לבאי כוורי אזיל
 כ״ע צוד וכי ופירש״י בדיתא שם נהר לבאי שם
 מקום ורייף גורס בפומבדיתא לבאי ופי׳ המיוחם
 לרש״י כתב שם 5 פומבדיתא המקום היושב על יד
 הנהר בדיתא הוא הנהר ועיי״ש הרין ורבינו בעי
 לבא ב׳ גרם בריתא וכיה בראיש דפ׳ װיניצ׳ ובד׳
 ווארשא השתבש מחסרון ידיעת המדפיסים מהיל
א <ט״ק י״א•) לבאי וכי! עיי׳ ד״ס ת י י ר  אתמר ב
 מיק ט״ז. ובפי׳ הראשון גרם רבינו בע׳ הנ״ל בזה״ל
 ם ו ם בד י ת א י לבאי כוורי ופי׳ ״עשו דרך לנהר
 שיצאו המים ונשתייר הדנים" וכי ובעצמה ותומה
 פ״ כן רש״י ובכיי רש״י הוסיף עוד . ״א״ד
 פומבדיתא" 'ובכיי וכן באגרת דרש״ג אי׳ תמיד
 פום בדיתא וזה מראה באצבע שנקראת העיר על

 שם שישבה על שפת נהר בדיתא.
trennen, sondern J או מפעל  בלל <בל״ע ^
den Segen בד = בדד בהוספת הלמ׳׳ד 
sprechen boim Ausgang, d. h. sich Trennen 
 des Sabbaths od. Feiertags) בפי השוכר את
ן (ב״מ פיט. וכיה בידו׳ י ל כ ו ו א ל , א ׳ ו מ ג  הפועלים ב
 מעשרו׳ ד״נ. ירו׳ ב׳׳מ פ״ז די״א סע״ב, תוספתא ביט רפ״ח)

ש י ר פ מ  יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות. פי׳ ש
 רעות מן היפות כי תניא האי דפועל אוכל בהן
 בתוחלני שיש תמרים רעות ואינן ראויות לאכילה
 ואין חייבות במעשר ועושים להם כלים של כפות
 תמרים ומניחים אותם בתוכן ומתבשלות בהן
 ובאותן פועל אוכל שלא נגמרה מלאכתן למעשר7).
ה בגט׳ דם׳ ד״א י  ואסירה כל בדיליך (ישע•׳ א׳, כ
 תולין(שבת קל״*•). סי׳ כגון המינין שמבדילין בין

 ישראל לאביהם שבשמים. יום טוב שחל להיות
 באמצע השבת אמר. המבדיל בין יום השביעי
 לששת ימי המעשה ט״ט סדר הבדלות הוא מונה

) וכיח בכיי ה״ב בתחלת העי וכיה בגמ׳ אבל כ״י בי מ> אי׳ בבוריא וכ״ה ברייף ורש״ י ובר״ן דפ׳ װעיצ׳ דיס סוכ׳  י
) כ״ה בכיי. 5) וכ״ה לישנא דגמי ) וכ״ה בע׳ גדנף ובכ״י ו״ו ודפ״ר כאן גודפא. 3) וכ״ה ברש״י ע״ש. 4  צד כ״ם: ז
ו והיב אבל בע׳ גד ד׳ גרם דבינו גודדין חד, יותר נכון. •) כ״ה בכ״י ו״ו  ב״מ פ״מ: גודרץ בתמרים וכ״ה בכ״י ד
י לזה הפי׳ אי׳ ג״כ ברשיי ב״מ שם א ) וקרוב י מ  ובדפיע בודה והוא בל״ר אמצעי׳ עיי׳ עט״ש למה״ריף צד כ״ח. 7

 ועיי״ע חתל.
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 בספ״ק דחולין (כ'י:). * [אחי״ה וכפי׳ וגינו אי׳
 גיכ בםירשיי בדה סיגיך וז״ל ואסירה כל בדיליך
י ן (כ״ה בדפוסי׳ ישנים) המבדילים שונאי נ י  אלו ה מ
 ישראל מן הקב״ה ויגעתי ולא מצאתי מקוד הפי׳
 הזה ולי׳ בילק׳ ישעי׳ ובילק׳ מיכה ולי׳ במנרה
 סי׳ דכיט וסי׳ ש״ט אין זה כי אם רש׳י משתמש
 בפי׳ רבינו וכנ׳׳ה ברכו׳ ה׳. יסורין בדילין
 הימנו; פסחי׳ פ׳׳ז: בדול עצמך ממנה; ב״מ״נ״ט:
 כמדומה לי שחבירים בדילים מטך; חולי׳ קט״ז5
 בדלינן מינייהו; ירו׳ חגיג׳ פ״ב דע״ח ע״ב בדל מן
 התרומה. כולם ענין פרישה והרחקה הוא וכ״ה
 טעסבתלבל״ע. ובהפעלן נזיר ז׳. הואיל ומובדלות
 זו מזו; תוספתא פיאה פ׳ג ב׳ כריכות המובדלות
 זו מזו ב׳ עמרין המובדלין זה מזה; במד״ר פיט כל
 , מעשיהם של ישראל מובדלין מן ארה וכי - וכן
 נאמר השורש הזה על ברכת הבדלה להבדיל בין
 קדושת שבת וירט לששת ימי מעשה דים ברכו׳
 כיז: מי בדלת א״ל אין בדילנא ולא אמר מי בדיל
 מד ובי ועיי׳ עירוב׳ מ׳: ובכ׳׳י שם ושם אי׳ מי
 בדלת ממלאכה ואייל וכי (דיס ברכי ס״ט: ועירו׳ ע״ו.
 וכײ־ בי׳ ״«׳>. ביצי ד 5 ר׳ אסי מבדיל מיומא

 טבא לחבריה; חולי׳ כ׳׳וז כיצד מבדילין המבדיל
 בין קודש לקודש וכי; ירו׳ פסחי׳ פ״י דל:׳ז ע״ג
 מבדילין בלא יין: ירוי ברכו׳ ט״ד. ד׳׳ט סע׳ב מבדיל
 ואח׳׳כ אומ׳ מטבע ברכה׳ ושס: אסור לעשות
ה שם ל ד ב ה  מלאכה עד שיבדיל והשם אבדלה ו
 ובירו׳ ברכו׳ פ־ח די״א ע״ד, דייבעיג יירו׳ פסחי׳
 פ״י דל״ז ע׳יג׳ ירו׳ תעני׳ פ״ד דס״ז עיג ןבבבלי
 אי׳ אבדלתא פסחי׳ קי״ג. דמשייר מקידושא
 לאבדלתא, נדרי׳ טיט ן קדושא ואבדלתא׳ וקבוץ
 ידו׳ ברכו׳ פ״ה ד״ט: שבעה אבדליות]. - י

was dieses ל <בל״ם פי׳ בעבור למען ך  a®־ ב
 betrifft, umwillen, wegen) תדל למען
אשי י״נ׳ י״» בדיל דייטיב). * [אחייה בי  ייטב (
 וכניה ידו׳ קידוש׳ פ״ג דס״ד. בדל דלא יכפור,
 ויקיר קלספכ״ח אזל בדיל בלנאי, ונתקצר מן ב׳,

 די ומן ל׳ ואחד הוא עם בשל המקרא]. -

 a®" בדלח גשם אבן טובה ונגזר מפעל בדל
auser• ואות ח׳ נוספת וא׳כ בדלח 
 lesene Perie כמו בל״ע If,* מפעל פרד פי׳ במו
80Xy§> בדל. ואינו דומה למלת 
) ביר פרש׳ ונהר יוצא מעדן(דפטיז) 1 , 1 8 .Dioscor 
. פי׳ ם י מ ט  איר איבו את סבר בבדלח הזה של פ
 בדליון מין שדף הנוטף מעץ ידועה בארץ מזרח
 והשרף הטוב כמראה צפורן איש ותועלתו ספדו
 הרופאים וטתרגמי המקרא בל״י ורומי תרגמו שם
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 הבדלח (בראש׳ ב׳׳ י־ב> בדליון ואטד ד׳ איבו שהוא י
ן ב  טעות.)*[אחי״ה ואמת היא שהרי נזכר עם א
 השהם יחד ואיך יעלה על לב שיהא בדלח מין
 שרף הנוטף כמו שהעתיקו מתרגמי התודה עיי׳
 ספרי על העתק׳ פרסית צד רע״ג ואילך ורק רבינו
 סעדיא העתיק על גבון במלת ערבי׳ א ל *ל ליו 1
 פי׳ פנינים ומרגליות וכן מפורש בױמ׳ ע״ה. לבן
 כמרגליות (עיי׳׳ע גי ח׳), והעתקת רס״ג זו הזכיר ג״ב
 הראב״ע. לבראש׳ שם ע״ש ולזה הסכים החכ׳
 הנוצרי באכארט(היאראזאיקאן ח״ג דתקצ׳׳ג ואילף
ה א׳. א׳  ומהך טעם נ״ל לפרש העתקת התרג׳ לד
. תא י ל ת מרג ו נ ק פ ר מ ת  כ״גשתרג׳חוילה׳. א

 יצא לנו מזה שדעת ר׳ איבו כי בדלח שם אבן.
א בביף כצ״,1. ו מ י ט  טובה הוא קב ונקי רק הצעת ה
 את סבר בבדלח של פטמים ויגיד עליו דעו מה זה
 <ריל אבן השהם) אבן טובה אף זה אבן טובה ע׳יב.
 וכ״ה הגי׳ האמיתית בילק׳ בראשי׳ דמז כ״א אבל
 בב״ר אי׳ בט״ס איזהו בעל מגיה אשר לא חלק לו
ן הבדלח י ו כע נ עי  בבינה כתב יגיד עליו דעו ו
 . . ולפי פירושינו יוצדק גי׳ ופי׳ של ידי משה
ם ורט״ל ה ש  יגיד עליו ריעו ד כ ת י ב ו א ב ן ה
 טעה בזה. וראיתי ביפה תואר לב׳יר שם ששי׳
 כבדלח של פטטין שטשתטשין בו הפטטין טין
 אבני זכוכית שטפטטין הקטרת וכיוצא שוחקי׳
. והוא הנקרא קריסטא״ל בלעז וכן  בהן הסמנין .
 ומצאתי ראיה לפירושו שהרי דיי בן יוסף טאווס
 זיל העתיק בדלח בטלת אלבלור והוא בליע ופרסי׳

 קריסטאיל בלעז] —
;Wahrsager, veriloqui בדולקי(לדעתר׳׳כ 
Bauch- e׳jpuxlrii ולפע״ד מל״י 
 redner) מדרש שמואל (מכיב) םםקא ותקח טיבל
'״ט׳ י׳ג> תני בשם ר׳ איבא ,  את התרפים <שמיא׳ א׳
 נקודים של בדולקי ובקצת נוסחאות כתוב של
 ברולקי פי׳ נקודים ציורים וצורות מלש׳ נקודת

 הכסף (׳8•יי״׳8 א׳ •יא), ופי׳ ברולקי באות רי״ש בליר ,
ת ודי איבא משיב דברים נכוחים על מ  דוברי א
 קושיא עצומה איך יתכן שבבית דוד עבד ה׳ היו
 תרפים ועצבים לכן אמד שאע״פ שענין תרפים
 הוא"צלמי בני אדם יפים ובריאים עשוים בכח
 טומאה וחושבים עובדיהם שמגיד העתידות ודוברי
 אמת הם אך באמת התרפים דברי און אלו תרפים
 של בית דוד היו צורות דומות לתרפים עשויות
 להידור הבית ואולי לא היו צורות שלמות אלא
 עד חצי הגוף במו שנוהגים היום לשום בהיכלי
 שרים וכגון אלו לא אסרה התורה). * [אחי״ה ר״ב
 שינה לנו הגי׳ על אודות פירושו בי עיקר הגי׳
ל ברוקלי וכן הובא בילק׳ יקורים ש  באיש נ
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 שמואל רמז קכ׳׳ט ולדעתי ניקורים נל״ט ועובי׳
 ענין חלולים ומנוקבים ונרוקלי הוא ל״י מרבו
 מכויפו ומשחיו ולמעלה וביטים הקדמונים חשנו
 שהוא ע״י נישוף ואינ התרפים הם צורות דמות
 אדם תונן חלולות וטדניות מנין חללן ולדעתי
 יפה עולה עם פי׳ זה פירש״י לטלנ״נ כ״ג, נ״ד ן
 התרפים צורות שמדברי׳ ע״י כשפים וכי וכן ליחזק׳
 כ״א, כ״ו בתרפים 5 דמות שמדבר במכשפות וכי
pikXiwro;ואם הגי׳ בחלקי אמיתית אז תהיה מל״י 
 abscheuiich = פי׳ מכוער, ודרש תרפים מל״ר
 turpis. ורד״ק למלכי׳ וליחזק׳ שם ושם פי׳ תרפים
 הם צלמים עשוים לדעת עתידות ואיכ לפי זה
 י״ל שמלת ברוקלי כמו ארקילין שבא פירושו בעי
 ארקל והוא ל״ר Orakci, oracuium וכן ראיתי
 במ״ע יאהרביכער להח׳ ברילל צד קיע, אבל
 בשמואל שם כתב הרד״ק בשם הראנ״ע כי התרפים
 הם על צורת בן אדם והיא עשויה לקבל כח
 עליונים וכי וגם חכם עמינו דיר ברעכער הוכיח
 בראיות ברורות <דאם טראנםצענדענטאלע צד
 קל״ז ואילך) שהתרפים היו צורות געכדות בדמות
 זכרות שנקראין בימי קדם בליי ?6גג*י1> והוא
 מפלצת של מקרא (מלכ״א ט״ו, י״ג; דיה ב׳ ט״ו, ט״ז)
ת עשתה ו ר כ  והעד בע״ז מ״ד, (עיייע מפלצת) כמין ז
 לה והיתה נבעלת לו בכל יום, ועל צורות אלה
 כיון ישעיה (נ״ז׳ ח׳> באמרו ואחר הדלת והמזוזה
 שטת זכרונך והם צלמי זכר של יחזק׳ (ט״ז׳ ״ז)
 ובימי קדם דימו נשים העקרות שע״י תרפים אלה
 ובהסתכל אותם יהיו להן בנים ומעתה נבין מדוע
 גנבה רחל את התרפים ומדוע לקחה מיכל את
 התרפים לשומם במטת דוד ששתיהן אין להן

 ולד]. -

 ביךין 0= בדין מלים בדי n1er״Mu וכן
Todtenbe- נקראין דורשי המתים 

jj•^ זכורו נל״ס זכורא, זחרא, בל״ע ;schworer 
 נל״י Bauchredner, axxyoupxi) תרג׳ אוב או
; אונקל׳ , כ״ז ׳ ׳ ייט, ל״א; ירו׳ תרג׳ א׳ לויק׳ נ ק י ו ) י נ ו ע ד  י

 דברי׳ י״ח׳ ייא; חרג׳ שמואל א׳ כיח, גי; מלכ״ב כ״א, ו׳)

 כידין או זנורו.) * [אחי״ה עיקר הגי׳ נדין עיי׳ תרג׳
 ישעי׳ ט״ד, נ״ה: ד־ה אי, י׳ י״ג: ד״הב׳ל״ג, ו׳ והוא
 ל״ט (ישעי׳ שם> מפר אתות כדים. ומוציא אני המלה
 מל״ס נדי דנר נלחש. ודנרי לחש הם הינר
 מונהק של נשפים ני ע״נ נקראים חדש ונל״ם
 חרשא ונן נלא״ר וסי׳ רטונא עיייע רטן. וגם
 נינוי אטים נגזר משורש אט ונל״ע צפצף

 נלחש עיי׳ ן׳ גנאח <צד ל׳׳י). ודע שאונקל׳ תרג׳
 בכי מ אוב נמלת נידין וזה נלתי ננון הוא שאוב
 הוא זכורו וכ״ה בםנהד׳ ס״ה, ושם ע״ב תייר בעל
 אוב אחד מעלה בזכורו, ובאמת הפשיט׳ העתיק׳
 בכ״ט אוב בטלת זכורא והוא לדעת אפרים הסורי
 (א׳, רם״0 מי שמדבר מכריסו וכן דעת רזיל
Bauch]- ם ו ת י  (פנהד׳ פ״ז, מ«» בעל אוב זה פ

 j&uv]׳redncr, 7r המדנר משחיו וכן בבריתא (סנהד׳

 ׳== ס"הז> בעל אוב זה המדבר נין הפרקים, ונן
; ז  העתיקו ע׳ זקנים אוב (ויק׳ י״ט, ל«א; כ׳, ו׳. כי
eyYa׳7׳rpS״.u&0? מלכ״ב נ״א׳ י׳; כ״ג׳ כיח במלת 

 Bauchredner וכן בעלת אוב (שמואל א׳, כיח, ז׳)

 וכיה בבן סירה מיו׳ ל׳, ובבן מתתיהו קדמוני׳ ו׳,
 י״ד. ב׳, ועיי׳ עוד גיזיניאוס פי׳ ישעי׳ ח״א דתק״ה.
י ן; ד  ואינ יותר טוב להיות תרג׳ של ידעוני: נ
 ותרני של אוב (מל׳ אוב פי׳ נבוב וחלול) זכורו
 וזה באמת שיטת ר״ב והמתורגמן בע׳ דכורו עיש.
 ובתרג׳ דיה ב׳ ל״ג. ו׳ בט״ס דכורו וכ״ה גי׳ סוטעת
 תרג׳ ירו׳ א׳ לויק׳ שם ושם לפי מסורת המתון־גמן.
 ומלת בדין הוא לשון נופל על לשון עם בדא
 כלו׳ כזב (עיייע בי> וכן אי׳ בתנחומי בלק בדים
י נ ו ע ד » מבדין אותן ובדרך לעג נקרא י  (ישעי׳ ש

 כן שכדא מלבו שהוא יודע, עתידות או לדרוש
 בעד החיים אל המתים. ועיי׳ עוד ע׳ אוב וע׳

 זכר ג׳]. —

woiiene Bett- ^בדס (צ״ל ברם בל״ע ופי א^׳מ 
V•^! ^)^ברדס בלשון פרסי׳ .י ;decke 
 Fiizdecke) הבדסין והברדסין בם׳') כלאים (פיט

 מ״» פי׳ כגון גלופקרין שמכסין את המטות וברדסין
 כמו כן אלא אלו(נפופין)*) [רפופין] ואלו עבין.
 פ״א בדסין בלעז (לינא קטופה)3) [לאנא כפופה
 או לאנא תפורה], ברדסין בגדי צמר שאינן תפורין.
 * [אחי״ה כל הערך קשה להולמו עד מאוד ובעזרת
 האל יגעתי ומצאתי פשר דבר אך בתחילה נצדד
ה י כ ו ) ת השונות. כני׳ הערוך ב ד ם י ן ו א ח ס ו נ  ה
 בע׳ ברדס לפי גי׳ דפיע אבל ככ״י גם שם נכון ברסין)

 אי׳ רק בכ״י מ׳ עיי׳ דיס כלאי׳ צד י״ב. אבל מה
 שכתב שם בעל ההערה שכיה בירוש׳ במח״כ
 טעות הוא בידו שאי׳ גם שם במשנה הברסים
 (הברסין דפי זיטי) והברדסין ובגט׳ שם דל״ב רעיד
 הבורסין . . והברדיסין(והברדסין דם׳ זיט׳. והדיש
 לנלאי׳ שם גרס בשם ירו׳ ברסין. . הברדיסין),
 נםפרי ני תצא פ׳ רל״ד סדסים נורדסים, ונילק׳
 כי תצא רמז תתקל״ג נורסין ובורדסין, שמחו׳ פ״ט

ם טים הוא ולי׳ בריש ודע״ב לכלאי׳ ואי׳ שם רכין אבל בודאי ציל י בל ( 2 . ף ו ס ) כיה בדפ״ר, אבל בשדפ״ע בט״ם ב  י
ה ב עד,״ק, ובשדפי ע חפר קטופה ונ״ל י כ ( ו פ ין. ' פ  כמו שציין הפירוש פיט לכלאי׳ ירו׳ פייט דהל״ה שגרם בשם הערוך ר

 להגיה כבפגים.

3' 
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 הבוסים הבדרסיס, תוספתא כלי׳ ב״ב פ״ה המרצין
 והברתצין וו״ש לכלי׳ פב״ח מ״ח גדם בשם התוםפ׳
 הבורסין והברתצין והגר״א הגיה הברסין והברדסין
 והדין עמו שדד,״ג לסד״ט כלי׳ שם גרם ג״ב
 בתוספת׳ הבירסין והבירדסין, ותוספתא נגעים פ״ה
 הכורסין והנרתסין. נשמע מזה שעיקר הגי׳ ברם
 ולא בדס וגי׳ ברסין הביא גם הר׳׳ש בשם הערוך
ה ובאמת עלינו לשבח לרבינו כי בע׳ ט מ  (עיי׳ ל

 עב ב׳ גם הוא גרס באות ריש וז״ל שם: תוספתא
 (ביב בלים פייי> אלו הן העבים כגון הסגוסים והלבדים,

ן והברדסין והפומלאות של ראש י ס ר ב  'הרכים ה
 ע״כ, והן הן דברי רה״ג לסד״ט שם צד כ׳, ועוד
ש ו ר י  נשוב בהמשך אל הך ערך. ומה שנוגע פ
 של רבינו דע כי ז״ל של ריש לכלאי׳ הדל?
 ״ובערוך פי׳ ב רם ין גלופקרין שמכסין המטות
 וברדיסין כמו כן אלא אלו ר כי ן ואלו עבין״ וכבר
 הערתי שפ״מ בירו׳ כלאי׳ גרס בדברי רבינו אלא
ן ר״ל דקין ואלו עמן ולגי׳זו תקנתי פי  אלו רם ו
 טעות של דפוסי׳ כפו פ ין שאין לו שהר ומלת
 רפופין יש לה טעם וריח שבל״ע ע'*-, פי׳׳ בגדים
 דקין ויכין. ורע״ב לכלאי׳ פי׳ וזיל 5 הברסין
 והברדסין שניהם עשויין מצמר ומכסים בה את
 המטות אלא שאלו דקין ואלו עבין ע״כ ובל״ס
 נלקחים הדברים האלה מערוך אע״ס שלא הזכירו
 בשם. הרי נשמע על כל פנים שכולם נענו יחד
 שרבינו מחלק בין ברסין ובין ברדסין שהראשונים
 רכין והאחרונים עבים וזה נגד התוספתא כלים
 ב״ב ששם נמנו הברסין והברדסין במניןנלים עבים
 וכ״ה בר״ש כלי׳ הנ״ל ועוד בכל המקומות הנ׳יל
 בחרא מחיתא מחיתנהו שניהם •(דק בתוסם׳ כלים
 ב״ט ספ״י הוזכר ביחידי הברדין וקודם לזה אי׳
 הכוסיות ואולי גם שם צ״ל הבורסיות). ועוד קשה
 היאך מדמה דמנו הברסין לגלופקרין מאחר שמשני
 ציונים שהביא רמנו בעי גלפקר ברור שגלופקר
 הוא ענה ורבינו בעצמו כתב שם "״כסות עבה
 ; של צמר״ ואיך סתר דברי עצמו כאן לומד שברסין
 שהן כגלופקרין ר כי ן הן? כל אלה השיבותי אל
 לבי ואומר כי נחוצים אנו לסלול דרך אחר בדברי
 רבינו מ בודאי רבינו אזל לשיטתו כי גלופקרין
ת ט י  עביןהן והברםין והברדםיןשניהם רכין וזו ש
 רה״ ג שגרם בתוספתא בהיפך ובעקבותיו הלך
 רבינו בע׳ עב ב׳ כשהזכרנו לעיל. וא״כ סבר רבינו
 הברסין והברדסין כגון גלופקרין אלא אלו ד״ל
 הנרסין והנרדסין רנין או נגי׳ הפ״מ רפופין כלומ׳
א סבר בפי  דקין הן ואלו ו״ל גלופקרין עמן. ו
 רבינו לעולם שניהם עבין הן בגי׳ התוספתא
 שלפנינו אך החילוק בין ברסין ובין ברדסין הוא

 שברם הוא לאנא בלאי״ט a״1a וכן בל־ר כלוט׳
 צמר. ולבגד או למכסה שנעשה מהצמד הזה יש
ן והוא גדנפא י פ ו פ ו כ א ן י ר ו פ  לו בשוליים ת
 שנקרא קיר כמוכח טע׳ בודיא עיש ולבררם אין
 לבגדי צמר שלו תפורין ולפי זה גי׳ הדפוסיים אלו
א. והר״ש לא ׳  כפיפין יש לקיים רק שייך לפ׳
 הביא הך מלת כפופין בעבור שלא הזכיר פיא
 של רבינו. ואיכ נפקא מיניה בין שני הסירושים
 שלפי׳ הראשון נקט רבינו בכלל שברסין וברדסין
 הן שמיכות שמכסין בהן המטות ולפי׳ ב׳ ברר
 מיהותן לומר שנעשו שניהם מצמר(וזה ג״כ דעת
 הרמב״ם לכלאי׳ ורע״ב לשם) וההבדל ביניהם
 שהבדסין תפורין או כפופין, והברדסין אינן תפורין
 וזה עולה לנו ע״פ גי׳ העה״ק אחר תיקון המעוות.
 ושני פירושים אלה נכונים הם כי לפי׳ הראשון
 מסכים הירו׳ כלאי׳ שם שפי׳ ברסין ז בירייה או
 למסורת הריש לכלאי׳ בודיא והוא ענין מחצלת
 כמוכח בע׳ בודיא ע״ש ומחצלת היא כמו שמיכה
.Decke, Matte, Matraze וגלופקרין כידוע ובלא״ש 
 והברדסין פי׳ ירוש׳ דילמיא ולגי׳ הר״ש דולמא
 והוא לפ׳׳ד ל״י אמצעי׳ *.SoiAay פי׳ מין בגד
 לכסות בו בשרו של אדם והוא ג״כ כעין מכסה;
ר יוצדק מל״ע ופרסי׳ מ  ולפי׳ ב׳ ששניהם צ
 שהוראת ברם או לגי׳ רה״ג יותר נכון מרס הוא
 ממש צמר כמו שכתבנו בתחילת הערך, וברדס
 הוא.בל״ע ופרסי צמר שאין תפורין ונעשה ממנו
 בגד של לבדין (Fiiz). ובין לפי׳ ראשון אם אמרנו
 שברסין ובודסין הן מכסאות המטה(יכן הוא נרשם
 בצדו בילק׳ כי תצא) בין אם י אמרנו שבגדי צמר
 שאינן תפורין — ולפי זה אינן מרובעין ואין תורת
 כלי עליהם — ניחא שפטורות מן הציצית הן וכן
 ניחא שאין נקועין על המת ואין מקבלין טומאה,
 ומאחר שברסין וברדסין שניהם מצמר נעשים
 כנים דברי המשני שלא ילבשם (ביה הגי׳ ביה׳)
 עד שיבדוק ד״ל אולי יש ביניהן פשתה שאינו
 אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים (כלאי׳ פיט
 מ״א>. - והריט״ז בבט״ר ח׳א דקל״ה והחי ברילל
 במאמרו על המלבושים של יהודים צד ליו ואילך
 ששיערו שמיני מלבושים הם צ״ע מדוע אין שם
 כלי עליהם! ונמטיא אפיריון לרבינו שלפי פירושו
 הכל על מקומו יבא בשלום, ואודה לאלהי שסייעני
 לירד לעמקי ידיעת דמנו תחת אשר גם הנשר
 הגדול הרטבים בפ״מ לכלאי׳ מודה ולא בוש
 לומר 5 ״אלו השמות בלם לא עמדנו על פירושם״.
 ומאוד נפלאתי על הגרייב שמשים עצמו בהפלש״ב

 כמתעלם ולא הסביר דברי ירמנו העמומים,
 וסתומים.]



א  כ

unt018׳u1:hen,!בדק (בל״מ ובל״ם ענין בחינה -ט•״ 
 fen, or- ausforschen) שהמה •היפה בודק
 בסוף משנה דכתובות <פי״ג מ"י>• פי׳ מי שמלומד
 לאכול ירק אס יחזור לאכול בשר יבא לידי חולי
: נדרי׳ ל״ז: ב״ב קמ״ו. י  כדשמואל דאמן־ (כתוב׳ קי
 סנהד׳ ק״א• עיי״ע וםת> שינוי וסת תחלת חו\י.

 * [אחי״ה פי׳ רבינו פליאה דעת ממני שפי׳ נוה
 מענין הנאה כנראה לכל מבין וזה נגד משמעות
 והמשך המשנה בכתובו׳ שם, שכתוב שם מוציאין
 מנוה הרעה לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה
 הרעה רשב״ג אומי אף לא מנוה רעה לנוה יפה
 מפני שהמה היפה בודק ועל זה הובא בגט׳ טעם
 דשמואל ששינוי וסת וכי אפילו לטובה מהליאו
ל ימי עני  נופו של אדם וזה החליט מפסוק כ
 רעים(משלי׳ ט״ו, ט״ז> ומקשה הש״ם והאיכא שבתות
 וימים טובים ומפרק כדשטואל דאמ׳ שט׳ שינוי
 וכי ופירש״, בסנהד׳ קיא: והאיכא שבתות וי״ט:
 שאין לך עני בישראל שאין לו מעדנים.. משנה
 וסת ואוכל יותר משרגיל לאכול . . לפיכך אפי׳
 שבתות ויטי׳ טובי׳ רעים לו ע״כ ועיי׳ רשב״ם
 לביב הנ׳׳ל. ובידו׳ כתוב׳ ספי׳ינ דל׳ו סע׳יב הביא
 ראיה שהנוה היפה בודק טלוט דכתיב ביה פן
׳ י״ט׳ י״ט> ״במשרה י ש א ר ב ) י ת ט  ת ד ב ק נ י הרעי1 ו
 וסמך להרה ואת אמר אכין אלא מכאן שנוה
 היפה בודק״ כלוט׳ לוט היה בסדום שהיתה ארץ
 המישור ואומי לו המלאך ההרה המלט ואויר הרים
 יותר מזוכך משל מישור בכל זאת סירב לוט לילך
 להרה אף ששם שולט האויר ויפה לדור הרי שמה
, ודרש זה מחודד עד מאוד שדרש ק ד ו  יפה ב
 פן ת ד ב ק נ י וכ״ה בשינוים קצת בב״ר םפ״נ
 הובא בילק׳ וירא רמז פ״ז. מכל זה נראה שמלת
ה היא וא״כ הדרה א נ  נוה דוקא ענין דירה ולא ה
 קושיא לדוכתה מהיכן לקח רבינו פי׳ זר הנזכר
 על כן לבי אומי לי שבע׳ שלנו סירוס דברים יש
 ורבינו לא בא לפרש מאמר של משנה שהמה וכי
 אלא טעמו של שמואל מהו שינוי וסת ועל זה
 הביא דוגמא מי שמלומד לאכול וכי וזה כפי׳ רש״י
 לעיל ורשב׳ים לב״ב ע־ש ומעתה הרהיבתי בנפשי
 עוז להגיה דברי רבינו כזהו שהמה היפה בודק
 בסוף משני דכתוב׳ ו יב נ מ׳ <שש> כדשמואל דאמר
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 ש ט ו א ל'1 שינוי וסת תחלת חולי׳ פי׳ מי שמלומד
 לאכול ירק אם יחזור לאכול בשר יבא לידי חולי].
 — ובסוף אהלות (פי״ח מיד והובא בפסחי׳ ציב: ובחגיג׳
: ועיי׳ הר״ש לאהלו׳ שש ותוספי בכורו׳ כ״ט: דיה ה י  כ

.  היכי> בודקין לעושי פסח ואין בודקין לתרומה.
 כיצד הוא בודק מביא מן8) העפר שהוא יכול
 להסיטו ונותן לתוך כברה שנקביה דקין וממחה
 אם נמצא שם עצם כשעורה טמא3). ג׳ בדקי
 מיתה נבראו באשה ואמרי לה דבקי מיתה א ל ו
ת הנר5) חרא כר״א") ק ל ד ה ) נדה וחלה ו 4  הן
) דאטרי 7 ן נ ב ר י כ ק ד ׳ ב  וחדא כרבנן, פי
 יולדות דהתם מבדקי בשעת לידה מאן דאמר דבקי
 כר׳ אלעזר דאטר ןלדיות דטשטע שהמיתה נדבקת
 בהן ומתות ילדות והיינו דבק (Leim) שחבק בה
 המיתה ובדק [היינו] שבודקין אותה אס קיימתם
 8!בם׳ במה מדליקין בגט׳ על שלש עברות(שבח ל״ב.

) ובר״ג דפי אין עוטדין (ברכו׳  והובא במנויה סי׳ ה'

 לי״א:)9). בם׳ ה׳ בסנהדרין <מ״א ד׳ט-> היו בודקין
ה שבוע וכי0י). ובנדה ז י א  אותן בשבע חקירות ב
ן (דמ״ה.־) בת אחת עשרה שנה ויום פ ו א ך צ ו  פ״ה י
 אחד נדריה נבדקין׳ בת י״ב שנה ויום א׳ נדריה
 קייטין ובודקין כל י״ב,,) בן י״ב שנה ויום אי נדריו
 נבדקין, בן י״ג שנה ויום א׳ נדריו קיימין ובודקין
 כל י״ג, ובס״ג דמי שטת (ב״ב קנ״י-> בודקין לגיטין
ת (דברי׳  ולקדושין18) וכי. (א״ב תרג׳ וחקרת ודרש
 י״ג׳ ט״י) ותתבע ותבדוק). * [אחי״וז ובדק ובלא״ר
 בדק נמצא הרבה פעמי׳ ברזיל ד״ט ברכו׳ נ״ה.
 שית ל״ג. קט״ו. קליט. פסחי׳ פ״א מ״א ואילך
: י׳. קי״א: יומי פיה. תעני׳ כ״א. (ויק״ר בכ״ב)  ו׳
 שם כ״ג: יבמו׳ ס״ה. ע״ח 5 כתוב׳ ס״א: עיר.:
 ע״ו. גיטי׳ נ״ו. ס״ח. טיח 5 ס״ט. קידוש׳ עיו: ביט
 מ׳׳ח. ב״ב ט׳. ק״י. סנהד׳ ם״ג מיו ואילך, פ״ד מיה,
 שם צ״ג. צ״ד ן מנחו׳ צ״ט : חולי׳ ט״ז: ל״ב. לגי׳
 רבינו בע׳ חביב עיי״ע בדח׳ חולי׳ צ״ה5 בכורו׳
: תוספת׳ נדה פ״א <ע״״ע יי) ושם '  מ״ה. נדה ל
 פ״ה. ירו׳ נדרי׳ פ״ב דל״ז ן בעי חיפה מבדקוניה,

 ירו׳ תעני׳ פ׳יד דס״ט. מביקינן חד זמן, ירו׳ גיטין י
 פיא דמ״ג 5 ופ״ט ד״נ עיר נבדק השם, ירו׳ סוטי
 פ״ה ד״כ ע״ג לא הוות בדיקה לי. כולם ענין
 חפישה וחקירה הוא ובדרך כבוד וענוותנות :אמר

 ?לק

) ב״ה בכיי ם׳ וכ״ד. בברכו׳ ל״א: ) ועיי׳ פירושו בפי׳ ריח לפסחי׳ צד קמ״ו. 4 ) בנז״ג את. 3 ) וכיה בכ״י ליד. ! 1 

) כ״ה בכיי היב וכ־ה בש״ם ובכיי ו״ו א״ והדלקת עששית ובדפ״ע עששית. י) כיה בכיי  אבל בדפי בשבת חפר. 5
) כיה ז ר וכ״ה בבל דפוסי׳•' הישגי׳ ובכ״י מ׳ עיי׳ ד״ס שבת ל״ב: וכדפ״ע אי׳ כר׳ אליעזר. ד ע ב ו״ו וציל כר׳ א ל  הי
ה: אי׳ רק הגי׳ דיבקי ) ובתוספתא שבת פ״ב !בירר שבת פ״ב די ) ובכיי ו״ו ודפ״ר קיימם. 9  על נבון בב״י ו״ו ל״ד. 8
 עיייע דבק. 0י) וב״ה בביי ב׳ לפפחי׳ י״ב. עיי׳ דים שש צד ט״ו: אבל במשנה ובגמ׳ ובפםחי׳ וביר!׳ אי׳ באיזו, באי זו
 ושניהם כאחד טובים שמלת שבוע יש לה ב׳ מינים. ״.) כ״ה בכיי ובדפ״ע אי׳ בטים י״ג וזה מ.;יצור של פופריש אבל

) בנו״ג לקדושין לגרושין עיש.  בכיי אי׳ כל המאמר. ״
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 על השאלה בריק עיי׳ עירוני׳ נ״א. פסחי׳ נ״ה:
 ט״ק י״ג. נתוני ס״א. נדרי׳ צ׳ : טגחו׳ ציא: חולי׳
. (עיי- הליבות אלי אות קפ׳יה), ^ , א ש ה ו ם נ ׳ מ י  פ

 והתואר ביודק מי שמבנים ידו ומשמש ריאה לדעת
 הטרפות חולי׳ מיח. בךיק לה והשם! בדיקותא שם
 ועיי׳ שם י׳ ן מ״ו. מ״ז. והנדיקה לענין חמץ עיי׳
 פסחי׳ פ״א ט״א ושם ח׳. ואילך. וירו׳ פסח״ רפ׳׳א
 דכ״ז. לענין שעטנז כלאי׳ פ״ט מ״ז, לענין מי
 המאררים במדיר פ׳׳ט נדיקה דידיה ונדיקה דידה-
 לענין עדים סנהד׳ מ׳. ואילך, לענין טומאת האשד.
י נינוי של שתוקי מק נ ״ט- י  נדה ט״ד פ״ט עיי׳ תו
 קידושי׳ פיד מ״א ומפור׳ ננט׳ ע״ד. שנודקין את
 אמו ונירו׳ קידוש׳ פ״ד דפיה ע׳׳ד מאי נמקי בדיוק
 אחריו. - נתוספתא שניעית ספ״א נודקין ט״ם

 תחת דובקין עיי״ע דנק א׳ וט״ש].
ein die Ufer durch- בלק = ביל^א (נל״ע 
Wasser- או מליפ brechender Fluss 
 erguss, Fiuss) נפ׳ עושין פםין ננמ׳ דמותר
: ד״ד. ואין) ׳  להקרינ (עירו׳ כ״א. עיי׳ תוספי סוכ׳ ג
 איד א״ר ירמיה נר אנא אמר רנ אין נורננין ולא
ל ולא נחדל, פי׳ נורננין נ נ  פסי ניראות לא נ
 • במו שובבין עשויין לשדות לאצור בהן תבואה1)
 ומקום שמצויין בדקי דמיא דזמנין דסלקי ושטפי
 להו לא ענדי ונן אי חיישי משום ננבי לא שבקי
 פירי בבורננין הילכך לא צריכי להשקות ממימי
 ביראות ובחויל נמי לא שכיחא מתיבאתא®) ולא
 צריכי רבים למיתי לפרקא במקום עולי רגלים.
 ובס׳ איזהו נשך [בגט׳] הלוהו על שדהן(נ׳׳ט ס׳׳ו:)
 אתא בידקא שטפא [בנרג שקיל] לעידי עידית
, ובפי חזקת הבתים ם י ם מ ג ל או א ח  פי׳ נ
 נגט׳ כל חזקה שאין עמה טענה (ב״ב מ״א•) רב
) שקיל נידקא נארעיה. פי׳ פתח מיא 3 ן נ  ח
 בארעיה ואתמלי ההוא אתרא- מיא ונפלו קירות
 הגנות והפרדסים, ונהילנתא קמא דסנהד׳ (י•)
 האי תיגרא לא דמי אלא לצינורא דנדקא ניון
 דרווח רווח4), ונפ״ק דחולין נגם׳ השוחט נטנל
 יד (ם״ז•) האי דנפתיה לחנריה ואשקיל עליה
 נילקא5)• ונריג דנל הנשר <׳CB ק״י׳•) יומא חד
 חזא צינורא דנידקא נארעיה שקליה לגלימיה
 כרכיה אותניה נגויה רטא קלא אתי אנשי סכרוה.
 * [אחי״ה רש״י פי׳ בביט ועיי׳ סנה׳ ורשנ״ם לנ״כ
 הנ״ל נידקא שטף נהר וזה נ״ל ננון שבל״ע מלה
 שרשמנו ענינה ג״כ מים שוטף ועונר על גדותיו
 וככתינה אחרת נקראה נל׳׳ם כן מלה שרשמנו

 ואז א׳ חסר בראש וכן חסר נטלת התרג׳ פציד
^ מקוד, מים.] — T ובל״ס פצידא והוא ל״פ 

 * בדקא ב״ב ס״א, טיס תחת ברקא עיייע אפתא
 וע׳ ברקא גי.

 בדר (נרדף עם בזר פזר ובל״ס ובלשי שומרוני
(aus- zerstreuen פדר יבליע 
 D2' ברכן׳ ירן׳ (פיט הל״ח די״ד קלסע״ד ועיי׳ בבלי ס״ג.
 תוספי פ״ו ילק׳ תר,לי׳ רמז תתע״ח) הלל הזקן היה או׳

 נשעה שמכנשין") נדר ונשעה שמנדרין •כנש
 ונך היה הלל או׳ אם ראית התורה חנינה על
̂ * [אחי׳׳ה וכנ׳יה שנת  ישראל כדר ואם לאו כנש.
 כ׳. קנים מנדרין וכי עיי׳ הנוסח׳ בכיי א״פ
 לשבת ד״ס צד י״ח ובטיט ספ״ג מהל׳ שבת, גיטי׳
 נ״ו: בדרי לקטטיה ושם ניז. מבדרו אשב ימא, חולי׳
 נייד. אי בדרי לה סמא חייא, ירו׳ מ״ק פ״ג דפ״א
 עיד אית סגין מינהון מבדרן במתנית׳ וכי, שהש״ר
 פ׳ אם חומה בדרו גרמיכון, רותי׳ר ם׳ ותקם הוד,
 מבדר סלעים. ובאתפעל גיטי׳ ל״ג 5 ליבדרו
 איבדורי, ויק״ר פ״ו שריין הלין דינרין מתבדרין,
 סנהד חי. איבדור תחת איתבדור. והשם בתרג׳
 בידור בל״ס בודוא (שמואל ב׳ י״ד, י׳׳ד, ישעי׳ לי, ל׳)
 והשדש בדר (בבר בדניאל י׳׳ י״א) קרוב למוצאו
 וענינו עם בזר עיייע וכ״ה בל״ע]. (א״ב תרג׳ ומשם

 הפיצם (בראש׳ י׳׳א׳ ט׳> וטתמן בדרינוף.

 W3" בהה (יל״י schreien, toben, poaw = תוהה
ו (רפ׳׳ב וילק׳ ה ב ו ן ה ׳ ת ש ר  duw) ב״ר פ

 רמז י׳) ישנה לה הארץ תוהה ובוהה. פי׳ נל״י
 פעל הקורא וצווח בקול חזק.) *[אחי׳יה וכ׳׳השם
 ישב לו אותו תוהא ובוהא ועיי״ע תה ג׳ ותרג׳
 ירו׳ א׳ תהו ובהו: ת ד,י א ו בה י א צדיא וריקא
 יוא״כ שני אפי תרגום נתחברו כאן תהיה ובהיא
 לשין נופל על לשון מקרא והוא הוא ל״י של

 ביר הגיל, וצדיא וריקא תרג׳ ארמי הוא]. —

 * בהו (אבהי = ot. Abahu gek. aus ברכו׳ מיה.
 ז ו• T ס

 רבי בהו אמר מהכא כיה בכיי ט׳ ומצוי
 הוא בכ״י תחת אבהו עיי׳ דיס שם צד קכ״א.
 * בוהיזין (E. N. eines Mannes) פסחי׳ ניז. בן
 מהיין נתן פיאה לירק וכ׳ ובכ׳׳י מ׳ אי׳
 בן מהין ובעל ד״ס לא העןר על השיניים כי
ו ב ל נ ו ש נ ב  בתוסס׳ פסחי׳ פ״ג אי׳ מעשה ב
 ה י ה שנתן אביו וכי ומרו׳ פסחי׳ ספיד דל״א
 סע״ב: מעשה בבן מביא יין שנתן בנו וכי ור״ח
ן נותן י י  בפי׳ לפסחי׳ צד צ״ח גרס ב ן' נ כ י ה
) ובכיי ד,״ב רב כהנה ובכ״י ו״ו רב נחמן וזה טיס שבתוב בגמ׳ בסמוך ) כיה בכיי. 3  י) עיי׳ עוד בע׳ ברגן פ״א. י
ן ועיק׳ הגי׳ רב חנן ובנו״ג רב ענן ובגי׳ רבינו מיושב קושית הרשב״א עיי׳ בתוספ׳ דיה כמאן מ ח  אתא לקמיר, דרב נ

. דמבדוין. . ן ) בנו״ג ב׳ דמיא. 8) בנו״ג דמכנשי ) כיה בכיי אבל בדפיע רוח. 5  ועיי׳ בהפל״ש. 4
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 פיאה וכי ואין בידינו להבחין ולעמוד על הגי־
 היותר טובה שנפקד השם הפרטי בשאר מקומות.

eilig בהול ;eilon, beunruhigt sein בהל (מליט 
 gcdrangt,) בם׳ ד׳ אחין בגמרא שנים
 שקדשו שתי נשים <יבמי׳ ליי•) גבי תינוקות דזמנו
c בהול׳ ובס״ג דאלו דברים בפסח (פסחי׳ ע״ב 
 בתרומה בערב פסח יזמנו בהול. * [אחי״ה ביה
 על נכון בכ״י ו״ו וליד אבל בדפ׳׳ע מלבד שע׳
 בהמה נתערב עם ע׳ בהל עוד בע׳ כאן נתחלפו
 הציונים ע״ש ובד׳ אמש׳ אף כי נחלק לב׳ ערכים
 בכ״ז ציון האחרון נלקח בטעות מע׳ בהל לע׳ בהמה
 ורמ״ל הדפיס כמו כן בכל הטעיות כדרכו - וכנ׳יח
 בפסחי׳ י״א: אדם בהול על ממונו וכ־ה בשבת
 קייז 5 קכ״ה: וביומי פיה. ושבת מ״ג: אדם בהול
 על מתו פי׳ טרוד וכ״ה בל״מ עיי׳ אוצר השרשי׳
 להח׳ פירשט. ובפיעל 5 ירוי יום׳ פ״ו דמ״ג ע״ג
 למה אתה מבהלינו ובבבלי ל״ט: אי׳ מבעית
 עצמך ועיייע בעת. אתפעל: ירו׳ כתוב׳ פ״א
 דכ״ה. דרש ותהם ײיי׳ א׳׳ "ט> כל קרתא מתבהלה
 בגין נעמי, פסיקת״ר פל״ו וילק׳ ישעי׳ רמז שניט
 מתרעשים ומתבהלים, במ׳׳ר פייד לא נתבהל מן
 מעשיה, גיטיי י״ד: שמותיהן מבוהלין עיייע ארדא.
 והשם 5 ירו׳ ביכורי׳ פ״ב דס״ד ע״ד מיתה של בהלה
 (ובבבלי מיק כיח. אי מיתה דחויה ובכיי כ׳ אי׳ מיתה

ח ע״ד  דחופה עיי׳ דיס ט״ק צי ני:) ירוי ב״ט ספ״ב ד

 כל קרע שאינו של בהלה אינו קרע והקבוץ במ־ר
ת (דבריי א צ  פי״א בהל1ת.] — (א״ב תרג׳ בחפזון י
 ט"זי ג׳> בבהילו [נפקתא]). * [אחי״ה ול״מ הוא

 בעזר׳ י׳׳ כינ וכ״ה באונק׳ שטות י״ב, י״א ובתרנ׳
 ישעי׳ ניב, י׳ב. קהלת די, י״ב]. -

 בהמה (Vieh, zahm. Hausthier) אינה מקבלת
 טומאה מחיים מפורש בפ״ק דםוכ׳ בגט׳
 זה הכלל כל דבר שאינו מקבל טומאה (סוב׳ י״א
 סע׳׳ב> מה בהמה1) גידולי קרקע ואינו מקבלת

) בהמתן של צדיקים אין הקב״ח  טומאה אף וכי,
 מביא תקלה על ידיהן בפי נושאין על האנוסה
 בגט׳ כחנת שנתערב ולדה (יבמו׳ צ״ט: עיי׳ כתוב׳
מ" '׳•> ובר״ג דחולי׳ (הי: יי•) ושם <ז׳•) י  כ"ח: ג

 מפורש רפב״י הוד. אזיל לפדיון שבויים [וכי]
 איקלע לההוא אשפיזא דמו ליה שערי לחמריה
ר פס׳׳א (פיס) ויפתח הגמלים: ^ י כ  ילא אכיל ו
 חטרתיה דפב״י נסיבו יתה לסטאי עבדת [טמירא]3)

 גביהון ג׳ יומין ולא טעמת מידי וכי. ״ [אחי״ה
 וכנ׳׳ה הרבה פעמים בש״ס ד״ט בוכ׳ ל״ט. שבת
 ציד. קנ״א: דיה י״א. ב״מ פיו: סנהד׳ ק״ח: חולי׳
 ה׳. ואילך כ״ז: — בהמה גסה. . בהמה דקה ב׳׳ק
 ע״ט: בכור׳ חי. ביר ם״כ. בהמת ארנונא פסחי׳
 וי. עיייע ארנון, ירו׳ יבמו׳ פ״ז ד־ח. בהמת מלוג
 עיי״ע מלג. והקבוץ ברוב מקום בהמות אך בידו׳
 מעשרו׳ פ״ב דינ. בהטין עיי״ע אתרונגא. ועל
 בהמות שהוא שור הבר עיי׳.ביב עיד: ויקיר פי״ג
 פכיב, פרקי דר׳א פי״א, ילק׳ שמיני רמז תקל״ה,
 ילק׳ שמואל ב׳ רמז קס״א. הרחבנו דבורינו בט״ע
 דמ״ג חכ״א צד תקפ״ג ותקפ״ז ואילך והעלינו שם
 באריכות ביאור׳ בראיות מוכיחות שבדמיונים אלה
 בילדי פרקיים השםיקו רז׳׳ל —. ותואר לרועה
 ומנהיג בהמות נקרא בהם, בהמי ביר פפ׳יו א׳׳ר

• T V T » I 

ז קמ״י• איי לאים' שהיה ט  יודן לבהמי (יכיל? יישב י
 לפניו שתים עשרה בהמות טעונות יין וכי, דב״ר
. איל הבהם תן לי רשות לומד . י ט  פ״ג והבהם ע
 דבר אחד . א״ל אותו הבהם. והקבוץ שם מהו
 ובבהמתך <יביי׳ י״י* ובבהמין שלך ובשהש״ר
 כמגדל אפיי• בבהטין שבכם ובביר פל״ב בט״ס
 בבהמות שבכם ובילק׳ עקב רמז תתמ׳׳ח בזמן
 שבבהטתך ולדעתי צ׳׳ל בזמן שבבהמטך ויחיד
 שם בזמן שאתה משים עצמך כבהמם׳ וירו׳ פסחי׳
 פ״א דכ״ז: שמא הבהטים טכניסין לתוכו חמץ.
 ובירו׳ נדרי׳ םפייא דמ״ב ע״ד אשד! אחת שאמרה
ם שלי פיתני איל אין הביאם אסור ופיט א י ב  ה
 פי׳ הביאם כמו הביהס שוטר הבהמות. ופליאה
 גדולה שבנודע ביהודה מהדו״ת חלק אהיע תשו׳
 י״ב פי׳ אין הביאם היינו ב1על וצ״ע עיש ולפיד
 היפך אותיות יש כאן. והביאם צ״ל הבהמי ותופפות
 זבחי׳ קי״ג. ד״ה לא ירד גרסו בשם ביר פליב
 בהמי אחד ע״ש ולפנינו שם אי׳ הגי׳ חפר ע׳׳ש
. נ׳  וכמה שינוים וכני׳ ביר אי׳ נ״כ כשהשיר ד

 ם׳ כמגדל וכיה בילק׳ נח רמז נ״ז]. —
 בהק (בלשי שומרוני בחקה, בל״ס בהקיתא, בל״ע
Glanzfleck, (Art Aus ;  Jvf, בל״פ ,
mit Glanzfleck Behafteter) והתואר נוהקן (schlag 

 בם׳ הקורא את המגילה עומד בגטי כהז שיש בידיו
 מוטין (3״י:) ידיו בהקניות לא ישא את י כפיו,
 ובפי הרואה מקום בגט׳ דסמך על הזיקין (בדני
 נ״ח:> הרואה את הבהקנים4) אומר ברוך משנה
. הרואה את החיגר . [ כי ו ת הבריות5) מיתיבא [  א

) לפנינו הגי׳ מה חגיגה וכ״ה בע׳ חג א׳ ואולי גם הגי׳ מה בהמה היתה בספרים וכן פירש" י דיה כי חגיגה: כל  י
״ י ל״ד ובדפיע נשמט בטיס ועל ידי זה נתערבבו הציונים ומהר״א מונילים יפה הגיהו בערך כאן ) כ״ ה ב כ  בהמה• י
 וחכם עדיף מנביא כי הוא לא ראה כיי ל׳׳ד. י) וכיה בכיר שם ובילק׳ ח״ שרה רמז קיט אבל יותר נראה הגי׳ של ירד
) וכ״ה בכ״ים׳, ובנוסח׳ לי׳ את. ) ובכיי מיבוהקנים. 5 4 . א ר י מ  ימאי פ״א דכיא עיר וירו׳ שקלי׳ דפיה דמיה רע״ד עבדת מ

» 
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. ואת הכהקנין י) אומר גווך דיין אמת לא קשיא . 
 הא ממעי אמו הא בתר דאתילד, ונפי בל היד
 בגט׳ ה׳ דמים (נדד• י״ט•) נגע טהור מי איבא ובית
 כולו הפך לבן טהור ד,וא ״יקר׳ י״ג׳ י״» ההוא בוהק
 מיקרי. ובפ״ק דנגעים <מ"י׳) חטבוה והבוהק. בהרת
 תר״י (ב׳ לויק׳ י׳׳ג, י״ט. כ״ג ואילך; י״ד ניו ועיי׳ י׳׳ג׳
 ל״ח. ל״ט יזקביץ) בהקיתא. * [אחי״ה השורש בהק
 בל״ט ובליע ענינו כמו בהר (עיי״ע) האיר והויפיע
 בפרט בהפעיל ד״ט ירו׳ פסחי׳ רפיא דב״ז: בשעה
 שהיו מבהיקים היינו יודעין שהוא לילה. ושם 5
 בשעה שהיו מבהיקות (ר׳ל המרגליות) היו יודעין
 • שהוא לילה וכ״ה בביר פל־א בל׳ יחיד! שהיתה
 מבהקת ובי. ושם פ״מ הבהיקה בל ארץ מצרים
 מזיוה, ילק׳ ישעי׳ נ״ד רמז ש״ם הבהיקה בל לוד
 מאורו. ב״ר פ״ג הובא בילק׳ תהלי׳ רמז תתס״ב
 הבהיק זיו הדרו וכי ש״ר רפ׳׳נ .והבהיק העולם
 מזיוו ויקיר פל״א והבהיק כל העולם כולו מזיו
 הדרו, במדד פ״י כל מיני אבנים טובות ומרגליות
 היו מבהיקות וכי <יביל' 0׳®לי ליא וזםר>, פסיקתא
 דהחודש דניד. והובא בילק׳ בא רמז קצ״א, בל
 £טן שאורו של גדול מבהיק בעולם אין אורו של
 קטן מבהיק . . כך ביז שאורו של עשו מבהיק
 בעולם אין אורו של יעקב מפורסם. ובפעל יוצא
t סנהד ק׳. הקב״ה מבהיק זיוו. ומזה הענין התואר 
 בבורו׳ מיה: לבן לא ישא לבנה שמא יצא מהם
 ביהק סי׳ לבן ביותר ומזה לובן הנראה בבשר
״ה ב  אדם אודם קרוי בהק (עיי׳ דש״י ויק׳ י״ג, ל״ט> ו
leuco בל״ע ופי וסו־ ובעין זה נקרא בל״י ורו׳ 
 z\>xn\ (עיי׳ ספרי על העתקה הפרסי׳ צד רש״ג וצד של״ג)

 ומזה תבין ספרא פרשי א׳ של נגעים ן שאת
 מובהקת וכן תר״י א׳ וב׳ בהרת (ייק׳ י״ג׳ ב׳) בהקי
 והפשיט׳ בהקיתא. ומעתה זכינו להבין דח״ל בב״ד
. ריבה בהן בוהקנין מעלה . ז  סצ״ח ארור אפם כי ע
 חמה הדה אמרה על מי שהוא בהקן שהוא מעלה
ז בענין  . חמה ונ״ל שבעל המאמר דרש מלת ע
ת עזה כשלג (נגעי׳ פ״א מ״א, שמעו׳ ו׳. עיי״ ע ר ה  ב
ת לבן שהוא בהרת ע ר צ  הבא אח״» *זעז תואר <

 או בוהק ועל זה כיון.וסבר שיעקב אבינו קלל
 ־ אפם של בניו שהוא קשה כעזה ד״ל בבהרת עזה
, וזאת שנית כי ן י נ הק ו  ועל כן אט׳ ריבה בהן ב
) בל״פ מין צרעת היא. ועוד יש לי פי׳ ״ י  . אפ״ה (
 אחר וזה כי מלת מהקו הוא בהשאילה לבן בצורעת

 ושיערו כי יעקב בקללו אפם של בניו ריבה בהן
ן פניהם ופירושו י ב ל ה  בוהקנין כלוט׳ החשיף ו
 בצדו מעלה חמה שטי שאחזו רגזה וכעסן הוא
 נעשה לבן על פני כולו וכן אומר משל הדיוט
ת האלה מ א ה  בליא 1״Mass vor Zo, ואחד הדבדי׳ ו
 יובן גם מאמר שבא אח׳ז t למלך שהיה לו בן
ש עתיד לישוך את בנו אמד ח נ ה  וצפה המלך ש
 יהי ליט חיויא דבעי לטיכס ית ברי כך בא לקללן
. ארור אפם. וניל שהוא דורש אפם טל־י אפיס . 
 <ע״״ע> נחש והכעס בא מזוהטתו של נחש
 ועיי׳ מ״ב שם — והקבוץ מגיל׳ ב״ד: ידיו בהקניית
 פי׳ שידיו מלאות בהרת בהית. ומבנין"הפעל
 בהשאילה איש שהולך שמעו למרחוק והופיע
 נקרא מובהק ד״ט קידוש׳ ל״ג. רבו מובהק; ובגיטי׳
 י״א. שמות מובהקין פי׳ שטות אלה מיוחדים
 ומסוגלים להם לבדם ואין בני ישראל יכונו

 בהם]. —
 בהר (או מלש׳ סאנםק׳ abhra ; הוצואריש abar י
 בל״פ Gewoik, או כמו מליט בהרת
 dunkei-weisser Fleck) בפיק דתעני׳ בגמ׳ דםמוך
 געון גזל1) אם ראית רקיע שנעשה בהורין
׳  בהורין3) דוח עברה ותטהרם (איוב ל־ז, ב״א) סי
ם בשביל שלא ראו אור י נ נ ל ע ם ש י ד ו ד  ג
 שהיא התורה, בהורין של רקיע רוח עברה ותטהרם,
ד ם מלש׳ בהרת. בס״ג ד י א ל ו ט  פיא בחורין מ
 מיתות (סי׳)4) [ציל ש׳] הלכות בהרה עזה5)
 כשלג. ובדיג דשבועות <ה׳: יאילו> בהרת קודמת
 לשער לבן, ובם׳ אלו הן הנחנקין בגט׳ דזצןן מטרא
 <םנהי׳ °־ז:). * [אחי״ה וכניה נגעי׳ פ׳ א טיא
 בהרת עזה כשלג עיייע הקודם וע׳ עז ג׳; נגעי׳
 פ׳׳ב ט׳א בהרת עזה נראה בגרמני כהה והכהה
 בכושי עזה עיייע גרמן ב׳ ומ״ש ושם השנוים.
 ודע מה שנוגע לציון הראשון מתעני׳ יש לדבינו
 ב׳ פירושים ולשניהם נוכל למצא סיוע ממשפט
 הלשון כי בענין ם״ הראשון המלה לפיד נגזרה
 מלים שרשמתי וטעמה עננים ודורש בהיר של
 מקרא (איוב עם) כמו אבהר יא׳ בראש חסד, ונראה
 שרבותינו היטב ידעו טעם מלת פרסי׳ הניל שהרי
 תיכף אחר מאמר הנ״ל אי׳ בתעני׳ (והובא במנויה
 היט כלל ב׳ נר א׳ ח״ב סיב) ואין אור אלא מטר
ו ולדעתי ר ו  שנאט׳ (א'יב *"י׳ "א> יפיץ ענן א
 ממקור זה שאב התרג׳ בהעתקת הך פסוק בתדגמו

 ») יבכ״י מ׳ אי׳ הבוהקני וגי׳ ישרה היא דכילה ברייתא בל׳ יחיד נאמרה וכ״ד. בראב״! סי׳ קצ״ט עיי׳ ד״ס בכאן י) כ״ה
. י o n ״ י ״ 7 0 ע , . ״ ״ . . ״ , , , ״ ד צ ה א י 1  בכיי ו״ו אך שש אי׳ תחת בעון הגי׳ לסימן וט״ם ה

 אי׳ בסמיך לסימן רבן גמליאל א,מר יזה שביש יען לפני» ובילק. י סציך לגמ׳ בעין גזל אבל בדפ״ע
ש ^ ׳״ י< P הסיגיא לי׳ רבן גמליאל ולי׳ נ ת ש ל נ ז  בכ״י ש״ס, ולפע״ד ג

ד ^ ^ ^ ײ ™ - - ״  ^ - בד,יייז י
! ־) כ״ה באדר״נ פכ׳ד״ ובס־הד׳ ס״״. שלש מאות הלכות ^כ', ף י ס  וממנו כשאר דפ״ע ב



 כה בהר -

ה וכ״ה ברש״י שם וגם בתעני׳  'מבדר ענן מטרי
ה אפילו : המלאך, אף ברי שטו, יפיץ  פירש״י ד
 ענן אורו גשם שלו. והנה אין ספק אצלי שמלת
 א ו ד באיוב הנ״ל ולבי אומר לי שגם בקפיט׳ ל״ו
ו ולפי פירושו מ ו ג ר ת  פסוק ל׳ ול״ב שענינו ו
 בתעני׳ שם: מטר, אין זה כי אם מל־ם שרשמתי
, או מל״פ ם י נ נ  בתחילת ערך כלוט׳ גשם ע
 vara ובל׳ םאנפקריט vari שטעמה ממש מטר;
 ומצאתי דאיתי שרד״ק לישעי׳ י״ח, ד׳ פי׳ גם כחם
ן ץ ענ פי ר בזה״ל והוא המטר כמו י או  צחעלי
ו ע״ש. ומעתה אפסע פסיעה דקה לומר ר ו  א
 שגם אף־בדי שעליו הטיף רש״י מלתו להחליט
 שהוא מלאך וכן בפירושו על איוב ל״ז, י״א מלאך
ם או שר מטר לדעת י נ נ ע  ה מ ט ו נ ה ע ל ה
ה מלאך ולדעת הפייטן  בעלי תוספי נדה ט״ז: ד
 .בתפיל׳ גשם (אף ברי אתת שם שר מטר) ,ג״כ

= ftp י מעניננו שטדובר בו שמלת אף בל״ם 
 מים ומלת ברי או כמו בהר(ענן) או כמו וואדי
 (מטר), ושיעור המאמר מי ענן או מי מטר יטריח
ל יכביד את זעב למלאותו בכובד מים רבים ועל  ד
ל יפזר ענן מטרו, ובעט״ש  ידי זה יפיץ ענן אורו ד
 של מהרי״ף צד ס״ב אפס קצהו מזאת השערה
 תראה. — ומה שנוגע פי׳ שני של רבינו בחורין
 טטולאין ר״ל מנומרים בלא״ש געפלעקט גוזר רבינו
 י אומי מל״ט בהרת והוא מין צרעת טלאים בגוף
 ורש״י בצחות לשונו אומר לדבק טוב הוא שהרכיב
 שני פירושי רבינובזה״ל: בחורין כמו בהרת מנומר
 בעבים וכי ע״ש ועיי׳ פירושו באיוב שם, ואיכ
 שניהם לדבר אחד נתכוונו. יצא לנו מזה שבסוגי׳
 שלפנינו תנא דבי ר׳ ישמעאל הבין אור של פסוק
 המצויין כמו אור של תורה, ורב אמי(או לגי׳ הבי׳י
 ט׳: י׳ אסי) חולק עליו שהוכיח בראיות מוכרחות
 מפסוקי איוב הנ״ל שמלת אור פתרונה מטר וכל
 אחך הלך לשיטתו בפשט של פסוק : ועתה לא
 ראו אור בהיר הוא וגו׳ שת״ק סבר מפני שלא ראו
 אור של תורה נעצר הגשם שאפי׳ בהיר הוא
 בשחקים כלוט׳ עננים עומדין ברקיע או לפי׳ ב׳
 נראו בהרות לבנות של עננים ברקיע בכל זאת
 ימנע הגשם ורב אמי סבר ועתה לא ראו אור
 כלוט׳ לא ראו מטר אע״יג שבהיר הוא בשחקים
 כלו׳ עננים שם או בהרות לבנות כמו שכתבנו
 לת־ק שבענין חצי השני של פסוק אין כאן
 מחלוקת הדעת ואפושי בפלוגתא לא מפשינן.
 ומעתה בסיוע דשמיא דבר יקר נגלה לי וזה שתרג׳
 של פסוק באיוב הנ״ל יצא אליבא דכל הדעות
 שהעתיק על שני אופנים כזה: וכדון לא חמון
 טטרא בוטט הוא בשחקי ומחא עברת ודכית
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ו ל כ ת ס  יתהון,ובת״א אי׳שסבזה״לוהשתא לא א
א איתעבידו שמיא בהירי מן לאחתא ת י י ר ו א  ב
 טלא ומטרא וכי. והנה באופן הראשון מתורג׳
 כדעת רב אמי ובאופן השני כדעת תנא דבי ד״י.
 ועוד ראיתי להעיר כי מלת בוטט בתרג׳ א׳ שקשה
 להבינו משתמע אב׳ אפי כמו בהיר של מקרא
 שטעמו א> זוהר ומבהיק ועוד ב> לפי הוראת ל״ע
 בהיר = .<jy כבד כמשא לעיפה, ולדעתי בהוראה
 אחרויה השתמש התרג׳ והראיה לזה כי בוטט
, ושיעור ד ב כ  בל״ע ענינה ג״כ ח ז ק ו
 המאמר׳: לא ראו מטר אף כי כמשא כבד העמיס
 את הרקיע, והבן. וריב בע׳ בטט א׳ לא סבר כן
 עיייע ומ״ש. ויצאתי הפעם מגדר הקיצור אשר
 התרתי לי שלפי פירושי כל דבר הקשה הובא

 לידי פתרון. וע״י בירור דברי התרג׳ זכיתי להבין «
 ג־כ מאמר בויק״ר ספט־ו שהקיש שם ד׳ נגעים
רת ז  לד׳ מלכיות ואמר בהרת זו יון שהיתר, מבו
 בגזרותיה על ישראל וכי ופי׳ מ״כ מפורסמת ול־ג
 כמו שאמרנו שהמלה ל״ע פי׳ הכביד והעמים
 כלו׳ מלכות יון וד״ל מלכות של אנטיוכס הרשע
ה ביותר על ישראל בגזרות קשות ד י ב כ  ה
 שאומרת כתבו על קרן השור(עיי־ע קח) שאין לכם
 חלק ב א ל ה י ישראל ועיי שרצתה להעביר את
 ישראל מאחדות הבורא, ומתוהיק לכן היתד.
 מ ב ה ר ת ומכבדת יותר מכולם. ודוק ותשכח כי

 כפתור ופרח הוא.] —
 * בהרס, בהריק (בל״ס בהרקא מלש׳ פעהלוי
1 - ז • I זזוזו י . ־ »  ־

 באארק ומלשון פרסי׳ חלק
an stelle, ובצירוף עם ב׳ שטושית פי׳ תחת Thoii 
 far, wcgen כמו בלים ?4ל) בערך הרק ציין רבינו
 מאמר טכתובו׳ ס״א. הא עיילית לך איתתא
 בהרקאי לפי גי׳ כיי רו. ובשאר כיי ודם׳ בהריקאי.
 ושם ק״ה. הבו לי נברא דדלי לי בהריקאי וכי פי׳
 אדם שעומד ומשמש במקומי ע״כ, ופירושו וגי׳
 ישרות הן עד מאוד ובנו״ג בחריקאי ובשאלתות
 ס׳ דברים בתרי קאי ובל״ ס טיס תחת בחריקאי
. וכיה בערכין י מ ו ק מ  ופירש״י בכ״ט כפי׳ רבינו: ב
 כ״ז: אתא גברא בחריקין' ופירש״י במקומנו וגם
 כאן צ״ל בהריקין וכנוסח בה־א אי׳ עוד ביוט׳
א (צ׳׳ל איסדא עיייע ו ס י ׳ (ד«ס צד ק»כ.) א  ע״ז. בכיי מ

 איסיא) דפרסי בהריקי וצ־ל בהריקיה ובדפי שנשמט י
 מן הצינזור והועתק בד״ם.שם אי׳ בחריקיה וכ״ה
ה י ת כ ו ד  בעיי ביומא לפי גי׳ ס״א ועוד שם גי׳ ב
 וכיה בילק׳ ביחזק׳ ח׳ רמז שט״ז ולמסורת בעל
 דים כ״ה ג״כ בכיי ב׳ ובכיי א״פ. וטי לא יראה כי
 הגי׳ גדוכתיה אינו אלא רק פירושו של הגי׳ העיק׳
 בהריקיה שפירש רבינו ורש״י גיכ במלת במקומי

4 
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 ווש״י לפי סימון הלשון בכתוב׳ שם ושם ראה
 פי׳ רבינו והשתמש בו שמאחר שפי׳ בהריקאי
, ואומר אני משמע ה א ר י נ ל  במקומי אי׳ תיכף ו
 שבפירושו במקומי הלך בעקבות רבינו אע״ג שלא
 הזכירו בשם. ומה שנוגע פי׳ במקומי אמת נכון
 הדבר כי כך שיעורו אבל גזירתו היא מל״פ וםו׳
 שטעמה חלק וגורל ובל״פ מצויר ממנו מלת היחס
 וטעמה בעבור, תחת, וכ׳׳ד. בהרקאי או בהדיקאי:
 בעבורי, תחתי ולזה עולה יפה פירוש הנ״ל במקומי
 וגי׳ לעיל בדוכתי׳. יצא לנו מזה שאות ב׳
 ש ר ש יי ת היא יען כן הצגנו לתיבה זו מקום פה.

 ועיי׳ מהרי״ף עט״ש צד מ״ט.

ich schsmon«, 1 בהת <בל״ס כמו ביוש בל״מ 
 beschamt werden) ולא יתבששו תר״י
 (ב׳, בראשי׳ כי, כ׳׳ה) ועד כדון') לא הוו ידעין מה

 היא בהתתא• * [אחי״ה וכרה בירו׳ כלאי׳ פיט
 דל״ג דל״ב: וירו׳ כתוב׳ פי״ב הל״ג דלייה. אין
 קמית ביני צדיקיא לא נבהת אין קמית ביני
 רשיעיא לא נבהת. ושם: ומה אני בהית בעבדאי
 (וי״׳ כתוב׳ בעיניי), ירו׳ קידוש׳ פ״ד דס״ה עי׳ג דילמא

 דאינון בהתין, ירו׳ ערלה פ״א דס״ה 5 דאכיל מן.
 חבריה בהית מסתכל ביה, ויק״ר פל״א חמיין להון
 לקיין ולא בהתין. ובאפעל ן ירו׳ פיאה ס״א דט״ו
 ע״ד איך הוא מבדרת לן (ושם הל״א מבעית צ״ל
 מבהית עיייע בשן), ירו׳ שביעי׳ פ״ד דלייה 5 וירו׳
 מ״ש רפיה דרה ע״ד אילן שהוא מנבל פירותיו
 וכי מבהתין ליה ד^בד פי׳ אילן שפידותיו נובלות
 ממנו םוקרין אותו ומטעינין אותו אבנים כלומ׳
 מכחישין ומביישין אותו בשביל שיעשה סירות
 וסימן בעלמא הוא עיי׳ בבלי שבת ס״ז. חולי׳ ע״ז:
 תוספת׳ שבת פ״ח. באתפעל שהש״ר ם׳ סמכוני
 הוא מתבדרת ואזל ליה, בירו׳ שבת פ״ו ד״ח ע״ג
 היא מבהתא מימור, ות׳ נבלעה תחת מתבהתא.
 והשם ב ה ת ת א בל״ם (עיייע בית בהתתא) והוא
 כמו בהתא סנהד׳ ק״ב t ביד פמ״ט ילק׳ יהושע ט׳
 סבי דבהתא עיייע אשמאי. ובהשאילה בענין
 טרפות אדומין בחולי׳ רו.׳ איגלאי בהתייהו פי׳
 נתגלה חרפתן כלוט׳ ודאי נחמרו, כריתו׳ ה׳ סעיב
 ביתא דבהתא צ״ל דכהתא מלש׳ כהה כלוט׳
 בבית אפל ורבעו בע׳ הבר ב׳ גרס בביתא דהברה
 עיש. — שורש בהת כמו בוש בל״ט ואות וי׳יו
 נתחלפת לה׳ על דרך רוץ וטמנה רהט בלא״ר.] —

sich ang- ^־׳r? 2 בהת (נרדף עם בעת ובל״ע * 
 stigen, Andere angstigen) בעי תכל ב' ציין

 רבינו מאמר של כתובו׳ ס״ב. דטלפא תכלא לא
 בהתא ופי׳ המלומדת להיות שכולה אין לה ב ש ת-
 ואחר בקשת מחילה רבה אין גיל ויותר טוב פי׳
ת במות אחד מהם ד ח פ מ  רש״י אינה תמיה ו
 שכבר ליטודת. והדין עמו שבל״ע ענינו מפחד
 ונבהל כמו בעת בלא״ר וכן בירו׳ שקלי׳ רפיא
 דמ״ה עייר הן נקרא ולא נבהת פי׳ היאך אפשר
. במדבר י״ד א׳) ׳  לקרות פסוקים א^ו (שמות ל״ב, ג
 ולא נחרד ובידו׳ דס׳ זיט׳ הגי׳ ולא נבעת
 ובשקלי׳ בבלי נבעית וגי׳ הירו׳ יותר טוב. ירו׳
 דיה פ״ב דנ״ח. לא תבהית בני מריך פי׳ לא תבהל

 בני אדוניך ועיי׳ ק״ע.
an jenem Tago, ah wolcliem niim)-בי1ם 

.lich R. Gamaliel ab-u. R. Eliez. b. Azar 
 ais Na»8i oingesotzt ward) כל בו ביום דאמרינן
 בו ביום נשנו [שהושיבו את רבי אליעזר בן
 עזריה בראש] בם׳'תפלת השחר (ברכו׳ כיח•). בש׳
 אחרון דידים יפ״י ט'א> בו ביום נמנו וגמרו על
ל  עריבת הרגלים וכוי8), בו ביום אמרן(שם מיב) כ
 הזבחים שנזבחו שלא לשטן כשדין; בו ביום
 אמרו עמון ומואב מה הן בשביעית (שם מ״ג, עיי׳
 יבמו׳ טיז, וירו׳ יבמות ®"א י"ג>. * [אחי״ה הציון

 הראשון השלמתי בדברי רבינו טע׳ בחר וטע׳
 מחק. ודע שלפי נוסח הש״ם בברכות אי׳ וזיל.
 וכל היכא דאטרינן בו כיום ההוא יומא הוד. וכר
 וזה ממסקנת הש״ס אחרי שסיפר כי ביום המחלוקת
 של ר״ג ור׳ יהושע בביה״מ הסירו לדיג מהיות
 ראש הישיבה ומינו לרא בן עזרי׳ וכן אי׳ בירו׳
 ברכות פ׳׳ד סה״א ד״ז רעיד וירו׳ תעני׳ פ״ד דס״ז
 ע״ד אחר הסיפור ודל י. דתנען קמן(זבחים 6״א, מ״ג)
א ב״ע בישיבה וכו׳ ועל זה  ביום שהושיבו את ד
 כיון רבעו נתן לפי תשלומנו הנ״ל כי בלא זה
 אין לדבריו שחר. שוב ראיתי גי׳ כיי מ׳'לברכות
 שגרס כזה: מסכת עדיות בו ביום נשנית ו כ ל
ו ב ן ההוא יומא הוד. ו נ י ד מ א ם ד ו י  בו ב
ח ואולי כציל ת פ י ה ר מ ו ו ש ק ל ת ס ם נ ו י  ב
 גם בדברי רבעו, אבל הראשון נ׳׳ל עיקר כי סדר
 הכיי מבולבל הוא במקום זה. — ובענין מינויו של
 ראב״ע לנשיא עיי׳ תוייט ברכו׳ פ״א ט״ד. ורע״ב
 ידים פ״ד מ״א ולסוט׳ פ״ה מ״ב ובט״ג ד׳ ה׳ שם.
 ואחרון אחרון חביב הרטבים בפ״מ לסוט׳ וידים
ה נ ש מ  שם ושם והוא ז״ל פי׳ בכ״ט שאומר ב
 בו ביום ך״ל בו ביום שהושיבו את ראבע־ז
 בישיבה, אבל טע׳ מחק יש להוכיח שרבינו נתן
 סובר לאו דוקא במשנה היה בברייתא נאמר זה

) בנו׳ לי׳ לפנינו. *) עיייע ערב ו׳;  י
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א ת י י ר  הכלל שהרי רבינו הזכיר בע׳ שם הך ב
ת קנ׳׳ג:) דקתני בו ביום ב ע  דריש פ׳ מי שהחשיך (
 גדשו סאה וכי ופירשה רבינו ביום שהושיבו את
 ראבעיז בראש אבל דברי רבעו בע׳ הנ״ל צע״ג
 עיש וכבר עמד עליהם הרב יד מלאכי אות ב׳

 סי׳ קט״ז] —
 בראת <מל״י בל״ע U11U, Scimhu ולפי
hi גי׳ הש״ם בותא בל״ס בוא, בל׳׳ע 
 בל״י iv£a]> שבעופות, בואת שבשרצים פרק אלו
 טרפי בגט׳ סימני העוף (חולי׳ ס׳יג-> פי׳ כתיב
 (ייקי י""׳ י״ח) התנשמת בעופות טמאים והיא

 בואת שבעופות וזו היא קיפוף וכתיב התנשמת
 בשרצים <ייקיא י״א ל׳> והיא בואת שבשרצים זזו
 היא ק ר פ ד א י. ״ [אחי׳׳ה תרג׳ סורי ושומרוני של
 תנשמת הוא קפופא ובעי קריא הביא רביגו מאמר
 מברכות נ־ז: כל מיני עופות יפין לחלום חוץ
 מקדיא וקיפופא וכיה באמת בכיי מ׳ עיי׳ דים ק״ס %
 ובנו״ג קריא וקפופא וקורפראי ומלת וקורפראי
 לא גרם רבינו כלל והדין עמו שאינו נמנה בין
 העופות אבל הוא בואת שבשרצים רק צ״ל קרפדאי
 עיי׳ למטה וע׳ קרפדאי וכן היתה הגי׳ לפני רש״י
 וכיה בחוליי שם קורפדאי. וזה שהביא רבינו אצל
 קיפופא ר״ל קדיא, עיי״ע, זו היא עיקר הגירסא
 כשאוכיח שסבעה״י והוא ממש כמו קיפופא שבל״ס
 עודא ובלש׳ שומרוני צדיא הוא עוף תנשמת
 נקבה עי״ באכארט היעראז. ח״ג צד ט׳׳ו, ותר״י
 א׳ לדברי׳ י״ד י״ח ג״כ צדיא. — ובענין גי׳ קרפדאי
 של מעלה צריך למידע שכ״ה על נכון בכ־י רו
 ל״ד- וכ־ה בע׳ קרפדאי. ובדפ״ע כאן בט׳׳ס
 קרפוראי ובבכורות נ״ז; קורפראי וט״ס היא ובעי
 אשכרתי כבר פרשתי המלה שהיא מין אנקה
 בל״ם עיש, ועתה באתי להוסיף אולי הרי״ש נוסף
 וצ״ל קופדאי או הרי״ש נשתבש מאריכות הוי״ו
 של קופדאי ובאמת כן מצאתי אחר דרישה וחקירה
ם י צ ר י ש נ י ל מ  ש ב כ ״ י מ׳ ברכות שם אי׳ כ
, ובעל דיס י א ד פ ו ק ץ מ ו ם ח ו ל ח  ים י ן ל
 באות ח׳ הוכיח שברור הוא שכן היתה הגי׳ גם
 לפני רש״י ע״ש ומעתה ייל שקרפדאי או קופדאי
 שהוא בואת בשרצים אחת היא הן בתמונת המלה
 הן בהוראתה שמטלת קרפדאי כבר בררתי בע׳
 אשכרתי שהיא אנקה וממלת קופדאי עתה אגיד
a i i א וב(1״ע ד פ 1  לך שהוא ל״ט קפוד ובל-ס ק
 וזאת ממש דעת רבינו בע׳ קפד ד׳ עיש וגם לועז

 ריצו והוא לאי״ט 1g«!1, nccio פי׳ אנקה. ומספרי
 הטבע ידוע למבין טבע אנקה שזה השרץ
 מפחד תמיד על כן יצא לפעלו ולמזונותיו בלילה
 בלבד ובזה דעת לנבון נקל מדוע נכללו בואת
 שבעופות שהוא קיפוף ובואת שבשרצים שהוא
 אנקה כמו שביררתי, תחת שם אחד ומדוע כינוי
 של שניהם בואת, שי״ל שבין קיפוף שאינו יכול
ה כ״ג•• יי׳®״,), בין האנקה ד  לראות אור השמש <עיי׳ נ
 שמשנה ביום בחפירת אדמה ורק בליל׳ תפנה ללכת
 לתור מאכלה הצד השוה שבהן1 שמלבד מיאוסן
 וכיעור עינים בריות בל חזו אור שמש הן! וזה
 יפיץ לנו אור מדוע העתיק אינק׳ התנשמת
 של ויקרא י״א, ל׳ בטלת אשותא שהוא ניב שרץ
 אשר בלי עינים או בעינים כהות בחשכת לילה
 ישב בדד עיי״ע אשת] — <א״ב תרג׳ התנשטת
 שבעופות בותא ויש גרסי כותא.) * [אחי״ה ויש
 להוסיף כי בחולי׳ שם הגי׳ באות ונ״ל טיס תחת
 בואת וכן כותא ט״ם תחת בותא. וגי׳ כי תרג׳
 בבתא (עיי׳ עטת״ר של מהרייל) היא כמו בותא
 ובי תחת ו׳ או י״ל שהיא ל־ר bubo. וגי׳ בואת
 אי׳ ג״ב בפי׳ רגט״ה כיי לחולין (בקובץ ב״י
 אננייליקה דף שי״ז) רק הכותב טעה לכתוב כואת,
 .ופי׳ רגמ״ה בואת שבעופות ייוטא בלע״ז שפורחת
 בלילה ולא ביום עכיל. והלע״ז הוא לפע״ד
 chouette נאכטאיילע והוא צאיט״ה כפיר׳ רשיי

 בחולין שם] —
 * בוביא עיייע בטא.

Zusammengeballtes פי׳ גוש fSfifto? 1 ביל בל״י 
 Sckoiie, Kiumpen) בסיג דבמה אשד, יוצאה
 (שבת סיז:> ת״ר נותנין בול מלח לתוך הנר בשביל

 שתאיר ותדליק פי׳ נותנין חתיכה של מלח בתוך
 נר של שמן העכור מערב שבת בשביל שיצלל
 ויאיר בשבת י) וליכא "איסור 2), ובם׳ מפגין בגט׳
 אין מילדין את הבהמה <שש קכיח•־) אמר אביי מביא
 בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור
 צערה ותרחם עליו. ובס־ג דלולב וערבה (סוב׳ מ״ח:
ה פ״ד נ  וכ״ה בידו׳ יומי פיא דל״ ט סע״א ועיי׳ ירו׳ סו

י ע״» אותו היום נפגמה קרן המזבח והביאו י  ״
 בול של מלח וסתמוה. ובזבחי־ בפי׳ קדשי קדשי׳
ב •> בפי השוכר את הפועלין ובים פים:> ״ ס ) א פ  בהל׳ ק
 ת״ר פרות המרכסות בתבואה והרשות בתרומה
 ומעשר אינו עובר י משום בל תחסום אכל מפני
 מראית העין מביא בול •מאותו המין. פ״א יבול.

ל כי השכן מדליק יותר טוב עיי שמערבין בו מלח מצאתי סיוע בסיפור של היראדאט בי, סיב כי מדי דברו י  י) לדעת ח
ד הנקרא ,S'jyvox.air^ .זכר הזכיר שע״י ערבוב מלח בתוך שמן דלק הנר כל הלילה ת נ ק י ל ל ד ג ש  שם בענין ח

 C השים מדק שבת קמיירי וכ״ה בתוספ׳ שם פ״ב נותנין גרגר של מלח . . ע׳יפ הנר ב ע י ש עש חשיבה ועיפ זה
. 6 ש ו ח י נו היטב ולא כרש״י שפירשו מענין נ  י׳ רב)

4  י *
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 <א״ב פי׳ כליי ורומי(?) גוש עפר וחתיכת דבר מה
 ויש מין מלח גדל בטחצב כמו אבן. ושלשה בול
 עגין אחד להם.) ״ [אחיה ספחתי דברי ריב פה
 ולא כמו שאי׳ בדם אמש׳ קודם ציון מב״ט. וגם
 בשדפיע חוץ מעהיק נפרד ערכינו לב׳ ערכים
 ובלי נכון הוא. וטעם המלה בל״י(לא בל״ר כדעת
 דב) כמו.גוש בעברי וכן מצאתי בירר שבת פי״ח

 דט״ז פ״ג גוש מלח בתמורת בול מלח] —

 2 בול (מרחשון Horbstmonat או מליע בל׳
Monge, bhuri בל׳ סאנסק׳ buiבקמרי׳ ״ 
 Faiie או מל׳ עבר כמו מבול Rogenmonat, ולפי
 אגדה »> מפעל נבל = בלה o ,vorwciken = בול
 אי. ג) = בלל (בליל) Futtor mengon) ירוש׳
 בדג דדה (פ״א דניו ע״ד) בידח נו,1 (מ״א וי. ל״ח>
) והארץ עשויה בוליות[כוליות]1) י ל כ ו  שבו העלה נ
ך הבית• * [אחי״ה וכיה ו ת  שבו בוללין לבהמה ב
ך  בילק׳ שם אבלבירו׳ותנחו׳ וברדקט״אאי׳ מתו
 הבית. ותנחו׳ וילק׳ הביאו עוד בירח בול ־־ בירח
. ובאמת נכון הוא אם מצאנו שורש דבר ל ו ב  מ
 בל״ט אבל כבר אמרנו בירר שם. שמות חדשים
ל ע״כ נ״ל לומר שהוא ל״פ ב ב  עלו בידם מ
 וטעמו רמי ומלוי ונקרא כן החדש מרחשון שבו
 יש שבע טוב ורוב כל מיבול אדמה ושדה. ובדרך
 דרוש נאמרו בגט׳ ומדרש פירושי׳ הנ״ל וכדעת
 ראשונה העתיק לפיד גם התרג׳ במ״א בזה״ל ירח
 קיסף איבביא פי׳ חדש שבו חפירות ספו וכלו ר׳׳ל
 מן השדה, וטיסף הוא מקור מן סוף בל״ס סף על
 דרך מיקם, מידן משורש קום, דון; ומהרי׳׳ל סבר
 שהוא משורש אסף ובמח״כ טעה כי שורש זה
 מתורג׳ בכיט ע״י בנש, אבל התרג׳ הבין בול

 מענין בלה ועיי׳ עוד שם פי׳ רש״י] —
 * 3 בול ירו׳ פנהד׳ פ׳י דכ׳׳ז ע״ד קום בול ט״ם

 תחת כול עיייע.
 * בולי(dor Rath) עיייע בל ב׳ כי שם הביאו

.  רבינו ועיי׳יע בט ד
 * בוליוטוס(Rathsherr) עיי״ע בליוטי ושם ציינו

 רבינו.
 * בורתירא (pspsfpov׳ ,Trage, Bahre) כצ״ל ובד׳
 טיס בורתידא עיייע במום׳ העי ומ״ש.
 * בוש sich schamen, בפיעל beschamen ; בהתפעל
 beschamt werden) סוטי ז׳: הובא בילק׳
 איוב תתק״ז יהודה. הודה ולא בוש ושם 5 ראובן
 הודה ולא בוש. זבחי׳ קיא. הודה ולא בוש משה,

 ברכות מיו. שלא יבוש בעוד,״ז, פסחי׳ פ׳יב. שלא
 לבייש טי שאין לו, סוכה נ׳יג. אשרי ילדותינו •
 שלא ביישה את זקנותינו. מיק ט׳ ו יהא רעוא דלא
 תבייש ולא תתבייש, פוט׳'ל״ב: שלא לבייש
 עוברי עבירה, כתוב׳ עיח: על החדשים אנו בושים
 אלא שאתם טנלגלין עלינו את הישנים וכ״הירו׳
 כתוב׳ פיח דל״ב. ירו׳ פיא׳ פיו די״ט. — קידושי׳
 פ״א: בושה לעמוד לפניו ערום, חגיג׳ כ״ב 5 בושני
 (= בוש אני) מדבריכם, ירו׳ פסחי׳ מרתוף שהוא
. אוצר שאינו בוש לוכל בתוכו. ובפיעל .  בוש .
 ב״״יש: קצת ציוני׳ עיי׳ לעיל וביה ב״ק פיו ע״א
 וע״ב, סוב׳ ניג. ב״ב פ״א ן התפעל: מתב״״יש ברכו׳
 י״ב 5 תעני׳ ט״ו: מיק כ״ז. סוט׳ מיי׳ט 5 ב״ק פ׳׳ג ן
 פיו. ושם: כמדיד פטיו המתבייש והטמין וכי
 והשם בושה, ובושת, ובושת פנים עיי׳ שבת ע״ז:
 כתוב׳ ס״ז: נימי׳ נ״ז. פוט׳ ה׳. ל״ד: ב״ק פ״ג:
 פ״ה: ביב ע״ה. זבחי׳ קי״ג. ירו׳ שבועו׳ פ׳ז דל״ח.
 ירו׳ נדרי׳ פ״ה דליט: ברכו׳ ל״ב. שבת קייט:
 סנה׳ ציג. ק״ד. אבו׳ פ״ה, ט״כ' ועיי־ע בית בשת.
 ותואר ביישן נדרי׳ כ׳. 'סימן יסד, באדם שהוא
 ביישן, אבו׳ ב׳. ה׳ לא הביישן למד, יבטו׳ ע״ט.
 ועיי׳ בט״ר פ״ח: ג׳ סימנים באומה זו רחמנים
 ביישנים גומלי חסדים, סופרי׳ פטיו רובן של בני
 אבות ביישנים, וי״א מטנו ביישוני בפיאה פיז מ״א
 עיייע בשן א׳, ובירו׳ סנהד׳ פ״ו דכ״ג עיר אית׳
 רחטנין ביישנין. ובע׳ חצף הביא רבינו משל הדיוט
 מפםיקת׳ידשובה <*י קס״») חציםא נצח לבישא ופי׳
 חצוף נוצח לרע עיכ וכ׳ ע״ז מהרים די לונז׳ במעריך
 ע׳ חציפא פי׳ הערוך החצוף נוצח לרע וקשה וכי
ן ש י י ב  .הרע אינו חצוף ונ״ל. החצוף נוצח ל
 אורב מצאתי בירר דתעני׳ דס״ה: חציפא נצח
 לכשרה עיכ והדין עם מהדם, ואני באתי להוסיף
 כי כני׳ הירו׳ אי׳ עור באגדת ירו׳ עם יפה מראה
 אבל בילק׳ יונה רמז תקין הגי׳ בשם ירו׳ תעני׳
 כמו בפסיקת׳ חציפא נצח לכישא. ולפי פי׳ רבינו
 נגזר לבישא מענין ביש פי׳ רע ושיעורו ע״ד
 שאחז״ל סנה׳ קיה. חוצפא אפי׳ כלפי שטיא
 טהני. ובבבלי תעני׳ מיו. הובא בילק׳ יונה ד׳ רמז
ה (יונה ג׳ ח׳) מאי ק ז ח  תקנ״א אי׳ הדרשה בזר״ל ב
 אמור אמרו לפניו רבשיע עלוב ושאינו עלוב . .
 טי נדחה מפני טי וכי ועלוב היינו חצוף, משטע
 שגם לתלט׳ בבלי היה טול פניו הך משל הדיוט
 ועליו תסוב הך דרשה ועיי׳ עוד פי׳ הטהרש״א

 בח״א. וזה י לכאורה ג״כ ראיה לפירושו של.

) כיה בדפ׳ד. וביה בדיה ירו׳; אבל בדפ״ע בטיס .בולל. י) בצ־ל,וכיה בידו׳, אבל בתגחו׳ נח דיה *א מן אי׳ בולים 1 

. ה מ ד ל א  בולים ובילק׳ מ״א רמז קפ׳ד בשם החנהו׳ בולין פולין וכ״ח בביר פי״ג הארץ עשויה בולין בולין ש
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 טהר״ם שעיקר הגי׳ בירר ביישן, וכפי׳ זה מצאתי
 . ג״ב בכ״ב ע־ בוש. י

 WJL" בותא תרג׳ והתנשמת בעופות(עיייע בואת.)
 * [אד>י״ה ועל השנות הך ע׳ פעמים

 רק מטעם שינוי הגי׳ הוא, ועיייע מאת]־ —

 • בותבױןי (Bythinia) בירו׳ מ״ש פ״ר דנ״ד:
 ובירר מעשרות פיר דנ״א: אי׳ ביתניין

 . ועיי״ע וותניד, וע׳ אנייקי.
 * בית, בות (ubemachten) עיי״ע בת.

saugwarze, weibi.בז = ביזא, ביזיאה(א) ישרים 
יע^, ^*בל״ס בזא, בל׳׳י אמצי  Brust »מלי
 ,Euter be'i Thioren) לייט ביזא רכן
 איינק ב״ר .םם״ה י) ובירו׳ פ״ק רכלאים ( פ״א הל״ז
( : ג (כ״ ר ו כ  דכי׳:) לענין ארורה האדמה,.ובפיסק־ ״
 לענין עשו. פי׳ לש׳ יון שדם ?יזיא 2) [פי׳
״ר •פל«ה (ל״ד) ב נ . ן ס י ק י ג ש  ארורים הדדין ש
 וירח ה׳ את ריח הניחוח [משל] לאוהבו של מלך
 שכבדו ביזיאה [נאה], דיסקום נאה עמד בנו ולא
 כיבדו עמד בן בנו וכיבדו <םי׳ דורון נאה ביזיאה
 דפקוס נאה וי״ט כיבדו שר של שטן בשלחן נאה4)
 [וציליס׳׳א דורון נאה דיפקום נאה5) י״ט כיבדו
ד שמן בשולחן נאה]. *[אחי״ה וכתב מהרים  ש
. לא נהירא לי כי אין  דיל כמעריך y ביזיא .
 דרך'לכבד את המלך כבחול דמילתא זוטרתי היא
 לגביה ואינו,כבודו אלא קלונו, ובג׳ ספרים כיי
 לא גרפי מלת ביזיא גם ברבות של דפוס ומלק׳
 לא גרסינן לה וכן עיקר עביל, ולפי תיקונינו
 לק״מ שודאי כן היתה מלת ביזיא כספריו של
 ,דמנו דאל״ב לא היה מביאה בע׳ כאן אכל נטטייא
 אפיריון לרבינו ששטר לנו שינוי נוסחאות ואחז
 צדיק דרכו גם כאן לומר שמלבד הגי׳ דורון יש
 עוד גי׳ ביזיא ועל זה בא פירוש של י״מ שוזוא
 שד שמן וכ״ה באמת בליי וערבי׳ ופו׳ ומה שמקשה
 טהר״ם שאין כבודו למלך לשלוח לו כחול י״ל
 שבכל זאת הגי׳ ביזיא עיק׳ ונ״ל לפרשו מל״ע
 Ik שטעמו כלי זיין או בגדי כבוד]—. עטיניו מלאו
 חלב (איוב נ״»׳ נ״י) תרג׳ ביזוהי איתטליאו חלבא

 לישנא אחרינא תדיוהי. (א׳׳ב בנוסח׳ דידן אין
 ביזיאה כתוב). * [אחי׳׳ה דברי .ריב לאו אתרנם
 קאי שהרי אי׳ לפנינו גיכ ביזוי אבל על ציון של

 י ביר פל״ד סובבים. וקבוץ אי׳ בידו׳ חניג׳ פיב דעיז י
 עיר תלייא בחיטי ביזייא פי׳ תלוייה בחיטי.

 דדיה] —
verachten, בז (מליט בזה, בלא״ר בזא, בזי, בוז 
קא׳ א׳, ג׳) חז י ) ן ה כ ז י ז ״ ל ק ב א ק ז ח  gchmgh^n/ י

רושלמי יחזקאל .נביא בר ירמיה נביא  תרג׳ י
 ונקרא ירמיה ברזי על שהיו מבזין אותו. * [אחיה
י מ ל ש ו ר  וכן הביאו הרד״ק ליחז׳ שם תר׳ י
 ואול• היא מהדורא אחרת של תרג׳ יונתן לנ״ך
ו ש ב ד  ועיי׳ הרדק ליחז׳ ליד, ט׳ ויונתן ח
ף בו ורשיי למיכ׳ ז׳. ג׳ י ס ו ה ת ש פ ס ו ת  ב
 כתב מצאתי בתרג׳ ירושלמי עיש ועיי׳ ג״פ של
 מהרייצ צד ע״ח. בהערותיו ובקיצור אי׳ ג׳כ בילק׳
 ריש יחזק׳ רמז שליה בן בוזי הכהן שהיו מבזים
 אותו ועיי׳ עוד ילק׳ ידטי׳ סרט״ז דנ׳ז, — ובידו׳
 סוטי קלספיה ד׳כ ע׳ד הבוזי שהיתה נמאתו
 בזויה]. — בזיונא(Verachtung) דידיה עדיף טפי
( ה <״,: עיי׳ סגד,ד׳ מיה. ט ו פ ק ד . פ ב

 ¥
א פ ו ג א י ד ר ע צ  מ

 סי׳ ר׳ יהודה סבר להתבזות להסקל ערומה עדיף
 לה מלהצטער ביסורין רגופה כי הנסקל עתם לפי

 שעה יוצאה נפשו אבל הלבוש בגדים דוחים י
 מכות האבנים ומאחרין מיתתו הלכך בוררין לה
 הטוב בעיניה והיינו להסקל ערומה, ורבנן סברי
 צערא דגופא עדיף טפי לה מבזיונא הלכך סוקלין
 אותה בבגדיה. [אחי״ה וכן פירש״ בםוט׳ שם] -
 ביזיתו, ביישתו, קללתו בם׳ ד׳ מתות בגט׳ דבעל

 אוב (סנהר׳ ס״ה:) פי׳ מזיתו ביישתו א ט ר ת -
) קללתו שהוא יהא במו ' ן בגיהנם, ו ד ו נ י  שאב
 כן. * [אחייה השורש בוז לים הוא ונמצא הרבה
 פעמים בדרזיל ודומה לו שורש בזא, בך וכ״ה
 בלים, כמו בזה בליט, ד״ט ירו׳ חגיג׳ פ׳ב דע״ז
 ע׳׳ד לא תיבזי בני מריך (עיייע בהת ב׳), ב״ר ספיג
 לא תבזון לא ברומי זעיר ולא בגולייד זעיר
 (עיי׳׳ע גליור וע׳ בסי), בפ7ןל* מגיל׳ כיה? שרי
 ליה לבזו״ בגימיל ושיין (עיייע גמל אי, ש׳ ב׳

ניק י ליד ודפיר וירי׳ כלאי-, אבל בדפ׳ פיז• וױניצ׳ דכןאו . נ ״ ג ו א נ ב ת כ >, ש ג ן נ א ע כ ת י י נ ו ת ע י א ה פ ו  נ

 ובשדפיע בט״ם דנן . . נילק׳ וישלח רמז קל״ה בשם תנחו׳ דר,כדין איניק. ילק׳ כי תצא .םרט״ז תתקל״ח דהכרין אינק
ץ ינקון, ביד ספ״ח והדק מני קי וגי׳ ר ב - א ״ ל ג: דהכדין אוניק, ״נחר ני תצא צד ש  וצ״ל דהכדין וכפסיק׳ דריב צד כ׳
f וכיה בל״ע והח׳ הכולל פדפ- פל״שעי ^ a כי בל׳י אמצעי׳ כיה » ) יאמת ויצינ ״  'ונינו לגי׳ ביי היותר טונ. י
 כהוספת לעמתיו של מהדייל צו חייט: שכח לרמוז על מלת יוני׳ זאת וכן לא ידע מקים, מהרש־ב בפסק׳ דריכ שם
ר מאמר בשם רבינו ובתנחו׳ הנ״ל אי׳ ״ויהי הכל אומרים ארורים ) כן השלמתי לפי עדות בעל מ״כ שתביא ה  הער׳ נ״ג. י
א י»,לי לקוחה מפי׳ דביני שהשלמתי והביאו המעתיק בגוף הספר ילבן 1 ק ה י ״ ע  שדים שד,ניקו רשע זה״ והגהת איזה מ
) ובאמת  אינני בפסיק׳ ולא בילק׳ תחלי׳ רמז תתס׳ח בשם החנח,׳ ,עיי׳ ד״ש באבער שם. >) כיה בדפיע ,טעות הוא. י

\») כיה בכל כיי ידפ-ע אבל בדפיר נשמט בטעות. ס- . ז  ביה הגי׳ בביר יבילק׳ נח סרמי
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 פן א׳. אתפעל 5 כתוב׳ צ״ז : כי היכי דאיהי לא
 ניחא ליה דתתבזי יורשיה נטי לא ניחא ליה
 דליבזו. ותואר ב״ד פיל בידא סבא ויווא כמו סבא
 דבהתא (עיי״ע בהת א׳) והשם ביזוי, שבת כ״ב.
 ביזוי מצוה, אסתיר ם׳ הוי משקה : ערית ביזוי,
 ושם אחר ביזיון (כמו בזיון בל״ט אסת׳ אי, י״ח)
 ונמצא הרבה פעמים בש״ם עיי׳ ברכו׳ י״ח. נוהג
 בהם מנהג בזיון, סנהד נ״ב. נוהגין בו בזיון,
 מנחו׳ צ״ט. אין נוהגין בו מנהג בזיון, ירו׳ חגיג׳
 פ״ב דע״ח. נהג עצמו בביזיון, תמיד ל״א: ביזיון
 קדשים, ירוי שבת פי״א די״ג. שלא לנהוג בקדשי׳
 ביזיון, ירו׳ עיז פ״ג דט״ב ע״ד דבר של ביזיון.
 וכיה ׳בלא״ר בזיונא סנהד׳ הנ׳יל בערוך ושם ט״ו :
 קבורה משום בזיונא או משום כפרה וכי וכל
 שקלא וטריא שם נגד דעת פרסיים ישנים נאמר

 עיי״ע ארגז] —

vorschwen-^ בז (= מבז, בזבז בל״ם וכן בל״ע 
eig. sich oiner Sache entaussern, wie) ,1011-

 derhoit entreissen) בפ׳ נערה שנתפתתה בגטי
 האב אינו חייב (כתוב׳ נ׳. עיי׳ ירו׳ כתוב׳ פ״ד הל״ח
 דב״ח ע״י> שמועות הללו מתמעטות והולכות
ת ו כ ל י  וסימנך.•'קטנים, כתבו, ובזבזו, פי׳ ה
ו ל ל  קטנים [כיה על נכון בכיי ויו ובדפ״ע בט״ם ה
 ובדפיר הל׳ וצ״ל הלכות] [שיהא אדם זן את
 בניו ואת בנותיו כשהן קטנים] היו ג׳ חכמים 5
 ר׳ אילא ור״ל ור׳ יהודה בר חנינא; הכותב נכסיו
 לבניו הוא ואשתו ניזונין מהן היו ב׳ חכמים, ר׳
 אילא ור״ל; והמבזבז אל יבזבז יותר מחומש היה
: א (כתוב׳ מ״ ט ש ו ת א ו נ  ר׳ אילא לבד, אילו ג׳ תק
 יאיא־> נתמעטו בחכמים, * [אחייה וכפירש״י
 בכתובי. וכניה בביב י״א. מעשה בטונבז המלך
 שביזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו . . אבותיך
 גנזו והוסיפו על של אבות׳ ואתה מבזבזם וכי
 וכיה בתוסם׳ פיאה פ״ד וירו׳ פיא׳ פ״א דט׳ו 5 בן
 מתתיהו קדמוניות מיו, ט; כי, גי, ה׳ ועיי׳ מיש
 החכם ברילל בט״ע יאהרביכער א׳ צד ע״ו. ובביר
 פפ״ג אי׳ תחת מונבז הגי׳ שלטון אחד ברומי. שם
 פים ראה כמה בזבז וכי ירו׳ סוטי פ״ג די״ט. והוד.
 מבזבזא בניכסייא, כתוב׳ ס״ז: בזבזיה לפלגיה
 מטוניה, ביב קמ״ב, ירו׳ פסחים פ״ב דף ,ביט
 ירו׳ גיטי׳ פ״ד דף מיה ע״ד ירו׳ יבמות פ״ד
 דיה ע״ג, ירוי בבא בתרא פיט דטיז ע״ד ביזבזו
 ישראל את נכסיו, תוספתא מגילה פיג אין
 אדם מבזבז לעצמו], (איב תרג׳ בפסוק וראיתי כי

 אין טוב <קה^ ג׳׳ כ״ט למא דין אנא מבזבז
 בממונא —.־ ובנוסחאות כתוב [ר״ל לעיל בכתובו׳]
 ר׳ אילעא). * [אחי״ה ועל ר׳ אלעאי עיי׳ ד״ט

 צד קל״ב ומבוא המשנה לרי״ב צד קל״ח] —
 בז(טל״מ בזז ובל״ס בז piundem והתואר כזוזא
 Plunderer) בסייג דכתובית (קי״ב: וילק׳ ישעי׳

 ררט׳׳ז יע״י> דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי
 חכמים כי אטריתה קמיה דשמואל אטר לי צירוף
 אחר צירוף י) דכתיב (ישעיה ו׳. י״» ועוד בה
 עשיריה ושבה והיתה לבער בבי ר׳ יוסף אמריי)

׳ י  בזוזי ובזוזי [דבזוזי]. ובחלק בענין משיח (סנהי
ר ט  ג״י•) מאי ובגד בוגדים בגדו (ישעי׳ כ״י, מיז) א
 רבה ואי תימא ר׳ יצחק עד דאתו בזוזי ובזוזי
 דבזוזי, פי׳ באים שודדים על ארץ ישראל ובאים
 שודדים אחרים ושודדים המשודרים וישראל עמהן,
 הבוגדים ריקם (תהלים כ״ה׳ ג׳> תרג׳ בזוזין וסריקין.
 * [אחי״ה וכנ״ה הפעל בזז או בזז ירו׳ מכו׳ פ״ב
 דל״א עיד אין תיטר שהיה בוזז ובונה להן דימוסיות
 ומרחצאות שבח! ואין תימר שהיה בוזז ומאכיל
 חכמים ותלמידיהם שבח שבחים! אסת״ר פ׳ ביום
א (אסתר אי׳ י׳) ב־וז ביתיה, שהש״ר ת ז  השביעי דרש ב
 ם׳ מה יסית 5 מתלה אמר מן דיירות ולא מן דבזין
 ליה, בט״ר פ״ב למה קרי ליה קטב (תהלי׳ צ״א׳ ו׳)
 . . ר׳ לוי אמר דהוא בזיז סוגיה דטיהרא מן
 סופיהון דד׳% עד ראשיהן דתשע וכי, ובאיכיר ם׳
 ומרוב א״ הגי׳ דהוא גז י ז וכי וע׳ עוד ערך הבא
.  אח״ז. והתואר: ביר רפיא אומה של בזוזים אתם.
 ואתם הלא מוזה היא בידכם. וכעין זה התואר
 בזבוז והתואר בזיז 5 שהשיר פ׳ מה יפית נדרש
 מלת נבזביתך (דניאל ר׳׳׳ י״ז> בזבודך בזיזין בני
 בזיזין אתון, אסתר ם׳ ביום השביעי: בגתא
 ואבגתא: בוז ובזבוז. ירו׳ שבת סיב דיר ע״ד
 בזבזא בהקדישא, והשם ביזה (= בזה בליט)
. ביזת מצרים,  וביזתא, במיר קלםפייג ביזת הים .
 סוט׳ ייא: בשכר תשכבון וג׳ זכו לביזת מצרים-
 איכ״ר פ׳ טה אעידך ר׳ יונתן אמי כמה ביזות
 נתתי לכם ביזת מצרים וביזת הים וביזת סיחון
 ועוג ביזת ל״א מלכים א״ר לוי בערבייא צווחין
— [(Ungerechtigkeit =) לביזתא עדיתא 
Kitz, Spaite בז 0= ביזא = בזעא מלים בזעא 
 נגזר מפעל בזע פי׳ בלים וע׳ כמו פצע בליט)
 בר״ג דהמוכר את הספינה (ב״ב ע״ר•) ובחלק בסוף
 הלכה רעדת קרח (סנהד׳ קיי סע״א> אחוי ליה תרי
 בזי דהוי נפיק מבי חוטרא דקוטרא טביניהו, ס״א

ף אדור. י) כ״ה בדפ״ר אבל בכ״י ו״ו הגי׳ בבי רב וטייס ו ר י צ  י) כ״ה על נכון בכיי ו״ו ורפיר אבל בשרפיע בטעות ב
 הוא ובכתו׳ אי׳ תני ר׳ יוסף.



 לא בז

) טיניד״ י א נ נ  אזלי וחזאי ההיא ביזתא דסליק ת
 ובפי הנודר מן הירק בנמ׳ הנודר מן המטה (נייי׳
ל (סנה׳ כ׳:> 2) מטה ו ד ן ג ה  נ״י:> ו ב ס נ ה ד׳ פ׳ כ

 אעולי ואפוקי בבזיוני דרגש אעולי ואפוקי
י העצים 'מכניסין נ ק  באבקתא. פי׳ בזיוני נ
 החבלים באבקתא [פי׳] בלולאות ועונבין אותן
 מבפנים 3) ובם׳ חזקת הבתים בגם׳ איר ישמעאל
ת ו ע ק ו ב  (כ״כ ל־ז•) והוא דמיי בזויי 4) פי׳ מ

 שורה בתוך שורה שנמצא אוכל בכל שנה י׳
 מכלל השלשים אבל אם היו ג׳ שורות בכל שורה
 י׳ ואכל בכל שנה אחת אינה חזקה ואע״ם ששאר
 השורות לא הוציאו פימת. ובויק׳יר כי יזוב זוב
 דמה (ויקר׳ פי״» והכה הבית הגדול רסיסים ואת
 הבית הקטן בקעים (עמוס יי ״א> א״ד ד,ונא [לא]
 דמי הדין ריסא להדין ביזא מן הדין ריסא לית
 מיניה אלא רפים מן הדין ביזא וכי (א״ב ביזא
 כמו בזעא [וכיה לפנינו בש״ם], ובנוסחאות דידן
 כתוב •הדא דיסא אית מנה אלתוס והדין ביזעא
 לית מנה אלתוס). * [אחי׳׳ה בשניהם צ״ל אלסים
 עיייע לעיל. וציון האחרון אי׳ עוד בקהל״ר י׳ י״ח
 ושד,שיד ד׳. י״ד איר הונא לא דמי הדין רסיסא
 (ריסא) להדין בקיעה(ביזעא) מה הדין וכי. בשבת
 נ״זו מפורש אסטמא (עיייע) בזיוני עיי״ע אב וע׳
 אפודייני. אבב בזיוני <שס ל״ב.) עיי׳יע בב א׳ וע׳
 זיין. ושורש בזא <= בזע) אי׳ עוד בט״ר פ״ב
 למה קרי לה קטב ר׳ אבא בר בהנא א׳ דהוא בזא
 סוגייה ריומא וכי (עיייע הקייס) ופי׳ בעל מ״ב
 כמו בזעא כלומר כורת וחותך מהלך עיצומו של
 יום וכי אולם יותר נ״ל לפרשי מליע שטעמו
 קפץ ורץ. ובפסחי׳ ק״י. בדיקולי בזיא לפומייכו
 וכי כיה בכיי מ׳ ובכיי ב׳ בדיקולי בזיון ולפנינו
 בנוסחא מייא עיי׳ ד״ם פסחי׳ צד קם״ז. ועיי״ע

 חר חי] —

erschrecken, j ' , j p 133" ?'? (צ״ל מל״ע 
Furcht) וכן בלים והשם כוזזא zittem 
 בסים אלו דברים דפסחי׳(ע״" יבמתו בזיז מינה
 אשתו לא• בזיז מינה, ובסוף ם׳ כיצד דמסכת
 יבמו׳ «־׳׳•>• לא מיבעיא אביו דבזיז בניה מיניה
 אבל בנו דלא בזיז אביו מיניה, ובמםכ׳ נדה פרק
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 כל היד (ט״ז:> ילדה דבזיזא למטבל פי׳ ענין
 בושה), * [אחי״ה כל ד,ני ציונים הביא רבינו בע׳
ש וכן פירש׳י בכל י י ב ת  כז וגם הוא פי׳ מ
 מקומות ענין בושה וכ״ה בפי׳ ריח לפסחי׳ צד
 קי״ח וז״ל שם כ ז י ף מיניה כלו׳ כמו מתבייש הוא
 וכי ונ״ל שהוא טיס תחת כזיז וראיה לדבר שבפי׳
י אי׳ כזין עיי׳ דיס פסחי׳ צד קיח: ובים  ר״ח כ י
 צ״ל כזיז. וכיה הגי׳ בכיי ב׳ וא״ם לפסחי׳ וברש״י
 כיי (י״״ עם' ואיב עיקר הגי׳ בכיף כגי׳ רבינו
 בע׳ כז. ובאמת גם הוראת המלה מעידה לזה
 שבל״ע וסודי טעמה מפחד ורעד וכן פי׳ התוספות
ח מפרש.וכן י ר ה אפילו? וזיל ו  בנדה ט״ו: ד
ת אפי׳ ילדה דבזיזא למיטבל פי׳ שהולידה  ד
ת וכי ע״כ לפי זה צריכנו לתקן גי׳ בזז ד ח פ מ  ו
ה לאחר) כני׳ רבינו  (וכ״ה בתום׳ יבמו׳ מ״ב. ד
 כזז, ואם נרצה לקיים הגי׳ בזז אז י״ל שהמלה
u פחי כפי׳ התוסם׳ לנדה ^ '  ל״עיעפי׳ מפחד או .
 ופי׳ לשון בושה אינו משתמע בהוראת המלה] —

 מיז1י (seine Schalen, Loffel לים Wasser-^yJ־,
׳ ירוי5) ג ר פ Loffei) ת ־ ^ ו מ  behaiter א
 כפותיו ועשית קערותיו וכפותיו <תי־ר א׳ לשטות
 ב״ה, כ״נ»(א״ב גי׳ בע׳׳ה היא ותעביד פלייתוי
 ובזבזוי אבל גירסתינו תתכן ובזיכוי עיי׳ למטה).
 * [אחי״ה תיקונו של ד״ב קלקול הוא שהמלה
 בתחילת הע׳ לגי׳ כיי ויו וה״ב הוא כמו שכתבתי
 בזיזוי ובכיי'ליי כזיוזי וצ״ל בזיזוי ולא כגי׳ כיי
 ביר בזוזו ולא כני׳ רפי׳ע בזיזי וני׳ נזיזוי הובא׳
 ג״כ מהחי הנוצרי מינשטער עיי׳ בוקסט׳ ע׳ בזך
 ולפ״ז דברי ד״ב צ״ל פיילתוי או פילוותא (עיייע
 פייל) ובזיזוי ולפנינו בתייר ובאונק׳ אי׳ ובזיכוי
 וגוזר אני המלה מלים בזג שטעמו כלי לקבל מים
 או אולי היא ל־פ מתך שטעמו ממש כף ואם
 בזך עיק׳ הגי׳ אות ת׳ נבלעת ואם בזיז עיקר
 הגי׳ אות ך נבלעת מן המלה בזתך, ואתה

 תבחר] —
pers. Dew: Buzy 8. Yst. 4, 4 ; Kohut) ביבזיה 

) מסמםיה כםכםיה שדלאי 8 9 .Ang 
 ואמדלאי י) אלין מלאכיא דאשתלחו מארעא
 דםדום 7) בסיג דבמה אשה <שבת ם־׳->. (א׳ב מין

) עיי׳ רש״י 3 . ) ב״ה רק בכ״י ױו ובשאר כ׳יי ודפוסי׳ הסי  י) ב״ה על נכון ככ״י ויו ודפ״ר אבל בשדפיע בט״ם חתא. ז
 לסנהד׳ ודין לנדרי׳ שפירשו כסו רבינו, ובזיוני כיה בנדרי׳ כמו בזעים ועיי״ע דרווגש ושם אפרש בעהיי אמיתת ביאור
) כ״ה על נכון בדפיר, ובשדפיע הגי׳ דבזויי בזויי ובב״ב אי׳ דנאזי באזוזי ובלתי נכק הוא וציל  אבקתא עי׳ לולאות. 4
) עט סופר הנמהר של י וכיה באמת בכיי רגמ״ה לב״ב ופירושו קצת בענין אחר ממה שפי׳ רבינו. 5  ד ב א ז י ב ז ו י
 כותב ב״י ביר הבין בחסרון ידיעתו הקיצור תייר כאלו היה ר״ת של תשובת רבותינו! וכן כתב כאן ולרוב פעמים כתב
 כן תחת היד שהוא תנו רבנן בידוע והוא פותר תשובת רבותינו ועיי׳ מיש לעיל במבוא צד LIII• י) כיה בכיי ליד ב״ר
י א ל ר  ודפ״ד וכ״ה שנים האחרונים בכיי מ׳ אבל בכיי ויו שדלאי ואמרין אירין וכי רק בכיי היב בנכק כגי׳ הש״ס ש

) כ״י ו״ו גרס דאדום.  י ו א מ ר ל א י. י



 לב י בזבזיה -
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 לחש זד,). * [אחי״ה הלחש בא בסמוך אחר זה
 בגט׳ ומפורש בע׳ בזך עיי״ש, אבל דעתינו כפירש״י
 ששמות מלאכים הם וכמאמר של שים אלין
א וכי ובאמת רק שנים האחרונים הם  מל א כ י
 שטות המלאכים ושלשה ראשונים שמות שדים
 וכבר הרחבנו פירושנו בענין זה בספרנו על
 המלאכים צד פיט ונתתי שאת לגי׳ ש״ס שגרס
 מהיל בז בזייה מס מסייד, כס כסייח שרלאי ואמרלאי
 ומנהג הלוחשים להכפיל ראשי תיבות כהוכחנו
 שם, ושטות הנ״ל אלה הטה: מייד• Buzy; טםיה =
 Mds; כסיה chashi, Hashi והם שדים של חלאים
Ameretat :רעים, ומלאכים הלוחמים כנגדם הם 
 Haurvatat = (Sana) ובלי ספק אלה הם השטות
 שרלאי ואמרלאי הנקראים לקראת שדים מעלי
- חלאים ובזה הלשון כמעט בעצמו ותומו נקראים
Hasiu, נגד שדים, Ham-vat.־ Ameret. המלאכים 
 Baehi, Buzi בצענדאפעסטא יאשט ד׳ א, ב,, ד
 עיי׳ שפיעגעל צענדאפ. ח״ג צד ט״א ואם לא
 נעלם מעיניו שבת ס״ז. לא היה כתב בהערה ב׳
 שם שאיזה כותב בדה מלבו שטות אלה ובודאי
 שגורים היו השמות בפי המון הפרסייים ומהם
 לוקחו להמון העם של יהודים. ותמיד, לי שהח׳ד״ר
 ברילל (יאהרביכער א׳, קניו) הן ולאו ורסיא בידו
 גם אחרי שראה פירושי היותר טוב בספרי הנ״ל,

 ואכיט להאריך] —

 בזבנא (בלים <Zolloinnehmer ,0L>jL עיי׳
• • • • T * I ־ 

 טהרי״ף עט״ש קי״ז) בם׳ גט פשוט בגט׳ כתוב
 בו מלמעלה (ב״ב קסיז•) ההוא בזבנא דאתי לקמיה
 , דאביי, ס״א בזבזנא י). פי׳ הטמונה על ה מ כ ם של
 עוברי ד ר כ י ם. * [אחי״ה כיה בכ״י ו״ו וער,׳׳ק אבל
 בדפ״ע אי׳ גשרים. וגזרת המלה מל״ם שטעמה
 ממש כפי׳ דמנו הטמונה על מכס ועיי׳ עוד ע׳
 בזיוני. וכן פי׳ רגט׳ה כ״י ההוא מיבנא) [צ״ל

ל מכם] — ע  בזיבנא] ב
; או טל״פ י ג  בזגא (Bundei, Gebund או מל־ם ^
 Handvoii עיי׳ וואולירס אוצי השרשי׳
 צד דמ״ב) בפי אלו טרפות בגם׳ נפלה מן הגג
 (חילי׳ניב•)תיבנאועבידביזגאחיישינןפי׳ חבילה.
 * [אחי״ה בנו״ג מגא ונייד• עיק׳ והוראתו בלים
ה או מלא קומצו משבלים וקש וכדומה]— ל י ב  ח

 1*113 (hier, hiermit, Buchstbwerth = 14) בויק׳ר
 בסוף קדושים'תהיו <פכיד•) ושחטתם בזה
 ואכלתם <שמ״א כ״ד, ל״ה׳ [ומהו בזה] רבנן אמרי סכין
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 בתי־ד אצבעות הראה להן כסדר הזה תהו שוחטין..
 ב תרי, ז שבעה, ה חמשה. * [אחיה בענין פשט
 של פסוק עיי׳ דד״ק ורלב״ג שמוא׳ שם, ופליאה
 שרבינו לא הזכיר דרש של חולי׳ י״ז: מנין
 לבדיקת סכין מן התורה שנאט׳ ושחטתם בזה

 ואכלתם] —
 * Zoll- Mautheinnehmer) (JVI3 עיי״ע מבן; מ
 זײנא =־ בי דיינא בל״פ ועי בלשון
 אספטיא Mauthhaus, aduana) בשבת ל״ב. אבכ
 חנואתא נפישי אחי ומרחמי אבב בזיוני לא אחי
 ולא מרחמי, ובכ׳י א״פ אי׳ אבי בזיוני עיי־ע בב
 א׳ וכבר בא פירושו שם עיי רבינו שסי׳ בלש׳
ס והדין עמו כי המלה ל״פ כ מ ת ה י  ראשון ב
 עיי״ע כזבן, ובע׳ זיין הביא גם הוא ציון מעירו׳
י ז יי נ א ב  י״א: אזל רב ששת קם אבבא ד
 ומדמה לה דמנו בטוב טעם ודעת למיוני דהנ״ל
א אבל בדפי ב ב  ולפנינו בנוסח׳ אי׳ רק קם א
ג א ובלים ציל דבי י י ד  שונצ׳ אי׳ אבבא דב
 זיינא או. בתיבה אחת בזיונא ומצאתי סעד
 לתקוני שהרי בברכי נ״ו. א;׳ בדייני דמלכא איתבר
ר שתכשיטי המלך שם ישבר) צ ו  (יפירש״י א
 ותחת בדייני אי׳ בב״נ הגי׳ בי זיונא ובכיי פ׳
׳ קנ״י-> ואיכ שיעורו ב י ת י נ י ס ב ׳ ׳  בזיינא (עיי׳ י
 מ^כ ס של מלך נשבר. ונגזרה הטלה או מל*פ
 מוכס או היא מלה מורכבת מב׳ מלות בי
 (=בית) זיינא, זיונא והוא בל״ע ופי כמו שרשמנו
 בית שכתבי המלך ורשימות מכס שמורים שם
 וא־כ בטלת בזיוני או ביחיד בזיונא יש להפריד
 בין הדבקים ולעשות מהם ב׳ מלות: בי זיונא או
 בי זיינא עיי׳ טהרייף עט״ש כ״ה. אבל רש״י
: במקום שיש י נ ו י ז  בשבת ל״ב. פי׳ אבב ב
 ה פ ס ד וכי וניל להסביר טעם רש״י שפי׳ בזיוני
 כמו זייני של מנחות ע״ז. לגי׳ רמנו בע׳ זיין
 שפי׳ דמנו שם זייני הפסד וכיה בתמורתו בביב
 צ׳. ואחר כן מציין רבינו חך שכת ל״ב. ומסיים
 פירשנו בע׳ בב וסבר דש׳׳י כי בחדא מחתה
 מחתינהו הטלה במנחו׳ ובשבת כן נ״ל ברור ודעת
 לנבון נקל כי רשיי ראה ע׳ זיין והשתמש בו
 בפירושו לשבת וגם במנחות פי׳ דיאנא (כ׳׳ד.
 הגי׳ לפנינו) הפסד ועיק׳ הגי׳ כני׳ דמנו זיינא

^ הפסד. J והוא ל״פ 
 1 בזך (Loffei, seimie עיי״ע בזיזוי) בתמיד פ״ר
 <ל״*:> הששי בקרביים הנתונים בבזך.
 * [אחיה וכנ״ה בידו׳ יומי פ״ב דליט ע״ג קידוש

) כיה בכיי ו״ו וה״ב וניל להגיהו ב ז ב י נ א וכייר, בביב בנוסחאוחינו ובדפ״ר אי׳ בזכנא וט״ס היא וכן בדפוסי׳ אחרי׳  י
 בז: נא וא״כ אין הבדל בין ס׳יא ובין גי׳ ראשונה.



 בזך והקבוץ: מנחות פייא מיה, מיז וטיח בזיכי
 לבונה, ושם: סידר את הלחם ואת הבזיכין ועיי׳
 שם פי״ג מ״ג ואילך ובסיר פיד מפורש כסות אלו

 הבזיכין] —
 2 בזך־ (לפי דעת רבינו כמו בזך א׳, ולפע״ד
Schaden, baoju בל׳ בקטרי׳ tk מל״פ 
 Vorgowaitigung) בסיג דבמה אשר, »״׳•) בזך בזייך
ך עייניך ביך אתריך ביך.  כמן כטיך עייניך מ
 * [אחי״ה ב״ה טוב ונכון לפי גי׳ כיי ו״ו וליד
 וקרוב לזה בכיי א־ם לשבת עיי׳ ד״ס שם ע״ב:
 ושם אי׳ יותר טוב כ מ א ן ובשאר כ״י ובדפ׳יע
 נשתבש עד מאוד ואיני מטריחך בגירסא לא
 טובה, ובשבת דפו׳ ובכ״י מ׳ אי׳ עוד מבזיך (בז
 בזיך) טסמסך (ובכיי מסמסייך כסכסייך) ובודאי
 משמות השדים שנזכרו תיכף קודם הך לחישה
 (עיייע בזבזיה) בא ע״י כותב נמהר. ולפי גי׳ לעיל
 היטב עלה פירושו, ומלות זרות נגזרו מל״פ, ואלה
 הטה: בזך לים שרשמנו וטעמו.תקיפה והפסד,
(= כטאן לפי גי׳ ב״י) ממש לים לעג  כמן
 וקלס ועיוות הדין ע״י מעשה רע, עיין הוא בל״ע
a עין רעה מוכן להזיק ושיעור הלחש ב״ה  וש' ?

 ההפסד וההיזק שאתר, מפסיד בו אחרים יהיה
 הפסדך והיזקך הלעג וקלס יהיה לעגך עיין הרע
 תזיק לך ומקומך יהיה אצלך כלומר שלא תעזוב
 מקומך ולא תוכל לעשות רע, אכל דעת רבינו
 לא כך היא וזד, פירושו:] פי׳ בל הלחישה ענין
ף שתעמוד יהא כפיך כ  אחד הוא וכן הענין: ב
 כלוט׳ במקום שתעטוד תעמוד שלא תרחיב יותר
 — תרג׳ כף בזך —י) כמן כמייך כמו שאת עכשיו
 תיהוי דלא תתחזק, עייניך ביך מראיך ביך שלא
 תתחזק, אתריך ביך שלא תרחיב מקומך. פ״א בזך
ן י מ  בזיך בז אתה ואיני חושש ממך, בטן ב
0  החביא תחביא. « [אחי״ה ובאמת כמן =^•
 ופי׳ טעמו החנא מקום חביון — וגי׳ כמן כמין
 כיה בכיי ו״ו, ה״ב וכיה בכיי מ׳ וא־ם אבל בכיי
 ל׳׳ד ודפ״ר כמן כמיך וא״כ לית הבדל בינו ובין

 ני׳ ראשונה ובשדפ״ע כמך כטיך —
ל (אי בל׳׳® abgcsondert. Stuck או מל־ע ז ב  ׳
 .?durchbrochenes Stuck J) בפ׳ המוכר את
ר (ב״ב ס״ח0 מאי ט נ ם  'הבית בגט׳ דמכר את ה
י מאי בזלי א״ר אבא פיסקי באגיי  שיריה מל
 * [אחי״ה עיייע באג ובידו׳ ביב פיד די״דיע״ג
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 מפורש שיריה: בז״ד. כלוט׳ מחותך וכרות וכיה
 מלה פרסי׳ וערבי׳ שרשמנו וכיה מפורש ברשב״ם
 ב־ב שם ביזליפיסקי באני: חתיכות בקעה ובי]—

 * בזול עיייע ברזל ב׳. .

ע ז ב ס ״ ל ב  1©=׳ בזע (מליט פצע: בצע,בל־ע ^
 apalten, thellen, zerreigRen) תדג'
 וידקר את שניהם (אובק׳ במדבר ב״ה׳ ״׳> ויבזע
ם <חהלי׳ ע״ת׳ ״0 בזע ימא).  את תרויהון בקע י
 * [אחי״ה וכניה ירו׳ מיק קלספ״ג דפ״ג ע״ד ובזעו}
 (טנא), ירו׳ סנהד פ״ב ד'כ. ומעיד״ ע״ז כיב:
 מבתבא גללא בזע דגלא בחבריה ידע (עיי״ע גלל
 ב׳, דגל א׳, מכתב). ויק״ר פיו בצע אמרתו יאיכײ
 ב׳ •״» בזע פורפריה ואכי״ר שם בזע פורפורין;
 פעל: ירו׳ כלאי׳ פ״ט הל״ד דליב: טאנוי ממעין,
 איכ־ר בריש: מבוע פורפירא שלו <עיי׳ אמר ג׳);
 אתשעל: ירו׳'סנהדי ם׳יז דניב ע״ד אטד ההוא
 מיינייא מה דאמר ואיתמע •ימא, ירו׳ ע״ז פ״ג
אתמע ימא דטיבריא, ושם: הוה ימא '  דט״ב ע״ג
 מתמע קומוי. בכורו׳ ל״ו. איבזע שיפתיה(תחת

 איתבזע)] —

Spaite, Rigs, Kjjn ביזעא (מערך הקודם בל״ם * 
 Ritze) ע״ז ע׳. הוה ביזעא בדשא, חולי׳
 ציה: ביזעאדדשא, שהשיר ם׳ נרד: הדין ביזעה,
 תעני׳ כ״א: (לגי׳ רבינו בע׳ כסיל ב׳ וקרוב לזה
 כיי ב׳ מינכ׳ עיי׳ דיס תעני׳ סיב.) והוה ליה
 למשא דאית ביה ביזעי ביזעי באפי כוסילתא.
 במ״ר פי״ח אזלי וחזאי תרי ביזעי וכיה ב״ב ע״ד.
 סנהד ק״י. אבל רבינו בע׳ בז ה׳ גרס בזי ועי״ן

 נבלעת וכן נרם בויק״ר פי״ט הדין ביזא ע״ש.

streuen, בל״ם בזק כמוימר J - ; t j j בזק (בל״ע 
Scherbe, abge- והשם בזקא בלים ופתרונו 
 fa'iienes stuck) בחלק בגט׳ דאנשי דור המבול
 (סנהד׳ ק״ח:> אייתיה (בדפ״ע אתייה) קודשא בריך
 הוא לאברהם ואיתמר, לימיניח בזק בהון עפרא
 והוו חרבי בזק בהון גילי והוו גירי י). ובסוף משנת
 עירוב׳ (ק״י•) בוזקין מלח ע״ג הכבש כדי שלא
 יחליק, ובר־ג דהמוכר את הספינה (ב״ב ע״ג-> דלינן
 גליא עד דחזינן לבי טרבעתיה דכוכבא זוטא והוי
 כי מיבזיק3) ארבעין גריוי4) דמרא דחרדלא 5).
 ובב״ר פכ״ן(כיו, ילק׳ בראש׳ רם? ט״ח לא ידון רוחי
 באדם איר חייא בר אבא איני מפלא רוחי בהן

; ז• פ־ו בזיכיא ועיי׳ עוד עסתיר למהרייל הך , ,אילך נייך, ויזקבוץ שש ד׳ ד ) לפנינו אי׳ בתייר א׳ במדבר ז׳, ייד, כ  י
 עיו• *) בסנה׳ איי והוון שדינן עפרא וכי ולי׳ בזק גם בפעם שני׳ ובילק׳ ישעי׳ מ״א רמז שייא אי׳ והיינן שדי וכי.
) כ״י ו״ו ) וכ־ה בי!׳ גריו ולפנינו בהך ע׳ בכיי ודפו׳ בטעות גריווי, גריזי גנוי! 5 ) אי.ם״על, ובנו־ג והויא לי כמבזר. 4  י

 א׳ גירוי דברזלא ! כיי ויו בי גריזי דכרזא דהמרא!
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 34 בי אבירן - * בי בר םיםין מז

 בשעה שאני ממלא רוחי באדם לפי שבעוה״ז היא
 נמקת באחת מאיבריה אבל לעתיד היא נמקת
ך (יחזקא׳ ל״ו כ״י) ואת רוחי אתן י ה ף ה ן  בכ,1 הג

א <פ״0 ויבאו המלאכים סדומה: י נ פ ב  בקרבכם, ו
ק (יחזקא׳ אי, י״י> רב יהודה בר סימון ז ב ה ה א ר מ  כ

 בשם ר׳ לוי בן פרטא בזה שבוזק גפת בכירה פי׳
 לשון פיזור. ויפקדם במק <שמ״א י״א׳ ח׳> ביומא
 בר״ג דבראשונה (יומא כיב:) מאי משמע דהאיבזק
. . (  לישנא דמבזק הוא ודילמא שמא דמתא הוא י
 כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מיד מתעשר
» בבזק ולבסוף [כתיב  דמעיקרא כתיב <שמוא׳ ש
. פי׳ לישנא (*( ׳  ויפקדם] בטלאים (שש ט״י׳ י
 ד מ ב ד ר כלומר אבנים שמשליך אדם, ובפסיקתא
א (צד י״ח. ונמיר פ״ב> ובילמדנו בפי כי  דכי תש
׳ ויפקדם בבזק כד אינון י י א (תנחומא צי קנ ש  ת
 מסכינין 3) באילין [כיה נכון ברפ״ר וכפסיק׳׳
 ותנח׳ ולא כדפ״ע כאילין] מקיא כד אינון עתירין
, וקודם אי׳ מסכינין ן י י כ  [בתנחו׳ עוד מלת ז
 מ ע ו ב ד י ה ן] באילין אמריא ומפורש בהגדה
ן ה  (ש® מהו בזק אבן נטל מכל אחד ו א ח ד מ
י ם4). כצרור נ ב א ם מ נ א ן שמנה ה י נ ב א ב  ו
 אבן במרגמה (משלי כיי׳ "׳) תרג׳ הך ביזקא דכיפא
 בקילעא. (א״ב בנוסחאו׳ דידן כתוב היך נקצא
 דטסא [בקלעא]). * [אחי״ה ונעלם מר״ב שתרגום
 מובא מרבינו הוזכר ג״כ מרש״י ורד״ק לשמ״א שם
 עם מדרש הנ״ל. ועוד יש להעיר על פירש״י
 ליומי ועירו׳ שם ושם שמסכים לפי׳ רבינו וכן
 בענין פי׳ כמראה הבזק עיין פירש״י ליחזק׳ וע׳

 אר א׳ ומשכ״ש] —
 * בזיקה טיס תחת בזיקה עיי״ע זק ג׳.

samen, Aussaat בזך, ביזרא (= מרנא בל״ס 
j ) בגט׳ דר׳ אליעזר [אומר] j בל״ע 
לין(שגת ק״° 0 נקיט ביזרא (בכיי רו א׳ וב׳  תו

 הגי׳ בירזא עיי׳ בסמוך] בחרא ידיה ומרגניתא
. ם י ה דמ ן ל י א ן ש ב  בחדא ידיה פי׳ כגון א
 * [אחי״ה לפי׳ גי׳ כ־י הנ״ל יש להמתיק טעם
j בלים אבן j  של פירוש זה שמלת בירזא = ?
 טובה שאין לה ערך גדול ויגיד עליו רעו מרגניתא
 עיייע] — וי״א ביניתא ונימא של זרע שאין לה
 דמים ולא. צורך ומפני שהסתירה מהן נתיקרה
 בעיניהן וסייסוה5) להראותה להם. <א׳ב בנוסחאות
 שלנו גרסינן [מרגניתא בחרא ידיה] וכורא בחרא

ן (שנת ע׳ח:> שי ו ו ו צ ו ׳ כ ן ש ש״י ל ש ו  ידיה ומפר
 לשון אחר בור לשון בור שוחה (?) ולפי פירושו
 כינוי לערות נקבה הוא ושייך יותר פי׳ בעל הערוך
 לסוגית הגט׳). * [אחי״ה ואני אומר אף כי שניהם
 כאחד טוביפ בכיז, פירש״י עולה יותר טוב ומסכים
א איננו ת י נ ג ר  עם הוראת מלות זרות כי לדעתי מ
ם י ד ! סי׳ ד y  מהוראת פנינים אבל הוא ל״ע ^
J אותו מקום של  גדולים ומלת ביזוא ל״ע ^
 אשד. זה לפי גי׳ דבינו ולפי ני׳ הגט׳ ורש״י כורא
 בל״י ;xotpo ובל״ס ktr (עיי׳ יוסטי צד ר׳}
 ומהרי״ף עט״ש צד ם״ו) ג״כ בית הבושת של אשד,
 ועצה טובה בא להשמיע ד׳ חסדא לבתו כשבעלה
 מטשטש בה להתאוות לה לתשמיש ונקיט
 מרגניתא בחדא ידיה כלו׳ ואוחז הדדים בידו אחת
 וכורא או ביזרא כחדא ידיה כלו׳ ואוחז בידו אחרת
ה לו הדדים ולא אותו א ר  באותו מקום אז ת
 מקום וכן פירש״י בעוצם חריפתו אף אם ננעלו
 לפניו שערי פתרון מלות י זרות וכתב ודל ן נקיט
 מרגניתא.וכ׳ כשבעליך ממשמש מך להתאוות
ם בידו אחת והאחרת י ד ד  ליך לתשמיש ואוחז ה
 עד אותו מקום, מרגניתא אחוין ליה: הדדין
 המציאי לו . . ומקום תשטיש אל תמציאי לו
 וכי. ובכ״י רש׳י אי׳ הדד שהוא לבן ומאירה
 כמרגליות הראה לו לשחוק מיד ואותו מקום אל
 תראה לו עד שיצטער וירבה תאותו ע״כ (עיי׳
 ד״ם שבת צד קס״ז.) ומה שפירש״י ל״א נ״ל
״ ה ח ו ו ש ר ן ב ו ש  להגיה כך ״ל״א בורא ל
 והוא פסוק מרטי׳ י״ח, כ׳ ועיייע בית גליא ורש״י
 לתמור׳ כיח: או אולי י״ל ל״א בור לשון בור
ש שוחה כלוט׳ בינוי לערוד, וכעין זה ו ר י  פ
 ראיתי בפי׳ נפש יהודה למנוה״ט ססי׳ קע׳ו וגי׳
א דחספא אאידך ידיה ר ו ב ו  כ״י איפ אי׳ ג״כ ״
 אחוי לד,ו מרגניתא ובורא דחספא עד דאיצטערוך
 (ד״ס שם׳ והוא כפי׳ רבינו וכ״ה גי׳ כורא בהטאירי
 וכתב וזיל: •כלו׳ אם את אוחזת מרגלי׳ ביד אחת
ר ביד אחת ובעליך שואל בשתיהם אחזי ו ר צ  ו
 לי׳ המרגלי׳ מיד והצרוד לא תראה עד שיצטרך
 להראותו ומתוך שבאה לו ראיתה דרך כופף אף
 היא חשובה בעיניו והוא משל שאף הכעורה
 שבכעורות וכי וזה קרוב לפי׳ רבינו ואכ״ט להאריך]
 — בי אוצבעתא בביזרי (עירינ׳ נ״ג•) בבר פי׳
ל (נ״ק ייט.) ג ר . בדיג דכיצד ה - ( 7 )אצבע 6  בערך

 י) ביהודה ראה שופטי׳ אי, ג׳, ד או *Bs^e לדעת אייזעניוס נצד דרום של נית שאן ונינה ונק שנם היו שני נפדים
) פי׳ שנעשו עניים והחני נוקסט׳  בשם בזק. *) זה עיק׳ הגי׳ אבל נפסיקת׳ תנחום׳ ונמד״ר הסדר נהיפך ע״ש. 3
 הפליא לטעות לגוזרו מענין סכנה. 4) כ״ר, נכון ככ״י ויו ה״נ ודפ״ר ותנחד אנל בדפ״ע לי׳ — והמלה ל״ם הוא צרור
) עיי׳ משכ״ש  אבן, וכ״ה Pi^i/uov בל״י מאוחרת עיי׳ ®CUT הך ערך. 5) בדפ״ע בטיס ופייסוהו. י) כ״ה בכ״י ויו. ד
 וגי׳ ננזרא אי׳ עוד נאה״ת ונתוס׳ דייר אנל בגט׳ עי׳ הגי׳ בכירא וברש״י כיי כבירא וכן משמע מפירושו בדפוסי׳ ושיעור

 המאמר עיייע אצנע.
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 ד ש ד ו בה בזרני י) פי׳ שהיו ז ר ע ל נ י ן בכלי-
ך (ניט ע׳י:) אריםא יהיב ביזרא. ש  בס״ג דאיזהו נ
 בפי המקבל שדה בריג [ביזרא דנפל נפל] (ב״מ
 ק״הי> פי׳ אפי׳ א״ל בתר הכי ב ר י כ נ א לה או
ל נפל פ ) יכיל למימר ליה בזרא מ '  נכישנא לה
 כלומר כיון שגדלו העשבים והוקשו לזרע ונפל
 אותו הזרע על הארץ אפי׳ אם תחרוש או
^ק (סנהד׳ צ״ג״) 3) ח י נ ח ט ן א צ ן ב ה ״ ח ש י א ב נ  ת

 שלחיה4) לאתויי ביזרא דאספסתא פי׳ שלחו
 נבוכדנצר לדניאל להביא לבבל זרע אספסתא,
 בפי אין מעמידין בגמ׳ דהשלקת <ע״ז ל״ח0 ביזרא
ו <גיטי׳ ס״ט0 ביזרא ז ח א  דכיתנא, בר״ג דמי ש
 גרגילא, בפ״ק דקידושין בגט׳ חוץ מן הערלה
 <ל״ט־> מערב ביזרני ושדי ג). בפי אלו טרפו׳ בגט׳
 דסימני חיה (חילי׳ ם׳:> רב חיננא [בנו״ג רב נחמן]
 בר פפא הוד, ליה גינתא שדא ביה בזרי ולא צמחו
 לאורתא בעי רחמי ואתי מיטרא וצמחו, ובגט׳
^ <שש נ״א:> עביד ביזרי חיישינן ן ך  דנםל׳ מ
 כלומר אם יש לו גבעולין קשין. ובל״ע קורין
ע (תייר א- נראשי׳ ו ע ז , ו ן ײ מ כ ת < א י ( ף !  ,1ןרע ?
 א׳ י״א. י״נ. נ״ט> דבזריה מזדרע, ואונק׳ תרג׳ בר
 זרעיה6) א׳׳כ בזרא כמו בר זרעא). * [אחי״ה והדין
 עם רבינו שנגזרה המלה מל״ע. וכנ״ה ביזרני גיטי׳
 ס״ח.׳ ביזדי מאילני, ביצי ט׳׳ו. צררי . . דבזרני]—

zer- aus>- ד בל״ע = ,{< וכן בל״ם בזר  מ
 streuen) בפ״ק דכריתו׳ בגט׳ המפטם את
 הקטרת <ו׳0 ת״ר קטרת היו מחזירין אותה
 למכתשת פעמים [בשנה] בימות החמה בוזרה י)
 שלא תתעפש כלוט׳ מ פ ז ר ה. (א״ב ל״מ הוא
 בזר עמים (תהלי׳ ס״ח׳ לי־אי. [אחי־ה פי׳ הערוך
י אנגייליק׳ דף קע״א 5  שייך לרגט״ה בקובץ מ
 ובענין מ״ש ר״ב דע כי כן הובא הפסוק בפםחי׳
 קי״ח: בכ״י מ׳ וא״פ ועיי ובילק׳ כ*י עיי׳ דים
 פסחי׳ קפ"ט5 אבל בדפי אי׳ פזר. ובינוני פעול
 בספרא בהר פ״א . . אבל אתה בוצר מן המבוזר
 וייג מן המופקר ובלתי נכון הוא עיי׳ ראב״ד שם.

 וכן ט״ס כמבזר בב״ב ע״ג, עיי׳ע בזק].

ein Ort viol. Bizintha bei Nehardea, 8. XFl'3) 

.Assem. 3, 1, 393 ; oder Zintha 8. Petr 
 Patricii Excerp. p. 135.) בסיג דמי שהוציאוהו

״ יייז בזיני י) כיה על נכוו נרפ׳ר, פיז׳ ױניצ• ועײ״ענדך נ׳ , ״  • 1/ ׳ l ״ י
" ™ יײ ״ ״ n ירינ ר, ׳ נדיננא לה א, נניש:א יציל נכישנא (ונ״י " ״ ׳ 'V 
פ ע אי. בטי־ עוד נפ״ד ובכיי ויי בדף ד ״ ™י י ״ J ״ 3) נ ײ  החיש״ בײ«א יי* י!נפ־ 3
™ אי׳ בטיס ושרי וננדג ,זרע. י) דג-- i n S I "I ״ " ? ** 0 ״ ? 
ג י׳ אבל כ״י היב על נכון דק י) בפני־י> ) V ד- נוגרא דיר זוייא י) ינרג בטיס ו נ . ; יחרג-הזרעים- תהלי- קניו, ה-, נוגדא ד-י זועא. )  אינק׳ דנדי׳ ניד,. ליה; ותדג• ישעי- m י

״ ,״, ל״ד ידפיד אבל בשדפ״ע חסר, ק ״ 1 א״ י f m , 

 (עירוב׳ ניב•) תהא שביתתי ביזתא פי׳ מקום היה
 בתוך התחום של שבת\[אחי״ר, בארז ובריטביא
 אי׳ בביזתא ובכיי איים בזיתא ובכ״י מ׳ בניזיתא
ס עירו׳ צד צ״ז 0 ונ״ל שט״ס תחת ביזינתא  (עיי׳ ד
 ובאמת ברפוםי׳ אי׳ בצינתא ובריש בי זלתא וצ״ל
 ביזנתא וניל שהוא מקום שרשמנו בתחיל׳ הערך
 ואם אות בית בתחיל׳ התיב׳ שמושית היא אז
 תהיה שם ניקום zintha ואות תי״ו נדגשת במלת
 בזיתא תחת בזינתא. ודע שבסוט׳ מיו: אי׳ בי
 ציניתא ובברכי ל״א. אי׳ בי צניתא ובב״נ הגי׳
 ציניתא ובכ״י ם׳ צינייתא (עיי׳ דים ברכי סיא. אות
 גי> ופירש״י צניתא: דקלים, אבל ממשמעות שם
 מפום נהרא עד בי צ נ י ת א נראה שהוא שם
 מקום ובסמוך אי׳ שם בברכו׳ מהגרוניא . . עד בי
 דורא, מעתה ייל שמקום הנזכר הוא Zaitha שהיה
Dura לעדות אממיאמם (כ״ג, ה׳) אצל דודא 
 עיי׳ מאננערט ח״ר, צד שלייה, ואולי בתיבת בזיתא
zaitha דכאן ג״כ הב׳ שמושית ׳היא ותתכן להיות 
תא! <דם שם), י י  וראיה לדבר שבכ״י רש׳יהגי׳ בצ
ם ולפ־ז גוזר המלה י ו ס  ורש״י בעצמו פי׳ מקום מ

 מפעל צ!ן] -
א (מלש׳ צינד der Angesehene, Vigto או ה ז * 3 
der (lie Entscheidung Fallendo, Vicitha 
 עיי׳ מאמרי במכתב עתי געמיינדעצ״טונג שנה
 שניה סי׳ ב׳ צר צ׳ב) באמת׳ אי, י׳ אחד משבעת
 הסריסים המשרתים את פני המלך וגזרת המלה
 מל׳ בקטרי׳ שטעמה איש מפורסם כשהוכחתי
 במקו׳ אחר, או הוראתה הפוסק דין כשרשמתי

 לעיל (עיי׳ יוסטי צינדלקסי׳ רעיז 0

.  * ביזתא (״!״aseute, Plunder עיי׳ סוף ע׳ בז ד
י ־1  י '

re if en, J  בחל (לדעת רבינו נתבשל מל־ע *
 י" ״Biathe treibe; ולפי׳ רש״י מל״ע :?<->
 gross, stark werden) בשביעית בפי בראשונה
 (ד׳- ז) ביחלו כונס לתוך ביתו! ובריש מעשרות
 (א׳, ב׳)'מאימתי הסירות חייבות במעשרות התאנים
 משיבחילו פי׳ ש נ ת י ש ל ו ולא נתבשלו בטוב
י (זכרי׳ י״א ח׳ יק פירשו  מלש׳ וגם נפשם בחלה ב
 חרמנים ר׳׳ש ורע״ב) בירושלמי י) מהו ביחלו [רב
א כמה דתימר וגם י ת י  חייא בר בא אמר] ח
י (יח׳ שביעי׳ פ״ד הל״ו דל״ה: ירו׳ ה נ ל ח ם ב ש פ  נ
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 מעשרו׳ פ א הל״ב דמית ע״ד ועיי׳ דיש לשביעי׳ שם אבל

) ובמכילתא נפסקא החודש הזה ה ת י י  ,שש חסר ח

ל אביב ח י ׳ ב י  לכם (מכיל׳ בא- פיב> יכול אפ
א (שמות י׳׳ג׳ יי) ושמרת את החקה ב  ו

ן אי ה מוסיף ו ת א [ ה ד ע ו מ ל ] ה ד ע ו מ ת ל א ז  ה
) ובנדה ם׳ יוצא הפן(°״ז•) משל , רע ו  אתה ג
 משלו חכמים באשה: פגה, בוחל, וצמל; סגה
 תינוקת, בוחל אלו ימי הנעורים בזו ובזו [אמרו]
 אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת
 נדריה, צמל כל שבגרה אין לאביה רשות בה,
 בגט׳ <׳«» פגה עודה תינוקת כדכתיב (שר-״ש ב׳, ייג)
 התאנה חנטה פגיה, בוחל אלו ימי הנעורים כדתנן
 (םע׳שיל׳ ׳טש> התאנים משיבחילו ואמר רבב״ח א״ר

 יוחנן משילבינו ראשיהן ואי בעית אימא מהכא
 ותקצר נפשי בהם וגם נסשם בחלה בי, צמל במ״ד
ת א״ נ״א) יצאת מלאה ובאת ריקנית*)  (עיי׳ ח

 ואלו ג׳ סימני בדדין. *[אחיה וכנ״ה בהפעיל
 ירו׳ שבת פ״ז ד״י. כל דבר שהיה [צ״ל שהוא
 וכיה בסמוך] מבחיל את הסירות חייב משום זורע
 . . וכל דבר שהוא להכחיל את הסירי וכי כ״ה
 על נכון בדפי זיטאמ׳ אבל בדם׳ קרטש׳ בטיס
. להכחיל.' וגוזר אני מל׳׳ע בקל שטעמה  מכחיל .
 הניץ נץ אבל דעת רש״יי בגדה יויזכךי׳ שהוא
 לשון גודל ועיין תוי״ט לנדה ולפ״יז ייל של״ע
 בגל וטעמה גדל וחזק ובין לפי׳ ראשון גבין לפי׳
 שני פסוק מזכרי׳ דק אסמכתא בעלמא היא שהרי
 בחל של מקרא פי׳ געל ותעב וכן בל׳׳ס בח;לא
 תעבת נפש, ובזה הענין מפורש בספר אלאסול
ה בירושלמי ת י י ח  של ן׳ גנאח צד פ״ח וכנ״ל ש
 אשר על ידו מפורש ליט בחל בל״י הורה גיכ
 תעבת נפש והוא װד׳5 כלוט׳ תאני׳ שלא נתבשלו
 כל צרכן עד כי קץ בהם אדם ונפש היפה אינה

 'אוכלת אותם] —
 * בחנוני שם חג של בבליים עיי׳ ע״ז י׳א: ועיי׳
 מ״ש בזה בט״ע ישורון להרב דיר קאבאק
 חיה, ם׳ וס״א ועיי״ע אקניתא. ושם תמצא גם

 שינוי הנוסחאות.
mit Hagolnteinen; im Midr. agadisch) בחנמל 
 gedeutet) בילממו ויהי ברד (תנחום׳ וארא
̂י׳ ע״ת יםז תת״נ) יהרג בברד ̂ק׳ י׳י  5י ?׳ : עי" '

 גפנם ושקמתפיבחנמל(תי^" ע׳ח׳ מ"'> בא, חן, מל.
 * [אחי׳׳ה לדעת ע׳ זקני׳ ראביע ורד״ק ודי יונה טעמו
י  אבן ברד. ואות ב׳ שמושי׳ ועיק׳ מקומו בעי חיית] -

 1 בחר (מל״ט auswahlcn; prufcn בחירתא
die Auswahl, so hcisst die [בחירה =] 
 in Edioth befindliche Halachasammlung) בר״ג
 דתפלת השחר <ביכ׳ כ״ז-> הלכה כר׳ יהודה הואיל
 ותק בבחירתא כוותיה, ובס״ג דהלוקח (עובר, כ׳׳ה
 בכיי ו״ו ובדפ״ע אי׳ עבד, ותחת עובר שהוא קודם
 הך סוגיא ציל :) בהטה (בכורות כיו. עיי׳ קידוש׳ ניד:)
 פי׳ בחירתא מסכת דעדיות שהלכותיה מובחרות
 מקובצות מכל המשנה ונשנית ביום שהושיבו את
 ר״א בן עזריה בראש שסילקו שומר פתח בית

 המדרש ונכנסו כל תלמידי חכמים וכל אחד העיד ,
 מה שנשמע מרבו. * [אדדה ועיי׳ עוד ע׳ ב ו
ם ואולי נקרא עדיות בחירתא, וכ״ה בל״ס, ו י  ב
 שבמסכת זו נקבצות הלכות מפורסמות ומן
 המובחרות ונגזר׳ הטלה מלש׳ עידית(עיי״ע עדית)
 ובאמת בדפ״ר נכתב לרוב פעמים מסכי עיריות
 ועיי׳ על מסכי זו דברי הגאון שייר בכ״ח ח״ו, קע״ט
 ואילך וד״ט של מהרז״ף צד פיט, פ״ט והחב׳ הרב
 דיננער כט״ע של מהרז״ף וגרעטץ ח־ב, קניח

 ואילך• — ועל בית הבחירה עיייע] —
davonlaufen, ent-^f = 2 בחר (בל׳יעי^ע * 
 e i 10 n) ויצפר מהר הגלעד(שופטי׳ ז׳, נ׳)
 תר^-ויתבחד מטורא דגלעד. המפרשים נלאו
 לפתוח דלת ומוצא שתי מלין צפר ותרג׳ בחר.
 פי׳ רש״י ודד״ק תרג׳ של בקר צפרא כלוט׳ ישנים
 בבקר בלתי נכון במח״כ מלבד שלא תתכן העתקת
 יצפר בתרגום וגם ההשערה ויתבחר חילוף תחת
 ויתכרח טעות הוא שלא מצינו בתדג׳ הך שורש
 בענין ניסה וגם דעת של מהרי״ל בעמת״ר ויצפר
 תחת ויצרף אין נ״ל, אבל ראה זה עלה על לני•
 שגם צרף גם בחר בל״ע הורה ניסה ובריחה, והבן.

 בחרת (1 בחר du hast vorgezogen. von) טעוני
 ,איוב ליי נ״א> בילמדנו אם כסף תלוה את

י (תנחו׳ משפטי׳ ד׳ קל״ד: ועיי׳ שמיר פל״א וילק׳ מ  ע

 איוב רמז תתק״ח בשם פסיקת״ר בשנויים) התחיל איוב

 צווח טי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו
 (איוב ניג׳ ג׳> כנגד מדת הדין איל אליהו מה אתה

 מונה לא אתה שבחרת בנגעים יותר מעניות שנא׳
 <שם ל״י׳ כ״»> השמד אל תפן אל און בי על זה
 בחרת מעוני. * [אחייה זה שייך לע׳ בחר א׳ וכיה
 המשך של ע׳ ההוא בכ״י ליד — וכנ״ה בפיעל ירו׳
 שבת פ״ז דיי. כד מבחר בקליסייתה, ושם כד
 (מכחד) [ציל מבחר] בגררא, פסיקתיר פל־ג הייתי

י ח ל אביב וכי אי׳ כמכיל׳ ט וחגי; ב  ) הך ציק אי׳ רק בכ״י r׳v א׳. כ׳ ובדפ״ע חסר וכן חסר בילק׳ בא רמז קפי

: וצד ד׳ שם ושם) אי׳ ׳  י6' ^ייינא יג״ "®יי־ י׳'א עי 3"יי אבל כי®׳ יייען גם בהוצאת אי״ש גם בהוצאת ווייס (צד ג
 בטיס כי חל. *) בנדה חסרו ב׳ מלין אלה.

/ 



 לז !יחךת

 שואלו, בהפעל 5 ביכורי׳ א, ג׳ מן המובחר, ב״ק
 עיח: מצור, מן המובחר, ירו׳ פסחי׳ פ״ו דליג:
 מובחר מן המובחר, והשם בחירה עיי״ע בית הבחירה]—
zortheilen, vor־. O-x-^f o ^ r 1 בחש (מלים 
 um- aufmischen) בם׳ כיצד מברכיןחוץ
 מן היין <בייית [וכפי מי שהחשיך בגס׳
 דמהלקטין] (שבת קנ״ו.) * [אחי״ה בדפ״ע חסר
 כאן הך ציון ואי׳ בע׳ בחש ב׳ וסירוס המאמר יש
 כאן ועיין למטה] — בוחשין את השתית י) פי׳
 ט ע ר ב י ן את השתית במים ושיתין אותו, פ״א
 נותן השתית שהוא קלי בכלי ונותן בו חומץ
 ומערב בו שתי וערב *), ובפי השולדז גט בגט׳ אין
 פודין <גיטי׳ מ״ה•) בחשן קידרא בכשפין' פי׳
 כשהיתה הקדירה רותחת היו מכניסות ידיהן לתוכה
 וגוששות כל מה שבתוכה ונראה שמחמת צדקותן
 הוא ולא הוא אלא מחטת י כשפים, ובר״ג דמי
 שאחז! (שם סימ-> ניבחשיה בגואזא דטרטהון י),
 ובס״ג דאחד דיני ממונות (פנהי׳ ל״ט-> אותיבתיה
 קמיה בביחושיה. * [אחי״ה פי׳ הושיבה לפניו
 חתיכת בשר בעוד שהיתר, מנערת בה׳ ובנויג אותבה
(Ruhrhoiz) תותי בחשא ונ״ל שהוא ל״ס בחושא 
 עץ שמנערין וגוששין בו כלומר הושיבה חתיכת
 בשר תחת עץ שמנערין בו ומגיסין בו, וכטעם
 הראשון אבל רש״י פי׳ בענין אחר עיי׳ בחש ד׳
 במוסף ערוך, וילק׳ בראשי׳ רמז כ״ד גרם אותביה
ה (בדפ׳ חדשי׳ רגליה) בחשא כלו׳ ל ג  תותי ר
 הושיבה לפניו תחת רגלו ארצה וניער בחתיכת
 בשר] — ובגט׳ דנותנין ביצה בם׳ דר״א אומר תולין
ת ק״°י> ובחשו ליה בשופתא דתומא. * נאחי״ה ב  (ע
 ב״ה בשבת ובדפ״ע חדשים אבל בדפ״ר ובכיי
 ערוך אי׳ ב ב ר א דתומא וכן הביא רבינו שתי
 נוסחאות בע׳ שפת ד׳ ושתיהם נכונין שופתא'
^ פי׳ החיצון כמו בלא״ר ברא כלוט׳ ניערו  ל״ע ׳
י ע צ מ א  לו בצד קיצונה של שום ורש״י פי׳ ב
 ולא ירדתי לסוף דעתו](איב תרג׳ בפסוק (אסחי
 *״ ייח מטרסנא ממוכן הוו מרסן ובחשן ית דמא
 פי׳ מערכין). * [אחייח וגוזר אני המלה מל״פ

 שטעמה מערב ומנער] —
 2 בחש ( א> בל״ס פי׳.משש herumtastcn. ב> בליע
darnachforaehen u ^ ^ i1-״"̂  
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 suchen) (בפי מי שהחשיך בגט׳ דמהלקטין) 4)
ן ט ע צ מ י ן <שגת י ׳ א ט ג ל ב א ו  [בם׳ ש
 קניב-> אדלא אבדן בחישנא 5). פי׳ הזקן שאינו
 מביט מה שבפניו מתירא שמא יכה ראשו באבן
ש בידיו ונראה כאלו ש מ מ  או בכיוצא בה ו
 ממשש בדבר שאבד וזהו כמין משל הזקן טטשש
 מה שלא אבד י), וי״א מה שלא אבדתי אני מבקש
 שממשש בטשענתו אילך ואילך בשביל שלא
 יכשל באדם שמבקש אבידתו, ובם׳ הגוזל עצים
^ מטיע (ב״ק צ״ז:) דלא בחשי ואי ז ג  י בגט׳ ד
 משכחי קפדי 7), ובפי שנים אוחזין בגט׳ דזה ישבע
 גבי׳מ ה׳:> דבחישנא באגם, ובהגד׳ דשוכ׳ את
 הפועלי׳ (שש פ״י-ז בחש בתריה. <א־ב תי״ר בפסוק
 (תייר א׳ לבראש׳ ל״ט׳ ייא> ויבא הביתה לעשות
 מלאכתו ן ועל לביתא למבחש בפינקסי חושבניה
 פי׳ ענין חיפוש.) * [אחי״ה וכ״ה בב״ר פפ״ז
 לחשוב חשבונות ואולי מיבחוש של תי״ר טיס
 תחת מיחשוב! וכניה שבת לי; סליק ובחיש
 באילני ובכיי ט׳ ובדפי ישני׳ עד לובלין לי׳
 מלת סליק וגוזר .אני המלה מלים או ערבי
 וטעמה ממשש וחפש וכן פירש־י במקומות הנ״ל

 עיי״ ש] —

 בחש 0= בחשו Ju8ti 213b מל׳ צינד bazu בליפ
 Achsel = eig. Oberarm) בעיז
 בם״ג ךר״י <כיץ על דף ם׳•׳•> כגון דהאי זב נקיט
 בקנה מתותי בחשי 9) פי׳ הוא קומטו הוא אצילי
 'ידיו. (איב מימרא זו ליי בגט׳ ובע׳ קמט גרם קנה
 בקומטו של זב עיי״ש.) * [אחי״ה בע׳ קטט גרס

 רבינו בע״ז ם׳: כמו בנדה ט״נ. קנה בקומטו של .
 זב והסיט וכי נשמע טזה שלפני רבינו היו מונחות
 בעיז שתי נוסחאות ולפנינו לי׳ לא אחת מהן וגם
ה כל  י לפני בעלי תוספי לי׳ שהרי בע״ז שם ד
 הקשו מנדה מיג. ובאמת בכיי שלי לי׳ בע׳ קמט
 ציון של ע״ז אלא רק של נדה ונודה לרבינו
 ששמר לנו נוסחאות שונות ובאמת בחשו ליפ
ם׳ וכמו שהשוה י  וטעמה זרוע העליון ואצילי ז
 רבינו קמט עם אצילי ידים כן פירשיי בנדה מ״ב:
 ד״ה קומטו. ורמ״ל הביא (בלי סימן היכר שהוספה
׳ י ת ו ת  שלו היא) ירו׳.ע״ז פ״ד הל״חשאי׳ שם מ
ה ושמחתי אלי גיל בטרם עיינתי בירו׳ כי י ד  י

) כ״ה בכל כ״י ובעי שתית וכ״ה בע׳ מרס ובשבת בדפוסי׳ אבל בכ״י שבת ובדפי בברכות שתות ובכ״י 0׳ ברכות  י
 שתיתא וביה בהיי׳׳ץ גיאת הלכי פסחי׳ צד צ״ה. *) כ״ה משמעות בשבת שם אבל בברכו׳ לי׳ וזאת ראית אמיתית שרבינו
 ציין כאן בלי ספק שבת הניל שאליו סובב פירושו ודפוסי׳ טעו בציונים, והיטב מצויץ בע׳ זיתיס ושם אי׳ שתות.
) ט״ס ושייך ) וכ״ה בע׳ מרמהון ובעי מ האחרון אבל בגיטי׳ איי בגווזא דמרמהין ורשיי בגיטי׳ שם ושם פי׳ כרבינו. 4  י
 לעיל בע׳ הקודם וכאן צ״ל כמו שאי׳ בע׳ מר גי. 5) בנו״ג אבידנא. ״) ולזה מסכים גי׳ אה״ת א ט א י ד ל א אבידנא.
 ומלת אדלא כמו על דלא וכיה הגי׳ בכי:י א״פ עיי׳ ד״ס שבח צד קפ״ד: אותי׳. 7) כ״ה בב״קובדפ״ע אבל בבי׳י ף׳ו אי׳
י ונ״ל יותר טוב וכן בב״ם אי׳ משבהנא וצ״ל דבחשנא וכיה ב רש״ י שם. 8) כ״ה בדפ־ר ש ח ב מ  תחת משכתי: ואי ד

 וציל בחשו ובשדפיע בחשיה,
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 תהיה לשון היוו׳ סעד לפירוש המלה הנ״ל אבל
 אחדי רואי בירו׳ נהפכה השמחה לתוגה בי שם

 השקלא וטריא מענין אחר עיי״ש] — י
 בחש (לפי׳ ר״ב רמץ ולפע״ד מערך הקודם
 לזה) מסכי סנהדרי׳ ם״פ אחד דיני
. אייתו לי אומצא דבשרא אייתו ( ט ־ ל  ממונו׳ (
 (ליה) ןצ״ל לה] אותבי תותי בחשא פירש״י תחת
 הרמץ.) * [אחי״ה כבר מלתי אמורה בענין זה בעי

 בחש א׳ ופירש״י קשה להולמו] —

umrahreii, mischen בח^זא (או מפעל בחש א׳ 
 או מהשם הסורי בחושא Ruhrhoiz) מסכת
 פסחי׳ ם׳ ערבי פסחי׳ <קי״א:> ומיחזי בכדא דכמכא
 והדר ביה בחשא סירש״י כף הקדרה ואולי אות
 בי־ת אינה שרשית.) * [אחי־ה אף כי כ״ה גי׳
 הספרי׳ בדפוס פסחי׳ בכ״ז גי׳ מוטעת היא כנראה
 טרש״י ורשב״ם שגרסו בהיפך הסדר וז״ל רש״י
 ״בחשא. כף הקדרה, והדר בכדא דכמכא. מתגלגל
 בתוך כד של כותח״ נראה מזה שני׳ רש״י כגי׳
 כיי ב׳ מינכען(דם פסחי׳ קע״א.) ״ודמי לבחשא
 והדר ביה לכדא דכמכא׳ כלומד דמות של קטב
 מרירי ככף הקדרה ובו מגלגל כד של כותח
 ומעכב בני אדם לאכול פתיהם בצהרים וכן סיפר
 לנו פילאסטראטום (הירוד. א׳, ד׳ עיין ספדי על
ב העידי י״ב> ששדים של ״ י ס ם צ י ד ש  מלאכים י

 צהרים דרכם'להזיק בני אדם ומונע,? מלאכול
 סעודתם. ותהיה הטלה ל״ם עץ ארוך שבו מגיםין
 הקדרה עיייע בחש אי, ולגי׳ הרשבים $ ״בחשא
 ־ בקדרא. והדר בכדא דכמכא״ פעל הוא כלו׳ מערב

 ומנער הקדרה ומגלגל כד הכותח וכן גרם עיי
 הראשון בכדא . . •ובחשא אבל לפנינו אי׳ בטיס
 בי כדא . . ביה בחשא ובילק׳ האזינו בי בחשא.
 וטעם הדרש נ״ל שדייק קטב בהוראת י^די

 שפתרונה בל״ע מערב ומנער] —

(Geiabde)1 בט = בטא, בטה (נרלף עם בדה 
das Aus- 'ביטי ;uniiberlegt aussprechen 
sprechen einer Sache die nicht niitzt und 
 nicht schadet) בכריתות בפי ארבעה מחוסרי כפרה
 (כרית׳ י י׳:) אלו טביאין קרבן עולה ויורד על

 שמיעת קול ועל ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש
 וקדשיו והיולדת והמצורע׳ ובהוריות בם׳ הורה
 כהן משיח (ח׳ 0 אין חייבין על שמיעת קול ועל
 ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו, ובפי
 .המפקיד בגם׳ השוכר פרה (כ״מ ליי•) כפירת ממון
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 אשם, ביטוי שפתים חטאת, ובר״ג דכלל גדול
 אמרו בשבת (פ״ט-> הכל מודין בשבועת ביטוי
 שאין חייבין עליה עד שישגג בלאו שבה, פי׳
 שבועת ביטוי י) הוא שכתוב (ייקיא י׳׳׳ יי) לבטא
ר ב ד א ב ט ב  בשפתים להרע ולהטיב, כלוט׳ מ
ך שאוכל ושלא אוכל ואינו דבר ר ו צ א ל ל  ש

 של מטון.
das השם הבטה :hinschauen) 2 בט = נבט 
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 בס״ג דב״ט (קי״ח-> כאן בהגבהה כאן בהבטה, פי׳
 מציאתו לבעל הבית כגון שהגביהה לו הפועל
 דכעידנא דמגבה לה קנאה מיד אבל אם שכרו
 להיות יושב ומשמר ומביט במציאה כדי שלא יבא
 אחר ויטול אותה כיון שלא הגביהה לו לא קנאה
 ואם א״ל טול מה שעשית בשכרך שומעין לו,
 פ״א יש מי שגורס חבטה מלש׳ חיבוט והוא
ה על דבר המופקר שהוא חשוב במציאה ל י פ  נ
 שכל המחזיק בה זכה ותנא דסבר חבטה בהפקר
ן (בים י׳. עיי׳ תוספי נ  לא קנה סבר לה כי הא דת
 בים בי. דיה בראייה) ראה את המציאה ונפל לו
 עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה
 ותנא דסבר קנה פליגי עליה ואטד זה שהפיל
 עצמו על המציאה קנאה ולא קשיא דכל כי האי
 גוונא אמרי רבנן תנא הוא ופליג. * [אחי״ה וכנ״ה
 ב״ר פמ״ד אין הבטה אלא מלמעלה למטה, איכ״ר

 פ׳ זכר הבטה מקרוב וראייה מרחוק] —
Dornroche,|3בט (לפ־רש״י ור״ב טין דג מל״י;0ז׳£־ 
(schmutzig, unrein Jr' ולפע״ד מל״פ 
C רבה בר רב הונא איקילע ילאקרא דאגטא קדיבו 
 ליה צחנתא באורתא שמעיה לההוא גברא דהוה
 קא קארי בטי8) אמר מאי דקאמר בטי [ש״ט דבר
 טמא אית ביה] ולא תיכול וכי בם׳ אין מעמידין
 בסמוך והקורט של חילתית (ע׳׳ז ל־ט•). (איב פי׳
 בל״י מין דג טמא.) * [אחי״ה וכיה דעת רש״י
 ובעל כ״כ ורמ״ל והחי הרב לעווינזאהן (זאאלאגיע
 דס״ח) ואין דעתי נוחה הימנו שקשה לי טובא
 חדא שמלת צחנתא אף כי אטרינן שהורה דג
, ורומי׳ ^  מיוחד נודע בשם Sciaena ,Sxijava ׳
 ובל״א Umbrine אין דומה דג זה לדג בטי שזה
 האחרון סביב סביב קוצים וחרולים לו כי ע״כ
 נקרא בליי באטוס כלוט׳ סנה, ודג צחנתא רק
 קוץ אחד יש לו בלחיו, ועוד ק״ל מאין ידעו במקום
י זה? ועוד נ ו  בבלי באקרא דאגמא (עיי״ע)שם י
 צחנא אין זה כי אם ל״ע מין מאכל מדגים

 י) עיי׳ שבועו׳ כיה: ואיל׳ וכ״ז: ואיל׳ וירו׳ שבועי׳ פיג דליד ע״ב ועיג וירו׳ ס:ד,ד׳ פ״ג דביא: אבל ירו׳ ריש נזיר
ג באשי. י ו נ ב ( ) בנויג בש־ס ריבו. 3 י שבועה. י ו נ י כ  דנ״א. תחת שביטוי שבועת צ״ל כבדפ׳ אמש׳ ש
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 כבושים וכן מפורש על נכון בע׳ צחן ב׳, בעבור
ו ת בטי ל״פ שרשמנ ל ה אף אני חלקי כי מ  זה אענ
א ומכוער ורבה בר דיה בשמעו קול מ  וטעמה ט
 קורא בטי דמה בנפשו שדגים כבושים שהקריבו
 לפניו בערב טמאים הם והזהיר בעצמו מלאכלם
ת ביה] — א אי מ ר ט ב ד נאה לש׳ ש״מ ד  ומה מאו
RPOFIOUV/I או VORWAND ט (המלה היוני׳  ב

ש תיבות פרום ל ש  Vorberathung נחלקה ל
ת מלה פרסי׳ נ לי לכו  בולי בוטי או

Schutz, Vorsichtsmassregel der Reichen ־^ 
ט בגמ׳ הלל התקין  gegen A R M e) בפי השולח ג
 פרוזבול מימי׳ ל״י: יאי^ח מאי פרוזבול איר חםדא
; בולי אלו עשירים דכו/י׳ מיק׳  פרום בולי ובוטי
א רב יוסף תנ ת גאון עזכם, ו  כ״י. י״® ושברתי א
ת שביהודה, בוטי אלו עניים דכתיב לאו  אלו כו
א עז , א״ל רבא ללו ו ם ט״י׳ י׳׳) והעבט תעביטנ ' י ב י ) 

. <א״ב נראה ל פורםא דמלתא י  מאי םרוםבולא א
ת פרוסבול, ובוטי מלה אחת היא פרוםבוליבטי ל מ  ש
י יועצים ובי״ד  (POUXSURH פי׳ בל״י לפנ
ט והבאים אחר רב חסדא ו  עיי״ע פרוזבול וע׳ בלי
ה שהאמוראים מ ת י מלות, ואל ת ת  חשבו שהן ש
ל א ת נכריות שהרי רבא ש א ידעו פירוש מלו  ל
ת ל מ ד לך בקצר׳ ש י אג  ללועזא). *[אחי״ה ואשר ל״נ
ם היתד, ש ם ש ו ש ל י ר  יוני׳ היטב ידעו רבני ד י
י שגורה בפיהם עיי׳ סוטי מ״ט: ב״ק פיג., מאמר י  ל
, ומאשר ידעו ״ . . אי לד,״ק אי ל י ״ א  רבי ב
א בא בירושלמי (לשביעי׳  מוצא וגזרת המלה לכן ל
 פ״י הל״ד דל״ט ע״ג, ירו׳ גיטי׳ פיר, הל״ ג דמ״ה: יו*וי
 כ־ב פיי הלט״י יי׳׳ז ע*י> קושית הבבלי מאי פרוזבול?
ה אי ל״ם <שם) בל י ש  אבל כבבל שדברו אי ל
 ידעו חכמים גזרת ליי פרוזבולי (כיה בנכון
 כתיבתה במגיל׳ ט״ו.) ולכן אמרו שמורכבת המלה
ש תיבות הנ״ל ויגעו ומצאו סמך מן הקרא ל ש  מ
מת פניהם על ג׳ תיבות פרסיות ר״ל  אף כי מג
ר ב ד ת ה נ ק א פי׳ ת ת ל מ  פרום או פורסא ד
 (עיייע פרוזבול ועיי; רשיי לגיטי׳ והרמב״ם, רע״ב
 ותוי״ט לשביעי׳) והוא לים פי׳ אזהרת
^ גאונים וגבוהים ' ם ״ ל  ושמירת הדבר, בולי ב
) ובוטי בל״פ קטנים ונמוכים י ג  (עיייע אסטרטי
ה וטענת  ודלים• והמלה יוני׳ טעמה באמת טענ
ת ל תקנ ת ש ת עיי עצמו מ א ת  עצה והפי׳ הזה נ
ל עיי׳ שביעי׳ פ״י מיג ואילך ומה מאוד  הל
י בראותי ראיה לפירושי ברש״י מגיל׳ מיו. ת ח מ  ש
׳ מאמר רב חסדא זה בא בפרוזבולי וזה בא  שפי
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ת עושר נ ע ט  בפרוזבוטי מהיל מרדכי בא אליו ב
 וכי ואגב גררא זכר אזכר כי זה המאמר סותר
 דעת ריב שהרי כאן רב חסדא בעל המימרא ובכ״ז
 הרכיב התיבות הוא בעצמו ולא אחר זולתו ועיי׳

 — [עוד פ־א רימ״ז בטיר ח״ב צד ע׳
unterirdischer [isfr,;, JJaiTYl; בט (= 3יטי מל״י 
 0rt, Gruft) בב״ר פנ׳׳א (פ־» ויבאו שני
 המלאכים סדומה ובפס״ט (סי״) ויצא יעקב מבאר
 שבע וילך חמה: תני משום ר׳ נחמיה כל דבר
 שצריך ל׳ בתחילתו נותן לו ה׳ בסופה; סדומה,
 שעירה [מצרימה], חרנה . . והא כתיב (תהלי׳ טי,
ה ר׳ אבא בר זבדא ל ו א ש  י״ח> ישובו רשעים ל
 אמי לבטי התחתונה של שאול, י״מ ביטי י) כמו
 אבטי שפירשנו במקומו(א״ב פי׳ בל׳׳י מקום עמוק).
 אחי׳׳ה ריב כיון על ליי] * pi&s וכ״ה ברמיל
 אבל יותר נ״ל מלה יונית הרשומה ובפרט לפי

׳ עיי״ע . לק י  גי׳ דפ״ר וב״ר הגיל ועל גי׳ היװי ו
 דייט. ומה שסיים. רבינו פירשנו במקומו ר״ל ע׳
 אבט ועל ע׳ זה כיון בעל מיכ בפירושו לפ׳נ
 לביטי יפי׳ העי אמבטי או אשטיביא בלע״ז
 בלאי״ט] stube, stufa] והוא חדר ודייק לשאולה
 כאילו כתי׳ להשאול בד,׳א הידיעה השאול
 המיוחדת והברורה״ ע״כ אבל במח״כ סיום דברו
 דוחק וכן נדחק בעל יפה מראה מדלא כתיב
 ללשאול שהוא לשאול של שאול ותמיה לי שלא
 דייקו בפשוט טעם הדרש מדכתיב ל׳ בתחילתו
ם ה׳ בסופה שזו לא צריך לומר זו היא אלא ג  ו

 וודאי לדרשה אתא] —
 « ;בטבט = בצבץ = בעבע (עיי״ע בץ א׳

hervorbrechen, בע ד׳; בעבע ב׳; מץ 
 anschweiien :תנחום׳ משפטי׳ סי׳ ט׳ צד קל־ג

 למה רבית דומה למי שנשכו נחש לא הרגיש
 לומר מי נשכו ולא ידע עד שנתבטבט עליו כך
 הרבית אינו מרגיש עד שהיא מתבטבטת עליו.
 ובשמ״ר פליא אי׳ כך הרבית אין אדם מרגיש עד
 שתתבטבט עליו ופי׳ מיכ כמו מבצבץ ויפה פי׳

 עיי׳ ערכים שרמזנו עליהם בתחילת הערך.
 בטבוט = בצבוץ * (Fiachs, Hanf) ירו׳ ע״ז
 קלפפיה דמ־ה 5 העקל של נצרים ושל
 בטבוט פי׳ פשתן עיייע בץ ד׳ ומשכ״ש.
 בטךי (der, vierte, Finger) ארבעה בטדי

 (.בתורא בעיה גרס בטרי עיי׳יש
eig. w a n n e d = בטח (= אבטח בליע 
wanneartiger Anbau, Vorsprung am Ge-

) כ״ה בדפ־יר וכיה בביר פ״נ ופפ״ו בריש פרש׳ אבל בפס״ח אי׳ לאמבטי. ובידו׳ יבמו׳ שיא ד״ג. אי׳ לדייטי התחתונה 1 

 של שאיל וכיד. בילק׳ ריש ויצא רמז קייז וילק׳ תהלי׳ רמז תרמיה ובילק׳ ויצא ניב פי׳ אמבטי ובא להמפרש פי׳ זה
 מע׳ אבטי עיי״ש.



 בטח - בטט מ

 ,b5ude> הבטח אינו מביא את הטומאה בנסר
ח ט ב י א ר ט א ת ד י  סי״ב באהילות <פ׳ג), א
ט י ח ת ט י ן ט י מ א (6י״» אבטי כ ת פ ס ו ת ב  ו
ן ו ת ז נ י ז ן ו ו ל ח ך ל מ א ס ו ה ן ש י נ ב  ב
ו ס״א הבטה1) הלון של מאור'מבפנים רחב י  על
ל י ש ט ב ו א מ ן כ י נ י ב ט ב ׳ א פי  ומחוץ צר י
/ ת י מ ר א א ב י מ א ד ו נ ו א א ו ה ץ ש ח ר  מ
 * [אחי״ה אלה דברי רה״ג צד כ״ד לסדט רק אחר
 ובתוספתא צריך להשלים מלת אבטי כני׳ ובינו,
ש גורס ברבינו אמבטי אולם ס״א ופירושו ד  ו
 איננו מזכיר אולי לא היה מונח עוד לפניו וכן
 לי׳ ברה״ג אבל לפני בעל תוייט כבר מונח עיי׳
 פי׳ לאהלות שם ד׳׳ה הבטח] ובלע״ז בייאן י)
 שנכנסים שם המים. * [אחייה וגוזר אני המלה
 מל״ע שרשמתי זטעמה אבטי של מרחץ וגם
 אבטי יש לפרש כן ואבטח הוא בנין יוצא מן
 הכותל לפני החלון(וכ״ה ברמב־ם פה״מ אבל פי׳
 המלה דחוק הוא עיי״ש) ועשוי לדמות כלי

 מרחץ הנ״ל] —
ח ו ט ח (מל״ט sicher sein, yertrauen) ב צ  * ב
ג ע־ג, י  אני ברכו׳ ס׳. ידו׳ נזי׳ ספיד מ
ח כרבו׳ ד׳ 5 ניז. עירוב׳ מיג : פסחי׳ מ׳׳ט, ט ב ו  מ
ט: גיטי׳ נ״ח.  מגיל׳ כיח: יביט פ״ג: נזיר כ׳
ה יברכו׳ ח ט ב  כתוב׳ קייא. ויק״ר ססט״ז, והשם ה
ן שבת קל״ט.ימנחו׳ כ״ט: ו  ל״ד. ועיי׳ ייז., בטחי
: .ויקיר פל״א מל־מ ג י  ירו׳ כרכות פ״ט הל״ב ד

. ׳ קהל׳ טי, ד  ישעי׳ ל״ו׳ ד

ח. ח (.E. N) עיי״ע בן בטי י ט  * ב

ם בטא ״ ל ב . ^ ,  יבטט = ביוטטא בל״ם ^
 Feuorfunke) ועיי׳ עוד מלה
dasLeuchtende U ^ " . ,leuchten u)^ ט׳  עי

 בפי הרואה בגט׳ מקום שנעקרה ממט ע״ן(ברכי׳ נ׳׳ח.)
 אית דאמרי טילתא אטד רב ששת ונפקו בוטטי 3)
 י דנורא וככינהו לעיניה. * [אחייה לפנינו אי׳ בדם׳
 מהיל א״ל ההוא צדוקי למאן דלא חזית ליה קא
 מברכת ומאי הוי עליה דההוא צדוקי איד חברוהו
 כחלינהו לעיניה ואיר רב ששת נתן עיניו מ
 ונעשה גל של עצמות. וגי׳ זו מלאה קמשוני טעות
 ובל״ס חלו בה ידי סופרים מגיהים ומגליון באו
 לפנים הספר התיבות ״ומאי הוי עליה דההוא
 צדוקי א״ד חבווהי כחלינהו לעיניה״ ובאמת לי׳
 כב״נ<יל״י•) ובכ״י פ׳ (עיי׳ דיס ברכו׳ קס״ג0 וכן
 לי׳ בעיי הראשון ובילק׳ מלכי׳ א׳ ייט רמז רי׳ט

 שאי׳ שס בזה״ל איל ההוא גברא אפיקור׳ מאן
 דלא חזי היכי מברך נתן עיניו בו ועשאו גל של
 עצמות ע״כ וכן לא הובא בע׳ כחל, חבר, מן,
 צדוקי. וגי׳ ב״נ כיה א״ל ההוא טינא (ברבי) [וציל
 בר בי רב] מאן דלא י חזית מאי מברכת אמר
 מלתא ואתי בוטטי דנורא וביימה לעיניה ואיד
 הב ביה עיניה ועשאו גל ש״ע וכיה בי״י פ׳(ד״ס
 ׳CB> ולפי גי׳ זו גי׳ רבינו וגי׳ הילק׳ מורכבות,
 אבל אמת תורה דרכה שמאמר הב ביה עיניה וכי
 אינו מן המובחר שידוע שרב ששת היה מאור
 עיניס והיאך שייך לומר בו נתן עיניו וזה אסור
ס  משום לועג לרש וכי וטהרש״א בעיי כתב מ
 נעשה לדיש ונפקחו עיניו, ואין לנו חלק בנסתרות.
 אבל לגי׳ רבינו לקימ שלא ציין הך מאטד כלל.
 ומעתה בא וחזי מה שחדשתי בגי׳ כיי ט׳ שגרס
ד י א  בזה״ל: ההוא מינא. איד ה ב ד י ל ב ו ל ה ו ו
 רב ששת הב ביה מילתא ונסק מטיתא דנורא
 ונככינהו לעיניה ואיד ריש הב ביה עיניה ועשאו
 כו׳ ע״כ לפי הצעת סוגי׳ בד״ם ועל זה כתב הגי
ל כ ו ל ה ו י ד ב  מהדג ראמנאוויטץ באות ת׳ ה
 לי׳ ליה פיתרא עיכ אבל לפ״ד אי׳ ליה פיתרא
 שאיזה כותב חכם מחוכם הגיה כן מדעתו הצלולה
ל  שכל א״ד יש להסיר ולהבדיל מתוך הספר ד
 שלא נגרוס איד חברוהי כחלינהו ולא נגרוס איד
 ר״ש נתן עיניו וכי וזה מה שכתב בצחות לשונו:
להו וא״ד רב ששת הב מה טלתא ונפק ל כו  הבדי
ן אלא נ  וכי כלומר כל איד יש להבדיל ולא גרסי
 רב ששת הב ביה מילתא וכי וזה ממש גי׳ דבינו
 אך ביתר שאת תחת הב ביה טלתא גרס מילתא
 אמר, יא׳׳ב גיר׳ דמנו מזוקקת שבעתים] ובהגדה
 דהשוכר את הפועלין(ב״ט ״״ד• אתו תרי בוטטי
 מורא מחיוה לההוא גברא בעיניה וסטיוה סי׳ שני
ת של אש. * [אחי״ה וכ״ה ברש״י ב״מ ו צ ו צ י  נ
ctinceiies, בוטיטי: ניצוצות אישטנכילוײש בליצ 
 Funkcn ועיי׳ ביט מיז. דיה מפיק. אבל בברכו׳
 גרס רשיי כגי׳ הדפוס יען כי בעת. שפירש את
 מסכי ברכו׳ עוד לא ראה את ספר הערוך]. <א״ב תרג׳
 בהיר הוא בשחקים <איוי *״יי כ״א' בטיט הוא
 בשחקיא). * [אחי״ה ותהיה בטיט ממש מלה ערבי׳
^u^r כלו׳ מאיר ובהיר אבל כבר הוכחתי פירוש i 

 יותר טוב בע׳ בהר עיייש] —
ט (Grube, Hohie מל׳י ?pern עיייע בט ה׳׳ ט  ב
 או מל״י ?pafkwt? = £6{h>vo ואות נוין
 מובלעת = בטיסא) פרשת אלה תולדות נח (ביי

ץ הביל בין זה עין גי׳ (» ע אי׳ ס״א הבטת יאיב א ־ מ ק באל״!־ נסי^ ה־טא, אבל נ ׳ סר״ט ליד,״ג י י  בג״ל וכ״ה ״
א =־ Badewanne, ital. bagno .כ״ה על נבון בנ׳׳י היב ובשנ״י ויפ״ע אי׳ סולי׳׳ו עיי׳׳ע אמבטי נ ײ  הראשונה. ) *»ל ב

 .כ״ה כדפיד ובשיפ״ע אי׳ בוטימי (3
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• T 

 °ל״א> א״ר הונא עריקין הוינא מן קמיה מניתיה י)
 בהדא בטיטא י) דטבריה והוו בידיהון נרות כשעה
 שכהין היינו יודעים שהוא יום, ובשעה שמבהיקין
. ה ר ע  היינו יודעין שהוא לילה, פי׳ בטיטה מ
 * [אחי״ה ובירו׳ רפיא פסח־, דכ׳׳ז. אי׳ כד הרנן
 ערקין באילין בוטיתא דסדרא רבא היו מדליקין
 עלינו הנרות] (א״ב פי׳ בל״י מקום עמוק ובטי

 ובטיטא אחד הוא) —

miissig בטל (בלימ וכמו כן בלש׳ שומרוני ומורי 
 soin, feiern von d. Arbeit in 1 : והתואר בטלן
J בל״ם בטלנא massigganger בפ״ק  בל״ע ^
 דמגילה במשנה <״׳•> אי זו היא עיר גדולה כל
 שיש בה עשרה בטלנין, ובם״ג דמרובר, (ביק פ׳׳ב.)
 ואתא הוא ותיקן ג׳ גברי י׳ פסוקים״ כנגד י׳
 בטלנים, ובס״ג דפי׳ק דסנהדר׳ <״׳:> [ועשרה
 בטלנין של ביה״כ] פי׳ עשרה בני אדם יושבין
 בבית הכנס׳ ובטלין ממלאכתן ועוםקין בצרכי
 ציבור 3)ירושלמי [דמגילה] <פיא הליו ד״ע:) י׳
 בטלנין בכנסת ממלאכתן. * [אחי״ה בירו׳ אי׳
 בטילים ממלאכתם לביה״כ. וכניה סנהד׳ כ׳׳א:
 סוסים הבטלנין, ירו׳ סנהד פיב ד״כ עיג בטלנים
 היו. הקבוץ ברכו׳ י״ז: פסחי׳ נ״א: נ״ה. כמה
 •בטלני איכא בשוקא. והפעל הרבה פעמים בדרז״ל
 ד״ט בקל: כתוב׳ ק״ג: אותו היום שמת ר׳ בטלה
 קדושה, אבות ד, י׳, אם בטלת מן התורה יש לך
 בטלים הרבה כנגדך. שם ה׳, ט״ז בטל דבר בטלה
 אהבה, ירו׳ מגילי פ״א ד״ע ע״ד בטלה מגילת
 תענית, מגיל׳ תענית פייא בעשרין ותלת ביה
 (ר״ל בשבט) נטילת עמדתא וכי, עירו׳ס״ו: למאן
. ליבטיל לבני  ניבטיל ליבטיל לבני פנימית .
 חיצונה וכי. נפעל ז ירו׳ מגיל׳ פ״א ד־ע ע״ד עתידין
 ליבטל . . אין עתידין ליבטל, גיטי׳ פ״ד מיה
 .יבטל (כלומר אם יהיה פנוי מלישא אשה) והלא
 לא נברא העולם אלא לפוריב. פיעל : שבת ס״ג:
 אםי׳ הקב״ה גוזר גזירה הוא מבטלה, אבות בי׳ ד׳

j יי « ־ ; 
 בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל וכי, די, ט',
 כל המבטל את התוךה מעושר סופה לבטלה טעוני,
 ע״ז מ״ב. נ״ב: נכרי מבטל ע״א שלו ושל חבירו
 וישראל אינו מבטל ע״א של נכרי, עירובי׳ סיר,:
 ביטל רשות, שם סיז. ביטולי מבטל. גיטי׳ ל״ב:
. מבטלינן  בטילי בטליה שם ליו: אבטליניה .
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 ליה. פועל: עירו׳ סיט: רשותי מבוטלת, גיטי׳
 ל״ב. מתנה זו מבוטלת. והתואר בטל(בלים בטלא
 nichtig) גיטי׳ ל׳ב. ואילך בטל הוא, ע־ז ט־ז:
 קהליר פ׳ כל הדברים: דברים בטלים. אבות ד׳.
 • י׳ בטלים הרבה, והשם בטלה, בטילה, ביטול׳

> > T T ; -

 מטולא עיי׳ ברכו׳ ס׳ג: לא יצא הדבר לבטלה,
 אבות ג׳׳ ד המפנה לבו לבטלה, כתוב׳ נ״ט:
 הבטלה מביאה לידי זימה וכי (עיי״ע שיעמום),
 ירו־ ברכו׳ פיו. דיי. שלא להזכיר שם שמים
 לבטלה, ירו׳ כתוב׳ פ״ז דל״א: דברים של בטלה׳
 ב״ד פצ״א דבר של בטלה, ירו׳ נזיר פיר דנ״ג:
 לא על הבטלה הן באין וכי, כתוב׳ ק״ה. אגר
 בטילא (כלו׳ שכר שיהיה בטל ממלאכתו) ירו׳
 נדרי׳ פ״ד דל״ח ע״ג שכר בטילא. שבת ל״ב:
 בעון ביטול תורה . . ביטול תרומות ומעשרות,
 יתעני׳ זי: אין הגשמים נעצריןאלא בשביל ביטול
. ושם אין הגשמים וכי אלא . ׳  תרומות ומעשרו
 בשביל ביטול תורה, מנחו׳ ציט: פעמים שביטולה
 של תורה זהו יסודה, שבת ט״ו, א׳ ביטול בית

T • 

 המדרש׳ עירוב׳יס״ו: ביטול רשות, •ירו׳ פיאה׳
 פ״ד דייח: ביטול עניים. ירו׳ גיטי׳ פ־ד דמיו.
 ביטול פריה ורביד״ ירו׳ ע״ז פ״ג דמ־ג: יש לו
 ביטול, ע״ז נ״ג: בביטולא בעלמא פגי. ושרש

 בטל לימ הוא] —
 בטם =־ בוטמא(Terebinthe בל״ס בטמא, בטמתא׳

 בלשון ערבי fo ואצל ר׳ סעדי׳ גאון
 בר״ג דפי אם אינן מכירין אותו(ר״ה כ״ג••) אלמונים
ה ו׳. י״». תרג׳ כבוטמא ישעי ) ן ו כאל  בוטמי4)'כאלה ו
 וכבלוט, תחת האלה (בראש׳ ל״ה, ד׳, ובדפ״ע בטיס
 תרג׳ [תחות] בוטמא. * [אחי׳׳ה והוא תייר
 וכניה ירו׳ כלאי׳ פ״א דכ־ז. לוזין ומטמין, וכן
; ש״ב, י״ח. ט׳'; ישעי׳ אי, לי;  תרג׳ אלך, (שט״א ייז, ב׳
 הישע י׳׳ מטמא וכיה בהעתקת ע׳ זקנים
 ובפשיט׳ (עיי׳ גיזיניאוס תיזוירוס א׳, ני.) וכן
 דעת ר׳ יונה (כתאב אלאסול צד מ״ז) אבל
 הרטבים לשביעי׳ ז׳, ה׳ פי׳ אלה עיי בלוט ^
 וכ״ה ברע״ב ובלתי נכון הוא ורש״י פי׳ בוטטי:

— [uimen פי׳ uimi אולמי בל״ר 
Haseinuss בטן = בוטנא (לפי דעת רבינו 
Pistacien- ולפע״ד הוא היחיד מל״ט בטנים 
 88!״0 בשביעית פ׳ כלל גחל <6"י׳ םיה> לולבי
 י) כ״ד, בכ״י ו״ו והוא ל״ע ובל״י pSvSai• = צבא ולפנינו א״ יותר טוב גונדא אבל בע׳ גנה ע״ש אי׳ ג״כ גי׳

) בכיי ובדפ״ר במיסא וכיה בע׳ גנח ולפנינו אי׳ בוטיטה. 3) וכן פירש״י לב״ק ור״ן  גינותא וצ״ל גוניתא כגי׳ כ״י ו״ו. י

 למגיל׳ חולק על זה עיייש. 4) כיה בכיי ו״ו וליד אבל בדפ״ע בטיס אלמוגים וכן בכיי כ׳ בשתי פעמים תהת אלמונים

ם בלוטי י נ ו ל י ותחת זה גרס דבינו בעי בלט א ט ו ל  אלגומים (עיי׳ דיס דיה צד כיו':) ובנו״ג בהיפך אלמונים ב

 והדין עמו.
6 



-  ׳מב בטן

) פי׳ כמו בטנים ושקדים (בראשי׳  האלה והבוטנא י
א ובלש׳ נ א ל י ב  מ״ג׳י״א)ובלע״זנוצילי')והוא א
* [אחי״ה ב״ה רק בכיי פאריז . ז ו ל ל נ א ע מ ש  י
 ונכונים הדברים וכ״ה בקצת בע׳ פונדק ב׳,
 אבילאנא בלאי״ט aveiiana. וכן הביא מהרים די
 לונז׳ כמעריך ע׳ בטן ״פי׳ הערוך אוליאנש״ ונלוז
nux aveiiana j ם״ אגוזים ^  הוא ממש ל״ע -
J והוא פונדק ־ ^ ,Jקטנים וגם מכונה בל־ע ;•־*־ 
 בדרז״ל עיי״ע אבל באמת המלה בוטנא יחיד מן
 בטנים הוא שם אגוזים הנקראים פיםטאציען וכן
 פירשו ל׳׳ט תרג׳ שומרוני רש״י והעתקה פרסית
 (עיי׳ ספרנו על זה צד רצ״ז ואילך) וכן פי׳
J L J _ הרטבים ורע״ב בוטנא בל״ע פסתאק 

 אבל תרג׳ אונק׳. תי״ד אי, רס״ג וכן ע׳ זקנים
 ופשיט׳ השוו בטנים עם מלת מטמא, ודעת

 ראשונה עיקר ת] —

Brustkaston, Cither, die man an den Jt23 1 
Leib) בטן !driickt: 2 Bauchgurt ar. ^Ua 
 (הבטנים כ״ה בדפ״ע ובנו״ג הבטונין וצ״ל כני׳ דה״ג)
 הבטינון והניקטמון והאירוס'בסים [כלי עץ] כלי
 עור פטיו בכלים (ט״י ט״י) ״פי׳ כמין כנוי גדול
 ) שהוא ניתן 3) לפני הבטן וכך מזמרין בו שיש

 כנור שנתפס ביד ואינו נותן לפני הבטן [וזהו נותן
 לפני הבטן, פירוש אחר] כמין אזור של עור
 שנותנין בעלי אומנות [ובעלי מלאכה] לפני
 בטניהן כדי שלא יתלכלכו בגדיהן׳. * [אחייה
 אלה דברי רה״ג בפי׳ לפדט צד י״א ועיי׳ פי׳
 הדיש וכן השלמנו הערך לפי דברי רה״ג. ופי׳
 ראשון אי׳ ג״כ בסי׳ הרטבים ורעיב ושם נסמן ג״כ
 כינוי השם בל״ע אלקיתר״א ועיי׳
 דניאל ג׳, ה׳. ז. י׳ ולפי׳ השני המלה ממש ל״ע

 הרשומה] —

Bauchgeschwuist, cM בטן = בוטנא (מל״ע 
 Bauchanschwellung) בויק״ר זאת תהיה
 תורת המצורע בסים וזכור את בװאך (ספי״ח)
 מהיכן נתחייבו ישראל בזיבה וצרעת וכי עד רב4)
 [יהודה בר סימון] אמר ממתאוננים הה״ך (במרב׳
 ייא׳ M עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם
 והיה לכם לזרא [מהו לזרא] ר׳ אמה אטד לזירנא
 ולבוטנא5) פי׳ נ פ י ח ה כדגרפינן איידי דצרעת י)
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 מגופיה מתילדתנפיחא ליה צרעתו7) ומשויא ליה
 ר ך. * [אחי״ה כ י ה ב כ י י ו ״ ו וכן מצאתי ראיתי
 בכ״י ערוך באוצר כ״י של בריטיש מוזיאום
 בלאנדאן׳ אבל בשני כ״י של אוצר כ״י בפאריז
 וכן בדפ״ע אי׳ בט״ם כך. וכיוון רבינו כחך
 כ ד ג ר ם י נ ן על זבחי׳ צייד סעיא שאי׳ שם וזיל
 ״צרעת כיון דטגופיה קא• פרחא מחלחלא ליה
 משויא ליה רך וכיה בילק׳ צו רמז ת״צ כן האיר
 עיני הרב המאור הגדול טהר״י ברילל בעל המחבר
 מבוא המשנה וטוב ונכון הוא ובלי ספק לפני דמנו
 גי׳ אחרת היתה מונחת בזבחי׳ ותחת מחלחלא ליה
ה ליה ובכיי ערוך לונדון ובשני ח י פ  היה גורס נ
 כיי פאריז אי׳ מפיחה ליה פי׳ שאינו דבוק הבגד
 בהידוק בגופו וכן פי׳ רבינו חלחל בע׳ חל י״ב עיי״ש
 ציון מכלי׳ פ׳י. ומאחר שצרעת מפורש בויק׳ עיי
 בוטנא פי׳ נפיחה מביא דמנו ראיה מזבחי׳ שגם
 שם משמע שצרעת מנפח הבגד׳ והבן׳ וכן יש
 להביא ראיה טתרג׳ ירו׳ א׳ לבטדב׳ ה׳ כ״ז עיי״ש] —

(schwangor, trachtig sein מל״ם בטן נתעבר)בטן 
 במגילת איכה (שרתי במדינות) [יצ״ל רבתי
 בגוים] והיא בטנה תרין כלוט׳ שני בנים בבטנה
 [ד] בטנא תרין טנהין את ידע א״ל חטית טרבועיתא
 בארעא תרתין מקום שרבצתה בקרקע עשתה ב׳
 רשוטין שם. * [אחי״ה וכן בב׳׳ד םצ״ח דרש טריה
 (שופטי׳ ט״י׳ טיי> בל״י rp£a׳ שלש ואמר מהו טריה

 בד תלתא יומין ר׳ אמן אטד בטנה תרין פי׳ עם
 החמור ההוא תאומים בבטנה וחמור זה היה אחד
 מהם עיי׳ פי׳ יפ״ת שם, לפי׳ רד״ק והחב׳ בוקסט׳
 אות ב׳ שטושית וגוזר מלש׳ שדה מטוגנת
 והמתורגמן פותרו מלש׳ טין תרג׳ טיט וכתב עליו
 בעל כ״כ ״לא יבין דעת״ ובאמת המלה בליס ענין
 הריון והתואר; ביט פיו: זגתא אוכטתא כי בטניתא
 וכ״ה בל״ס בטנתא כלו׳ הרה ללדת ועיי״ע זגתא׳
 והשם איכיר פ׳ רבתי: ירחי דביטנתא וכן בל״ס
 בטנותא —. ודע ששלשת ערכים אלה בדפ״ע בלי

 נכון תחת סוג ע׳ אחד הובאו] —

 בטני (טין עוף אולי טל״פ = בטנה
) אמר אטיטר לקני ובטני שריין W a c h t e i 

ף (חולי׳ סיג.) 1 ע  בם׳ אלו טרפות בגט׳ דסימגי ה
 שטות של עופות הן. *[אחי״ה בלי ספק שמות

 י) כ״ה ג״כ בידו׳ שביעי׳ פ״ז מ״ח ובכיי ם׳ עיי׳ דיס שס צד טיו אבל בע׳ אלה ג׳ גי׳ רבינו נוטטא עי״ש, ובמשנה
 שבמשניות הגי׳ הבטנה וכ״ה בתוספתא שביעי׳ פ״ה. *) כיה בדפ״ע, ובכיי ו״ו ליד ה״ב יעד,יק נוקלי וכיח בדפיר בע׳
) כ״ה בכיי'י״י יצריך 4 . ן ת י  פונדק כ׳ ושניהם נכונים ובלאי״ם Haselnuss, nocella, nocciuola. י) צ״ל כגי׳ רה י ג נ
 להשלים. 5) בדפ״ע בוטנא אבל בע׳ זר ג׳ היטב לבוטנא ובמדיר פ״ז בטעות תחת לזירנא: לירא. •) כ״ה בכ״י עדו׳ ובדפי
 אמש׳ וכיד, לפני הרב בעל יפה תואר אבל נדפ״ע נט״ס דערעת. י) ונפי׳ יפה תואר לויק״ר פי״ח הגי׳ בשם העדף לצרעתו.



 43 * 2 ביים - 1 בית נט

 פרסיים הן שבעל מימרא א מ י ט ד חי בבבל ולדעתי
 הטלה ל״ם שרשמתי וכן לקני הוא לים =
 ^ שם עוף מים אשר בשרו טוב למאכל עד
^  מאוד וכן שקנאי(חילי׳«» נראה שהוא ל־ם ׳

 שם עוף אחד] —
נא (Bandei, aebund מל״פ חולי׳  *בטו
י חיישינן נ ו ט  נ״א: כיתנא דעביד ב
 ופירש׳י חבילות חבילות וטוב ויפה הוא כי בל״פ
 הוראתה כן. כי בשתאן הם חבילות ואות ש׳

 נבלעה.
0rt, Bata- בוטנה (בל״ס באטניא עיי״ע בישן* 
 nna) ירו׳ ע״ז פ״א דל־ט ע־ד ירידה של
 ,בוטנה ובב״ר ססט״ז יריד של בטנן עיייע בישן.
dor 4. Finger (Ringfinger) jr*•*, טדא (מל״ע? 
 או מל״ע Fingerring) בחולין בפי
 בהמה המקשה בגט׳ בהמה שנחתכו רגליה <ע״י->
 אמר אביי ד בטרי בתורא פי׳ ריח בטרא ב י טחרא')
 מלש׳ מחורי הזהב (שיא יי׳ ״׳» ואמר עוד קבלה
. *[אחייה ת ו ע ב צ ׳ א  בידינו מרבותי בטרא ד
 בנויג בטדא וכן הובא בש״ע ייד טור סי׳ מ״ו ועיי׳
 ס״ נ״ו וכ״ה בתש׳ הדשב־א פי׳ ל״ו שהזכיר'בשם
 ריח שבטדא ד׳ אצבעות קבלת הגאונים וראוי
 לסמיך עליה וכיה דעת הרי״ף ובעלי תוםם׳ חולי׳
 מיד. והרמב״ם בפ׳׳ו מהל׳ שחיטה עיי׳ ביי לטור
 סי׳ מיו. וזה כנגד שיטת רש״י שפי׳ בטדא אצבע
 ולפי זה ד׳ בטרי בתורא לדעת ר״ח וסייעתו הם
 ייי אצבעות וכיה ברמב״ם בפיה מה״ש ולרש״י ד
 אצבעות וכל אחד לשיטתיה וטעמיה אזיל עיי׳ ב״י
 לטור סי׳ נ׳ו. והמלה נגזרה מליע בנסר(משרש
 בסר) פי׳ אצבע רביעית שהוא אצבע של חותם או
 ייל שהוא ממש ל״ע ב ט ר: טבעת של אצבע
 לפיכך כמלא בטרא (חילי׳ נ׳:> שיעורו רוחב ד׳
 אצבעות כלוט׳ רוחב שהגיע עד טבעת של אצבע
 י״ל עד אצבע רביעית וזהו תפיסה פי׳ אחיזת יד
 כמו שפירשיי בחולי׳ שם וכן פי׳ שם ט״ד. תפיסת
 יד . . כשלש אצבעות וארבע וכי ומעתה נ״ל
* •ay*• א עיקר הגי׳ שהרי בל״ע ד ט  שאולי ב
ד׳ והרין ובהיג <עיי׳ תוספי חילי׳ ת י ז י ח  טעמו א
 מ"י• יי״ כיי> פירשו ב ט ד א ב׳ אצבעות אולי

 סביו לגזור הטלה מליע ?.׳״J2 שטעמו אצבע
 שנית• — וגי׳ בטרא ברי״ש מצאתי כתוב גם בפי׳
 רנט״ה כיי לחולין נ׳: בקובץ ב״י אנגייליק׳ דף

 שיט] —

grad- optV/omov בוטךגונין (נשתבש מל״י* 
 winkiig) פסיקת״ר פ׳ כי תשא 5 זו
 סנהדרין שלא היו יושבין בוטרגונין ש ו ר ה א ר ו כ ה
 אלא וכי המלה הזרה מפורשת בצדה עיי שורה
 ארוכה ובל״י טעם המלה בזוית ישרה עיייע

 אסטרונגילון.

t r ^ # (טל״ם בטש an- umstossen, בל״ע . ט  ב
 mit Gewalt anrennen); ניטשה בל״ם
der Tritt, das Stampfen, eino Art ניטשתא 
 Weiken) אתא חמרא לונא נטשא לשרגא נריג
 דכל כתני הקדש(שבתקט״ז:) * [אחי׳׳ה בנוסחאותינו
 לי׳ מלת לובא ובא ממאמר הקודם עיי״ש ועיי׳ על
 ציונים בע׳ אנטידיקום, ובספר רעליגיאנסגעש.
 שטודיען להר׳ החכם משה גידעטאן צד פ״ד ואילך
 מוכח בראיות ברורות שעיקר הגי׳ ישן נושן כצ״ל
der Scheffei) א ובל״א ג ר ש ה ל פ ר כ מ  ח

 hat das Licht ausgeloscht) ורומז ר׳ גמליאל
ה (מתתיהו ה׳, ט״ו) . ברית חדש  בעוצם שכלו על
 שכתוב שם •אין דרך בני אדם להעלות הנרות
 בהשימן תחת חימר (W׳wo ™ u.o) כי אם על
 המנורה׳ ובטים נהפך החיטר לחמור! וההשערההזו
 ראויה למי שאמרה כי באמת בשבת שם מראה
 באצבעותיו ההוא םילוםפא (שהוא מאמין בדת
 חדשה) על מאמר ישו באמרו אנא לא למיפחת
 מן אורייתא דמשה אתיתי וכי וזה המאמר ג״כ
 נמצא במתתיהו ה׳ ייז ור״ג מיניא וביה ענה לכסיל
 נאולתי] — ונס׳ מי שהחשיך בגט׳ דמהלקטין(שבת
 קנ"י-> לוי בדיה דדיה נר חייא אשנחיה לגנליה
 דבי נשיאה י) דהוה גביל וספי לתוריה בטש ביה.
 ונר״גדניצד מעברין(עייו׳נ׳׳ג:) נרוריא אשבחתיה
 לההוא תלמידא דהוה קא גרים נלחישד, נטשה
 ביה. ונס״ג דהנונס צאן לדיר (ביק ס״ב-> ההוא
 גברא דבטש ננספתא3) דחבריה׳ ובסי הגוזל עצים
 בגט׳ הנותן לאומנים גשם ציט•) ובפי המקבל בגט׳
 המחהו4) אצל חנוני(ב׳׳ט קייב•) הכי במאי עסקינן
(  דאגריה לבטשיה5) ביטשא ביטשא נמעתא'
א רסיסה ברגל. *[אחייה י ה טה ש ׳ בעי  פי
 וכך' הוראת המלה בל״ם וכן פירש״י בעירו׳ עיי
 בעיטה ובב״ק עיי דריכת הרגל ושם לועז פולייר
das "VValken, ובב־מ פלאר״אש walkcn, fouler, 
 fouiage, ׳ ומהרייל בעמת״ר רוצה. לפרשו מן לשון
 יוני׳ <0ד>ד*ז־»זז וכבר הקדימו בעל כ״כ ולא

 נהירא לי] —

 י) כיה בכיי ויו ודפ״ר. י) וב״ה בב־י מ׳ ואיפ עיי׳ דיס שבת צד קצ״א: ובנו״ג נשיה. י.) ב״ה בב״י ובדפ״ר וכיה בע׳
) וביה ברש״י אבל בנו׳׳ג דקא אגייה  כסןש ד׳ אבל בד״ פ חדשי׳ בם״ס דבתפתא. 4) כיה בכיי ויו. בדפ״ע בטיס הניחהו. 5

 מניה לב ט ושי. •) כיה בב״ק, אכל בביס במשא.

6* 



י אבירן - * בי בר םיםין מז  44 ב

 בטיתא (Kapperbiathe נתקצי מל״ע או
niedriger Strauch und dessen *ty מלים 
 Biathe) בפי כיצד מברכין בגט׳ חוץ מן היין

aiaus ת ות׳ מובלעת י  *2 בי <נל״ס כמו ב
 פתרונו בית כלוט׳ בית מדרש ושל חכם
 פלוני כמו בי ר׳ ינאי בבבלי (ובידו׳ בית ר׳ ינאי)
. ושקלוה ל נ י צ א וכן תנא דבי ר׳ ישמעאל עיי׳ על זה מבד,״י מ׳5  (ברכיי ל״י:) הוה עובדא . .

א וחיי בוטיתא1) ובפ׳ אלו טרפו׳ בגט׳ ואות ת׳ מובלעת כמו בי בל״ס. וכן בליע בי ח ר פ  ד
 אחוזת דם המעושנת (חילי׳ נ״ט•) א״ר יוסף האי פתרונו ראש וראשון של בית ועיי׳ עוד ע׳ ברכיי.

 מאן דאכיל י״ו ביעין וארבעי י) אמגוזין ושב ומלות הרבה מורכבות עם ןי עיי׳׳ע למטה.
 בוטיתא דפרחא ושתי רביעתא דדובשא בתקופת
 תמוז אליבא ריקנא מתעקר ת ל י א דליביה י)
 פי׳ בוטיתא היא אביונות. * [אדזי״ה וכ״ה ברש״י
י של נ י ע ר  ברכו׳, אבל בחולי׳ שם פי׳ בוטיתא ג

 * 3 בי (= בין .eiid ן ,zwischen) ברכי׳ מיד: בי
 גילי, עיי״ע גלדן׳ <צם מיג: בי שמשי וכ״ה
. (דיס שם צר צ״א:) ן ״ י פ ״ ש ו פ ו ״ א ׳ ן , ט . כ  ב

 ובנו״ג ביני שמשי פי׳ בין השמשות. כתוב׳ ק״ג.
י בי שמשי, ערב שבת עיי׳ פירש״ שם ולשבת שם מ צ ^ ע י א י כע״י' ה נ י ב ת י ט י ע ש ש י  ו

ת ועיי׳ עוד•תעני׳ כ׳׳ה. ומשיב רש״ שם נשמע מזה, י נ ו י נ א ׳ י א ח ר ם  נקרא צלף והוא ג״כ נקרא נצפה י
א שכתב פירושו מסכתות שבת וכתוב׳ אחר פירושו של י ד ה ח א א ת י ט ו כ ת י ו נ ו י נ א זה ו ^ י' ' א ' ה י  P פ
• תענית — ועיי׳ מנחו׳ ק׳: שבת קיט: בי שיבבי וכ״י רויא P ש ם נ ג ת י ו נ ו י י י א מ ו א ש י ס ה ד פ ו י  ו

׳ ט׳ דשיבבי ורש״י גורם בי שבבי וכ״ה בע׳ שי ה׳ א א' ח י ׳ פ ה פ צ ׳ נ ת ו נ י י ב ם א י כ ר " ע י ת ע י נ י י נ  א

ת ושני פירושיו של רשיי נמצאו ג׳יכ בע׳ הנזכר. נ י ת נ . י ^ ש < י  צלף ב׳, תמר ב׳ וכן מפורש ב
י יבמו׳ קייח: בי חרתא- שבת ק״י. בי חלתא וכ״ה ״ פ ׳ ם י י ש ע ר מ י י  מקור) ספיד דמעשרות,.וכנ״ה נ
ז בכיי א״ם אבל בכ״י ם׳ ביה חלתא יפירש׳׳י בין י הו א י1פרם די ד *? ה ב ז כ י נ ד הי א ע״ג כ ״ נ  י
ה החולות (וזה הלשון אי׳ בשבת ל״א.) וכן פירש׳׳י  . טריטין אילין ביטיתא וציל בוטיתא-ילכאיײי ז
" בי חלתא בביט כיו. ב״ק סיא: קאי בי מצרי. ם י י פ ב ש * כ ה ש פ צ ׳ נ ע נ י נ ' ב ר ע ל ״ ס מ א י נ  ת

גי׳ רבינו בע׳ בי " שבת נ׳: בי גזרתא דקני לפי' א ה f ש י ונ׳'ל ז ם החומץ י י ע ל כ א י  לופיא ו
׳ גזרתא עיי״ש. עירו׳ כ״ב: בי עמודי אבל ביבם׳ פ ע י ״ ל א ב ת י ט י ת כ י מ א ר1םיס• י ד ' 1 י ש' כ ׳ כ ו י י  נ

. י ם בםפ״י ע״ח. ברכו׳ ח׳. ול׳: ושבת י׳. אי ב?נ ״ נ ט ר ל ^ ימי" סה'׳ט ל  פי' יהנץ ש

 דטעשרות שכתב צלף י. י. יש ממנו שהוא הפרח
(in, mit, zu מלה בטי בל׳׳ע ^ = ב בעברי)ז _ בי ה . ש ײ י , י  ויש טמנו פרי וכי עישיה] — _״״ -

 * 1 בי = בן(Sohn ואות ן׳ מובלעת) פתרונו בן
 והרבה פעמי׳ בידו׳ ד״מ ר׳ ישמעאל בי ר׳
 יוסי, ר׳ אלעזר בי ר׳ יוסי׳ ירו׳ ברכו׳ פ״ד ד״ז עיג׳
 יירו׳ יבמות פ״א דיב: ירו׳ כתוב׳ פיב דכ״ו רע״ד׳

 שבת ק״ט. בי מיללי דנורא ובע׳ מל ט׳ אי׳
 בטללי וכ״ה בכ״י מי. פסחי׳ קי״א: בי כדא . . בי
. בי בוציני׳ .  בחשא עיייע בחשא, סוט׳ י׳׳ בי קארי
. בבוציני וכיה בע׳ קר ו׳ .  ובטגיל׳ י״ב. אי׳ בקרי

 ו״נ דגי ו רע״ ד׳ ן 1 - < 1
 . . I •ועיי״ע בי קברי. וכן יורה בי כמו בל״צ chez יחס

 ר׳ אלעזר בי ריש ירו׳ סוט׳ פ״ג די״ט: ר׳ אלעזר ־1׳־. ״
 (לעזר) בי ר׳ ינאי ירו׳ ברכו׳ פ״ה ד״ט סעיב׳ ירו׳
 מעשרו׳ פיד דנ״א: ירוי ב״ט פ״ז די־א סע״ב ותחת
 זה אי׳ בירו׳ גיטי׳ פ״ג דט״ה. ר׳ לעזר בן ינאי
 ובבבלי חולי׳ נ״ה. ד׳ אלעזר ברבי ינאי(ברבי או
 בירבי עיייע,ברבי) ד׳ יודן בי ר׳ ישמעל, ר׳ יודן
 בי ר׳ שלום עיי׳ מבה״י למהרז״ף צד ציה: ד׳ יוסי
 בי ר׳ בון, שם ק״ב. אב״ בי ר׳ בנימין ירו׳ ברכו׳

 . פיה ד״ט עיד.

 השייכות ד״ט בי מר עיי״ע׳ בי ארמאה . . בי
 ארמלתא עיייע ארם ג׳, ארמלתא, בי תרי, בי
 תלתא עיי׳ ערכם והרבה פעמי׳ מחובר עם שטות
 המקומות ד״מ בי ארדשיה בי חוזאי, בי לפט, בי

 מכסי וכדום׳ עיי׳ ערכם.

Jבײא (מלת הקריאה בל״ס ויא, וי, בליע *׳ 
 בליר !ach! weh! vae) ביבמות בריג דפי
 נושאין על האנוסה <יבמ׳ צ״ז:> בייא מאח דהוא

V׳n ביה ג״נ בעי 6רחא א׳ ונייד• בב״נ צד כיב עיג ובכיי ם׳ ובשניהם ו ה ו י א בוטית וכ׳ה בילק׳ קדושי׳ רמז תרט״ו (  י
ך כ ח ו נ נ ס e ר ד ד א י ה עיכ על איזה ס6ר כיון נעל הילקוט נרית אלה הזיה רענן  לניצא דשרחא והוה כוטיתא כ
י א׳ וט׳ נכתב רש״י קרובה נציור ותמונה ורית הוא מר׳  לא הגיד לנו ובתהלה עלה על לבי שהוא טיס תהת דרמיה נ
ן נהרנה נרשיי ונאמת נתנהו׳ סיף האזינו סי׳ ז׳ צד שט״א: איי ״וכך נמצא בספר רבי משה הדרשן״ ש ר ד ה ה ש  מ
 אבל יותר נ״ל שטיס הוא תחת דרכיה והוא דבינו בעל הערוך וההערה המושנלת או מבעל ילקוט נעצמו או מאיזה כותנ
 היא להודיענו שכיה גי׳ דבינו בעל הערוך לאפוקי גי׳ הגט׳ בברכו׳ ששם אי׳ ושקלוה לפרחא דביטיתא ואיקיים ביטיתא ע״נ
) כיה בכ״י ױו וכ״ה בש׳׳ס וכן בכיי ) בדפ׳ ר הסר. י  ודו״ק. וגי׳ ב ו ט י ת א הובאה עוד בעי אביונות, פרחא אי, צלף בי. ז

״ אנגייליק׳ דף שט״ו אבל בכיי ד,״ב בטייס חליא ובדפ׳ע טליא.  רגמ״ה לחולק כקובץ כ



 מה י בייה
 ו :ז

 אב והוא בעל והוא בר בעל י). ובו״ג דבא לו כ־ג
 «יימ׳ ס׳יט:> ובפי ד׳ מיתות בגט׳ הנודר בשמו

 <סנהד׳ ס״י•) א״ר יהודה ואי תימא ר׳ יוחנן בייא

 ב״א היינו דאחרביה להיכלא. *[אחי־ה בנרג
 למקדשא׳ ופרש׳׳י בייא ״לשון זעקה וקובלנא״
 ורבעו אליקים כתב •הייא הייא* מצ״ל בייא בייא)
 ויי ויי ואי׳ דגמי מציל דמפרשי) בקשה בקשה
 לש׳ תפלה" עיי׳ דיס יומי צד קיא: וקרוב לזה
 פירש״י לבראשי׳ ט״ג, כ׳ בי לשון בעיא(בל״ס בע;א)
 ותחנונים הוא בל׳ ארמי בייא בייא וחולק עליו
 הרמב״ן עי״ש וע׳ הבא אח״ז׳ בויק״ר םפי״ז דרש
 בבאר, (יחזק׳ ח׳׳ <־•׳> בייה בייה תותבא מפני למרי
 דביתא וכיה בילק׳ יחזק׳ רמז שמ״ח, ושם רמז שמ״ו
 אי׳ גי׳ יותר טובה בייא ב א לעלמא תותבייא
 מפנן למרי ביתא ובדב״ר פ״ב אי׳ הא בייא ר ב א
 לעלמא וכי פי׳ אוי למנהג שהתושב והוא גר

 מפנה ומגרש אדון הבית] —

Gewalt, gewaltsame Beliand- pcx) ביאה (בל״י 
 lung) בילמדנו בס״פ בראשי׳ אמרו החיה
 והעופות והבהמה ביאה עוברת עלינו שאלו חוטאין
 ואנו מתים י) ובויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני
 ביאה אתה מעביר עלינו למה אתה נוטל את
 בנימין לעבד אנחנו מכרנו את אחינו לעבד לכך
 נתחייבנו להיות עבדים אבל בנימין לא היה לו
 עסק בדבר הזה 3) ובאשה כי תזריע: או בשר
 (לפנינו כתנחו׳ ליי) אמר הקביה לירמיה ראה מה
 עשו לי בני הביאו לי מצורע וסומא לתוך ביתי
 צווח אני ביאה עליהם, ובסמך לבנים אתם אמר
 להקב״ה ביאה אתה מעביר עלינו שישראל חוטאין
 ואנו לו קין פי׳ ענין זעקה על עוות הדין. (א״ב ם"
 בל״י בייא ע;ל ועוות דין ובויא (,or£) ענין צעקה).
 ל:' [אחי״ה הראשון נ״ל עיקר ויפח עולה גי׳ רבינו

 שמלת ביאה בעצמה ותומה ל״י פי׳ תקיפת עוז
 'ועוות הדין׳ ויש להפריד הערך לב׳ ערכים ולא
 כאשד הדפיסו עד הנה בע׳ אחד ועל זה מראה
 כתיבת המלה, אבל בנוסחאות החליפו שתיהם זו
 עם זו, וכן עשה הרמב״ן במח״כ בע׳ הבא אח״ז

 עיי״ש] —

 *?1T, בייא (בליי ;Lebensunterhalt, £10) ירו׳
 חגיגי פ״ב דע״ז ע״ג דרש 3יך, שמן(חד,ליי
 ס״ח׳ הי> אין לך כל מקום ומקום שאינו ממונה על
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 ביה שלו ומי ממונה על ביה שבכולם הקב״ה ביה
 שמו <כי יד,) 1צ״ל בייה] שמו ויותר נכון הגי׳ במד׳
 תהלי׳ ריש מזמור קי״ד . . על בייא שלו וטי
 ממונה על ב;יא1 של עולמו כביכול הקב״ה שנא׳
 ביה שמו אתמהא אל תהי קורא ביה אלא בייא
 שמו ובקצת נוסחאו׳ אי׳ ביאה ובילק׳ תהלי׳ רמז
 תשצ״ד אי׳ ביא ובביר פי״ב בטיס בית, עיי״ע
 אגריקוס ואגיסטם. והרמב״ן בראשי׳ מיג׳ כ׳ גרס
 בנכון בייא ופירשו צעקה ועוות והחליפו עם ע׳
 של קודם הזה וכן דעת קרבן העדה בירו׳ חגיג׳
 והאטת שהוא ליי וטעמו מחיה ומזון, ושיעורו בל
 מדינה יש לה ממונה על המחיה והמזון שמפרנס
 את המקום והקב״ה זן ומפרנס את בולם, וגבוה
 מעל גבוה שומר הוא. — ובידו׳ נדרי׳ ס־ג דליח.
 בן אורחא דבר נש מיטור לחבריה בורוסתי ב י י ה
 לא ידעתי לפרשו וקה״ע ום״מ נדחקו בזה ומשכנו
 ידינו טלבררו משוס כשם שקבלת שכר על
 הדרישה וכי, ואולי צ״ל ב ו ר ו ם ת י ה בייא בל״י

 p*1&v 1&ד׳5>£0 פי׳ אכול מעט.

Haus (Angehorigc) de8 Gr0R8)- בי אבא רבתי 
Angehorige = בי אמא רבתי ; vaters 
Angehorige = בי אחבי רבה ;dor Grossmutter 
 des Grossoheims) בם׳ כיצד אשת אחיו בגם׳ כלל
 אמרו ביבמה (יבמו׳ כיא.: כיה בכיי ו״ו וליד אבל
 בדפ״ע בטעות כלל גדול אמר ר׳) אמר רבא אטו
 בולהו לאו משום גזירא לגזירא נינהו אמו עמה
 אם אטו שנייה וגזר על אם אבי אביו 4) משום
 אס אמו מ״ט דכולהו בי אמא רבתי קרו להו. פי׳
 לאם אביו אמא רבתי קרו לה כמו לאס אמו׳ אם
 תתיר אם אביו יבא ליקח אם אמו אשת אביו
 ערוה׳ אשת אבי אביו שנייה וגזרו על אשת אבי
 אמו משום אשת אבי אביו מ״ט כולהו דבי אבא
 רבתי קרו להו שקורין לאשת אבי אביו דבי אבא
 רבתי כך קורין לאשת אבי(אביו) [צ״ל אמו] דבי
 אבא רבתי אס תתיר זו יבא,להתיר זו טעמו מאי
 בולהו דבי אחבי רבה 5) קרו להר אחבי הוא דוד
 כמו, שקורין לאשת אחי האב מן האם דבי אחבא
 רבה כך קורין לאשת אחי האם מן האב ואם תתיר

 זו יבא להתיר זו.
Art Akademie in der, בי אביךן (לפי דעת דבינו 
 relig. Disputationen stattfanden מל״פ

) בנו״ג שחי פעמיש ב״א אבל גי׳ רש״י ברבינו. *) בתנחו׳ בראשי כ׳יד. הגי׳ והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות  י
) ובביר פצ״ג אי׳ הגי׳ בי . . בייה את מעביר עלינו אדני וכיה בפי׳ הרמב׳ין לבראשי׳ שש ובן הובא שש  ט ה ו ז ה. י
 שמיר פ״כ שמא אני מעביר בייא על ברייה, ושש םכיז מיג ארס מעביר ב״א על חב־רו, וכיה בתנחו׳ דיש דבריי צד

 שיט. איל משה ב״א אתה מעביר עלי לא איש דבריש אנכי. 4) בנויג על אש אביו ועיי׳ פירש״י. 5) בנו״ג דבי דודי•

 ועיי׳ רש״י שכתב רבתי לא גרסינן.

 ץ
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 stark bewohnter, besuchter Ort) בפ״ק
ן («׳׳«•> מ״ט לא אתית ה מ ן ע י נ ו  דעיז בגט׳ אין ב
 לבי אבירן איל ר׳ אלעזר בר סרטא זקן אני
 ומתירא שמא תרמסוני ברגליכם, ובר״ג רכל כתבי
 הקדש (שבת קטיז-> רב לא אזיל לבי אבירן וכיש
 לבי נצרופי, פי׳ בי אבירן חצר ידועה למלכים ויש
 בה ספרי חכמות מכל אומה ויש בה ספרי תורה
 נביאים וכתובים כתובים בלה׳׳ק ומפני שאין ידוע
 מי כתבם או ישראל או זולתן ע״כ רםיא ביד ר׳
 אבהו להורות עליהן להצילן ובזה בי אבירן
 נקבצין מכל אומה חכמים ונושאין ונותנין בדברי
 חכמות ובדיני כל אומה ולשון. *[אחי״ה בגוף
 הענין פי׳ כן ריח בפי׳ ע״ז כיי(קובץ כיי אנג״ליק׳
 דף ייב) וז״ל בי אבידן פי׳ לשכה בבית ע״ז שלהן
 ומתקבצין שם כל בעלי חכמה ומין בדברי חכמה
 עכיל. והמלה אי׳ עוד בשבת שם שמואל לבי
 נצרפי לא אזיל לבי אבידן אזיל אמרו ליה לרבא
 <טים וצ*ל כמו בכיי מ׳: לרב) מ״ט לא אתית לבי
 אבירן א״ל דיקלא פלניא איכא באורחא וקשי לי
 ניעקריה דוכתיה קשי לי ובכיי א״פ אי׳ דכותיה
 וכן היה כתוב בכ״י מ׳ ודכותיה או י״ל וגכותיה
 (עיי׳-ד״ם שבת ק־ל5) ופירש״י דבי אבירן; ספרים
 שכתבו להם הצדוקים(ובדפוסי׳ הישנים ה גל ח י ם>
 להתווכח עם ישראל ומקום שמתוכחים שם קרי
 ליה בי אבידן וכי עיי״ש ובשבת קנ״ב. א״ל קיסר
 לד׳ יהושע ב״ח טיט לא אתית לבי אבידן א״ל
 טור תלג וכי עיייע טר ג׳ וםירש״י בי אבירן:
 מקום העשוי להתווכח שם צדוקים ובייתוסים
 (ובדפי הישנים ובכיי אי׳ המינים והכומרים, עיי׳
 דיס צד קם״ד0 ובביק קייז. אי׳ רב הונא בר
י מיל לגרום לבי י נ י י א ב ב  יהודע איקלע ל
 אבידוני) אתא לקמיה דרבא א״ל בלום מעשה בא
 לידך א״ל ישראל שאנסוהו נכרים והראה מטון
 חברו בא לידי וחייבתיו וכי. קשה עד מאוד לעמוד
 על איכותן ומיהות׳^ של שתי מלות בי אבידן
 ובי נצרפי(כגי׳ הש״ם וכ״י מ׳ וא״פ) או בי נצרופי
 בגי׳ הערוך, לפי ציור תבניתה המלה בי אבירן
 דומה למלה פרסי׳ שרשמנו ועליה הטיף הגאון
 שייר מלתו בעיט צד ב׳ וטעמה בל״פ מקום בנוי
 ומיושב אשר שמה יתאספו אנשים רבים, וזאת
 שנית שהמלה אינה מצויה בידו׳ ובמדרשים רק
 בבבלי וגם בציון ראשון משבת הוזכרה המלה אצל
 רב ושמואל ונוכל לומר שהמלה ל״ם, בכל זאת

 אין דעתי נוחה הימנה לבאר ככה מטעם הרשום יען
 שאיזורו מוכיח עליו והמשך הסיפור מסייע כי בבי
 אבירן ובי נצרופי ש ת י כ ת ו ת מתנגדות ליסודי

 דת יהודית במשמע ודע שכת אחת נקראת עלי
 שם מיסדה אבאר <V<•) בני אבאדן OloU והית׳
 כת מתחסדים וכת השניה נקראת כת של עתיק
 יומין Zrvana ולדעת בני כתה זו אשר נתחדשה
 בימי הסאסינידען, ולפי זה בימי רב ושמואל
 עיקר ויסוד האמונה הפרסי׳ נתיסד על עבודת
 כוכבים ומזלות וצבא השטים (עיי׳ שסיעגעל
 איראנישע אלטערטומסק. ח״ב קפ״ד ואילך) ושרשי
 אמונת הכת המתחדשת והמתחכמת הזו כחשו
 בקבלה נושנת של דת סרסית אשר פנתה על יסוד
 הצענדאסיסטא הוטבעה ובזה נבין מדוע הרחיק
 עצמו שמואל אוהב ונאמן של בית מלכות פרסית
 מכת המתחדשים אשר מגמתם כנגד אטונה מושלת
 של מלכי סאסאנידען היתה, מלבד כי היה לתעבת
 לבו של שמואל להמנות בין הוכרי שטים ועובדי
 כוכבים ומזלות אבל לבי אבירן הלך שמואל
 שמעורב בבריות היה, לא כרב השונא לדת פרסית
 שאפי׳ לבי אבירן לא הלך והרחיק עצמו מן
 הכיעור וכן הדומה לו. יצא לנו מזה שמלות
 אביק = OtaU ׳ ונצרופי או נצרם׳ באותיות
 הפיכות = Zrvana פרסיות הנה, ואולי י״ל נם כן כי
י חצר וכאן הוא חצר המלך ^  הוראת אבירן בל״פ י
 כמו שרגילין לקרות גם בל״א iiof מקום אסיפת
 גדולים ואחוזת מרעיו של מלך ועיי״ע אפמא.
 אבל לא נכחד תחת לשוננו כי מציון שני של-
 שבת קנ־ב. וטע״ז הנ״ל נראה כי אבירן איננו כת
 פרסית ומאי דסמכית אשני ציונים ראשונים סמוך
 על ב׳ אחרונים ואדרבה אולטיה דב׳ אחרונים
 נראה בעליל אס נקרא בשום שכל את הסוג״
 בשבת קט״ז, אשר שם בראשוני הובאו דברי ריט
 בענין ספרי הצדוקים, אחר זר, דברי ר'מ ור״י כני׳
 כ״י גט׳ (עיי׳ ד״ס שם ונשמט בדפ׳ באםילי׳ מן
 הצינזור) בענין אין גליון, ואח׳יכ הובא נידן דידן
 בענין בי אבידן ומחובר לה מעשה של אמא שלום
 ועל המשך ענין זה תמך הרב המנוח ליבש לעף(בהחל׳
 ב׳׳ ק׳') יתדותיו להוכיח כי אביק גי׳ מוטעת תחת
 אביון והיא כת של אביונים Ebioniten ותחת בי
 נצרפי גרס בי נוצרי Nazarener אבל קשה לפי
 דעתי לשבש גירסאות של דפוסים וכל כיי הש״ם
 וערוך על כן אמדתי שבודאי שתי כתות האטורות

ל שבו יתאמץ , ייא—ייב מנתב הרב לעף אל הגאון שייר ד י י - ר שנה ראשונה, חוברות טי ח ש ה  י) עיין על זד. גם ב
 להוכיח כי בי אבירן ובי נצרופי הטה בני שתי הכתות עביאניטען ונאצארענער ומענה הגאון שייר שבו יונית באותות

 י שלא על כתות הנוצרים כי אס על כתות פרסיות נאמרו הדברים,
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 כאן מבטן דת חדשה של נוציים יצאו המכונות
ophitcn באנשי גנאסטיקער. ואחת נקראת מהן 
 a1״p׳Sclilangcnverelirer, '0 ולדעתי בי א ? י ד ן
 שוה עם ITXI?0' ונקראו ג״כ Naasiten מן נ ח ש
 שמאמינים בו ומפארים את הנחש הקדמוני שע״י
 פיתויו הבינו בני אדם דעת ושכל להבדיל בין
 טוב ובין רע וזכרו בני אבידי את הנחש לטוב
 וכורעים ומשתחוים לו. שאלמלא הוא לא אכל
 אדם הראשון •"מעץ הדעת, ולולא יראתי הייתי
 אומר שעל זה כיון רב בעוצם חריפתו בתשובתו
 שלא הלך לבי אבידן בעבור ״דיקלא פלניא איכא
 באורחא וקשה לי״ כלוט׳ בדרך לבי אביק יש עץ
 שמניעני. מלכת שמה וזה עץ הדעת שממנו
 מאמינים בני כת נוצרית הננאסטיקער שע־י נחש
 נשתרש בלבנו ועל זה השיבו לרב ניעקריה!
 כלו׳ ילך רב לאסיפת הכת הזו לעקור ולהרוס
 דעת של טעות זו ועל זה השיב דכותיה <זו עיק׳
 הגי׳) קשי לי כדומה לזה חרה לי ויש עוד לפקפק
 בדברים אחרי׳ שבלתי ראויים לשמעם או י״ל
 שעיק׳ הגי׳ וגכותיה צ״ל ו ג ח ו כ י ה קשי לי
 כלוט׳ יראתי ורע עלי כי מצחקים ומשחקים עלי
 אם אבא ללחום כנגדם ועל זה אמר מר בר יוסף
 אנא טינייהו אנא ולא מיסתפינא מינייהו כלוט׳
 משבח עצמו שלא ירא ללכת לכת זו להתווכח
 עטהם, אבל פעם אחת שהלך לשם שם עצמו
 בסכנה׳ וכן נמנעו שאר תנאים ללכת ולערב
 עטהם ובזה נבין מה שסיפר רב הונא בר יהודה
 שפעם אחת בא לבי אביוני (אביתי) ואנסו
 הנכרים איש ישראל והוא הציל עצמו ע״י טמון
 חברו ישראל וחייבו׳ ריר, להחזיר המעות לבעלו,
 יעל סכנת ישראל לבא לבי אבידן רמז גיכ ר׳
 אלעזר בר פרטא <בע׳יז w׳V> וריי ב״ח •בשבת
Ophiten קנ״ב. ובטוב טעם ודעת כינו חז״ל כת 
 כשם אבידן שבעלי חברה זו עובדים מלבד הילי
 !׳יגלי ומים uSwp ג־כ תהום ;0ד>7׳«11 ומלת אבירן
 ניסל על לשון;*ד׳»xpu. וטי הם בעלי נצרפי ן
 לדעתי גם זה כת נוצרית של גנאםטיקער ואמונתה
ם וכן חיו י נ י מ ף ה ו ת י ש  היתד• בצירוף ו
 נשיטוף זימה אנשים ונשים ביחד כסיפור קליטינס
 אלכסנדרינוס (ג׳ חס״ח> שכת זו היתד, מפרסמת
 כשם רבם ישו לעתיד לבא נגלו תעלומות וספוני
 טטוני חכמה בעת שבני אדם בוש לא יבושו
 ושני מינים מורכבים ונצרפים להיות אחד ויכלה
 ההבדל בין איש לאשה. והא דאטרינן רב לא אזיל

 לבי אבירן וכש״כ לבי נצרפי וכי על זמן קודם
 עלית רב לבבל קאי וידוע שרב מקודם באיי היה
ה (ביט פיו!:) י ר,ו ב ר א ד « ס א ה בא״« י י 1 ה , א ו מ ן ש כ  ו

 ובהיותם באיי לא אזלו לכתות המינים הנ״ל
 ובזה הכל נכון ומיושב] —

(das Haus des Bedienten Ada) א ייילא י  * בי א
T T ־ 

 בברכי ניג: רב יהודה מברך אדבי
 אדא דיילא כלוט׳ מברך על האור שבבית אדא
 השמש(עיי״ע דייל). והוזכר עוד אדא דיילא כב״ק
 קי׳׳ט. נדה כ׳ד t ושבת קמ״ח. ובידו׳ שבת פיב

 דיד ע״ד אדא שטשא).
(das Haus d. Todtenbesehworers) בי אובא טמיא * 

T « ־ T -

 בברכו׳ ניט. עיי״ע אובא טטיא.

Sohn des Daches,בי איןרי(בל״ס בר אגרי * 
 Damon) פסחי׳ קי׳א.• דבי איגרי
 רשפי וכ״ה בכ״י מ' שתי פעמי׳ אבל רבינו נרס
 בעי רשף דבי ניגרי עיי״ש. פירשיי שדים המצויים
 בגנות וכי ולינ שהוא ל״פ agra פי׳ רע ותואר
 לשדים וכן נקרא ראש השטנים אגרומינוס ועיי׳

 ערך אגרת.

 * בי אםיא (das Haus des Arztes) בב״ק מ״ו:
r ד ז -  ״

א עיייע פי׳ לבית  אזיל לבי א ס י
 הרופא.

 * בי אךךשיר עײ״ע ארדשיר.
(Badehaus s. Art. בלן, בניה)בי בני, באני * 
 סי׳ בית המרחץ עיי״ע בלן, בניה = בי

 בניה, בי באני.

(Ort der Verschlingung, Charybdis) בי בליעי * 
 בבכו׳ ט׳ רע״א עיי׳׳ע בלע.

c (שם פרטי נבנה משם כללי a m בי בר הבו * 
 • ד ז ,

 פרסי ־*^־י treffiich, schon) בברכו׳
 דס״ג דאלו דברי׳ (ברני'׳׳<••> אביי מברך על האור
 דבי בר חבו י) בם׳ אלו מציאות בגט׳ רמצא ספרי׳
 (בים ביט:) תפילין דבי בר חבו י) שכיחי, סי׳
 תפילין בי בר חבו שכיחי לטזבן בכל שעה שהיה
 אומן ועושה אותן למוכרן כדגדסינן (מגילי ייח:)
 בפיק דד,קורא את המגל׳ למפרע בגט׳ היה כותב:
 אביי שרא להו לבי בר חבו למכתב תפילין שלא
 מן הכתב. * [אחייה ועיק׳ הגי׳ בר ח ב ו וכיה

 בע׳ ברקא ג׳ וטעמו בל״פ טוב ומשובח].
 * בי בר סיסין עיי׳׳ע בי סרסין גי׳ רבעו.-

) כיה בכ״י ביד ועתיק וכיד, בביט כ״ט: מגיל׳ ייח; וכ״ה בכ״י מ׳ לברכו׳ ובנויג שם ארבי בר אבוד, ובב״נ דליב  י
) בדפ״ע בכולא הגי׳ הבו.  עיג וכן בכ״י ס׳ (עיי׳ דיס מ־ קטייג.) אי׳ אדבי אדא בר אהבה.׳ י
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Der Ort am Halso des Thieres)) י * 3 
-wo man beim Sohlachten den Segens 

 t>״spruch 8a בברכו׳ מ״ד 5 טרח ואייתי לי מהיכא
 דטקרב לבי ברוך פי׳ למקום שברכו שם על

 השחיטה.

 * בי בךציתא (n. p. eines Ortes) בטיק די. רב
 יהודה שרי לבי ברציתא, כ״ה
 בדפוסי׳ הישגי׳ ובדפוסי׳ האחרוגי׳ הגיהו ע״פ
 רש״י בר ציתאי (ובר ציתאי הוא שם משפחה
 עיי׳ יבמו׳ כ״א5) ובכיי מ׳ הגי׳ לבגי בר צרת׳
 עיי׳ ד״ם צד ה׳. פי׳ שם מקום ולדעתי הוא
 Barsita ונקרא כן בורזיף אצל פטלמיאום עיי׳

 ערך ברסיף.

Ort nach Benj. Tud. in der Nahe) י 3ובד? * 
J מגיל׳ כ״א (Pambaditha'8 El-J u b a r 
 רב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר וכיה
 בתעני׳ כיו. וכיה בכיי מ׳ לברכו׳ נ׳. וכ״ה
 בב״נ שם ובתש׳ תשביץ ח״ב סי׳ י״ב, אבל בדם׳
 אי׳ בברכי דאבי גיבר ובעירו׳ ס״א. דבי אגובר אבל
 בדם׳ וויניציא׳ רס״ח ובכ״י מ׳ ובשאילתו׳ פ׳ בשלח
 ^ושם גוברי) אי׳ בי גובר עיי׳ דים ברב׳ ועירו׳
 שם ושם. ולדעתי היא אליובר או א ל ג ב ר
 הנזכרת אצל ד׳ בנימין טודילא וקרובה לפומבדיתא
 והיו שם בעת ההיא כשלשת אלפים יהודים
 ומעתה מובנה מציאת בית הכנסת הגדולה אשר

 היתד. שם.

 * בי גברי (בל״י Mannerhaus, avSociv) עירובי
׳ ,  •» - ן - י

 ס׳ח. מנחו׳ ל״ג. בי גירי היפך לבי
 נשי, ראשון חדר מיוחד לאנשים והשני חדר
•Y׳jvatx.£:ov, avSpciv מיוחד לנשים ונקראו בל״י 
 * בי גזא (בל״ם בית גזא Schatzhaus) פי׳ בית

T * 

 האוצר עיייע גז ב׳.
 בי גי־גותא * (Ort, wo ein Brunnen ist) .בביט ק״ג

 .ב״ב נ״ו. עיייע גרנותא

Schichte, Gebund בי גזרתא ( אי) מלים גזירתא 
 ב׳) טל״ע .Binsengeflecht) דקני
ן ׳ בי י ) פ : ׳ ן (שבת נ י נ ם ו ה ט ט נ ג ך ״ ס י ב ט ר ד י פ  ש

ל ת ש ל צ ח ן מ י ה של קנים וי״א ב ד ו ג  א
ם אע״ג דלא דצה ושלפה לסכין מבעוד י נ  ק
 יום מותר לנעצה בשבת בתוך הקנים דסכין נכנס
 בתוך קנה לחבית. (א״ב בנוסח׳ דידן כתוב בגורדיתא
 דקני ופירש״י קני דדיקלא). * [אחי״ה בע׳ אדכי
 גרם רבינו כמו כאן וכיה ברייף וגי׳ בגורדיתא
 אי׳ ברכינו בע׳ גרד ג׳ שהביא שם מעירו׳ י״טן
 גורדייתא דקנה היינו אילן ובנויג שם גודריתא

ש אי׳ גודדייתא וכתב על זה בעל ד  ובכ״י א״פ ו
י ^ ״ולשון יפה הוא" ואין אני ם (עייי׳ צ  ד
 רואה בו יופי דאדרבה גי׳ מוטעת היא וצ״ל כגי׳
 רבינו גורדייתא וכיה ברש״י שבת ועירו׳ וברי״ף
 כ״י (ד״ס שבת צי מ״ט:> אי׳ מרדיאתא ושתי

 הנוסחאות לדבר אחד נתכוונו רק שמלת גזירתא
 בליס דבר שסדור זה על זה, ואנודה. ומלת
 גורדיתא בלים׳ פי׳ אגודה, ולפי׳ ב׳ של רבינו
 המלה ל״ע גזר פי׳ כריכת מחצלת של קנים,

 עיי״ע גרד ג׳.

 * בי גננא עיייע גנן א׳.

 * בי דגים (Fischbehaitmss) בפסחי׳ ח׳. איר
 חיסדא בי דגים א״צ בדיקה, וכי עד
ח ז״ל לפסחים  הא ברברבי הא בזוטרי וכן פי׳ ד
 צד ייב והעלה אליבא דדינא בי דנים קטנים . .
 צריכין בדיקה, וברוחב ביאור בהל׳ הרי״ץ גיאת
 הל׳ פסחי׳ חיב ע״ט בי דגים גדולים אי׳צ בדיק׳
 שיש קבע לאכילתן בי דגים קטני׳ צריכין בריק׳

 שאין קבע לאכילתן.
A 

Gefass zum Aufnehmen d. בי דוני (בל״ם ל-^גי 
 Biutes, Topf) תותי כבדא בם׳ כל
̂י׳ קי׳יא 0 סי׳ כלי לקבל  הבש׳ בגמ׳ דהכחל (חי
 דם הכבד הנצלה באש אסור. [וכ״ה בפירש״י]
ן כתוב בי דוגא בשרא עלוי ד  (איב בנוסח׳ ד

 כבדא ואם תדקדק תמצא שענין אחד הוא).

(Umhersender, Post, s. das.) בי דואר, ךװר * 
 עיי״ע.דוור ומשכ״ש כעה״י, וע״יע

 י דר ג׳.

 בי דודי (Kochgeschirr) בי כירי (בל״ע
welches am Herde ibt = בלים כורא 

 Topf) פירשנו בע׳ מלייר [וע״׳ע אנטיכי].

 * בי דיוךי(Oheimshaus) עיי״ע בי אבא רבתי.

 * בי דודא (P. eines Ortes .ז1) עײ״ע בזתא.
* T 1 

Gericht, Gerichtshof) בי דינא (בלים בית דינא * 
 סנהד׳ זי. אזיל מבי דינא, שם: כי
 אתי לבי דינא, עירו׳ ס״ה. נפיק לבי דינא, ירו׳
 עיז פיב דט׳׳א ע׳ד בי דינא שריא ועײיע דן א׳,

 וע׳ בית דין.

 * בי ךײרא (בלים דרא Wohnort) דיה ט׳ ן מה
 לשון דרור כמדייר בי דיירא וכי
ן שירצה  פירשיי מי שהוא ברשותו לגור בכל מלו
 ורבינו בע׳ דר ג׳ פי׳ בענין אחר עיי״ש ושינוי

 הנוסחאות שם נסמן. ועיי׳ע בית דירה.
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 * 3י דפי (Brotterhaus, Pre88hau8) בי דפי
 למידש ולמנגד פי׳ בית הבד או בי

 בד עיי״ע בד א׳ ועיי׳׳ע דף.

 * בי דרי <בל״ע Scheuor,Tenno) ב״ט ביא.
 במכנשתא דבי דרי עסקינן כלום׳ בשעת
 אסיפת גרנות, ושם ע״ג. פוקו הפוכו בבי דרי
 עיי״ש פירש״י, ב״ב ניד, אדעתא דבי דרי ופיר׳
 רשב״ם גורן לדוש שם תבואה, תעני׳ ני: רוח
 שאינה מצוייה חזיא לבי דרי ובכ״י קורוניל ובפי׳
 . רגטיה הגי׳ יותר נכון נמי מ י ב ע י לבי דרי עיי׳
 דים תעני׳ צד ח׳. ונגזר׳ המלה מל־ע שרשמתי
 וכיה בית אדדא ובית אדרי עיייע אדר ג׳, ועיי׳

 עוד ע׳ כנש.
 * ?י ךדי Gebiss, oig. Reihe (lor Ziihne)) ע״ז
 כיח. רמי מידי בי כני ומייתי דמא מבי
י ״הן שורות השנים״ ולפ״ז מל׳ ר  ,דרי- פירש׳יי ד
 דור = י\»י כמו שורה, ושם ודביק בי דדרי אבל
. בי דרריך (לפי  רבינו בע׳ דר ה׳ גרם מדרריה .

 גי׳ כיי ודפ״ר> עיי׳ מ״ש בעהיי.
o ביבטו׳ קכיא. \ Pr. eines Ortos) בי הדיא * 
 ההוא גברא דטבע בכרמי ואסקוהו
 אבי הדיא וכי אולי כרמי הוא נהר Corma על
 חוף מזרחי של טיגריס עיי׳ נייבויער געאגראפיע

 צד שצ״ד,
(Hochzcitshaus יחיד מרבים הלולים)בי הילולא * 
 נדרי׳ ני. אזמניה לבי הילולא עיייע
 הלולא, סי׳ בית התנות עיי׳ פשיט׳ למתתיהו כיה,

 י׳ ותייר לדברי׳ ליב, ני.

 * בי הינדוי(ל״ם הנדו פי׳ היודו dndien ברכו׳
 . ) ״ ן

 ליו: יוט׳ פ״א? עיי״ע המלתא, וע׳
 העדוי.

(See Urumia im nordl. Medien) 2י הרמך * 
: הנהו בני בי הרמך, כ״ה  גיטי׳ ס,
 לפי גי׳ רבינו בהך ערך ועיי״ע בר שניא, ומשכ״ש.
 * בי וורדי (עיייע ורד Rosenhaus) ביב פ״ד.
 חלפא אבי וורדי דנן עדן, שם ציח :
 מאי טרקלין קובתא בי וורדי עיייע טרקלין.
 * בי ז1נ1ת (Unzuchthaus) ע״ז ייח: על לבי

 זונות.
 * בי!יינא (Mauthaus) עיייע בזיוני.

 * בי חדיא (כלים חזיא פי׳ חזה Busen) שבת
 ייג. עולא . . הוה מנשק להו
 לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי ליה אבי ידייהו, ובעיז

 י״ז. הגי׳ בהיפך, קידושי׳ ע׳: אפיק דיסקא דהזמנותא
 • מבי חדיה עיייע חד ד׳ פי׳ חזה.

Ort in der Provinz Chavisa auch) בי חהאי * 
(Chuz jj*- ,חווץ.^!01ק^ע Y.I,750 
 תעני׳ כיא: איל לשמואל איכא מותנא בי חוזאי
 גזר תעניתא איל והא מרחק וכי שם כיב. ר׳
 ברוקא חוזאה (־«<<chuz c £18ג&)הוהשכיחבשוקא
 דבי לפט (עיייע) ויושביה נקראו בי חוזאי שבועו׳
 מ״ב : כתובי פיה. שבת נ״א. ואצל סופרים חדשי׳
 נקראת עיר פרם״ היום *Kw5 ובהידושי׳ עיב:
 נקראת העיר חוזייתא ורש״י גרם מחוז״תא והחליפה
 עם מחוזא! ובגיטי׳ זי. הוזכר ר׳ אחא מבי חוזאה
 אבל באיג׳ של רשיג צד כיח הובא ר׳ אחאי מבי
 חתים . . ובי חתים היא עיר שבסביבי נהרדעא.
 — ולפעמים בנו׳ן נוספת דימ ביק עיב. ר׳ חביבי
 מחוזנאה, גיטי׳ פיה: ר׳ חנין מחוזנאה וניל שהוא
 ר׳ חנינא חוזאה יבטו׳ קייא: ע״ז מ״א: וכיה בכיי
 ט׳ ב׳ לטיק כי. וכיה בשאלתות ויחי עיי׳ דיס
 מיק צד ל־ג: ובשבת ק״ל: רב חנינא חוזאה
 ובכיי א״פ תחת זה: הגי׳ חענא חוזנאה עיי׳ ד״ס

 שבת צד קנ״ב:

dor Brautigam, od. das Haus des) בי התנא * 
 .Br) חולי׳ פיג. אורח ארעא למטרח

 בי חתנא טפי מבי בלתא.
(Schiachthaus בל־ס בית טבחא) בי טבדוא * 
 חולי׳ קי־ג. הא דחללי׳ בי טבחא הא

 דלא חללי׳ בי טבחא עיייע הל י״א.
 * בי טעמא, בי טמיא (Trauerhaus) עיייע אגר

 אי, טם א׳.

(Ort, viell. TupowotiovJos. b.j.5,4,1) בי טרפא * 
 ביר פ״י בקעת בי טרפא ואולי הוא

 מקום הנזכר בבן מתתיהו מלחמות הי, ר אי.
 * בי יא1רי(Kanaie) ביט ק״ג: עיייע בית אילן

 וע׳ יאור.

: תרתי  * בי י1:א (Taubenhaus) קידושי׳ ע,
 זרעייתא איכי בנהרדעא חדא מיקריא
(Rabenhaus) דבי יונא וחרא טיקריא דבי עורבתי 

 שם של שתי משפחות.

 * בי יתיר עיייע ביתור.

ein vom Regenwasser befeuchtetes) בי ?בשא * 
 Feid) קידושי׳ סיב: בשחת דבי ,

 כבשא (בנו״ג כיבשא) פי׳ בע׳ שחת שדה ששותה
 מי גשמים וכן פירש״י שדיה בטי גשמים ועיי״ע

 בית בעל.
8 
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Fenstorbehaltniss, urn das. die zwci) בי 3װי 
-Gehofte abtheilenden Scheidebalken an 
 2 בו .zubringen, 8. Art) לא יהדי חזקה בריג דב״ב
 (י׳•) פי׳ ראובן ושמעון שכנים היו ובנו שניהן עד
 ארבע אמות מן הכותל ומשם ולמעלה בנאו
ת י  שטעון לבדו ועכשיו נמצאו בכותל זה ב
 החלונות י) להכניס בהן ראשי הקורות מחצר י)
 ראובן אינו יכול .ראובן לטעון שאלו הן חזקה
 שלי שחצי כותל שלי שיכול שמעון לומר לא
 עשיתי בכותלי כך אלא C שאם תתן לי חצי

 ההוצאה לא אצטריך לנקב במקבות בכותל.

AVcin- עיי׳׳ע כב א׳ ^ פ ״ ל  * בי כוב(מל״ע/^, ב
 krug) ביקצ״ז.ב״מ ס״ד: דאהעבד׳ דטרקד
 בי כוכי פי׳ רבינו בע׳ כב א׳ כלי של יין ובאמת
 כ״ה בליע ול״ם כלוט׳ עבד שמרקד ומקפץ תמיד

 סביב כלי יין וליצן היה.

י (COrt unweit Pumbaditha גיטי׳ ד׳. ב  * בי מ
 כמבי כובי לפומבדיתא, קידוש׳ ע׳:
 דאי בי כובי דפומבדיתא כולם דעבדי. ואי׳ עוד
 בשיס בי כובי והוא ט״ס תחת בי כוכי ע״׳יע

 הבא אח״ז.
 * בי כוכי(Coche am Tigris) כבר מלתי אמורה
 בע׳ אקרא וע׳ אקרא דכוכי עיי״ש

 ובנו״ג כוכי וט״ס הוא.
 * בי כיוכבי(gestimter Himmei) שבת ק״י. ונינני

 בי כוכבי עיי׳ פירשיי.

CWohnort der Chutaer, Samaritaner) בי כותאי * 
 חולי׳ ו׳. חמרא מבי כותאי.

 * בי כיפי(cortsname ברכו׳ ל״א. וםוט׳ מ״ו: עד
 בי כיפי ובכיי מ׳ איתא עד בי קופאי
 ובכיי ם׳ וכן בע׳ קפאי הגי׳ קיפאי וקרובה
 לדורא היתה עיי״ע מתא ולס״א אי׳ בעי הגיל
 הגי׳ בי כיפי ופי׳ גשר ובאמת.. גשר גדול היה
 אצל נהר דורא עיי׳ מאנערט חיה, ב׳ צד

 של״ז.
 * בי כירי עיי״ע בי דודי.

 * בי כבי (Backzahne, Gebiss) עיז כ״ח. רמי
 מידי בי ככי וכי עיייע מ דרי ועיי'

 . ערך ככא.
 * בי כלתא (Das Haus der Braut) עיייע בי

T I * ״ • , 

 ׳חתנא.

Synagogo, בי כנישתא <בל״ס בית כנושתא * 
(Schule, eig. Yersammlungshaus 
 ברכו׳ ז׳: מ״ט לא אתא מר לבי כנשתא, שם ח׳.
 קדמו וחשיכי לבי כנישתא, שם י״ז. באקרויי
 בנייהו לבי כנישתא, מגיל׳ כ׳׳ו: ההוא תילא דבי
 כנישתא, ושם ההיא כנישתא עתיקא וכי לא
 ליסתור בי כנישתא עד דבני מ כנישתא אחריתי,
 שם סוף העטוד: מבי כנישתא לבי רבנן שרי
 מבי רבנן לבי כנישתא אסור כלומר לעשות מבית
 הכנסת בית הטדר׳ מותר אכל איפכא אסור, שם
 כיט. בי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב
 בנהרדעא (עיי״ע שף ב׳ עיי׳ איגד׳ של רש״ג צד
 כ״ט), שם: מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא
 בבי כנישתא כיון וכי הואי גריסנא בבי כנישתא
 פי׳ בל״ס כמו בלש׳ עברי חדשה בית הכנסת.
 והוזכרו שניהם יחד בפסחי׳ ק׳: ב״א שקידשו
 בבית הכנסת, וק״א. ל״ל ליקדושי בבי כנישתא וכי.
der mit zwei SBcken versehene Magen,) ,D? בי * 
 בית הכ101ת.Haube, 8. Art) שבת ל״ו.

 סוב׳ ל״ד. עיי״ע בית הכוסות וע׳ הבלילא.
 * בי כרבא (Ackerfeid) מכו׳ ט״ז: מניתא דבי

T I ~ -

 כרבא פי׳ דג שנמצא במחרישה, כיה
 לפי׳ התוספ׳ מכו׳ שם ד״ד, ביניתא וכיה בערוך

 ע׳ בניתא ועיי״ע כרב ב׳.
 * בי כוךםי (Tragsessel der Braut) יבמו׳ פ״ג :
 ק״י. אותבה אבי מרסי׳ עיייע כרס ג׳.
 * בי כתיל (Geburtsort R. Cabihas) חולי׳ סיד:

 * ״

 ע״ז כ״ב. ר׳ גביהה מבי כתיל.
Ort wo man den Flachs weicht) בי כיתנא * 

T f 

 od. verkauft) גיטי׳ כ״ז. ההוא גיטא
 דאישתכח בי כיתנא בפומבדיתא פי׳ מקום ששורין

 או מוכרין שם פשתה.
 * בי לועא עיייע בר ל ו ע א כי כ״ה גי׳ רבינו

 והיא הגי׳ היותר מצויה.
Lapet, Hauptstadt der Prov. Chavisa) בי לפט * 
ircsA = i) תענית ^ a i בל״ס 
 כיב. ר׳ בדוקא חוזאה הוד, שכיח בשוקא דבי לפט
 וכיה שמה בל״ם והיתד, עיר ואס במחוז חוז עיייע
 בי חוזאי והיתד, עיר מושב הכומרים של נוצרים
 הראשונים (עיי׳ אססימני א׳ תקל״ד) בלי ספק היו
 צוררים את היהודים ועל זה אמר לאליהו א י כ׳

. י ת א א ד מ ל א צר ע ק ו י ש א ה  ב

) כיה ברפוסי׳ אבל בדפי ר לי׳. ) כיה בעה׳׳ק והוא לש׳ נכp ובדפ״ע בטיס בין. *) ובכ״י ו״ו מהצד ועיי׳ רשיי לביב: לצד. 3  י
) כיה לנכון בש׳׳ס וכיה בע׳ שר ט״ו אבל באן לפי גי׳ דפ״ע וכ״י בשינוי ) כיה בכ״י ויו לנכון ובדפיע נשמט. 5 4 

 הטעיות שדר שדור, שריד שרריה, שריד שרריה וכדומה.
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י (Abbiinge, absehiissige Stellen או  * 3י מדי
 בהיפך אותיות מל״ט מורה בל״ע
abschussig j  UT• או מדרי = מנדרי מפעל *
א ב א ל ) ש 4 ת בפי חבית בגט׳ כל ב ש  sein) ב
י דבבל ר ד  בחמין (קט״ה:) אמר רב הגי בי מ
 סייייי מיא לעין עיטם והאי כיון דלא שריר
 שדריה5) לא מצי סליק- ובבכורו׳ בם׳ מומין אלו
 בגט׳ דדין שוכבין <מ"י:> אט׳ רב פפא לא ישתין
 אדם מים לא ע״ג חרם י) ולאע׳׳ג מקום קשה דאטר1)
 רב הגי בי מדרי דבבל מהדרי מים לעין עיטם 3)
 י׳׳ט מדרונות של בבל אם משתין עליהן מי רגלים
 מהדרי לעין עימם לנהר שבאיי ויהיו שותין ממנו
 לסיכך לא ישתין אלא על מקום נמוך שיבלעו
ות של י־מ, וכ־ה נ . *[אחי״ה מדרו ם י מ  שם ה
 בפרשיי לשבת. שוד. עם מלת מודרון יעיי־ע מדר
 בי) והוא בליט מורד ותרגומו <ט'כה א׳י י׳> טודרון
 ובאמת לפי גי׳ כ״י א־ם בי מרדי נראה שנגזר
״ל שצריך לנקד בי מדרי וני '  מן פעל ירד או
 מובלעת תחת מנךרי, ובידו׳ שכת פייא הל״ג די־ג.
 ובירי עירו׳ פ״א, הל־א די״ח ע״ג אי׳ ג־ב מונדרן
 ושורש נדר בל׳יע ופו׳ טעמו.ירד ומשופע ותרני
 פשיט׳ מגרים "׳׳ י׳) ךנךרין. ועץ עיטם הוא
 מעין מי נפתוח ייהיש' ט"י ט׳> עיי' יומי ל״א• ורש״י
 לזבחי׳ ניד: ורש״י ורד״ק ליהושע שם. ועין עיטם
 משפיע מימיו ע״י צינורות לבית המקדש ועיי׳ על
 עיטם בבן מתתיהו על הקדט׳ ח׳, ז׳, ג׳;

 י״ח. ה; ועל המלח׳ ב׳, טי. די] —

 3י מךרשא (Studienliaus, Akadomie) שבת
 ם״ה. נפיק בהו לבי מדרשא׳ חולי׳
 פיון בעידן בי מדרשא לא תקיימו אברא׳, נדה
 טיב. כרכיש לה ברישיה בי טדרשא׳ עיי״ע כרכש
 א׳. והרבה עוד בש״ם, ד״ט ברכו׳ כיח. גיטי׳ ל״ח :
 .יבמו׳ מ׳׳ב: קידוש׳ מיד. ב״ב כ״ג: ע״זל״ד. ועיי״ע

 בית מדרש.

 ?י D32, (Makesin am Cbabor) עד אקרא
 דתולבקני4) בר׳׳ג דמגיל׳ «׳•> ובסיג
 דכתוב׳ <קי״נ-> פי׳ מקומות כמו אותו דם׳ החולץ
 בגט' דהמחזיר גרושתו(עטו׳ מיה•) שלחו ליה בני
 כי מכסי לרבא. * [אחי״ה ביבט׳ וכתוב׳ אי׳ טיכפי
 ונום׳ של רבעו יותר טובה וכיה בכתוב׳ ס״ז. תותבי
 דבי מכסי(עיייע תב בי), בכתוב׳ וכמגי׳ הגי׳ כטבי
 כוכי וגי׳ רבעו היותר טובה בארנו בע׳ אקרא ואקרא

 דכוכי ועתה באתי להוסיף עוד ראיה מופתית שהרי
 הוכחנו דאקרא דתולבקני הוא Thiiiacama או
 Rumkaiah (עיי׳ ריטנוער ח״י, תתקליא) וממנו עד
 Makesin ככ״ב פרסאות וכן העיד רבב״ח על בי
 מכסי ואקרא דתולבקני ומה שמדמה ברכתה של
 א״י שהיא זבת חלב ודבש לכברת ארץ בין מכסי
 ובין אקיא דתולבקני גם זה נכון עד מאוד כי
 לעדות הסופרים מחוז הנזכר היותר ברוך בכל
 טסופוטטיא (עיי׳ ריטטער י״א, רפ״ג, תצ״ד) וא׳כ
 פירושנו הבנוי על אבן כחן של גי׳ רבעו הוא פנת

 יקרת מוסד מוסד.]

 * בי מילחי(Saizmagazin) בפסחי׳ חיי בי מילחי
 ובי קירי צריך בדיקה.

 * בי מסותיא, בי מסחותא(Badehaus) ביט מ״א.
 קידושי׳ ל״ג. עיי־ע מסותא ועי

 אשן ג׳ פי׳ בית המרחץ,
.  * 3י מעיזא (Dame) ויקיר פ״ג יצא מאכלה .
 מכריסא לבי מעיא מבי מעיא לכרוכת

 קטינא וכי עיי״ע כדוכא ועיי״ע בית כופות.
 * בי מעצךתא (Wein- oeipresshaus) ביט ע״ד.
 בי מעצרתא למידש ולמנגד עיי״ע

 כמר אי.

Oeffnung (am א׳> או מל־ע ) י מפלןיזי? 
ק מל״ע ת פ  mannliehen Glied) או = מ
Mastdarm, wo ני) בל״פ מפקתא .Spalte 
 die Exeremente herauskommen) בם' ר״א אומר
 (כגמ׳׳ ״® למחיקי אם לא הביא [בגטי אין עושין לה

ב שבגיד, י ק  חלוק] <שבת ל־י-> פי׳ אין ידועה נ
. (א״ב בנופחאו׳ י ע ר ה א י צ ו ט ש מ ו ק  וי״ט מ
 כתוב מפקתיה). *[אחי״ה כוונת ריב על גירסאות
 של. דפוסי עדו׳ שאי׳ מפתקי אנל כדפ״ר כנכון
 ני מפקתי ונכל כ״י ני טפקתיה ונ׳ה ננ־י א״פ
 (דיס שבת »־ קניי:> ורש״י גורס ב י ה מפקתיה
 וצ״ל בי מפק׳ ופירש בזה״ל שאין ניקר(אולי ציל
 ניכר) בו נ ק ב בית ה ד ע י ששם הוצאות זבלו
 ע״כ. נראה בעליל שהרכיב שני פירושיו. של ערוך,
 לפי׳ ראשון נגזרה המלה או מל״ע נפקתה כלו׳
 נקב או אולי לגי׳ מפתקי מל־ע מפתק כלו׳ נקב
 וחריץ, ולפי׳ הי״ט נגזרה המלה משורש נפק,
 והשם בל׳ם כל דנר היוצא בנון הדעי ובי מפק׳
 כלוט׳ מקום שהרעי יוצא, וכן נקרא התחתון בל־ס
 מפזקנא, ולדעת הרופאים ששאלתי את פיהם גס

. י) בדפ״ע ואטד והוא ט״ס. י) בנו״ג הני מדר, ס י ט  ) כיה בכיי ויו ובנויג לא על כלי חרם ובדפ״ע. וקצת כיי איי ה
) בכתוב׳ דתולבנק• יעיייע אקרא.  אבל כגי׳ רביני אי׳ בכיי מ׳ ובכיי א״פ אי׳ הני בי מרדי. 4
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 היום מצוי החולי הזה ורפואתו ע״י קריעה באותו
— [atresia ani מקום ונקרא החולי הזה בל״ר 

 * בי מל (das Haus des Ilorrn, Lehrers) פסחי׳
 ק״ א. אמר אביי כי הוינא בי מר כלו׳
ה כל טילי׳  רבה עיייע מר ב׳ ורש״י פסחי׳ ד
 חולי׳ ק״ה. הני להיכא א״ל לבי מר. וגם יש לנקד

 בי מר כלומ׳ אצל עיייע בי.

 * בי מךזיחא (Trauerhaus) כתוב׳ ס״ט. ומאן
 יתיב בי מרזיחא ברישא עיייע מרזח.

(pers. Feuertempei בלים בית נורא) י * בי בורא 
 נדרי׳ ם״ב5 רב אשי הוד. ליה ההוא
 אבא זבניה לבי נורא כלו׳ היה לו יער(עיייע
 אבא) ומכרו לכומרים עובדי האש עיייע נר ב׳
 ובית תפלת של פרסיים שבה עובדים האש נקרא

 כן. ובל׳׳פ atasgah פי׳ בית נורא.

 * בי נפחא (die Schmiede) גיטי׳ ס״ט: וניטווייה
 בנורא דבי נפחא (כיה לפי גי׳ רש׳׳י
 הישרה) וניכליה במיא דבי נפחא ונישתי מטיא

 דבי נפחא, פי׳ מקום עבודת הנפח.

) בר׳׳ג דכל כתבי A r t .8.בי נצרופי (בי אבירן 
 הקודש (שבת ל״י•) פי׳ בי נצרופי י)
 היה כמו בי אבידן שפירשנו למעלה מיהו בבי
 נצרופי היה ע״ז כדאמרינן בעיז בם׳ כל הצלמין
 בגט׳ איזהו אשרה (ע׳׳ז מ״ח•) אמר שמואל כגון
 דאמד הני תמרי להוון לשיכרא דבי נצרופי.
 * [אחי״ה ובנו״ג הגי תמרי לבי נצרפי אסור דרמי
 בי שיכיא, ולולי דמסתפינא הייתי אומר כי אולי
^ j j J y יש להגיה בי נצר ו ני ותהיה המלה לים 
 מלאך הממונה על עצים ואם קשה לך הדבר

 להולמו עיי״ע בי אבידן ומשיב] —

Haus, Abstammung der Frau, daher) בי נשא * 
Schwiegervater, auch Eltern 
 desMannes) ב״ב י״ב: ההוא דזבן ארעא אמצרא
 דבי נשיה פי׳ סמוך לשדה של חמיו עיייע נשא
 א׳, חול״ ק״י. שטיע ליה מבי נשא, יבמו׳ ל״ה
 סעיא תרומה דבי נשייהו, שבת כ״ג: אפיתחא
ה דבי  דבי נשא דר׳ שיזבי ועיי׳ שם תוספי ד
ת ורשב״א ותוספי ביב הניל דיה ד  פלוגת׳ ד

 אמיצרא.

 * בי נשי(Frauenzimmer) עיייע בי גברי.

(Haus, Scliulo des Nassi, Patriarchen) בי נשיאה * 
 סנהד׳ ז׳•. דבי נשיאה אוקטו דײנא

 דלא חוה גטיר, תעני׳ כיד. דבי נשיאה גזור
 תעניתא וכי, כתוב׳ ס״ה: אפיתח׳ דבי נשיאה
 חולי׳ צ״ה. דבי נשיאה אמרו, עיי׳ על בי נשיאה
 מ״ש החכ׳ רא״ק בהחל׳ ח״ב צד קייח ואילך.

SjLJ בי סדיא (= ביסדיא בל־ס בסדא בל״ע * 
 Kopfkissen, Polster) שבת מ״ח.
 אודרא (או לגי׳ רבינו אודדא, עיייע) לבי סדיא
 כשבתא ושם קי״ח פוריא ובי סדיא, ושם קמ״ו:
 דקטים ומנחי בי סדיא. ושם אייתו ליה בי סדיא,
 בי סדיא אסור . . בי סדא שרי, שם קכיד: הנהו
 בי סדוותא כשמשא כ״ה לגי׳ רבינו בע׳ סד נ׳
 וכיה ברש״י בדם׳ װיניצי דיס ושונצ׳, אבל לפנינו
 אי׳ בי סדיותא מיק כיו. אחתיה אבי סדיא. ומלת
 ביסדיא במלה אחת(כצ־ל) הוראתה בל״ס וער׳ כר

 וכסות תחת מראשתיו ועיי״ע אסר.
Studienhaus, wo Bibel ת"unter 0 -  * בי ספרא (
 richtet wird) בפד׳ איכ״ר פ׳ רבתי
 סי׳ ט׳ אשכחת תלמידוי יתבין בבי ספרא ועיי׳

 ב״ר ספפ״ט פי׳ כמו בית ססר עיי״ש.

ג דחזק׳ ) בד 0 L L ס י ל  בי סיסין <שם פרטי נ
 הבתי׳ (ב״ב ל׳•) ההוא דא״ל לחבריה כל
 נכסי דבי סיסין מזביננא לך, ובס״ג דמי שמת
 (שט קנ״ט0. (איב דבי בד סיסין כתוב.) * [אחי״ה
 רוב כיי ערוך גרסו בי סיסין רק כיי ה״ב בי סרסן
 ודפ״ע בי פרפין ולפי הגי׳ האחרו׳ ייל שהוא
 עצים של עיר אבל יותר נראה גי׳ הראשונה
 ומאחר שבלים תנוח הירד כמו אלף שלנו י״ל
 שהמלה עציפ הרשומה ונמצא השם הזה לרוב
 וסיסין מבית בהמאן היה מיסד מלכות פרסית
 של סאסאנידען וכן נמצא בר סיסי אביו של
 לוי הרבה פעמים בידו׳ עיי׳ מהיי למהרזיף

 צד ק״י ן] -

 * בי עכבולי A £ a |3 £ p a, Stadt in Obergalilaa י
 Jos. b. j. 2, 20, 6; Vita 37) ע״ז
 ל׳. ר׳ ינאי הוה בי עכבורי וא״ל בר הדיא הוד. בי
 עכבורי וכי לפי עדות בן מתתיהו הנ״ל עיר בגליל
 העליון והיה שם בית מדרשו של ר׳ ינאי עיי׳ הך
 ערך אצל מהרזיף מהיי צד ק״ג: ועיי״ע עכבר א׳

 ומשכ״ש.

 * בי ע1לטין(Friedhof) עיייע בית עולם.

 * בי עני_י(die Armen) כתוב׳ ס״ז סע״יב וממצי
 נפשיה לבי עניי פי׳ לעניים ואולי גיב

 יש לנקד בי עניי אצל עניים עיייע ?י.

 י) כ״ד, בכ״י ויו וה״ב 'ודפ״ע אבל בכיי ליד ודפוסי הש״ס ובקצת כיי ש״ס הגי׳ בי נצרפי.



 53 בי אבירן - * בי בר םיםין מז

(Rabenhaus n. pr. einor Familie) * 3י עוךבתי 
 .שש משפחה עיייע בי יונה

zu zelin, <1. h. eino Kiirperscliaft) * 3י עש'ר1~ו 
 n״von z11) םנהד׳ ל־ט. כל בי עשרה

 שכינתא שריא.

zu dreiundzwanzig, d. 11.) בי עשו־ין ותלתא * 
(oino Kiirperschaft von 23 
 סנהד חי. בי עשרין ותלתא למדין דיני נפשות.

 * בי פוקךי Ma&tdarno) יבמות ע״ג ומייתע:
 נהמא חמימא דשערי ומנחינן ליה
 אבי פוקדי ומקרי פי׳ נקב בית הרעי עיייע

 פקר ג׳.

pairika בי פךחי <פ״ בלש׳ צינד ופרסי ישנה * 
 *Dnmoncnar) פסחי׳ קי״א: בי פרחי
 רוחי . . דבי פרחי בריח שאין לה עינים וכי נ״ל
 כי השם הזה נופל על שם מין שדים הנקרא
 בצענדאפ׳ פאיריקא כמו שרשמנו בתחלת הערך
 עיי׳ שפיענעל אינדעקם להעתקת צענדאם׳ ויוסטי

 ע״מ צד קע״ט:
 * בי פרת (at׳״EuP1) עיי׳׳ע גיזמא וע׳ כשר ב׳.

 * ?י ?שלןי (Teicli, Wassorbehiiltniss בל" פ
 ״ ,׳o-f^-j כה״ג לפי מסורת

 הרד״ק עיייע דבשק ומיש.

 * ?י ציבי (Holzkammcr, IIolz = ciba) פסחי׳
 ח׳. אייר פפא בי ציבי ובי תמרי צריך
 בדיקה. פי׳ אוצרות העץ ועיי״ע צב ה׳.

 * 3י צואר עיייע בית צואר.

 * בי ציניתא, צניתא עיייע בזיתא.
T • • T * I T • ' « 

 בי קברי (בלים בית קבורא * Grabstatte) יום׳
 פ״ג: אותביה בי קברי דאבוה ובכיי
 מ׳ ול׳ וארז אי׳ בקברא <עיי׳ דיס יומי צד קליט 5)
 ב״מ ק״ז ז ילק׳ עקב ררמ״ז תתמ״ט רב סליק לבי
 קברי עיייע עבד ב׳. פי׳ בי קברי כמו בית

 .הקברות עיי׳׳ע

 בי קירי * (OVachalichtmagazin פסחי׳ ח׳. עיייע
 בי מילחי פי׳ אוצרות של שעוד, צריך

 .בדיקה לפי שעומד מתוך הסעודה להביא נרות

 בי קךנא * (die Schuie Kama's) :סנהד׳ לי
 .בנזיקין דבי קרנא עײ־ע זק הי

Haus des Lehrers, d. h. 8 t u d i e n-) בי לב * 
haus, besonders das von R. A k i b a 
gegrundete, dann (far Babylonicn) die Schuie 

 Rabs, d. i. Abba Arekas) הרבה פעמים בש־ס
 בי רב כיון סתם על ב י ת ה מ ד ר ש וטעמו כמו
ט  בית רבן עיייע הבא אח״ז וע׳ בר בי רב. ד
 עירו׳ ע״ג. בני בי רב דאכלי נהמא בבאנא ואתו
 ובייתי בבי רב ופירש׳י בי רב בית המדרש, ושם
 כי משחינן להו תחוטא מבי רב משחינן להו או
 וכי כתוב׳ ס״ב: אזיל ויתיב בבי רב, ושם בסוף
 העמוד אזלת לבי רב, סנה׳ ז׳ : הורי׳ ג׳: ובפרט
 מכונה בשם בי רב בית מדרשו של ר״ע כי נחלי
 תלמידיו הרבים הלכו בדרך רבם עיי׳ מאמר הידוע
 סנהד׳ פיו: סתם מתניתין ר״מ וכ׳ וכולם אליבא
 דר״ע ועיי׳ ד״מ למהרז״ף צד קט״ז. ובית מדרשו
 של ר״ע מכונה תנא דבי רב והפכו תנא דבי ר׳
 ישמעאל חולי׳ ס״ו. עיי״ש פירש״י ובזבחי׳ מ״א:
 עיש. וכתוב׳ שם: ר׳ חנניה בן חכינאי הוה קא
. . 3  אזיל לבי רב וכי ובתמורתו בויק״ר פכ״א כתו
ע בבני ברק, וגם יכונה בשם  ללמוד תורה אצל רי
 בי רב בית מדרשו של רב בסורא ד״ט סנהד׳
 כיד: שלחו ליה מבי רב לשמואל, שבת פיו: רב
י (כיה בכיי עיי׳ דיס שם) ת ה א ו י ה  הונא כ
א ר פ  מבי רב עי״ש פירש׳י. ולפעמים נמצא ס
 ד ב י ר ב עיי׳ ברכו׳ י״א : וי״ח: רשב״ם ביב קכ״ד :
י רב רי״ף לפסחי׳ פ״י עיייע ב י ד ר פ  וכן ס
י רב עיי״ש ב י ד ר פ ר ס א  ארבע ונסמןשם ש
 וידוע שימת הרטבים (בהקדמתו למשנה וליד
 החזקה) שבדיבור ספרא דבי רב הכונה על תורת
 כהנים שחיבר רב וכבר שדו בה החוקרים נרגא
 והעלו שהבונה על בית מדרשו של רב ובאמת
ב וכבר נסתפקו  נמצא כמה פעמים א מ ר י ב י ר
 בדבר על מי מכוון אם על רב הונא או רב המנונא
 עיי׳ סנהדר׳ י״ז: ועיי׳ תוספי יבמו׳ פיג: דיה אמרי.
 וכן יחסו לרב מה שנאם׳ בשם אמרי בי רב (ב״מ
 ק״ב: ב»ב ק״ה:1 ונגד זה מצינו שאטרי בי רב
 חולקים עם רב ורב יהודה וכל תלמידי רב (פנהד׳
 נ״ז•) וגדולה מזאת הראה בעל מחבר דור דור

 ודורשיו חי׳ב פכ״ד שאטרי בי רב נותנים טעם
 לדברי רב חסדא והלא ריח תלטיד ר״ה(זבחי׳ פי׳ז.)
 מכל זה מוכרח שבי רב הוא בית מדרשו של רב
 ועל בן מצאנו שתנא דבי רב חולק על רב (ירו׳
 ברכו׳ פיל י׳ל״א) סוף פוף ספרא דבי רב אין ראיה

 כל עיקר שרב היה מחברו ועיי׳ עוד הריר מאיר
 איש במבואו למכילתא שהאריך למעניתו ואני

 . קצרתי במקום שיש להאריך.
das Haus, die Schuie der Rabbinen,) י רבנן? * 
 Studienhaus) ברכו׳ י״ז. ובאתנויי
 גברייהו בי רבנן ונטרן לגברייהו עד דאתי מבי
 רבנן, ופירשיי בית המדרש וכן פירשיי בקידוש׳



 נד * בי רבנן -

 כ״ט{ על בת בד,הוא בי רכנן, ועיי״ מגיל׳ כיח 5
 בעי בי כנישתא. ובי רבנן כמו בית רבנן עיייע.

die Schule des Exilsober- בי ריש ו-לותא * 
 hauptes) גיטי׳ ל״א ן אינשי
 דבי ריש נלותא נינהו, סוב׳ ל״א. יכילהו רבנן
 דבי ויש גלותא וב׳ שבת נ״ה. לוכחינהו מר להני
 דבי ויש נלותא, ובאיג׳ רש״נ מצױינת המלה כמה

 וכמה פעמים ועיי״ע ויש גלותא.

 * בי שיחיא (עיייע שחי die Achseihohiung) ירו׳
 עיז פ״ב דמ״א סע״א פותתא תחות
 בי שיחייא והוא כמו בית השחי עיייע וע׳ שחי.

ein kunstiich 5י שך){א (בל״ס בית שקיא * 
 befeuchtetes Feld) קידוש׳ ס״ב:
 שחת דבי שקיא פי׳ שדה בית השלחין (עיי״ע)
 שצדיכה להשקות עיי אדם עיי״ע שחת. ובשבת
 כ״א. אבי שקיא רבי כה־ג לפי כ״י א״ם עיי״ע

 דבשק ומיש.

 * בי יצבור (SiPPhara) ברכו׳ נ״ט 5 והאימא
 דשניוה פרםאי מבי שבור ולעיל
 וכל המאמ׳ לי׳ בכיי ש״ס וכן לי׳ בעי דקר ג׳
 ואולי׳ היא עיר ששיער החכם נייבויער בספרו

 ניאנראפיא צד שליו.
t 

 * בי שותפי (aemeinscbaft) עירו׳ ג׳ סע״א ב״ב
 כ״ד $ קדרה דבי שותפי לא חמימא
 ולא קרירא (עיייע אגש אות ק׳ כי כצ׳ל גם שם

 ועוד עיי׳ ע׳ קדר ב׳).

(im Zwielicht od. Naehbarschaft) י שיבבי? * 
 שבת קיט: עיי״ע בי ג׳ ומשכ״ש.

 * בי תבנא (Strohiager) עירו׳ ס׳. ההוא בי תיבנא
 דהוה ליה למר בר פופידתא וגי׳ בי
 תיבנא אי׳ בכ״י שיס (ובדפוסי׳ בי תבנא) ושם
 א" למר מפומבדיתא ולי׳ בר פופידתא בכיי א״ס
 . ובדפיש ובאו״ז ובראש ובריטב״א עיי׳ דים עידו׳

 קכ״א. פי׳ אוצר תבן.

der Platz, wo die Ochsen gefuttert) י תורי? * 
 י werden) עידו׳ ם׳. פירא דבי תורי פי׳
 גומה גדולה שמצניעים בה מאכל לבהמה ועיי״ע

 פרא ב׳.

Ort auf dem "Weg nach Pumbad.) י תוךתא? * 
 cviei. Bithra ע׳ז כ״ה: כ״ו. רב מנשי
 הוד! אזיל לבי תורתא פגעו ביה גנבי אמרו ליה
 לאן קאזלת איל לפומבדיתא כי מטא לבי תורתא
 י וכי וקרוב הדבר שהיתר, עיר הרשומה שרוב יושביה
 היו יהודים ובמסעיו של קיסר יוליאן נשרפה באש

- * ביאה 54 י

 (עיי׳ מאננערט חייה צד רפ״י) אולי ע״כ יושבי העיד
 העניה ירדו מטה מטה עד כי נמצאים שם גנבים

 יהודים.
 * בי תלתא (zu Drcien) ב״מ ע״ד רע״א הגי כי
 תלתא דיהבי זוזי וכי מיק ט״ז. הגי
 בי תלתא דשמיתו וכי ושם אתו בי תלתא

 אחריני.

 * בי תמרי (Datteiniager) פסחי׳ ח׳. עיי״ע
 בי ציבי.

Esse,בי תפי (בלש׳ הוצואריש תאפק בל״ם"^׳ * 
(brennen מפעל Kochpfanne 
 ברכי ל״ט. והוא דיתיב אבי תפי, שבת ע״ז5 משום
 דדיירי אבי תפי כ״ה לפי גי׳ רבינו בע׳ תפי ב׳
 ובנו״ג ארסי וילק׳ כ״י אספי עיי׳ ד״ם שבת צד
 פ״ב5 פי׳ מקום שפיתת הקדרה וגם כלי טיגון
 וגזרתו בל״פ עיי׳ מהרי״ף עט״ש צד י״ח ובל״ם
 כירים נקרא בית תפ;א ג״כ נגזר מל״פ תאםתן

 פי׳ בוער באש.
 * בי תפלה (Oebethaus, synagoge) גיטי׳ ליט:
 קאי אפיתחא דבי תפלה, פי׳ בית

 התפלה.
 * בי תרבו(Ortsname) ױמ׳ ע״ז. רב יוסף שרי
 לד,ו לבני בי תרבו פי׳ רש״י שם
 מקום ובביק כ״ג 5 הני עיזי דבי תרבו פירשיי שם
ם צד קל״ג.) גרס  משפחה ובכ״י מ׳ ליומי (עיי׳ ד
 בתרבו ובכ״י ב׳ ביתרכו ובכ־י ל׳ בתרכו ודע שעיר

 בפרס שמה^3ג.

 * בי תךי (zu zweien) שבת קנ״א: אריה אבי
 תרי לא נפיל, ביט ם״ד! כי הוו אתי
 בי תדי לדינא. ושם ק״ה. הני בי תרי דעבדי
 עיסקא, ב״קכיז: עיי״ע גרגרתא. גיטי׳ 0״ו. ביתרי
; ברכי  מינייכו, -זבחי׳ כ״א: בי תרי היכרי הוי עבד
 ס״ב. כי הוו עיילו בה בי תדי וגי׳ הכ״י מ׳ אי׳
 בהו תרי ובמנוה״מ סי׳. שליו בתרי וצ״ל בי תרי.
(Ortsname, yiel. B i T h a r i 8) 2 בי הרי * 

 ז - 7
 סנהד ציה. כי מטא כי תרי וכי
 י לדעת מהרי״ש דאם הייל׳ לאגד קיו עיר אחת

 : שרשמנו קרובה ללוד.
das Hereinkommen, Eintritt ubtg .1.) ביאה * 

) זו היא שיבה זו היא ביאה י co i tus .2 < 
 י עיי״ע בא. יומי פיו? פ׳ז. ולואי שתהא ביאה
 י. כיציאה, ב״ס ק־ז. שתהא יציאתך מן העולם
 1 כביאתך לעולם מה ביאתך כלא חטא וכי יומי
ו ע״ה פרה  ז נ־ג. ביאה ריקנית, ירו׳ נזי׳ פ״ז מי
 ז ׳״ב ד׳ ביאת המקדש, ירו׳ קידוש׳ פ״א דס״א ע״ג
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 הקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע, בבלי
 קידוש, ל״ז: ביאה ומושב <ג׳ פעמים), שהש״ר ם׳
 שמאלו דרש ביתך <דכיי׳ יי׳ יי) ביאתך מן השוק
(Sonnenuntergang)לביתך; ברכו, ב,. ביאת שמש 
 והקנוץ: ירו, סוט׳ פ״ז דכ״א ע׳ג ופיט דכיג ע״ג
ם ע־ד כל  ירו, חלה פ״ב דנ״ה: ירו, ערל׳ פ״א ד
 ביאות שנאמרו בתורה ובבלי קידוש, ל״ז: הואיל
 ונאמרו ביאות בתודה והוא ל״מ (יחזק׳ חי, הי)
 ובדרך השאילה בלש׳ נקיה תשמיש מפעל בוא
 עיי״ע בא, קידוש׳ בי. ואילך בכסף בשטר ובביאה,
 שם י״ב: רב מנגד אמאן דמקדש בביאה יבמו׳
 ל״ד. אין אשה מתעברת מביאה ראשונה, יבמו׳
 ס״א: בל ביאה שאין בה פירצה אינה אלא בעילת
 זנות, ירו׳ יבמו׳ פ״ב ד״ג ע״ג ביאת ערוה. והקבוץ
 בריתו׳ בי׳ ג, הבא על השפחה ביא1ת הרבה, נדרי׳
 נ״א. בולהון ביאות׳ שהשיר ם, גן נעול שתי
 ביאות לאשה וכתברא״ל בתשבי ע, בעל: ויש.
 להפרש בין בעילה לביאה כי לא נקרא הביאה רק
 הפעם הראשונה שהאיש משמש עם האשד• ולכן
 לא תתרבה לומר ביאות כמו שנאט׳ בעילות ודוק
 ותמצא עכ״ל, ומשגה הוא כמוכח מציונים שהבאתי.

 * ביטא עיי״ע ביעה.

 * ביטא .der zweite Buchatabe gr) שקלי׳
 ס״נ מיב אלפא ביטא עיי׳יע אלפא ביתא,

 ורבינו גורס ביתא עיייע.
Frauen-Kopfputz, בייבה (בײבא) בליפ * 
 Schieier) ב״ב קט״ו. תרגמה רבא בײכא
 וסבבתא כיה לפי גי׳ רבינו בע׳ ייבא וע׳ סבכה
 לגי, כתבי ידות ודםיר אבל בנויג בט״ם בײבא פי׳
 בל״ם צעיף וקישור נשים וכן פי, הרשב״ם אך גם
 שם גי, משובשת בייבא ורבעו םבר שאות ב׳

 שמושית היא בעבור בן היה מסדרו בע׳ ייבא.

(j)^ מפעל verwirrt, narrisch 
T&j בייכה (בל״ע׳ 

 בב״ר פפ׳׳ח (י"״״ ותאמ׳ שכבה עטי, הומיה
׳ י״» ביינה היא, וטעיה.  היא ופוררת (משלי י
 * [אחי״ה בנו״ג שנישא אבל בעל מ״ב הביא ני׳
 הילק׳ <רמז תתק״מ כוכיה ולפנינו שם אי,
 בובה והוא ממש ל״ע שרשמנו והוא מליט כוך
 (שמוח י״ד, ג׳ j יואל אי, ײח; אסתר ג׳׳ ט״י) פי, מהומה
 ודרש כן הומיה ובאמת נוסח, שלפנינו שנישא

 בל״ס שגושא טעמה גיכ מבוכה וכן מצאתי בירו,
 תעני׳ פ״ב הל־א דס״ה: מפורש מבוכה: מן גוא
, ואולי ברות״ר ספ״ג ושמעי קלהוך ן כ י י  דאינון ב
י ן צ״ל ג״כ בייכין פי, שמעו ב י י  דברייאתא ב

 קול מבוכת אנשים ועיי, עוד ע׳ בי_יב] —

Kornchen von ׳ בל״ם בנתאOf 1 בין(טל״ם 
 Getroide) בסייג דבמה אשה (שבת ס״י•) שב
 ביני כמונא י). פי׳ ז׳ גרגרים כמון׳ אי בבינתא לא
 משכחא ליה בר:נ דלא יחפור(ב״ג ״ח:). פי, הזרע
 שעל הירק בעת שנעשה קשה, פ״א אי משום
 ביניתא גרעינין דחרדל ליכא לטיחש דאכלי ליה
 דבורים דכיון שהן דקין מאוד לא משכחי להו
) הדר פארי כלוט׳ אם  דנורים נעפר, אי בטרפי,
 אונלין העלין של חרדל מאי אינפת ליה חוזר
ו (גיטי׳ סיט-> נזדהר  וגדל3). נרפואות דמי שאחז
 מניניתא דאי לא מנקנ להו למעיעיד, פי׳ יזהר
 שלא ישתה זרע גרגילא. * [אחי״ה ונ׳׳ה'נע, גרגל
ת ננ״א ועיי, גיטי,  וננויג גלגילא. לגיירשיי שנ
 שם שגרס נוני ופי, מלא אגרוף י״ל שהוא ל״ם

 אגודה ואחיזת יד] —

(נל״פ ^ =־ Haar) נפיג דנמה אשה ן  2 בי
נ ניני מדיקנא דנלנא. פי, ז׳ שערות  (ס״ז•) ש
 מזקן הבלג, ונפ׳ג דפי ואלו טגלחין (ס-ק כיח.)
) וחכמי, אומרי, עד חצות נם, מאימתי 4 א ר מ ג ב  ו
ע (ביני ח,.) נמישחל בעיתא מ ן £ ת « ן א י ר ו  ק

 מחלנא, וחשאי מניניתא דרישי ועד ׳ טופרא
 דכרעאי5) נם, ר״א אוט׳ תולין נגט׳ יעומלין
 (שבת ק״מ->. ניניתא מ ט ז י ה ״) נר״ג דכא לו כ״ג

ג דהשונר את )נרי ניתאד י . טשתטיט נ (  (יומ׳ס״ט:

 הפועלין<פ״ד:). אריש בעיתא בעי למיקם בם, ג׳
 מינין אסורין בנזיר בגט, דםתם (מי׳ ל״ט•). קלע
א (שופטי׳ כ׳, ט״0 ט ח ה ולא י ר ע ש  [באבן] אל ה
 תרג׳ [דשדן אבנא בקילעא ומרטן] בבינת שערה.

. בין (sowohi.. au auch) בין זכאי ן י  ב
 ונין חייג נשנועה לא תיעול בױק״ר פ,
 אל תהי עד חמם והוא עד <פ״י>. ״ [אחייה וכ״ה
 ירו, שבוער פיו הל״ו דל״ז: אבל בויק״ר ובילק,
 משפטים רמז שט״ו וילק׳ זכרי, פרט׳׳ז תקעיא אי,
 תחת בשבועה; למומי ובילק׳ זכרי׳ ניב •פי׳
 לשבועה״ ועיי״ע י מם. ובתנחו׳ משפטי, צד קפ״1

) וכיה בפירש״י. ד ע״ב. ובנו״ג בוני כמוניא. י) בכ״י פאריז אי׳ כאשפה, 3 ) וכ״ח בכ״י מ׳ ובכיי א״פ עיי׳ דים ג  י
.  4) כיה רק בדפ״ר. *) כ״ה בע׳ חש ב׳ ושם עוד חשאי בנפשאי ובדפ״ע חוץ מדפי אמש׳ אי׳ כאן וע׳ בינתא הגי׳ רישיה.

 כרעיה וטעות היא ובגי׳ רבינו אי׳ גיב ברש׳י כיי ושש בזד,״ל וחשאי בי מבינתא דרישאי עד טופרא דכרעאי עיי׳ ד׳׳ס שכח
 קס־ח. ולא העיר ב״מ של דיס על גי׳ דבינו. י •) כיה בכ״י מ׳ ממזייה ובנו״ג ממזייא אבל בסנהד׳ ס־ד. אי׳ מיניה וכיה
: ובעי מז א׳ אראך שהמלה ל״פ וטעמה שער p העפעפים ולכן בטעות הגיה מי שהגיה  בכיי ב׳ ליום׳ עיי׳ דים שם ק׳

ה כטו כסנהד׳ הנ״ל. י נ י ) בנויג עוד: מ ה תחת ממזיה ושיעורו נשל שער אחד מעפעפיו. 7 י נ י  מ
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 ובריש מטות בסיגנון אחר עיי׳יש. וכנ״ה ביק ל״ז:
 בין תם בין מועד, יבטו׳ כ״ג. בין שאומרים לו
 לאביך קיים בין שאומרים לו הוצא, נדרי׳ סיג,
 בין כך ובין כך. מדר׳ אםת׳ א• ד עיי״ע בת
 קבריא בין מדליה ובין מדלא דידה מתגלגלת
 בת קבריא. בין בעיסה בין בקדירה עיי״ע בן ב׳.
 פסחי׳ ט״ז: בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין

 ברצון בין ביחיד בין בציבור] —

 * בין (inmitten, zwischen; ביניים, בינתיים
 dual. Mitte, zwischen) והוא ל״ט והרבה
 בש״ם וחדלתי לספור כי אין מספר ובטםפ׳ הזוגי לש׳
ט ב״ר פ״ד דרש  זכר ביניים ולש׳ נקבה בינתיים ד
 בתוך <כיאשי אי׳ י׳> ביניים ובינתיים, ויקיר רפכ״ג
ה :  צדקת הזו יוצאת מבינתיים, ירו׳ ברכו׳ ם׳יב ד
 ימ,י טהרה בינתיים, ירו׳ תעני׳ קלספ״א דס״ד עיר
 ימים שבינתיים, ירו׳ מעשרו׳ רפ״א דט״ח ע״ג טול
ל ע״ד בנתיים מהו  מבנתיים, ירו׳ כלאי׳ פ״ז ד
 וכ״ה ירו׳ נזיר פ״ז דניו עיג עיייש. ובליא ביני
 = בל״ס כמו בין, גיטי׳ פיט: ביני אדכי,
 שבת קל״ב: חולי׳ קי״ד. אתיא מביניא, יבמו׳ ע״א.
 זבנינהו ביני וביני סי׳ בינתיים ועיייע חולי׳ מ״ז.
 ביצי ז׳. י״ד: — ב״מ מיז: ורבים עוד: איכא

 בינייהו.

 * ביניוני(der, die in der Mitte) פוט׳ טיב: דרש
 הבנים י״יא י׳׳'׳ יי) בינוני שבאחיו, כלי׳
 י״ז, ח׳, ברכו׳ ל״ט. לא גדול ולא קטן אלא בינוני
 עיייע אגר ב׳. ירן׳ שבת פ״א ד״ב ע״ד לא לח
 ולא יבש אלא בינוני, ירו׳ ברכו׳ פ״א ד״ב ע״ג
 אדם בינוני, ולשון נקבה בינונית עיי׳ גיטי׳ פ״ה
 טיא, ירו׳ ברכו׳ פיה ד׳׳ט ע״ג, ירו׳ תעני׳ ס״א
ה פיא  דס״ד. וקבוץ זכר בינונים ויה טיז: ירו׳ ד
 דנ״ז. ויקיר פ״ל, ול׳ נקבה ירו׳ סוט׳ פיח דכ״ב
 ע״ג כל האמות היו ביניוניזת(ובקצת דפוסי׳ בט״ס
 בביניות) ובכלי׳ י״ז, א׳ צ״ל גיכ בינוניות (ובקצת
 דפוסי׳ בט״ם בבינויות) ובכלי׳ ייז, א׳ צ״ל ג״כ

 בינוניות ועיייע בנני.

z w i e 1 i c h t, d. i. zwischen) בין השמשות 
(Sonnenneige und Mondaufgang 
 בר״ג דברכו׳ (ב׳ c ר׳ יהודה סבר בין השמשות
 טובא הוי וכי טובלין מבעוד יום טובלין ור״ט סבר
ו ס י י) דאטר בין השמשות בהרף עין  לה כר׳ י
 זה נכנס וזה יוצא וא״א לעמוד עליו, ובס״ג דבטה
 מדליקין (ש» ליה•) איר יהודה אטד שמואל בין

 השמשות דר׳ יהודה כהנים טובלים בו למאן
ד יהודה ספיקה הוא אלא בה״ש דר׳  אילימא ל
 יהודה לד׳ יוסי כהנים טובלים בו פשיט׳ מהו
 דתימא בה״ש דר׳ יוסי טישך שייך כר׳ יהודה
 קט״ל דשלים בה״ש דר׳ יהודה והדר מתחיל בה׳ש
 דר׳ יוסי. ובס״ג דבא סימן התחתון «דה נ״ג.) הך
 תנא סבר שלים בה׳ש דר׳ יהוד׳ ומתחיל בה׳ש
 דר׳ יוסי והאי תנא סבר בה״ש דר׳ יוסי טישך
 שייך כר׳ יהודה. * [אחי״ה וכיה בתרג׳ שטו׳
 ייב, י׳; ט״ז, י׳׳ב בין שמשיא וביני שטשתא
 להעתקת של בין הערבים ועיי׳ לשון הזהב
 של רמב׳׳ן לשמו׳ י״ב, ו׳ ועיי׳ בש״ע א״ח סי׳

 רס״א] —

Wei!10 1 בינא (לפי דעת ר״ב ערבה 
Tamariske ולסעיד מל״ס בינא 
 עיי׳׳ע הקודם בין א׳ Terobinthenkom) גיטי׳ פ׳
 הנזיקין(שזרבינא) י) וצ״ל שורבינא] ובינה ואסא
 דרא פי׳ ערבה). * [אחי׳יה והאמת שבלים אשל
 וכן הביא הך פירוש ר׳ יונה ן׳ גנח בע׳ אשל(צד
 ע״א במחברתו) בשם רש״ג וז״ל (לפי העתקתי
 מל״ע ללשה״ק) ״וראיתי לפירוש המלות בטי שאחזו
״ עיב. ל ש  קורדיאקוס שאמר רש׳ג בינא הוא א

 ובל״ם בן הוא גרעינים של אלון, ובענין שורבינא ,
 עיייע אשכרע ובענין הגי׳ עיייע אסא] —

Blutegcl, wahrsch. zusammenא (־ נ י  SB^^ 2 ב
hangend mit H a a r, wegen 
) גיטי׳ ס׳ ד,נזקין (ס״ח0 . d e s s e n dunner Beschaff 

 שב ביני דמיא פי׳ עלוקה). * [אחי״ה זאת דעת
 רשיי ז״ל וניל לגזרו מלים אשר רשמנו מעיי״ע
 בין בי) פי׳ שיער ונקרא כן שדמתה לשער מצד
 ארכה ודקותה ובאמת נקראת כן גם נ י מ א של
 מים (ע׳יז י״ב0 סי׳ חוט דק של מים, ועוד י״ל
 שעיק׳ הגי׳ כינא והוא ממ״ש לים פי׳ עלוקה

 מוצץ דם של חיות] —

ט insect, Raupe) מכות טיז: ־  * ביניתא (מלים ^
 דאכיל ביניתא ם״ בלים תולעת עיייע
 בניתא ומ״ש, וגם כתיבת המלה בירד אחר הבית

 מראה שיש להבדילה מבניתא.
T • X 

.  בונא עיייע כן ג׳ *

 בונה * (ein Amoriier) :ירו׳ גיטי׳ פ״ב דמ״ד
 תנא בונה בר שילה ובדפי קראט׳ אי׳
 בט׳׳ם בינה שילוח- ועצים בונה קיצור תחת אבונה

 י) ב״ה על נכון ככ״י ו״ו וליד וכדפ״ע כט״ס כר׳ יהודה וכלי ספק נולד מקיצור כדיי. 1) אצל רמ״ל שזר בינא מכלי ראות
 מה דאי׳ כגיטי׳ וע׳ שרבינא ועיי״ע שגא א,.
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 כמו שקיצרו הסופרים ר׳ בון תחת ר׳ אבון עיייע
s ר׳ בון במה״ למהרז״ף צד ס׳׳ז 

ני(תלמיד של ישו אולי Bim פי׳ תאומים  * בו
 Thomas (Zwiiiing)) סנהד׳ מיג. חמשה
 תלמידי׳ היו לו לישו מתא נקאי נצר ובוני ותודה
 . . . אתיוהי לבוני אמר בוני יהרג והכת״ בני
 בכורי ישראל א״ל אין בוני יהרג דכתי׳ וכי ואולי
 היה אחד מתלמידיו השלוחים שנקרא תאומאיעיי׳
 ברית החד׳ יהננים י״א ט״ז, כ׳, כ״ד, כ״א, ב׳
. (הובא בילק׳ ׳ ׳ ב י נ ע ת ל ב ב  ובליר תאומים !bin א
א נ י ק ד י מ ו ן (כיה בד׳ פיזי) י ל ) אי ט " ת ז ת מ " י י ב  י

 שמו אלא בוני שטו ולס״ז בוני הוא ניקדימון בן
 גוריון עיי׳ בן מתתיהו על הקדמוניות י״ה ני, ב׳
 ועל ;</N1x68r,u כתוב באון גליון שהיה מאחוזת
ן (עײ׳ יהנני׳ <׳ ; י״ט, לי״ט) וב״ם שקר ע  מרעיו של י
 ענה בפיו שהרי אדרבה בתעניי נכבדות מדובר

 על ניקדימון.

 בײן (מליי 2a'iov) Palmzweig, Sicgespalmo ועיי׳
 מלה ערבית Paimfest) בפסיקתא
 דסוכ׳ י?פ־> ובילמדנו בשור או כשב או. עז(הנחו׳
 אמור סי׳יי״ח) מי שנוצח נוטל ביין') סי׳ מסתברא

 ענין כידון. (א״ב פי׳ בל״י לולב: וכף תמרים והיה
 מנהג ליתן ביד המנצח כף תמר •לאות נצחון).
 * [אחי״ה ואמת היא וכן כתב פויזאניאס ח׳ ט״ח.
 בי. וגי׳ הפסיק׳ מאן מסב ב א ג י ן אנו יודעים
 דהוא נצח ובויק״ר פ־ל אי׳ בלשון ישר׳ מאוד כזה
 מאן הוא נצח אלא מאן תסב ב א י י ן בידיה וכיה
 בילק׳ אמור רמז תרנ״א ושם כגי׳ רבינו ביין ונ׳יב
 ״פי׳ הערוך כידון" ובמנו״ה סי׳ קמ־ו בשם ויקיר
 מהו נעימות בימינך נצח א״ר אבין זהו לולב כמו
 שהוא נוצת ונוטל באיין משל , . אלא מאן
 תטיב כ י ד ו ן כו׳ וזה עים פי׳ הערוך והציג כידון
 תחת באיין ועיי׳ רש״ב בפסי׳ שם, ועיי״ע איפרפוס
 וט״ש ועוד עיי׳ טהרייף בט״ע מהרז״ף — גרעטץ

 חכ״א צד קל־ז] —

 * ביר (בר = Sohn) ברכו׳ ה׳: ביב קטיז. דין
 גרמיה דעשיראה ביר פי׳ זה עצם מבן
 עשירי שמתו בניו של ד יוחנן ונשאר בידו שן
 מבן עשירי ובו היה מנחם למרי נפש עיי׳ הרשב״ם
ר (תייר א׳ שמות  לביב שם וע׳ גרם א׳ וכן תרג׳ ב
 א׳, ט״ו. ט*ז. ב״ב; במדבר כ״ז, די; דברי׳ כ״א, ט״ז;

 איובי״ת, י״ב. י•® ביר ונראה שהיא לשון ירושלמית
 ותנוח אות י׳ כמו. איבא תחת אבא, איתא תחת

 תא וכן תנוח אות וי״ו כמו אוף תחת. אף.

 * 1 בירא (בל״ס בירא, בליע ^ Brunncn) ברכי
ל לבירא, ושם נפל פ  נ״ו. חביתא ת
 פתא בבירא ובכ״י מ׳ הגי׳ כי חני מידי דנפל
 לבירא <עיי׳ דיס קנ״ד5 ועיי״ע אנש אות נ׳) ושם:
 שדיא ליה לבירא׳ שבת סיו: נפל פותאכבירא;
 ביק ציב: וילק׳ כי תצא תתקל״ג (עיי״ע אנש
 אות ב׳) בירא דשתית מיניה טיא אל תשרי ביה
 קלא מבילק׳ משפטי׳ תשפ״ה תמורתו קודש בור
 ששתית מים אל תזרק בו אכן). והקבוץ עירו׳
 י״ז5 י״ח. תוספת׳ ביט פיט ביראיות, ובירו׳ עירו׳

 ס׳יב ד״ב 5 ביר1ת וגס בירי1ת.
 * 2 בירא (Grube, Graben) ב״ט פ״ה. הוה קיימא
 בירא מליא מיא, חולי׳ קיו. עיייע בת
 ברתא. והקבוץ שבת ק״י: שבע בירי, סנהד׳ ז׳.
 שב בירי לשלמנא וחד לעביר ביש, ביר פטיב
 בירין בירין מסקן חמר — ועיי׳ עוד ע׳ בר ז׳ וערך

 הקודם לזה וע׳ הבא אח׳ז.
 בייר (Brunncngraber מל״ע JV עיי״ע הקודם לזה)
 בפי כלל גדול אמרו בשביעי׳ (פ-ח, מ״ח)<^א
 לבייר ולא לבלן ולא לספר ולא לספן פי׳ בייר
 חופר בורות, בלן בעל המרחץ, ספר גלב, ספן
 מלח. * [אחייה וכניה ירו׳ ב״ט רפ׳ט דייב. ותוספי
 ביט פיט הבייר והבלן, ושם ה ב י י ל י ן והחפורות
 הסנטור והאנקולמום וציל הכיילין וכציל בירר
ר או מן י י  ביט פיח דייא עיד תחת מן ה כ

 הסנטור ובדפי זיט׳ כייר וציל כייל עיי״ע] —

י (unbebaut lasscn) עיייע בר גי. י  * בי
 * בייךא leer, unbebaut) ריש ויקיר פ״א חמי
 חקליה ביירא כרמיה ביירא ותואר מפעל
 בור עיייע בר ב׳ וממנו נגזר ג׳כ ערך הבא

 אח״ז,
 * בןרנית (leer, mannerioa) ויקיר פייט הושיב
 נשים ביתיות בירושלים מהו בירניות
 ב;יךן צ;יךן שהיה הורג את בעליהן ומענה את
 נשיהם וכי עיי״ע ברן ג׳ וטיש. ותואר לנקבה הוא.
Stadtnamen am Euphr.) ביראה, בילא, בירײה * 
 in,Bir) מיק כ״ו. עולא ביראה ובירר
 מ״ק ובירו׳ מגילי עיייע ביברי ומשם היה ג״כ ר׳
 שמלאי, ונקרא ר׳ שמלאי'דבירה שם ושם. והעיר
 היתד, ידועה נם לרומיים עיי׳ מאננערט ח״ה

 צד קצ״ט.
Tempelburg = Axpa j J> ,iAj .1 בירה (בל״פ 

in der gr.-mac. Periode; = Bipt; unter 
 Hyrkan I. (bei Jos.); 2. Burg, Castell) בפי אלו

 י) בתנחו׳ אי׳ בטיס אגק ובפשיק׳ באגץ עײ׳ע איפרפום.
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 עובדן בפסח (ט׳׳®•) ושורפין לפני הבירה מעצי
 המערכה׳ ובי״ג דױמ׳ (ב׳•) בידה תוכיח שחזרה
 לראשונים ולא חזרה לאחרונים, במידות בפ״ק
 (כיי•) במסיבה ההולכת תחת הבירה. פי׳ תחת
ש —. בפיק דביב בגט׳ דסמך לו כותל ד ק מ  ה
 (ב״ב י׳:) איר נחמן אם׳ רבה בר אבוה המשכיר
 בית לחבירו בבירה גדולה, ובר״ג דהטוכר את הבית
 <שם ם״א0 דאטר רב נחמן אט׳ רבה בר אבוד,
 הטוב׳ בית לחבירו בכירה גדולה, ובפי טי שמת
 בגט׳ השולח סבלונות (שם קמ׳׳י•) וזו הלכה העלה
 • רב אחא שר הבירה (עיי׳ נחמי׳ זי״ בי) לפני חכמים
 באושה פי׳ פ ל ט ו ר י ן. * [אחי״ה שני פירושיו
 של רבינו טובים מאוד שבטעם הראשון בירה ליט
 (נחמי׳ שם, ושם ב׳ חי) ושוה עם אקרא ובארים אצל

 בן מתתיהו ובשם axpx מכונה מגדל הר הבית
 בימי מלכות יון ובשם ?pipe בימי החשמונאים
 עיי׳ על הקדמוניות י״ג, י״א׳ ב׳; ט׳׳ו׳ י״א, ד׳;
 י״ח, ד׳, ג׳ והרחיב כבר דעתו הצלולה החכ׳ גרעטץ
 בטיע שלו חכ״ה צד קמ״ה ואילך וזה הבירה או
 בית הבירה (עיי״ע) היה מגדל בהר הבית כ״ה
 בפירו׳ בירו׳ פסחי׳ פ״ז דליה. א״ר יוחנן מנדל היה
 עומד בהר הבית והיה קרוי בירה ובפסיקת׳ רבתי פייר
 מגדל היה עומד בהר הזתים [צ״ל הבית] והיה שטו
 בירה, וביומי שם ובזבחי׳ קיר: איר יוחנן מקום(וטוב
) יש בהר הבית ושמו בירה, ובידו׳ ל ד ג  לגרוס מ
 פסחי׳ שם אר״ל כל הר הבית קרוי בירה והוכיח
 החי גרעטץ שדעת ר׳׳י היא העיקר. ורש״י ליומי
בית המקדש כרבינו וא״ב ' ׳  טי: בירה תוכיח פי
 נטו לדעת רש״ל בידו׳ פסחי׳ וכן המשמעות שם
 איל תנו עיניכם בבירה א״ד א״ל עדיכם בירה,
 ובירר גורס תחת זה (בית) הכחידה וזה גיכ ראיה
 שכל הר הבית קרוי כן. ערלה ב׳, י״ב יועזר איש
 הבירה וכי ובזבחי׳ קי״ט. שלש בירות הן שילה
 ונוב וגבעון ובית עולמים עיי״ש פירשי׳י ועיי׳ פרה
 פ״ג מיא. — ובטעם הב׳ טורה הטלה בלים ופרפי׳
 ולש׳ בקטרית והונגרי׳ (v4r) מקום מצודה ובנין
; ה (נחמי׳ א׳, א׳ ר י ב  חזק ומזה הענין שושן ה
 אפת׳ אי, בי. ה׳ יעיי) ומחובר לפעמים עם שם
 המקום ד״ט מן ב י ר ת מ ל כ א דבית לחם יהודה
 ירו׳ כרכו׳ פ״ב ד״ה. ובמד׳ איכ״ר פ׳ על אלה אי׳
ת ר י א בדבית לחם יהודה; ב ב ר ת ע ר י  ב
ה בעי ז ה׳, ד׳ ובגט׳ שם ל״א. ובידו׳ ע״ז ק י ר  ס
 פיה דמ״ד ע״ד אי׳ בירת פיריקה; ב י ר ת ה פ ל י א
 עדיות פ׳ז, מ״ג; ובקידושי׳ ע״ב. לפי גי׳ כ׳׳י(הובא
 בגעאג. תלמודי׳ של נייבויער צד שציט) אי׳
 פסגירא (לפנינו׳ מסגריא) איכא בבבל.. ב י ר ת א
 ד נ ד ה (לפנינו בירקא) איכ׳ בבבל . . ב י ר ת א

א איכ׳ בבבל וכי פוט׳ ל״חן בירתא  דם ט י
א ד ת  דשחורי, אבל בידו׳ פיאה סיז ד״כ. ב י
 דחרובתיה דארעא דישראל פי׳ בירתא כמו ברתא
 כמו ברת שבע עיי״ע ועיי׳ פי׳ אהבת ציון
 למהרזיף שם צד פיה ע״ב. ובלי חיבור עם שם עצם
 פרטי טעמו כמו בל״ם בנין חזק ופלטרין ד׳׳ט ביר
 רפל״ט ראה בירה אחת דולקת אטור תאמר שהבירה
 הזו בלא {ינהיג הציץ עליו בעל הבירה א״ל אני
 הוא בעל הבירה וכי, פסיקת׳ דשטעו דקי״ז וילק׳
 ירמיה רסיד בשם הססיקת׳ כד תמוט בירה בירה
 שמה וכד תרום קלקלתא (קיקלא, ועיייע קקל ב׳)
 קלקלתא שטה, והקבוץ בירות עיי׳ רש״י לחולי׳

 קליט: דד. ובבירות] -

nach Schw. h. L. 149 = Birja,) י י ך י ב , י ך י * 1 3 
J ב״מ ס״ד (eine lialbe Stunde von Zofat 
 שדרוהו רבנן לבני בירי, פסחי׳ נ״א. ואין יוצאין
 בקורדקיסון בשבת בכירי ומעשה ביהודה והילל
ג שיצאו בקרדקיסון בשבת בכירי וכי  בניו של ד
 ובתוספת׳ ט״ק פ״ב בקורדקיסין של זהב בשבת
ל רע״ד ושם אי׳  בבירי וכיה בירר פסחי׳ רפ״ד ד
 בבית וצ״ל בכירי ובע׳ קרדקיים הגי׳ בירד. ולפי
 גי׳ כ״י ה׳ב ול״ד ודפ״ר כירם(עיייע), ובידו׳ שביעי׳
 פ״ו דל״ו ע״ג ביריי רבתא, ולפי דעת מהרי״ש היה

 כפר כחצי שעה מצפת.

(stadt in B a b y 1. B i r) ע״ז מ׳ פע״א  * 2 בירי
 ר׳ דוםתאי דמין בירי, יבמו׳ ם״נ5 טומטום
 דבירי, כבר מלתי אמורה אודות העיר הזאת בע׳

 ביברי ועי ביראה.
 * 3 בירי טיס תחת כירי עיייש וע׳ קר ט׳׳ו.

 * בירײם (E. N. eines Amora) חוליי צ׳׳ח. א״ר
 בידיים משום זקן אחד וכי.

(Bedeckung, Festung, bakt. Yarena) ביךנית * 
 פסח״ קייח: היו בה שס״ה בירניות וכל
 בירנית ובירנית וכי ול״ט הוא והעתיקה הפשיט׳
! ובל׳ בקט׳ כמו tAvus לד״ה ב׳ ״ז, ייב, כ׳ז, ד׳ 
 בירה בעברית ובכ״י הגי׳ בירה עיי׳ ד״ם צד קפיט 5

 * בירית וגי׳ היותר טובה עיי״ע ברית ב׳.

Stadt jenseits des Euphrat wahrsch.) 1 * בירם 
492 ,1 ,6 (O'jf^aa, Urma, Mannert 
 דה כ״ג. מאי בית בלתין אמר רב זו בידם, קידוש׳
 ע״ב. לענין יוחסין א״ל אביי לרב יוסף להא גיפא
 דפרת עד היכא א״ל מה דעתך ב^עום בירם מייחסי
 דפומבדיתא מכירם נסבי,. אולי היא עיר שרשמתי
 שהוזכרה אצל פתלימיאוס ובעבר פרת היתד, ושם

 גבול קיצון של גולה ועי״ע בית בלתין.



ים - 1 בית נט  59 * 2 בי

Ort mit ciner Quollo, walir-) DT2 ,DT3 2 * 
,scheinlich Baaraa (Jos Jos.) = Baris 

) סנה' ק״ח. כל טעינות תהום רבד. ( . « B a r u (Eu 
 אייר יוחנן שלשה נשתיירו מהם בלועה דנדר וחטי
 מבריא ועיניה רבתי דבירם, ובכיי ל׳ לריח (עיי׳
 דיס שם *י כיז-> הגי׳ בירם ונ״ל שהיא העיקר והית׳
 שוה עם ;*Bxip בסיפור בן מתתיהו על המלחמה
 ד, ו׳, ג׳ ואצל אייזיביאוס נקרא ברים וחית ה קרובה
 לבעל טעון ויש לה טעינות עיי׳ רילאנד
 פאלעשטינא שיג, תתס׳׳א ולדעת ר״ת (עיי׳
 תוסס׳ לריר, כיג: דיג ז0 בירם מאיי היה ונוכל
 להסכים עמו בענין בירם אבל לא בענין בידם של

 קידושין הנזכר בעי הקודם לזה.

 ״ ביךן(Fiussname) עיי״ע בורצנין.

 * בךתותא (Barthotha) ר׳ אלעזר איש ברתותא
 נזכ׳ באבות פ״ג מ׳ח, פסחי׳ ייג. ערלה
 פ״א, ט״ד וטבול יום סיג, מיד ובתעני׳ כיד. בטייס
 אלעזר איש בירת ובדפי חדשי׳ בקו על ת׳ וצ״ל
 איש ברתותא וכ״ה ב ב״י ב׳ ובילק׳ ובע״י ד,ראשו׳
 ובכיי מ׳ איש כפר ברתותא וכיה בשאר המקומות
charaam עיי׳ ד״ס שם צד עיא: ונקרא הכפר אצל 
 עוד היום כך ומראים ,שם קבר של ר״א איש
 ברתותא, עיי׳ מהרי״ש תבואות הארץ צד קסיא.

 * בוךתיוית עײ״ע קבטיות.

missfallen, schlecht sein) ״ ביש (בל״ס באש 
 1 - ל

 ב"מ ע״ה סעיב דביש ליה בהא מתא ולא
 אזיל לטתא אחריתי וכי פי׳ הידע לו.

eiend, bos, בייש (בליע ^ בלים ביש, בישא * 
 schlecht) ב״ק קט״ו. הנן בישא. שבת קכ״ט.
 בישא מי הוה טבא ויקיר פכיב וקהל״ר פ׳ ויתרון
 ארץ טב לביש עבדת, בישא עבדת טב לביש לא
 תעביד וביש לא מטי לך, איכ״ר ם׳ בלע למה
 נקרא שמר, כפר ביש דלא הוה מקבלת אכסנייא׳
 ונקב׳ בישתא ירו׳ שבת פי׳ד דייר .ע״נ(החומץ)
 טב לבישתא וביש לטבתא, ויקיר פל׳ג מינה
 טבתא ומינה בישתא כד הוה טב לית טבא מיניה
 וכד ביש לית ביש טינה. והקבוץ לזכר ירו׳ ביצי
 פ״א ד״ם ע״ג מבקרה בישיא (בנו״ג ביישייא וטיס
 הוא) ויקיר רפ״ג לגי׳ רבינו בע׳ גר ד׳ גירא
 בחזורין ומפלגא לבישיא ותמורתו קודש בשמיר
, ן י ל ו ח  קלספל׳יא מנאפת בתפוחים וחולקת ל

 והקבוץ לנקבה סנהד׳ זי. טוביה לדשמע ואדיש
 חלפוה בישתא מאה עיי״ע דש א׳. והנקבה בישתא
 משתמע ג״כ להוראת השם והוא כמו ב י ש ו ת א

 ועיייע הבא אחיז.
(Bosheit, Schieciitigkeit בלים)בישו, בישותא * 
 שבת קנ״ו. אי כולי לטיבו אי
 כולי לבישו, איכ״ר ם׳ רבתי בישו עברית, פסיקת׳
 דריכ כיד t (יהובא בתנחומי תצא ובילק׳ תהלי׳
 רמז תשי״ט ועיי׳׳ע גזי הי) למיגזא בישא לבישתא
 וצ״ל למיגזי לבישא בישתיה ועיי׳ ר״ש באבער
 שם הער׳ ם״ט. ב״ק קט׳ו. מפורסם לבישותא׳ ע״ז
 פ״ה. עינא דבעיא למחזי לכו בישותא, מנחו׳ נ״ב.
 מבישותין אמרי קטייהו מטיבותין לא אמרי קמייהו,
 מכו׳ ה׳ ן כתוב׳ כיד,5 חזיא לד׳ אלעזר בישות פי׳
 בפנים זועפות עיי״ע כשות, ופסח״ נ״ג., חזא ביה

 ברבב״ח בישות.
 * בײשן, ב1ײ#ן עײ״ע בוש וע׳ בשן א׳.

 * בי#ן עיי׳יע בשן ב׳.

 * ביית (.der zweite Buchstabe des Alfab) שני
 לאותיות, עיי״ע אלף וע׳ אלפביתא והקבוץ
 שבת ק״ג: ביתי״ן וגם מורה מספר של שנים ירו׳
 נדרי׳ פ״ג דל״ח. דורש ביצחק (בראש׳ כ׳׳א- י-א)
 בית תרי בן שהוא עתיד לנחול שני עולמות וכי
 האות בי״ת תתחלף באותיו׳ של מוצאה: דיס ב ו י ו
 ווא תחת בא (עיייע בא ב׳)׳ ביבי(עיייע)׳ בילון
 (עיי״ע בלן ג׳), בימין(עיייע איפרפום) ועוד אחרים,
 וכן בפי ד״ם פקר, והפקר תחת בקר והבקר
 עיייע, פומבי תחת פוטפי. אות בי״ת נשמטה בסוף
 הטלה דימ תו תחת תוב, כדי תחת כדיב עיייע,
(בית׳ עירוב׳ פיה דכיג•) תחת נסיב, וכן באמצע סי  נ
׳ עירעין פ״ז דכ״י ע״י) ו ר י ) ן ו ת ס  המלה ד״מ נסתיה, נ
 תחת נסבתיה, נסבתון, וגם תבא לפעמים תחת אות
 וי״ו עיייע בידם א׳ ותחת שאר אותיות ההברה
 ובפרט אם ההברה ארוכה עיי׳׳ע אבגינום וזולתו.

 * בית ט״ס תחת ב;ה או ביא עיייע וע׳ אגבאסטס
 וע׳ אגריקום.

(Haus, Wohnung, euphem. weibl. Scham) 1 ?ית 
 ובא אשר לו הבית (ויק׳ י״ד ליה) מי
ו בפיק דומי <ייא:)1).פי׳ מי ו ל ת י ד ב ח ו י מ  ש
 שאינו מכנים אורחין בתוך ביתו אלא ביתו מיוחד
 לו ולא לזולתו, פ״א שאין משאיל כליו לאחרים*)

) לפנינו בגטי אי׳ כפירוש כן שאינו ג ובדפוסי׳ אי׳ מי שמייחד וכי. ז ׳ ) כ־ה לגי׳ כ״י א״פ ול״ד עיי׳ ד״ס שס צדיי  י
 רוצח להשאיל וכי אבל לי׳ בכל הכ׳י וכן לי׳ בילק׳ מצורע תקפיד ופירוש היה והובא בפנים עיי׳ דים שם יתמיה לי

ל עי״ש.  שלא העיר על ערך שלנו וכן נראה שגי׳ הדפוסי׳ לא היתח לפני רשיי ד
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י בר״ג ת י י א א ו ו  נגעין באין בביתו. ביתא ב
 דהמוציא יין (שבת ע־ז:) י) ביתא איתבא [בנו״ג
 מיתבא] יתיב בם׳ הגוזל עצים בגט׳ ר״ט אוט׳ בעבדים
 <ב־ק צ״ז> ובר״ג דכיצד הרג^ (שם כ״א׳> פי׳ בית
 שדרין בו בני אדם הוא מיושב ואיגו חרב ואפי׳
. . .  אישתטש בתיבני וציבי לא חריב. אחד .
 לתקן את הבית בפ״ב בנדה (י״ד. וקטיע היא) פי׳
 אותו מקום. * [אחי״ה ובן פירש״י וכנ״ה נדה פ״א
 מ״ז לשמש את ביתה, נדה ע״ב וירו׳ שבת פ״ט
 די״ב. שמשה את ביתה, ירו׳ סוט׳ פ״א דט״ז ע״ג
 •אסורה לביתה וכיה ירו׳ נדה רפ״א דמ״ח ע״ד:
 נדה ה׳. מתוך שמהומה לביתה פי׳ ממהרת לשמש
 (ועיי״ע מהם א׳) ידו׳ נדה פ״ב דהל׳׳ב דמ״ט סע״ד
 כדי שתקנח פי הב״ת מבחוץ אבל לא מה שבחדרין

 וכי ולש׳ נקיה היא וכן מקואות פיח מ״ד ולא ־
 כבדה את הבית ופי׳ רה״ג(כסד״ט צי ליד) פי׳ לש׳
 נקיה כלומר שלא קינחה את אותו מקום וכן
 מפורש בלי הזכרת רה״ג בע׳ כבד ב׳ ובזה הענין
ת (קהלת י״ י־ח) מתעבדה דוותא י ב  תדג׳ ידלף ה
 בגו ביתה לדעת המדרש ויק״ר פייט ידלף הבית
 הרי היא מתרבה בדמים וכי ובענין זיבת אשד,
 נדרש •ג״כ בקהל״ר עיי״ש, ובדרך כבוד נקראה
דורש ו ) ן / , בית ד״מ ױמ׳ ב׳. ביתו זו אשו  האשד
 ויק׳ ט״ז׳ י־», שם י״ג. ייג5 בית אחד ולא שני

 בתים, שבת קי״ח: גיטי׳ נ״ב. מימי לא קריתי
י ועיי׳ ת י  לאשתי אשתי . . אלא לאשתי ב
 רות״ר פ׳ וימת, כי אשר ע״ב נקרא אשד, של
ו ועיי׳ ברבו׳ ב־ז. (ובב״י מ׳ אי׳ ה י ת ב  פלוני ד
 אתתיה) מ״ד: נ״ו. תעני׳ כ״ג•, כיד: ואילך, חולי׳
 ק״י. ב״ב ע״ד 5 נדה ל״ז. נדרי׳ כ״ג. נ״א.

 קידושי׳ מיה ן] ־

i ברכו׳ מיד (das Innere, ubtg. Leib) 2 בית * 
 אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו
ר ובכיי פ׳ שד,לפת מצוי בו) י ד  (בב״ג בתוכו ת

 פי׳ אוי לכרם שירק XawaSov מצוי תמיד בו.
 * 3 בית (.Gehause fur Pflanzen u. 8.' w) שביעי׳
 פ״ב מ״ד ועושים להם בתים וירו׳ שבת
. והעושה בתים ומפורש בירו׳  פ״ז ד״י המזהם .
 שביעי׳ דל״ג ע״ד בית עושה לה צל ועיייע זהם
 וע׳ בת נ׳. מנחו׳ ליד? ומניחין (התפילין) בדי
 בתים, ובחיבורה עם מלות אחרות אי׳ בית הרבה
 פעמי׳ ואזכירם במקומותם למושבותם, ועיי׳ ערך

 ביתא א׳.

 * JT21 4 = בי (Haus, Schuie, Anhang) הרבה
ט בית  פעמים בחיבורו עם שעצים ד
. בית הלל, בית רבי, בית ר׳ ינאי וטעמו . י א מ  ש
ש ואחוזת מרעהו של ר ד מ ת ה י  כמו בי כלו׳ ב

 תנא פלוני, ועיי״ע בית רבה.

 * 5 בןת (jerus. Tempoi) חולי׳ ע״ה. ואילך בפני
 הבית ושלא בפני הבית כלוט׳ בית

 המקדש של ירוש׳ עיי״ע בירה.

 1 בית אב (Priesterabtheilung) בפ״ק דיוטא בגט׳
 מפרישין כ״ג (יום׳ י׳:> היכא דאיכא
 טומאה וטהרה י) בההוא בית אב כדתני׳ בתוספת
 תעניות בם׳ שני. * [אחי״ה ודע שרבינו כמעט
ם הביא התוספתא כטו י מ ע ם פ י ש מ ח ה ו א  מ
ה לזה החיבור וכמה פעמים ל ו פ ט  שאראך בעהיי ב
 אי׳ כפרט בדפיר וכ׳׳י ערוך לשון יחיד תוספת
 וכבר בא בזה הלשון בירו׳ הוריות פ״ג דמ״ח ע״ג
 _משפט זה התלמוד לה׳ זה התוספת . . נכסים
 אילו הלכות וכבוד זה התוספת (וקהל״ר,וי, ב־
 הגי׳ בעל לתוספתא ועיי׳ ב״ב קמ״ה0 והקבוץ
 תוספות וכ״ה ירו׳ פיא׳ פ״ב הליו די״ז. וירו׳ חניג׳
 פ״א הל״ז דע״ו ו לא מן ההלכות ולא מן ההגדות
 (האגדות) ולא מן ה ת ו ס פ ו ת, וושב״ם לב״ב ק״ל:
 דיה עד שיאמרו הביא הגי׳ מידו׳ פיא׳ שם ולא
 מן התוספתות וכיה בתש׳ רדב״ז ח״ב ססי׳ תרמ״ז
 ובספר כפתור ופרח הובאה התוספתא מאה
 ועשרים ותשעה פעמים ובתוכם ע״ג פעמים כשם
, ל״ו פעמים תוספות,' י״ג פעמים תוספתא ת פ ס ו  ת
 וז׳ פעמים התוספתא עיי׳ הרב ד״ר צוקערמאנדל
 בט״ע ייד. ליטער. בלאטט חיה סי׳ י״ד. ומעתה
 בא וראה עד כמה טעה דיי ייטלש לבכ״ע שני
 תקפיט צד מ״א בהערה שכתב שם בזה״ל ן ״ותמיד•
 קא חזינא .הערוך מביא תוספות ותוספות מביא

 ערוך ויותר תמיד, לי היאך יוכל לטעות כל כך י
 עד כי לא הבין בי רבינו כיון בע׳ נסן על׳
ם פ״ג, כיה בכ״י ק״ט, ולא י ח ס פ א ( ת פ ס ו ת  ה
ם) וכן ציין פה ובע׳ חלק גי. בחי  כני׳ ד,דפוסי׳ ז

 וע׳ עשר ושאר • מקומות ־ ה ת ו ם פ ת ואכ״ט.
 להאריך] — ד משמ1ות עלו מן הגולה וכי עד
 עמדו ראשי משטרות וקבעו עצמן כבתי אבות
 וכי"עד משמר שיש בו ז׳ בתי אבות כלומר ז׳
 משפחות כדכתי׳ (דייה א׳ כ״ד, ף ועיי׳ תעני׳ בי׳ז.)
 בית אב אחד אחז לאלעזר (ואחד, כ״ה בדפ״ע
a ובכ;י מ׳ לתעני׳ שם אי׳ והאחוז אבל ל״ט אי׳ 

 י) ב״ה בב״י ו*ו, ל״ד ודפיר וב״ה בב״י א״פ ,רק שם בטיס ב ע י ואייתי וצי׳ל בוא וב׳ ובדפ׳ע אי׳ בא ואיתיב וכ״ה
. ) בנו״ג טמאין וטהורין וכ׳יה בנ״י ס׳  בכיי ש״ס וב״י ילק׳ וברש׳יי עיי׳ דיס שבת פ״ב: ובנו״ג עוד בה. ז
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 ואחז אחז לאיתמר. כל בית אב מקריב יוטו הקבועה
 לו משמר שיש בו ח׳ מקריבים וי ימים וב׳ מקריבים

 ,[יום אחד וכי י) כבר פירשנו בע׳ אנשי [משטר

1. Vaterhaus, 2. St am m haus) 2 ?ית אב * 
(der Exilarchen und Patriarchon 
 ביב מיו: אריסי בתי אבות ותוספי תרומ׳ פ״ב
 האריסין והחכירות ובתי אבות פי׳ שדות שניתנו
 .באריסות ומוחזקין ממשפחה אחת והאבות מורשים
 לבנים ועיי׳ פירש רשב״ם לב״ב שנובע מפי׳ רבינו
 בע׳ ערס ד׳ עיייש. ולדעתי זה נקרא בידו׳ ביב
 פ״ג הל״ה אריס לעולם והפוכו ארים לשעה. -
 ויק״ר רפ׳יא א׳־ר יוחנן מבית אב שלהן נקראו
 הנביאים מלאכים כלו׳ שהנבואה׳ בא להם מתפקידו
 של הקביח ומביתו של אבינו שבשטים מקבלים
 שליחותם וכן נאט׳ במשה רבינו ע״ה(במר׳ י׳׳ב, ז׳)
 בכל ביתי נאמן הוא. - פנה׳ ל״ח. הובא בילק׳
 ישעי׳ ח׳ סרטיז ר״ם אין בן דוד בא עד שיכלו
 שני בתי'אבות מישראל ואלו הן ראשי גולה

 שבבבל ונשיא שבא״י.
viiterl. TIaus, ftbtg. Anwendung einer) 3 * ?ית אב 
Analogic auf niclit ausdrucklieh 
) ירו׳ שבת פי״ט ( G e g e b e n e s (hermen. Regol 
 דייז. ירו־ פסחי׳ פ־ו דל׳יג. כל תורה שאין לה
 בית אב אינו תורה כלו׳ כל תורה שאין לה ענין
 ודוגמא ממקום אחר אע־פ שהיא הליט קרוב
 להשתכח עיי׳ פי׳ קה״ע שהיש פ׳ הביאני בית
 אב של הלכה. פי׳ בית אב כמו בנין אב וראיתי
 סמך לפירושי שהרי במד׳ תהל״ ק״ד פ׳ תסתר
 פניך אי׳ איזה בית אב שלהם ותרעש הארץ וכי
 ובילק׳ מזט׳ ק״ד רמז תתפ־ב תמורתו אי׳ זה

 ב נ י ן א ב לכלם.

Name einer) בית אבטינס עיי״ע אבטינס * 
(Tempelhalle 

 ?ית אבל <טלימ ,Trauerhaus) שהש״רח׳ב׳אית
 אתרץ צווחין לבית אבל בית קצופה
 ועיי׳ מדר׳ תהלי׳. קיו, ט״ז אית אתרין דקרין

 לאבלא קיצפא. ועיי״ע בית מנחמין.
 בית אבן כבר פירשנו בע׳ אבן. *[אחייה ד״ל בע׳
 אבן מסמא. ורט״ל השמיט ערך קטן זד^-

ת אולפנא (Lehr, studienhaus) תרג׳ של י * 3 
j ,(אונקל׳ שמות ל׳׳ג, ז׳) אהל מועד 
I כי גשה״ש "י א> תרג׳ תוכי לבית אולפן  שובי שו

 I אוריתא פי׳ בית המדרש ובקהל׳ ז׳, ה׳ באו שנים
 יחד: במדרש בית אולפנא. ונגזר מפעל אלף וכלים

 אלף פי׳ למד.
Aermel eines eng anliegenden)בית (יד) אונלןלי * 
 Kieides) כבר פירשנוהו בע׳
 , אונקלי א׳ ועיייע ב י ת י ד בי.
 *בית אוריון(טיתוריון Orenze) עיייע אוריון ומיש.
 * בית אחיזד (Henkei anzufassen) שבת קכ״ה.
 אין להם בית אחיזה, שם קכיו
 רעיב יש להם בית אחיזה י פי׳ בית יד (עיי״ע)

 לתפוס ולאחוז בו את הכלי.
(der zweite Tempel in Jer.) בית אחרון * 
 שהש״ר פ׳ אם חומה אלו חמשה
 דברים שהיה בית אחרון חסר מן הראשון וכי
 וביומי כ״א: ירו׳ תעני׳ פ״ב דפיה. וירו׳ מכו׳ פ־ב
 דל״ב. והוריו׳ פ״ג הל״ב איי מקדש האחרון ועיי׳

 בט״ר פטיו.
Bethel, beijos. Ant. 13, 1,3 Ik$7iM30 ית אל? 
= bell. j. 4, 9, 9 alte Stadt 
 .im Gob. Ephr) בב״ר פע״ט(יפע״ח) ויאמר שלחני•
) אני אגלה לו ואם יאמר 1  איר הונא בסוף אמר
 לי הקביה למה גלית אומר לפניו רכון כל העולמים
 I בניך גזרו גזרות ואין אתה מבטל גזירתן ואני
 I יכולתי לבטל גזרתן איל עתיד הוא להגלות עליך

 בבית אל ולהחליף שמך ואני עומד שם הה״ר י
 (הושע י״ב׳ הי) בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו,

 עמך אין כתיב כאן אלא עטנו. ונפפ״ג <ם״ב יעיי׳
 ילק׳ ישעי- רמז שכ״0 וירא אלהים אל יעקב ר׳

 ברכיה בשם ר׳ לוי(מי מקים) 1ציל משמקים] דבר
 עבדו אין אנו יודעין שעצת מלאכיו ישלים אלא
 מלאך אחד שנגלה על יעקב ואיל עתיד הוא
 ליגלות עליך בבית אל ולהחליף את שמיך ואני
 עומד שם שנא׳ בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו
 עמך אין כתיב כאן אלא עטנו ונגלה עליו הקב׳ה
 בשביל לקיים דבריו של מלאך, ירושלים 3) שכל
 הנביאים מתנבאים עליה 4) על אחת כמה וכמה.
 *[אחייה ידועה שירבעם שם עגל זהב בבית
ן ת או מ כי על כן נקרא ג״כ בי ׳  ^ (מל״א י׳׳ב, כ
 געייי הישע י׳׳ ה׳> וכן הוא בתרג׳ שם וכן מכונה
 בזמן מאוחר הרבה עיי׳ ירו׳ שבת פיט די״א עיר,
ן רי  ירו׳ ע״ז פ־ג דמיג. ב״ר קלפפל״ט מקדם קו
ת י ו ב ת ו ן א י ר ו ו ק י ש כ ע  אותו בית אל ו
 א ו ן, ואולם לוז שם העיר לראשונה (בראשי׳ כיח

 י) כ׳־ה לנבמ בדפ״ר ובתוספתא, אבל בדפ ׳ע אי׳ מקריבים ו׳ בו׳ ימים ובדפי װיניצ׳ בט״ס כ״ו ימים •י י) כיה ככ״י ו״ו
) בדפ״ע בטיס עליך. ) כצ״ל תחת ירושלמי בקצת דפוסי׳. 4  ודפ׳ר וביר אכל בדפ״ע חסר בטעות. 3
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 י״ט; שופטי׳ א׳, כ״ג. כיו; יהושע י״ח. י״0 ושיעור

 מאמר יהושע ט״ז, ב׳ מבית אל לוזה הוא מבית
 אל שנקרא לוז וה״א נלוזה נופפת כמו לישה
 ניטנתה ונדומה ועיי׳ מהרייש נתנואות הארץ צד

 פ״א עיי״ש] —

 * בית אלמנות (Witwenhaus) נ״נ צ״ה 5 לעשות
 לו נית חתנות לננו ונית אלמנות
 לנתו ושם נגמרא נמה פעמים עי״ש ועיייע

 אלמנות.
c מ (ק-ג ־ ב (Baumgarten) נם׳ המקבל ב  • בית אילן
 המקנל שדה מחנרו והוא נית השלהין')
 או נית האילן ינש המעיין ונקצץ האילן [וני].

Ort in Palastina, ein beriihmter) בית אילניס * 
 • ו • י

 Marktpiatz) ספרי האזינו סי׳ ש״ו
 ם׳ יערף וילק׳ האזינו רמז תתקמ״נ מי שהלך
 לנית אילנים לשוק וצריך מאה מנה או שתי

 דינוא וני פי׳ שם מקום ומקום יריד היה.
 * ?ית אלים (Ort neben Tabor) נייר רפצ״ט
א מנית אלים וני עיייע  תנור נ

 אםפמיא נ׳.
 * בית אומן (Handwerk88tatte> נלי׳ פ״ה מ״ד
 תנור שהוסק . . מנית האומן ושם
 מיט תנור שנא מחותך מנית האומן עיי״ע למד נ׳.

 ״ בית אנייקי, בית אוניקי עיייע אנייקי.

das Loch der Schleuder bestimmt) 1 * ?ית אצבע 
(zum Hineinstecken des Fingers 
 עדיות פ״ג מ״ה נפסק נית אצנע שלה וני פי׳

 לול נקלע לדגנים נו האצנע עיי׳ הדש.

das Loch im Spunde desFasses) 2 בית אצבע 
; zum Hineinstecken des Fingers 
eine Art Lederhandsehuh hinein- בית אצבעות . 

t 1 ו  ז

 zuiegen Frachto) בית אצנע שלה שוקע
ה [ובדפ״ע חסר ואי׳' בסמוך] בכלי׳ פ׳י נ ו ת  נ
 אלו כלים<םי» ונפניו פנדל עמקי <פכיי׳ מ״" נל נית
 אצבעית טהורות חוץ משל קייצים מפני שהוא
 מקבלת את ראוני), נקרעה [אם] אינה מקבלת את
 [ריב] האוג טהורה, פי׳ בית אצבע שלה שוקע
 בתוכה זה צורתו י) N ופי׳ נ׳ אצנעות דנר
 שעשוי מן עור בתים ומשים בהם אצבעותיו שהוא
 מקבלת את האוג לפי שבשעה שמקבצין את

( 5 ם י ש מ  הקוצין4) מקבצים עמו את האוג ו
 אותו לתוכה.

(Magazin zu Getreide, Oel u. s. w.) ית איוצר? * 
 פסחי׳ קי״ח: תני רב יוסף לא יאצר
 (ישעי׳ כ״ג׳ י־ח> זה בית אוצר והוא ל״ם (מלאכי ג׳, י׳)

 וב״ה בתרג׳ ^שם ודה ב׳, חי׳ ט״ו ודה ב׳ ח׳. ד׳
 והקבוץ יומי י״א. ירו׳ פסחי׳ רפ״א דכ״ז: בית
 אוצרות, ועיי׳ עוד ע׳ בית יוצרה- וע׳ בית עצים.

Betharem = 'Afflji, Euseb. 8. v.) ית ארים? * 
 neben Lud) ירו׳ חגיגי ם׳׳א דע״ו
 ע״ג נימנו בעלית בית ארים התלמוד קודם
 למעשה ובירושלמי פסחים פ״נ ד״ל: איתא
 נמנו נעליית נית ארום ב ל ן ד התלמוד קודם
נית עליית ערים  למעשה ונשהש״ר פ׳ יונתי הגי׳ נ
 נלוד וני בילק׳ עקנ רמז תתס״א בבית שעורים
 נלוד ונספדי עקב (דבי" י״א׳ י״" הגי׳ ננית ערוד
 ואין אצלי ספק שהגי׳ האמיתית נירו׳ הגיג׳ או
 נגי׳ שהשיר נית ארים או נית ערים נלוד ומצאתי
 און לי אחר חיפוש גדול כי כבר בא זכרון של
 כפר ההוא ביתארים באייזיביום ועיי׳ רעלאנד ח״ב
Diospoiis צד אלף ס״ח והיה סמוך ללוד שנקרא 
 והה׳ גרעטץ (קורות היהודי׳ חיד צדתס״דבהדורא
 תנינא) מהר במח״כ לחרוץ שבית ארים טיס הוא!
ה ז ת י  ובקידוש׳ מ׳: שאי׳ שם בעליית בית נ
 בלוד נשמט שם העיר, והזכיר רק שם האיש

 עיייע בית נתזה.

 * בית ארמיון (צ״ל בית ארכיון Archiv) שמ״ר
 פיה המתינו עד שאחפש ב ם פ ר
 שלי מיד נכנס לבית ארמון שלו וכי בעי ארמון
 ועיי׳ ע׳ ארך כבר הזכרנו שציל בית ארכיון פי׳
 אוצר ששם כתבי וספרי הפלך והעם גנוזים וראיה
 לפירושי שתיכף אחיז אי׳ שם א״ל הפשתי שמו

י וכי. ז נ  בבית ג
 * בית בד (Presshaus; בית הבךין Keiter) עיייע

 בד א׳, וע׳ בית בצירה.
(viel. Bedyeh im Norden Sefat'8 ?) א ח  * בית ?
 נתוספת׳ שניעית פ״ג מונה כין
 הערים האסורות כתחום צורא גינ שם המקום נית
 בדיא וזה לפי גי׳ כיי ו״ו אבל בירו׳ דמאי פיב
 דכ״ב ע״ד אי׳ הגי׳ בית כריא וכיה עיקר הגי׳
 עיייע בית גליא ועי כר י׳ ואם בית בריא הגי׳ אולי היא
 עיר שרשמנו וכן דעת בעיט געאגר׳ תלמוד דכיב.

 י) עיייע כיח בעל. *) ככ״י פאריז אי׳ עוד טי׳ אוג אילן הוא ושמו נטיית סמאק ובעליו מתקנין העורות לבניש וככר

 נכתב בע׳ אג ע׳יב נראה שכן הגיה איזה סופד מדעתו מועתק מע׳ אג. י) כיה בכיי היב ופארה; ובכיי ביר משונה

< ; ובכיי לונדון. ^ 4) כיה בכיי ובד׳ הישני׳ וכיה בפי׳ הדיש. 5.) כיח לנכון לפי גי׳ הדיש, ובדפ״ע o קצת כזה 

 I I בטיס ועושק.
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 63- בית בציךה

Schamort des בית בהתתא (בליס בהתתא * 
 Weibes, 8cbam) כמו בית בושת
 עיייע ובא כמה פעמי׳ בתרגומים ד״מ תי״ר א׳
 לבמד׳ כ״ה׳ ח׳; אונק׳ לדברי׳ כ״ה, ייא; תרג׳
 לש״ב יי, ד,; לד״ה א׳, י״ט, ד׳ ועיי־ע כהת. ועיי״ע

 בית תורפה.
 * בית בוקייא עיי״ע בקיא.

 * בית בורסיקי(Gorberstiitto) יומי י״א. באמת
 אמרו בית הכסא ובית הבורסקי
 וכי פטורין מן המזוזה, ילק׳ וירא רמז ס״ד בשם
 פדר״א למה הוא דומה לנכנס לבית הבורסקי אע״פ
 שלא לקח ילא נתן ריח רע לקח ובילק׳ משלי
 י״ג רמז תתקין הגי׳ למי שנכנס לחנותו של
 בורסקי וכי. סי׳ בית בורסקי כמו בורסקי בשבת טין

 מקום שמעבדין בו העורות עיי׳ע בורסי.
 * בית ב1שת עיי״ע בית בשת.

das auscrwalilte Haus, d. i. der) בית בחירה * 
' t * i 

Terapel zu Jerus. vergl. Deut. 
 14 ,12) סנהד׳ כי: לבנות להם בית הבחירה׳ ירו׳
 פסחי׳ רסיט דל״ו ע״ג ותוספי פסחי׳ רפ״ח ניתן
 לישראל לבנות בית הבחירה, מכו׳ יי. יבא שלמה
 בנו ויבנה בית הבחירה, סוט׳ ל״ח. וילק׳ יתרו רמז
 ש״ה לשום את שמי שם מה להלן בית הבחירה
 אף כאן בית הבחירה . . והיכן אבא אליך וברכתיך
 בבית הבחי׳ שהש״ר ם׳ אתי מלבנון לכשתחזרו
 לבית הבחירה בקרוב אני עמכם, ובלי בית ביה׳
 יום׳ ם״א דל״ח ע״ג עידיכם הבחירה יוכיח וביומי
 בבלי אי׳ בית הבירה עיייע. פי׳ בית הבחירה בית
 המקדש אשר בו בחר ה׳ אלהינו לשכן שמו שם
 עיי׳ בסמ״ג קס׳יג׳ כ״ג ויד החזק׳ הל׳ בית הבחירה

 פ״א הל״א.
 * 3ית בירה(der Tempeiberg) זבחי׳ ק״ד. במשנה
 נשרפין בבית הבירה ועיי״ש בגט׳

 ובעי בירה.
 בית בלע = ב׳ בליעה (Schiund) בריש טהרות
 (פ״א ס״א ועיי׳ מיג) מטמא טומאת אוכלין
 כביצה וכזית בבית הבליעה. *[אחי״ה וכניה
 חולי׳ כי: כ״ח. זבחי׳ ס״ח: ס״ט. כתובו׳
 ל׳ ז נדה מ״ב. ירו׳ ברכו׳ פיו ד״י עיד, ירו׳
 נזי׳ פיג מ״ב עיד, ומזה הענין מבלעתא

 עיי־ע בלע] —

Baaltis jenseits) בית בלתין = בית בלתיה * 
des Euphr. s. Mannert 6, 1, 316 

 oder Balta 8. Not. Dign. C. 30, p. 82) ר״ה.
 פ־ב מ״ד ומאין היו משיאין משאות . . וטחוורן
 לבית בלתין ובתוספת׳ דיה פ־א הגי׳ בית בלתיה,
 ואטרינן בגט׳ דיה כ״ג. מאי בית בלתין אמר רב
 זו בירם, ובירו׳ ר״ה פ״ב מ״ח. אמר רבי חונה כד
 סלקינן להבא םלקינן לראש בית (כלתיף 1צ״ל
 בלתין] והיינן חמיין דקלייא דבבל כאילין חגייא.
 לפי דעתי היא העיר הרשומה מעבר לפרת והיתה
 בגבול קיצון של גולה וזה קרוב לפומבדיתא עיי׳
ה (כלו׳ אמתניתין קא׳ מבית ל ו י ג א  דיה כ״ג 5 מ
 בלתין לא זזו משם וכי עד שהיה רואה כל הגולה)
 א״ר יוסף זו פ ו מ ב ד י ת א ויפה עולה עם זה הא
 דאמרינן בקידושי׳ <ע״ב•) לענין יוחסין א״ל אביי
 לרב י ו ם ף להא ג י ם א ד ם ר ת עד היכא א״ל
 מה דעתיך משום בידם? מייחסי דפוטבדיתא מכירם
 נסבי ע״כ נשמע מזה שבירם ובית בלתין קרובים
 זה לזה וסוף גולה וקרובים לסומבדיתא היו

 ועיי׳ע בידם.

ein natiirlich borieseltes, J  בית בעל (בליע ?״
 vom Regen befruchteteg Feld) בחזקת
 הבתים (ב״ב כ״ח•) שדה בית הבעל י) חזקתה שלש
 שנים, ובר״ג דמשקין (ס״ק ב׳•). פי׳ בית הבעל
 שדה שהוא בעומק ומלוחלחת אין צריך להשקותה
ן ק ו די ן בל׳ ערבי. כ  ופי׳ בגמ׳*)ענין בעולה ו
 * [אחייה כ״ה לנכון רק בכ־י ו״ו ול״ד וכ׳׳ה באמת
 כי בל״ע הוראת המלה שדה מסתפק במי גשמים
 וכן פירש״י לביב ושדה בית השלחין הוא לפי
 דעתי ג״כ ליע ^ מי גשמים נקבצים בטקות
 מים וההבדל בין שניהם כי שדה בית הבעל כולו
 משקה עיי טבע ושדה בית השלחין ע״י אדם
 ועיייע שלח ה׳ ועוד ראוי לעורר על הוראת כעל
^ פי׳ שכבת זרע ומדרך , כי בליע ׳ ח ל ש  ו
 משפט הלשון לחבר ולכנות את הגשם בפעלים
 הוליד, הצמיח ונתן זרע עיי׳ ישעי׳ ניה, י׳ וכינוי
 הגשם חתן וכלה תעני׳ ו׳: ברכו' ניט: עיי״ע חתן

 ועיי״ע בעל, וע׳ בית שלחין] —

gotzendienerische בית במות =  בית במיא (
 Hohentempel) בר״ג דמגילה (ר.)
 והסירותי דטין <זכיי׳ ט׳׳ ׳׳> זה בית במיא שלהן.
 (א״ב בית מוכן לע״0. * [אחי׳׳ה כמו בית במות
 בל״ט מל״א י״ב, ליא; י״ג, ל״ב; מל־ב י׳׳ז, כיט.
 ל״ב וכן קרוב לענין זה ל״י עיייע כמם]—

(Presshaus fur Wein, Oel u. s. w.) בית בצירה * 
 ירו׳ מכות פ״ב דל״א עיר אין עישין

) וכ״ה לנכון בתוספת׳ ביב רפ״ב וכ״ה גי׳ הב*ח אבל בנו״ג שדה הבעל. *) עיי׳ בב״ב ובט״ק בהרחבת ביאור. 1 



1 
 * בית בצירה - בית גלגל םד

% ! • T • : 
64 

 בתוכן לא בית הבד ולא בית הבציוה וכי פי׳
 מקום שבוצדין שם יין ושמן.

ך Rinderstain) יומי י״א. בית התבן נ  * בית ב
ר ובית העצים ורית ק ב  ובית ה
 האוצרות פטורים מן המזוזה. ירו׳ פסחי׳ רפ״א
 דכ״ז: בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית
 האוצרות . . אין צריכין בדיקה, פי׳ בית הבקר
 רפת בקר וכיה באמת פסחי׳ חיי ועיי׳ עוד ע׳

 בית עצים.

 ־ * בית בקרע עיייע בקע ג׳.

 * בית בריא בירו׳ דמאי פ״ב דכ״ב ע״ד טיס תחת
 בית בדיא או בית כריא עיייע

 בית בדיא.

 * בית ברסנה ט״ם וצ״ל בית כרפנד. והוא כרזין
! ן ! !  ־
 במנהו׳ פיה. ומצינו מקום ששמו
 כך Xwp*£v עיי׳ נייבויער ר״כ ומהרזיף מהיי צד

 !קכיט: ושם נסמן.
ת Zeigungsglicd beim vieio) בם' £  1 בית ב
 העור והרוטב (חולי׳ קכ״ב. וידו׳ פסחי׳
 מ״ז דליה•) עור של בית דבשת. סי׳ עור של בית

 הרחם.
 2 * בית בשת (weibi. Schamtheii) ירו׳ יבמות

t ״ 

 רפ״ו ד״ז: כל בית הבושת קרוי
 בית החיצון ועיי׳ נדה רפיה וגט׳ שם מיא: ובית
 בושת כטו בית בהתתא עיייע סי׳ בית תורף של
 אשה,ובתר״י א׳ לבטד כיה, ח׳ קזניים באים
 כאחד בית בהתת תורפא ועיי׳׳ע בית תורפה.

 ועיי״ע בית חיצון ב׳.
eig. Helden8tadt=Eleutheropolis) {  * בית גולל,
(=Beit Gibrin nordw. von Hebron 
 ירו׳ דמאי פ״ב דכיב ע״ג רבי התיר בית גוברין,
 ביר פס״א מטל ^שמים מעל זו בית גובדין, ירוי
 יוט׳ סיז דט׳יד סע״ב ר׳ יונתן דבית גוברין וכן
 בירו׳ מגיל׳ פ״א דע״א: איר יונתן דבית גוברין
 ד׳ לשונות נאים וכי וכיה בירו׳ סוט׳ פ״ז דכ״א
 ע״ג אבל באסת״ר סיד הגי׳ איר נתן דבית גוברין.
 ובית גוברין שוד, עם אליותרופולים עיייע ונקרא
) וגם ז '  אצל פתלימיאוס <ה׳ ט
 ,Pmftayxopr ונראה שהיא נקראת בבן מתתיהו
) ולדעתו מונחת ׳ א, ׳  י,מלח׳ יי׳ ח

 באדום ד״ל בדרומא של יהודה (עיי׳ על חמלת-
 י'׳ ט׳, די. זי; ועל הקדמוניי׳ יי׳״ אי' כ"כ) וכן לב״ר

 פס׳׳א בית גוברין תחת יד עשו והוא אדום, וגם
 דרש שם פמ״ב את החורי אליותרוסוליס וזה
 מסכים עם היערוניט׳ שהשוה בפירוש עובדיה
 פ״א החורים עם אדום, ומעתה נוכל להבין מה
 שכתב ר׳ בנימין טודילה במסעותיו וזיל ״ומשם
ת נ ב ר י ן והיא י ב  (מחברון) חמשה פרסאות ל
ש ה" עכיל ועיר מרשה (ד״ח ב׳, ייא, ח׳; ייד ר  מ
 "י׳ ט'! מיכ׳ אי׳ ט״י> שהוזכרה כספר ב׳ של מקביים
 ייב, ליה ובבן מתתיהו על הקדמו׳ ח׳, י׳, א׳ ועל
 המלחם׳ י״ב, ח׳, ו׳ היתד, באמת בקרובה של עיר
 אליותרופולים. ומה מאוד נכון תריי ב׳ בראש׳
ן ו ר ב  כ״ג, . ב׳ שהעתיק קרית ארבע היא ח
 קריתהון ד ג ו ב ר י י א. — ר׳ יהודה בן יעקב מבית

 גוברין עיי״ע בית גופנין.

(das mannl. Glied = ^ בל״ע) ית 5יברא? * 
 הובא בתריי א׳ לבטד׳ כ״ה, ח׳ וכן
 תרג׳ ירו׳ א׳ דברי׳ כ״ה, ייח ויזנב? וקטע בית
 גיבריהון(עיי׳ תנחוט׳ כי תצא: חותכין טילותיהון
חלש י  של ישראל) וכן תר׳׳י א׳ לשטות ייז, ייג ו
 קטע רישי גבריא ולקוח הוא מדרוש של טכילת׳
 סוף בשלח צד ניד בהוצ׳ פריעדמ׳ ובילק׳ כי תצא
 רמז רס״ד ירד וחתך ראשי גבורים, והמלה ל״ע
 שרשמנו וטעמה עטרה של אבר המוליד,ועײיע

 ע׳ בעל גבר, נדבתן ושעבז.

 * בית גדגד ס׳א שהביא רבינו בע׳ בית גלגול
 עיי״ש.

ר ד ת ג י  * בית גדי בתוספת׳ טהרו׳ ס״ז צ״ל ב
 עיי״ע גדר.

Gliickshaus, eine Colonie bei)בית 3ךיא, 3ךייא * 
 Jericho) ירו׳ סוט׳ פ״ט דכ״ד ע״ג,
 ירו׳ ע״ז פ״ג דמיב עי׳ג, ירו׳ הוריו׳ ספ״ג דטיח
 ע״נ מעשה שנכנסו זקנים לעליית בית 'גדייא
 ביריחו ושהש״ר פ׳ אם חומה הגי׳ בית 1גדיא

 ביריחו ומנר,ד׳ י״א. אי׳ בית גוריה.

 בית גלגל (abschussiger, steiniger Steg או מל״ע
sich winden, abschussig sein 
׳ ם׳ ו ר י  או בכפלות מלת גל=גדוד Geroii) בע
 עושין פסין בגט׳ איר יהודה (כיב:) ובטהרו׳ פ״ו
 <מ״0 שבילי בית גלגול י) ואילו הן י) שבילי בית
 גלגול [אמרי דבי ר׳ ינאי] כל שאין העבד יכול
 ליטול סאה של חטים וירוץ לפני סרדיוט איכא
ד ח ר ומפרשי לה א ב ו ע  דגרסינן3) כל שאין ה

) וב״ה בכ׳׳י מ׳ ובדיש ובריש לטהרו׳ אבל בנו״ג ואיזהו. ) ביה ג״כ בכיי מ׳ עיי׳ דיס עירו׳ צד מ״א: ובגו׳׳ג גילגול. 1  י
) כיד, לנכון בכיי ו״ו, ובדפ״ע הגי׳ איב׳ דאמרי. 3 
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ן ו ר ד  מעוברי דרכים י) פי׳ בית גלגול מקוש מ
 וכשאדם טעון משאוי אין יכול לרוץ לא ממטה
 למעלה ולא ממעלה למטה. ס״א גדגד פי׳ שבילי
 מקום מעבר צר כדמתרגמינן במשעל הכרמים(במד׳
 כיב׳ כ״י> בשביל כרמיא ופי׳ משעול מיש ע1ל

 כשיבא אחד יסור אחד שאין המעבר מכיל שני
 בני ארם,). בית גדגד מלשון(גירוד חמשה ומחצה)
 [וצ״ל (כמו בע׳ גד ה׳) גירוד חמשה ומחיצה]
י ר׳ יגאי (עירו׳ ב״ב:) ב י ד ו ט א  חמשה (עירו׳ צ־ג:) ו
 כל שאין העובר יכול ליטל סאה של חטין וירוץ
 לפני סרדיוט זהו שביל בית גדגד כלוט׳ מקום צר.
 * [אחי״ה עיקר הגי׳ בית גלגול נ׳ל מושאל משם
ת  מקום גלגל ופעם אחת (נחמי׳ י׳ב. כ״ט) בי
 הגלגל ומעיר הזאת שהובא׳ ג־כ בטקביי׳ א׳ ט׳.
 ב׳, ובן מתתיהו על הקדמו׳ ה׳, א׳, ד׳ נודע שהיתר,
 בנוייה על הרי יהודה ובהם מעלות ומורדות גדולות
 מאוד וכתב מאריטי (הובא מראזענמיללער על
 הקדמוני כרך ב׳ ח״א צד קכ״ב) עלייה ובפרט ירידה
 סכנת נפשות היא ומשעול להר ההוא צר, מאוד
 ורק עיי נעיצת ידים ורגלים יש להליך בו וסביב
 סביב לו שני סלעים גדודים ורכסים הם ושוחה
 עמוקה תחתיהם וא״ב דעת לנבון נקל אשר מטעם
 זה נקרא כל משעול צר ומקום של מעלות ומורדות
 בית גלגל וסייוע מליע שהוראת המלה כן. וגם
(Geroiie)נוסחת בית גדגד לדעת רבינו כמו גדוד 
 יש לה טובן שטעם המלה אבנים קטנים וגוש עפר
 כמו ריכסא בדרז״ל (ב״ב ג׳. עיייע רבם ב׳) וכן תרג׳
 רכסים (ישעי׳ מי׳ י׳> בית גדודין. ובע׳ גלגל ז׳ פי׳
 רבינו המלה כמו כאן ושם הובא ג״כ נ״א גדגד
 בשם הגאון והוא בלי ספק רה״ג אבל בפי׳ לסריט

 לא מצאתיו] —

 בית גל;א <*£*ג׳יTempei der ,A ונדרש מלשון
Tempei בית בריא ;Entbiossung גלוי 
weibl. •/oipo; ונדרש מל״י der Char it en 
 Scham u. Schwein) בדיג דמגיל׳ (י־•) ושקציו
 מבין שנין מברי׳ טי׳ י) זה בית גליא שלהם 3)׳
 ובם׳ כל הצלמים בגט׳ כל הגוים העובדים את
 ההרים יע׳׳ז מ״י•) ובתמור׳ בדיג דפי כל האסורין
 <כ״ח:> בית גליא קורין אותו בית כריא, פי׳ בית
 גליא שם גבהות כטו גל, מכנין לה בית כריא
 שתפול לשחת כמו כרו שוחה (ירמי׳ ״ח, כ׳);
 ואטד לה גליה לשון שמחה ומכנה לה בליה

ה י ו ל  שתכלה מן העולם; ואמרי לה בית גליא ג
(s ומפורסמת, בית כליא מלש׳ בית הכלא 4) פ״א 
א קורץ אותו בית כריא, פי׳ גדיא גדי. י ד  בית ג
 כריא חזיר. בל״י קורין לחזיר כירי [?°Jpo;, 7>p/־
 כ״ה לנכון בכיי ודפ״ר, אבל בטיס בשדפ״ע כרי]
 (איב פי׳ אגליא £00*ג׳ן*) בל״י חסד חנינה שפע
 וזיו ובדו הנכרים (צ״ל יונים) שהיא היתד, בתולה
(a^api;) ומנוח בין האלוהות הנעבדות ופי׳ אכריא 
 בל״י דבר שאין לו חן ואינו מועיל לכלום).
 * [אחי״ה ודע כי הפי׳ בית גליא גלויה וכר שייך
 לרגט״ה כי כן מצאתי כפי׳ כיי לתמורה (בקובץ
 כיי אנגייליק׳ דף רמ״ג ע״ב) וז״ל בית גליא כלום׳
 גלוייה ומפורסמת לכל קורין אותה בית כליא
 כלו׳ לכלות עיניהם ע״כ ולפי זה גי׳ דפ״ע שתכלה
 ולא תראה יש לקיים. — והנה כבר חויתי דעתי
 בהעתקה אשכנזי׳ בית גליא ודאי כדעת דב אבל
 בית כריא הוא ממש בהיפך מדעת ריב כליי
 ?x.ap1 חן וחנינה ויופי וא־כ בית גליא ובית בריא
 שוות בהוראתן ובאמת לדעת היזיאד(תיא״ג. תוזק־ז
) שם XipiTs? (= Gratien) כולל שלש ך ל אי  ו

 שמותן אי) תאליא, בי) אייפראזיני, גי) אנלייא,
ת אגלייא . ו נ  ולדעת אחרונים החריטען היו ב
(Venus) ושני כינוים היו תוארים לאלילית בנות 
 ונעבדת עיי גילוי הערוד, ולדעת החכם סיקלעד
 (Kadmos 86) גם אנלייא נגזר מפעל גלה וזה מיש
 רבעו לפי׳ האחרון בית גליא גלויה ומפורסמת
 ועולה יפה ג״כ שם בית כריא שטעמה כמו בית
 גליא וגם נופל לשון עליה וטעמה בית בושת
 ואבר תשמיש עיי״ע בזר א׳ ועוד טעמה בל״י חזיר
 ובאמת היו מזבחים לאלילית בנות חזרים וגדיים
א מלש׳ גדי ג״כ נכון י ד  ומזה הטעם הגי׳ בית ג
 הוא וכ״ה בידו׳ ע״ז פ״ג דט״ג. גדייא קורין אותו
 גלייא ועיי׳ ירו׳ שבת פיט ד״א ע׳׳ד גדיא גלייא
 ובתוספי ע׳ז פ״ז הגי׳ גדיא קורין אותו נליא וציל

 גדייא קורץ וכי ועוד י״ל שבית בריא בל״י
 איל דיכרין ותמורתו בלש׳ עברית בית גדיא ועיי״ע
 אמון ב׳. ועוד יש להעיר כי בסנהד ק״ג: ובמכיל׳
 בא פי״ד פ׳ ויהי ועיי׳ ספרי בהעלותך פי׳ פ״ד
 ובט״ר פייז דרש ג ל י ם מכי" יי׳ יי«> צלמו(פסלו)

 של מיכה] —

 * בית גניזה (Aufbewahrungsort, Magazin) פסחי'
 קי״ח: לא יאצר (ישעי׳ כיג. י״ח> זה

 י) כיח לנכון בכ״י פאריז ובדפ״ר ובדפוסי׳ אחרי׳ נשמט׳ מלת אחד. «) כ״ה לנכון עיפ גי׳ ב״י רו וברפ׳ע בלתי יפה
) במד׳ תחלי׳ מזם׳ י־ד וילק׳ תהלי•׳ רמז תרס״ב דרש נבל ״שהעמיד בתי ק ו צ י ן ובתי קלקלין וכי• נ״ל ^הגיה  עיייש. י
ה בלתי נכון שכבר הביא רבינו זה הפי׳ א ר א ת ל ה ו ל כ ת  בתי שקוצין וכוי. 4) כיה לנכון בכ׳׳י ו״ו׳ אבל בדפ״ע ש

) נ״ל יותר נכון ס״א.  מקודס. 5
70 
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 בית אוצר ולא יחסן זה בית גניזה פי׳ כמו בית
 אוצר מקום שטבניסין וגונזין שטה בל דבר שבא

ז עיייע.  להטמן ונגזר מפעל ע

 * בית גננא (Hochzeitshaus, Thalamus) נדרי׳
 נ׳ : כתב על ביתי גננא . . נפק על
 בית גננא פי׳ בל״ס בית כילת חתנים, ועיקר הגי׳

 גינונא עיי״ע גנן א׳.

Toparchie Gofna, a r. I-*?ית 3ופנין (•־? * 
Moilon von Jerus 1) תוספתא 5 . 
 סוף אהלות <פ'״» העיד ר׳ יהודה בן יעקב מבית
 גוברין ויעקב ברבי יצחק מבית גופנין על קיסרי
 וכי לדעת דוימער פאלעשטינא צד ק״ם וראבינזאהן
 עיי׳ ח״ג תוכן הדברים צד תתצ״ז נקראה כך עיר
 שרשמנו והובאה בבן מתתיהו(על הקדמוני׳ י״ד, י״א,
״ א׳> והוזכרה בבן ; יעל המלח' <•׳׳ גי׳ י־״י י׳׳׳ כ ׳  ב

 מתתיהו Fo^va עם עיר AxpapaTTx' תחת ממשלת
ת י  והגמוניא אחת וא־כ קרוב הדבר ששם ב
 ג ו ב ר י ן שיבוש תחת גובריבת ולא בית גוכרין
 שדברנו בה למעלה עיי״ע. ו ג ו פ נ י ן הוזכר עוד
 בברכו׳ מיד. לפי גי׳ כיי מ׳ ובבינ עיי׳ דיס ברכו׳
 צד קייז: ובנויג בט״ס גופנית וצ״ל גופנין ובתעני׳
 ירו׳ סייד דם״ט ע״א אי׳ גופנא וזה ראיה מופתית

 להשערתי. ועיי׳ עוד ע׳ גפנה ומיש.

Jrem od. Yerim, Stadt im sudl.) בית * 
 Arabien) עירו׳ י״ט. ואם בערביא
 בית גדם פתחה <של גן עדן) ונמצאה עיר בערביא
 דרומית ששטה כן וברוכה היא עד מאוד בתבואות
 הארץ עיי׳ הרב וױעזנער שאליען לעירו׳ צד ט״ו

 !ונייבויער צד שפ״ג.

 *בית גרמו, גרמי(בל״ס בית גרמי בל״ע
die Familie aus Beth- מחוז באשור 
 Garmai) יוט׳ ל״ח. במשנה ובגט׳ שם וירו׳ יומי
 פי נ דמ״א. וירו׳ שקלי׳ פיה דמ״ח ע״ד .ועיי׳
 תופפת׳ יומי פיב בית גרמו היו בקיאין במעשה
 לחם הפנים ובמד׳ שהש׳יר ג׳ ה׳ ם׳ מי זאת הגי׳
 בית גרמי ולדעתי זה העיק׳ וכלים וערבי שם
 מחוז הוא באשור עיי׳ פתליטיאוס פ״ו, א׳
 ואססימאני ג׳, ב׳ צד תשט״ה ואילך ואים שמשפחה
י נולד׳ או נקראה לשם א נ ג  ההיא שהוזכרה ל
 מחוז הלז ויושביה רובא דרובא מאמיני ישו היו!

 * בית גרנות (קבוץ מן ג־ורן Scheuer) מכות י׳.
 לחלוק תרומו׳ בבית הגרנות, בכורו׳
 כ״ו. כהן המסייע בבית הגרנות, ושם הכהנים

 הלוייס . . והמסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות,
 ירו׳ דמאי פ״ו דכ״ח סע״ב הכהנים והלוים המס״עין
 בבית הגרנות, ובירו׳ נדרי׳ פי׳א דטיב ע״ד ובידו׳
 ספ״ב דקידוש׳ דס״ג : הגי׳ בגרנות ובתופפת׳ דמאי

 פיה מן הגרנות, עיייע גרן.
 ״ בית גת (Keitor) ירו׳ ב־מ פ״ח דייא עיד בית
 הבד כל שעת בית הכד בית הגת כל

 שעת הגת עיי׳ בד א׳.
• (Aitarst&ttc בליס טדבחא)ת מךבח י  בית ךבח=ב
(  בגט׳ דפיק דפסחי׳ <״<•> ב י ת מ ד ב ח י א,
 ובית מטבחיא ״פי׳ דם ומים מצויין בבית הטטבחיים
 תמיד; בית מדבח־א דם ויין ומים ושמן, הדם נזרק,
 והמים מתנםךי וכן היין, והשמן קרב עם הקמצים״.
יה עכ״ל של פי׳ ריח לפסחי׳ צד כ״ז  *[אחי
 והמו״ל לא הרגיש בו. ומלת מדבח כבר באה בעזר׳
 ז׳׳ י״ז ובל״ט מזבח ותדג׳ הפשיט׳ מזבח(בראש׳ ח׳, כ׳)

 מדבחא. ועל בית מטבחים עיי״ע וע׳ טבח] —

. ל ג ד עיי״ע ע ת ד י  * ב

 * בית ךי1 (Dintenfass). בתוספת׳ כלי׳ ב׳ט פ״ד
 כסוי טני ובית הדיו טטאין פי׳ כלי

 מחזיק הדיו ועיי״ע דיו.
 * בית דין GerichtshoD) יבמו׳ מיז ן סנהד מ״ט:
 ד׳ מיתות נמסרו לבית דין׳ יבמו׳ ל״ט.
 מיז: ב׳ קברים נמסרו לב״ד; יבמו׳ צ׳ ו שמעתי
 שב״ד מכין ועונשין שלא מן התורה מעשה . .
 והביאו לב־ד וסקלוהו וכי, שם ק״א. כשם שביד
 מנוקין בצדק וכי, כתוב׳ מיו. אזהרה לב״ד שלא
 יהא רך לזה וקשה לזה, סנהד׳ ייז: עיר שאין בה
 ב״ד מכין ב׳ לדבר וא׳ לשמוע וכי, שם ל״ב. ילך
 אחר ב״ד יפה, שם ליג: מניין ליוצא' מביד חייב
 וכי, מיידן שלא להוציא לעז על ב״ד, טיח ן הרוגי
 ב״ד נכסיהן ליורשין וכנ״ה במקומות אין מספר,
 בידו׳ ד״ה פיב דנ״ח 5 וירו׳ סנהר פיא דייה. בית
 דין של מעלן בית דין שלמטן: בית דינו של
 משה קהל״ר פ׳ דור.הולך: ושם בית דינו של
 ירובעל, בית דינו של יפתח; ביק ס־א. בית דינו
 של שמואל הרמתי; כיד דרכה תעני׳ ביד: בית
 דין שרייא ירו׳ נדה פ״ג ד״נ ע״ד עיייע בי דינא,
 בית דינא של חשמונאי סנהד׳ פ״ב. בי דינא רבא
 והוא ב״ד הגדול עיי׳ סנהד׳ פיח: ירו׳ סנהד׳ פיא
 די״ב: תוספת׳ חגיגי פ״ב תוספי סנהד׳ פיז תוספת׳
 שקלי׳ ם״נ ועיי׳ תשו׳ תשב״ץ סי׳ תביו. אב בית
 דין עיי׳ מהרז״ף מ״ע חיא צד שמ״ו ואילך ודה״מ

 צד טיא: וסי' ואילך.

 י) כ״ה בכ׳׳י ו״ו וכיה בכל ד,סוגי׳ בפסחי׳ ובדפ״ע חסר, וגי׳ ב י ת מדבתיא אי׳ ג״ב בכ״י ב׳ וא״פ ובדפוסי׳ װיניצ׳
 ולובלין עיי׳ ד׳׳ס שם צד כ״ב: וכיה כפי׳ ר״ת אבל בנו״ג בי מדבחיא.
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 3ית דירה (Wohnimus) ירוי׳ עירו׳ סש״ב ד״כ5
 כבית דירה עבד לה ד״י. ירו׳ סוטי
 פ״ט דכ״ג סע׳׳ג אין תימר לבית דירה ניתנו וכי,
 ירו׳ יומי פ״א דל״ח ע״ג בשעריך וכי בית דירה הן
 וכי ושם: נכנסין לבית דירה, ועיי׳׳ע בית וועד
 בסוף הע׳- תוםסתא עירו׳ ס״ד הגשר והקבר שיש
 בהן בית דירה בית ע״ז שיש בו בית דירה לכומרין
 ובעירו׳ ע״ב: אינו אסור אלא בית דירה בלבד

 ועיי״ ש.

 * בית דלי <שם עיר בלים בית ריאל ובל״ע
J > יבמו׳ קט״ו. וקכ״ב. א־ר עקיב׳ ^ 
 כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה מצאתי נחמיה
 איש מבית דלי וכי ובידו׳ במשנ׳ יבמו׳ פט״ז מ״ז
 ובגט׳ שם דטיז. הגי׳ נחמי׳ איש בדלא ונ״ל
 ששניהם נכונים בל״ם נקרא׳ עיר הרשומה בית
 דיאל ובל־ע באדאל והיתד. מונחת במחוז מאזול
 ודי נחמיה חי בחו׳׳ל וזה ברור כשמש שהרי ד״ע
 שמע מפיו הלכה ברדתו לנהרדעא ועיי׳ תוייט
 ליבטו׳ שם ומזה תראה שמהרי״ש בתבוא׳ ארץ צד
 ס״ט ונייבויער צד רס״ג טעו לומר שהיא באיי,

•Assemani 11, 456; 111, 2. 726 והנכון מ״ש 

(Die Rinne auf dem Tempeldach) ךילפה JV? * 
 מדות פ״ד מ״ו ואמתים בית דילפה
 ורטבים ז״ל גו׳ בית דליפה ופי׳ שם טיף המים מן

 הקירוי עיי״ש ועיי׳ע דלפה.

 * בית דמכא, ךמוכא (scWafgemach מלים
 דמכא, דמכותא Schiaf והפעל
 דמך ובל״ע פי׳ שכב) תי״ר א׳ לשמו׳ ז׳. כיח
 בחדר משכבך: ובקיטון בי׳ דמכך ובתרג׳ אסת׳
 ב׳. כיא בית דטוכיה ונגזר מל״ס וער׳ שרשמנו

 ועיי״ע דמך.

Getreidehaufen, in welchem sich) ת דמע י 3 * 
 Teruma befindet) בתוספת׳ תרוט׳
 פפ״י כהן שנתנו לו תרומה ומצא בו דברי׳ אחרי׳
 הרי אלו אסור שטשליטין מום׳ אח׳ שהכל
 משליכים) לבית הדמע פי׳ כרי שמעורב בו דמע

 כלוט׳ תרומה עיי־ע דמע.

 * בית דשן <A8chenp1atz) זבחי׳ פיה מ״ב ושם
 ק״ד: הרבה פעמים בית הדשן והקבוץ
 בית הרשנין פי׳ מקום שמוציאין שם את הדשן

 של מזבח החיצון.

das von Herodes sich gesetzte) VTV1H בית * 
Denkraal H e r 0 d i n m HptiSsiov, 
 IlpwStov,) ױטא פ׳׳ו מ״ח םיטן גדול היה להם
 מירושלים ועד בית הרוח־ שלשת מילין וכי, ושם

 בגט׳ ס׳׳ח: אמר אביי ש״ט בית הרוה־ במדבר
 קיימא וכי כ״ד. בגי׳ ב״י ל׳ ב׳ פעמים וכ״ה
 במשניו׳ דם׳ נאפולי וגי׳ נכונה עד מאוד היא
 ובנו״ג בית חדודו ובירו׳ יומי בית חורון ובתש׳
 גאוני׳ קדמוני׳ סי׳ ק״י בית הדירו ובכ״י מ׳ בית
 הדורי והוג׳ הדורי עיי׳ ד״ס יומי צד צ״ז: אות ג׳
 ואות ר׳ ורבינו בע׳ חרר גרם חרודו עיי״ש וכתשו׳
 הגאוני׳ דפי ליק סי׳ ט״ו צד ט׳ הגי׳ בית חדודו
 אבל הגי׳ האמיתית הרוח ובית הרודו היה מבצר
 בדרומה של ירושלים כערך ב׳ פרסאות מימש׳'
 לפי עדות בן מתתיהו יעל המלח׳ א׳, י״ג, חי;
 כ״א׳ י׳ ועיי׳ על הקדמוני י״ד, י״ג, ט׳; ט״ו, ט׳.
 ד׳ ומלך הורדוס הקים לו לשמו לזכר נצחו על
 היהודים מצבת זכרון זו ועיי׳ גרעטץ בקורו׳
 היהודי׳ ח״ג, קפ״ד במהדורא תנינא. ובע׳ הרדום

 אחזק בעהיי נוסח זה עוד ע״ש.

der Ort des Wasaerab-) בית ה1רךת המים * 
 fliessens) מדות פ״ד ט׳׳ז ובית
 הורדות המים שלשה אמות׳ פי׳ מקום אשר שטה

 נגרים המים ארצה.
 י בית היני(Bethanien) עיי״ע ביתואני.

(Stelle der Schwangerschaft, Leib) ית ך1רי1ן? * 
 ערכין ז׳. האשד. היוצא׳ ליהרג מכין
 אות׳ כנגד בית הריון וכי פי׳ מקום שאשר, הרד.
 והוא כרם מל״מ רות ר׳ ייג; הושע טי, י״א ועיי׳

 ערך הרח.
Bethania, By.davta 15 Stad.) יתואני. בתאניא? * 
 .t Stunde von Jerus/' =) פסחי' נ־ג.
 פגי ביתואני כ״ד. לנכון בכיי ב׳ וברש״ כ׳׳י
 בתואני עיי׳ ד־ם לפסחי׳ ע״ו: אות פ׳ ופי׳ ריח
 לפסחי׳ צד פיט גרם ביתוני וכ״ה בעי פג ד׳ לפי
 גי׳ כ״י ו״ו ולי׳ד ובדפ״ע ובכ״י קיט וה׳׳ב ביתווני
 ובכ״י עירובי׳ כיח: הגי׳ בית ואני ובית ווני ובכולם
א וכן הגיד. על נכון י נ א ת  צ״ל ביתואני או ב
 הגליון בכיי לפסחי׳ ובע״ט דים כתב ״והגהת הגליון
 איני מבין" אבל יש להבין. כי הגיה בשום שכל
 והוא בעצמו ותומו מקום שרשמנו והוא כחצי
 שעד, מירושלים והרבה פעמים נמצאה העיר הזו
; ליק׳ ייט, ץ גליןן (יהנניס י״א, י״ח; מרק. "א׳ א׳ א  ב

א י נ א ת י  כ״ט; כיי׳«׳) וכןבל״ע טעמו חיטי ב
 וזה מה שכתב הש׳ס ב״ט ע׳ב: הא חיטי כהיני
י גאבלרבינו סבר שאות ב׳ שטושית נ י ת  וצ״ל ב
 עיייע הני) ובנו״ג בפסחי׳ ובעירו׳ בית היני וכ״ה
 בב״מ פ״ח. ובתופפת׳ שביעי׳ פ״ז הגי׳ בית אוני
 וצ״ל בטלה אחת ביתאוני או ביתאני ובידו׳ פיא׳
 פ־א דטיז ע׳ג ובספרי דברי׳ צד צ״ה: בהוצאת

9* 
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 פריעדט׳ אי׳ .חניות בני חנן וכי וציל ביתאני.
ת פ א ג י. — ובירושלמי. כעשה׳ י  ועיי׳ עוד ב
ן י י נ ת י ב  ספיד דנ״א סע״ב אי׳ ותני כן נהנין ב
 בירקו בהיתר וכוי ולפעיד הוא מקום המדובר בו

 ובדם׳ זיטאמי׳ נשתבש בבת ניין 1

der Ort der Umhiinge בית וילאיות(בל״פ וילא * 
 מליר velum) ב״ב ס־ז סע״ב המוכר
 את המרחץ וכ׳ ואת בית הוילאות כ״ה בגמ׳ אבל
 במשניות ולגי׳ דבינו בע׳ וילון ורמב״ם ורשבים
 רק וילאות ובמשנה של ש״ס בטייס הבלניות ועיי״ע
 בלן. סי׳ ביתי וילאות מקום כסך כנגד פתח או
 חלון בית המרחץ ולפ״א הובא ברע״ב סינר
 שמכסין בו הערוד. כשיושבין בבית המרחץ וכן
 דעת הרמב״ם ורשב״ם ז״ל. וני׳ יותר טובה הוילאות

 בלא בית וכ״ה בתוספת׳ רפ״ג רכ״ב.

Yersfimm- בית נועד, וועדא(מל״ס בית ועדא * 
 lungs-, Lelirhaus) אבות אי, ד׳ בית
 וועד לחכמים, סוטי מ״ט: סנהד׳ צ״ז. שהש״ר פ׳
 התאנה בית וועד יהיה לזנות, ירו׳ ברכו׳ ט״ב ד״ה
 ע׳ג ברומשא נחית לבית וועדא, ירו׳ שם פ״ד ד׳ז
 ע״ג כשאכנס לבית הוועד עמוד ושאול את ההלכה
 וכיד. בידו׳ תעני׳ סיד דס״ז רע״ד. ירו׳ דמאי ס״א
 דכיב. מה את מנע לי מן בית וועדא, ירו׳ פ־א׳
 פ״א דט״ו ע״נ וירו׳ קידושי׳ פיאדס״א: כד נפיק
 מבית וועדא, ירו׳ ויה פ״ב דנ״ח רע״ב לבית הוועד
 הולכין אחר הרגיל, ירו׳ פסחי׳ ס״א דכ׳׳ז סעיב
 בבית וועד שואלין קודם לשלשים יום, ירו׳ יוט׳
 פיג ד״מ עיג, ירו׳ ביק ס״ט דיו ע־ד, וירו׳ גיטי׳
 פיה דמ״ז. לא נחית לבית וועדא׳ ירו׳ מגיל׳ פ״א
 דע״א ע״ד מעשה ביום סגריר שלא נכנסו חכטים
 לבית הוועד ונכנסו התינוקות אמרין נעביד בית
 וועדא דלא ייבטול ושם פ׳ד דע״ה ע׳ג מילין
 דשמע מן אבוי בבית וועדא, .ירו׳ נזיר פיח דנ״ז.
 שלא תנעול תשובה מבית הוועד, ירו׳ יםנהר
 רפיב די״ט סע״ד סלק ר׳ יוחנן לבית וועדא וסליק
 ר׳ יודן נשיאה לבית וועדא, ירו׳ מכות סיב דל״א
 ע״ד אם היה ת״ח עושים לו בית וועד, ב״ר פצ״ה
. . להורות וכי חד אמר ו י  ואת יהודה שלח לפנ
 להתקין לו בית דירא וחד אמר להתקין לו בית
 וועד, ובל׳ס דרש להורות אשר על כן הגי׳ בילק׳
ד שיהא ו מ ל  ויגש רמז קנ״א להתקין לו ב י ת ת
 מורה שם תורה ועיי׳ פירש׳׳י לרגש מיו, כ״ח,
 ונגזר׳ המלה מפעל יעד ובל״ע ל**• פי׳ קבע זמן
 או מקום להתאסף וממנו שם מועד ובל״ע
 ובית וועד או רק וועד כמו בל״ס אסיפה
 ומקום מיוהד שת״ח מתקבצים שם ללמוד וללמד.

 * בית זבךאי׳ זבדין (בל״ם בית זבדי ובליר
 Zabdu-ene עיר על נהר טיגריס) ירו׳ תעני׳
 פ׳׳א דסיו. (בשבעת ביד!) [צ״ל בשבעה עשר ביה]
 (ר״ל של אדר) קמון עממיא על פליטת ספריא
 במדינת מלקום ובית זבדין והות פרקן ובירו׳
 מגיל׳ פ״א ד״ע ע״ג הגי׳ במדינת כלקיס ובית
 זבדין ובמגיל׳ תעני׳ פי״ב אי׳ בשבעה עשר ביה
 קמו עממיא על פליטת ספריא במדינת בליקי׳
 ובית זב ד א י והוו פורקין לבית ישראל וכי ועור
 שם . . ושרו במדינת קוסליקום . . והלכו להם
 לבית זבדאי וכי ולדעתי בית זבדאי עיר ואי על
 חוף הטיגריס אשר רשמנו וידועה היה לד בנימין
 טודילא שהזכיר שרחוק כד׳ פרסאות מן המקים
 ההוא תנוח תיבת נח, ודע •שבן מתתיהו (על
 הקדמוני׳ כ׳, בי, כי) הביא עיר כוהן *Kappa אשר

 עליה אמרי אינשי ששם תנוח תיבת נח והעיר
Chiiiocomum הלזו נקרא׳ אצל סופרים אחרים 
א ,עיי׳ מאננערט ח־ה כ׳ קס״ד׳ שביא) י ט ט ו ם : ס 3  ב

 ודעתי נוטה שמלת כלקיס וקוסליקום שבוש מעיד
 הנ״ל וגרעטץ קורו׳ היהוד׳ חייג, ב׳ צד תכ׳׳ו
 ונייבויער צד רצ״ו סברו בית זבדין הוא זכיד
 דגלילה (ביר פצ״ח> אכל בענין שם עיר אחרת לא
Assemani 11, מצאו ידיהם אבל לפירושי ניהא, ועיי׳ 

.419 ,251 ,108 ,103 

 * בית זבלים (Dangerfeid) מנחו׳ פיה. אין
 מביאין לא מבית הזבלים וב׳ פי׳

 שדה שצריכין לזבל ועיי״ע זבל.
 * בית זגג (Giaserwerkststte) פסחי׳ נ״ה: מיק
 י י י׳ג. והכום מבית זגג עיי׳׳ע זג ח׳
 ובמ״ק אי׳ זוגג והרייץ גיאת ה׳ חוה״ם צד כ״ב

 וכ״י לפסחי׳ לנכון זגג.
 * בית זי תא (oiivenfeid) ויק״ר פ״ל מטון חד
 דבית זיתא אמר הדין בית זיתא
 דידי הוה וזבינית יתיה וכי וכיה בשהש״ר פ׳ מים

 רבים ועיי׳ בשמיר פמיז, פי׳ שדה אילני זית.
(Orenzort Palast. ? Ain Zeitun) בית עיתא * 
 ירו׳ שביעי׳ פיו דליו רע״ג תוספי
 שביעי׳ tb (ושם ט״ס כזניתא) וספרי סוף עקב
 וילק׳ עקב רמז תתעיד נמנה בין עיירות של תחום
 א״י לדעת נייבויעד צד ט״ו צ״ל בית זייתא והוא
 מקום שרשמנו בצפונה של צפת ולדעת מהרי״ש
 צד י״ד צ״ל בית זויתא Suite ט״ו מיל מטבריא.
ein an ein anderes grenzendes) בית חביךתא * 
 Feid) ירו׳ עירובי׳ פ״א די״ט ע״ג
 והראהו שדה אחת ובית חבירתא היתד. נקראת
 פי׳ שדה סמוכה ומחוברת עם שדה שבצדה עיי׳



 * בית חבירתא - ־׳־ בית חולסא־ות סט
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 קה״ע שם ובית׳

 בית חבי^זא

 סוב׳ פ" א מ״ב בט־ם וביתרתה ותפארתנו וכי סי׳ בית המקדש או ארץ ישראל
ם (עיייע), ועוד נקרא בית י מ ל ו ת ע י  היתה נקראת. וכמו ב
 חיים: בית הקברות והוא כמו בית עלמא ועיי׳
 סמ׳׳ק ם״ מ׳׳ח, אבני זכרון דיה תשו׳ רדביז רחינ;
 תשו׳ רי״ל סי׳ נ״ה, תשו׳ ר׳׳ט מינץ סי׳ ו׳, תשו׳

 י י « ״- י* if u iib'nii 11 J ו IJ K'UII y 1 11 ן ! ״ /
ה בל״ט עיי׳ עירו׳כיא: ברכי ם״א:פסחי׳קי״ב. יבמו׳קיד. L ו אלש״ד סי׳ ק ז ועיי׳ מהרים די לונז׳ מעריו ע י ח , ,״״ , r /1 בית עלם. וגם נקרא בית חיים כמו מ ״ . . r פנהד י ב. ותנחוט׳ ם׳ כי תבא. וכן נקרא בלים ״ 
! ! י (בראש׳ ט«ח, הי, שוםטי׳ ייז, יי; עזר׳ טי, מי) ב״ק - , « -  ׳״ ״

 צ״ט: וקי. וביט ל׳: והודעת להם (שמות ייח, כ׳>
 זה בית חייהם וכי, וכיה במכילת׳ שם והודעת
. דברי ר׳ יהושע  להם את הדרך זו תלמוד תורה.
 ור׳ אלעזר המודעי אומי והודעת להם הודע להם
 בית חייהם וכי מבילק׳ אי׳ את חייהם) וכתב רש׳׳י
 ב״ק בית חייהם: תלמוד תורה ובב׳ים פירש״י בית
 חייהם ללמוד להן אומנות להתפרנס בו והביח

 (Oefrmgniss) ירוי יבמו׳ פי״ב
 די״ב סע״ד עבר קומי בית חבישא
 דר״ע וכי סי׳ בית האסורים שהיה ר״ע חבוש בו

 עיי׳ עירו׳כיא: ברכי ם״א: ססחי׳קי״ב. יב
 פנהד י׳יב. ותנחוט׳ ם׳ כי תבא. וכן נקו

 בית חב ושיא: בית הסוהר.

(der Oniastempel in Alexand.) 1י בית ח1ני 
 עיי״ע חניו ומשכיש בעה״י.

Beth-Horon =)״ בית חדרון׳ חוורון, חוורתן 
lW>wpwv (LXX Jud. Mak.) 
*<! ,lixiO-wax, Ifeih.tpov) סנהד׳ ׳ .{}<, ) : . to bei J08 
ת בית חותן, ובברכות ניד. ו ל ע מ  ל־ב: ב
ד בית חורון, נדה ס׳יא. תוספי נדה פיח ר ו מ  ב

I ע בית חורון שהיו מחזיקין בה ל ס  מעשה ב
 טומאה ולא יכלו חכמי' לבדוק מפני שהיתר, מרובה

I ן ובב״ר ו ר ד  ובתוספי שם איי מפני שהיה מ

 הניח סתירת רש״י בצ״ע וניל ליישבו שבביק נקט
 רשיי דעת של ר׳ יהושע ובב״מ של ר״א הטודעי
 דמכילתא והרב ווייס המוציא לאור של מכילת'
 <«יי ס״ח> מיישב בדרך רחוקה עיי״ש. וכעין ראיה
 ספעיג:א״ר"הונא דבית״חורין״ולע ־ ר׳. חוײ"יא I שחזר רשיי בביט מפירושו של ביק ודעתו נוטה
 לפי׳ של ר׳ אלעזר המודעי מצאתי בפירשיי

 .לכתוב׳ הי. דיה ללמדו אומנות עיי״ש

1. das aussere "Wohnzimmer;) * 1 בית חיצון 
2. Badehausvorzimmer ent-
 sprechend dem rom. propigneura) פנהד פ״ז,

 דבית חותן ונזכר בית׳ שקלי׳ פיא דמיו. ירו׳ טיק
 פיא ד״ם: ירו׳ פוט־ פ׳׳א דכ״ג ע״ג מעשר שני
 פ״ה דניה ע״ר ובכל הני מקומות אי׳ עוד ר׳
 חונייא דברת חוורן(חוורון) ואין ספק אצלי שצ״ל
 ד ב ק ע ת בית חוורון וכיה ר׳ נחוניא איש בקעת
 בית חוודתן בםוכי ל״ד. מיד. תעני׳ גי. מיק ג׳:
: לפי גי׳ כ״י שיס עיי׳ ד״ם םוכ׳ צד ״  זבחי׳ ק
. וכיה ברשי׳י כיי  ניב: וצד ס״ח. ודים מיק צד ד
 אבל בנו״ג בית חורתן ובית חורתון ובית חורון
 שהוזכר עוד במשנה ז׳ תדרי׳ פיה ובידו׳ שם

r מושיבין אותו בבית r ירו׳ םנהד׳ פיז מ״ב 
 החיצון פי׳ חדר החיצון והפכו בית הפנימי. שם.
 תוספת׳ יומי ספ״ב ומתפלל תפילת קצרה בבית
 החיצון. . שבת ט׳. נכנס ומזיע ויוצא ומשתטף
ן בבית החיצון כ״ה לגי׳ כיי מ׳ וכ״ה נ ו צ  ב
ט: בודאי שוה עם בית חרון של מקרא ועיר בתוםפ׳ שבת פ״ד אבל בנוסח׳ חסרה מלת בצונן  דל׳
ן עליון(יהושע ט־ז• יי) ולבית ם״ בית החיצון חדר מיוחד למים צוננים לפני חדר ו ר  ההיא נחלקה לבית ח

 חתן תחתון (שם ט׳׳ז, ג; י״ח, י׳ג; מ׳׳א טי, י׳׳ז)
 ושניהם בפסוק אחך (ר״ה א׳ ז׳ כ״ד; ד״ה ג׳, חי, ה׳)
 וכן מצא ט מ ע ל ה בית חרק (יהישע ״׳ י0 ומורד
p <שם פסיק י״») וקרוב הדבר מאוד שמעלה n בית 
 או לדברי הש׳ים (ועיי״ע בית מיריון) מעלות בית
 חי היה בית ח׳ עליון ומדרון בית ח׳ היה בית חי
 תחתון וגם נקרא סלע כית ח׳ וכ״ה בבן מתתיהו
 על המלח׳ בי׳ ייט, א. חי, ועיי׳ ב׳, י״ב, ב׳; על
 הקדמוני׳ ייג, א׳ ג׳, מקביים א׳, נ׳, כיד; ג׳ טיז,
 כ״ד וע׳ דאבינזאהן פאלישט׳ חיג צד רע״ג ואילך.

 * בית חוטם (Xase) עיייע ביב.
t ״ 

1. Ort des Lebens = Pal ast.;) * בית חיים 
ר (2 ״ ק י ו . Friedhof; 3. Lebenszweig 

 פייט אנו שפירשנו מבית חיינו ומבית קדשינו

 של בית הזיעה וכן היו המרחצאות אצל הרומיים.
 — והקבוץ יבתים החיצונים ובתים הפנימים בבא

 בתרא ס״ז.

das Sussere Haus, euphem. die) 2 בית חיצ1ן * 
 weibi. scham) נדה פיה. מ׳יא כל
 הנשים מיטמאות בבית החיצון ומפורש בגטי שם
 מ״א: הי ניהו בית החיצון כל שתינוקת יושבת
 ונראת עיייש ובידו׳ יבמו׳ דפיו דיז. מוחלפת
 שיטת ר׳ יוחנן ורשביל עיייש ודעת אחרת שם
 כל בית הבושת קרוי בית החיצון ועיי״ע בית

 בשת ב׳.
 * בית חלל (HoUung) טרפות פ״ג, מ׳׳א ניקב

N .הלב לבית חללו 
 * בית חולסא־ות עיייע חלם.



 70 בית הלף - * בית יוצרה

Aufbewah- בית חלף = חליפא (מלים חלפא 
 rungsort dor Schlachtmesser) בם׳
 אמר להם הממונה בגמר׳ בא לו אצל פרו
 (יים׳ ל״י-> (ובסיסי) י) [צ״ל ובסיסרא] <לויק׳ א׳,
 ײא סי׳ ס״0 על ירך המזבח צפונה אבל • מבית
 החליפות ולפנים י) פי׳ ואותן כלפי דרום נקרא
 בית החליפות ששם מצניעין סכיניהן3) והכל
 מודים שדרום הוא ופסול לגבי שח־טת חטאת.
 *[אחי״ה וכנ״ה בזבחי׳ נ״ה: נ־ו•. שני פשפשין
 היו בבית החליפות, ורש״י ליומי פי׳ וסכין קרוי
י ןב,^״ע ש1ג«-י ר ו י ע»כ וצ״,1 כ,1׳ ס ב ר  ־ חי^ןף ב,1• ע
 קרוי תיק של סכין ובל״ע ־*־!*־י הוראתו חלק
 עליון של מספריים׳ ובדפ״ע אי׳ בית החילפות
 ובירו׳ םוכי הנ״ל בית החולפות וצ״ל החילפות] —

 בית חץ (Kocher) בית החצים בכלי׳ פטיז <מ»ח)
 . פי׳ קוקור״א. * [אחי״ה והוא בלאי״ט
xouxoupov בלי• אמצעי׳ ובל״ר אמצעי׳ ,coccaro 
 cocura, cocurra = בלי אספמיא cliuchar בל׳
cocer]— .אנגל 

 י בית חקל׳ חכןלא (Feid) ויק״ר רפ״ל ועיי׳
 שהש״ר פ׳ מים רבים מטון חד בית

 חקל אמר הדין בית חקלא הוה דידי.
 * בית חר1םת עיייע בית שאור.

Hoclizeitsliaus, d. h. das Haus.) ות  * בית חתנ
 ז• ־ 7

welches der Vater seinem Sohn 
 schenkt) ב״ב פיו מ״ד המקבל מקום מחבירו
 לעשות לו בית חתנות לבנו, תעני׳ י״ד: מגיל׳
 ה׳: איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות
 לבנו, ירו׳ נדרי׳ פיה דל״ט סע׳יא האומר ליורשיו
 תנו בית חתנות לבני פי׳ כשמשיא אשד, לבנו
 היה בונה או נותן לו בית ועושה לו חופה בתוכו

 עיי׳ פירש׳׳י למגיל׳ הניל.
 * בית טבילה (Badehaus der Priester) יומי י״א.
 בית המרחץ ובית הטבילה פטורין
 מן המזוזה, פסחי׳ י״ט: ושקלי׳ פ״ח מ״ב כל
 הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית
 הטבילה טמאין, ובידו׳ שקלי׳ פ״ח דנ־א סעיא
 מכיון שנמצאו דרך ירידה לבית טבילה נעשו

 הוכיח, ועיייע בית מוקד.
 1 בית T (Handschuhe) בם׳ במה אשד, בגט׳
 במוך שהתקינה לנדתה (ם״ה•) עשתה

 לו 4) בית יד מהו פי׳ בית יד שעשתה לירה כדי
 שתכסה׳ אותה כדי שתבדוק 5) מוך לנדתה ולא

 תגע בו ולא תטנף בו.

 * 2 בית יד Handfass, HonkeD) שבת קכ״ה סע״א
 העיד ר׳ יוסי . . על כיסויו שאינו
 צריך בית יד פי׳ כמו ב י ת א ח י ז ה, שם, עיייע.
 סוכ׳ ליז. כי גדליתו הושענא דבי ריש גלותא
 (ובעי הושענא לי׳ מלות דבי ריג וכן לי׳ בראבין
 ובפיסקי רי״ד ובאו״ז סי׳ ש״י וברא״ש ובאמת
 'מיותר הוא אבל עיי׳ בדים סוב׳ צד ג״ח.) שיירי

 ביה בית יד ועיי״ע הושענא הגי׳ והפי׳.

de r A e r m e l eines hemd-) בית יד אונלןלי 
artigen Unterkleides, nacli R. N. des 
 bogens״E!1e) בס״ג דהקורא את המגיל׳ עומד
 <מגיל׳ כ׳׳ד: ב־־?™) פי׳ אצילי ידיו. (א״ב בנוסח׳

 דידן כתוב בית אנקלי). * [אחי״ה ד״ב משנה לנו
 הנוסח׳ מטעם פירושו בע׳ אונקלי א׳ שבנו״ג
 אונקלי ובע׳ שם גרס רבינו בית אונקלי וכ״ה
 במשנה שבש״ם בבלי ובמשניות אבל בירו׳ מגיל׳
 פ״ג הל״ט דעיד ע״ג אי׳ כגי׳ דבינו כאן בית יד
 אונקלי. ורבינו נקט כבי תרי כדרכו הישר בשינוי
 הנוסחאות. ובענין פי׳ הטלה עיי״ע אונקלי א׳.
 וכנ״ה נדה פיח מ״א בית יד של חלוק; וט׳ ע״ב:
 בית יד של בגדי כהונה וכסי׳ רבעו אי׳ ג״כ בם״מ

 לרמב״ם במגיל׳] —

 * בית יוני עירו׳ כ״ח: ט־ס עיי׳ ביתואני.

 * בית _יע?ק (Name eines iiofes) ר׳ה כ״ג:
 במשנה: חצר גדולה היתד, בירושלים
 ובית יעזק היתד, נקראת ושם בגט׳ בית יעזק תנן
 או בית יזק תנן בית יעזק תנן לישנ׳ מעלי׳ הוא
 דכתי׳ ויעזקהו וכי ובירו׳ ר״ה פ״ב דניה. מהו בית
 יעזק ששם היו עוזקין את ההלכה ועיי׳ פירושים

 בע׳ עזק א׳ ובתוספות סוב׳ ל״ט: דיה בדיא.

Magazin far Getreide,״ בית ייוצרה (בית האוצר 
 0e1) ידוש׳ ב״ט פפ״ה די״א ע״ד
 בית הבד (צריך שיודיעו) בל שעת בית הבד בית
ה אין פחות ר צ ו  הגת כל שעת הגת בית ה י
ר פי׳ צ ו א ת ה י  מי״ב חודש, נ״ל שצ״ל ב
 שאוצרין בו דגן ותירוש עיייע בית אוצר ויגיד
 עליו רעו בית הבד ובית הגת וזה מה שסיים ירו׳
ו ומסתלק. וגם נ ר ו  שם אבל באילן וכי כונס ג

 י) בדפי אמש׳ יבאסי׳ ובסיפא, ובדפי פראג נשמט מחסרון ידיעה. י) ב״ה בסיפרא ובמדו׳ וביומי שפ לפי גי׳ ב״י פ׳
) המקור במדות ט״ד מ-ז ויה׳ סוב׳ ספיה דניה ע״ד עיייע בלגה ועיי׳׳ע  וריטב״א ולפנינו בנוסח׳ נשמט׳ שם מלה בית. י
) וכ״ה  חלף א׳ וילק׳ ויקרא רמז הטין ונ״ב לישכא ששם גונזים הסכינים ועיי׳ פירש״י לזבחי׳ ניד,: ד״ה שני פשפשין. 4

) כ״ה לנכון בכיי ו״ו ובדפ״ע בטיס שהדביק.  ברש״י ברי״ף, ברא״ש ובחד׳ הרין וכיה בכיי מ׳ ובנויג ל ה, 5
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 י״ל שבית יוצרה הוא בית יצירה סי׳ בית היוצר
 עיי׳ תוספתא כלי׳ ב״ק פ״ג חזקת חרסין , .
ה ר י צ י ת ה י ב  טהורין חוץ מן הנמצאין ב

 מפני וכי.

die S telle des Badeheiz-) {צ״ל קמי pD^ בית * 
 ofens בל״ע *vjr, בליי;aiatvo ב״ב
 ס״ז: המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרין ואת
 בית היקמין . . אבל לא את נסרין עצמן ולא
 יקמין עצמן ובתוספתא פ״ג הגי׳ היותר טובה בית
 הקמין. י וקמין וגי׳ הקמין אי׳ נ״כ בירו׳ ב״ב פ״ד
 די״ד ע״ג וזה נ״ל עיק׳ ופירושו בליע ויוני תנור
 שמחממין בו מים לבית המרחץ וקרוב לזה פי׳
 הרשב״ם בם״ הראשון וז״ל יש מפרשים חדר
 שמצניעין בו הגיגיות שמשימין בו מים חמים ולא
 נהירי לי דהיינו נמי בית היורות ע״ כ אבל האמת
 כמו שכתבנו ופירושו השני יקמים סודר שמעטפין
 בהן ראשו מפני חום המרחץ נלקח מפי׳ רבינו בעי

 יקמין עיי״ש.

das 30 Stadien sttdl.) ח = ?י תילח י  IV? * י
.von Tiberias am Genesareth geleg 
 Tarichaa) ביר פצ״ט כנרת ר׳ שמואל בר נחמן
 אמר בית ירח ר׳ יהוד׳ בר סימן א׳ סנבראי ובביר
ם ונ״ל להגיהו סינבראי י נ י  פצ׳ד בית ירח ס
 והוא צנבריא של ירושלמי <עיי־ע> ואצל בן מתתיהו
 ;Eewafipf והיתר! העיר הזו רחוקה מטבריה
 כשלשים שטאדיען <על המלחמות גי. י׳׳ט ז׳) וגס
 תריח %£/•T*pt היתד. רחוקה מטבריה כל׳ שטאדיען
 ומונחת אצל ים הכינרת <עיי׳ בן מתתיהו על המלחט׳
 ג׳, יי! א׳ וחייו 0״! ל״ב, וכיה בפליניאוסה׳ טיי> והרבה
 לדבר עליו בן מתתיהו עיי׳ על המלח׳ בי, כ״א נ׳
 ואילך, חייו סי׳ כ״ו ואילך. וא״כ גיל שבמקום
 בית ירח צ״ל בי תירח ובמד׳ שמואל פיל מפורש
 ארץ תחתים חדשי(ש׳׳ב כ״י׳ י׳) על ידי בית ירח.

 * בית 3דד (Werkstatte des Biittchers מל״י
 י = בד) פסחי׳ נ״ה: וט״ק י״גן
 מביאין כלים מבית האומן כגון כד מבית הכדד
 ב״ה בכ׳׳י ט׳ וא״ם לפםחי׳ ובמ״ק בדםו׳ אבל
 בדפוסי׳ ישני׳ אי׳ בית הכדר ונבזי מל־י כד עיי׳׳ע

 ובל׳ דונג׳ kddar פי׳ עושה כדיש וחביות.

 * בית בהונה(Priesterabstammung) שמות רבה
 פט״ח ויעש להם בתים מה, היו
 בתים בית כהונה ובית המלכות עיי׳ פדר״ע הובא

 בילק׳ שמות רמז קסיד.

 * בית בח1ל (Schminkkastchen) כלי׳ סט״ז מיה
 תיק מכחל ובית הכחול פי׳ כלי

 שמשימין בו הכחול.

Bet- Versammlungshaus = Suva-) ית כנסת? * 
 ^yti) בית מיוחד שמתכנםים
 ונאספים להתפלל בתוכו וטצויין הרבה בש״ם
 עיי׳ ד״ט ברכו׳ ו׳: ח׳. ח׳ $ ם״א, ס״ב: ס״ד. שבת
 י״א. י׳יג. ל״ב. עירו׳ כ־א: ס״ז. מגיל׳ ו׳. כיא:
 ביו: כ״ז. כ״ז: כיח. כ״ח: יבמו׳ציו: כתוב׳ ק׳יה.
 ב״מ ב״ח: ק״ז. ב״ב ג׳: פנהד׳ י״ז: ציד $ ק׳יח:

 קי״א: ובל׳ ארמי בי כנישתא עיייע.

 בית כסא Abtrito או בלשון נקיה כמו בל״ר
seeretus או מל״ס כסא Sitzplatz, sella 
 heimlich, abgesondert =0 בפי מי שמתו בגטי
 היה עומד בתפלה (בוני נ״ג•) לא שנו אלא בית
 כסא קבוע [אבל בית כסא עראי וכי]. פי׳ מקום
 שהוכן לבני אדם להפנות בו לגדולים (וכל שכן
 וכי עד נבלעין במקומן יש למחוק וסירוס ועירבוב
 יש כאן וצ״ל בסוף הערך) בית כסא עראי מקום
 שנזדמן לאדם בהליכתו בדרך ונפנה או השתין
 מים בו. הני בתי כסא דפרסאי כסתוטין דמו בגט׳
 דמי שמתו בסופו(ברכי כ״י). פי׳ שעושין חפירות
ן כ כל ש  בקרקע עמוקות שיורדת צואה לתוכן ו
ם י מ ה ) ש 1 ן ו ר ד ם מ ו ק ה מ נ ת ש ה  ל
א ל ן ו י ו ק ן נ נ י א ן ו י ד ר ו י ן ו י ב ש מ  נ
* [אחי״ה בצ״ל ובדפ״ע . ן מ ו ק מ י ן ב . ע ל ב  נ
 וגם בכיי עירבוב מאמרים באן ובזה הכל נכון ולא
 הוצדכנו לדחק של בע״ם לימוד ערוך לברכו׳ צד
 י׳ 5 וכוונת רבינו: בתחילה סי׳ ההבדל בין בית
 בפא קבוע ובין כסא עראי ואח״ב ציין וסי׳ בתי
 כסא דפרסאי שעמוקות היו לצואה כדי שיגלגל
 הרע׳ וכש־כ שיגלגל השתן שמאחר שמקום מדרון
 היה, המים יורדין לעומק הגומא ועיי׳ פירש״י
 ברכו׳ כ״ו. ד״ה דפרסאי. ונ״ל שמהך טעם משבח
 ר״ג פרסאי שצנועין בבית הכסא, ברב׳ ח׳: ובאמת
 עון פלילי• היה אצלם אפי׳ להשתין מים על
 רגלם עיי׳ װענדידאד י״ח, ציא. וביטים הראשוני׳
 היו לבני א״י בתי כסאות חוץ למקום וזה מה
 שאט׳ ר׳ יהודה ברכו׳ ם״ב. לעולם ינהיג אדם
 עצמו שחרית וערמת כדי שלא יהא צריך
ק והטעם משום מצות התודה דברי׳ ח ר ת ה  ל
ת א ז  כ״ג, י״ד וידוע כי האפיים מקפידין בהמצוה ק
 מאוד׳ אבל בזמן מאוחר היתה בית הכסא ג״כ
 סמוך לבית וד׳ יוסי אמר בשבת כ״ה: איזהו עשיר

 1) וכ״ה בפסחי׳ מ־ב. אבל בדפ״ע בטיס מדרון מקום•
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 כל שיש לו בית הכסא סמוך לשלחנו וד יוחנן
 דרש בביט רף. ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא
 סטוך לשלחנך, וכן היה בעזרה בית הכסא של
 כבוד ועיי׳ ברכו׳ ס״ב: ותמיד כיו. ירו׳ פסחי׳ פ״ז
 דל״ה: ובענין התנהגות בבית הכסא עיי׳ ברכו׳
 ב״ד. נ״ד: נ״ה. ס׳: סיב. סיב: שבת קט״ו: סוכי
 גיא: סנהד׳ ייז: י׳ט. מעיייע בית מרחץ) בית
ד ע״ג וקהל׳ר  הכסא מטולטל ירו׳ ברכו׳ פ״א ד
 ס׳ וכל ד,נחלי׳ אילו נתן הקב״ה חכמה לטפשיס
 היו יושבין והרכין בד, בבתי כסאות ובבתי
 תיאטריאות ובבתי מרחצאות, שמיר פיט בימסאות

 צ״ל דימסאות ובתי כסאות] —
* שק קטן - f בל״ס l L r f 1 * בית כ1ם1ת(בליש 
die 80g. H a u b e, d. h. der 
 mit zwei SScken verscheno Magen) חולי־
 פ׳ג, מיא דמיב. נ׳: המסס ובית הכוסות ופירש*,
 בית הכוסות: סוף הכרם שקורין פנצ״א [vanst\־
ע וקרוי בית הכוסות ב ו כ  Magen, panse] עשוי ב
 והמסס מחובר בו וכי ובשבת ל״ו. אהאי דאםר
 רב חסדא הני תלת טילי אשתני שטייהו מוסיף
 אביי י אף אנו נאמר הובלילא בי כסי בי כסי
 הובלילא וכ״ד, בסוכ׳ ל־ד. וגי׳ הכ״י מ׳ בהיפך
 הובלילא בי כסי בי כסי הובלילא וכיה בע׳ הבלילא
 ועיי״ש ושם סירשיי וע׳ חצצרת ועיי׳ הטהרשיא
 שמברר היטב שיטת רש״י והתוסם׳ חולקין על
 וש״י אבל בזה אין חילוק שקורין במקום הובלילא
 דהיינו המסס בזמן אביי בי כסי או בית הכוסות
 ותחת בי כסי או בית הכוסות קורין המסס ולסיז
 קושית תוי״ט לחולי׳ דלפי סדרן ה׳יל למתני בית
 הכוסות והמסס שפיר יש לישב שהמשנה נקט׳
 קודם שנשתנה שמם ועיי׳ יישוב זה באורך
 בתוספות חדשים לחולין. ובענין מלות זרות יש
 להעיר שמלת הטסס ל״ד omasum ואות ה׳ שרשית
 ולא כדעת רבינו בע׳ טםם עײ״ש ומלת הוכלילא
 לים פירוש שק מעיייע גאלק)
 והוא כמו בית הכוסות או בי כסי שגוזר אני טל׳
 ביס פ״ שק וכיה בל״ע ופרסי. ובקר,ליד פ׳ החכמה
 נקרא בית כסא וביקיריפיג בית כסיא עיייע כרוכה.

(Becheruntersatz, B. Gestell) י * 2 בית ב101ת 
 עיייע בית לגין.

(die Sflhnstatte, d. i. das Allerheiligste)בית ?פרת 
 בר׳ מדות «»־» מ״,״)') ואחד לאחוד
) שומר היה אחורי בית י אחד  בית הכפורת סי׳ ,
 קדש הקדשים ששם אדון וכפורת. * [אחייה וכן

 פי׳ דבינו גבע׳ כפר י׳ עיייש) בית הכפדת שנמצא
 כבר בדיה א׳, כיח, י״א, וכן משמע לישנא דקרא
 מעל הכפרת עיי׳ היטב סיפרי םיא פי׳ ה׳, פפרא
 במדב׳ ז׳ ס״ט ססי׳ ניח ובטדביר ספייד, ילק׳ ויק׳
 רטז תל־א, אחרי מות רמז תקע״א ועיי׳ עוד מנחו׳
 ב״ז: ובית הכפרת אשר בה דק הארון(יעויין שמות
 ביה, י׳ וכי, דברי׳ יי, א׳ וכי בן מתתי׳ על הקדמוני׳ גי,

 וי, ה׳; על המלחמו׳ ה׳׳ י׳׳׳ חי' נקרא׳ בית קדש

 הקדשים ולא היה לשומרי הלוים דשות לבא
 בתוכה בגלל זה אינה נקראת לשכת בית הכפורת
ר (מיא י ב י בית הכפורת, ותרג׳ ד ר ו ח  אלא א
 ו׳, ה׳, ייט ואילך; ד״ד, ב׳׳ ג׳ טי" בית כפ1רי והעתקה
 נכונה היא שדביר אשר בו ארון ברית ה׳ נקרא
 קדש הקדשים ומקרא מלא הוא במיא ח׳, ו׳ —
 ברכו׳ ל׳. היה עומד אחורי הכפורת יחזיר פניו
 כנגד בית הכפורת כיה בכיי מ׳ עיי׳ ד״ס צד עיח.

 ובילק׳ מ״א רמז קפ״ד הגי׳ בית הפרוכת] -

Ein Feld zur Aussaat eines Kor) בית 3ור * 
 Getreido) עירו׳ כ״ג. שמעתי מר׳
 אלעזר אפי׳ היא כבית כור, ב״ב פיז, מיא: האוט׳
 לחכירו בית כור עפר אני מוכי לך וכי פי׳ אורך
 המרה הראוי לזריעה כור תבואה וכור הוא מדד,
 לדברים יבשים עיי״ע כד ייב ואורך בית כור היה

 ע״ה אלפי אמה בריבוע עיייע בית סאה.

C h a r i t e n tempei gedeutet) בית בריא * 
 Scbandhaus, Ferkelbaus) ככר
 בא פירושו בע׳ בית גליא עיייש.

die steiie des בית בידים <נרדף עם ל״מ כור * 
 Koch- Fcuerherdcs) ויקיר פ׳כ בר
 קפרא בשם ר׳ ירמיה בן אלעזר אט׳ בשביל ד׳
. על אש זרה אש  דברים מתו בניו של אהרן .
 מבית בידים הכניסו וצ״ל מבית בידים וכיה בדם׳
 זולצב׳ עם פי׳. יפה תואר והנוסח׳ הטוטעת בידים
 אי׳ ג״ב בילק׳ שמיני רמז תקכיד והוגה שם ציל
ם וכ״ה בהדיא בתנחומי אחרי מות סי׳ ו׳ י ד י  ב
 דרט״ז. שהביאו אש זרה מבית הכירים, ובספרא
 שמיני פיי תוספתא דמלואים סי׳ ב״ד ריע אטד:
 לא הכניסוה אלא מן הכירים פי׳ בית הכירים כמו
 כידם בויק׳ י״א׳ ל״ד• פי׳ בית תפיא ותפיין
 להעתקת הפשיט׳ ותי״ר א׳ כלוט׳ מן החולין הביאו
 ולא נטלו גחלי אש מן המזבח, ורדק פי׳ בידם
א ר ק ך נ כ  הוא מקום שפיתת שתי קדרות ל
ם עכיל ול״ג שהכירים בנויה בעין י נ ׳ ש ש ל  ב
 שלש רגלים לשפיתת הקדרות וכן העתיקו ע׳ זקנים

) ביה לנבון בבל כ״י ודפיר, ובדפ׳יע טיס אחר. ) כ״ד, בב״י ודפ״ר אבל בדפ״ע בטעות 3 ד. י  י
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ש ל  ;kou׳xuTp, וטאװס פי׳ ב ע ל ש
ם ולפי זה היטב תתכן ל׳ רבים והיחיד י ל ג  ד
 כירה נמצא ג״כ בדרז״ל עיי״ע כר בי. ועי בפח אי.

 * 1 בית ברם, כרמא (Weinberg) שהש״ר ם׳
 v v ־ ו t ס

 מים רבים מטון חד בית כרם ובויק״ר
 רם״ל מטון חד דבית כרמא אט׳ הדין בית כרמא

 דידי הוה פי׳ כרם.
Beth-Kerem =-LXX Ik1»*־/*p7.i) ת כרם י ? * 2 
Br,1>*^aata=Bethacharma noben 
 Tekoa) מדות פיג ט״ד אחד אבני הכבש ואחד
 אבני המזבח מבקעת בית כרם, נדה י׳ ט. וכמימי
 אדמה מבקעת בית כרם ובגט׳ שם כי. מביא אדמה
 שמנה מבקעת בית כרם ובתוספי דנדה פ״ג בטיס
 מבוקעת צ״ל מבקעת בית כרם והוא בית כרם של
 מקרא ירמי׳ וי, אי; נחמי׳ ג׳, י״ד והיתה אצל
 תקוע כמוכח טירמי׳ שם, וכן העיד היעראניטוס
 בסי׳ שם ועיי׳ מהרייש ת״א צד פ״ו וראבינזאהן
 פאליסט. חייב צד שצ״ח והיו בתלה של תקוע
 הטונים המונים של נקיקי סלעים וחפירות, ומה
 מאוד מדוייקת לשוז המשנה במדות שם וחופרין
 למטה מבתולה ומביאין משם אבנים שלימות שלא
 הונף עליהן הברזל, והרמב־ם בה׳ בית הבחירה
 פ״א הי״ד השמיט בקעת בית כרם והביא רק
ה ע־כ וזה אינו שם ל ו ת ב  וחוסרין למטה מ
 מקום כי אם קרקע שלא חפרו שם מעולם עיי׳
 רע״ב לטדות וכ״ה בנד׳ פ״ט ט״ד, בודק עד שמגיע
 לסלע או ל ב ת ו ל ה ועיי׳ תוספתא שביעי׳ פ׳ג-
 וגם בהל׳ איסורי ביאה פ״ה מ״ח העביר הרכבים
 על שם מקום בית כרם והעלה תחתו בקעת
 ס י כ נ י כדעת ר׳ יוסי בנדה כ׳. וכדעת ר׳ יהוד׳

 בתוספת׳ נדה פיג.
 * בית לבן(Dorf Luban) מנחו׳ פ״ט, מ״ז אלפא
 ליין שנייה להן בית רימה ובית לבן
 בהר וכי עיי׳ גיאגרפיא להחכ׳ ג״בויער צד פ״ב

 והלאה.
Gehause,).iy7ivo; בית לגין <טל״פ לגינא ול׳׳י 
 Behaitniss fur Flaschen) בכלי׳ בם׳
ץ (מ״ב> בית הלגינין ובית הכוסות ״ז כ,1 ע  ט

 אע״ם שלא קינב מבפנים טמאי) שכן מקייטין׳
׳ י י ׳ ן (ויק׳ י מ ש ג ה ן ן ,1 ו ע 1 , ש מ ר ן י ך 1, ק ^ כ י 1 ת י  ם

 י״ב..כ*י). (א״ב בל״י ורו׳ כדי חרש), * [אחייה
 ורה״ג בסד״ט דייב פי׳ וזיל בית לגינין פי׳ גלאף
 בטײת [־ף^־י Aufsatz, Gefass] ולגינין פירושו
 בטײת רטליא [<weinkrug Jk] כדכתיב ולוג
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 ו [ה]שםן ע״כ. ורמב״ם פי׳ הקנונית והוא ל״ע ום׳
ג Giasflasche. ובית הכוסות סי׳ על נכון ^ . 

ם כוסות] — י ס  ב
Bag nazarenische Beth-) בית לחם צלייה * 
 .lehem in Galil) ירו׳ מגיל׳ פיא הל״א
 מפורש בית לחם (יהושע ׳״ט. ט״י) ע״י בית לחם
 צרייה וריא גייבויער צד קפ־ט האריך לבאר שאות
 נ׳ נשמט׳ וצ״ל נצרייה ואולי בעל
 המאמר בחר לשון ערומים מל׳ צר וצורר י ותואר

 בית לחמי עיי־ע לחם ג׳.
 * בית לינה (dfachtherberge ספרי ואתחנן סוף
 פכ״ט וראה בעיניך משל למלך

 שגזר על בנו שלא יכנס לבית לינה וכי.
Beluatigungsort, Ort dor) בית ליצנותא * 
 Spotterei) תרג׳ בבית שמחה
 (קהל׳ ז״ יי) בחדות בית ליצנותהון טל״ט לצון
 ובדרדל סנה׳ סיג: כגיל׳ כיה: ע״ז מיד. ליצנותא.
 * בית מבתא׳ מבתותא (Herberge) תרג׳ אונק׳
 (בראשי מ״ב, כ״ז; מ״ג, כי; שטות די,

 ניי> מלון: בית מבתא ותייר בית (בי) מבתותא
 ותרג׳ הפשיט׳ בית: בותא, ובעי בע ג׳ וע׳ ערסל
 א׳ הביא רבינו תרג׳ ישעי׳ א׳, ח׳ כערפל מבתותא

 ונגזר משורש בית עיי״ש.
 * בית מדרש (Studienhaus. Akademie) פי׳

t i ־ 

 מקום שמתקבצים חכמים עם
 תלמידיהם ללמוד וללמד ולדרוש בתורה וכיה
 בתרג׳ שופטי׳ ה׳, ט׳ למידרש באורייתא ובתרג׳
 שהיש ו׳, ה׳ קבעי מדרשא לאולפן אורייתי והרבה
 פעמים בש״ס עיי׳ ד״ט ברכו׳ כיח. כ״ח: מ׳יג:
 שבת י״ג. פיג: קי״ח: קכ״א: קכיז. עירו׳ ביא:
 פסחי׳ עיב. פ״ז. קיט. יומי ליה: םוכ׳ כ׳. כ״ח.
 ניב: ביצי כ״א. מגיל׳ ו׳. טיו: כ״ז. כיז: כ״ט.
 חגיג׳ ג׳. יבטו׳ ט״ז. קי״ג: כתוב׳ ק״ה. גיטי׳ ז׳.
 ליח: פוט׳ כ״ב. ב״ט כ״ח: ב״ב פיא: סנהד עיא:
 פיב, ציד: ק״ה: קייא: כרית׳ כ״ז. עיז הי, י״ד
 דאיר זוט׳ פ״ט וכיה הרבה פעמי׳ בתרג׳ עיי׳
 עטת״ר למהרי״ל הך ערך, ועיי״ע בי מדרשא.

 והקבוץ בתי מדרשות ע״״ע גלע. -
Heizhalle im Tempel, wo ein) IpJlD ית? * 
 best. Feuer unterhalten war) תמיד
 פ״א, מ״א ומדו׳ פ״א, מ״א בג׳ המקומות הכהנים
. ובמחי פ״א מיה ויומי  שומרים וכי בית המוקד .
 י״ט. שלישי לו בית המוקד, ומדו׳ פיא מיו ויום׳
 טיו: ד׳ לישכות היו בבית המוקד וכי עיייע קטן

) כיה בכ־י ודפ״ר, אבל בדפ״ע ניקב טמא מבפנים וט״ס הוא.  י
10 
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 די, מדו׳ פ״א מ״ז שנים שערים היו לביו/ המוקד
 וכי. מדו׳ פיא. מ״ח ותמיד שם בית המוקד ביפה
 ובית גדול היו מוקף רבידי} וב׳ עיי׳ רבד ב׳, שבת
 כ״ט t מאחיזין את האור במדורת בית המוקד ועיי׳
 בגט׳ שם ב׳. וע׳ אחז ופירש׳׳, לישכה גדולה היא
 שכהנים מתחממין שם במדורת אש הנפקת תמיד
 מפני שטהלכין יחפים על רצפת שיש בעזרה
 ורמב״ם ז״ל למדו׳ פ״א מ״ו פי׳ הלשכה שיש בה
 מדורות האש ששם מתחמם מי שטבל . . היא
 נקראת לשכת בית המוקד וכי ועיי׳ ג״כ פי׳ של
 ד״ח ז״ל בתוםםות ױמ׳ ט״ו : ד־ה ואחת ועיי׳ צורת
 בית המוקד בם״מ להרמב״ם םוף מדות. ומלת
 מוקד ליט הוא וכ״ה בליע Hr־• מפעל וקד ובל״ם
 יקד פי׳ בער. ועיי׳ חי׳הדיטב״א ליומי ט־ו5 מיש

 בשם הערוך.

Das Gehause der Thurpfosfen) H^fiS בית * 
 Mesusa) כלי׳ פט״ז מ״ג בית הנגר
 בית המנעול ובית המזוזה פי׳ הרמב״ם בית מעון
 כמין קנה יכניסו בו המזוזה י וישימו אותו בשער,
 ורבינו בע׳ בית נגר פי׳ מקום המזוזה וכ״ה בר״ש,
 ירו׳ מגיל׳ פ״ד קלספיד דע״ה עיג בית מזוזתו של
 רבי היה עשוי כמין נגר, וביה במנחו׳ ל״ג. בולהו

 מזוזתי דבי רבי כמין נגר הוו.

 * בית ??CBesorgniss, Bedenken) tfHT קידוש׳
 הין הריני אישך הריני בעליך
. איני אישך  הריני ארוסיך אין כאן בית מיחוש.
 וכי אין כאן בית מיחוש. סי׳ אין כאן ססק ולא

 מקום לחשש, ועיי״ע חש.

Ort, wo Lebensmittel verabreicht) בית מחי1~ו * 
 werden) ספרי מסעי פי׳ קנ״ט וילק׳
 מסעי רמז תשפ״ז מגיד שלא היו שם אלא שווקים
 ובית המחיה ועיי׳ מכו׳ י׳. ותוספי מכות פיב
 פי׳ מקום שמוכרים שם מזונות וכל צרכי חיי

 האדם.
Fieischerhaus,) ״ בית מטבחים, מטבחײא 

 ״ t ־ ; • ; ־ T - t ׳

 Schiachtbank) בכור׳ כ״ו:
 בית הגרנות ובבית המטבחים (כ״ה לגי׳ רש״י
 ולפנינו אי׳ המטבחיים) עיי־ע בית גרנות. חולי׳
 נ״א: בית המטבחים אין בו משום ריסוקי אברים.
 עדיות פ״ח מיד ישם נסמן וכיה בידו׳ חגיג׳ סיג
 דע״ח עיד על משקה בית מטבחייא עיייע טבח
 ועי דבח. כלי׳ פטיו מיו כל המשקין טמאין ומשקה
 בית מטבחייא טהורין ועיי׳׳ע בית דבח פי׳ רבינו
 של בית מטבחייא וכ״ה בפ״מ להרמב״ם לכלים

 הנ־׳ל עיי״ש.
 י.) בפר׳׳א

0rt zurBewachung, בית מטרא, מטךתא(בל״ס * 
(בראש׳ ט״ב, נק׳  Gofangniss) תרג׳ או

 י״ז. י״ט) משמר, ובית משמד והוא כמו מטרה של
 מקרא משורש נטר.

(Ort des Wasserlassens, Pissoir) ם ) ת ? י  ב

 במגילה בפי בני העיר יכ״׳:) יחכ״א
 מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מד׳ דבריס למרחץ
 ולבורסקי לטבילה ולבית המים פי׳ בית מיחדין
 להשתין. * [אחי״ה וכנ״ה בירר ברכו׳ סיב ד״ד
 סע־ג ר׳ זעירא בשם ר׳ אבא לא יכנס אדם לבית
 המים וספריו ותפיליו בידיו ובבבלי ברכו׳ כיג.
 אי׳ מה שיבנוס אדם בתפילין . . להשתין מים.
 וידו׳ שם נכנס אדם לבית המים וספריו ותפיליו
 בידו וכי. וגם בל״ס נקרא מקום שמשתין שש

 פי׳ בית מים] --
 * בית מכס (Zoiihaus, steueramt) ביב קכ״זו
 היה עובר על בית המכס ואמר בני
 הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן אמר עבדי הוא
 וחזר ואמר בני הוא אינו נאמן פי׳ בית ששם
 פורעים המכס ומפני רוע מעללי המוכסים המציקים
 את העם רגילין היו להבריח מן הטכס וכן דרשו
 בסוכ׳ לי. ועיי׳ ילק׳ ישעי׳ רמז שסיד משל למלך
 בשו״ד שהיה עובר על בית המכס אטד לעבדיו
 תנו מכס למוכסים איל והלה כל הטכס כולו שלך
 א״ל ממנו ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו
 עצמן מן המכס אף הקב״ה וכי ובע׳ מכס א׳ אטיף

 מלת, .בעה״י על המובסים.

(Herberge, Ruhestatte, trop. Grab) ן 1 ל ת מ י ? * 

) מות תשיבני '  בפר״א פ״כ כי זעתי
 ובית מועד לכל חי (אייב ל׳׳ כ״ג> אמר אדם עד
 שאני בעולם אבנה לי בית מלון לרבצי להר
 הטוריה וחצב ובנה לו בית מלון וכי וכן חסר כית,
 מדרש משלי פייט וילק׳ משלי רמז תתקטיד
ן ערב בשעת ו ל  אשריך דיע שנמצא לך מ
 מיתתך. כלו׳ מקום לינה ומנוחה כמו שאי׳ חולי׳
 צ׳: סנהד קיה: ילק׳ ויצא רמז קי״ח אטד הקב״ה
 צדיק זה בא לבית מלוני יפטר בלא ליג׳, ובהשאילה
 מקום קבר אשר בו נח צדיק ונפשו בטוב תלין
 והרבה פעמים השתמשו בזה הלשון המליצים
 והפייטנים עיי׳ מיש י רי״ט צונץ בספרו צור
 געשיכטע צד שסיא והלאה וגם הפרפיים קראו
 שני עולמים סי׳ שתי בתי מלון, ועיייע

 בית עולם.
Ort entw. oder) ״ בית מליון. טלוון 
 Bethmiiio) ירו׳ סוף מגילי דע״ה

 אי׳ אמרתי.
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 ע״ג של בית מליון (ובד׳ קראט׳ בית מליון* היו
 עושין כן בפולמסיות סי׳ בני אותה העיר כשהיו
 הולכין למלחמה היו נושאין עמהן המזוזה חקוקה
 במקל להיות עמהן בבית אשר חונים שם ומציגו
 כסר ששמו כך כי״ח טיל מבית שאן עיי׳ רעלאנד
 צד תרט״ט או אסשר שהיא בית מלוא אצל שכם

 שופטי׳ ט׳. כ׳.
 ״ ?TV מ3ל (Name einer Familio) עירובי׳ נ״א ן
 מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית
 בוריין בארומה ובכיי ט׳ ברוט׳ והוא ברומא כדאי׳
 בתוספת׳ עירו׳ ספ״ג ובירו׳ עירו׳ קלסס׳׳ד דכ״ב.
ת בית ממה [וצ׳׳ל מטל] ח פ ש מ  אי׳ מעשה ב
 ומשפחת בית נוריון מרומה עיייע ארומא. ומלת
 מטל או ממלא מורה ג״כ על שם מקום עיייע
 ביבי. טל ז׳ וע׳ ממלא. וע׳ דברים מחוכמים על
 המלה הזאת מהגאון שייר בהשחר שנה ג׳ חוב׳ ב׳.
 * ?iT (Das Haua der Trostenden) מיק
 כ״ז. הא בבית האבל הא בבית
 המנחטין פי׳ הרייץ גיאת בחלב׳ אבל דס״ז אין
. דוקא לבית המנחמין אכל  מביאי} את המוגמר .
 לבית האבל ששם המת מביאין אבל אין מברכין
 עליו וכי וריח סבר איפכא דוקא לבית האבל אין
 מביאין(ע׳ הגהת יצחק ירנן שם) אבל לבית המנחמין
 מביאין ע"כ ופירש״י לפנינו אין לו שום הבנה ועיי׳

 פי׳ ותיקונו של מרה איפר בד״ס טיק צד מ״ח.
(ein mit Aussatz behaftetes Haua) P^QJp 3ית * 
 ברכו׳ מיא, עירו׳ ד׳. םוכ׳ ה׳ 5
 חולי׳ ע״א: נגעי׳ י״ג, מ״ט מי שנכנם לבית
 המנוגע, תוספתא דנגעי׳ דפ״ו בית המנוגע לא
 היה ולא עתיד להיות למה נכתב אלא לוט׳ דרוש
 וקבל שכר, ירו׳ מע״ש דפ״ה דנ״א TV בית מנוגע
 נותנין עליו אפר מקלה, ובענין בית המנוגע עיי׳

 יד החז׳ הל׳ טוט׳ צרעת פט׳׳ז ד,ל״א.

 * 3ית מנע1ל (Gehause fur die Schlussel) עיייע
 בית נגר.

Bethmoan = Br!&;z.a0uv, Jos.Vita 12.)3ית מע1ן * 
 Stadien von Tiberias 4) ירו׳ עירו׳ פיה
 דכיב סע״ב יכול אני לעשות שתהא בית מעון
 .מתעברת עם טיבריא, ירו׳ ביט רפ״ז די״א: בני
 טבדיא לא משכימין ולא מעריבין בני בית מעון
 משכימין ומעריבין וכמה פעמים איי שם ההבדל
 כין מבריא ובין בית מעון עיי׳׳ש, ירו׳ סוט׳ פ״א
 די׳׳ז סע׳׳א הדא בית מעיק [צ״ל ב׳ מעון] שיורדין
 בה מפלטתח [strasse ^a-ru;, •rcXaTeia] ועולי}
 בה מטבדיא, ובבמד־ר פ״ט הגי׳ הדא בית מעון
 שיורדיס כה מפלוגתה ועולים לה מטבריא ובב״ר

 פפ״ה הדא בת, (צ״ל בית) מעון דסלקין לה מן
 טבריה ונחתין לה מן בפר שובתי, ירו׳ מגיל׳ פ׳׳א
 דע״ב עיר הדא בית מעון ובבלי זבחי׳ קי״ח: הגי׳
 כנישתא דבי מעון, ובל״ס עיר שרשמנו והיתד.
 לעדות בן מתתיהו כחצי שעה מטבריא ולזה
 הסכים ביט כופ״ר פי״א ועיי׳ מהרי״ש תביא צד

 ק״מ ונייבויער צד רי״ט.

0rt im aussersten)בית מעקה ציל בית מעכה * 
- * «* ד I - ־ ו• *

 .Norden Paiast) ירו׳ מעש׳ ש׳ פ׳ד
 דנ״ד סע׳׳ד ד׳ מנא הוד. ליה משח ואחתיה לעכו
 א״ל ר׳ חייא בר אדא אין ההוא (טישחף) [וצ״ל
 מישחך](ובדם׳ זיטאט׳ טישחה) דבית מעקה קיים
 הא ענתך דיפרקיניה כלוט׳ ד׳ מנא היה לו שמן
 מע״ש ולא פדאו בעבור שהיה לו במקום אחר
 שמן אחר וכששמע ריח ב״א גער בו ואמר וכי
 בעבור שיש לך שמן בבית מעקה לא פדית
 השמן שהוליכך לעכו וניל שבית מעקה טיס
 תחת בית מעכה שהיתר, עיר בצפונה של א״י
 ושיעורו בעבור שיש לך שמן אחר במקום רחוק
 לא פדית שמן שבידך וטהרי״ל בעמתיר טעה
 לומר שבית מעקה כמו מ^קה של מקרא! ועיי׳

 עוד פי׳ של פיט לידו׳ שם.

 * בית ChjM (der jerus. Tempei) והוא בית
 הבחירה והרבה פעמים נזכר
 בשיס ד״מ5 ברכי ליג. נ״ח, שבת י״ב: ל׳, ק״ט!
 פסחי׳ ה׳. נ״ד. פ״ז: יומי ב״א ן סוב׳ מ״ט. ניא5
 מגיל׳ פרוז כ״ו. כ״ו5 חגיגי י״ב? יבמי׳ י׳. גיטי׳
.  נ״ו: ם״ח5 מוט׳ מ״ח: קירו׳ ס״ו. ס״ט. ביב ד
 פנהד׳ קיזז מנחו׳ ק״י, תמיד פ״א, מ׳׳א; טח׳
 פיא, מ״א ועוד מקומות אחרי׳. והקבוץ מגיל׳ ט״ז

 בתי מקדשים.

 * בית מקיומן(Famiiienname) תוספי רפ״אדיבטו׳
 מעיד אני(ר׳ יהושע) על משפחת
 בית עלובאי מבית צבעים ועל משפחת בית קיפאי
 מבית מקושש שהם בני צרות ומהם כד,נים, ולכאורה
 נראה ששמות אלד. שם משפחות של גנאי הם
 כנרא׳ מיבמו׳ טיו:(שני)[צ״ל שתי] משפחו׳ גדולות
 היו ביתי משפחת בית צבועים מבן עכמאי ומשפחת

 בית קופאי מבן מקושש וכי.

 * ?ית מקלה (Ort im Thale Kidron) תוספתא
 מנחו׳ פ׳יי עומר היה בא מבקעת

 בית מקלה של נחל קדדון.

Ort im Norden Pal. neben) fh2p ,בית מיר1ן * 
 Giskaia) שמ״ר פיה מעשה היד.
ב וא׳ ל ש ח ו ג  באח ובאחות שהיה א׳ מהן ב

10* 
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 מהן בבית מרון, ושד,שיר פ׳ טי יתנך הגי׳ מירון,
 דיה ייח. עירו׳ ב״ב. מעלות בית מרון ועיי׳ פי׳
 דש״י בדפי שונצ׳ לעירו׳ ור״ה הגי׳ ואפי׳ כמעלות
 ב י ת ח ו ר ו ן א״ל אין ואפי׳ כמעלות בית מרון
 א״ל אין עיי׳ דיס שם ושם. ולפי עדות כן מתתיהו
 על ד,מלהט׳ בי, ב׳, ר וחייו ם״ ל״ז היה מרות
 &״I\17)p1 מן המקומות המבצרים. וגם מצויה כלי
Giskaia בית רק מרון והוזכרה יחד עם גוש חלב 
 (עיי״ע גש הלב) עיי׳ ירו׳ שביעי׳ פ״ט דל״ח סע״ד
 . ועיי׳ קהליר פ׳ תן חלק ועיי׳ אוצר השרשי׳ להח׳

 פירשט ע׳ מראון.

 * בית מרחץ(Badehaus) ברב׳כ״ד: שכתמ׳ןק׳ג.
 קידוש׳ ל״ג. ע״זמ״ד; זבחי׳ ק״ב J ר״ה
 ל״ד5 בכ״ט מותר להרהר בד״תחוץ מבית המרחץ
 ובית הכסא, ברב׳ ם׳. וכמה פעמי׳ בדא״ר וזוט/
- שבת י׳. הנכנס לבית המרחץ, שבת י׳? אסור
 לאדם שיתן שלום להכירו בבית המרחץ, יומי י״א 5
 בית המרחץ ובית הטבילה (עיייע בית טבילה)
 ובשבת ט׳: במשנה אי׳ רק מרחץ וכן במקומות
 אחרי׳ עיי־ שבת ל״ג: גיטי׳ ס״ח. סנהד׳ י״ז: ע״ז

 •בי: מיד: מנהו׳ מ״ג} והקבוץ מרחצאות.

 * בית מךכןחןם (Gewurziaden, Apotheke) ילק׳
 , וירא רמז סיד בשם פרד״א למה
 דומה לאדם שהוא נכנס לבית המרקחים אע״ם
 שלא לקח ולא נתן ריח טוב לקח סי׳ בית הבושם
 ובילק׳ משלי רמז תתק״ן הגי׳ נכנס להגותו של

 בושם.

Teich zum Einweichen der) בית משלה * 
t i י 

 Kieider) קהל״ר ט׳ פי בכל עת
 הלך . . כוכס לבית המשרה שלד פי׳ למקות מים

 לשרות בו את הבגדים.
 ו •

Behaitniss 0 פירושו מנעלW• בית ננד (בל״ע 
 fur den Riegei) בכלי׳ בפט״ז <מ״ז> בית
ם ו ק מ ׳ י פ ה ז ו ז ט ה ת י ב  הנגר בית המנעל ו
ל ע נ מ ם ה ו ק מ ר ו ג נ ם ה ן ש י מ י ש מ  ש
ם ה מ ז ו ז ה י). (א״ב תיק שמכניסים בו ו ק מ  ו
 המנעל). * [אחי״ה וכן בפ״ט להרמב״ם: הוא נרתק
 מעור יכנס בו המנעול אשר ינעלו בו השערים,

 ע״כ. ובל״ע מורה נגראן המנעל] —
Ort sudwestl. von Jer. dasheut.) פה טו  * ?ית נ
 Beit Nettif, Rob. II, 600) שביעי׳
 ט׳, ה׳ עד שיכלו םגרױת מבקעת בית נטופה וע׳
 גורס סנריות עיייע סנר ב׳ •ושם אכתוב בס״ד

 חלופי נוסחאות. סי׳ שם מקום שרשמנו והוא
 נטפה של מקרא עזר׳ ב׳, ב״ב׳. נחמי׳ ז׳, כ״ו;

 ״ב ב״ח.

Aufbewahrungsort der Badhausית נסרים (״? * 
 bretter) ב״ב ס״ז: המוכר את
 המרחץ מכר את בית הנסרים פי׳ בית שמכניסים
 שמה את הנסרים לאחר הרחיצה זו דעת הרשבים
 אבל התוסם׳ ד׳׳ה לא פירשו בענין אחר עיי״ש.

M a g e n, eig. Ort des physischen) פש  * ^ית נ
(Lebens, Sitz der Lebensgeister 
 ירו׳ שבת פ״ו ד״ח: דבר שניתן על בית הנפש
 עיי״ע אסטומכא לגי׳ הדפוס״. ספרא פ׳ אחרי
 ס״ז תענו את נסשותיכם עינוי שיהא בבית
 נפשותיכם ואיזו זו זו אכילה ושתיה, ושם ס״ב
ם אבל י י ע מ  יכול לא יטמא בגדים כתוך ה
ש ט  תטמא בגדי׳ בתוך הפה תיל נפש ב ב י ת נ
 הוא מטמאה ולא כתוך המעיים ולא בתוך הפה
 והרב המיל הגיה אבבית נפש תחת אב בית נפש
 של ירו׳ יוט׳ פ״הדמ״ד: וקה״ע הגיהו אבידתנפש
 וכאטת כ״ה לפנינו בבבלי יומי ע״ד; עינוי שיש
 בו אכידת נפש אבל בכ״י ל׳ ליומי הגי׳ גם לפנינו
ש עיי׳ ד״ס שס פ ת נ י ב  בבלי עינוי שהוא א
 צד קי׳יב וא״כ בל־ס כצ״ל גם בירו׳ ופי׳ בית נפש
 הכרם וחלל הגוף כלוט׳ מקום אשר שם המזון
 שטחיה נפשו של אדם. — ולענין בתי נסש עיי׳

 תוספי ב״ב קנ״ו: דיה כבינתי.

e וא׳כ בית rhohterSi tzc /^V^) צױן י  * בית נ
(erhohter Standort der Priester ניצוץ 
 בתמיד כ״ו 5 מדו׳ כ״א ט״ד, יומי י״ט. שעד הניצוץ
ה י י ל ע  כמין אכםדרא [sSpx׳& Baikon] היה ו
 בנויה על נכה שהכהנים עומדים מלמעלה וכ׳
 המפרשים משכו ידיהם מלפרשו וגם רבעו הביא
 המלה בלי סי׳ בעי נצוץ ול״ג שטעם המלה בל״ע

 מקום גבוה ולזה יסה עולה הצעת הסוגיא.

Beth Namer, das hcutige) }בית נמר = ?מלי * 
 CNymrein, Raumer 227 פיא׳ פ״ד
 מיה ירו׳ פיאה פ״ד די״ח: של בית נמר היו
 מלקטין וכי עיי״ע נטר א׳ ופליאה נשגבה ממני
 שפי׳ שם רבינו ״שם איש״ והאמת שהוא שם
 מקום בית נמרה של מקרא עיי׳ הר״ש וכיה נמרים
 ישעי׳ ט״ו, וי; ירמי׳ מ״ח ל״ו וגם היום מצוי תל
 של נמרין בנחל ירדן והוא נטרין שנזכרה בידו׳
 שביעי׳ פ״ו הל״א תוספת׳ שביעי׳ ס״ד <נמריפ)

 י) כ״ה בכ״י ויו וליד. וכן משמע מציון בפי׳ הד׳יש אבל בדפיע נשמט מן בית המנעול עד כיה המנעול.
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 ספרי סוף עקב ילק׳ עקב רמז תתעיד ועיייע בית
 רמתא; ובית נמרין של תי״ר ב׳ לבמד ל״ב,-נ׳.

 ליו; ובית נימרי בתייר בי,

(HinterscMUz an den Boinkleidern) בית * 
 נדה י״ג! ואין להם בית הנקב עיי״ע

 בית ערוה.
die Oeffuung am Schwann)בית נקובה׳ נקיבה *, 
 de» Thieros) פסחי׳ פ״ז מ״א עד
 בית נקובתו וכ״ה בילק׳ בא רמז קציח ובאו״ז הל׳
 פסחי׳ סי׳ רכיט. אבל בירו׳ פסחי׳ פ״ז דל״ד.

 תוחבו מבית נקיבתו פי׳ נקב בזנבו.

(Oct auf dem Herd fur das Licht) "0 בית * 
 עײ־ע בית פך.

 * בית נתזה (Personenname) סנהד׳ ע״ד, ירו׳
t i • 

 סנהד׳ ס״ג דכיא רע״ב, קידוש׳ מ׳:
 בעליית בית נתזה בלוד וירו׳ שביעי׳ ס״ד דל״ח.
 הגי׳ בית לבזה ניל שהוא שם איש ולא שם
 מקום ובמקומות אחרים שסמנתי בע׳ בית ארים

 ,הובא שם עיר עיייש
ein Feld, de88en Besaun״ einen) בית סאה 

 t t , ק

Seah [= 1'/« Modius] beanspruclit, 
(d. i. ein Bodenraum von 2500 Quadratellen 
 בכלאים פ״ב <ט״נ) בנופל לבית סאה, ובפ״ב
 בעירו׳ (מיא יי׳׳ח•) ר׳ יהודה אוט׳ עד בית מאתים,
 פי׳ מקום שראוי.לזרוע בה סאה נקרא בית סאה
 לזרוע בה סאתים נקרא בית םאתים וחוי חמשה
 אלפי גרטידי בתבריתא דיילסען (עיװ׳ כ״ג: יעיי׳
 וש״י למ״א י״ח, ל״ב ורש״י לנדה ג״ז. ד״ה בית ארבעה

 סאי! ור״ש לאהלו׳ י״ז׳ ט״א) מחצר המשכן דחויא ה׳

 אלפי גרמידי דכתיב (שמות כיח׳ י״״) ארך החצר
 מאה באמה ורוחב חמשים בחטשים, חמשים פעמים
 מאה הוי חמשה אלפי גרמידי. * [אחי״ה זה שיעור
ת פ א ה אמרינן בב״ב י  ם א ת י ם, ולשיעור ב
. כמה הוו להו תרי אלפי וה׳  כיז. בית סאה .
 מאה גרמידי ומאחר שמדת סאה שליש איפה
 וכור יש לו י׳ איפה א" כ בית כור (עיייע) עיה
 אלפי נרמידי; ולתך(עיייע) הוא הצי כור איכ בית
 לתך ל״ז אלפי והי מאה גרטידי ועיי׳ עוד ערך

 בית רובע.
J J ^ U JUJ ע .1 , ב ת ( 3 ף ת ם י ל = ב כ ת ם י  . ב

* t i 

Bethsean = S c y t h 0 polis = Beith 
 s&u&r) ירו׳ שביעי׳ פ״ז דל״ו עיג נמרון ובית פבל
 וצ״לנמרין <עיי׳עביתנמר) ובית סכל וכ״הבאמת
 בתייר א׳ לבמדב׳ ליד, ט׳ לגי׳ פאליגלאטטע של
 לונדון, אבל בספרי סוף עקב וילק׳ עקב רמז

 תתע״ד אי׳ תחת בית סכל הגי׳ בית סוכת ול״ג
 שיש לקיים שתי הגירסאות: בית סוכת לדעתי בית
 שאן <ע״״ע> ונקרא סקיתפליס כלוט׳ עיר של
 פוכת והוא סוכת של מקרא וגם נקרא אצל
 פאקאק בית םוכור עיי׳ רזינמיללער ח״ב, שצ״ד

 ואיכ סכל כמו םכ̂ר ודוק.

Walirsch. Schilo (Nablus) bei Jos.)ית ?ל1ני? * 
 StXoOv, das heut. Seilun) ביר פס״ג
 הגמון אחד שאל לחד מן אילין דבית סלוני ובעל
 עקיד׳ גרם בבית מלוא וילק׳ תולדו׳ רמז ק־י גרס
 לר׳ גמליאל. וקרוב הדבר שהוא כמו שילוני של
 מקרא פי׳ מעיר שילה וכן נקרא׳ העיר סלון בבן
 מתתיהו על הקדמו׳ ה׳, א׳ י״ט. כ׳; ושם ב׳, טי.
 י׳ב וגם היום נקרא פילון עיי׳ ראזינמיללער ח״ג,

 ש״ג והלאה.

 • ?ית ספלים (Waschbecken־ der Ort der מל״ט
ם בלים ספיםלא, י  י - t י • ״ • 1 ספל; בית ספסל
 בל״ר der Ort der S e 8 s e 1, subsellium) ב״ב
 ס־ז: המוכר את המרחץ מכר . . את בית הספלים
 פי׳ ל״מ והוא כלי אגנות שתחצין בהן ואית
 דגרסי ספסלין שיושבין עליהן אחר המרחץ וכתב
 הרשבים וראשון עיקר דהא במתני׳ נמי ספלים
 גרס־נן אבל י״ל שמאחר שבמשנה שבמשניות וכן
 במשנ׳ של ירו׳ ובפ״ט של הרמב״ם הגי׳ ספסלי
 (ספסלים) נוכל לקיים גם גי׳ בית ספסלים.
 ופירושו מקום שמניחין שם הכסאות לישב עליהן

 אחר הרחיצה.

Lehrershaus,schuie.)בית 10פר, ספר, ססרא* 
 m ״ v ־ t 5 י י

 Unterrichtshaus) בידו׳ מגיל׳ רפיג
 דע״ג ע״ד וירו׳ כתוב׳ רפי״ג דליה ע׳ג פסיקתא
 דריכ דקכ־א עיי׳ הערה נ״ה לר״ש באבער ובמד
 איב׳ רבה בפתיחתא סי׳ י״ב ופי בלע ובילק׳ ישעי׳
 רמז רנ״ז ורש״י לישעי׳ אי, כיא הובא בקצת
 שינויים מאמר דרב פנחם ארבע מאות ושמונים
 בתי כנסיות היו בירושלים וכל אחת ואחת היה
 לה בית ספר ובית תלמוד בית ספר למקרא ובית
 תלמוד למשנה ועיי׳יכתוב׳ ק״ה. פוט׳ ניט: גיטי׳
 נ״ה. וירו׳. תעני׳ פ׳ד דס״ט. ושם הקבוץ בתי
 פופרים כאילו היחיד בית ם1פר לדוגמא בית רב,
 פי׳ בית לימוד של תינוקת וכ״ה בביר פמיח משל
 לשני תינוקות שברחו מבית הספר, ושם פס״ג כל
 י״ג שנה שניהם(עשו ויעקב) הולכים לבית הספר
 ושניהם באים מבית הספר, ויקיר פיט חד זמן
 עבר קטי בית ספרא וכי, בט״ר פיג והובא בלי
 מקור בילק׳ תחלי׳ ציב רמז תתט״ה שתולים בבית
 ה׳ אלו התינוקות שהם בבית הספר- איכ״ר פ׳



 עח * בית םיופר -

 טומאתה אית לי חד זעיר בבית ססרא ושם ם׳
 על אלה אתי מבי׳ ססרא ועיי׳ עוד רש״י לקירוי
 ס״ב. ד״ה משום אמהתא וי״ד סי׳ רמ״ה, בי, סי׳

 בל״י אסבולי עיייע,

 * בית סתר (Versteck) סוט׳ ס״א טיב נכנסת
 עמו • לבית הסתר וגי׳ המשנה
 שבטשניו׳ בסתר, וביבמו׳ י־א. לסתר, אבל בסוט׳

 הי: לבית הסתר.

verhiilUe Stellen am menschl.) ית סתרים? * 
 K<5rper> מקואות ס״ט טיב ומ״ג
 בית הסתרים באשה . . בית הסתרים באיש, נדה
 מ״א: טוטאת בית הסתרים ושם מ״ב: כמה פעמים

 עיייש ועיייע בית קמטים, וע׳ בית שחי.

 ״ בית ע1לם, עלם, עלמא, עלמין (בליס בית
Haus der Ewigkeit, d. i. עלמא 
 iGottesacker כבר אמר המקרא (קהלת י״ב׳ זז׳> הלך
 האדם אל בית עולמו סי׳ הוא הקבר והבית אשר
 ידור שם לעולם וגם עיי שיובל האדם לקבר באה
 נשמתו לעולם הנצחי וכן הבינו הך מקרא
 המעתיקים הישנים וטסרשים וכן תרגומו לבית
 קבורתיה וסשיט׳ לבית עמלה [ציל עלמה] וכן
 משמע מפירושם של רזיל שבת קנ״ב. ועיי׳ ביט
 פ״ג: וקהליר י׳ב, ה׳ ויק״ר פי־ח ועל זה הכינוי
: קרבם בתיטו לעולם (תהליי  סטך הדרש בטיק ט׳
 מ״ט׳ '״נ> הא עלמא אושסיזא הוא והך עלמא ביתא
׳ (ד״ ם »־ ייב •> ועיי״ע בית  כיה לנכון בכיי מ
 מלון. איכ״ר פ׳ היו צריה, ויקיר ברפ״ב ויהבוני
 בחד בית עלם. ויק״ר שם עברין שפיין בתרע בית
 עלם וב׳ פרקין טעוניהון בגו בית עלם (ע״ייע שף
 יי׳), ירו׳ מ״ק פ׳א ד״פ קלםע״ב בית'עלמא דבר
 טקטיא איתפחת במועדא, סנהד י־ט. בית עלמין
 דהוצל, איכ־ר פ׳ רבתי נח נפשיה ואיתפטר לבית
 עלמין, קהל־ר פ׳ אם קהה אזל ליה בכי לבי
 עולמין פי׳ כמו בית עולמים ועיי׳ תשובת רא׳ש
 פי׳ י״ג׳ י״ד, תשו׳ טהרי״ל פי׳ כ״ג — ובתר׳ ישעי׳

 י״ד, י״ח בית עלמא.
ז ו  ז

das ewige, bestandige Gottesבית ע1למים (־ * 
 haus, der jerus. Tempel) םוכ׳
 ה׳ 5 וילק׳ מלכי׳ רמז קפ׳א מה טצינו בבית
 עולמים, מכו׳ י׳. וילק׳ מלכי׳ א׳ פרמיז ק״ע טעה
 (יואב) שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים והוא
 תפם מזבח של שילה וירו׳ מכו׳ פ״ב דל־א ע״ד
. של שילו קולט ושל בית  סבור היה יואב .
. ולא של בית . ר מ ו  העולמים אינו קולט ואני א
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 העולמים קולט, זבחי׳ ס־א: ילק׳ יתרו רמז ש״ה
 שילה . . נוב וגבעון ובית עולמים; זבחי׳ קייט. .

 שלש בירות הן שילה ונוב וגבעון ובית עולמים
 עיי״ע בירה, איכ״ר פ׳ מה אעידך גלגל ושילה
. . . על ונתי  ונוב ובית עולמים, שהש״ר ם׳ י
 דעתי׳ דרבנן בבית העולמים יונתי בחגוי הסלע
 שהיו חבויין בסתר בית עולמים, תוססת׳ יום׳
 סס״ב בין נוב לשיל׳ לבית עולמים. מכילת׳ יתרו
 ספ״י וילק׳ יתרו רמז ש״ג לפי שמצינו כל כלי
 בית עולמים שאם אין להם של זהב עושים אותו
 של כסף וכי, וילק׳ שם לא תעשון לכם שלא
 תאמר הואיל ונתנה תורה רשות לעשות בבית
 עולמים הרי וכר ובמכיל׳ שם הגי׳ לעשות בבית
 המקדש. סי׳ בית עולמים בית מקדש אלהינו
 בירושלים מקום לשבתו עולמים עיי׳ מ״א הי, י״ג,
 ומזה בספרא ר״ס מצורע ן תורת מצורע לבית
 עולמים וכיה בילק׳ מצורע רמז תקנ״ט. סי׳ בזמן

. . ת ו ר ו ד ל  של בית המקדש וראב״ד פי׳ מיד ו

sailer ^ 1 בית עלײה (מליט עליה. בליע 
 Obergenmch, בל״י UTCepwov) בדג
ט ושפטתם צדק בין י ת  דסנהך מי: ילק׳ דברי׳ רמז ת
 איש ובין אחיו ובין גת (דברי׳ א׳, מיז) א״ר יהודה
 אפי׳ בין בית לעלייה ״פי׳ צריך הדיין להיות בקי
 במשפט הפסדת העלייה על הבית כמה הוא כדי
 שידין כמה יש לבעל העליה בתחתון" כמפורש
 בם׳ הבית והעליה (ב״ט קי״ז:> ר׳ נתן אומר בעל
) נוטל ב׳ חלקים ובעל העליה נוטל י ע ק ר ק  ה
 שליש [וכי] קסבר כמה מפסדא עליה לבית תילתא
 תילתא בעי למשקל י); ובין גרו איר יהודה בין
 תנור לכירים ״םי׳ צריך להיות בקי כמה הרחקת
 התנור מן הכותל או מן המעזיבה שתחת(התנור)
 [צ׳ל הקיור] וכמה הרחקת הכירה [ובסי׳ דה עוד:
[ ת ו ש ע ו ל ן ל י ה א ר י כ ק ב י ז ח מ ה  ו
 וכיוצא בדינין הללו ולא יהיו בעיניו כבזויין מפני
 שהן בלא נשיאת מטון ובלא נתינת מטון אלא
 צריך להתעסק בכולן כסו שהן טפורשין בס׳ לא
: ועיי׳ ב״ם קייח: ביק ס׳׳א:), ׳  יחפור" (עיי׳ ב״ב כ
 * [אחי״ה עד כאן פי׳ ר״ח בכיי לסנהד (בקובץ
 כ״י אנגייליק׳ דף עיד.) ורבינו העתיקו מלה במלה
 כל מה שטמנתי בסימני רמז. ולסע״ד נ*ל להסביר
 פירושו של ד׳ יהודה שבאופן ראשון דרש בין
 איש ובין גרו כלוט׳ בין בעל הבית ובין נרו והוא
ו י  בן בית עליה, ובאופן שני דרש בין איש ובין אח
 מלש׳ אח (ירט•׳ ל״ו. כ״ב ועיי׳׳ע אח* כלומר תנור.

 ועל ציון בני עליה סוכ׳ מיה: עיי״ע על א׳] —

 כנוס׳ בק*ת שנויים. י) בנו״ג תחתק. *)
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wie Orsptoov [Act. 9, 37. 39]) ״ 2 בית עליה 
Todtenkftmmor, Dachkammer in 
 der gemauerton Oruft) אהלו׳ פי״ז מ״ה ותוספת׳
 אהלו׳ סי״ז שדה שאבד קבר בתוכה ובנה בה בית
 ועליה על גביו אם היתה פתחה של עליה מכוון
 כנגד פתחה של בית עליה טהורה ואם וכי פי׳

 אהל קבר בנוי על קבר עיי׳ פיט לרמבים.

 ״ בית עם (Voikshaus) שבת ל״ב. בעון שגי
 דברים עטי הארץ מתים על שהם
 קורין לביהכ׳׳נ בית עם ולאד,״ק ארונא ב״ד. בכ׳׳י
 מ׳ וב׳ וברש״י ובמנו״ה סי׳ ה׳ ועיי׳ דיס צד ל״ב:

 ובתרג׳ משלי ל׳׳ ל״א בית ןגממי.

 * בית עמד. בית עמל עיי״ע עמד ב׳ וע׳ הרהון.

 * בית עצים (iioizkammer) יוט׳ י״א. וירו׳ פסחי׳
 רפ־א דכיז: עיי״ע בית בקר, עירו׳ ע״ב
 סע״ב מי שיש לו בית שער וכי אינו אופר עליו בית
 התבן ובית הבקר בית העצים ובית האוצרות הרי זה
ם בדש ועיי׳ ד  אוסר עליו, כיח בכ״י ט׳ ואיים ו
 שם צד קט״ו. סוט׳ מיג, ילק׳ שופטי׳ רמז תתקכ־ג
 מנין לרבות בית התבן ובית הבקי ובית העצים
 ובית האוצרות תיל אשר בנה ט״מ. פי׳ חדר

 מיוחד להעצים.

 * בית עךבא (Ortsname) באיכ״ר פוף סתיחתא
 עובדא הוי . . בבקעת בית ערבא
 והוא בירת ערבא עיי׳ ערך בירה ועיי׳ נייבויער

 צד קל״ג.

ת עירה (Vorderschlitz zum Uriniren) נדה  * ?י
 ייג סע״ב וילק׳ תצוה ררמ״ז שפ״ד
 מכנס• כחגים לטה הן דומין כמין פטלניא [ני׳
 ד,עדו׳ פלניא עיי־ע וכ־ח בילק׳ ועיקר הגי׳ סטלנייא
den Oberschenkel be- feminalia = עיייע והוא 
 deckende Beinkleider של פרשים . . ואין להם
 לא בית הנקב ולא בית הערוח פירש״י דרכן היה
 לעשות נקבים במכנסים כנגד בית הערוד, להשתין
 מים לחוץ דרך שם וכן כנגד בית הרעי וכי אבל
 מכנסי כר,נים אין להם נקבים אלה משום כבוד
 בגדיהם ושימושיהם וכן העיד בן מתתיהו על
 הקדמוני ג׳, ז/ א׳ והיעראניטוס במכתבו אל

Fabiola. 

י ( »׳) Ort des Speisens או מל״י <0ץ*9  ?ית ?אנ
Speise אכל, או מל׳ימ בג בל״ע 
 פי׳ מקום אכילת הקרבנות. בי) שם מקום בהר

 הבית 71׳,׳By1»?x) בם׳ תמיד נשחט בגט׳ השוחט
: ירושלמי ג  [את] הפסח על הפסח (פסחים סי
 יומא פ״ו דף מ״ב עיי) דתנן השוחט את התודה

 בפנים (לחומה) [צ״ל ולחמה] חוץ לחומה לא
 קדש הלחם מאי חוץ לחומה ר׳ יוחנן אמר
ל אטד [אפילו] ) ד  חוץ לחומת בית פאגי,
 חוץ לחומת עזרה [לא קדש], ובפ׳ האשד, בגמ׳
נן(שם *־א ) לא שנו אלא דקאי חוץ לחומת  ד,או

 בית פנאי אבל קאי לפנים מחומת בית פאגי
 שוחטין עליו, ובמשנת מנחות בם׳ שתי הלחם
 (צ״י•) ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרה בביו/
ם י ל ע ו פ ת ה ר א כ ו ש ׳ ה ם ב  פאגי, ו
ן [שדש] ו ג כ ( ׳ צ מ ־ ב ) ן י ל כ ו ו א ל א ׳ ו מ ג  ב
א ג י*) ובדיג ת פ י ת ב מ ו ח ם מ י נ פ  ל
׳ (סוטי מיה•) ובפ״ק דסנהד׳ בגט׳ פ ו ו ׳ ע 1 , ג ע  ך

ה (סנה׳ ייי••) מצאן אבית פאגי ל ג ע ת ן ם י ר ע  ד

 והמרה עליהן. פי׳ חומת בית פאגי הוא חומת
 ירושלים. (איב בל׳׳י פירושו אכילה והענין מקום
 אשר שם הפסח והקדשים נאכלים והיא מחומת
 ירושלים ולפנים). ״ [אחייה ודע שבע׳ פגי כתב
 רבינו וזיל חומת בית פאגי שם י מקום חוץ
 לירושלים פ־א בע׳ בית פאגי ע"כ, והם״ הזה
ח לפסחי׳ צ״א. צד קט׳ד שפי׳ ריח  לוקח מפי׳ ד
ת ירושלים ו מ ו ח  וזיל בית פאגי פי׳ מקום חוץ ל
 ע״כ וכצ״ל נם בע׳ פגי. ומזה תראה שפירושו של
 רבינו סותר זה לזה, ובאמת יותר קשה פירש״
 שכמעט בכל מקום פי׳ באופן אחר מלתביתפאגי

 ולסוס ריהטא לית נגד ובר נגר דפרקיניה סתירתו׳ י
 וכן יישובו של הגאין בע״מ הפשביע בהך ערך
 לא יצלח ומה שחנני ה׳ בזה הוא שיש לבית
 פאגי שתי הוראות א) כדעת ר״ב מקום אכילה או
 מליי או יותר טוב מליט בג ובליע באג וטעמו
 אכילה וכיה דעת הרטבים זיל בפ״ט למנחו׳ פיז
ם היה המקום י נ  מ״ג וזיל: ונכון אצלי שבית ב
ם י נ ת ב י  שאופין בו המנחות ולכך קורץ אותו ב
 מגזרת מפת בג המלך והוא קרוב להר הבית וכי,
 וכן כתב רעיב בשם הרטבים ותוי״ט למנחו׳ פייא
 מ״ב ומה מאוד נכון ני׳ כיי מ׳ ב י ת פ נ י ם והוא
 בגי׳ הרטבים בית בגים וא״ב אצלי אין ספק שהוא
 מקום שאוכלים שם הפסח וקדשים קלים וחמורים
 ובעבור זאת בית פאגי שהוא בית פגים הונח פעם
 חוץ לעזרה וחוץ לחומת הד הבית פעם לפנים מן
 חומת העיר וזה מה שפירשי׳י מנחו׳ פיח: בית
 פאג: חוץ לחומת הר הבית, ולפוט׳ מיה. פי׳ כל

) בסנהד׳, סוט׳ ובע׳ פגי נכתבה המלה בלא אלי!־ ובניי ב׳ נעקד ספרי מינכען הגי׳ ,בית פגים וצ׳׳ל בית פגים וכ״ה  י
) כ״ה רק בכ״י ו״ו ול״ד ובדפ״ע ל עיי׳ בסוף הך ערך. י נ  בדציא. וכתב בס׳יח ד-ס צר צ״ג. לא מצאתי חבר א

י הך ציון.  חס
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 שהוא בתוך היקף החיצון של ירושלים קרי בית
 פאגי ע״ב, וזה כענין חוץ לחומת הר הבית אבל
 לםנהד פי׳ בית פאני מקום לפנים מן חומת העיר
 ונידון כיחש׳ בכל דבריו וכן פי׳ למנחו׳ צ״ה 5
 .בית פאגין בכל יהשלים. וכן מצאתיבפי׳ רגט״ה
 כ״י למנחו׳ ׳בית פני: כל העיר, וראיה שבית פאגי
 טורה מקום אכילה מצאתי באריגינעם שכתב לפי׳
 של מתיאום דרוש י״ד וזיל בית פאגי הוא מקום
 הלחיים שכהנים אוכלים אותם שם וכ״ה
 י בהיעראנימום למתיאום כ״א ובכריזאסתאמום למרק.
 דרוש ייא ונראה שגזרו פאגי מל״ם פכא ול״ע
 ^ = לחי. ב> מורה בית פאגי בלים בית פגי
 מקום פגים והיה נקרא כן שם מקום בהר הזית
 קרובה לביתאניא ומצויה איזה פעמים באון גליון
; לוק׳ י״ט, ב״ט>, י  (מתיא׳ כ׳יא׳ א׳. ייז; מרק׳ י׳׳א, א

 ותו לא קשה מידי בפי״ רבינו שאם נקט כאן בית
 פאגי היא חומת ירושלים ובעי פגי נקט ש ם
ם חוץ [לחומות] ירושלים, ושני הפירושים ו ק  מ
 עולים יפה וגם דברי רשיי נכונים הם ואפשר
 שנגרר אחרי רבינו בראותו שפי׳ פעם חומת ירוש׳
 ופעם' חוץ לחומות יחש׳. ובציונים הראשונים של
 הערך הנוכחי בודאי בית פאגי כמו בית פגים או
 בית פגי מקום אכילה שהיא חומת ירושלים וחוץ
 לעזרה וכ״ה מפורש בתש׳ גאוני׳ קדמונים,ם׳ םימן
 קניב עיי״ש ופי׳ רבינו סובב והולך על ציוני׳
 ראשונים, אבל בציונים האחרונים הוא שם מקום
 חוץ לחומות ירוש׳ ר״ל Bethphage ובזה הענין
 ג״כ בפנהד׳ הנ״ל ולכן היטב ם״ ר״ח כיי לסנהד׳
 פגי מקום נקרא בית פגי והוא חוץ לירושלים.
 וא׳יכ נראה לי ברור כחמה שבערך הנוכחי צ״ל בית
 פ ג י = בית פגים (וכיה בל״פ ובעי פגי צ״ל
י שהוא בית פאגי. ודויק ותשכח,  באל״ף: ם א נ

 ובזה הותרו כל הספקות] —

 * בית פג <בל״פ £ Zaum, aebiss) ג״ט טי. זה
 קנה חמור ובית פגיה פי׳ בל״פ מתג
 ורסן ועיי״ע פג הי, ובל־ס וערבי נקרא פך: לחי
 (עיייע הקודם) וא׳־ב בית פג רסן שמשימין על

 לחי של חמוד.
 * בית פגרי עיייע בן ציון.

 * בית פגושיות, פגישיות עיי״ע פגש א׳ וע׳ פגז.
 ו 1 *

ן (Ort deg oeikmges מליט פך, בליע  בית פ
 אצל ע׳ זקנים ;pa*o» בכלי׳ פיה

 תנור תחילתו ארבעה (°״ג> ובר־ג דבמה טוטנין
 (שבת מ״״:) בית הסך ובית התבלין ובית הנר
 שבכירה מטמאין במגע ואין מטמאין באויר דברי
 ריס ור״ש מטהר, פי׳ בית הפך מקום שמשימין
 שם פך של שמן; בית התבלין מפורש למטה
 כסוף זה הפרק [עיייע בית תבלין]; בית הנר
 מקום הנר י) עשוי בכירה לשום בו הנר להאיר
. * [אחי״ה כיה לנכון בכל כיי ובדס״ר ה ר י כ  ה
 ודפי װיניצ׳ אבל בשדפ״ע נט״ס הבירה, סי׳ להאיר
ר בהפעיל (עיי־ במרב׳ ח׳, בי, ישעי׳ יב״ז, ו  מגזרת א
 י׳־א, מלאני אי׳ '׳) כלוט׳ להצית אש בכירה] —

 * בית פעיור Bethpoer בל״ע ®^ע״עיר במואב
 מול יריחו) סוטי י״ג: ילק׳ קל־ם זאת
 הברכה וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא
 של בית פעור הראנו היכ׳ משה קטר וכי עיייע
 גסטר. ובסנהד׳ סיד. וספרי בלק סי׳ קל״א אי׳
 פעור ועיי״ע אריח ועיר המואבית הוזכר׳ במקרא
 דברי׳ ר, מיו: יהוש׳ ייג, כ׳, ולפי עדות של

 אייזיביאוס שש פרסאות מבית חרן ודתה.

der Schleudergriff, wo der Ricmen) ?בית פקי * 
 angebracht ist) עדיות ס״ג מיה
 נפסק . . בית הפקיע שלה טמאה סי׳ הקלע אשר
 בקצה האחד שאוחזין ביד לזרוק האבן פקיע שהוא
 הרצועה מחובר׳ בו עיי״ע פקע ד׳ קלע ב׳ ,ים״מ

 להדמב״ם ז״ל.
 * בית פרוד! עיייע סרוח.

 * בית פרס <או מל״י;<׳pip> או טלי׳ע & חלק
Fliichenraum von hundcrt הנבדל 
Ellen, ein abgesondertes, auch gepfliigteg Stuck 
ת (מ׳א, תמור׳ י״ג. ועיי׳ תוספתא ו ל ה א  ־ Land) בפי״ז ב
ש את הקבר הרי זה עושה ר ו ח  אתל׳ רפיי׳ז) ה

 בית הפרם עד כמה הוא עושה מלא המענה מאה
 אטה [בית ארבעה מאים], בפ״ק דטשקין בגט׳
(  ומציינין בית הקברות (ט״ק י׳׳:) והא תניא,
 שלשה בית הפרס הן: שדה שאבד בה קבר
 ושנחרש 3) בה קבר ושדה בוכים. מאי שדה בוכים
 ר׳ יהושע משמיה דעולא אמר 4) שמפטירין בה
 פתים, ובית הפרס דרבנן כדאמרינן בפי מי שמתו
 (ברכו׳ י״ט: ועיי׳ כתוכי כיח: בכור׳ ב״ט•) [בבית הפרם

 דרבנן], ובם׳ חומר בקודש(חגיג׳ כ״י-:> [בית הפרס
 . . לא העמידו דבריהן במקום כרת]. ובפסחי׳
 ס״פ האשה <צ'ב * האונן והמצורע ובית הפרם לא

׳ הרימב״א וכתב שם ) כיה בכל הדפוסי׳ ד,ישני׳ וכ״ה בכ״י מ׳ וכיה בהד ) ב״ה בכיי ויו ול״ד. אבל בדפ׳׳ע נשמט. ז 1 

 ת״ל ואע־ג ד ם ת נ י ת י ן היא במסכי אהלות והליל ד ת נ ן משוס דמהניתין איכא מילי טובא נקט ברייתא שהיא מדברת
) וב״ה בב״י ם׳ ובבל דפוסי׳ ד,ישני׳ וביה בריטב״א ובנויג ושדה  בקוצר בענין זה ואורהא דשיס הוא וב׳ ע״ב. 3

) וכ״ה בעי בך וכיה בכ״י מ׳ רק שם אי׳ רב הושעיא אבל בנו״ג ר׳ יהושע בר אבא.  שנחרש. 4
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 העמידו דבריהן במקום כרותי * [אחי׳ה ויש עוד
 להביא ראיה שבית הפרס רק גזירת דרבנן היא
 טייר שבת פ״א ד״ג ע״ג שמנה שם בין י״ח דבר
 שרבו ב״ש על ביה ג״כ כיצד בוצרין בית הפרם
 ובית׳ פסחי׳ ס״א דכ״ז סע״ד בית פרם שהוא
 מדבריהן ובידו׳ עירו׳ ס״ג ד״כ עיד סומכים אומר
 אף בחולין לכהן בבית הפרס מעתה אפי׳ בבית
ת ולוכל וכי ו ב ש  הקברות ראוי הוא לעבור על ה
 יעי״ שם פ״מ וקה״ע• וירו׳ פסחי׳ ספ״ח דליו ע״ב
 נטמא בטומאת בית הפרס משלחין אותו דרך
 רחוקה כלוט׳ מטעם שהוא ספק טמא 1עיי׳ שם
 ם״מ וקהיע. ודע שבענין שיעור וגזרת הטלה הרבה
 דעות בין המפרשים, ורע״ב לאהלו׳ י״ז, א׳ כללם
 יחד בזהיל: בית הפרס. מקום שהטומאה פרושה
 ומתפשטת שם, ו ר ב ו ת י פירשו פרם לשון
 (דבור) [צ״ל כמו שאי׳ ברש״י גדה ניז, ד׳׳ה נידש
] ושבור שעצמות שלמות נפרסו שם, ם ו ר  דבר פ
ם שמעתי על שם שפרפות בני י ר ח י א ס ט  ו
 אדם נמנעים ללכת שם מפני הטומאה עכיל. ודע
 שפי׳ א׳ נלקח מסיט להרמבים אהלו׳ י״ז׳ א׳; פי׳
 ב׳ טרש׳׳י לנדה שם; ופי׳ ג׳ מבעלי תוספות נדה
 שם דיה נץ; הפרס ועיי׳ תוייט שם. אבל אחר
 מחילה רבה לא יכשר אף לא אחד מן הפירושים
 האלה אם נשים עין בקורת על כל המקומות
 והמשך הענין אשר שם הוזכרה המלה ביהיפ וכבר
 קם חברי מבית המדרש הגדול של רבינו מהרז״ף
 וד״ר צוקערמאנדל שניו ושדא נרגא בפירושים
 הנ״ל (עיי׳ מיע פראנקעל = גרעטץ חכיג) וכמה
 חידושים ניאותים העלה ובפרט שמלת וענין ביה״פ
 בתוספת׳ וירו׳ אינו נאמר רק על שדה שנחרש
 בו קבר ובאמת תוספתא דאהל׳ רפי״ז נקט כלל
 גדול בידו וזיל: ״אין לך שעושה ביה״ם אלא
ר בלבד" וגם מיא שלפי״ז ב ק ש את ה ר ו ח  ה
ש את הקבר הרי ר ו ח ה  דאהלות פתחה ואומרת ״
 זה עושת בי״ם" ועיי׳ עוד מ״ב שם ומקומות

 אחרים. ולעולם כן משמע גיכ מבבלי טיק ה׳
 ומה שהעיר החכם הנ״^ (מיע שם צד קל״ב> שאדרבה
ד בה ב א  ממיק שם משמע שבית הפרם שדה ש
 ק ב ר ולא שדה ש ח ו ר ש י ן בה קבר הוא לא דק
 כהוגן מפני שהוא נגרר אחר גי׳ המוטעת שלפנינו,
 והאמת שבדם׳ װיניצ׳ ובסיליאה לי׳ ״בית הפרס
 כדתנן החורש את הקבר הרי הוא עושה בית
 הפרם וכמה הוא עושה מלא מענה ן!אה אמה"
 וגם לי׳ לפני רבינו בעיה ובעבור זה לא ציינו
 בראש ערך כאן אחר שציין משנה של אהלו׳ וכן
 לי׳ בריטב׳א וכתב בחיד׳ וז״ל הא דאיכי במקצי
 נוסח׳ כיה״ם כדתנן החורש וכי ליג ליה דביה״ם

 I דאיידי ביה לענין ציון לאו היינו הא אלא בית
ד בה קבר כדאי׳ בסמוך וטעותא ב א  הפרם ש
 דספרי הוא ע״כ וכן מה שמקשה הש״ס מ־ק שם
ש בה קבר ביה״פ קרי ליה ? מעות ר ח נ  ושדה ש
 ספרי הוא ובאמת בכ״י מ׳ הגי׳ האמיתית שדה
 ש א ב ד בה וכי. וכן הגיהו הגר״א וא״ב בלי פסק
ש בה הוא ר ח נ ש  סתם ביה״ם אף לבבלי שדה .
 וזה הועיל לנו למצא פתח פתרון הטלה של ביה״ס
 ולדעתי הוא ל״י שרשמתי בתחילת הע׳ וטעמה
 כמו פרז בליע מדת ארץ ש ח ל ו ק ה ו נ ב ד ל ת
 וגם טעמה מדת ארץ ש נ ח ר ש ת ובשתי הוראות
 האלה שנכללו בל"י יהיה העקב למישור
 ונוכל לומר האח ראינו אור! ועתה ברור הוא כי
ש ר ח נ  נכללו בשם בית הפרם מלבד שדה ש
ד בה קבר ושדה בוכין ב  בה קבר ג״כ שדה ש א
 או לגי׳ התוםפ׳ אהלו׳ פי״ז היותר טוב שדה
 כוכין <עיי־ע כוך), שהרי מאחר שגזרו רבנן טומאה
 גם על שדה שאבד בה קבר וגם על שדה בוכין

 שמפטירץ או לגי׳ הכ־י מ׳ שמספידין(ועיי׳ פ־מ י
 להרמב״ם) בה מתים׳ בטוב טעם ודעת הונח הכינוי
 בית הפרם כלו׳ מדת ארץ (= בית) חלוקה ונבדלת
 ונאצלת מלבא שמה הכהנים ועל שדה שנחרשה
 ג״כ שפיר שייך כינוי בית הפרם כלוט׳ מדת ארץ
 ש נ ח ר ש ת וזו ממש העתקת המלה. ומה שרצה
 לחדש לנו הרב צוקמנ״ד שבית הפרס טעמה כמו
 פרס הפסח או אוכל שנפרם טעות הוא עיי״ע
 פרם, וגס לא מוכח שבית פרס כמו חצי של
ם מיק צד ו׳ i אות ד המקרא וגם בע״ט ד מ  צ
 צ׳ רצה לפרש שביהים כמו ח צ י מענה •ולפי זה
 דמענה מאתים אמה (1) והוא (דל ביה״ם) אינו
 מטמאה רק מאה אמה מחצית המענה נוכל לוט׳
 דלכן קודאין לו ביה־פ״ אבל האמת שמענה רק
 מאה אמה וגם עיק׳ הגי׳ מלא מענה עיי׳ פיט
 לרמב״ם לאהל׳ רפי״ז וכ־י ט׳ ורש״י למ״ק שגרסו
י מעני יש לתקן כבדפום. ומאחר שדלא צ  ח
 לי הגאון בעיט דים. חספא הוית משכחת
 מרגניתא תותיה שי״ל עוד בית הפרם ממש
 בל״י *)7rpas (Beet) וכ״הבל־ר ™for כמו מענה
 בל־מ׳ והראשון נ״ל עיקר] — יא״ב פי׳ בל״ר
 חצר בית הקבר ומקום פנוי בין הדרך ובין
 בית הקברות). * [אחי׳׳ה ריב כיון על ל״ד

— [forum 

 * בית צבאים עיייע בית מקושש.

die בית צביטה (בל״ע מקום, אחיזה * 
Stelle, an der man das Gefass 
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die steiic am Gefass,) בית צבע = בית צביעה 
T • t ״ - r ״ 

wo man beim Trinken die Finger 
 ansetzt) בריש משנת חופר בקדש אחוריים ותוך
ה בתרומה אבל לא בקדש ע י ב צ ת ה י ב  ו
> ר׳ יוחנן מקום : ׳ (בגט׳ כ״כ י , פ ( ' ( א ״  (חגיגי פיג מ

 שנקיי הדעת שותין בו י) ״והוא אצל אוזן הכלי
 שאין דרך בני האדם להטות הכלי ולשתות
 מכנגד אזנו מפני שאוחזין אותו באזנו ונקיי הדעת
 משנין ואין שותין ממקום שכל אדם שותה בו
ו כמו שאמרנו. * [אחי״ה נ ל אז צ א  אלאשותין מ
 כזה פירש רה״ג בתש׳ גאתי׳ קדמוני׳ שם ד״ה
 מעלה שנייה וכתב שם וז׳יל פי׳ בית הצביעה
 מקום אוזן הכלי וסביבותיו שכך פירשו מקום
 שנקיי הדעת שותין ומנהג כל אדם להטות את
 הכלי ולשתות מכנגד אזנו כיון שאוחזין אותו
 באזנו ונקיי הדעת מושכין את המקום ושותין
 מאצל אזנו שאין דרך כל אדם לנגוע בו ע״כ
 והן הן דברי רבינו כמעט טלה במלה]-.ושמואל3)
ת בי, י״ד> ״ ) י ^ ט ק ב צ  פי׳ מקום שצובטן ק ױ
ו וכן משמע בית הצביעה פ פ ו ת  כמו במקום ש
 מקום שאוחזו באצבעותיו. * [אחי״ה נ־ל שכיון
 רבינו על ירו׳ חגיג׳ פ״ג דע׳ח ע״ד שפי׳ כן •בית
 צביעה שאמרו . . כדרך שהנקיים ת ו פ ס י ן בו
ו בבית צביעתו״ אפשר ז ח א  ושם (נ׳ פעמים) •
 שנשמטו אחר מלת יכטו״ שתי תיבות ״שאיתא
 בירושלמי״. וכניה בית צביעה בירו׳ שם ובכלי׳
 ב״ב פ״ג כמה פעמים. ודע ששורש צבט וצבע
 בל״ע מן הנרדפים הם כי מורה אחז ביד
 וצבע מורה שימת אצבע בדבר וכיה בפ״ט
 להרמב״ם לחגי׳ (ועיי׳ לכלי׳) והיו עושין בכליהן
 בעובי הכלי מקום שמכנים בו האצבע כדי לשום
 שם האצבע בעת השתיה . . והוא הנקרא בית
י ב ו ע  הצביעה ע'כ, ואולי כיון הרמב״ם בטלת ב
 הכלי על צכיט שטעמה בל״ע עוביו של כלי׳

 וא״כ כלל שתי הנוסחאות בצחות לשונו] —
 * בית צבע (Fsrberwerkstatte) פסחי׳ נ״ה: מ״ק
 י׳ג: והרי״ץ גיאת החוה״ט ר׳ עמוד
 כ״ב אבל לא צמר מבית הצבע מליט לך מצבעין

 (דניאל די׳ כיב).

 בית צואר (Hemdkragen) בר״ג דבמה טומנין
 (שבח טייח•* מתירין בית הצואר בשבת

 אבל לא פותחין פי׳ אם קשור בחוט שהוא יכול
 להתיר מתירו אבל אין פותחין לכתחילה. • [אחיה
 וכניה בשבת שם ובמכו׳ ג׳ ן הפותח בית הצואר
 בשבת חייב חטאת ועיי׳ פירושו בע׳ פתח א׳
 ולזה הפי׳ עולה יפה פי׳ דית הובא בכס״ט הל׳
 שבת פ״י, הל־י עיי״ש: וכן מציגו חללה ד ב י

 צואר שבת ס״ו ז עיי׳ פירושו בע׳ חל י״ב] —

 * בית צלמים (Gotzentempei) מגיל׳ ט״ו. הובי׳
 בילק׳ תהלי׳ כ״ב רמז תרפיה כיון
 שהגיעה (דיל אסתר וכ״ה בילק׳* לבית הצלמים

 נסתלקה הימנה שכינה סי׳ בית ע״ז.

 * בית ציפרא, בית צריפא עיייע בן ציון.

ein Theil am GefasHe worin man) בית קבול * 
 Geld u. 8. w. legen karin) כליי
 י״ז, ט״ז קנה מאזנים והמחוק שיש בהן בית קבול
 מתכות והאסל שיש בו בית קבול מעות וקנה של
 עני שיש בו בית קבול מים וכי עסה״ט, עיייע קן
 ב׳׳ מחק, אסל׳ מקל וכן הובאה המשנה בקהל״ר ט׳
 ם׳ גם זה. שבת סיד. אם יש לה בית קבול רמונים
 עיייע דרם גי, עגל טי. — ובעי פנם מביא רבעו
 כלי׳ ס״ב ט״ד פנס שיש בו בית קבול שמן ועיי׳
 שם הר״ש, ותוספי כלי׳ כ״ק פ״ב בית קבול מים

 או צרורות.
 * בית קבר1ת (Begrabmsspiatz) ברכות י״ח 5 י

 אבדר״ג סייג מעשה בחסיד אחד
 וכי והלך ולן בבית הקברות אע״ג שאמרנו במקום
,  אחר (חגיגי ג׳: תופפת׳ תרימי יפ״א* איזהו שוטה.
 הלן בבית הקברות בכל זאת נקרא חסיד שהוכרח
 לכך משום מעשה שהיה עיי׳ שם וגדולי התנאים
 והאמוראים רגילים היו ללכת לבית הקברות
 להשתטח להתפלל וגס לקבוע ישיבה מדי שנה
 בשנה ביום מיתת אדם גדול (עיי׳ רש״י ליבמו׳
 קכ״ב. דיה תלתי ועיי׳ יומי ס״ז. ירו׳ יומי בסוף
 דמיה ע״ג, חגיג׳ כיב: מכו׳ הי: ביק ט״ז» ברכי
 י׳ט: ביט לי. םנהד׳ י״ח: אס היה כהן והוא בבית
 הקברות; שבת ל״ד. טיהר בן יוחי בית הקברות,
 תופפתא מ״ק סס״א מטמא בבית הקברות: תעני׳
 טיז. ירו׳ תעני׳ רפ״ב דס׳ה. למה יוצאין לבית
 הקברות וכי, מסכת שטחות רפיח יוצאין לבית
 הקברות וכי, ביט קייד. קאי בבית הקברות ושם:

) ביה על נכון בניי ויו א׳ ובי וכ״ה הגי׳ בירר במשנה ובתוספת׳ חגיגי פ"ג,וכיה בפ״ט של הרמב״ם שש ובית בתש׳  י
 גאוני׳ קדמוני׳ סי׳ ע״ב וכ״ה בכלי׳ פכ״ה׳ ז׳ ותוספתא ביב כלים פ׳יג אבל במשנה שבמשניו׳ כלי׳ שם גם נ״א בית
) וביה בפי׳ דה״ג לסד׳יט  צביטה ודפ״ע גרסו כאן בטיס בית צביטה וצ״ל בית צביעה וכן נראה מע׳ צבע ד׳ עיי״ש. י
 כלי׳ פכיה צד ייח׳ ובכיי מ׳ אצל הנוסח צובטין ובנויג צובעץ ובכ״י ב׳ הגי׳"מקום שבנ״א שותין וכ״ד, בכיי קורוניל
) ולפנינו בנוסח׳ וכ״ה בפי׳ רהיג לסד״ט שם אי׳ ן<״ר יהודה s :וכיה בחש׳ גאוני׳ קדמונים שש ועיי׳ ד״ם חגיגי צד ם׳ 

 אם׳ שמואל.



 83 * בית קברות - בית רובע פג

 מ׳ט קאי מר בבית הקברות, עירו׳ פ״ג, מ־א ר׳
 יהוד׳ אם׳ אפילו בבית הקברות כיה לגי׳ המשניות
 ובפ״מ להרמבים וברי״ף וברא׳ש וכיה בכ״י מ׳
 ובציון המשני עירו׳ ל׳ 5 אבל בנרג במשנ׳ שבשים
 בבלי ובירר עירו׳ ד״ב ע״ג בין הקברו׳ וכתב בע־מ
 דים עירו׳ נ׳: ונר׳ שכאן היה כתוב בי׳ בקו על
 היו״ד ופשטו לה בטעות ע״כ וכ־ה בידו׳ תעני׳
 דפיה. בין הקברו׳ ותחת זה בבבלי תעני׳ ט״ז. בית
 הק׳, נדח ייז. הלן בבית הקברות מתחייב בנפשו,
 יבמי׳ פיו: כהן שאין יכול לאוכלו בבית הקברות
 וירו׳ יבמו׳ פ״ד דיה עד כשהוא בבית הקברות,
 ירו׳ עירו׳ פ״ג ד״כ ע״ד עיייע בית פרם, טהרו׳
 פ״ג, ׳מ״ז תינוק שנמצא בצד בית הקברות, ירו׳
 שקלי׳ פיח דני א פע״ג מריצה את האבן לבית
 הקברות. והקבוץ םנהד׳ מיו. שתי בתי קברות היו
 מתוקנין לכייר וביבם׳ מיז: אי׳ ב׳ קברים, ילק׳
 רמז רפ״א והלך לבקשו בבית הקברות. ויקיר פיה
 וילק׳ ישעי׳ ם׳ רמז ר״צ מסמר או יתד קבוע בבית
 הקברות. ועיייע גל זי. פי׳ בית קברות שהוזכר
 כבר בנחמי׳ ב׳, ג׳ או בית קבורתא תרג׳ איוב ז׳,
 ט׳ כמו מקום הקברות, בירו׳ נזיר פ״ז דנ״ו. מקום
 שקוברין בו מתים ובריא זוט׳ פיח מקום בית
 הקברות ועיי׳ ביב מיו: ורש״י למיא י״ג, ל׳ ולמ־ק
 ט׳: ד״ד, ליחרב ועיי׳ עוד חצר ב׳. ועיי׳ בי קברי,

 והיחיד בית קבר עירו׳ ע״ב5

der Raum des Aiior-) בית קדשי קדשים * 
• t - l | t 11 

 heiiigsten) שחש״ר פסי
. מכוון  עמודיו בית קדשי קדשים של מעלה .
 כנגד בית קדשי הקדשים שלמטה, וילק׳ בשלח

 דגיג כסא של מעלה . . של מטה.
 * בית קולין(Gefangniss) שהשיר ח׳ פ׳ היושבת
 וחבשן בבית קולין פי׳ בליי בית
xi^o? כלא או חדר קטן ועיי״ע קל ח׳. והוא מל״י 

.Zeiie, JCXXIOV בל״ע בל׳׳י אמצעי׳ 

O^9 מל׳ע mannl. Schamglied) ית קיטנא? * 
(was zwischen den 2 Hiiftbeinen 

 עיייע קטן הי.

ein Feld, das vormittelst eines) בית _קיל1ן * 
XTiXwv Brunnenschwengels berie-
 seit wird) ב״ב צ׳ט: אמה בית הקילון אני מוכר
. ועיי׳ הרשבים גיא  לך עיייע אם ד׳, שלח ד

 בית הסילון.

Fa) נדה סיוג i ten am Korper) 3ית קמטים * 
 אשה מדיחה בית קמטיה במים
 ושם, ועיי׳ מקיאו׳ פיח מיה בית הקמטים,ובית

 הסתרים אינן צריכין לביאת מים ועיי׳ ערך
 .קמט
Trauerhaus, eig. ית לצופיו (מליע? * 
(Haus des Gemiithzerbrechens 
 עיייע בית אבל הציונים. ופי׳ קצף בל״ע לב

 נשבר ונדכה. וזה כינוי טוב לבית אבל.

 * בתי כןךי1ת (gewoibte HSuser) ביר רפי״ח ובתי
 קריות של אבנים טובים ומרגליות.
 פי׳ מליט המה קרוהו (נחמי׳ ג׳׳ ג׳) ועיי׳ קר י׳

 וקר י״א.

 * בית _קתר1ס עיייע קתרוס א׳ וע׳ קולמוס
 וע׳ קייף.

 ״ בית דאי עיייע בית רעי.

 * ?ית לבה (das grosse Studicnhaus) ירו׳ סנהד׳
 פיי דכ׳יח קלסעיא. מן דבית רבה
 דבר קפרא עד בית רבה דר׳ הושעיא פי׳ כמו
 סידרא רבה שבא בסמוך בסנה׳ שם כלו׳ בית
 המדרש הגדול, ובידו׳ שבת פיו ד״ח. הגי׳ בית

 רבא . . עד בית רביד, דר׳ הושע.
Haus, Familie Rabbi's, R. Jehuda) בית לבי * 
 oianassis כמה פעמי׳ בשים דיט
 ברכו׳ מיג. שבת קכ״ב. ריח כיו i תעני׳ י״ז. יבמו׳
 ליד: כתוב׳ ק״ה. עיז י״ט. ירו׳ שבת פ״ד דיו ע׳׳ד
 ושם רפ״ז, ירו׳ סוט׳ פיו הל״ד דכיא. ירו׳ פנהד׳
 פיא הל״א, ירו׳ עיז פ״ב דטיא. ועוד מקומו׳ אחרים,
 פי׳ משפחתו או בית מדרשו של ר׳ יהודה הנשיא
ו בנזי׳ ד׳{ ובנדרי׳ י״ג. אי׳ נ י ב ת ר י  וכן ב

 תחת זה משום רבי אמרו.

(das Haus ihres Lehrers •=Lehrhaus) בית רבן * 
 תינוקות של בית רבן הרבה פעמים
 בשים עיי׳ דימ ברכו׳ ה׳. שבתקי״ט: גיטי׳ כיט.
 נ״ח. פוט׳ ל״ה. חולי׳ פ״א: עיז ג׳: ביב כ״א.
 מלשון בית רבן וכן מל׳ בי רב ובית פופר עיי׳
 בית ספר, יש לכאורה להוכיח שבית לימוד היתה
ו של מלמד וגם יש לי השערה ת י ב  ממש ב
 קטנה והיא כי מתחילה מובן תחת מלת רבן $
ל אביו של רשב׳ג והוא הראשון א י ל מ ן ג ב  ר
 אשר יכונה בשם הכבוד הזה עיי׳ ד״מ למהרזיף
 צד ניח ובנו ׳(רשב״ג) מעיד ב״ק סיג. אלף ילדים
 [רש״י בחורים] היו בבית אבא ובזמן מאוחר נתפשט
 הכינוי של בית לימוד תינוקות על שטו של רבן

 גמליאל בשם בית רבן.

ein Flachenraum von 10Vt Ellen im) בית ד1בע 
 Geviert = 101 Quadratellen) בפ״ג
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 84 בית ריובע - * בית רעי פד

 בםאה (ט״י) ר׳ אליעזר אוט׳ קרקע בית רובע חייב
 בסאה פי׳ דיליף שדך משדך מכלאים גבי כלאים
ן (כלאי׳ ם״ב׳ 0׳״> כל סאה שיש נ ת ד ן ב נ י ע ע ב נ ן  ר

 בה רובע זרע מטין אחר ימעט׳ ר׳ יהושע אומר
 בעושה י) (בית׳ ויש למחוק) סאתים דיליף שדה
 שדה מושבחת עוטר בשדה (דברי׳ ב״ד, י»ט> ותגן
 גבי פאתים בפיו בסאה (0יז> קמה שיש בה סאתים
 ושכחה אינה שכחה וכן עומר נטי, ר׳ טרפון אומי
ה ה׳ ע ב ו ר ז ל ל ו כ י  ו׳ על ו׳ טפחים ש
ן בערוגה זה פי׳ ר׳ דניאל ז״ל. י נ ו ע ר  ז
 סי׳ בית רובע, בית רובע הקב, מצאנו בתוספת
 כלאים (פ״ב> רובע הקב עשר אטות ומחצי על
 י׳ אמות וטהצי. * [אחי״ה רוב מנינו ורוב בנינו
 של פי׳ זה נמצא בידו׳ פאה פ־ג די״ז ע״ג עיי״ש
 רק בדעת ר״ט חסרו שם מלות שיכול וכי ולפ״ד
ה הם דברי ריד זיל] — וכסי סי׳ הניל בית ל  א
 רובע הקב שיעורו כמו רובע בית קב שבית קב
 הוא ארבע מאות וששה עשר אמות ושני שליש
 אמה וא״כ בית רובע מאה אטה וארבע אטה ושישית
 אחת והוא י׳ אמות והצי על י׳ אמות וחצי ויתר

 מעט וזה קרוב מאוד לחשבון התוספתא] —

 * JV3 רחם (Muttermund, weibl. Scham) שבת
 y r ל

 ס״ד. כומז זה דפוס של בית הרחם
 (ובית׳ שבת פיו ריח: הגי׳ זה טפום של רחם)
 ועיי״ע כמז, ובידו׳ חלה פ״ב דנ״ח עיג המסתכל
 בעקיבה של אשה כמסתכל בבית הרחם והמסתכל
 בבית הרחם כילו בא עליה (ועיי׳ ברכו׳ כ״ד.

 ושבת ס׳׳ד: בשנויים).
(viel. Ramebci Usali, 8. Scliw. 141) ית רימה? * 
 מנחו׳ ט׳, ז׳ שניר, להן בית רימה
 אולי הוא בית רטתא עיייע הבא ולדעת מהרי״ש

 הוא בפר שרשמתי.
ת רמתה (בל״ם עיר ששטה במקרא בית  * בי
 הרם ואצל אייזיביאום ובן מתתיהו
 lir.a-apaa-pa-a, Br,&pz!1<p&i) ירוי שביעי' פיט
 הל׳׳ב דליה ע״ד בית הרים בית רמתא בית נמרה
 בית נמרין׳ ובתוספי שביעית פרז.הגי׳ בית נמרא
 רמתא ובל״ס היא עיר בית הרם ובית הרן של
 מקרא (במדב׳ ל״ב׳ ליי; יריישע י"ג נ"י> ובירר שם
 העברי ושם הארמי הוזכרו יחדיו וכן הענין בשם
 בית נטרה שהוא ל״ט (עיי׳׳ע בית נמר) ושם
 האחרון בית נמרין. אבל בתוםפ׳ שביעי׳ הנ״ל אי׳
 רק שם אחד וציל תחת רמתא: בית רמתא וגם
 היעראניט׳(ערך בית הרם) ואייזיביאוס(אונומסטיקון

 הך עדך) קודאין כזה׳ וכתבו שהעיר נקראת
 מהודדום אנטיפם לכבוד אשת הקיסר אוגוסטוס
 Libias וכן הוזכרה עיר ;Aipia אצל בן מתתיהו
 על הקדמוני י״ד׳ אי, ד׳ אבל במקומות אחרים (עיי׳
, ו׳; ושם  על הקדמי ייח, ב׳ א׳; ושם ב׳; ושם ר
; ועל הטלחט׳ ב׳, ט׳׳ א׳; בי, ייג׳ ב׳;  כ׳, ח׳׳ ד׳
 ד׳, זי׳ ו׳) הוזכרה העיר ;&ג״10 וקרובה היתד,
 לעמה חשבון וזה מה שאט׳ הירוש׳ שם יתר
ן ו ב ש ח  מממלכת סיחון מלך האמורי אשר מלך ב
 בית הרים [והוא בית הרם] בית רמתא וכי, וכן
 בתוםפ׳ שביעי׳ הנ״ל איזהו הר שבעבר הירדן כגון
ן ו ב ש  הרים [ציל בית הרם] וכי שפלה שלה ח
 וכל עריה וכי כגון בית נטרה רמתא [צ״ל בית
 רטתא], והיתד, העיר הזו במזרחו של ירדן ובצפונו
 של ים המלח וזה מה שדרש ר׳ יוסף (בשבת כיו.
ו ל ם (ירמי׳ ל״ט, י׳) א י מ ר ו  עיייע אםרםטון) כ
 מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתה ודיי דרש
 כורמים כטו בית הרם והוא בית רמתא ובאמת קו
 הישר הולך בשפת מערבית של ים המלח מעין
 ידי ועד בית רמתא על כן אטד שפיר מלקטי
 אפרסמון מעין גדי ועד רמתה ושם באמת צומחין
er Ramoh עצי בלסמון. והעיר ההיא היום נקראת 
 עיי׳ ראבינזאהן ח״ב, תקנ׳׳ד ועיי׳ גרעטץ קורות

 ד,יהוד׳ ח״א צד תסיד והלאה.

^, בל£׳ הוצואריש - ׳  * בית ריסא(פי׳ בל״פ י
 T ׳י

agpra{ Pfordobahn, Ronnbahn) 
 בתרג׳ בראש׳ י״ד, י׳׳ז עמק המלך׳ ובתרג׳ לירמי׳
 ל־א, ל״ט שער הפופים בית ריפא פי׳ בל״פ מקום
 מרוצת סוסים אסף ר י ם ועיי׳ טהרי״ף עט״ש נ״ו

.  ועיי״ע רם ד
 * בית רעי, ראי (בלש׳ בקטרי׳ ri, iri בלש׳
 הוצואריש $>r. בל״פ החדשה
Abtritt (ואיכ נםתעפו ארבע הוראות א׳ unrath 4•*ע 
(Mastdarm('1 Kropf der VogcK'J Naclitgcschirr ('ג 

 שהש״ר ג׳ ם׳ כמעט אין דרכם של מלכים להיות
 מניחים בית הרעי שלהם לפנים מטרייקליניהון פי׳
 אין דרך מלכים לפנות חוץ מטרקלין שלהם וכן
 הוא ממש הגי׳ בילק׳ ישעי׳ כיא רמז רפיח —
 בכלי׳ פייז טיב בית ד,דעי שאינו מקבל משקין
 א ע * פ שמקבל את ד,רעי טמא והגי׳ יותר נכונה
ן שמקבל וכי עיי׳ הדיש שם. ולפי גי׳ ו י  כ
 הרא״ש ורע״ב ותוי״ט בית ראי מובן דרשת הפפרא
. מה  (ייקר׳ א׳׳ ט״ז> פ״י והפיר את מ ר א ת ו .
 אם במקום שהכשיר בית הראי פסל את העור

) כ״ה ג״כ בכיי מ׳ וכ״ה בידו׳ ובנו״ג העושה וט״ס הוא.  י
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 כאן שפסל בית הראי וכי ודרש מראתו שהוא
j פי׳ זפק מלשון ראי מקום שהאכיל׳ j  , בל׳ע *
 נעשה ראי = רעי וכן תרגומו באוכליה עיי״ע אכל
ה זפק ת צ ו נ  ב׳ וכיה בזבחי׳ ס״ד. סע״א דרש ב
ש ודבר מאוס הוא וכי וניל ר  ופירש״י לשון פ
 שמלת נוצתה לשון קטיעה תחת נוצאתה משרש
 יצא וטמנו בדרז״ל ציאה וע״י פי׳ זה הותרו כל
 הספקות בין פירושי המפרשים ורש״י ורד״ק
(  וראב״ע פירשו ג״כ כראי של מקרא (נחום גי׳ ר
 מלש׳ ראי. — ב״ב כ״ב. מנחו׳ ס״ט. והקיאה דרך
 בית הרעי ועיי״ע פיל וא״ב הוראת הטלה בל״פ
 ציאה ודבר מיאוס ומשם יפרד והיה לארבעה
 ראשים *׳> בית הכסא, בי> כלי מיוחד לעשות
 האדם בו צרכיו, גי) מקום זבל וטינוף בזפק של
 עוף, יי) בית הנקב להוציא גללים שם ועיי״ע
 בית ערוד, ועיי׳ע רע ה־. ועוד עיי״ע נטש וע׳ לקט.

 * בית ר1עים (Hirtonwoimung) בכור׳ כ״ו,׳
 והטסייעים בבית הרועים עיי״ע

 בית גרנות ובית מטבחים.
 * בית ש1אבה = בית £אובה (בל״ם שובא

t t 1 t ״ 

ilnn F a c k e l h a u s , 11. h. der 
 jer. Tempei in seiner Beleuchtung) םוכי רפ״ה
 מ׳א חליל של בית השואבה ושם בגט׳ ני; חד
 תני שואבה וחד תני חשובה מאן דתני שואבה
 לא משתבש דכתיב (ישעי׳ י״ב׳ גי) ושאבתם מים
 וכי ובירו׳ רפ״ה דםוכ׳ דנ״ה. למד, נקרא שמו בית
 שואבה שמשם שואבין רוח הקודש על שם
 ושאבתם מים וכי ועיי׳ תוספות סוכ׳ שם ד״ד, חד,
 סוב׳ שם מ״ב דנ״א. טי שלא ראה שמחת בית
 השואבה לא ראה שמחה מימיו, במוצאי י״ט הראש׳
 של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון
. . ם ו ש י ב ה ה ל ז ת ש ו ר ו נ  גדול מ
י ש מ ן של מאה ועשרים לוג וכי ד  ובידיהם כ
 (כ״ה לגי׳ ב״י מ׳ וכן. הוא במשניות נאפולי
 ופיז׳ וכן הוא בירושלמי ועין יעקב וכן הוא בציון
 המשני בסוכ׳ נ״ב0 ולא היה חצר בירושלים
 שאינה מאירה מאור בית ד,שואבה (ובכיי מ׳ מאוד
 של שואבה) חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין
 בפניהם באבוקות של אור שבידיהן (ובכיי מ׳
 ובמשני׳ נאפו׳ ופיזי ובידו׳ ובתוספתא פ״ד לי׳
 שלאור שבידיהן וכן העיק׳ כמו שאוכיח בסמוך). ובגט׳
 םוכ׳ נ״ג רע״א אשה היתד. בוררת חטים לאור של
 בית השואבה (ועיי׳ תוסם׳ שם דיה אשה ועיי״ע
 קל ה׳) ושם ובתוספת׳ סוב׳ פ״ד ועיי׳ ירו׳ סוב׳

 שם דניה רע״ד אמרו עליו על רשב״ג כשהיה
 שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמונה
 אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת וכי.
 אמנם כן הוכרחתי להאריך בציונים לחזק דעתי
 המתנגדת למפרשים וביניהם להתייד הגדול רש״י
 ז״ל שסי׳ בית השואבהן ניסוך המים כדמפרש
 ושאבתם מים בששון עיכ וכיה ברע״ב ועיי׳ תוי״ט
 שהביא דברי הרטבים אבל עינינו הרואות שבידו׳
 ציין הך פסוק לשאיבת רוח הקודש ודע שתוי״ט
 נזיר פ״ה מיה. נקט כלל גדול בידו וז״ל ונתקיים
 דברי הרטבים אע״ם שבגט׳ לא פירשו כן הואיל
 לענין דינא לא נפקא מיניה ולא מידי הרשות
. שהרשות נתונה לפרש במקראות .  נתונה לפרשו
 כאשר עינינו רואות חיבורי הפירושים שמימות
 הגט' אלא שצריך שלא יכריע ולא יפרש שום
 דין שיהא פותר דעת בעלי הגט׳ עכיל הזהב, ועיי׳
 הקדמה לספר ע״ט של הגאון שייר. ועל יתד
 נאמן תליתי גם אני פירושי יען כן שסיפור
 בעלמא הוא ולא נ״מ לדינא ואומר שבית שואבה
ה ב ו א  צריך לגרוס כגי׳ כ״י ב׳ בכל הפרק בית ש
 עיי׳ ד״ם שם צד עיט: ודע שבל״ס שובא פתרונו
 אור ואבוקה ונגזר משורש שוב וגל׳׳ע פי,
 בוער וכן בל׳ם שובבא. פי׳ חמימת אש ומזה
 הענין שביב בל״מ ואם גם נקיים גי׳ הדפום״
 שואבה י״ל שהוא כמו ל״ע שהאב פי׳ אש בוערת
 (וההברות מתחלפות לרוב פעמי׳ כנודע) וא״כ בית
 השואבה הוא מקום (בבית המקדש) אשר שם
 אבוקות בוערות ומאירות ולזה יסייעו כל הציונים
 הנ׳יל וגם סיפור על רשב״ג שהיה נוטל ח׳ אבוקות
ר ו א ל  וכי אבל גי׳ המשני בדפוסי׳ באבוקות ש
ן איני הגונ׳ כל כך שהרי אבוקות ה י ד י ב  ש
 היו מושמות ומחוזקות בבית המקדש ולא היו

 נוטלי׳ אותן, והבן זה.

 * בית שאן(Bcthsan, scythopoiis) עיייע בשן
 .ב׳ ושם אפרשנו. •

 בית שא1ר (Oefass zum sauerteig ; בית חריוסת
Behaltniss zum Anstellen von einer 
 Tunke, •Essig u. Sauerem) בפי כל שעה בסיג
 חמץ של נכרי(פסחי׳ ל׳:) יכל הכלים שנשתמש בהן
 חמץ בצונן משתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית
 שאור הואיל וחימוצו קשה י) א״ר אסי י) ובית
 חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי3). פי׳ בלי
 עץ שנשתמש בהן בצונן חמץ משתמש בהן מצה
 בלא הגעלה דכיון דצונן הוא לא בלע חוץ מבית

) בנו׳׳ג י׳ אשי ובכיי מ׳ וכ;ה־ג ובדי״ף ב: ובנויג בקצת שנויים. 1 ) כ״וז בכ״י ט׳ ובכ״י א״6 עיי׳ ד״ס פסחי׳ צד מי  י
) עד כאן חסר בדפ״ר.  ובוא״ש הגי׳ אביי. י
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 שאור כלי שעושין בו שאור לחמץ העיסה כיון
 דחריף הוא כרותח הוא ובלע ואין משתמש בו
 מצה אלא בהגעלה, ובית חרוסת כלי שעושין בו
אפשר  כל השנה חומץ וציר כדי ללפת בו פת ו
) ומחמת חריפות בלע 1 ה מ ת ח  ש ט ו ב ל ב ה פ
 הכלי ואין משתמש בו מצה אלא בהגעלה. ובכלי׳
 ס״ח תנור <מ״י> בית שאור מוקף צמיד פתיל. פי׳
ר ו א ח בו ש י נ ה י ל ו ש ש ע ר י ח ל  כ
 והוא צמיד פתיל, * [אחי״ה וריח לפסחי׳ צד נ״א
ש שמצניעין בו שאור ע״כ והגי׳ ר  י פי׳ ג״כ כלי ח
 כל הכלים של חרש אי׳ ג״כ ברי״ף וברא״ש בשם

 הריח. ופתרון חרוסת עיי״ע ומש״כ] —

die Sehlachtstolle am liaise d c s ^ ^ t f 1 בית * 
t • ; 

 Thieros, 2. Schlachthaus) חולי׳
 ח׳. והאיכא צדדין בית השחיטה, שם עיב בית
 השחיטה רותח . . בית השחיטה צונן, פסחי׳ ע״ד
 סע״א כיון דאיכא בית השחיטה דמחלחל, פי׳
 מקום כצואר ששוחטין שם הבהמה, ועוד םתרונו
 מקום השחיטה בבית מטבחים שמ״ר ם־כ מלך
 שקנה סרה לקנין והיתד, ביתו אצל בית השחיטה
 אמר אם אני מוליך אותה אל דרך ביתי היא רואה
 את בית השחיטה וכי, פי׳ בית הטביחה וכן פי׳
 רבינו בע׳ טבח בית הטביחה עיי׳ בית השחיטה,

 ועיי׳ עוד ע׳ נפש אי.
 * בית שחי(g״Achscibug, 2. KrQmmu .1) נזיר
 נ״ח. המעביר בית השחי ובית הערוד,
 הרי זה לוקה, ושם ניט. המעביר בית השחי ובית
 הערוד, לוקה משום לא ילבש נבר וכי עיייע לא
 א׳; ספרא פ׳ תזריע פיד וכיה בשמיר פט״ו האיש
 נראה כעודר וכמוסק זיתים כעודר בבית הסתרים
 וכי וכמוסק בבית השחי האשד, . . כעורכת בבית
 הסתרים וכי עיי׳ הר״ש לנגעי׳ פיב מיד. פי׳ מקום
 כפיפה תחת אציליו עיייע שחי וע׳ בי שיחיא.
 ופתרונו עוד כפיפת הנהר ועקומו ומזה הענין בירו׳
. . שהיה  הוריו׳ פיג דמ־ח.׳ אמת בית השחי
ה אמה עד שלא יפתח <כיה בדם׳ זיטאט׳ ח ו  ש
ח  ובד קרט׳ אי׳ שיחה וכ״ה בירו׳ ביט ספיב ד
 עיד אמת בית ד,שיחי וכתמי׳ ם״ג מ״ו רק השחי).

 * בית שירייון עיייע בית שריי.

(Aufenthalt der gottl. Majestat) בית שבינה 
 במדד פ״ז ארץ כנען כשרה לבית

 שכינה ואין עבר הירדן כשרה לבית שכינה.

ein kunstlich durch Menschen-) בית שלחין * 
 band berieseltes Feld) כבר חוינו

 דעתינו בענין גזרת המלה הזו בע׳ בית בעל ועתה
 באתי להוסיף על הציונים שם עוד תוספת׳ שביעי׳
 פ״ה אף קלחין של בית השלחין שיבשו אסורין
 בהנאה, תוספתא מנחו׳ פ״י אסור לקצור בית
 ד,שלחין שבהרים בית הבעל שבעמקים קוצרין
 וכי, וזה הציון ראיה לסי׳ של רבינו בע׳ שלח

 .ד׳ עיי״ש

Sonnenstadt, i) בטנחו׳ i e i i o p o i i s )  בית שמעז *
 קיי. וכבר הוזכרה עיר מצרית כמה

 .מעמים במקרא
der Ort dor Ziihne, cuph. die) בית עיניים * 
(inneren Theilederweibl. Scham 
 ירו׳ יבטו׳ דפ״ו ד״ז! כל הטמאות שהיא מטמא
. עד בית  אינה מטמאה אלא עד בית השיניים .
 השיניים ומבין השיניים ולפנים ובבבלי נדה מ״א:
 הגי׳ עד בין השיניים ופירש״י כמין שינים יש

 בתוך הרחם תלתולי בשר.
(der Platz vor dem innern Tlior) 1 בית שער 
 בם״ג דהדר <עייי׳ ע״ב:> ובםוט׳ בם׳
 משוח מלחמה (ם״ג-> בית שער אכסדרה ומרססת
 סי׳ יש למגדלים ב׳ שערים זה לפנים מזה והריוח
 שבאמצע נקרא בית שער. * [אחייה וכניה עירו׳

 ע״ד,: ע״ו. ועיי׳ שם פירשיי והצורה] —
(Der Sitz des hohen Gericlitos) 2 בית שי׳1ר * 
 שהשיר ם׳ שריך פי׳ מקום ישיבת

 הסנהדרי׳ ועיי״ע הבא אה״ז.
wahrsch. Esch-Schayerah im) בית שערים * 
Ostcn von Sephoris vgl. Rob. 
 3,585) הוא מקום בית ישיבת רבי אולי מגזרת ע׳
 קודם לזה אבל יותר נראה שהיא עיר הרשומה
 וקרובה 'לציפורי היתד, וזה ששנינו לענין גלות
 סנהד׳ בדה ל״א 5 והובא בילק׳ ויחי רמז קס״א
 וילק׳ ישעי׳ כ״ו רמז רציו משפרם לבית שערים
 ומבית שערים לצפורי, ובסנהד ל״ב: כתוב׳ ק״ג:
 הלך אחרי רבי לבית שערים ועיי״ע בית שריי.

(Sawafir 8ud58tl. von Asdod) בית ^!פרי * 
 ויק״ר פכיב עובדא הוה בחד גברא
 דהוד, קאים וחפר בהדה בקעת בית שופרי אולי
 מל״ט (מיני »׳׳ ייא> יושבת <2פיר ונ״ל שאחת היא
 עם כפר ספורייא בידו׳ קידוש׳ פ״ג דסיד סע״ד
 וכעת שם העיר הקרובה לאשדוד כך שמה ועיי׳
 מהרייש תיא צד סיז וראבינז׳ ח״ב, צד תרל״א.
 * בית שפיתה (Rand, saum) כלי׳ פ״ח טיט
 (בור) [ציל כור] שיש בו בית

 ',) כ״ה רק ככ״י ו״ו ובדפיע חסר ועיי׳ פירשי׳י דיה כית הריסת.
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 שפיתה טמא. והקבוץ שם ובכלי׳ ס״ד To שפיות
 עיי״ע סף ג׳ והוא כמו זר ולזבז עיי׳ ם״מ להרמב״ם
 כלי׳ ם״ד, מ״ד ורע״ב שם פ׳׳ח מ״ט. ונגזרה המלה
 מלים שפה, בל״ם םפתא בל יע ^ קצה. שולים.

Vertiefung einos Ilohlgefasses) 3ית שקרע 
 das Licht hincinzustecken) בםפ״ב
 בכלים י°״ח> ובית שקועו של נר מטמא באויר.
 פי׳ ״כלי נחושת והוא משוקע ומניחין אותו למעל׳
 מן הפרח של מנורה ועל אותו כלי מניחין הנר
 והוא לשני דברים אחד שלא יתלכלך הפרח של
 מנורה ואחד שיקבל השמן הנשפך מן הנר".
 * [אחי״ה לוקח אות באות מפי׳ רה״ג לשדט״ה
ע ק ו ש א מ ו ה  רק שם צד די אי׳ עור אחר ו
 התיבות: ״כמעט כדי שינתן בו הנר בטיית כלי
 שרן״ ול״נ שצ־ל שיג = כל״ע ׳•מ!ד£. פ״
 נר בוער במנורה. וקרוב לפי׳ זה אי׳ ג״כ בפ״מ
 להרמב״ם עיי״ש אבל הר״ש לא פי׳ כן אף כי
 בענין לפיד בסמוך פי׳ ברכינו מלה במלה] —

wahrsch. das - ״ בית שריי (= בית שערים 
 obige Scliayerah) ירו׳ כלאי' פ־׳ט
 דל״בז וירו׳ כתוב׳ פי״ב דל״ה. ואחתוניה לבי שר״
 פי׳ הניחו ארונו של רבי למקום ההוא וניל שהוא
 בית שערים למעלה וכן משמע כבבלי כתוב׳ ק״ג:
 וכן פירש׳י שם מקום קברו מוכן לו בבית שערים
 ובירר תרום׳ פיח דמיו רע״א מעשה שירד ר׳ יוחנן
י י ר ת ש י ב  בן נירי אצל ר״י בן ברוקא אבא ל
 ובתוספי תרומות ם׳ז הגי׳ מעשה שהלך ר׳ יוחנן
ם י ר ע ת ש י ב  בן ברוקא אצל ד״י בן גורי ל
 ומזה נראה בעליל שיווי שני המקומות וגם לעדות
 כו״פ שם העיר אשערה ולדעתי הוא שיירה
 שדברנו בה אבל לדעת מהרי״ש ת־א צד קל״ד
 בית שיריין. בירר סנהד׳ ס״ז דכ״ד: הוא כפר מעבר
 לירדן בין טבריא ובית שאן אבל לפנינו בירר שם
 אי׳ הגי׳ בית שיריון ומצאתי סמך לדעתי מב־ר
 פפצ״ח רובצת תחת זו בית שאן בבית השריי
 ובדפוסי׳ ישנים אי׳ זו בית שאן בבית שאן בבית
 השריי נשמע מזה שבית שריי היה אצל בית שאן
 ולולי טםתפינא הייתי אומן שהיה זה כינוי לבית
 שאן ולא שם מקום על שם שאי׳ בחולי׳ ו׳ 5
 ובידו׳ דמאי פ״ב דכ״ב ע״ג ר׳ ה ת י ר בית שאן
 עיי׳ שם על כן קראו בית שריי לדוגמת (עריו׳ פיח׳
 מ׳׳י) יוסי שריא, דרך לעג. אכן בית שריי לעיל
 הוא בלים בית שערים (וביה בפ״מ ליה׳ כלאי׳
 הגיל) כיי מדרך הירושלמי להבליע ההברות וזה

 נמצא לרוב בשטות פרטיים עיי׳ מבה״י למהרז״ף
 צד ח׳: ובירו׳ מיק פ״ג דפ״ב רע״ג כגון דאילין
 דקברין בבית שריי וברא״ש מ״ק פ״ג סי׳ פיו הגי׳
י ר י  בשם הירו׳ כגון אלו דקסרין דקברין בבית ב
 וציל בבית שיירי ועיי׳ עוד גי׳ התוספ׳ בטיק כיב.

 דיה מהדריתו.
Gefass zur Aufbewahrung von) [],]בית הבל 
Gewurz = ar. in Fachern 
 gothciito Gewurzbuchse) בם״ב בכלי׳ (מ׳ז•) בית
 תבלין של חרש י). סי׳ כלי חרס הוא ויש בו בתים
ה צ ו ר תו. ז  הרבה כדי לשום בו תבלין לבד לבד ו
 * [אחי״ה וא״ הצורה רק בדפי פיז׳ ובכ״י ה״ב׳

 ובכ״י פאריז ואני אצ״רש כולם זה אצל זה.
 בדפי פיזי הצורה כזה: כב״י ה״ב כזה: בכ״י פאריז כזה :

 ומפי׳ חרמב״ם לכלי׳ שם נראה שכיון ג*כ על צורה
 ראשונה שכתב שם הוא כלי חרם נחלק בעת
 עשייתו ל ר ב ו ע י ם רבים נעשו לשום בהן מיני

 תבלין כדי שלא יתערבו קצתם בקצתם] —
 * בית תבן(strohmagazm) עיי״ע בית עצים.

 * בית תורי(Rinderstaiiung) ואל הבקר (כראש׳
 י״ח׳ זי) תרג׳ כ״י ולבית תורי עיי׳

 עמת״ר למהרי־ל הך ערך. ובנויג ולות תורי.
•aia-rfov בית תיאטריאו־ת, ת!טרי1ת (בל״י * 
 das Theater) קהל״ר פ' כל
 הנחלים בבתי כסאות ובבתי תיאטריאות עיייע בית
 כסא, ובידו׳ ברכו׳ פ״ט דייג ע״ג בשעה שהקב״ה
 מביט בבתי תיטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח

 ושאנן וכי עיייע קרקס ד׳ וע׳ תיאטריות.
Lehrhaus fur Traditionsunter-) בית תלמוד * 

 cht״) עיי׳ע בית ספר.
weibiiche בית תוךף=ת־וךפה <בל־ע * 
 Schamtheiie) נדה פ״ח. מ״א ובגט׳ שם

 נ״ח כמה פעמים בית התורפה פי׳ כמו מקום תורפה .
 ברכו׳ כיד. ושבת פ״ד: ועיייע תרף ב׳ והושאל
׳ שבת קטיו. פסחי׳ ט״ו. ,  גם על דבר שאינו חי ע,
 כ׳: בכור׳ ליג: תרומ׳ פ־ח. מ״ח פי׳ מל״ע כמו'

 שרשמתי וכן מורה על שפת,גליון בל״ע
 וזהו תורף הגט ועיי״ע תרף ב׳׳ בתייר אי במדב׳
ל קבתה5 בבית בהתת תורפה  ב״ה, ח׳ העתיק א

) וכניה שם בית תבלין של עץ י ופי׳ ר׳יש עשוי מגורות. וכ׳׳ה הלשון בתוספת׳ כלי׳ כ״ק פ״כ בית תבלץ של עץ העשוי  י
 מגורות מגורות ובי.



 פח י * בית ת־וךף

 ונראה ששתי העתקות נתחברו יחד ובספרא:
 לתוך נקבות שלה וזה מה שהעתיק התרג׳ בשני
 אופנים האלה. ותר״י א׳!לדברי׳ כיח,. נ״ז מבין
 רגליה: דתיפק מבית תורפה. וכן הוא בל״ע
 OU^ll רגלים- ולישנא דמישתמע אבי תרי אפי

 הוא ר״ל רגל ובית העתה.
(iibomachten בית, בות <בל״ע ^ בל״ם בת * 
 עיי׳׳ע בת כי שם ציינו רבינו ועיי׳ מ״ש

 וממנו השם ביתא עיי״ע הבא אח״ז.
 * 1 ביתא\בייתא (Haus, iibtg. Gehause) שבת
 ע״ז: ביתא בוא ואייתי עיי״ע בית אי,
 מגיל׳ ט׳׳ז. ווי מביתא ווי מברא. ירו׳ סנהד׳ פ״א
 די״ח ע״ג ההין ביתא דלרע לא נהגין כן, ובירו׳
ה פ״ב דנ״ח סע״א ההן בייתא דלרע וכי, יבמו׳  ד
 .ק״ט: דבייתיה כי בייתיה דמי, ב״ד פליב ביתא
 קילקלתא, ובהשאילה כמו תיק ברכו׳ ו׳. בחד
 ביתא אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא
 או הנסה אלהים בחד ביתא ולתתך עליון בחד
 ביתא וכי, ושם תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי

- t 

 פי׳.תיק של תפילין שפרשיות כתובות בו. —
 .ועוד עיייע בית ג׳

(Dor 2. Buchst. im Or. B0־Ta) 2 ביתא 
 משנת שקלי׳ פ׳ בשלשה פרקים
 (6״ג מ״ב> יונית כתוב בהן אלפא ביתא גמלא פי׳
 שם אות שנייה של יונים. * [אחי״ה ויותר טוב
 הגי׳ גמא = *Taaa עיי״ע גם ג׳ ועיי׳ עוד יומא
 ס״ב, ס״ד. מגיל׳ ביא: ועיי׳ תוספות קידוש׳ נ־ד.
- [דה מעלין

 ביתאינילןי <בל״ר * Bythinisch, Bythinicus) עיייע
 .אנייקי. ועיי־^ותינייקי

 * .בנתוס, בײתויס עײ״ע הבא
Anhangor des Bootiios eig.= gr.) סין . . . . םי תו  בי
IW/!1>60; im Kampf Anstiirmer; dann 
 E. N. der nach ihm benannten rel. Sekte) בר״ג
 דחי שרצים (שבת ק״ח ועיי׳ ירו׳ מגיל׳ פ״א הל״ט דע׳׳א
 ע״י> שאל ביתופי אחד את ר׳ יהושע הגרפי מנין
 שאין כותבין תפילין אלא ע״ג עור בהמה טהורה.
 ובדיג דר׳ ישמעאל במנחות <ס״ה.) שהיו ביתוסין
 אומרי׳ עצרת אחר שבת י). פי׳ ביתוסין תלמידי
נ «£״n> י.) ב׳ תלמידים  ביתוס ומפורש באבות דד
 היו לו לאנטיגנום איש פונו ושמם צדוק וכיתום
 ושנה להם (אבות אי׳ גי* אל תהיו כעבדים המשמשים

- בלתור 88

 את הרב על מנת לקבל סרס וכי׳ והלכו ושנו
 לתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהם ולא אמרו סירושו
 עמדו ודקדקו אחריהן אמרו אילו היו ױדעין
 אבותינו שתחיית המתים ומתן שכרן של צדיקים
 בעוה־ב לא היו שונין כך עמדו ופירשו מן התורה
 ואמרו מסורת ביד פרושים לצער עצמן בעוה״ז
 ולעוה״ב אין להם שכר ויצאו מהם שנים משפחות
 רעות צדוקין וביתוסין ונקראו צדוקין לשם צדוק,
ה ב״ב:  ביתוםין לשם ביתום. * [אחי׳יה וכנ״ה ד
 פעם אחת ביקשו בייתוסין להטעות את החכמים
 שכרו שני בני אדם וכי, ובתוספי סיא פעם אחת
 שכרו בייתוסין שני עדים לבוא להטעות את חכמים
 לסי שאין בייתוסין מודים שתהא עצרת אלא בא׳
ה רפ״ב דנ״ז ע״ד מעשה ששכרו  בשבת וכי, וירו׳ ד
 בייתוסין וכי, ירו׳ יומי פ״א דהליה דל״ט. ולמה
 משביעין אותו מפני הבייתוסין שהיו אומרי׳ ובי
 ובבבלי יומי י״ט: הגי׳ כדרך הצדוקין עושין,
 תוספת׳ םנהד קלסםיו בשביל לעקור מלבן של
 ביתוםין (מכו׳ ה׳: צדוקים). ושם פרטי זה ניל
 לגזור מליי שרשמתי וטעמו הלך בראש במלחמה
 חזקה, וזה הכינוי מאוד מאוד יאות למייסד הכת
 שלוחמת לנגד הפרושים וכן נקרא משפחתו: בית
 בייתום פסחי׳ ניז. ושם עצם פרטי נמצא עוד
 גיטי׳ נ״ו. סוב׳ ניב: יבטו׳ס״א. מרתא בת כיתוס,
 ובאיכ״ר פ׳ על אלה הגי׳ מרים כת בייתום פי׳
 שהיתד, מכתתו של בייתום, ירו׳ ב־מ ם״ה ד״י:
 בייתום בן זונין׳ ירו׳ עירו׳ פ׳ו דכיג ע״ג ד׳ יוסטי
 . . בשם רבי בייתום עיי׳ מבה״י למהרז״ף ס״ח:
 ודע שגי׳ דס׳ר בית סין ובכיי ע׳ ביתסין וגם
 מסודר שם ובדפ״ע לפני ע׳ בית עליה וכל זה

 טעות הוא ועל נכון הוא בדם׳ אמש׳] —

die Gegend von [צ״׳י בייתור־בי נתור] ב:תור 
(Jattir, das heut. Jather = bibl. יתיר 
 בסוף חלה <פ״ד ט״י> נתאי איש תקוע הביא חלה
 מכיתור פי׳ שם מקום. * [אחי״ה וניל להוסיף
ש לחלה: שם מקום בחוצה לארץ. ודע ד  מפי׳ ה
 שטיס נפל בכתיבת שם מקום זה מאשר החליפוהו
 עם ביתר של ערך הבא אח״ז ועיקר הגי׳ במשנה
פ מביתיר  דם׳ נאפולי בייתר או בדם׳ װיניצ׳ ד
 רק ניל לכתבו בשתי תבות בי יתר או בי יתיר
 ובהגה׳ ריים נ״ב סוף חלה וזיל במקצת ספרי ירו׳
 כתוב בייתות והוא טעות וציל ביתתר כי ביתר
 קורא בירו׳ ביתתד עיכ ובמח־ב גם זה טעות שבלי

) ועיי׳ שם בשנויים הבאיש בלים מזמן מאוחר ועי״  י) עיי׳ ספרנו על העתקה פרסית שהארכנו למעניתו צד רניו ואילך. 1
 עוד ג״כ בשנויים ובקיצור כפי׳ הרשב״ם לב״ב קט״ו: ד״ה עש בת הבן ועיי׳ בפי׳ הרעיב לאבו׳ א׳, ייא ולידי׳ פ׳׳ד, מי״א

 בלי מקור. י



 פט ביתור

 ספק אין זה ביתר הסמוך וגי׳ בייתות מכ״ה בדש׳
 זיט׳) צ״ל בײתור והוא בגי׳ רפו׳ נאס׳ הנ״ל ול״ג
 שהיא יתיר של מקרא(יהוש׳ ט״ו! מ״ח; עיי׳ כ״א׳ י״ח
 ולמסות מהרי״ש וקיעפערט היתה לצד דרומי
Attir, Jathor מערבי מעיר תקוע וגם היום נקראה 
 עיי׳ מהרי׳׳ש ת״א צד ע״ה וראבינז׳ ח״ב תכ״ב
ב ירושלים ר ע מ  ואילך וכן כתב בוים פי״א ל
י כשלש שעות הוא ביתר ע־כ ול״נ להגיה מ ו ר  ד
ם שעות ובזה הותרו הספקות של תוי״ט י ש ל ש  כ
 בסוף חלה עיי״ש. וראיה מופתית לתיקוני: בי
 יתור. בי יתיר מצאתי מירר שביעית פ׳׳ו דל׳׳וע״ג
 תוספתא שביעי׳ פיה. ספרי סוף עקב וילק׳ עקב
י א״י מחרתא מ ו ח  רמז תתע״ד שנמנה בין ת
 (תוסס׳ סחרתא, ספרא נחוראתא, ילק׳ נחורתא)
 דייתיר או דייתר פי׳ עמק או מחוז של יתיר
 (ועיי׳ ב״ח ח״י פארשונגען צד קע״ו) והסופרים
 טעו לכתוב בי יתיר בתיבה אחת או י״ל שגם
 בימי קדם היתר. נקראת בסי העם בתיבה אחת ביתור
 או ביתר ומצאתי פמך לזה מבן מתתיהו על
 המלחמ׳ ד, ח׳ שהזכיר שני כפרים באדום והוא
Buixapiv ״״נ Ka׳papT0[kv בדרומה של א״י בשם 
 ולדעתי זה ביתר וכפר טבי(עיי׳ ר״ה ל״א: תוספת׳

 מעש׳ שני פ״ה)] —
1 

Nach Lebrechts Unters. im Magazin) ביתר * 
° i t 

f. d. Wiss. d. J. Ill = veter = ca8tra 
(vetera, Bolagerungaort in Bcphoris = Tur Malka 
 ואלה המקומות אשר הוזכר שם המקום הזה: בגיטי׳
 נ״ז פע״א וכי. • בירר תעני׳ פ״ד הל׳׳ז דס״ח ע״ד
 ודפ״ט. ואיכ״ר ם׳ בלע ופי צדו והרבה לספר שם
ג ע־ד  מכרך ומחורבן ביתר וירו׳ ברכו׳ פ״א ד
 הרוני בתר ועיי׳ עוד ד״ד. י״ח: תעני׳ כ״ו: ביט,
 יכמו׳ קכ״ב. פנהד י״ז: ושהש״ר פ׳ עד שיפוח
 יושם בית תר וציל ביתתר כאי׳ בידו׳ כמה פעמים.
 ובענין שם המקום הזה הדעות מתפרדות מאוד
 ועיי, מ״ש הח׳ גרעטץ קורות היהודי ח״ד, ב׳ צד
 קנ״ו ונייבויער צד ק׳׳ג ואילך ואחרים.' והחכם
 החריף לעברעכט יז״ל חיוה לנו דעתו הצלולה
 ומעט קודם פטירתו העלה פרי חקירתו ותאור! הוא
 לעינים ונחמד להשכיל ותפקחנה עינינו וידעו
 המבקרים כי עד עתה ערומים הם. והחכם הזה סותר
 כל ההשערות בענין ביתר והוכיח שמלת ביתר
vetus, אינה שם מקום אבל. בעצמה ותומה ליד 
 veter ד״ל ישנה כלומד מחנה וקסטרא ישנה ללון
 שם אנשי מלחמה והרומיים בנוה אצל ציפורי

 ועיי״ע גסטר ג׳ במוספיא ומסכים החכם הנ״ל ג׳כ
 את דברי רש׳י ז״ל לערכי׳ ליב. וקידושי׳ פ״ד
י ר ו פ י ל צ א (ד,)ישנה ש ר ט פ  מ״ה ולפ״ז ק
י היא ממש ר ו פ י ל צ ה ש נ ש י ( , ד ) י כ ר ו ע  א
 castra vetera Sephoris וזה ביתר. והוא ביתר
 הוא ציפורי הוא טור מלכא הוא טור שמעון אשר
 שם לחם כנגד אדריאנום והתגבר כארי בר
 כוזיבא שהוא בר דרומא (גיטיי שם) עיי׳ כל המאמר
 הנ״ל בכלליו ובפרטיו ודקדוקיו שהוא מתחלתו
 ועד סופו כפתור וסרח ועיי׳ע בן כוזיבא, וע׳ גסטד

 ג׳ ומ״ש, וע׳ בני קצרא של ציפורן.

 * ביתרתה ט״ס תחת בית חברתא עיי׳ש.

 ביית1ת (Hausthiere מהתואר היחיד בייתי בל״ם
 ־ ו

 ביתיזא zum Hause gehorig) [בסוף גמר׳],)
ת (שם קנ׳׳ז.) ב ש ׳ ך ט  דכירף, (שבתימ-ה:) ובסוף ג
 ובס׳ משנת ביצה (ט׳•) אין משקין את המדבריות
 אבל משקין ושוחטין את הבייתות אלו הן הבייתות
 הלנות בעיר והמדבריות הלנות באפר. * [אחי״ה
 וכ״ה במשג׳ שבידו׳ אבל במשנ׳ בבלי ובמשניות
 חגי׳ בייתות וכיה בכ״י ט׳ שבת מ״ה: עיי׳ ד״ם
 שם ודים לביצ׳ צד נ״ד: שהעיר שם בע״ט שתיבות
 אלו הן הבייתות וכי לא היו כתובין בכל המשנה
 והיה לו לרמוז על רבינו שלפניו היתד. הגי׳ במשנה
 אבל משבת קנ״ז. בנוסחאותינו משמע שהן דברי
 הברייתא עיי״ש ולרבינו גם שם היו כתובין מאחר

 שכללן כאן'בחד ציון] —
Armenunterstutzung, jior'flsia ביתין (אי מליי * 
coetus.או נשתבש מן כתין בל" ר 
 Vereinigung) ירו׳ דמאי רפ״ג דכ״ג: אילין דהבין
 בביתין אפור ליתן מדמי שביעית שאינו אלא כפורע
 חוב מדמי שביעי׳. ופי׳ פיט שנוהגין לחלק בבתיהן
 לעניים וכי ויותר נראה דעת מהרי״ל בעמת״ל שהיא
 ל״י הרשומה פי׳ נטילת חסדים ,לעניים וטהרז״ף
 בפירושו לדמאי בא״צ פי׳ וז״ל נראה מענינו שנאט׳

 פה על בני אנשים המתאספין לאכול בחבורה חלילה ־
 פעם בביתו של זה ופעם בביתו של זה וכל א׳ וא׳
 נותן ביום המגיע אליו דמי הפעורה וכי ואפשר
. בכיף והוא מל׳ כיתא עכיל הישר ואיב  שצ״ל .

 היא ל׳ר הרשומה פי׳ חברת המתאספין.

 ב]י (|כא, בכי weinen; ב1?ים fWeinende באהילות
 פ׳ אחרון (פי״ח׳ ט״י) שדה בוכים,) ובפ״ק
 דמשקין בגט׳ מציינין את הקברות (מ״ק ה׳:> מהו
 שדה בוכים ר׳ יהושע משמיה דעולא') אמר שדד.

) נציל עיייע אפר ב׳. *) כ״ה •בפירש״י למ״ק ועיי׳ תוספי נדה נ״ז. דיה בית הפרס. אבל באהילות ומיק ופי׳ רה״ג  י
) עיייע בית פרס על השינויים.  לסדטיה צד כ־ה הגי׳ בוכץ. ג
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ן ב׳ י וחד נ ה מי ד ם ופי׳ ש ן בו מתי י ר י  שמפט
י מקום ש נ ת א מ ן ה כי ם טולי ש ת ומנהגם ל מו  מקו
ת הקברות ם בי ש  זה ובאין הדרין במקום אחר ש
תו תו וקוברין או ן אותו מהן ומוליכין או  וגומלי
ש בעלים נגעו או ם י ) משו ' ה ל ׳ ע י ר מ א  במקומם ו
למה ם ו ש פל ל נ ו אבר ו ל מטנ ד ל ד א נ ט  בה גזירה ש
ן כ ם ש ן בו מתי רי ה שמפטי ד ה בוכים ש ד  נקרא ש
ו כולם בוכים. ו עם אל ן אל י ד ע ו ו  דרך כשמת
ו בוכים ע״כ מ ש ם פי׳ מקום ש ה ורה׳׳ג ש ״ י ח א ] » 
ל הבוכים על . . א י  וכ״ה ל״ט (שפמים בי׳ א׳׳ י־׳) ו
א בכים. והגי׳ היותר ם המקום ההו  . . ויקראו ש
ן ועי י״ע ה כוכי ד ׳ פי״ז ש ספת׳ אהלו ׳ התו בה כני  טו
ן המת. י ל ב א מ ת בכא מקום ש  כוך. ובל״ס נקרא בי

— [ א כ ב ק ה מ מ (תהלי׳ פ״י׳ י׳) ע ״ ה ^ £ מ ו ד  ו

dor Balsamstnudo iilinliclie בבאים (בל׳׳ע 
 Bacimbiiume) ובאת להם ממול בכאים
 ש״ב הי. כיג; ד׳׳ה א׳ י׳׳ד• י״ד. ועיי׳ ׳ט״בהי. נייד; דיה

ה רד״ק, רלב״ג ׳ ׳ י אח א. * [ י נ ל ׳ ט״י> תרגומו אי י  א׳ ״
ימע ת = בל״א מוילבערבי ו אח פירשו ת נ  רן׳ ג
י לדעת ם ו ג י א לנ א הם אי ט א נ ל ו להעתקת ע׳ זקני׳, ו  ו
י י עצים דומים לעצ ת מ ש ר  הם כמו בל״ע ש

 אפרסמון] —

(WEINENDOR ׳ ובל״ס בכיאS\ בל״ע) ן י ב  * ב
א ק ל ס תא ל ת רבו י ר ב׳ כ״א ל ת ס  בתרג׳ א
ת ר א פ ן ת ׳ אי קמא חד בכין פי לאו ן ו סנתרי ן קלו  תרי
ך ל ל מ י מססרים שבחו ש נ לתם ש ו ד ד מג רי  להו
YS>.01X׳TT7־P י בדחנים בל״י נ  בל״ר coiiaudator או ש
ל מרדכי, אבל רי ש בוכה ו י  ולהקים בטקומם א

. ן  ועיי״ע קלסרקי

liustenstillende Pflanze, II u f 1 a 11 i g) ׳ * בביים 
 . (בל״ר tussiiago) בל״י fir^iov) ירו׳
ל רב א ע ג י ל ן פ תי י א הל״ד דכ״ז. מתנ י ׳ פ  כלאי
ד גינוח. ג נ גל כ ב מסו ש ם סי׳ בל״י ע י ף הבנ י א נ ת  ד

WEBERSCHIFFCHCN ם בכיא, בל״ע  בכי״אר (בלי
Fach,Sprung ת כ ס מ ש ה פ  מל״ע ^*עאורג; נ
 der Kettenoffnung מל״ע Erweiterung ur*1 או
Ketten- ^ לכתא בל׳יע ;Sprung ^ ע ״ ל  מ
א בל״י Wcberfadcn, LUTOV) בר״ג נ ת  baum; מ
ן אורגי יריעות זורקין בוכיאר כ  דהזורק(שבת ג״י:) ש
ט ו ח ה ). פי׳ הקנה ש ן בוכיאן י ש שגורסי י  ביריעה ו
ך היריעה ו ת ורקו האורג ל י בו שז ו ל ל ערב ת  ש
ג ר א נ ל היריעה ואותו מקום ש ארג בכל  לרחבה להי
א ת כ ן ל ת והוא כעי כ ס מ ש ה פ  בו החוט נקרא נ

ץ קטן א ע ת כ א (שבת ק״ב. ועיי״עלכתא) ופי׳ ל נ ת מ  ו
א נ ת ד בו מ ו ג א ו מקום ל ק באמצע  כמו זרת שחקו
ר א קנה קשו נ ת מ א ו ת כ א ל א ח ו ט ח ז ק, פ״ ו ה  ש
ך ש ו א מ ל ד א א יאבו ו ל רקנ ז  בחוט ארוך שכשי
ש פ ה ועיי״ע נ ״ י ח א ך אחריו. * [ ש מ  בחוט והוא נ
ת בוכיאר וכן גורם רבינו בערכים ל מ . ו ל ו  אי, וע׳ שו
טעמה אורג ושיעורו י ו ת מ ש ר י מל־ע ש נ  הנ״ל גוזר א
ש פ נ ך האורג ב י ל ש מ ה ש נ ט נה ק ן כמין ספי  כא
י א וכ״ה בכי כי ת כו י ת י מ א ׳ ה י ת או י׳׳ל שחג כ ס מ  ה
א ובילק׳ בי : בט״ס כו ט ־ ל (ובסנהד׳ צ ׳ נ  סוב׳ ה
: א י כ פירשו רבינו בע׳ כ ) ו ט מ ש ע נ ׳ רמז ר׳  ישעי
ו הערב ת עלי כ ס מ ש ה פ נ ך האורג ב י ל ש מ י ש  הכל
ך נקר*< כוכיא ע״כ ואולי צ״ל כרכיא והוא ת  נ
ש פ נ , ו 4 ^ ־ ם ־ ׳ ׳ ל הנ ׳ ׳ נ ל אורג ו ץ ש  בל״ם ע
ך ל ר י ש א חוט הערב א ׳ כ״א׳ אי) הו ^י ת (נ כ ס מ  ה
ה במסרק כ י י קודם ש ת ש גה בין חוטי ה ך הארי  בתו
א ת כ ת ל ל מ . ו ם ט להרמב״ם ש ו וכיה בס׳ ת  ויחבר או
. ת כ ס מ ו ה י ן על י רג ץ ומקל שאו ם הוראתה ע  בלי

טי האריגה] — י חו א כלי נ ת מ  ו

 בכאן, באכנא. בקנא, בובנא (אולי בהיפך
ת מל׳ בקטרי׳ IVANA/11 בל״ם ו תי  או

 ^JJ^־, Stussol im Morser, Morserkcule) בר״ג
ה, א בוא ואכנ כאנ (שבת ׳ON מאי בו ן י א י צי  דהטו
׳ ק״ב.) א״ל (עירו ו ג ן בגם׳ דנ י ל י פ א ת צי  ובם׳ המו
ת ש צה <ייי•) רב ש , ובספ״ק דבי ת ר מ א קא א  בכנ
טלה י ול בגט׳ נ ב הגז ל ו א, ובס׳ ל ל בכנ ע קו מ  ש
טלה י סף) [יצחק]3) נ ו י י רב( נ ה ל״ה:> ת ב ו ס ) ו ת מ ט  פ
דה (ניה ה נ ש ק מ ׳ בגט׳ ה ות כותי  בוכנתו, ובם׳ בנ
ת בגט׳ ו ו טרפ לא, ובם׳ אל א בוכנא דפרז נ  ל׳׳י C א
׳ תא י אס א ו נ ה (ח^י׳ נ״ב•) בכ תי ו ו רוב צלע  נשתבר
ע ל צ ת וראש ה ש ת כ א מ ת י ס , א י א על  פי׳ בכנ
ת ש ת כ ן מ י ובתוליה חקוק כמי ל ן ע ה כמי פ ו ש  מ
ן בהן ת נכנסי ו ע ל צ י ה ש א י ר נ ש ן ו י י הצדד נ ש  מ
ק צ־ג•,) בבוכני י ב ם( י ן כל א ש ע ם ו ל עצי ז ו ג דהג  ובדי
י כאנ ם בו ן כלי א ש ע ה בנו״ג ו ״ י ח א ] * . ן פ  דהיינו שי
י ופירשו בזה״ל ם גרסו בוכנ ה עצי  והתוםפ׳ ד
ל עי י מו ה בכך בוכנ ש ע נ י כי האי ש פו קא שי  דו
ה יותר ל ו ׳ ע ה וכי ובזה הפי ש ע י מ ו נ ב שי י ש ח  ד
ת ש י ת ו ע״י כ ש ע נ ם ש ׳ כלי ב גי׳ רבינו בבוכני פי ו  ט
י בב״ק כמו בוכסני י בוכאנ ל או א ו כנ רת בו פצי  ו
 והוא ליי foiion = a-o^tv והוא ממש בלא״ר
׳ א וכן בלים תרג נ י פ ו ף ב׳ והשס ש ע ש י י י ף ע י  שי
ל פצירה (שיא י״ג׳ ביא). וכנ׳׳ה ירו׳ ביצה פ״א  ש
. . א נ כ בו רה ומזורה ו נ בדי ד ם ע״ג מודין חכמים ל  ד

) כיה לנכון בכ״י ו״ו ב״ד ה״ב ודפ״ר אבלבשדפ״ע בט״ם ואמר עולא. י) אולי צ״ל כוכיא ועיי׳׳ע ככיא וכ״ה בכיי ם׳ לפוני נ״ב. 1 

) וכ״ה לפנינו ובכ״י ב׳ מינכען וברי׳׳ץ גיאת  (עיין דיס שם צד פ׳ד.) ובכיי לשבח שם הגי׳ בוביאר ובכ״י א״פ כוכ״אר. נ
 הל׳ לולב עמוד ק״ה ובעי פיטמא.
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 מכנא דו כתת ביה ובידו׳ שבת פי״ז דט׳יז: בטיס
 במכונה וגי׳ נכונה אי׳ בע׳ זיירי עיייש. וגוזר אני
 מלת בכאן <כ״ה בכ״י ו״ו א׳ ובי) מל־ם שרשמתי
 וכיה בל״ע ופעלוי עיי׳ יופטי ע״ט צינד צד שכיד
 ושפיעגעל העתקת 'צינד ה״ב צד ס״ח שטעמו
 מדוכה. והמלה באותיות הפוכות כבאן כמו בכאן.

 רימ״ז ב״ט ח״ב, עיא טעה בפירושו] —

ס sodann, hierauf) עיי״ע כן. ן(מל׳  ״ בכי

Erstgeborencr, *jfi 1 בכיור (= בכיר בל״ע 
 Frahreifes 2) בפי כיצד אשת אחיו בגט׳
 מצוה בגדול ליבם (יבמי כ״י-> ת״ר והיה הבכור
 (ד־יי׳ כ״ה׳ י׳) מכאן שמצור! בגדול ליבם, אשר

 תלד פרט לאילונית שאינה יולדת יקום על שם
 אחיו לנחלה. ובתרוט׳ בפ׳ המפרש (פייר מ״0 בג׳
 פרקין משערין את הכלכלה בבכורות ובסייפות
 ובאמצע הקיץ. פי׳ בבכורות אביבות, בפייפות
 אפילות. • נאחי׳ה וכיה בריש לתרוט׳ בלי הזכרת
 רבינו ויותר טוב גי׳ ירו׳ בבכירות ועיי׳ שביעי׳
 פיו מ״ד וע׳ אפל א׳ ובידו׳ דמאי רפ־א דכ׳א ע׳׳ג
 הבכירות והמסוייפות, ירו׳ ד״ד, פ״א דנ״ו ע״ד
 הבכירות ובידו׳ שקלי׳ רפ״ג דמ״ז: הבכורות וצ׳׳ל
 הבכירות, ירו׳ פוט׳ פ״ג דייט. תאינה בכירה,
 סנהד׳ י״ח: עיי״ע לקש, ושם צ״א 5 ויקיר פ״ד

I בכורות נאות, כייר פכיב הבכורות הסייפות, ותחת 
 • בכורה אי׳ בתנחו׳ ויק׳ בכרה והקבוץ שם: בכריות
 נאות אני רואה בפרדס, ושם5 ענבים ותאנים
 ורימונים בכריות ונגזר מל־ע הרשומה וטעמה טי
 שיצא ראשונה וכן פימת הממהרות להתבשל] —

 • בכיורה, בכ1רותא, בכרותא (בל״ם בוכרותא
t - , t i t 1 , 

 (Erstgeburt, Erstgeburtarecht) ב״ב
 קכ״ג. קכיד והלאה ראויה היתד! הבכורה לצאת
 מרחל וכי׳ חולי׳ קיל.קל״ב והלאהחייבין בבכורה..
 פטורין מן הבכורה, ברכו׳ ז׳ן זבניה לבכירותיה,
 ושם שקליה יוסף לבכירותיה מיניה, סוט׳ י״ג.

 בכירותא פשיטותא.
 בכייא (die untevste Lehmschichte) ואטפתא
 וארכבתא. כבר פי׳ בעי ארכבתא. * [אחיה
 עיי״ע ופי׳ ר״ח בשמיק לב״ט ק״ג: וע׳ תום׳ שם ד״ד,

 בוכרא וסיימו ובערוך פי׳ כפי׳ הקונטרוס ויותר•
 ניחא לום׳ ובקונטרוס פי׳ כפיי הערוך] —

(Kappernstrauch, -beere^f צ״ל כבריא) בכליא 
 בשביעית בם׳ כלל גדול ראשון(פ״ז מ״ב)

ל ן א ע מ ש  הערקבלין,) והחלבצין והבכריא*) בל׳ י

 I כנגר. (איב פי׳ בל״י מין עשב ושרשו נודף
 כקנמון ובו היו עושים שטן ערב והעשב מנגד
Paxxa.pt; הכשפים.) * [אחייה ריב כיון על עשב 
 baccharia אבל בלתי נכון הוא כי מקום מוצאו
 רק בארץ החדשה אמעריקא עיי׳ ע״מ של ערש
 וגרובער ח״א כרך ז׳ צד כ״ז ולא היה ידוע חלק
 הארץ ההיא לחכמי המשנה, אבל לפ״ד עיק׳ הגי׳
 כני׳ כיי מ׳ כובריא והוא ל־ע קפרס ויגיד עליו
 רעו .פירושו של רבינו שבל׳ יש׳ נקרא כנגר
j ופתרונו כמו *  (וכיה ברע׳יב) והוא ממש ל״ע ^
 כבר = Kapperstaude וכן צריך להגיה תרג׳ נפת
 (משלי כ״ז׳ זי) בכריתא: כבריתא והוא ל״ס עיי׳
 טהרי״ל עטתיר ח״ב, שנ״ב אבל בעטת״ל חיא,
 רל״א טעה לציין בשם רבינו בנגר תחת כנגר
 וכ״ה בכל הדפוסי׳ וכ״י. ועיי׳ עוד ע׳ ברכוייר] —

(iiausgerath J  * בכושא, מנושא (בל״ע ^
 ירו׳ מגיל׳ פ״ג דע״ג ע״ד ר׳ ירמיה אזל
 לגוולנה חמתון יהבין בכושא בגו ארונה אתא שאל
 לר׳ אימי א״ל אני אומי לכך התנו עליו מבתחילה,

 וגי׳ הרא״ש במכילתין ותשוב׳ הרשב״א פי׳ רצ״ו י
 | מכושא וזה נ״ל עיקר ובל־ע ממש ב״ה ופתרונו
 כלי הבית ויפה עולה עם הסוני׳ שם ומאחר שלב
 ב״ד התנה עליו לשמש בארון גס תשמיש חול
 ככלי בית הכנסת הוא ועיי׳ תש׳ הרשב״א שם
 וזה מה שהתחיל בירר שם כל כלי ביהכ״נ

 כביהכ־נ.

 בכפריות(in Feascin בל״ע'^־עהקבוץ^־געאוענין
 מצוקה בליע Bedrangniss) בילמדנו
 בריש כי תשא (בתנחו׳ סי׳ חי) מוציא אסירים
, ודבעי  בכושרות (תהלי׳ ס־ח׳ ז׳) דלא בעי בכי
. * [אחייה וכ״ה בביר רפס״ח מהו ת ו ר י  אמר ש
 ככושרות בכי ושירות מאן דבעי אומר שירה ומאן
 דלא בעי בכי. וזה הדרש בענין זיווג אי׳ גיכ
 בםנהד׳ כיב. רק שרש׳׳ל מוחק שם תיבות ״אית
 מוציא אסירים אלא כמוצא אסירים א״ת בכושרות
 אלא בכי ושירות״ ולא ידעתי למה מוחק ובאמת
 הב״ח קיים הגי׳ שהרי בסוט׳ בי. פי׳ רשיי בכושרות
 וז־ל הוציא את ישראל ממצרים בחודש כשר לא
 חמה ולא צינה וכי, וכתב הביח ובסנהד׳ כיב.
 דריש בע״א על בכושרות וכי׳ עיי״ש בגליון לסוט׳
 אבל במוט׳ שם חסר הך דרוש ומטעם זה מותק
 בל״ם רש״ל גם בסנהד׳ ובאמת הגי׳ לא הית׳
 לפני רבינו בעיה5) שא״כ לא שבק גט׳ סנהד׳
 והביא מדר׳ ילמדנו אבל קשה שגם לא הביא

 י) וכ׳׳ה כע׳ אצווא, חלבץ, וערקבל ובירו׳ שביעי׳ פ״ז הל״ר וברע״ב ובמשניות ובמשנ׳ בש״ם כבלי הערקבנין ובפיט להרמב׳ם
r סע״א). e הגי׳ העקר כנץ. 1)ובכ״י מ׳ הגי׳ המבריא. '.)וכן לי׳ בכיי שיס לסנה׳ וכן לי׳ בפי׳ ר״ה כ״י לסנה׳(בקונץ כ״י אנגייליק׳ לף 
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 צב בב־ושריות •

 ביר הנ״ל ובענין דרש של רש״י לפיט׳ וכיה בפי׳
 לתהילי׳ ם״ח, ז׳ י״ל שהוא בעצמו ותומו נלקח
 מהפרי ראה ם׳ קכ״ח ״כי בחודש האביב חודש
 שהוא כשר לא חם ולא צונן וכ״ה אמר מושיב
 יחידי׳ ביתה מוציא אסירים בכו שרות״ ובמכילתא
 בא ם־פ ט״ז שני הדרושים נצמדו יחד בחדש
 אביב . . חדש שהוא כשר לא חמה קשה ולא
 גשמים וכיה אומר מושיב וכי. שאין ת״ל בכושרות
 מה ת״ל בכושרות אלא חודש שהוא כשר לכם
 לא חטה קשה ולא גשמים ר׳ נתן אומר במשרות
ם וצ״ל משוררים וכ״ה י ק ח ו  אלו בוכים ואלו ש
 בילק׳ תהלי׳ ר׳ רמז תשצ״ה, ותרג׳ תהלי׳ הנ״ל דרש
 בכושרות מענין כשרן על עובדי אבהתהון
 ד כ ש ר י ן בפומבי זו היא ג״ אמיתית של רבינו
 בע׳ פמבי וא״כ דרש בכושרות כמו ליס כשירותא
 וזה ג״כ דרש במכילת׳ שם ר׳ נתן אומר בכושרות
 במעשה הכשרות שלהם ע״ב אבל בפשטות
 הוראת הטלה בל״ע שרשומה טעמה קישור וכבל
 וכ״ה מפורש בראב׳׳ע ומלת כושרות קשורה עם
ת  אסירים כאילו אט׳ אסורים בזיקים וטעם כ ו שרו
 כבל ע״כ וכן פתר ן׳ גנאח ע׳ נ״בויער

 צד שליד] —

miaciion. me11״en 'בל (בל׳׳ס כמו בלל בל״מ ופי 
 T T ־" , ° י
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 Mehiopfers) בס׳ אחרון [צ״ל שלשה עשר או
 אולי היה לפי ספריו של רבינו כבד פ׳ אחרון]
 בזבחי׳ <קי״ב: ועיי׳ ספרא ויקרא ספייב> היוצק והבולל
 והפותת, ובפ״ג דמנחות <כ״ב-> זו בלילתה עבה וזו
 בלילתה רכה, ובדמאי בם׳ הלוקח מן הנחתום
 (פיה מ״יי) בתמרים ובגרוגרות בולל ונוטל י) ס״א
 בורר ונוטל. ובפ״ק דר״הבגט׳ ולירקות(י׳׳ג: וזבחים
 »׳•> ר׳ שמעון שזורי סבר יש בילה, ובם׳ המוכר
 את הספינה בגט׳ הקונה שני אילנות (ב״ב פ״א:)
׳ (מכו׳ י ו ו כ י ל ב כ ו א ] ה ׳ פ נ ב ן [ לןקי ן ה, ן ה ל  ובם׳ א
 ׳״יז:>י׳ובר״ג דכיסוי הדם (חולי׳ פ״ג: ועיי׳ יבמו׳ק׳יד:
יי״ עיי••) כדרי זירא ה ם״י: נ ד  קיייי כ״יי• מנחי׳ 7יג: נ
 דאט׳ [ר׳ זירא] כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת
 בו. סי׳ י) כל מנחה הראויה לבילה והיא עד ם׳
 עשרונים אין בילה מעכבת בה אלא אע״ג שלא
 בלל כשד, וכל שאין ראוי לבילה כלוט׳ מנחה
 מרובה יותר מס׳ עשרוני׳ ולמעלה בילה מעככת
 בה הילכך פסולה. * [אחי״ה וכן פי׳ רגט״ה ב׳׳י
 לחולין פ״ג: ובכיי למנחות ק״ג: השורש בל=ביל
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 במנחו׳ ס״הי הוה כייל לישנא ודריש, וממנו השם
 בילה עיי׳ מלבד ציונים הנ״ל דיה י״ד. לכל אין
 בילה חוץ מיין ושמן והוא נרדף עם שורש בלל
 ועיי׳ עוד מנחו׳ י״ח? ק׳יג: ששים נבללין ששים
 ואחד אין נבללין, ושם טי. *״ח ן ססחי׳ליו: יציקה
 ובלילה, והקבוץ יציקות ובלילות מנחו׳ י״ח: וש־נ.
 ירו׳ מעש״ש סיב דנ״ג ע״ג זתים הנבללין׳ מנחו׳
 ק״ג: מנחה שיכולה להיכלל, ירו׳ שקלי׳ ס״ו דמ״ט
 ע״ד אש מובללה באש, סנהד׳ כיד. בלולה עיייע
 בבל. ירו׳ ב״ק רפ״ד ד״ד: איפשר לבלול, ירו׳
 ר־ה פ־א דנ״ו ע״ד בוללים לבהמות עיי־ע בול ב׳,
 ועיי׳ע בלבל — תוספת׳ ב״מ פ״ט הביילן צ׳ל הכיילן
 עיי״ע וע׳ ב;;ר. ירו׳ תעני׳ ם׳ג דס״ו ע־ד שיכללו
 שפתותיהם טיס תחת יבלו עיייע בל ג׳, ירו׳ יבמו׳
 ספיח ד״ט ע״ד קדיבה בכלל ט״ם וצ״ל בכלל] -

^ ם״ עצה ונקראת כן עצת ' ׳ י <בל"י י ל י  ?ל = ב
(Ratlisvorsammlung 'pvAi, yzpfoziov הזקנים 
 בולי ואיפטרטיני כבר סי׳ בע׳ אסטרטיגי ובעי
 בוטי [בט ד׳] ובויקיר זאת תהיה בסים רפאני ה׳
 (לפנינו פייט ועיי״ע דכוס) ויגל את מסך יהודה
 (ישעי׳ כ״ב׳ חי) גלי כולאות י) ס״א גלי דוכם;א.

 בב״ר פיו בשעה שיוצא תהא מלי ודימום יוצאין
 עמו סי׳ חיילות הם. * [אחי״ה ובע׳ דמס ב׳ הביא
ת ו ל י י  דבינו הך מימרא בלי פירוש ובאמת סי׳ ח
 וכיה בט״כ לב״ד פ״ו אינו נכון כל כך וטעמו
 יועצים כלוט׳ השרים והעם כלוט׳ - מקטנם ועד
 נדולם ובשמ״ר פט״ו אי׳ דימום . . כולי וצ״ל
 בולי וכן בידו׳ יוט׳ פיא ה״ב רדליט. אי׳ ג׳ פעמים
 כולי ואסרטגי וציל בולי ואסטרטיגי בגי׳ רבינו
 בריש הערך וכיה• בביב קטיג. ירו׳ קידושי׳ פ׳יא
zxrpo•)- דס״א רע״ב דמה בן נתינה ראש פטרבולי 
 fivAr,) הוה פעם אחת היתה אמו מסטרתו לפני
 בולי שלו וכי, ובידו׳ פיא׳ פ״א דט״ו רעיג בטיס
 ראש פטרכולי.. בפני בלבולי שלו וצ״ל פטרבולי
 . . בפני כל בולי פי׳ היה רב העצה כלוט׳ ראש
 השופטים ותי׳ ראש הוספה מאוחרת עיי׳ פי׳ איצ
. ירו׳ שקלי׳  למהרזיף פיאה דנ״ט. ועיי״ע פטר ר
 פ״ז ד״נ ע־ג, וירו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד. כנישתא דבולי׳
 ירו׳ מיק פיב דפ״א: אס הזכירוך לבולי יהא הירדן
 בעל גבולך. ושם: קבלין רשות להיפטר מכולי
 ובית׳ סנהד׳ פיח דכיו רע״ב בטיס מכולי. והקבוץ
 כולאות עיי׳ בראש הע׳ ובע׳ בט ד׳ ובירר נדרי׳
ת ו י י ל ו  פ״ג דל״ח. ירו׳ שמעו׳ פ״ג דל״ד ע״ד כיד ב

) וכייר, ברש״י ורשב״ם לביב שם. ) וכ״ד, בידו׳ דמאי ובמש׳ שבמשניות אבל במשנח שבש״ס בבלי א״ עיר אוכל! י  י
) הקבוץ מיחיד בולי עיייע בט די ודרש מסך כמו נ=־ך פי׳ מושל ושר ולכך דורשו בעל המאמר כמו דוכסיא עיייע  י

 דכום וקהל׳׳ר פיי, מיז; איכ״ר פתיח׳ סי׳ ב״א. ובמד׳ שד,שיד די׳ י״ב חסר.
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 היו בדרום בפסיק׳ רבתי פכ״ב בטיס אלות אבל
 יותר טוב הגזרה מיחיד בולית עיי״ע] — (א״ב פי׳
 בל־י אנשי העצה וקריא• העדה ופי׳ דימום המון
 העם ואלו שני ערכים מענין אחד). * [אחי״ה והדין
 עמו בכל זאת הפרידו המדסיםים אף בדפ׳ אמש׳
[iou>,a׳:o; או [wArt בין הדבקים והוא טעות, ול״י 
 איש העצה כלומ׳ שופט והמלה נסתפחת גם

 ללשון סורי כי בולי• כולא פ״ עצה] —

 בל = בלאי (Fetzon, Lumpen בלס בליא
 בל״ע JV ונגזר מפעל .<J וכן בל״ם בלי,
 בלא ובל״ט בלה morsch 8ein) בפי כל הבשר
ף עולה (חולי׳ ק״זזי כי סליק ר׳ ז־רא ו ע ה  בס״ג ד
 אשכחינהו לר׳ י אמי ור׳ אסא דקא אכלי בבלאי
 חמתות (ובס״ג דהקומץ רבד,) י) פי׳ ־כרכי ידייהו
 בחמת ישן ואכלי בלא נטילת ידים תר׳ גברי
 רברבי כרבנן ליטעו בדרב ושמואל כלו׳ דסבורין
 אתון דרב אכיל בלא נ״י במפה הא קא״ל (שם)
 דעתי קצרה עלי״ כלוט׳ נטלתי ידי אלא מה שאני
 אוכל במפה• דעתאי אנינא איני יכול ליגע באוכל•
 * [אחי״ה הועתק מלה במלה מפי׳ רגמ־ה כיי
 לחולין(בקובץ כיי אנגייליק׳ דף שכ״געיא) .וכניה
 םוכ׳ ט״ו: ט״ז. סככה בבלאי כלים פסולה׳ שם נ״א.
, ובירו׳  מבלאי מכנסי כהנים וכי עיי־ע המין ופקע ד
 סוב׳ פ״ה דנ״ה: מבלאי מכנסי כ״ג מבלאי מכנסי כהן
 הדיוט וכי. כלי׳ כ״ז ט׳׳ה בל־ויי נפה וכברה ול״ט
 ךןא (ירמי׳ ל״ח, ייא,• ושם ייב> וכ״ה בפשיט׳ ובתרג׳
 שם. וגם הקבוץ בל׳ נקבה בלא1ת יכסו׳ ע״ז:
 בטשג׳ כתוב׳ ס״ג: ס״ר: כמשני, ס״ה: גיטי׳ע״ט:
: ובפי״א דל״ד. אי׳ ל  במשנה ובירר כתוב׳ פ״ד. ד
 בליות. והיחיד בלא״ר בליתא עיי׳ הציונים בע׳
 בלתא גם כי שייך לכאן. והשם נגזר מפעל בלה-
 בלי וטעמו בל״ט ובל״ע וסו׳ נשחת ונרקב והרבה
 בדרז״לדט ברכי ה׳: לההואשופרא דבליבעפרא
 קא בכינא, שם ו׳. הני מאני דרבנן דבלו מחופיא
 דידהו עיי׳׳ע חופיא, ביב קמיו. מבלוטת העשויות
 ליבלות ולא בלו, ביט פ־ז. נתבלה הבשר, דב״ר
 ספ״ז מהו לא בלו שלמותיכם . . מה שהיו עליהן
 לא בלו אבל מה שהיה להן בתוך התיבות נתבלו..
 מה שהלבישו אותן מלאכי השרת בסיני לסיכך
 לא נתבלו. בכור׳ ט׳. ובלו להו ואזול, קהל״ר ם׳
. אינה בולה, אסת״ר  והארץ לפיכך הוא ביולה .
 רפ״א כל מה שנברא ביום הראשון הן עתידן
 להבלות, שהשיר ם׳ שוקיו: אדם בונה בנין ואחר
 מבלה אותו, ויקיר פ׳ד הנפש מבלה את הגוף

 והקב־ה מבלה את עולמו ושם פי״ט דרש אין
ך <שמ״א ב־׳ גי) אין לבליותיך, ובדרך השאילה ^  ב
 אבות ס״ה מכיב סיב ובלה בה, תענית ט׳. דורש
 עד בלי ךי (מ׳יאכי גי׳ יי) עד שיבלו שפתותיכם
 מלומר די׳ וביה׳ תעני׳ פיג דפיו ע״ד ט״ס יבללו
 פליאה פורני!a T:opvy.׳Xa־a- .פי׳ זונה זקנה) דהיא 1 1 , ״ עיי״ע בל אי ויקיר פל״ג דורש בלה (יחזק׳ כיג. מ״ג)
 מכליא גייריא עיי״ע פלאה ופרן ו׳ ועי בימי] —

Sinn, Oedanken, בלים בלא ,J^ בל (בל׳ע "©B 
 dierz בדניאל יי׳׳ ט״י) ועל דניאל שם
 בל פי׳ לב בחילוף אותיות) • ואחי״ה זה רק מקרה
 אבל האטת שטעם המלה בליע וסו׳ לב ורעיון
 ונגזר משורש ^ כלומר שים לב וכן העתיקה
 הפשיטה שית לב וש1ם על לב (שמו׳ ז׳, כ״ג; טי,
; ש״ב י״ג, כ׳; י״ט כ׳: ישעי׳ מ״ב, ב״ה)  ביא; ש״א ד׳, כ׳

 איתי על בלה, רק בדניאל שם אי׳ ד^ינה, וכן
 מצוי הפעל בלי בתרג׳ כ״י לפעמים עיי׳ מהדיל
 בעמת״ר ח״א. צ״ט׳ ועיי׳ גיזיניאוס תיזוירוס

 ח״א, ר־ח] —

 • בלאי(בל״י ,Schweiie) בסוף נדרי׳ צ״א:
 אתא גברא סליק נואף איתיב בבלאי בבא
 הוד, מחתן תחלי תמן וכי׳ ובעי בב הצגתי גי׳ כיי
 ויו איתיב בטחבא בבאלי ופי׳ רבינו על כיפת
 השער ויש לברר ג״כ דעתו היפה מידו׳ תרומו׳
 פיח דט״ה ע״ג וירו׳ ע״ז פ״ב דט׳יא. שא״ שם
 הסיפור באריכות ושינוי הדברי׳ ותחת איתיב בבאלי
 וכי הגי׳ איסלק יהבתיה גו ע י לי ת א ובירר נדרי׳
ה וזה סמך לפי׳ י ת י ל י ע ה ב י ת ר ט ט  איסליק ו
 רבינו אבל בכ״ז אין דעתי הקלוש׳ נוחה הימנה
ת פ י כ  שדוחק לוט׳ שהיה נואף מחתה השחלים ב
 השער ובאמת בירו׳ מעשה יסופר בע״א עיי״ש,
ן ת פ  ומטעם זה נילי לומר שמלת בלאי בל״י מ
 ובכלא• טיס הוא וציל בבלאי כבדסוסי׳ הערוך וגם
 חסר לפנינו בנוסח׳ תי׳ ב מ ח ב א וטוב ונכון הוא
 שמאחר שישב במפתן של דלת לא היה

 בטחבא, וקיל.

 * בולית גבל׳׳י.;7:611 עיר, והקבוץ כוליות =
stadte •7:61) ירו׳ פ׳ג דשבוער ,̂ rJikt^ 
 הל״י דל״ד סעיד כיד בולייות היו בדרום וכולם
 חרבו על שבועת שוא שהוא אמת ובידו׳ נדרי׳

 פיג הל״ב דל״ח. ארבע בולייות היו ביהודה וכולן.
 חרבו וכי, וכפסיק׳ רב׳ הגי׳ אלות צ״ל ;לות והוא
ר  לפ״ד קבוץ עברי מל״י שרשמתי שטעמה עי

 י) כיה בדפ״ע ובכ״י ובלי ספק מגיליון איזהו כותב ערוך הוא להראות בקיאותו שגם כמנחו׳ ל״ז: אי׳ חמתות והך !ויון יש
 למחוק וכן לי׳ בע׳ גבל א׳ עיי״ש.
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 והראיה שבתנחומ׳ ויקר׳ צד קפ״ד. ומטות צד
ת ועיי׳ שם ו ר י י  ש״ב : ואיכ׳׳ר פ׳ בלע הגי׳ ע
 ומרו׳ שמעו׳ פיו דל״ז. וירו׳ נדרי׳ שם ובבלי
 גיטי׳ ליה. ויקיר פ״ו דוגמאות על שבועת שוא

 שהוא אמת.

vormischen J ־ בלבל (בל״ס ובן בל״ע ^ ^ 
 verwirren) תרג׳ שם בלל(בראש׳ י״א,
 טי) תטן בלבל.» [אחי״ה וכניה בבכור׳ ליח: תבלול
. דבר המבלבל את העין, שם מיד. . ( י  (ייק׳ י״א׳ נ
 מבלבלן, מבלבליתא עיייע בלבל. סוב׳ כיב. סוכה
 מבולבלת עיי״ע דבל בי, חולי׳ כ״ז: טיב לבלי׳
 סגד,ד׳ ק׳ח. בלבל את חופתו, מ*ק ט׳ 5 ליבלבל
 פתורך בבני ובנתי, שבת נ״ה: מלמד שבלבל
 מצעו של אביו . . שתי מצעות בלבל וכי, ועיי׳
 פירשיי לבראשי׳ ליה׳ כיב. ובלבל משקל פלפל

 הוא משרש בלל וכיה בל־ע וסו׳]—

buibus ׳ בלבם (כליי וכן בל״ד ^ a 
Zwicbei) ובל״ס בולבסא ובל״ע 

 בולמסין הנמכרין בקיסרין(ירו׳ דמאי פ־כ דנ״ב ע׳ג)
 עיייע בלפסין). * [אחי״ה ולפנינו בנוסח׳ בטיס
 כולכוסין, וכן שם סעיג השום והבולכסין האפונין
 וכי, וצ״ל הכולבסין, עוקצי׳ ג׳, ב׳ עיייע בלססין.

 פי׳ בליע וס׳ וסו׳ יוני ורו׳ בצלים].

wohrsch. ausgelassone frische בלבלןי( בל״פ * 
ר פייט פ׳ ג״ז ראיתי זו מחשבתן מ)קהלי ״ ^ 
 של רמאין בדמיותן כגון המערב מים ביין, בלבקי
 בשמן וכי. וקהל׳ר ם׳ יש דעה הגי׳ מי בלקים בשטן
 ותוספתא ביב פיה ולא יהא מערב מים ביין מי
 בלקייא בשמן וספרא ויקרא פכ״ב פרש׳ י״ב צד
 כיה (להוצ׳ ווייס) המערב בלבקיא בשמן זה גי׳
 הראביד וכן משסע מילק׳ סיס ויקר׳ רמז תע״ט
 בלנקי בשמן ובלי ספק צ״ל בלבקי והוא ממש
 בלים שרשומה חמאה נתכה אבל לפנינו בספר׳
 אי׳ גלוביא בשמן ורבינו גרם בע׳ גלבק: גלבקיא
 ותהיה המלה עשב הנקרא כן בליר רוני עיייש.

niedergesclilagen, besturzt ^ בל3 (בל״ע * 
betaubt sein J) דביר פיט  וכן בל׳ע ^
 כיון שרואה אדם צרתו לפניו דעתו מובלגת פ״

 בליע נמוך ונדכה.

stack, Theii, ^ ׳* בלגא יפלוגא = בליע 
 Portion) יומי פ׳יג: אהדרוהו בלגי וצעי
 ובכיי ב׳ ובע׳ פלג הגי׳ פלוגי פי׳ חתיכות כליע
 וכן פי׳ רבינו ור׳ אליקים ע״א פלגי וצעי חתיכות

 של לחם וכי עיי׳ דים יוט׳ צד קל״ט. ורשיי פי׳
י כוסות  בליגי: לגינין. ולפי זה ייל שהוא ליס ^

 מלאות יין.

Name des Stammvaters eines der 24) בלגד״ו 
 Priosterposten) לעולם חולקת בדרום
 [וטבעת׳ קבוע וחלונה סתומה] בסוף משנת סוכה
׳ ®*י). שי׳ ב ו  (נ״ו. ועיי׳ ית׳ סוב׳ דניה ע״ד׳ תוספת׳ ס

 בלגה שם המשטרה ומסקנא דשטעת׳ מסגי
 ששהתה ולא באה בשבתה במקדש לעבוד עבודתה
 קנסוה רבנן בחלוקה ובטבעתה ובחלונה. פי׳ בחלוקה
 שתחלק בדרום לעולם ותנא (תוספתא וירו׳ סוב׳ שם
 ושם> לפיכך כלגה נראית יוצאה לעולם') טבעתה

 קבועה פי׳ שהיה לכל משמר טבעת של ברזל
 קבוע בקרקע שמשימין שם ראש השוד ואינו יכול
 לזוז משם שהטבעת רחבה מלמעלה וצרה מלמטה
 כנגד דאש השוד ולא היו נטרחין לאוחזו ביד
 וטבעת של זו קבועה שלא כדרכה שלא היה
 הרחב מצד השוחטין ואינן יכולין לשום ראש
 השוד בתוך הטבעת ולכל משמר היה לו חלון
 לתת כהן הסכינין ששוחטין בו ולזו סתמו חלונה
 שלא היה מקום שישימו הסכינים אלא בידם
 שיהא להם טורח וזילות. * [אחי״ה פי׳ זו נלקח
 מסי׳ ירו׳ שם: ר׳ בא בשם רב יהוד טבעות עשו
 להן רחבות מלמעלן וצרות טלמטן וכן תקנתי
 אבל בדס״ע הגי׳ מוטעת שהטבעת רחבה מלמטה
 וצרה למעלה! ובשים שלנו לא איתפרש 'מהו
 טבעתה קבועה ועיי׳ פירשיי ורע״ב שפי׳ בע״א לא
 ברכינו נתן וכן הרטב״ם בפיט פי׳ בע״א עיי״ש.
 וראיתי להעיר כאן שתחת לוקוס לוקוס עד מתי
Xti*o; וכי של בבלי וירו׳ ותוססת׳ שהוא כליי 
 זאב הביא הרטבים הגי׳ יאריב יאדיב עד מתי וכי,
 וכבר הוכיח רמיש שצ״ל יא דיב והוא ממש בל״ע
 ^ 5לידי פי׳ זאב זאב! — וגם סוף דברי רבינו
 נלקח מידו׳ סוכ׳ שם: שלא העמידו אותה על
; מדות ד׳ ד) ׳ ק (יומי ג׳, ח  סכיניהן כהיא דתנינן ת
 הוא היה נקרא בית החולפות ששם היו נונזין את
 הסכינין ע״כ. ועיי׳ע בית חלף, ושע״ם בלגה הוזכ׳
 כבר בדה א׳ כיד, י״ד׳ ונחמי׳ ייב, י״ח ועיי׳ י׳, ט׳]

 <בלדד) בלדר (בל״יס כילדרא, ברידרא ונגזר
kpeSapto)?, מליי ורו׳ האמצעי׳ 
 Postreiter, Courier, yeredarius, (kpiSioio; עיי'
ן (פיי וכיה ל ו כ י  מהרייף עט״ש קי״ד) בביר פ׳ ו
 קהל־ר פסוק ויתדון וילק׳ קהלת דמז תתקע׳׳ב ובמי ר

 ספייח) עבר חד בלדר ונכשל בה, ובויקיר פ׳ ויתרון

 י) אולי חסר לפני ותנא מעשה מרים בת בילגה וכי׳ ולפני רבינו היטב היה מונה הך מעשה כנראה מע׳ לקס כגי׳

 כיי עיייש.
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 ארץ <פכ*ב> עבר עלה חד בלדרין מן טלכותא
 ונכשל בה, [ובב״ר] פע״ט (ע״ח) אתא חד בלדר
ה ש י מ ד ב ן ע א כ  וחמאה וחמדה ונסבה• ל
ה ש י מ ד ב ת ע ו ת כ י  (במד׳ י״ב• זי) [תריי] ל
ן י נ א ע ו ן ה מ י י ה ד י ן ד ו ט ט י מ ל ק כ  ב
) ובכי יסוך אחיך בס״ס אשרי ' ן י ד ל ב ר ל ח  א
 משכיל אל דל (ייק״י פלי״ בתר יומין עבר חד
 בלררין דמלכותא וחמאה והא אינון עידין בהדין
 מטכסא י) [סי׳ שר חשוב מחצר המלך] י) פ״א חד
 מן רברבני. (א״ב סי׳ ברדר בליר רץ וציר ובטלות
 נכריות למ״ד ורי״ש מתחלפות) * [אחי״ח והדין
 עם ריב וכן טעם המלה בליס ציר ושליח של
 אגרות, וכתבים וכן מוכח מכ״ר פ״י ויקיר פכיב
 וקהליר ם׳ ויתרון ותנחו,' ריש חוקת שבכל מקומות
 אלה באה המלה מחובר׳ עם הדיבור; טעון(או
 מצאו בידו) כ ת ב י ן בישין ויותר מוכח טאסת״ר
 ס׳ והשתיה: כיון שיצאו הכתבים והבולדרין. .
 ושלח בולדארין והחזיר את הכתבים וכתב ספרים
 אחרים. וכניה בירו׳ פ־ד דם״ח ע״ג ביום ולילה נפק
 בלדרה מן ירושלים ואתי לצור ופיט פי׳ טוב מאוד
 בלדרה הוא המביא הכתבים והשליחות וכי, ובקהל״ר
 ס׳ בכל עת אמרו לאשתו של בולדרים וכי והוא
 קבוץ תחת יחיד בילדר וכיה בתנחו׳ ריש פי חקת
 צד רע־ח עבר בלדרים וכשל. וכיה בל׳ אישפ׳
 buidero עיי׳ עיר דוד וביב לר״ד דייל. ומזה תדין

 שני׳ בלדר, בד׳ בסופו, ט״ם של דפ״ע הוא] —

 * בלדרסין ט״ס תחת פרנדסין וכיה גי׳ הישרה
 בעי פרנדסין עיייש ציון מעירו׳ סיד

 ט״א ומ״ש בעה״י.

(N. pr. eig. Rathsherr, (io'jXs'JT'/i;) בלװטי * 
 ערכי׳ י״א. בלווטי א״ר יוחנן פי׳ שם

 איש וטעמו בל״י איש העצה עיי״ע בליוט.

 בלים <בליי Tanz, Ban, paXXw^j ועוד ראה
 בפנים) בויק״ר ויהי ביום השמיני פ׳ אל
א יין (פרש׳ ייא, וילק׳ ירמ׳ ל-א רמז שיכ> כיון ר  ת

 שבנה שלמה בית המקדש ונשא את בת פרעה
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 אותו הלילה שותה יין והיו שם שתי בלזמאות4)
 אחת שמחת בית המקדש ואחת שמחת בת פרעה.
 (א״ב סי׳ בל״י מחול וחברת אנשים מרקדים
 ושמחים.) * [אחייה ויש להביא ראיה לפי׳ ריב
 שהרי ויקיר וילק׳ שם סי׳ ר׳ הונא (חוניא) ם׳
ה בת פרעה באותו הלילה ד ק  מיני ר י ק ו ד י ן ר
 ע״כ בכל זאת ניל יותר טוב ני׳ ב״י ויו א׳ שגרס
 בכל מקום בלום ובלומיות וכיה בדפי פיזי בלום
 וכן הביא הך גי׳ החי בוקסט. צד שיח ונ״ל שהוא
 ליי;Ppcao (ולמיד ורייש מתחלפות, עיייע בלדר)
 ופתרונו צהלה והטית קול וראיה נצחת מצאתי
 לפירושי בבמד״ר פיי שגרס שם ז באותו הלילה
 שהשלים שלמה מלאכת ביהיט ונשא בתיה בת
 פרעה (0היה שם צהלת שמחת ביה״ט וצהלת
 בת פרעה וכי, נשמע מזה שמלת צהלת ממש
 העתקתו של ברומים הנ״ל וא״כ עיקר הגי׳ כלומיות
frohiiches Geiage,ויחיד בלומא׳ ויש להעתיק בליא 

— [gerauBchvolle Belustigung 

in die Lange, in die Hohe 
 * בלח (בל״ע ^

 Uinziehen) ירו׳ פסחי׳ רפיא דכיז. מהו
 לבדוק לאור האבוקות? מה צריכה ליה מפני
 שאורן מבליח וניל להסבירו דהא ר׳ שמואל בר
 רב יצחק ת״ קושית הגם׳ שם למה לאור הנר
 מפני שהנר בודק כל שהוא ועל זה הקשה מה
 לבדוק באור האבוקה פי׳ טי אמרינן אור הנר דוקא
 או דלמא כ״ש לאור האבוקה ופריך מה צריכא
 ליה כלוט׳ פשיט׳ שאור האבוקה מהנא ותי׳ מפני
 שאורן מבליח כלוט׳ מ ו ש ך ל ג ב ו ה ואינו מראה
 בטוב מה שבחורין וסדקין והמלה ל״ע ונגזר׳ משם
 בלח פי׳ אריכה וגבהות וכן בבבלי פסחי׳ חי.
 רבינא אמר האי משך נהורא ופירשיי אור הנר
 נמשך ומאריך במקומו ואינו דולג <כ״ה בכ׳׳יובכל
 הדפוס״ הישנים עיי׳ דים שם צד יי.) בקפיצות
 וכי, וא״כ הבבלי חולק עם ירו׳ עכ״פ משמע שמלת
 מבליח הוראתה כמו משך נהורא רק בהיפך הענין
 שלפי בבלי הוא שבח של נרות ולפי ירו׳ שבח של
 אבוקה בעניןדליקתו אבל גנאי לאבוק׳ בענין בדיקתו.
ק הוא ונ״ל י  י) כ״ה רק בכיי ו״ו ולפנינו בתי״ ר ב׳ אי׳ לית כות עבדי בכל קומיטיטון דיש לבילדק קומיטיטון דדי ה
א ל י ש נ א א ח ר וזהו ו ה  לתקן לגי׳ רבינו כזה: ליח כות עבדי בכל קימיטיטץ דירי הימן הוא (ריש מים וצ״ל ליש׳ ו
librariuB ענק אחר בע׳ כאן) לבילרין קומיטיטון ונ״ל עוד בין בע׳ בין בתייר תחת לבילדין צ״ל לבלרין והוא כמו בל״ר 
; ׳  פי׳ סופר עיי״ע לבלר וכן נקרא משה בשוט׳ ייג: ספרא רבת דישראל, ועיי׳ תי״ר ב׳ במד׳ י״א, כ״ו; תייר א׳ כ״ד׳ ט
 לדברי׳ ל־ג, כ-א; לשר,־ש א׳, ב׳ ומאשר לא חבק רבינו על נכון גזרת המלה בלדר מעה לציינו תי״ר לבלדץ שדומה לה
 ובאמת אין ענינו לכאן וגי׳ מוטעת היא וכן נפלה הך טעות בספרי׳ בתייר ובדפי פאליגל׳ של לונדון הפליא לטעות לכלדק
ת וכי׳ !בילק׳ ישעי׳ נ׳ח ו כ ל מ ר מ ב ד ג ) לפנינו הגי׳ כד היו יתבין ועסקין בהרה מטכסא את* ח  וציל לבלרק. י
) כצ»ל לפי עדות בע»מ מ־כ לב״ר פײ או שר ומושל עיי׳ ט״כ ב״ד פע״ח,  ררמ״ז שניב אתא חד גבר סב מן מלכותא. 3
 ויק״ר פכיב במ״ר פ״ח וקד,ל״ר פ׳ בכל עת וכיח בעה״ק לשון שר ומושל וכיה במער־ך: בלדר פי׳ הערוך שר וכיה
 בציד של ר״ד די פומיס, ובדפ״ע חסר בטיס פי׳ ראשץ ואי׳ רק פ״א. 4) כ״ה בכ״י היב ודפ״ר ובכיי ו״ו ב׳ הגי׳ בלזמיאוח

 ובילק׳ ירמי׳ שש בלזמיוח אבל בויק״ר הגי׳ בלוזמאותוכ״ה בע׳ דפי אמש׳ ובאסיל.
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(Eicho, 2 Eichei 1 בל״סיובל״ע) ,1 בלוט 
 ויקח תרזה ואלון (ישעי׳ מ״י׳ "י) תרג׳
 ונפיב תרז ובלוט. אלונים מבען (יחזק׳ כ״ז, וי)
ייע,  [תרג׳ בלונױן מסתנן]. * [אחי״ה תרני בשן, עי
; טיו,  הנקרא אצל בן מתתיהו <על חקדט׳ פי. חי. א׳
 יי, אי ; י״ז׳ בי. אי; י״ח די. וי; כי. די אי; ועל המלח׳
; ג׳. גי׳ הי) B*Tavata או בתנייא (חדיי ׳  ב׳, וי. ג

 כ׳ לדבי׳ ל״ב׳ י־יי׳ בותניים <שם ל״ג׳ נ״בי׳ בותנן

׳ לבמד׳ ב״א׳ ל׳׳ג; ק נ ו א ) ן נ ת ו מ  (חרג׳ חהלי׳ ס״ח, ט״ז> א

ם י ל ) וכיה ב  תרג׳ לר׳ה א׳ ה״ י״ב. ט״ז; תהלי׳ כיב׳ י״ב

 עיי׳ אפרים הסורי ח־ב צד אי. אבל
 אלוני בשן תת׳ לישעי׳ ב׳ י״ג; זכרי׳ י׳א, ב׳
 בדרך השאילה: מורני מדינתא(עיייע טרף והעתיק
 אלון כמו אילן ואשל (עיייע) ופתרונו חזקים
 וגדולים אבל מדינתא קשה להולמו וניל שהוא
ן תרג׳ של בשן] — תחת נ ת  משובש תחת מ
׳ <תי׳;י ב׳) [תחות] ן (כראש׳ ל״ה׳ ח׳) תת ו ל א  ך

 בלוט־ן. בדיג דואם אינן מכירין (י־ה כ״ג. וילק׳
 ישעי׳ רמז ש״י) אלונים בלוטי') בס״ג דבל המנחות

 באות (מנחי׳ סיג••' ב״ה אומרים כלי היה במקדש
 ומרחשת שמה ודומה כמין כלבוס(עיי״ע וע׳ תפוח)
 עמוק וכשבצק מונח לתוכו דומה כמין תפוחי
 הביתיים וכמין בלוטי היונים. סי׳ סירי האלונים
. « [אחי״ה ( 1 י ם בל׳ ערב ת ו ן ק ו ר י ן א כ  ו
 ר׳יל בל״י עיי׳ רש״י לר״ה שם אבל בלתי
 נכון למנחו׳ שם שבסי׳ לר״ה לועז בלוט בנכון
 צירקווה=8״0ז6^. וליחזק׳ כ״ז. ו׳. וזכרי׳ י״א, ב׳
Eichen=ch<5nos וקישנ״ש chenoau=לועז קיישנ׳׳א 
 שנדלין בו פרי שקורין גליאנד״א gland אבל
 למנח׳ סי׳ הגדילים באלוני שקורין קשטני״א!
 וניל לתרץ שכונת רש״י על פרי אלונים גדולים

 שנקראו קעניגסאייכעלן וכן נקראו בל״ע
 ובלים בלוט מלכא פרי הקשטניא וכ״ה בל״ר
 baianus או י־ל שמלת קשטני׳יא במנחו׳ ט״ס תחת

 קישנ״ש כמו לעיל] —

Zapfen an der Thar- fiiXavo; ט (בל״י  * 2 ?לו
 pfoste) פסיקת׳ רב׳ ס׳׳ו הובא בילק׳
 טיא ר׳ רמז קפ״ו מה כתיב למעלה והפותחות אשר
 לדלתות הבית סביב (ודע שבפסוק אי׳ מ׳יא, ז׳, נ׳
 והסתות לדלתות הבית ובד״ה ב׳, ד׳׳ כ״ב ו פ ת ח
. הבלוטין שבפותחות  הבית דלתותיו הפנימיות).

 היו של זהב . . ואלו היה המותחת חסרה בלוט
 אחד לא היתד! המלאכה שלמה סי׳ בלוט והקבוץ
 בלוטין ציר הדלת והפותה הוא הנקב להציב בו
 צירי הדלתות לסבב אילך ואילך, ובמש׳ כלי׳ פי״א,
 ב׳ והפותה שתחת הציר עיי״ע סתא וצר ה׳ ונקרא
 בלוט מטה שבולט לחוץ בדלת ויותר נראה שהוא
 מע׳ בלוט א׳ שטעמו בל״י אלון וגם ציר הדלת
 ואולי שעיק׳ כתיבתו בלוני ונשתבש בלוט. אבל
 יותר משתבש בידו׳ שבת פיח הליו די״א פעיב
ט כלוט׳ התם קורא חף ו ל  תמן הוא עבד חף כ
 שבמפתח כלוט וב״ס צ״ל בלוט וכן מוכח טע׳ חף
 א׳ שפי׳ שם רבינו חפי פותחות (שבת פ״א.) . .
 המפתח יש בו חפין ב ו ל ט י ן וכי עיי״ש ובודאי
 כיון רבינו על הירו׳ רנ״ל ובדם׳ װיניצ׳ כלוטין

 ושיבשתא כיון דעל על.

(horvorstechcn, hcrvor- herausstchon בל״ס)3לט 
 בסיב כמשני סוטי (כי. במדיי פ״ם) פניה
 מוריקות ועיניה בולטות. לחי הבולט בר״ג דעירוב׳
 (ה׳.), חותמה בולט בסייג דאם אינן מכירין (ריר.
 ב״י:> בולט כדינרי זהב בגט׳ דבכל כותבין בהמביא
 גט שני (גיטי׳ נ׳•), בם׳ הוציאו לו בגט׳ משנטל
 הארון (יומי ניד. ירו׳ שקלי׳ דפיו דמ״ט ע״ג, מנחו׳ צ״ח
׳ יע״״ע יחק> הא כיצד א  דע״ב יעי״ תיםפ׳ ייטי פ

 דוחקין ובולטין ויוצאין [בפרוכת] כמין שני דדי
׳ (שה־ש »׳ צרור המור דודי לי א נ  האשה ש
 בין שדי ילין, בס״ג דבא לו כה״ג(יים׳ ע־ג:) כיצד
 נעשה ר׳ יוחנן אט׳ בולטת ר״ל אט׳ מצטרפת,
 ובם׳ המוכ׳ פירות (ב״ב צ״ט•) ודילמ׳ בולטין
 כתרנגולין הוו י) פי׳ ר״ח בולטין נ ו ב ט י ן כלוט׳
 צומחין כצטהין שצצין ויוצאין כגון בגפי התרנגולי׳
 כשפושטין אותן מתחברות קצות כנפיהן ונראין
 כפיקה בולטות כמו חותמה בולט ובם׳ בהט׳
 המקשה בגט׳ בהט׳ שנחתכו רגליה (חולי׳ עיי•)
 בליטי הוו צומת הנידין. * [אחי״ה וכיה בחולין
 מיה: בליטן והפכו בליעא עיי־ש וכן הפך של בלע:
 פלט עיי׳ חול" ק׳י ע׳ב ואילך ושם קייב:
 וא״כ בלט כמו פלט ובאמת ירו׳ גיטי׳ הנ״ל
 אי׳ בפולט תחת בבולט. וכעין פי׳ ריח שטעם
 בלט כמו נבט פי׳ דונש נבעה (ישעי׳ לי, ייג>
 בליטה עיי׳ פירש״י שם. שגם שרש בעה, בוע
 ענינו דבר שיוצא מן הגוף וכן ענינו בל״ם בלט

) וזהו עיק׳ ולא כנוסח׳ הש״ס ר׳יה שם׳ וילק׳ שם וב׳׳ב פ׳: אלונים בוטמי אלמונים בלוטי וצי׳ל בהיפך וכיה בעי במם  י
 עיייש וכנוסח רבינו אי׳ ג• כ בידו׳ כתוב׳ ספיז דל״א ע־ד וביר פטיו אלונים בלוטים וכן העתיקה הפשיט׳ 8לון (בראש׳
ה בכיי ו״ו וליד׳ ודע מן ציון מנחו׳ עד גמירא איי ; י״ח׳ א׳; ייג׳ י״ח; י״ד, י״נ; דברי׳ י״א׳ לי) בלוטא. י) כי ׳  ייב, ו
) וכניה ירו׳ יומי ספיז דמ״ד ע״ג הכתב בולט, ירו׳ שבת פי״ב דייג ע״ד  בדפ״ע הוץ דפי אמיש בע׳ בליוט וטעות הוא. י

 ועיי׳ ירו׳ גיטי׳ פיב דמיד: בבולט במקום הכתב.
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 יבלץ דבר היוצא מן הארץ והיינו צומח, ואין
 להאריך] —

Faulniss, בלטיתא, בולטיתא (בל״ס בלטיתא * 
- I ״ T י

ץ ףקךןן(איוב מ״א׳ י׳׳ח) ע  Wurmfrass) ל
 תרג׳ לקיסא בולטיתא וכ״ה בפשיט׳ וכ־ה בתרג׳
 ב״י למשלי. י״ב׳ די, וכ״ה, כ׳ ובפשיט׳ שם ושם
 אבל בנו״ג מלטיתא ונראה שהוא משובש ממלת
 בולטיתא וגי׳ מוטעת היתה גם לדב בע׳ מלטיתא
 וכן טועה לגרום כולטיתא עיייע וטעות זו אי׳
 ג״כ בפשיט׳ הוצ׳ װאלטאן כלטיתא וצ״ל בלטיתא.

(Schutze, Sclileuderor, plr,-rr,p) א ר װ ט ל  * ב

 שהש־ר פ׳ אחזו? אי זו היא מרה
עע״ °"גי י״ז)  קשה המוציא רכב וסוס חיל ועזוז י
 א״ר יוק• קיניגין מכללה ודיארטיאד, עתידים מן
 כלטוורא דא דיחתו וייטורד זה שטיהם אחריהם
 בים. המאמר הזה בלי תיקונים אין לו שחר וכבר
 הרב בעל ט־כ הודה ולא בוש שלא מצא פי׳ ונם
 מה ששמע מפי איש א׳ בקי בלי׳ע אפם והבל
 הוא ובר בי רב אחד חוה דעת מושכלת במ׳׳ע
 של מהרז־ף כרך ג׳ צד ע״ג והסכים עמו מהרי״ל
 בעמת״ל שכל המאמר ליי הוא כזה JW.VIOV׳./•
xyiXa eSiipTx, e^^׳ro׳jv ;/iv fiXaSxpot 

 ifhpow-o פי׳ ״הוא, ר״ל אלהים, הפליא
 להטעות את הציד ואם גם השימו ארבם בכל זאת
 הרודפים הפתאים נלכדו׳ ולא נהירא לי שאין
 למאמר לא תואר ולא הדר וגם לא הסביר הפסוק
 הנ״ל מישעי׳ ואשר נ׳׳ל הוא שציל קיניגין מכללה
 ודיארטים' (וכיה בנוסח׳ קצת דפוסים) פי׳ בל״י
 כזה ;71׳p.׳״W,y10v wsvaXov S׳* כלוט׳ ציד גדול
 וקימת רדיפה; עתידים מן בלטווראפיי היו מוכנים
 מן הצירים ורובי קשת, דא דיחתו וייטורד זה צ״ל
 דא דיחתו וטורדו זה כלוט׳ זה דוחה את זה וזה
 טורד את זה: שוטיהם ציל וסוסיהם אחריהם בים.
 וזה סי׳ נכון של פסוק המוציא רכב וסוס חיל
 ועזוז יחדו ישכבו וזהו מרה קשה כלו׳ מידת הדין
 קשה למצרים, או י״ל תחת שוטיהם שומריהם
 או שריהם אחריהם בים וכיה בשט״ר ספכ״ג
 ותנחוט׳ וישלח רמה בים ראה מה בים רומו של
. מלמד שנטל הקדה שר  עולם אני רואה בים .
 שלהם תחלה והשליכו לתוך הים ותחת זה אי׳

 כשהשיר ם׳ לסוסתי: ראה מה בים איפתוסיס
 נעשית להם בים פי׳ בל״י ^Z-r&km כלוט׳ דמות
 אלהים ועבודתו נתראה להם בים ולא כמו שמפורש

 לעיל בע׳ אפתיסיס עיייש. ובזה תלקיט.
 * בלי ט״ם תחת פולי עיייע ברכסין.

 בליוטי <= בוליוטים בל׳ס בולוטא, בלוטא מל׳י
 ;,Rathshorr, POUXSOTT) בפיק דיוט׳ בגט׳
 דלשכת פרהדרין (ח׳» לשכת בליוטי היתד, י)
 פי׳ חכט• העצה וליי הוא, ובביר פע״ז <ע״» ויירא
 יעקב מאוד ויצר לו: סלן עתיר נעבדיניה בוליוטוס י)
 ובמגיל׳ איכ׳ יעיב <פ׳ בלע)(אמרו מקום בוליטוס
 של בני ירושלים דאת בעי מתעבדא וכי לשון
 משובש הוא וצ״ל כמו בע׳ ארך די) הבליוטין
 שבירושלים היו יושבין באמצע המדינה וכד הוה
 סליק חד מנהון לצלאד, א״ל בעית לאיעבדא
 בוליוטין איל לא, בעית לאיעבדא ארכונטום א״ל
 לא י) [ובמגיל׳ איכ׳] דרכי ציון אבלות '(אי, ד׳)
 מבלי בורגנין מבלי בוליוטים 4) ובויק״ר ויהי ביום
 השמיני <פ"א> ויהי בימי אחשורש . . החרש
ף <ט״ב ב'י׳ ט"» אלו הבוליוטיט.  והמסגר א̂י
 * [אחייה ובירר נדרי׳ ס״ו ד״ט. הגי׳ אלו הבולווטין
 ובידו׳ סנהד׳ פ״א די״ט. אלו הבלבוטין ובריש
 אסתיר אלו הבליוטין וכיה ברות רב׳ ס׳ ושם
 האיש. וכניה בקבוץ איכ״ר פ׳ היו: הוון בירושלם
 ארבעה בוליוטין בן ציצית וכי ובקהליר ם׳ טובה
 חכטה הגי' ג׳ בליוטין היו בירוש׳ בן צצית (ובגיטי׳
 נ׳׳ו. תלתא עתירי, ובביר רפט״ב הגי׳ וגדולי
 מדינות), וגם הקבוץ ירו׳ יוט׳ פ״א דליח ע״ג
 לישכת בולמטין, ירו׳ חגיגי פיב דע״ז ע״ד וירו׳
 סנהד׳ פיו דכ״ג ע״ג עביד אריסטון לבולבטךא,
 דביר רם׳׳ג שנים עשר בלביטון׳ והיחיד בשהש״ר
 בליוטס שהיה גדול בביתו של מלך ובקהל״ר
 הגי׳ בלווטס ובלוובטוס, וגם בהוספת ס׳ בספרי
 האזינו רםי׳ ש־ט כנגד בלייוסטוס . . כנגד
 בלאײוםטוס ובילק׳ האזינו רמז תתקטיבבליוסטוס..

 — טיס׳ ועיי׳ עוד ע׳ בט ד׳ ובל בי] —

Midr. gedcutet ohne Joch, d. h 1 .  בליעל (
-zilgellos, gesetzlos, 2 Unnutziger, Nichts 

 nutziger) בפי חלק יצאו אנשים בני בליעל מקרבך
 (סנהד׳ קיי׳א: במשני> פי׳ בגט׳ <״» בנים שפרקו עול

 י) בדפ״ר חני׳ בילוטי 'וכיח בכיי מ׳ כ׳ ובנו״ג בלווטי ובכיי א״פ ול׳ וברש־י בדון׳ ישנים בלוטי עיי׳ ד״ס שם זי:
 י) בנויג בליוטם. י) וכיה באיכ״ר 0׳ צדו ובקצת שינויים בידו׳ תעני׳ שיד דס״ט רע״א . . שהיו בולווטי ירושלים יושבים
 באמצע המדיני וכדו דהוון חמיי חד בר נש סליק לירוש׳ חוץ אמרין ליה בגי! דשקעינן עלך דאת בעי מתעבדת ארכונטום
) בידו׳ שבת טייב דייג סע״ג וירו׳ הוריו׳ בסוף דמית ע״ג אי׳  ובולכוטום וכי, תהו קרוב לגי׳ רבינו בעי ארך עיייש. 4
 בולווטיא ופגניא והוא בליר pagani כלום׳ יושבי כפר ושיעורו יועצים ויושבי כפר היינו אדונים ודלים ופוחזים ואולי גס

 כאן תחת בורגני כצ״ל, אבל גם בע׳ ברגן הגי׳ בליוטין.

13 
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ש מ  שטים מצוארן, פ־א בל יועילו. * [אחי־ה ה
 באות י׳ עד על גזרת האחרון וכפי׳ כאשון
a7׳0־Ta׳jta, avoij.ta העתיקו ע׳ זקנים ואקילס 
 (עיי׳ ש״ב ב״ב, ה׳; כיז ה׳; משלי טיז, כ״ז; נחום
 א׳, ייא ואקילס שופטי׳ ייט, ב״ב 5 ש״א ב״ה, י״ז>
 פי׳ בלי דת וכפירה וכן העתיק רס״ג —

 (בלולין היו פתוחין בעלית בית קדש הקדשים
 במדות בם׳ פתחו של היכל <פ״ד מ״ה>
 פי׳ ארובות) (א״ב בנוסחאות דידן כתוב ולולין.)
 * [אחי״ה ואין אצלי ספק שהערך הזה לא מעטו
 של רבינו יצא שהרי בע׳ לול ב׳ נסדר לנכון כל
 הערך רק שם הביא רבינו הציון מפסחי׳ כ״ו. והוא
 ממש משנת מדות הנ״ל ושם סיים רבינו כמו
 ובלולים יעלו ועל זה נשען איזהו סופר הדיוט
 ואולי מבורך הסופר שמדובר בו בע׳ אנוס וקפץ
 בראש להביא משנת מדות מה שנעדר בע׳ לול
 ב׳ ולציינו כאן בע׳ מיוחד ויש להציב כל הע׳
 בסוגר ובענין לול אחוד, דעתי בהגיעי לשם בעדיי]—

stopfcn, vorstojifon 1 בלם (בל׳יס וכן בל״ע ^ן 
 vorscMiessen) בפ׳ מומין אלו בגט׳
 החרום (בכי׳ מ״ג:> הרום . . חוטמו בלום') בלם
 ליה אומצא בס׳ כל הבשר בסוף הלכה העוף
 עולה (חילי׳ ?׳:> ובנדרי׳ בס״ג ריא אום׳ םותחין
c חוטמו נאד, בלום הוא, בסיג דכיסוי הדם m 
 (חול״ פ־ט. ילק׳ איוב רמז תתקי״ג) תולה ארץ על

) אין העולם ן אילעא י  בלימה (איוב כ״י׳ ז׳) אמר ר
 מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת
ן נקבי חוטמו. ם י  מריבה פי׳ חוטמו בלום ם תו
 • [אחי״ה וכן פירש׳׳י לבכו׳ ונד׳ שם ושם ולחולי׳
 ם״ח. ק״ז: סי׳ סגור וכן הוא טעמו בל״ם וכן פי׳
 ר׳ יונה בלם (תהלי׳ ליב, ט׳) והזכיר משל
 הקדמונים בלום פיך מלדבר וכן פירשו אוצר בלום
 אבל כאן יותר נראה הגי׳ כלום. (עיי׳ תוספות
 בכו׳ מ׳ t דיה בלטא וע׳ בלס ב׳ וע׳ אצר) ובזה
 הענין ירו׳ חגיגי סיב דע״ח סע״א ובלבד שיבליט
 לעיסתו פי׳ יהיה סי.ו סטר מלאכול העיסה אבל
 ד,תוספי חגיגי ייז: דיה אלא גרסו בשם ירו׳.בלבד
 שיכלה עיסתו. והשם בלמא וכן בל״ם פי׳ סגירה
 ביט ק״ג: כל עיקר בלמא יבעל הבית ועיי׳ שם
 התוסס׳ אבל רבינו בע׳ כלם גרס כלטי. ובענין
 בולם עצמו יש לרמוז על בלם שהוראתו בל״ע
 נעשה אלם וכיה בתרג׳ ישעי׳ ל״ב, ד׳ לישנהון

 דהוד, בלים] —

 * 2 בלם (בל״ע ^ן angcscliwollen scin) בכו׳
 מ׳: פיו בלום ורגליו מבולטות פי׳
 בל״ע נפוח וכן פירש״י באופן ב׳ והביאו* ד,תוספי
 שם דיה פיו בשם רש״י וחולקים עליו ולא זכיתי
 להבין למה כי פי׳ ב׳ נכון עד מאוד, וכן נקרא

 בלים בלמא נפיחת ובעבועת הגוף.

jJ3 בלם (לדעת רבעו בעט, ולסעיד מל״ע ״ 
(vor Iirunst ungostiim, lieftig scin 
 בפסיקת' חכר (ב״ד: עיי׳ תנחומי כי תצא צד שליב,
 ילק׳ כי תצא סרמ״ז תתקל׳ח וילק׳ תחליט תשי״ט

 ועיי׳ מיש חח׳ דש״ב בפסיקתא שם בחגהיתיי) אל תהיו

 כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום
 <תר^'ס ל״בי ט׳> הסום הזר, את מפתנו
 והוא כולם (משכשכו)') [מכשכשו]4) והוא
 בולם וכי, סי׳ ט ב ע ט. * [אחי״ה יכיר, בעי
 כש ד׳ ובתנחו׳ כי תצא אי׳ בפירוש ועוקם צוארו
 ומבעט ונ״ל שהוא מל״ע הרשוט׳ ופתרונו רגש
 ודפק בחזקה מרוב תאות המשגל ובאמת בפסיק׳
 שם נמנה בין ששה דברים שנאמרו בסוס אוהב
 זנות וכיה אוט׳ בירמי׳ ה׳, ח׳ סוסים מיוזנים וג׳
 עיי׳ רד״ק שם ותרג׳ סוסון אניריס־ן עיייע. וא״ב
 שיעור המאמר אם ממתנים אם מכשכשים אם
 מקשטים אם מאכילים אס מוליכים הסוסים

 למלחמה בכל עת אוהבי זנות וניאוף הם].

 בולמוס (לדעת רבעו הורכב מן שור ומן
 Xataoc גרון, ולסעיד מלים בולימום,
̂, בל״ר Ileisshungor, bulimia) בס׳ O'jXw.o; בל״י 
 יום הכפורי׳ (יומא פ״ג. ושס:> מי שאחזו בולטום.
 ובביר פט״א וישא לוט את עיניו כל מי שלהוט
 אחר בולמוס [של עריות]5) סוף שמאכילין אותו
 מבשרו. פי׳ בל״י גרונו של שור כלוט׳ זה החולי
; וי׳א ( ׳  אוכל הרבה כלחוך השור(עיי׳ במד׳ כ״ב, ד
 לשון לעז הוא למי שאוכל הרבה קורץ לו בולימא
 [buiimo בלאי״ט]. (א״בפי׳בל״י ורו׳ פוגת נפש מפני
 רעב עד שידיו ורגליו של אדם קרים ופניו ירוקים
 וחושיו נחלשים עד כמעט לא נותרה בו נשמה
 ונעתקה מלה זו לחושק חזק של דברים אחרים).
 * [אדדה כנים דברי ריב ועל זו כיון רבינו גי׳כ
 בפי׳ י״א וכפי׳ ראשון פי׳ מהר״ם די לונז׳ בשטו
 ולא הזכיר מקורו וכן פי׳ ר״ד די פוט׳ ושט של
 שור ובלתי נכון הוא, ורעב חזק נקרא ג׳כ בל׳׳ע
J כלוט׳ רעב של שור (ועיי׳ תולד׳ ^ 
 דיג צד כ״ט הער׳ ט״0 וכניה בקד,ליד פי טובה

 י) בנו״ג בטיס בולם וצ״ל כגי׳ רבינו. *) בילק׳ הגי׳ איד אלעזר. 3) וכיה בילק׳ תהלי׳ הנ״ל ומיס וצ־ל כמו שהוא בע׳
) וכיה בביר פניא. ) ורש״י לתהלי׳ הנ־ל מכסכס. 5 4 /  כש ד
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 חכמה: מעשה בר׳ יוחנן שאחזו בולמוס. ועיי״ע
 הבא אח״ז] —

 * בולמס (Parfumflascho) צלוחית מבית השבלול
T י 

flaschenartig פי׳ בל״ר bulimua הנקרא 
 gewundeno Vielfrassschnecke) בתוספת' דשבת
 ס״ט המוציא בולמם לעשות ממנו צלוחית קטנה
 של פלייטון, לפי דעתי נגזרה מע׳ הקודם ופתרונו
 שבלול הנקרא כן בל״ר מרוב רעבו ותיקנו אותו
 לצלוחית של אפרסמון ועיי־ע פלייטון. וגזרה

 אחרת עיי׳ בעי בלס ב׳ סוף העי.
 בלן (;Badcr, Bademeister, balnoator jikXveu) לא
 לבלן ולא לספר בטיח בשביעית כלל גדול
 (ט׳יז) נתנה לבלן במעיל׳ בפי הנהנה שוד, פרוטה(3׳•)

 ובם׳ הזהב בגט׳ כיצד (בים טיח•) ובזבץ בם׳ ר׳
 יהושע (פ־ד מ״ב) ר׳ יוסי אופר אף על קורת הבלנים
 טהור סי׳ אס נמצא שרץ במקום שיושב בעל
 המרחץ שמשמש לבני אדם ומדליק האש של
 מרחץ טהור. [אחי״ה וכניה בירו׳ ב"מ עיייע בייר,
 וירו׳ ב״ב ספיד די״ד ע־ג מקום הבלן, ירו׳ מע״ש
 פ״ד דנ״ד ע״ד כמה בר נש בעי בטהרה . . בתר
 בלני מסיק לזורייה, [עיי׳ ערכו], ויק״ר ספכ״ח
 אזל בדיל בלנאי פי׳ הלך המן לבקש בעל
 מרחץ בשביל ולצורך מרדכי ובאסת־ר ם׳ קח הגי׳
 אזל בעא בלנא, ויק״ד שם: מאן דעביד מנסטאר
 םלטין (minister paiatii) איתעביד בלנאי וספר
 ועיי״ע קומיס, ויק־ר שם בלנאי וספר ועיי״ע סטכטון
 ובפסיקת״ר סייח בלני וספרא. ובפפיקת״ר פ׳׳ז
 ובמד״ר פייב עיייע פוליטומנון בט״ע; ב״ב ס״ז:
 בלני־ות ויותר טוב הגי׳ בית ווילאות עיייע]-(איב
i ו׳• י״ב) ובלאניא ron)*ת הלכו ן א ט ח ה ק י ׳ ו ג ר '  ת

 דאסחי יתיר, פי׳ בל״י בעל המרחץ). * [אחי׳ה
 לפנינו אי׳ באניא, וכן בדאיז ספ״י הבורסקי והבנאי
- [ י ק ס ר ו ב ה ן ו ל ב  ותחת זה בקידוש׳ פיב. ה

 בלן(sPitzkoPf מליי sPitze או יותר טוב
 לגרוס כילון בל״ר ciio) בפיו בבכור׳ מומין
 אלן (ט״ג:) הבילן והלפתן פי׳ ״[הבילן] דומה
 לאובלא דדנא שהוא משופע וחד למעלה״. (א״ב
 פי׳ כליי חץ וכל דבר חד למעלה ול״נ גי כילון
 יותר נכונה עיי״ש). * [אחי־ה פי׳ רבינו הועתק
 מפי׳ רגמיה כיי בכורות בקובץ כ״י אנגייל׳
 דף ק״ז: בעי אבלה וכאן גרס דמי לאבלה ולפי זה
J פתרונו  יהיה יותר טוב הגי׳ בילון וגם בל»פ ^

 חד טלמעל׳ כמו ראש ההר, אבל בנו״ג דמי לאכלה
 ולזה מפכמת גי׳'כילון ובאמת הרמב״ם בפ״ט גוזר
 כילון מן אכלא עיי׳ ברוחב ביאור בהפשב־ע

 ע׳ בלן] -
= וילון בל״ר Vorhang, velum) בכלים בפ־ב ) ן ל  ב
 <מ״י) סדין שהוא טמא מדרס ועשאו בילן
 טהור מן המדרס ויש הרבה דלן והנם בע׳ וילון'
 ופי׳ מסך ובלע״ז J^[it. y01o]. (א״ב כן שטו בל״ר).
 * [אחי״ה בנו״ג 'וילון וכ״ה בפרה״ג לסד״ט צד
 ט״ו, ורגיי בבי״ת אי׳ עוד בתר׳׳י א׳ לבראש׳ כיה,
 כ״ה ובתרג׳ איוב ל״ח, ל״ז לפי גי׳ כ״י עיי׳ מהרי״ל

 עמת״ר חיא׳ צ״ג. וכיה בל״י אמצעית
 עיי׳ טיורסיום צד פ״א. ורה״ג הנ״ל פי׳ בטיית
 מתארה והוא ל״ע פי׳ מסך לכסות בהן

 הבגדים] —

hervorragend, פי׳ מה שבולט u j  בלן(בל׳׳פ ^
 erhaben או תהיה בליונא כמו בליטא וקצור
Bild in erhobener Metallarbeit) טל״י 

 בגיטין בהגדה דנזיקין »־׳•> אדליקו שרגא עד
 דמיתחזי בילוניא ד ג ו ש ם נ ק אי), חשובי דרומאי
 הוו טייתי בילוניא דנושפנקא וטשטשין(גיט״ נ׳יח.)
 םיא ב י ל י ו נ א י) פי׳ חותם של טבעת. * [אחי״ה
 ולדעתי בשיבוש נכתבה הטלה תחת בליטא
 וכתיבה תמה תהיה אמבלימא ופתרונה בל״י צורה
ה עיי״ש או ייל ר ו  בולטת וכן פירש״י פעמים צ
 שהוא ל״פ באליין כל מה שבולט למעלה וריד
 די לארא שיער שהוא bulla עיי׳ מהרייף במ״ע

 מהרז״ף חי״ז, רפ״ג ורחוק הוא] —

Behennuss, piXavo; לדעת ריב מל״י) י  131" בלנ
 עיי׳יע בלוט בי. ולפע״ד או מל״י
 Eicheltrank |3xXiv10v, או מל״י PxXxvaov ב ל״ר
י Bad) ירו׳ דברכו׳  balneum בלים בלני בל״ע ^
 בם׳ כיצד מברכין (ט״י י״י ע״» כהדין דשתי חמר
 בתר בלני פי' בל־י שם כללי של פרי עץ ארז,
 [וניל שצ״ל לוז] וגם הערמונים נקראו כן ושתיית
 היין אחריהם מטהרת עכול שלהם באצטומכא
 ולכן היין עיקר ומברכים עליו). * [אחי״ה כונת
 הרב לל״י שרשמנו וטעות היא ועיי׳ פי׳ א״צ
 למהרז״ף לידו׳ שם והוא פי׳ ל״ר biiis ופתרונו
 מרירות שאכל דבר מר קודם הסעודה לעורר תאות
 האכילה וכי והדין עמו בענין ולא כגזרת המלה
 שהיא לסיד ליי הרשוט׳ שהיא משקה מר עשוי

ח נכ״י ו״ו א• וב׳ וכ־י גיג ועד,״ק וכ״ה נע׳ גשפנק, וכיה בגיטי- וילק׳ איכ- ד׳ רמז אלף רמ״ב ובדפ״ע נט״ס י  י) נ
ד וכ־ה בליונא בגיטי- פעטיס אבל בילק- )כ״הבדפי  גושפנא - ובהיפך תחת גושפקא.ד,גי׳ מוטעה גושפנקא עיי״ע גלפקר. '

 איני חנ״ל ס״ס,נוליינא ועײ״ע בלוניא.
13* 
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 מפד אלונים אבל יותר נ־ל שמלת בילני <כיה
 בימי) הוא טיס וציל כני׳ ר״ב בלני והוא בל״י
 ורו׳ וע׳ וסו׳ מרחץ ודרכם היה לשתות אחד המרחץ.
 ובאמת מצאתי סייוע מבבלי ברכו׳ מ״ב: לא שנו
 <רשיי דייק שלפני המזון פוט׳ את של אחר המזון) אלא

ת המרחץ ומה מאוד, י .בשעת שאדם יוצא מב . 
 שמח לבי שמצאתי בגי׳ מהרש״ס בירו׳ הנ״ל שגרם
 ב י ב נ י וסי׳: אחר שיצא מבית המרחץ והכי אי׳ נמי
 בגט׳ דילן. ע'כ. ועוד יש לי ראיה מירו׳ פסחי׳

rcoT-ziptov] ס״י דל״ז רע״ג דיפלי םוטירין 
 Doppeibecher] אחר המרחץ ועוד שלש ראיות
 ברורות עיי׳ בע׳ פטר ה׳׳ ובע׳ דפלון ומ״ש] —

Seckoi,[2xXavTtov בלנטיא(לדעת ריב מל״י " ® I 
 Geidbeutei ולפע״ד מל׳י האמצעי׳
 *״־fftav ועוד ?pXau-m והקבוץ iXaS-rxt) ובל״ר
 Art Schuhe, Pantoffel blantae) ספרא פרש׳ דהר
ך (ויק׳ כיה, י  סיני בפיסק׳ לא תעבוד בו עבודת פ
 לי ט׳ סטיא גייי י»־י> שלא יטול אחריך בלנט־א סי׳
 בליי שק ואטתחת מוליכין בו דבר מד,). * [אחי־ה
 וכדעת ר״ב פירשו ד״ד דייל, רמ״ל וביט המשכיר
 ומד,דייל ולא נ״ל שהרי רש״י בפי׳ על ויק׳ שם
 ובסמיג לאוין סי׳ קע׳יז וביד החזק׳ הל׳ עבדי׳ פ״א
 הליו תחת גירסא הנ״ל גרסו ולא יחלוץ לו
ו וזה אמת שמלת בלנטיא או יותר טוב י ל ע נ  מ
 בלווטיא בל׳יי ורומי׳ מין מנעל קטן שחופה את כף
 הרגל׳ וילק׳ בהר רמז תרפיו גר׳ שלא יטייל אחריך
 בגלטיקא lectica עיי״ע גליגדקא. ומפרש המלות
 טעה לכתוב פי׳ בשוק ואולי דיל בשק כפיי ר״ב] —

 * בלינירין, כלינירין עיי״ע זנר ועי כלינדין.
דא קהל״ר ם׳ צוארך: בלוניא של מרגליות  * בלו
 "וילק׳ שם רמז תתקפ׳יג גרס כלוניא עיי״ע.

Markt*, eig. offener, freier בלונקי(בל״ע * 
 Piatz) ירו׳ דמאי פ״ב דכ״ב סע״גדמאי
. ודאי' בלוקח מן הגינה ופי׳ . קי נ  בלוקח מן הבלו
 מהרז״ף בא״צ שם הבלונקי הוא הבאלונקי ואלונקי
 הוא מרדעת של(כותים) [צ״ל כתפ־ם] וכי עיי״ש.
 ול״נ שהוא ל׳ע וטעמו דרך הפקר ומקום רחב
ר זה פי׳ ג״כ ם״ט לידו׳ בלונקי ו ע י ש כ  ידים ו
 מל׳ פלן! כלו׳. הגדלי׳ בשדה וחזקתן הפקר, וכי.
 אך גזרת המלה לא תתכן. וריד די לארא טעה

 לפרשו(בכיב חך ערך) בעל מרחץ!
(Badegerathe,Badewasche, 
 ירו׳ טיק פרק אלו מגלחי׳ (6״נ דוויב.

 וכיה ירו׳ כלאי׳ פיט דליב. עיייע אנטיניא) בלנרי נשים

 פי׳ מטפחות של בית המרחץ עיייע בלר [כ׳])
 [ועיי׳ע בגרי].

 בלס (לדעת ר״ב מל״ר viiia, ולפע״ד מל״ם
 = schmutzig, unrein) בפ״ג דם' כלל
 גדול אמרו בשבתי) (עיי:) שכן עני אוכל פתו
ה ואין מנפץ י י ק ה נ נ י א  עיסה בלוטה,) פי׳ ש
 אותה יפה וסוכה וטרסנא מעורב בה, ובס״ט
 במקואות (מיי•) על הנקיים חוצצין על הבלופין
 אין חוצצין. סי׳ בלוסין כמו מ ל ו כ ל כ י ן כמו
 עיסה בלוטה'). ובביר פכ״ט (כיח) אמחה את
 האדם למלך שהיו לו אוצרות בלוסין והיו בני
 מדינה טליזין אחרי המלך (כלומר) [ציל לאטד]
 עינו של מלך רעה 4) מה עשה המלך סתח להן
 את המאושרין 5) בהן ומלאו כל המדינה טריות ״)
 (א״ב פי׳ בל״ר דבר נבזה). *[אחי״ה והאטת
 שהמלה לים הרשומה ופתרונה מלוכלך וטמא ועל
 דרך השאילה מעורב ומבולבל ועיי״ע אצר וכן פ״
 רשיי לשבת שם ודשב״ם לב״ב נ״ח. אוצר בלום
 ועיי׳ תוסס׳ ביט ק״ג: ד״ד, בלמא בענין ציון של
 גיטי׳ ם״ז. ושל ב״ר אבל התוסס׳ לגיטי׳ שם ד״ד,
 בלום ציינו הך ב״ר בזד,״ל משל למלך שהיו
ן ואין י ב ר ו ע ט ן ו י מ ו ת ח  אוצרותיו בלוסין ו
 אצלי ספק שמגליון איזה כותב באו שתי תיבות
 האחרונות בעבור שראה פי׳ מלת בלם א׳ שענינו
 סתומין וחתומין ועוד ראה פי׳ בלם שענינו מעורבין
 והן ולאו ורפיא בידו לאיזה סי׳ יתן יתרון ע״כ
 מצדדם זה אצל זה. ועוד י״ל לענין אוצר בלום
 שהוא מל״י <0ד>״̂ג ,PMm וענינו ׳ מלא על כל
 גדותיו ועתה גם יש לקיים גי׳ אוצר בלום שיתכן
 לגוזרו מליי Xe:&V- פי׳ מלא. אבל בענין ציונים
 ראשונים ודאי גזרת הטלה מל״פ טובה ונכונה היא
 וראיה שהמלה סלסת היא ממש כמו מלת פרסית
ד ה ופירושו נמאס ונבזה וזה האיר לנו ע  ב ל
 מאמר ירו׳ חושך ישופנה שאי׳ בירר תרוט׳ פ״ח
 הל״ז דט״ו. חד בר נש הוי סני קופד דאימר חד
 זמן הוי אכיל קופד ועבר חד וא״ל דאימר הוי
 (ואיתכלעם) [צ״ל ואיתבלעס] וטית. פי׳ קצה בו
 והיה נמאס ונבזה בעיניו וב״ס בלעם כמו בלעדה

 בלים הנ״ל. ויפה פי׳ מ״פ ירו׳ שם ונתבהל
 וקצה עליו אבל בד,פי׳ בדם׳ קראט׳. מבואר בטעות

ל בעצמו ומת!] — ל פ ת  גדול מ
 בלס 0= בלוס׳בולוס מל״פ ^ ונרדף עם

- I- ו ו . 
(Glas, Krystall, Spiegelglas, ופתרונו-!/? 
 י) וכ״ה בכיי ויו ול״ד, אבל בדפ׳ע בט״ט בשביעית. *) וכ״ה בע׳ אצר ובנול׳ג בעיסה בלומה ובפי׳ רה״ג לסד״ט צד ליה
) ע״״ע ) וכיה בפי׳ רה״ג הנ״ל. 4) בנו״ג מזגו של מלך. 5  חסר בעיסה, ובדפי שונצ׳ הגי׳ לעוסה (ציל לעיסה) בלוסה. י

) עיייע סד ט׳.  אשר די. 6
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 התם בבלוסא בדג דמי שהחשיך(שנת קניד:> (א״ב
 בנוסח׳ דידן כתוב בכולסא). * [אחי׳׳ה ותהיה אז
 ל״י;נ׳ג*ני פי׳ aiaa, Krystaii וגם הטלה הזו נגזרה
- מל־ס שרשמתי אבל הגי׳ היותר נכונה בבולסא וכיה
ם שבת צד י רש״י לשבת עיי׳ ד י כ  באמת ב
. ת י כ ו כ  קפ״ט] ־ סי׳ חתיכות גדולות של ז
( י י ב ר ן ע ו ש א ל ו ה ם ש י ד מ ו ש א י  ו
 כדכתיב ברזל עישות (יחזק־ כ״ז, •׳׳«>. בביר פי׳ב
 אלה תולדות השטים: בשר ודם מוסך בלום *)
 אננקי על ידי שהות הוא מעלה חלודה, בסוף
 פסיקת׳ דפרה אדומה <דל״ט.>3) יקרות וקפאון
ר" "יי י׳> יקפאון כתיב דברים שהן מכוסים כ ז  י

דן הן להיות צפון לכם  מכם בעולם הזה עתי
 כהדין בולום הה״ד (ישעי׳ מ״ב, טי״ והולכתי עודם
ם ר ה ה ת א א ו ת ל י כ מ ב . (  בדרך לא ידעו 4
א פ ק ז פרש' יי' ה ך (שמות "יי׳ ט"ז 3^י ט ת מ  א
) ונעשה כמין בולוס״) 5 ם י ק ל י ח נ ש ל ם י  ח
ו א פ ת ט״י, ״׳> ק (שמו ׳ א ת שנ י כ ו כ ל ז  ש
ה של א ר ת ב ל ב י ם 7). פי׳ בולוס מ ו מ ו ה  ת
 זכוכית 8) והוא תרק־יא האמור בב״ר לענין בולם
׳ (שמית ג  , אננקי וי״א תרקיא הוא גוהר י) והוא תר
 כ״ח- י״ט; ל״ט, ייב> לשם ש ב ו ואחלמה [עיייע
״  תרק א׳ ובי] וי״ט בולוס גל [כונת רבינו על ל

6X1^1; =] פי׳ גוש עפר וגל](א־ב סי׳ בוליס 
 בליי עופרת הנקשר בחבל ארוך לידע עומק קרקע
 הים וזה ענין מאמר והולכתי עורים אתן להם
 בולים10) ועוד פי׳ בילוס [;0.<,/•£] כליי השטים
 והכוכבים וזה ענין מאמר צפים לכם כהדין בילום.
 ועוד פי׳ בלום בל״י חץ וחנית וחרב וזה
 הענין מאמר מוסך בלוס פי׳ לוטש החץ(ומשחו) ״)
, א׳יכ שלשה ענינים נפרדים בע׳ זה). [ ט ו ח  [ו ש
 * [אהי״ה והאמת שכולם מענין אחד הוא והדין

 עם רבינו שכללן יחד וטעם המלה בל״ם זכוכית
 וגביש (קריסטאל) ומראות שנעשות מהן והראיה
ם רע״ג ר׳ זעירא בעי קומי  מידו׳ קידוש׳ פ״א ד
 ר׳ מנא אילץ בולסייא א׳׳ל חכים את דאית לך
ז הקשה אם הנך מראות של זכוכית  בולסין פי׳ ד
 שהבנות רואות בהן אם הן כבגדים של חול והן
 לעצמן או לא והשיבו ניכר אתה שיש לך מראות
 הרבה לפיכך אתה שואל עליהן עיי׳ ק״ע ופיט.
 והמראות נעשות מקריסטאל על כן פי׳ הרמב׳׳ם
״ לי׳ 3י) אספקלריא (speculum, עיי״ע) שהוא ^ 
 מן זכוכית או בלאר ע־כ ומלת בלאר הוא כתיבה
 אחרת בל״פ ועי תחת בלאס והוא בלוש שעסקנו
 בו ועיי״ע בלר ד׳. - ואולי תחת המוציא בולמס
 לעשות ממנו צלוחית וכי עיייע בולטם צריך ג״ב

 לגרום בולוום ודרק] —

 * בלסטיני עיי׳׳ע פנקיה.

 3לס?ר[י] <בל״י בל״ר baiista ועוד
ixUi)וכן בל״י אמצעי׳ ־ baiHstarius 
 0;.׳xp דד׳ ,Ballistensclilcuderer והשם בליסטרא
piXXwxpa ובל׳י אמצעית baiistarium בל״ר 
 robes Gesebutz״) בפי אלו טרפות בגם׳ סימני
 חיה (חילי׳ ס׳:) [וכי משה רבינו]״) קניגי היה או
) היה מכאן תשובה לאומרים אין תורה  בליסטרי ״
 מן השמים ״פ״ צייד או רובה קשת מכאן תשוב׳
 לאומרים אין תורה מן השטים כלוט׳ משה לא
 היה [לא] קניני ולא בלסטרי וידע שמם ברוח
 הקדש״ 4י). ובפסיקתא דויהי בחצי הלילה (ס״ז.)
 ובילמדנו ויהי חושך אסלה (ילק׳ בשם תנחומי וארא
 רמז קפ״ב) השליך עליהם אבני בלסטרא (ברד ויהי
 הברד ט״ם) [וציל כמו בילק׳ שם: זהו הברד5')]
baiestrajo ובלע׳׳ז הקשת בליסטרו [בלאי׳ט 

j פי׳ חתיכה גדולה ועבה וכן פי׳ בעי עשת והוא מפי׳ רה״ג k י) כ״ה בכ״י ויו וליד ובעהיק וכיון רבינו על מלת עד 
 לסד״ט צד ז׳. *) כ״ה על נכון׳ אבל בביר ונן נירו׳ ברכו׳ פ״א ד״ב ע״ד ובמכילת׳ בסמוך גדסו בטיס כלים אבל מהרש״ם
 גרס נירו׳ בוליס ועיי״ע אננקי. י) וכיה פסיקתיר פי״ד ובילק׳ חוק׳ רמז תשנ״ט וילק׳ ישעי׳ שט״ז ועיי׳ רש״ב בהערה
 קע״ג אבל שם גזרת המלה אינה מיושבי. 4) בתנחו׳ חוקת סי׳ ז׳ ובמ״ר פי״ט בט״ס נהדין סמיא דצפי. 5) והאה״ו
 כהוצאת מכילח׳ מוחק חיבות לשני חלקים ולא ידעתי למה ובילק׳ גרם משני חלקים. ") במכילת׳ בטיס כלים אבל בילק׳
 בשלח סרמ״ז רליג הגי׳ בולום וצ״ל בולוס. 7) הך ציון אי׳ רק בנ״י ו״ו אבל בדפ״ע נשמט. 8) ונן נ״ב אצל גליק של ילק׳
 בשלח מזה הדין שגם לפני היה מונח בע׳ שלנו ציון ממכילתא ובעל מ״כ הביא בב״ר פי״ב בפירוש הך מכילתא בשם הערוך
 עיי״ש. י) כיה על נכון בכיי ביר ובכיי ויו א׳ וב׳ ול״ד ודפיר הגי׳ יוהד׳ וה״ב מהר, ודפ״ע זוהר ובכולם צ״ל גוהר
ף הנכבד י  והוא בל־ע ובלי פ סי׳ אבן טובה וכן תרקיא = Turkis, turcosa אבן טובה. וכבר הוכית ז
 ריש באנער כפסיק׳ הער׳ קעיג כי הטעות הזאת נצמחה לריב בעבור שלא ראה המאמר בפסיק׳ וחשב שזה מאמר בפני
) כצ״ל וכ״ה בע׳ גנג עיייש.  עצמו תחת שהוא סיום המאמר. ״) טיס ונ״ל שציל כל״ט חץ שחוט, ירמי׳ ט׳׳ ז׳. ״
) הועתק מפי׳ רגמ״ה כ״י לחולין (בקובץ'כ״י אנגייליק׳ דף שי״ו ע״א) רקשפ  ״) כיה בכיי ו״ו, אבל בדפי בליסטורי. ״
 הגי׳ בפעם אהת בלפתרי. 5י) ובתנהו׳ בא סי׳ ד׳ צד ק״ב: אי׳ רק משליך עליהן אכני בליסטראות, אבל בפסיק׳ אבני

ן הברד. ו ג  בלסתרא כ
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 Armbrustschntze]. (א״ב פי׳ כליי כלי מלחמה אשר
 בה מורים אבנים וחניתות לרדות החומות ולהרוג
 האויבים והאיש הטורה באותו כלי נקרא בלסטרי
 וגם הרובה חצים להרוג בהמות). * [אחי״ה וכנ״ה
 במכילת׳ בשלח פיד, ילק׳ וארא שם, קהליר פ׳ בלע
 ום׳'וישב העפר אבני בליסטרא, והקבוץ תנחו׳ בא
 הנ״ל ותנחו׳ שופטי׳ סי׳ ייד צד שכ״ח: אבני
 בליסטראות; מכילת׳ בשלח פ״ב ברד כנגד
 בלסטראות, ספרי דברי׳ כ׳י כ׳ סי׳ ריד בלסטריאות,
 ילק׳ שופטי׳ רמז תתקכ״ג בליצטראות וכן בירו׳
 פוט׳ פ״ח הל״ג דכיב: בליצטורא וכן נמצאו
 הדוגמאות שהשיר ס׳ לסוסתי אבני בליסטרוס,
 איכ״ר פתיח׳ סי׳ כ״ג אבני בליפטרס, פסיקת״ר

 קלפפכ״ט אבן בליסטראה] —
bftlsamum, $i7,1X[).ov '־ בלסמון(בל״י ורו ^ 
 בל״ע ובל״ם ב״ד
 ם׳ וירא יעקב כי יש שבר(קלספצ״א) מעט צרי:
 בלסם [קטף] ותרג׳ הפסוק <שה״ש י׳ י״י> הדודאים
 נתנו ריח איתבסם קדמי כריח בלסמון פי׳ בל״י
 ורוטי׳ מין י שטן ערב והוא ראש שמנים עיייע
 אפופלסמוף. * [אחי״ה ועי״ מה שכתבתי שם
 וכנ״ה ויקיר פל״א ושהש״ר פ׳ הנך יפה (אי, ביא)

 קינמון ובלסטון] —
 * בולסיף עיי־ע בדסיף.

; lustem בלםפימיםון (הציווי מן 
Gottes- p\0Lf;yr,uix = בלםסימיא 
 lasterung) בילמתו(בתנחי׳ ל״> ברך נבות אלקים
 ומלך <מיא׳ כיא׳ י״» ברך בלסםיטיםון, שנא>(חהלי׳
 י׳׳ גי) ובוצע ברך נאין ה׳. ובצו את בגי ישראל
י (בתנח׳ ל״) שדי ט ח  [ואמרת עליהם] את קרבני ל
 .לא מצאנהו שגיא כח (אייב ל״ז׳ כי» מי שהוא
 קורא פסוק זה פובר שמא יש לו בלספומיא שהוא
 אומר שדי • לא מצאנוהו שגיא כח אינו אלא כן
 אינו בא על בריותיו לםייכחו אלא לסי כחן וכי.
 פי׳ לשון חירוף 1,וא ובלע״ז בלספמיא. * [אחי״ה
 בלאי״ט biasfemia כיה בדפי אם׳ ועה״ק בדם׳
 ההדשי׳ אבל בעה״ק דם׳ קראקא שנת שניב הגי׳
bestemmia בלסטטיא וניל עיקר שהוא לאי״ט 
 כלו׳ חירוף וגידוף] — (סי׳ בל״י ורו׳ בלספימיסון

 מחרף ומגדף; כלספימיא חירוף וגידוף)."

 1 בלע (.E. N. einer Pers) יבכר ואשבל (בראש׳
 מ״י׳ כ״א) מפורש בסוט׳ (ל״ו: ועיי׳ שםי> בפ׳

 אלו נאמרין בגט׳ (עשרה) [צ״ל ששה] שבטים.,)
 ״ 2 בלע (Versclilungcncs) עיייע הבא אח״ז.

 1 בלע <מל״מ oinsaugon, vorsclilingen; מבלעתא
 = ״Hr בל״ע dor Schiund; בלעא' בלים

T \ > L 
) בדיג a k e n, alios, was stocken bloibt 11 לי^א? 
 דם׳ אלו טרפות (חילי׳ מ״ג:> איזהו ושט עצמו כל
ה איר ירמיה מבלעתא*). פי׳ נ ו  שחותכו וכווץ י
 בית הבליעה וכמה א״ר אויא פחות משערתא
 ועדיף מחיטת־א. בסוף מגיל׳ איכ׳ נפלה עטרת
 ראשינו <ה׳, ט״״ בר בידיה דר׳ יהושע בן לוי הוי
 ליה חד בלעוא] אתא חד ולחש ליה. (א״ב גי׳ זאת
 איני בנוסחאו׳ שלנו אכל היא במד׳ קהלת על
א מלפני ד,שליט (י׳ י•׳) ובידו׳ צ  פסוק כשגגה ש
 דשכת ם׳ שמונה שרצים (פייר הליד די״ד ע״ד
 יעיי׳ ייי׳ עי' פ״ב דם"ש ע״י> וניל שפירושו
 חולי בגרון מעכב המאכל והמשקה. ובמם׳ שבת
 פ׳ במה אשד, (פ״ז פעיא) טי שיש לו עצם בגרונו
 לימא הכי חד.חד נחית בלע בלע נחית חד חד).
 * [אחי״ה בלי פפק סיפור. מבר בדיה דדיב״ל היה
 מונח בכתובים בספרי רבינו גם באיכ״ר שם וכן
 הביאו רבינו בע׳ נשם עיי״ש. ודוגמא אחרת א״
 עוד היום באיכ׳ר שם לביאור הפפוק נפלה עטרת
 ראשנו ועיי׳ ידו׳ סוף פוט׳ דכ״ד ע״ב וע״ג, ופי׳
 בלעא לא כדעת ריב אבל הוא בל״ס הרשומה
 בלועא וטעמו כל דבר חד ועקום ועל זה נפל
 לשון הט׳ ל א פ ה א בלעיה וכן לשון ד,ירו׳ שבת
ק וכציל בירו׳ ע״ז תחת מ י נפק וכן י פ  כד נ
 שיעור הלחש בבבלי שבת שם ופתרונו דבר חד
 ירד בלע בלע נחית כלומ׳ דבר חד ועקום ירד
 וכפל הענין במלות שונות כרוב פעמים בלחישות
 ובכיי א״פ הגי׳ חד חד נחית וכי, וכיה בע׳ חרחר
 ד׳ ועיי״ש פירושו. — וכשרש בלע שענינו כמו
 בל״ט נשתמשו כמה. פעמים רז״ל ד״ט בקל}
 ובלעיה עיייע ארז, כלי׳ פיט ט״ו מלמד שבלע את
 הדרבן עייי׳ע דרבן וע׳ מלמד. חולי׳ ע״א. טומאה
 בלועה, שם ציז: ואילך מאי דבלעא קדירא, שם
 ק״י: קי״א. פולטת ואינה בולעת, שם דבליעה
 דכא, סנה׳ ק״י. אכלעו לחו, שפז קדח לא מן
ה איר זירא וכ״ח נ ו ) כיח על נכין בכיי ליד וב״ר, ובעי הרבץ גי׳ דביני לפי דפ״ר^וכ״י קים י  י) עיייע בלע אי. ז
 בחולי׳ שם וכן היה מונח הך גי׳ לרט״א כדים לטור הלכ׳ שחיט׳ סי׳ כ׳ וכן לפרישה שט והביאו סע׳ תרבץ ראיה
 נגד מדנא ביי שיונה שם חכם ולא יונה וכן פליג המהרש״ל בחידושיו וביש״ש לחולי׳ סי׳ ו׳ על הביי אך לא הזכיר
 ע׳ תרבץ ודע שבדפ״ע כאן אי׳ ׳ רק איד ירמיה ובעי תרבץ א״ר זירא ותיבת יונה נשמט׳ וכעל הפש׳ב שלא ראה כ׳׳י
 ולא דפ״ד של ערוך הניח הדבר ב*יע ויש ליישב בקל שר׳ יונה היה תלמידו של ר׳ ירמיה וגס של ר׳ זידא עיי׳ מה״י
 למהח״ף גד «יח. ואילך ואיכ זימנין אמד יונה בשש רבו ד׳ ירמיה וזימנץ כשם רבו ר״ז, ובלא כינוי ד אי׳ גיב בשקלי׳

 פ״ו ד׳י, יונח אטד ר׳ אבא.
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 הבלועים, י שם בלועי דקרח, ירו׳ שבת פייר די״ד
 ע״ד מגמע הוא חומץ ובולע עיייע טבל א׳,
 ירושלמי תרומה פ״ח דמ״ה: ך.לעוס כבלוע,
 ירו׳ שקלי׳ פיו דמ׳׳ט ע״ג האור בולע והעבים
 בולעין והיורה בולעת, ירו׳ ר״ה פ״א דנ׳ו : חשבון
 מרובה בולע לחשבון ממועט: נפעל: סוט׳ ל״ו:
 בלע שנבלע בין האומות ובביר פצ״ד בלע שנבלע
 ממני(ובתי׳׳ר א׳ בראש׳ מיו, כ״א בלע ראתבלע
;  מניה); הפעיל: ברכו׳ ב״ר: מבליעו בטליתו .
 מבליעו באפקרסותו, חולי׳ קי־ג. מבליע דם באיברים,
 בכור׳ ל״ב. מהו להבליעו בעצמות חד א׳ מבליעו
 וחד א׳ אין מבליעו עיי׳ פירש״י. בדרך השאיל׳
 ב״ט ס״ד. הנוזל את חבית והבליע לו בחשבון,
 ושם ואבלע ליה בחשבון עיי׳ פירש״י, ירו׳ שבת
 ס״ז ד״י: זה שרוקק מבליעו בכסותו כמו בברכות
 הניל. באפעל: חולי׳ פ״ז: אבלע לי ואנא איכול
 פי׳ תן לי להטעים וכן פירושו בל״ע ^ בבנין
 שני ובדרך השאיל׳ על טעימת הלימוד בברכי
 ב״ד: הא מלתא אבלעה לי בי רב המנונא ובמנח׳

T T I ״ 

 י״ז. הא מלתא אבלע לי ר׳ חנינא ופירש״י
I י ולמדני ועיי׳ יחזק׳•ב׳, ח; גי, א׳. ובנין נ מ י ע ט  ה

 הפועל עיייע הבא אח־ז. והשם: ב״ם פ״ג, מ״ח
 לוג ומחצה בלע ועיי׳ פירש״י. במ״ר פי״ד בלע בן
 בעור והוא הנקרא על שם עשו שהיה בלע [בלים
 בלױגא פי׳ גרגרן] ומכר בכורתו בשביל בליעתו.
 והשם בי בליעא, בית הבליעא עיייע בית בלע,

 ומזה ג״ב בלעם] —

an einer Qrenzo anlangon, begrenzt 1  2 • בלע (
.8ein; 2 trop. die Grenzo dor Yollk 
 orroichen, hcrvorragcn) ב״ב ס"ב: לא אמרן אלא
 דלא מבלע אבל מבלע קנה ושם כמה פעמים פי׳
 בא לתחום י ומוקף סביב ול״ע הוא וכן השיעור
 לפ״ד בידו׳ ב״ב ס״ז דט״ו ע״ג ועיר במובלעים' בה
 סי׳ שהיו הנקעים וסלעים מפוזרים במיצר השדה
 ובתחומו, וכן ירו׳ עירו׳ פ״ד דכ״א ע״ד עדרות
 המובלעות פי׳ שהם בתוך התחום. ובדרך השאיל׳

I מי שבא לתכלית השלמות והגיע למחוז התושיה 
 נקרא בל״ע ^ וכן בלים מושלם ומשובח וזה
 הפתרון ג״כ בברכו׳ ל״א: מאי זרע אנשיס (ש״א,
 א׳׳ יי״). . זרע שמובלע בין אנשים כלוט׳ שיהא

 מובחר ומושלם בין אנשים. .

geschlagen werden, Schlage 3 בלע <בל״ם * 
 empfangen, vapulare) ברכו׳ נ״ו. תרץ

 I קולפי(= ;0<ן*.(6*) בלעת, מנחו׳ ז׳. ערבי׳ ב״ב.
 קולפי טאבי בלעי, עיייע קלף זי׳ וקרוב לל״ט <ש״נ
 י׳ז, ט׳ז; איוב ליז׳ כ׳>. וכן טעם מלת בלע בל״ם,
ה (משלי ניט, י״ט) ולא בליע נ ע  וכן תרג׳ ואץ ט
ע וגזרו: מענה מלש׳ ל  צ״ל כמו בפשיט׳ ולא ב
 ענה וכן העתיק׳ הפשיט׳ הכו, ומכים (ביאש״ י״ט׳

 י״א; שמות הי, מ״»,

 * בלע (בלש׳ םאנםק׳ bhru הוצואריש bru בל״ם
Augendeckel,י Augen- בל״י 
 branen) במד־ר ספ״ה ולא יבאו לראות כבלע
 בטי׳ י׳׳ » מהו כבלע א״ר לוי אם רואין בארון
 כבלע הזה שהוא נופל מן העין מיד הם מתים.
 וניל שהוא ל״פ הרשומה ואותיות רי״ש ולמ״ך
 מתחלפות ודורש כן שלשון נופל על לשון הוא
 וטעם הטלה בל״פ מכסת העין ועפעפים ויפה פי׳
 בעל מ״כ כשיעור הרף עין שהמכסה יורד למטה
 על העין ומכסה העין וחוזר ונגלה עד טהרה וזהו
 הרף עין שנרמה העין מראייתה. וגם דש״י
 ומעתיקים ישנים פתרו כבלע של מקרא בל׳ כסוי
 ועי זקנים העתיקו בהרף עין ראה ספרי על
 ההעתקה הפרסית צד דים ואילך, וגם בל״ע נאמר

• פי׳ מסך ומכסה. ד *  על עפעפים ^

 * בלעיןטים וצ״ל בעלין וכ״ה דגי׳ בדם׳ זיטאטי׳
 ובפי׳ א״צ לידו׳ דמאי פ׳׳ג דכ״ג סעיב

 עיי״ש,

Volksverschlinger (אי : ו נ י ב ת י ע ד ל ) 0 ע ל  ב

nicht zum Volk (I8r.) Gchorigcr ('ב 

 ולסע״ד מל״ע ^ וכן בל׳ עבר החדשה בלען
ע עם בחלק (סנהד׳ ל  Schlemmor, Verprasser) ב

 ק״ה-> פי׳ שיעץ עצות לבלע עם ישראל י). ם״א
 בלעם בלא עם פי׳ שאין לו חלק עם ישראל י).
 פיא בלא עם שיצא ממקומו ומעטו והלך לעם
ה ל ב  אחר אל בלק. (א״ב בנופח׳ שלנו כתוב ש
 ע ם ומפרש רש־י שבלבל בעצתו). * [אחי־ה ואם
 ננקד 'ש ב ל ה עם (עיייע בל ג׳) אז נוכל לומר
 ששיעורו' מבלה ומכלה עם כמו ?לע עם וכן גרס

 נ״כ תייר א׳ לבמד כיב, ה׳ שהעתיק הוא בלעם •
א דבית ישראל וכן יש מ ע ת י ע ו ל ב מ  דבעא ל
 להוכיח מהברת הטלה אצל י ע׳ זקנים שגרסו
 B*X«ia והוא כעין דוגמא ארמילום פי׳ מחריב
 עם עיי׳ע ארטילום וכן שיעור של שמות פרטים
 Laonicus, Nicolaus, Nicodemua וזולתם וכן העיד

 בלעם בדיה. א׳, ו׳ נ״ה ובתמורתו יבלעם (יהושע

 י) עיי׳ על העצות שיעץ בסנהד׳ קיו. ידו׳ סנהר׳ פ״י הל״ב דכיח רע״ד, בסדר׳ פיכ, וילמדנו הובא בילק׳ בלק פכ״ג דיה
 וישב ופירשיי לבמדב׳ כיה׳ א׳ ולסגהד׳ ק״ה. דיה שבלה. *) וב״ה בפירש״י סנה׳ שש ד״ה בלא עט.
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 י״ז׳ י״א) אולי נקראה כן יען שאויר אותו מקום
 רע היה וארץ אוכלת יושביה היא. ועל יתר דרושי
 רז״ל בענין בלעם עיי׳ ברכי ז׳. סוט׳ ט׳ ן י״א.
 םנהד׳ קיו. ואילך, זבחי׳ קטיז. ע״ז ס״ה, י״ט, אבות
 פ־ה טייח ומי״ט, ב״ר פס־ה עיי״ע אבנימום, ספרי
 סוף וזאת הברכה ובמ״ר ספי״ד. — ודע שבכ״י ו״ו
 אין לע׳ בלעם יערך בפני עצמו אבל נבלע בע׳
 בלע א׳ ובשאר ב״י וברוב דפ״ע תחת סוג ע׳
 בלעם נכלל ג״כ ע׳ בלע א׳ ואנן בתר דפי אמש׳
 גררינן ששם נסדר יפה — וגוזר אני המלה מל״ע
 הרשום׳ וכ״ה בל׳ עברי׳ חדשה בל;3ן פי׳ גרגרן
 ואח״כ מצאתי סמך לדברי מבמד״ר פי״ד בלע בן
 בעור והוא הנקרא על שם עשו שהיה בלע וכי,

 עיי־ע {לע א׳ בסוף הע׳] —

vcraciitiich, ekoiig 4) עיי״ע ־  * בלעס (בל״ע ^
 בלם א׳ סוף הע׳.

fruhreife, ftyilis בלפסין(באותיות הפוכות מליי 
oino או כמו בלוסין בליע Feigcnart 
 Art Mauibcerfoige; בלונםין=בלוםין צ״ל לבוסין
cino Art Kuchengewachs) ̂־״•* כטו  מל״ע 

 בר״ג דהנודר מן המבושל »דרי׳ סיט:> ר׳ יהודה ור׳
 שמעון אייתי לקטייהו בלופסין י) ר׳ יהודה אכל
 ר־ שמעון לא אכיל, ובם׳ ב׳ במעשרות (םיח> היה
 עושה בבלופסין י) לא יאכל בבנות שבע. ובס׳
c הנוד׳ מן המבושל בגט׳ ביצי טרוטיט׳ (נדיי׳ נ׳ 
 תנן התם היה אוכלין בבלופסין מאי בלופסין מיני
 ד ת א י נ י דעבדין מנתון לפידי 3). ובס׳ אחרון
 דעוקצין(פיג׳ מ״ב> ר׳ יוסי אומי חוץ מן הבלופסין 4)
 וזאת טעות וזיא שהוא מין ירקות כמפור׳ בלפסן.
 ומצאתי בסיא בלונסין, ס״א בלוסין, ס״א בולבסין5)
 ומין עכביות הן. (א׳ב סי׳ בולבוסין בל׳י ורו׳ מין
 חסית כמו בצל מעורר תאות המאכל והמשגל
 אבל פיבולסין בל״י מין תאנים וגרגרות וכן תוכן
 הגי׳ ולא בלפסין ובפירוש גרסינן בירו׳ דדמאי ם׳
 אלן דברי׳ (פ״ב ד,ל״א דכ׳׳ב °ע״» בולבוסים הנמכרין

 בקיסרין ושם אופר שיש מהם אדומים ומהם לבנים
 וכן האמת). * [אחי״ה עיי״ע בלבם שהביא כבר
 ריב הך דירו׳ ושם הצגתי טיס בנוסח׳ של ירו׳
 והנה ראש דברי ריב אמת שבו לכוס בצל ופיבולום
 מין תאנה ובאמת נקראה כן מעיר ?)ג»$<1>
 באטטיקא יונית אבל בולבוס פי׳ בצל מאן דכר
 שמיה בציונים רשומים בערך הנוכחי. ואם גם

 הביא רבינו ס״א בולבסין (ובדם׳ אמש׳ בטעות
 בלוכסין) בודאי ט״ס וצ״ל לבסין או לבסיס כגי׳
 הרמב״ם במעשרו׳; ודע שבציוני נדרים ומעשרו׳
 עסקנו ממיני תאנים ובמשג׳ עוקצי׳ ממיני הירק
 כפי׳ רבינו בעצמו מעיייע לפסן וע׳ עככיות) וא*כ
 בג׳ ציונים ראשונים תתכן הגי׳ או פיבולסין כדעת
 ר״ב או בלוסי,ן כסיא שהביא רבינו, הראשון בליי
 תאנים הבכירים והשני בל״ע הרשומה בתחלת הע׳
 ג״כ מין תאנים וכן פי׳ הרטבים במעשרות, אבל
 בעוקצי׳ ששם פי׳ המלה מין ירק צ״ל שגי׳ אטיתת
 בלונסין או לבוסין ושניהם מורים בל״ע מין ירק
 ובע׳ לפסן באמת גי׳ בעוקצי׳ בוליסין לסי גי׳ כיי
 ק״ט ובולוסין בדפ״ר וציל לבוסין וכן בנוסח׳ דידן
 בעוקצי הגי׳ בלוסין ופי׳ הרמב״ם שם הוא הנקרא
 בליע ענב אלדב = ^ פי׳ בל״ע אכטיחי׳
 וקשואים. ורע״ב לעוקצי׳ הביאו ולא פירשו.
 — ודע שבערך כלם הביא רבינו ג׳ ציונים
 מסוף תרוטות גפייא מיי) מריש עוקצי׳ (ם״א
 מ״0 עוקצי תאנים וגרוגרות הכליסין (ויותר
 נראה גי׳ הירו׳ במעש׳ ו ה כ ל ס י ם) ומחולי׳
 ס״ז? היתושין שבבליסין ורבעו לא סירשו
 ופי׳ ר״ב לא נהירא עיי״ש ונ״ל לגרוס בכל
 הני מקומות בבי״ת הבלוסין או הבלסים והוא
 ל׳ ערבי שרשמנו סי׳ מין תאנה וכן סי׳
 הרמב״ם בעוקצי ובמעשר׳ (אף כי היתה מונח׳
 לפניו גי׳ מוטעת בכיף) ודבר הלמד מענינו הוא
 שטעמו תאנים ועיי׳ תוייט לעוקצי׳ ספ״א אבל רש״י
 לחולי׳ וכן הדיש לעוקצי סירשו מין קטניות
 ותוי״ט שם העיר כבר על הך סתירה ונ״ל לישב
 שלדעת רשיי מוכרחים אנו לוט׳ שפירשו כליסין
 בחולי׳ כמו הכלוסין בעוקצי סיג טיב וכיה באמת
 הגי׳ במשניות וכבר אמרנו לעיל ששם עיק׳ הגי׳
 בבית וכן כתב התוי״ט בסיג בעוקצי דיה כלוסין
 ואיכ בלוםין של חולי׳ ובלוסי׳ של עוקצין
 שפתרונם מין ירק הוא שרשמנו סי׳ טין

 י ירק. והכל על מקומו יבא בשלום] —

 * בלצא (N. einos Mannes .®).שמיר פכ״ט שאל
 בלצא את ר׳ עקיבא. פי׳ שם אדם.

 * בלי^טךא עיייע בלסטרי.

 * בולקס עיייע בית זבדאי ומ״ש.

 * בילק עיי״ע חלק וי.

) גס כאן צ• ל בפבולסין או בבלוסין  •) צ״ל פכולסין או בלוסין ולפנינו בגט׳ אי׳ בלוספיין ושם נ׳: כלופפין ושניהם ט״ס. י
 וכ״ה באמת בידו׳ מעשיות פ״ב ד״נ. רק שם אי׳ בט״ם בכליסין וצ׳׳ל בבלוסין ובמשנה בנלי וירו׳ דפי זיט׳ הגי׳ בלבסים
 (ודפ׳ קראס׳ בט־ס בלכסים). י) כ״ה לנכון •בדפ״ר ובעד,״ק דפ׳ קראקא שנת שניב ובדפיע בט־ס לפידי ועיי״ע לפרא.
. ן י ס ב ) וניל שצ״ל ל 5 . ס י ס ב  >) צ-ל הבלונסין כסיא בסיף הע׳ או לבוסין וכן גרס הרמב׳׳ם בפ״מ למעש׳ היד, עוש׳ ל



 קה ־ * בילקאיות

 * בילקא1ת <ט״ס> ספרי ואתחנן פיסק׳ ליו אפי׳
 שערי בילקאות ובמסיות וכי, צ״ל

 בסילקאות עיייע בסלקי.
ipuXaxTvips; בילכןטירים 0= סילק * 
 בל״י wachter״) ססיקת״ר ם׳
 קרבני מי פורע להם שני בילקטיריס מרדכי ואסתר
 מרדכי מבחוץ ואסתר מבסנים .ומובא׳ הך פסיקת׳
 בילק׳ בא רמז קציא ושם בטיס סלקטירין וצ״ל
 פלקטירין פי׳ בל״י שוטרים וכן ציל בילקטירים
 עיי׳ ריט״ז בטיר ח״א, קס״ב ועיי׳ ערך הבא אחיז.

apx^TTjpsîמ6^81ז0118)בפסיקתי  * בלקטיךים(;6=
 רבתיפכ״ד ובפסיקתא דר״כ ם׳ החודש
 נ״ו. לסי גי׳ ב״י אקס׳ שני בלקטירים מרדכי
ן רי  ואסתר וט״ס במקום כרקטירים או כלקטי
 עיי״ע ומ״ש הרב החי באבער בהערה רל״ט בפסיקת׳

 שם ואולי מן הענין הזה גם ע׳ הקודם לזה.

Ji^f בלו*(או בהפיך אותיות כמו ברולית טליע 
langos, kreiaelformig herabfallendos Haar 
 או מלים ?לורא Haarflechte, Haarbuschel) בם״ק
 דע״ן (מיג יף "'•> יום תגלחת זקנו ובלוריתו, בם׳
ה ^ (סנהד׳ כ״א. ועיי׳ שס מיט. ב ר  כה״ג בגט׳ דלא י
 קירי׳®׳ ע״י» כולם מגדלי בלורית היו י) בס׳ אין
 אין מעטידין בגט׳ אין מםתםרין גע׳׳ז כ״ט•) ובפי
 ואלו הן הלוקין בגט׳ וכתובת קעקע(מכו׳ כ׳א. וכ״ה
יײ נ"ב־> בלורית : ע״ז ב״ט• נ א י  בביצי כיח: כתיב׳ ס
 ואפר מקלה וגבינה, תפשה בבלוריתא בס׳ אלו הן
 הנשרפין (בסדק) [צ״ל בגט׳] הגונב את הקסוה
 (סנהד׳ מ״ב. במד׳ר פ״ כ ועיי׳ תייר א׳ לבסד׳ כיה, אי),

 פי׳ ״ציצית של שיער״. • [אחי״ה הועתק טפי׳
 ריח (והוא בקובץ ב״י אנגייליק׳ דף פ־ג.) שפי׳
 כן ריח לפנהד׳ ב״א. ופי׳ רבעו הובא בתוי״ט לע״ז
 פ׳א מ״ג, וכיה דעת רשיי ובע״ז י״א: לועז אפודליץ
 וציל אפוכליץ Haariocken = boucies; וכנ׳׳ה
 בויק׳ר רפכ׳ג אלו מגדלי בלורית ואלו מנדלי
 בלורית וכיה כשהשיר ם׳ כשושנה, תוספתא שבת
 פיז ודביר סיב העושה בלורית אינו מגדלה אלא
 לשמה של ע״ז. ובענין גזרת המלה יש לי ב׳
 פירושים או מל״ם הרשומה וטעמה מחלפות
ה וכן העתיקה הפשיט׳ ישעי׳ ש ק ה מ ש ע מ  ו
 ג׳. כיט ׳ או טל״ע הרשוט׳ בחילוף אותיות וטעמה
 שער ארוך נופל מאחורין ומאחורי העורף וכן דעת
י בלורית ל ד ג  רש״י בכים ועל זה מעיד התואר מ
 וזה היה מדרך עובד עכו״ם ובזה נבין עיז כ״ט.
 ונכרי המפתסר מישראל כיון שהניע לבלוריתו

! 0 ר 5 ל • ב . 
 ־ %

 שוטט את ידו(ובקצת שינויים בתוספת׳ עיז פ״ג
 ובירו׳ עיז סיב דט״א רע״א). ואותה בלורית קדשו
ח כיי לע״ז שם  עכוים לע״ז וכן מצאתי בפי׳ ד
 (בקובץ כיי אננייליק׳ דף י״ח) וזיל: פי׳ בלוריתו
 מקום בראש שטגלחץ אותו הכופרים לע״ז וכו׳.
 ועיי׳ פיט להרמב״ם לע״ז]-(איב ם״ כלרית בל״ר

 [cirrus] קווצות שער).
 בלו* (כמו בלנרי בהשמטת הנו״ן והוא מליר
 Badckleidor, balnearia) בפ״ג דהבית (שבת
י ם נ י  קמ״ז:>האוליירין מביאין בלרי נשים, פי׳ פ ד
 לפי שהנשים אין רוחצות בלא סדינין, פ״א צניפות
 שעל ראשי הנשים (איב עיייע בלנר). * [אחי״ה
 בלר כמו בלנר ונוין מבלעת ומגפי אחרת בנרי
 ששם למיד מובלעת, ובתוספת׳ כלאי׳ פיה הגי׳

 בלארי נשים] —

 בלר (Grundsteuer טל״י iwXaptOV) ,Schollo) בפי
 הגוזל זוטא בגט׳ אין פורסין(ביק אמר רב
 בר מתא אבר מתא מי עב טי) והני טילי בבולרא
 וכרגא סי׳ בולרא יבול הארץ כלו׳ מס הארץ. (א״ב
 בנוסח׳ דדן גרסינן בורלא). * [אחי״ה ויש לקיים
 ג״כ גי׳ הספרים שאז תהיה המלה ל״ע בוראל
J סי׳ ממש כדברי רבינו יבול הארץ ^ 
 ולגי׳ רבעו הוא ליי הרשומה ופתרונה גוש עפר

 כלוט׳ מס שפורעין מן הקרקעות] —

Perie, Beryii י (בל״ם בלורא, בל״ע וס׳ ל  ב
 Edeistein) בב״ר נעשה אדם מיי״ למלך
 שהיה מטייל בפתח פלטין וראה בולרין אחת
 מושלכת אמר מה נעשה בה וכי. (א״ב סי׳ כליי
ב כיון על ע׳ הקודם  לבנה קטנה).» [אחי״ה ד
 ולא נ״ל אבל היא מלה ערבי׳ פרסי׳ וסו׳ וטעטה
 אבן יקרה הנקר׳ בחילוף האותיו׳,11^86 (עיי׳ על
 פגולותיו פליניאום ליז, ה׳) ושיעור המאמר המלך
 ראה אבן שוהם מושלכת בארץ אמר מה נעשה בה
 כלו׳ בתמורת ערכה מהן אומרי׳ דימוסיות פי׳
 מרחצאות עיי״ע דמום ג׳ כלוטר מרחצאות לרבים
 מהן אומרי׳ פריבטאות (privatus) כלו׳ מרחצאות
 ליחידים אבל המלך בעצמו נזר אומר צורת ספל
 דהיינו אנדרטין(עיייע) כך הקביה אם גם מתיעץ
 עם טהיש בכל זאת עצת ה׳ היא תקום ודרכו
 יחפץ. ועל גי׳ מוטעת בירזלין עיייע. ועיי׳ עוד

 בט״ע ע׳ בורלא א׳] —

ת או מליע stacke j^i או מליר י  * בלר, בלי
 Barren, barra, barri) בביר פכ״ח ויתרם
 אכלה אש (איוב כיב׳ כ׳> שהיו רואים כלריות של

) בסנה׳ כ׳א. הגי׳ בטעות בלוריות. *) כ״ה לנבון בכיי ויו, ליד ודפ״ד, אבל בדפ״ע מיבעט! 1 
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 זהב נתכות באש וכתב בעל מ׳ב בלויות ם י ׳
ת וחבלדאבדי ולאמשתכחי ו כ י ת ך ח ו ר ע  ה
 בדפוסי׳ שלנו ונם בכ״י נעדרה המלה ונאמן בעל
 מ״ב לסמוך עליו שהיה לפניו ערוך יותר שלם.
 ובענין הפי׳ י״ל שהוא ל׳׳ע חתיכות גדולות או
 י״ל שהוא בל״ר אמצעית ?ךי זהב, ובילק׳ צפניה
ת של זהב. ומהר״ם ו י ר ו ל  רמז תקס״ו הגי׳ ב
 דילונז׳ פי׳ ן לש׳ לעז ופירושו ״כדורים״ ונראה

 שכיון על ל״י pwXapwv ולא דק היטב•

 * בל1יךיא (Frauenname, Valeria) בר״ה י״ז:
 שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל
 כתיב •בתורתכם וכי׳ והמלה בתורתכם לי׳ בשאלתות
 ויקהל סי׳ ס״ו; יבמו׳ מ״ו. מעשה בבלוריא הגיורת
 שקדמו עבדיה וטבלו לפניה וכי, מכילת׳ בא סטיו
 מעשה בבלוריא שטבלו מקצת שפחותיה וכי,
 ובמםכ׳ גרי׳ פ״ב הגי׳ ברוריא (ולא ברוציא כגי׳
 החכ׳ קירכהײם) וכ״ה בכיי ר״ה עיי׳ ד״ס ר״ה צד
 י״ט וכתב דיל׳ר בכ״כ ״שהיא ברוריא״ ור״ל
 שאותיות רייש ולמיד מתחלפות ולא שבלוריא
 היא ברוריא אשת ר"מ ובתו של ר׳ חנניה בן

 תרדיון ועיי״ע קלסטרא.

9 y o X k z p x , foiiera,בלוךין(בל״י ורומי • 
 follarion, Geldmunze = '/! Unze) בריש
 שהש״ר אין הקכ״ה מקפח שכרך משל לאדם אם
 מאבד סלע או בלורין בתוך ביתו הוא מדליק כמה
 נרות וכי. פי׳ בל״י ורו׳ מין מטבע אשר בא זכרונו
 גם בשם פולר עיי״ע פלד ג׳. והרב בעל מ־כ טעה
 לפרש ״מין תכשיט כדאי׳ בם׳ במה אשה ולא

 בכליאר׳, עיייע ככליאר.

Schwatzer, <pW*po;, <pW7)po; בלוךין (בל״י * 
 Possenreisaer) ע״ז י״ח: ההולך
 לאיצטדינין ולברקים וראה שם וב׳ בלורין הדי זה
 מושב לצים ואין ספק אצלי שהיא מלה יוני׳
 הרשומה בעל מדבר בפטפוטי מלין הבל וריק
 למען יתענג ההמון וזה מושב לצים ועיייע בקיון

 אבל הטלה המצו״נת' לי׳ בגירסתו.

;aus- durchsuchen ^  בלש (בל״ע ^״cr בלים ^^־
 בלשת=Durchsuchungsmannschaft ; בלושי

der Stock der מקל הבלשי.ין Durch- Ausforscker 

ת (פ״א ט״» פשפש קטן ו ד מ ק ד « ם  Durchstoberer) ב

 היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה פי׳ לחפש,
 תרג׳ ויחפש(אינק׳ לביא,®׳ ל א׳ ל״יי> ובלש. בילשת י)
 שנכנסה לעיר בשעת שלום בס׳ אחרון דע״ז <ע׳:)
 [ו]בדיג דכל היד ינדה י־ג•), ובכתוב׳ בס׳ האשד,
 שנתאלמנה בגם׳ עיר שכבשה כרקום (כתיב׳ כ״«. ועיי׳
 שנת מ״א. »י׳ י-ייי׳) ובשבת בם׳ חבית [בגט׳] כל שלא
 בא בחמין <קמ"יי:> אין לך כל רגל ורגל שלא בא
 בלשת לציפורי י), ובם׳ יו״ט בגט׳ מביאין שלמים
 (ביצ׳ ב״א•) בלשת שבא לעיר ובקשה לחטוף את

 העיר, בסיג דכיצד מכרכין <ביב׳ מ׳'י־> שדר בלושי
׳ ט ג  ומייתי ליה [לביתיה] 3) ו ב פ׳ ב א ם י מ ן ב
י ש ע ר ו ת (ניח ת ה ש א י ב ה ת ש ק ו נ י  ת
ד ו ד ׳ ג . פי ד ו ק פ א א ו ש ו ל ב ־ ר ד  נ״-> ש
ה ל ב י ת י ה ענין חפוש הגדוד י  מ י י ת י ל
 שמחפשין את העיר. מקל הבלשײןי) בכל כלי
 עץ בפט״ו בכלים (טיח. פי׳ בעלי הטכס יש להם
 שמשים שעומדים לעיין הנכנסים והבאין ובידן
 מקל של עץ או של מתכת לראות ולידע מה
 בתוך השק והוא כעין שפוד(תרג׳ ויחפש וכלש>.
 * [אחי״ה יש למחוק שכבר הביא רבינו בתחילת
 הע׳ ועל השמתו פעמים נ״ל בעבור שרבינו שואב
 פירושו מפי׳ רה״ג והוא מהפך הסדר בציונין ודברי
 רה״ג הובאו בקובץ מעשה ידי גאוני׳ קדמוני׳ צד

 י״א בקיטוע אבל ר״ש לכלי׳ שהזכי׳ פי׳ הגאון,
 הביאו באריכות ואנו משלימים משם מפני שטו״ל
 לא היה מעורר עליו, וז״ל של רה״ג: מקל
 הבלשיים א־ד הבלסיין אלו שמחפשין ומפשפשין
 במקל בין של עץ בין של מתכת לראות ולידע
ן י ע א כ ו ה ו  מה בתוך כלי אחר שטו בלישא [
ש ל ד. ם ע ב ד י ם ם י כ פ י ה ל ע ב ד ו ו פ  ש
ך ו ת ע מה ב ד י ל ל ק מ ם ב י ש מ ש מ מ  ש
 ה ש ק] וחפש מתרגטינן ובלש ושנעו פשפש קטן
 וכי ע״כ], — ובילמדנו ויהי בעת ההיא וירד יהודה,
 בנוהג שבעולם בלשיי מסד לפרסוף5) אם בורח
 ממנוחי׳ ובם׳ לכה ארה לי שלח עטה אופיקילון י)
 ובלשיין כבר פי׳ בע׳ אפקילין. * [אחי״ה בתנחו׳
 לי׳ שני ציוני׳ אחרוני׳. וכנ״ה מיק״ר פל״ו בולשין
 אותה מתחתיה ואח״כ נוטעין אותה, וגוזר אני המלה
 מל״ע או פרסי הרשומה שטעמה חפש ולדעת
 א״ד שהביא רה״ג לעיל מזה הענין גם שרש בלס
epi׳jvwv (עמוס זי. י־י) ובאמת עסילס תרג׳ בולס 
 כלו׳ חופש ושוחר והרבה מורגל בתרג׳ עיי׳

) נש־ס תמיד בולעת אבל נעיז פיה מ״ז בגי׳ דבינו.  י) בנ״י ו״ו, ל״ד ב״ר וער,״ק הוא המשך הע׳ ונן הוא גנון. י
 י) עיי׳ שינוי הנוסח׳ ככרכו׳ ומלת לביתיה לי׳ בכיי ערוך וכן לי׳ בכיי ש׳׳ס עיי׳ ד״ס שם ולי׳ בב״נ צד כ״ז. ואין אצלי
« ו ו ל ״ ד. 4) בנו״ג ביוד אחת אבל בפי׳ רה״ג לסר״ם צד  ספק ששייך לציון הבא בסמך ונשמט בדפ״ע ואי׳ רק ב כ ׳׳ י ו
 י״א הבלשיים, ובידו׳ דמאי רפ״ז דכ״ו. מקל בלע-. 5) כ״ה לנכון ולא פרצוף כגי׳ דפ׳ װיניצ׳ ופיזי, ועיייע פרסוף.

 •_) עיי״ע אפקלין.



 קז בלש

 מהרי״ל עמת״ר ח״א׳ ק׳ ולציון מעובדיה ו׳ יש
 להעיר על ב״ק ג׳ סע״ב] —

abgenutzto Kleider, Lappen, בליתא(טל"0בליתא 
 Fctzen) אייתי קירה דבק בבליתא. בדיג
 דהאשה שהלך בעלה (יבמי ק״כ. ועיי׳ תוספי לבכור׳
י בגדים א ל ב  ליו: ד־ה י״ייה). פי׳ הדביק שעוד. ב
 ושם במצחו ועבר לפניהם ולא בשקרוה י) <ם־א
 ולא סקרוה),) כלום׳3) ולא הכירוהו. ובם׳ האיש
 מקדש בו בגט׳ התקדשי לי בכוס (קידוש׳ מ״ח:)
 צייר בבליתא, ובר״ג דרכל שוחטין (חילי׳ ח׳:)
 בליתא דםרםא [;Yorhang, <p«po] בפי ר״א אומר
 אם לא הביא [בגט׳ אין עושין לה חלןק](שבת
 ?*יי•) לייתי בליתא דאית4) ליה שפתא פי׳
י - חתיכה של בגד בלוי. *[אחי״ה וכיה ברש׳י כי
 עיי׳ דיס שבת צד קנ״ו: נדפ״ד ובדם׳ פיז׳ אי׳
ך ולי׳ בכ״י ו״ו ול״ד ודם׳ ו י ס ל  עוד הסיום5 ב
 װיניצ׳ ואמש׳ ויש למחוק. וכל ערך זה שייך לע׳
 בל ג׳ כי טעם המלה בל״ם וע׳ שחק של בגד
 וכשבת וקידוש׳ בנוסחאותינו הגי׳ בלייתא וכיה

 בל״ם הרשומה] —

 D3 (fiber 8ie, an, in ihnen) ולא בתפלה בםס״ק
 דיומא (יימ. מובא בילק׳ ואתחנן רמז תתמ״ב ועיי׳
» פי׳ [בשאילתות]5) בקרית ׳ מ  שאילתות ואתחנן סי׳ ק

 שמע אתה קורא בקול רם אבל לא בתפלה בקול
 [רם] אלא בלחש, בם יש לך רשות לדבר ולפסוק
 ימן התלמוד ולא בדברים אחרים בם עשה קבע י)
 אטד רבא המפסיק בשעת שקורא בתלמוד ושח
 שיחת חולין עובר בעשה שנא׳ (יביי׳ י׳׳ זי) ודברת
 בם בס יש לך רשות להפסיק ולקרוא קרית שמע
 ולא בדברים אחרים. פ״א 7) ודברת בם בם ולא
 בתפלה שבק״ש אתה יכול להספיק בין פרשה
 לפרשה ולהחזיר שלום לכל אדם דתק (ברכי׳ ט״ב׳
 פ״א) בם׳ היה קורא ובפרקים שואל מפני הכבוד

 ומשיב שלום לכל אדם. ירושלמי(ברבי׳ שם ד״ד:>
 רב הונא בשם רב יוסף ודברת בם מכאן שיש
 לך דשות לדבר בם אבל כתפלה א• אתה יכול
 להפסיק בין פרשה לפרשה ולהחזיר שלום דתנן
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 בפי אין עומדין (פייה מ״א ר״ל:) אפי׳ המלך שואל
 בשלומו לא ישיבנו א״ד ולא בתפלה שלא יאריך
 בתפלה שחיי שעה היא לבטל התורה שהיא

 חיי עולם.
ק דטןײ^ (טי: « ש ו (Anholie als Opferatatte) נ ל מ  ב

 ועיי׳ זבחי׳ קי׳׳ח. ותוספי זבחי׳ קי״ז: דיה ר׳ שמעון׳

 ותוספי פסחי׳ ל״ח: דיה זאת) אין בין במה גדולה

 לבמה קטנה אלא פסחים ואוקימנא בגט׳ ומגיל׳ שם)
) הקבוע להן זמן, 8 ת ו ב ו ן פסחים והן ח י ע  כ
 ומפורש בסוף פרת חטאת פ׳,אחרון דזבחי׳ (ק״כ.)
 ובסוף תוססת דזבחי׳(תוספי קרבנות סםי״» אלו דברים
 שבין במה גדולה [לבמה] קטנה קרן וכבש ויסוד

 וריבוע וכיור וכנו בבמה גדולה ולא בקטנה חזה ־
 ושוק ועור העולה לכהנים בבמה גדולה, חזה ושוק
 ועור העולה לבעלים בבמה קטנה י) אכל נותר
 זמן וטמא זה וזה •עוין (זבחי׳ שם ודקי״ג. במשנה)
 איזו היא במה גדולה בשעת (איסור) [צ״ל כגי׳
 תוסס׳ קרבנות שם ה י ת ר] יבמה אוהל מועד נטוי
 כדרכו אין הארון נתון שם10), איזו היא במה
 קטנה בשעת היתר במות עושה אדם במה על פתח

 חצרו ועל פתח גינתו ומקריב עליה הוא ובנו ובתו י
 [ועבדו ושפחתו] ״). ״ [אחי״ה ד״ה של ערך כאן
 במה אי׳ לנכון רק בכ״י ה״ב אבל בשאר כ״י ודפי
 דיה בם. וגס הציון ממוט׳ לא שייך לערך נוכחי

 כי אם לערך הבא אח״ז]—

ein erhohtor Ort, יבל״ס ביס P־fiaa בימיו (מל״י 
z. 1 Rednerbuhne, 2 Schaubiihne .11, 

 Richterstuhi 3) בסוט׳ בפי ואלו נאמרין בכל
ן (ט״א. ותוספת׳ סוטי ט״ח) במוצאי שביעית ו ש  ל

 עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה.
 ובר״ג דההליל (סוכ׳ נ״א: וירו׳ סוב׳ פ״ח דניה רעיב)
 ובימה של עץ בנויה באמצע ״) וחזן הכנסת עומד
 עליה פי׳ מגדל עץ. בפיק דעיז »״'•> אסטדיא
 (עיי״ע) ובימה פי׳ מזבח לשם ע״ז. ובילמתו(הנחי׳
וישמע פרעה את הדבר הזה '( :  שמית סי׳ י׳ צד ט״ד

 ויבקש להרוג את משה: העלה את משה לבימה
ן בו. (א״ב פי׳ בל״י בנין  להרגו, פי׳ מקום שמי

י פראג בטיס כלי. כדפ ( י ו״ו לי׳ וגם לי׳ בע׳ בשקר לפי גי׳ הכ״י. 3 י כ ב ( ) ובדפי אמש׳ ופראג כמיס בשקדות. 1  י
) כנ״ל להשלים וכ״ה בשאילתות הנ״ל וכן הביאו דש״י ליומא  כיה בכיי ו״ו ול״ד ובשבת אבל בדפ״ע בט״ם דלית. 5
 שם ורכינו בע׳ בס ב׳ הביא »פי׳ בשאלתות״ אבל לא נמצא כמוהו שם ונ״ל שלוקח מע׳ שלנו ועיי חסרון ידיעה איזה
 כותב או מדפיס נעתק ממקומו דיל מע׳ בם לע׳ בם ׳שלא במקומו. 6) וכ״ה בכ׳׳י ט׳ וב׳ ול׳ ובילק׳ וביי״ף וברא״ש
, ילילי מיסתפינא י ע ר ם א ש ע ל ת א ד ודברת בם וכי עשה קבע ו ט א א ח  עיי׳ ד״ס יומי צד כ״ב. אבל בנו״ג ר׳ א
) וכיד, כתוספ׳  הייתי אומר שזה מן הגליון בא לפנים ואיזה כותב הגיח לעצמו שאי׳ כן בשאילתות דר׳ א ח א י גאון. 7
) וכ״ה  ליומי שם וכרכו׳ י״ג. ד״ה ובאמצע ועיי׳ הפשב״ע. י) כ״ה בכ״י ו״ו, ל״ד ה״ב וכ״ה במגיל׳ ובזבהי׳ קי״ט. י
׳ מגיל׳ פיא הלי״ד דע״ב ע׳׳ג ובזבחי׳ משונה הגי׳ עיי״ש. ודאיה להך תיקון אי׳ בידו׳ מגיל׳ שם דעיב רע״ד ו ד י  ב
) כ״ה בע״י וכיח׳ סוכ׳  זח סימן כל זמן שהארון מבפנים הבמות אסורות יצא הבמות סוחרות. יי) כ״ה במוספי שם. ״

ב בנויה באמצע ועיי׳ דיס סוב׳ שם צד »׳כ: ובנו״ג עץ באמצעיתה. ו ה  שם וככ״י ב׳ מינכ׳ אי׳ בימה של ז

U* 
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 גבוה מוכן לדרוש נדנים או לדון או לזנוח ומלה
 זו נעתקה ליוני׳ מלה״ק נטה). * [אחי״ה בשני
ש ו ר ד  ציונים הראשונים טורה המלה מקום גנוה ל
ת השחוק ו א ר  נדנים וכציון מעיז מקום גבוה ל
 נאיצטדיא כמוכח מפיק דע״ז וכן ספרו לנו חכמי
 יונים ורומיים עיי׳ י ד״מ אריםט״ו פראנלעמ׳ ל״ח
 וי: איליאג׳ י׳ד, י״ח: ציצערא תוםקול׳ ה׳, ג׳,
 כמטוס פס״ט. ואם כדנרי רנינו ור״נ שהוא מקום
 גנוה לזנוח יש להניא ראיה טסאללו׳ ד. י״א.
 פיו. פ״ז: פויזאניאס הי, י״ד. ז׳ שסיפרו לנו
 ש מ ז נ ח ננוי אצל איצטדיא לזנוח שם.
 ובהוראה ראשונה נמצא׳ המלה עוד ירו׳ ינטו׳
 םי״נ די״ג. וניר מ״נ ורפם״א וקהל״ר פ׳ טונ ילד
 ועשו לו נימה גדולה והושינו אותו למעלה טמנו
 וכי. ניר רפל״ז כנגד ניטה של רשע אמר. עיי׳
 מ״כ שם: שמיר סט״ו שאם תעלו לפני לנימה
 שאעביר אילוגין שלכם, שם ס״ל משל לאדם
 שקפח איקונין של מלך ועלה לבימה וכי, ושם
 הראו לו למלך יושב בבימה וכי, שם פמ״ג וישב
 על בימה ודנו וחייבו נטל את הקולמוס לחתום
 גזר דינו וכי, ויק״ר פי׳ג והובא בילק׳ תהלי׳ רמז
 תת״ל (בלי מקורו) מלכות אדום מתגאה וחומסת
 וגוזלת ונראת• כאלו מצעת בימה ובמד תהלי׳
 מזמור ס׳ הגי׳ ומראה כאילו הם דינים של אמת
 וכן ניב בילק׳ שם ושם הגי׳ דיינין ועיי׳ מ״כ
 לויק״ר. במד״ר פט״ז משל למלך שעלה אחד
 לבימה שלו לידון וכי, ובתוספת׳ חילי׳ פ״ב עיייע
 גרדון. מכילתא בשלח עיי״ע דדכאות. קהל״ר ס׳
 כל הדברים העלו על הביטה לידון אותו, והקבוץ
 פסיקת׳ דר״כ דפ׳יד. טבליאות ביטאות, ובילק׳ ריש
 בשלח רמז רכ״ה ושהש״ר פ׳ גן נעול בתמורתו
 הגי׳ תיבות ומגדלים עיי׳ מהרש״ב פדר״כ שם
 הערה פ׳ ופ״א ולכאן שייך ג״ב ציון ממגיל׳ ל־ב.

 ועיייע במות] —

Unter- puao;כמס׳ בימום (טל־ם בומסא, בל״י 
(satz, Gestell zum Altar und der Altar 
 בס׳ כל הצלמין נעיז ם״ז:> ג׳ אבנים הן אבן שחצבה
 מתחלה לביפוס הרי זה אסורה. פי׳ אבן שחצבה
 לעשות כן לע״ז. בביר פגיד (פנ״ג וילק׳ וידא רמז
 *״ח והי פקד את שרה שהיתה שרה [אמנו] רואה
 את ישמעאל בונה ביטוסות י) וצד חגבים ומקריבן
? כ״י׳ ל׳' תר׳׳י י י  עליהן. והשמדתי את במותיכם (
 »׳> בטוסיכון *). פי׳ מזבחות לשם ע״ז. (א״ב פי׳
 בל״ מזבח). * [אחי״ה טעם המלה בל״י מקום

 מושב ובפרט לשם מזבח ע״ז ומזבח בעצמו ויפה
 פי׳ רש״י לע״ז שם: מקום מושב ע״ז שמושיב

 הצלם עליו וכי, ובזה הענין ירו׳ ביט פ־י די״ב ע״ג "י׳׳
 העלה על גבי ביטוס, וכן בע׳ז נ״ג: ביטום אבן
 אחת, מזבח אבנים הרבה. ושם בימום שנפגם וכי.
 ושם עולא יתיב אבימסא פגימא. ירו׳ ע״ז פ״ד
 דמ״ד. רב אמר בימוס לא בטל. והקבוץ ע״ז נ־ג:
 ביטוםיאות של מלכים עיי״ש פירש״י ושם ניד.
 בימסיאות של נכרים, ושם ביטוםיאות לא ביטלו.
 שמיר ספ״ט בימסאות ובתי כיסאות, ושם פל״א
 בימסאות ומרחצאות ובע״ז ט״ז. ביטסאות ובית
 מרחצאות בכולם צ״ל הגי׳ דימוסאות עיי׳ מיכ שם
 ושם וכן גרם רבינו בע״ז בע׳ דמום ג׳ ועיי״ע

 בית כסא] —

die (עיי״ע) במ1ת =־ כימיות (הקבוץ מן בימה 
 Estrade in der Mitte des Tempels ; לוח1ת
 die Tafeln der zelin Gebote) בם״ג דטגלה (ליב>•
 אמר שמואל הלוחות והבמות s) אין בהן משום
 קדושה, פי׳ הלוחות שעושין לספר תורה, הבמות
 עמודין של עץ שעושין לספר תורה, פ״א החלק
 של מעלה ושל מטה סנים ואחור הם נקראין
 במות וריוח שבין עמוד לעמוד של פית הם
 הלוחות. *[אחי״ה שני פירושים האלה קשה
 להולמם גם לפי פתרון המלה גם לסי הענין וסוגי׳
 זו מבוארת יותר בידו׳ מגיל׳ פ״ג הל״א דע״ג
 פע״ד ר׳ יהודה בשם שמואל בימה ולווחין אין
ן ויש בהם משום קדושת ו ד  בהן משום קדושת א

 בית הכנסת אינלגין(עיי״ע) אין בו משום קדושת •
 ארון יש בו משום קדושת ביה״כ. נשמע מזה
 שהבימה והלווחין והן הן במות (או יותר נכון
 בימות וכיה הגי׳ במראה הפנים) ולוחות של בבלי,
 הס תשמיש• כלי ביה״כ כמו אנלגין בסמוך, כי
 על כן אמר הירו׳ שאין להם קדושת ארון אבל
 קדושת ביה״כ יש להם. ובים גם בבבלי כצ״ל
 שאין בהם קדושה ד״ל קדושת ארון אבל קדושת
 ביה״כ יש להם ואם כדברי רבינו שהבימות ולוחות
 דברים שעל הספר תורה או שבטית אפי׳ קדושת
 ארון יש להם! ולפי פירושנו שתשטישי ביהיב
 הן לא קשה מידי וכן מפורש נטור ייד פי׳ רפיב
 בהל׳ פית: אבל הבימות שעומד עליהן האוחז
 הספר אין בהן קדושה וכתב על זה הרב״י בזה״ל:
 אמר. רב מתג׳ אמר שמואל הלוחות והביטות אין
 בהם קדושה וכתב הרין שאמרו בידו׳ שאין בהם
 משום קדושת סית, אבל יש בהם משום קדושת

) וביה נכ״י מ׳ אבל צ״ל הנימוח עיי׳ נסמוך s׳p ׳8ל ) לפנינו בביר בימסות ובילק׳ בימוסיאות. י) ננו״ג נמותיכין. י  י
 ירו׳ מגילי.
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 ניה״כ ע״כ, וכעין זה נתב הטור נעצמו הל׳ ביה״כ
 א״ח פסי׳ קנ״ד הבימה אין בה קדושת ארון אלא
 קדושת ביה״נ ועיי׳ ג״נ ב״י שם. אחר הדברים
 והאמת האלה בלי ספק הבימות קבוץ מיחיד בימה
 (עיי״ע) והוא מקום מוכן לדרוש ולקרוא בו בספר
 תורה ברבים וכ״ה מפורש ברמב־ם הל׳ פית פ״י
 הל״ד עיי״ש וכ״ט שם. והלוחות לסי דעתי הם
ת כתובות בהן עשרת הדברות והם י ר ב  לוחות ה
 נ״נ תשמישי ביה״כ והיינו חידושם אע״פ שמונחות
 ע״ג הארון. נמנהגינו גם היום. ננ״ז אין להם
 קדושת ארון אלא רק קדושת ביה״ב וכן כתב
 הטור א״ח רס״ב דברים שבלוחות הברית הן [הן]
ו ע״ב מזה משמע דוקא ד ב כ  שבס״ת לכך צריך ל
 לננדו נשאר תשמישי ביה״כ אבל קדושת ארון
 אין להם. ורש־י למגיל׳(הובא נאו״ז הלנות קריאת
 מועדים והפטרות סי׳ שצ״ז) סי׳ הלוחות לא
 ידעתי פה הן וי״מ הן העשויין לספרים שלנו
 שאינן עשויין בגליון ע״כ, וכיון על פי׳ ראשון
 של. ערוך. ופי׳ ב׳ הובא בתוםפ׳ שם דיה

 הלוחות עיי״ש] —
(durch Farbenmiscliung ,<J.L"fu.!x) ב^גנימין * 

 עיייע בן אימרנא.

(Gerte, Zweig, Palme, vimen בימין <בל־ר • 
 עיי״ע איפרסוס וע׳ בײן ומשכ״ש.

einsehen, ver- בין מל״מ וכן בל״ס בין = ) ן  1 ב
zu ver- בהפעיל איובין בל״ע .stehen 
 stehen geben, klar machen) בע״ז בם׳ כל הצלמין
 (מיה•) אמר ר״ע אני אהיה אובין לפניך פי׳ לשון
 בינה כלוט׳ מלמד י). בביר פל״ה <ל־ח ויבן נח מזבח
 (בראש׳ ח׳׳ כי) ױבן כתיב נתבונן ואמר מה טעם

 ריבה הקב״ה בטהורין יותר מן הטמאין אלא שרוצה
׳ (ש» ויקח מכל הבהמה א נ  מהן להקריב לן ש
 הטהורה וג׳ י). ובפע״ג <ע״ב> ומבני יששכר יודעי
ם (ד׳׳ת א׳ י׳׳ב׳ ל״ט וכי. * [אחי״ה עיי״ע י ת ע ה ל נ י  ב

. בהפעיל אובין כדרך נחי פיי עיי׳ דקדוק  קרם ד
 לשון כלדית מרשד״ל בהעתקת הרב החנם קריגער
 צד פ״ח וגם בדרך גזרת הפרי ע״ו ד״ט שבת ל״א.

 הבנת דבר מתוך דבר] —

vollstopfen, masten, [3'JVSW 2 בן (מל״ע בל״י 
 ובאגדה נדרש א׳) מהשם תבן, ב׳> מהשם

I* * 

 בנ;ן, נ•׳) מן בינה) במנחות בהקוטץ רבה בס״ג או
 שפתתה (מנחי׳ כיא> תמלח (ייק׳ ב׳׳ י״ג> למאי
 אתי לכדתניא בתורת כהנים (פרש׳ י־ב סי׳ קמיד,
 קמ״ה ר״ל להוצ׳ מלבים ופרש׳ ייב פרק ײב די״ב להוצ׳

 »״״> בם׳ כל קרבנך במלח תמלח יכול תבניהו י)
 ת״ל תמלח אי תמלח יכול במי מלח ת־ל במלח.
 ולא תשבית הבא מלח שאינה שובתת• סי׳ שנעשה
 בשבת כבחול זו מלח פדומית שהים מוציא גליו
 בכל יום ונעשה מלח. « [אחייה ולפי זה גזרת
 המלה מל־ע ׳-*p נשפך המים ונפי׳ רבינו אי׳ ג״כ
 ברש״י: הים משלינה לאגפיה ע״נ וא״נ יש לפרש
 שובתת מלש׳ עזפת שמניחים גלי הים את הטלה
 על שפת גדותיו ולזה מסכים מה שסיפר ראבינזאן
 פאלעשטינא חיב תנ״ח ואילך עיי״ש ועוד יש
 לסרש מלח סדוטית מלח של ים המלח ששם
 היתה עיר סדום ויש להביא ראיה לפי׳ זה סיסור
 מנללניוס ד׳. י״ט] — איסתרוקנית (עיי״ע) מין
 אחר שנעשה ע״י בני אדם. פ״א סדוטית מלח
 חזק שאינו מתפשר ומתבטל לאלתר 4) אסתרוקנית
 שמתבטל לאלתר כמפורש בס״ג דם׳ משילין
 וביצי לי®•) מים אין מלח לא והא תניא מים ומלח
 בטלין בין בעיסה בין בקדרה לא קשיא כאן במלח
ח ל  טרומית שהוא קשה(מלח לא מלח)5) [ציל מ
ו נימוח] איסתרוקנית שהוא(רפה) [צ״ל רכה] נ י  א
 בטל. מאי תבניהו אמר רבא בר עולא הכי קאמר
ן בטיט . . ב ת  יכול יתבלנו 6) הרבה במלח כ
ן שיתן על המנחה אבנים של י נ ב  יכול יעשנו כ
 מלח זו ע״ג זו ושורות קמח באמצע 7) יכול יתן
 בו טעם כ ב י נ ה ״) כלומ׳ כל דהו מלח עד כדי
 להבין שיש בו טעם מלח. *[אחי״ה וכן פי׳
 הראב־ד שם כבינה ן דבר מועט — וגזרת המלה
 לדעתי מל״ע ויוני ופתרונה מלא מבית ומחוץ
ח ל מ ח ת ל מ  ודרש כן מתוך כפילות הלשון ב
 והקשה הש״ם יכול תבניהו או תבינהו כלו׳ ימלא
 הקרבן בטלח ומסיק יכול יתן בו טעם כבינה וכפי׳
 רבינו שאין למלוח אלא מעט ת״ל תמלח כלו׳
 הפעל מורה שיש למלוח כדי וכיצד יעשה מביא
 האבר ונותן עליו מלח וחוזר והופכו וכי ועיי׳ ירו׳
 נדרי׳ פ״ב הל״ד ושם פיו הליג. וג׳ פירושים
 נשענים על גזרת הטלה משטות תבן,בנין. ובינה ומזה
 תדין גודל הטעות של רמ״ל בהעתקת הע׳ עיי״ש]_

) אבל בבבלי ) בגי׳ רבינו אי׳ במשנ׳ של ירו׳ עיז פיג מיז וכ״ה בפי׳ ד״ח ב״י לע׳׳ז (בקובץ ב״י אנגייליק׳ דף כיח:  י
ה לנכק בדפיר ) כי  ובמשניות אי׳ אני אובין ואדון לפניך. 1) בילק׳ נח רמז ניט הגי׳ ויבן נח מזבח התבונן נה וכי. י
) וכיה דעת  וכן בסמוך ובעה״ק תבינהו ובדפ״ע תבנינהו. מנהו׳ וספרא תבונהו, וילק׳ ויק׳ כ׳ רמז תניד יתבנהו. 4
) כ״ה בטיס ואין לו הבנה וניל לתקנו כאי׳ בע׳  הראב״ד לתורת כהני׳ שם וז׳׳ל י׳ימ שהיא עזה ואינה נימוחה במהרה. 5
)כיה בנוסח׳ השיס וכיה כדפ״ר װיניצ׳ וכ״י ) וכי׳ד. בילק׳ לויק׳ שם. ובמנח׳ יתבוננו. 7) וכ״ה כפירש׳י עיייש. 8  אסתרוקנית. י
ו וכן היתד. הגי׳ בכיי ליד אך שם בטיס כביצה ובכ״י ביר גבינה וצ״ל כבינה ובדפ״ע חדשים הבינה, ובילק׳ הגי׳ בבינה.  ד



 בן (Sohn) בפסיקתא דשוש אשיש (צד קמ״י •י
 ומובא בילק׳ וידא רמז צ״ג ובביר םנ״ג משונה הלשון

 קצת ולבן לא הביאו רב'גו) הנייק ה בנים (בראש׳ ב״א! ז׳)

ה ק י נ ה ד ש מ ל  בן אין כתיב כאן אלא [בנים] מ
• וב־ב״ר פנ״ד <נ״ג והובא ( , ת ו מ ו ל א ן ש ה י נ  ב
 בילק׳ הנ׳׳ל) הניקה בנים שרה כל מי שבא לשם

 שמים נעשה ירא שטים. * [אחי״ה עיי׳ דגי׳
 בילק׳ איוב י״ב רמז תתק״ו] —

unterschie- Ck* מבונה מל״ע ; zwischen בן(=בין 
 den, iibtg. ausgezeichnet) בס״ג דכתובו׳ (קי״ב.)

ן (סוט׳ ל״ד. והובא ו ש  ובר״ג דם׳ אלו נאמרין בכל ל
ז י"05״" וחברון שבע שנים נבנתה  ׳®לח ימ
״ מאי נבנתה איליט׳ דאיבני ממש ״  (במדב׳ י״ג•׳ כ

 וכי עד אלא שהיתר. מבונה על אחת'משבעה
ה <םיט׳ מ״ב: ילק׳ ט ח  בצוען י) ובר״ג דפי משוח טל
(  שטוא׳ רמז קי"ה> ויצא איש הבנים (ש״א» ייז. ד,

 ,מאי בנים אמר .רב ,שמבונה מכל מום כלו׳ כל
א היה בוי) [דבי ר׳ שילא אמר] שהוא  מום ל
 עשוי כבנין כלו׳ גדול כבנין [ר׳ יוחנן אמר בר]
 מאה פאפאי וחד נאנאי4). פי׳ שבאו מאה אנשים
ב אחד. * [אחי׳׳ה ובמד׳ אגדת ל כ  על אמו ו
 שמואל פ״כ כתוב בפירוש והנה איש הכינים וגי
 ממערכות פלשתים ממערות כתיב ממאה ערלות
 פלשתים ר׳ תנחוט׳ אומר אף כלב אחד וכן הדרש
 ברות״ר ספ׳׳ב ם׳ ותשאנה: ממערכות פלשתים
 <ש״א י״ז׳ כי» ממערות כתיב ממאה ערלות גויס

 שנתערו בה כל הלילה דית אומי אף כלב אחד
 וכי ועיי׳ ירו׳ יבמו׳ פיד הל״ב דיה םע״ג ועיי׳
ה  מנחת שי לשמואל הנ״ל. ותוסס׳ פוט׳ מ״ב: ד
 מאה שהסכימו עם פי׳ רבינו נגד דעת רש״י
 עיי׳״ש. ולולא מסתסינא הייתי אומר שתחת חד
 נאנאי או נאני צ׳ל כאני והוא ל״ד canis ול״י
 xOwv ובל׳ בקט׳ unis» פי׳ כלב. ופאפי בל״פ
 ויונית (^xktuo; ^ ,y-) פי׳ אב. וטעם של
ם מלש׳ י נ י  דרוש זה לפיד שהבין איש ב

 תערובת זרע] —

bauen ^ ע ״ ל ב  בן. = בנה. בני (בל״ם בנא ו
 והתואר בנאי בלים בניא, בל״ע L.־>

 Baumeister ובאגדה מתואר כן תלמיד חכם) ר׳
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 יוסי אוט׳ של בנאים מצד אחד חוצץ בפ״ט
 במקואות <פ'י> ובס׳ג דאלו קשרים (שבת קייד.)
 פי׳ ר׳ יוחנן בנאים אלו ת״ח שעסוקין בבנינו של
) לכבסו 5 ן ה י ד ג ב ב ל רבב ש י ע ד פ ק  עולם ו
 ולהוציאו שלא יהו מן המשניאים לפיט אפי׳
 מצד אחד נראה חוצץ ולא עלתה לו טבילה אבל
 בגדי הבורים אם רבב עבר מצד.לצד חוצץ ואם
 לאו אינו חוצץ. * [אחי״ה וכעין זד. פירשו כל
 המפרשים אבל רהיג לסדה למקואו׳ שם צד ליה
 הביא גם יש אומרים: של אלו הבנאין אפי׳ מצד
ת הוא וטיט ו ר ו  אחד של בגד הוצץ טיט של ב
 היון משני צדדין של בגד כדאמרי׳ בתוססה (מקי׳
 פ״ז והובא בד״ש למקואו׳ פ׳׳ט מ״ז ולפנינו בתוספ׳ משובש

 היא) ר׳ יום׳ וכי וסיים רה״ג אבל טעות הוא
 ומהרי״ל בעטת׳ל בע׳ בנאים תפש זה הפי׳ ונעלם
 מעיניו דברי רה׳׳ג] וכן הלכה י) [ו] אמר ר׳ יוחנן
 (שביי שם> איזהו ת״ח שמחזירין לו אבידד. בטביעת
 עינא זה המקפיד על חלוקו להפכו. *[אחי״ה
 עיי׳ ירו׳ ב״מ פ״ב ד״ח דע״ד. וכניה ירו׳ יוט׳ פ״ג
 ד״ט ע״ג, ירו׳ גיטי׳ פ״ז דטיח ע״ד, ירו׳ ביב פ״ח
 דט״ז ע״ד בניה דאורייתא. וזה הענין בידו׳ מגילה
 פ״ד דע׳ד רעיב מפני בנה הוא עומד, וירו׳ ביכו׳
 פ״ג דפיה ע״ג אין התורה עומדת מפני בנה וכן
 נדרש דברי׳ ח׳, ט׳ א״ת אבניה אלא בוניה (תעני׳
 י•) וכן נדרש ישעי׳ ניד, ייג א״ת בניך אלא ב1ניך
 (בדכי׳ ס״י•) וכן נדרש שהיש א׳, ה׳ ביוניות ירושלים
 זו סנהדרי גדולה של•'ישראל שהן יושבין ומבנין
 אותם. וכנ״ה בלא השאילה שבת קט״ו. אמר
 לבנאי שקעהו תחת הנדבך (עיייע נדבך)׳ שם
 קניו. בנאי וסתיר פתיר ובנאי; כלי׳ פי״ד מ״א
 הקנטר של בנאי (עיייע קנטר א׳); ביט קי׳ח.
 עיייע ארדכל; ב״ק פיט מיג הבנאי שקיבל עליו
 לסתור את הכותל, ירו׳ שבת פ״ז ד״י עיד הבנאי
 שיישב את האבן בראש הדימוס, ירו׳ חגיג׳ פ״ב
 דעיז: אוטנתיה דהן בנאי. שמיר רסייג אבא יוסף
 הבנאי, סוף דאריז עיייע בלן. והקבוץ יוט׳ י׳.׳
 בנאין ביד סתרין כיה לגי׳ כיי ב׳ מינכ׳ עיי׳ דיס
 יוט׳ צד י״א: ובנו״ג בונין, ובנויי; ירו׳ ברכר פיט
 די״ג. בדין עיי׳ע אמן א׳ — ר׳ בנייה, בנאי, בנויי
 שם תנא בדור הראשון עיי׳ מהיי למהרז״ף צד

 י) הך סיום חסר בפסיקת׳ במו שהעיר ג״ב ריש באבער שם הערה ייב. *) פי׳ שהיתה מפורסמת ומשובחת י פעמים יתר
 על צוען ובספרי ריש עקב ובמד״ר פט״ז אי׳ בפירוש נבנתה משובח היבה יותד עיי״ש ולדעתי הוא ליע הרשומה ופתרונה
) כיה  מובדל ומשובח ועוד י״ל שכיון בעל אגדה על לשון ירו׳ bonus פי׳ טוב עיי׳ הרב ברילל יאהרביכער היא, רי״א. י
) ב״ה בכ״י ק״ט ע׳ פאפאי ועיי׳׳ע  לנכון בדפ״ר אבל בשדפ׳׳ע חסר בט־ס לא, וכן פירש״י מתוקן ומנוקה מכל מום. 4
 נניי וכיה בכ״י ויו כאן ושם הגי׳ נאני ובכיי ל״ד בנאי וציל ננאי וכ״ה בילק׳ שטוא׳ שש. 5) וב״ה ברש״י שבת ונראה
) ונראה שכונת רבינו להוציא דעת של יש אומרים שהובא  שהיה כן בגי׳ ספרי׳ וכן משמע מפי׳ ריש למקו׳ פ״ט מ׳׳ו. י י

 בדה׳׳ג. י
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 סיט והציונים בברכי נ״ה: ב״ב נ״ח. וב״ר רפי״ח.
 ובהבלעת ב׳ אי׳ ברכי ל״ח: בים בי. רבנאי תחת
 רב בנאה, ובויק״ר פכ׳יא רבי בנאה, אבל בכ׳׳י ס׳

א <ד״ס ברכי צד ק״ה.)] — ב  לברכי הגי׳ ר

(gcniessbar, zum Gonuss tauglich) בן אכילה « 
 חולי׳ קכ־ז: כיון דיבשן לאו בני

 אכילה נינהו.

 * ב? אליל (dor im Monat Elul Goborono) ירו׳
VI ן » 

 שקלי׳ רם׳יג דמ״ז5 והן םתעשרין עם
 בני אלול פי׳ שנולדים בירח אלול.

 בן אלמנה (Witwenkind) בנדרים,) בפי ר״א
 <ס״י:> ר״ש לא טעים אמר ימותו כל
 בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו. פי׳ תתאלמן
 וימותו בניה אם לא אטעום *) לא אזלזל עצמי

 ועוד י) אם הייתי טועם היה מרגיל להדירה.

Personcnnamo, Schwicgersohn) בן אלעשה 
 Rabbi's) חתניה דרבי הוה ועשיר
 גדול הוה בגט׳ דפי הנודר מן המבושל (נדרי׳ ני׳א.)
 ובגט׳ דיציאת השבת יטיל) תספורת בן אלעשה.
 ״ [אחי״ה עיי״ע לוליינית. וכניה נדרי׳ שם וסנהד׳
 ב״ב: עיי״ש ובירו׳ מ״ק רפ״ג דפ״א סע״ג ר׳ הוה
 מוקד לבר אלעשא ועיי׳ סיפור שם הובא בשנויים
 בויק־ר פכיח וקהל״ר ם׳ מה יתרון ועל פתרון
 משלו של בר קפרא שם לא רבים יחכמו ועיי׳
 רא״ק בחלוץ ב׳, To ואילך וגרעץ קורות היהודי׳

 ח״ד ב׳ צד רט״ו בהערה] —

(Handwerker) בן אומנות (בל״ס בר אימנותא * 
 ב״ר 1סל״ב אין לך אדם אוהב בן
. והקב״ה  אומנותו אבל החכם אוהב בן אומנותו .
 אוהב את בן אומנותו וכי, וכיה בילק׳ תהלי׳ י׳יא
 סרמ׳׳ז תרניה ובמדד׳ תהלי׳ מזם׳ י״א הגי׳ כל
 איניש סני בר אומניתיה אבל הקב״ה אינו כן וכי,
 ומזה משל הדיוט מורגל בסי הטון כל אדם שונא

 את אומנתו.

 « בן אימרנא (בל״ס אמרונא jungcs Schaf) ר״ה
. כבני אימרנא . ן  י״ח. מאי כבני מרו
 סי׳ בל״ס ככבשים ועיי״ע אמר א׳. וכיה מפורש
 בירו׳ ר״ה פ״א דנ״ז ז כהדין ד י ר י ן ומדי דברי בו
 זכר אזכרנה ניב דעת אחרת של פי׳ רבנן אמרי
 כהדה בטגנימין מה טעמא היוצר יחד לבם המבין
 אל כל מעשיהם. המפרשים נדחקו בפי׳ המלה הזרה
 ולא עלה בידיהם ול״נ שהיא בל׳׳י שרשומה בע׳

 במגנימין משורש והשם ולדעת
 רז״ל j.tyw.x• סי׳ שחיקת ועירוב צבע לצבוע בו
 וא״כ שיעיר המאמר ממש כמו בבבלי דיה ייח.
 והובא בילק׳ תהלי׳ ל״ג רמז תש״ך וכולן נסקרין
 בסקירה אחת . . אף אנן נטי תנ־נא היוצר יחד
 לבם וכי, • סי׳ כולם נצבעים בצביעה אחת עיייע
 סקר א׳ ולפ״ז עיקר הגי׳ בירו׳ כחדא במגניטץ

 (במגמין) כלוט׳ כולם יחד בצבע אחד.
 * בן אמוךײ, איממךײ (Goissci) עיייע אסר

 אחרון.

א <שם סר^י של מנגן אחד בזמן בית ח  בן א
 שני ובליע ^Kriiftigor J) על הצלצל
 בפ״ה בשקלי׳ <מ״א> סי׳ היה מטונה על כלי שיר
 מן בצלצלי שמע (תחלי׳ ק־נ׳ ריי> והיה מנגן בהן
 כדתנן בסוף תמיד (ל*«• והקיש בן ארזא בצלצל.
 * [אחי״ה צלצל בלים ציצלא, צצילא ובל״ע
 נקרא כלי שיר שהיה במקדש <שיב ו׳ ה׳;
; עזר׳ גי, י׳; מקביים א״ ב י ; ט״ז, הי. מ ׳  דיה א׳ י״ג, ח

יד; בן מתתיהו על הקדמוני זי׳ י"ב• ג') ומעששיות  הי. נ

 גדולות של נחושת נעשה (עיי׳ בן מתתיהו שם)
 והמנגן בכלי שיר זה היה בעל כח ואולי בן ארזא
 שם כולל שהוראת הטלה בליע בעל כח ונבור.
 ובתוספתא שקלי׳ סיב אי׳ בן ארזא על הרוכן]—

 * בן בג בג (.E. N> עיי״ע בג, וע׳ בן הא הא.

 * בן בוהין (.E. N) עיייע בוהיין.

 * בן בוכרי עיייע בן כובדי.
 * בן בוניום, בן כיוס עיי׳ גירסאות שונות בע׳
 סבן לפי גי׳ ב״י ושם אעריך אם

 יהיה חלקי בחיים.

der G r o s s e , ^  בן בטױז< שם פרטי ובל׳יע ^
י״ן(מי״ב מוסב על אהלות  Robuste) בכלי׳ ס
 פייג, מ״א תיספה׳ איילייז י״י״ח מאור שלא נעשה

 בידי אדם שיעורו כמלא אגרוף גדול זהו אגרופו
 של בן בטיח א״ר יוסי ישנו כראש גדול של אדם,
 פי׳ מאור שלא נעשה בידי אדם אלא נפתח
 מעצמו שיעורו מלא אגרוף של אותו אדם הנקרא
 בן בטיח וכבר פירשנו בע׳ אגרוף. * [אחי״ה סי׳
 בלי׳ע אדם גדול ובעל בשר, ואולי גם בן בטיח
 בן אחותו של ריב״ן יקהל״ר פ׳ טובה הנמה ועיי׳ איב״ר
 פ׳ "יי צייי׳) שם כולל לגבורתו וכוחו ובגיט׳ נ״ו.
. בד אחתיה דריביז . י נ ו  הגי׳ אבא סקרא ריש ברי

 עיייע בריוני] —ל ־

) ביה ) כיה בכ״י ו״ו וליד וכיה בעהיק משנת שנ״ב ובדפ״ע חסר. י) כיה בכיי ויו ול״ר; ודפ״ר אבל בשרפי ע יטעום. 3  י
 מחק בגם׳ תיב׳ זו ולא ידעתי למה. י
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 ב| בלית (Bundes-, d. i. Glaubensgenosse) בפ״ק
ת ד  דישועות י) ונכסים שהן של בני נ
 סי׳ בני ברית הן ישראל לפי שאמר הכתוב(שמות
י ו א ג ל  ב״א׳ ל״ה> כי ינה שור איש את שור רעהו ו
ת באמרו רעהו. *[אחי״ה ו מ ו א ל ה א ב י צ ו  ה
 בדפ״ר װיניצ׳ מחקם הצימוד בקו דיו ובב״ק י״ג:
 יותר מדויק למעטי שור של עכו״ם ובב״ק ל״ח.
 וירו׳ ב״ק פ״א ד׳ב עיג שור של נכרי ובמכילתא
 משפטי׳ רפי״ב רעהו להוציא שור של כותי שוד של
 נכרי וכן דרש בסי׳ ביק ט״ו רע״א ותוספת׳ ב״ק
 רפ״א בני ברית למעוטי נכרים ובידו׳ ב״ק שם יצאו
 נוים ובדם׳ זיט׳ עכו״ם. בן ברית כמו בל״ט בעל

 ברית ועיי״ע ברית] —
Stadt, sudostlich von Jaffe, Ibn) בני * 
 abrak, Noub. 82 עיר קרוב׳ ליפו
 והיא נזכרה כבר ביהוש׳ י״ט.. מ״ד. והיה מקום
 ישיבת ד״ע עיי׳ פנהר ל״ב: ויק״ר פכ״א ותוספת׳
 שבת רפיד ושם הוזכר גיכ מרחץ של בני ברק.
 * בן בתירה. בתירה, בני בתירא הרבה חכמים
 י מכונים כן עיי׳ ד״ט למהרז״ף צד
 צ״ד. ואילך, ומבוא המשנה ממהרי״ב צד כיז ואילך.

 * בן גביית עיי״ע גביית.

E. N. eines Mannes, der fiber das) ל ב | * J|l 
Thorschliessen gesetzt war zur Zeit 
 des 2. Temped) שקלים פיה, מ״א (מ״ב) בן גבר
 על נעילת שערים פ״ שם איש אחד שהיה מטונה
 להכריז בבא השמש לנעילת שערים ובידו׳ שקלי׳
 פ״ד. דטיח ע״ד וירו׳ םוכ׳ פיה דניה עיג והתנינן
 בן גבר אית לך מימר בר תרנגולא פי׳ לשון
 בתמיד. אלא שם אדם נקרא גבר ולאפוקי דבי ר׳
 שילא שסבר שקריאת גבר(יים׳ נ׳:) פתרונו קריאת

.  התרנגול עיייע גבר ד
 בן ?1 (בל״ס d. Innere, die Eingeweide ובדרז״ל
 רק בקבוץ בני גױא כמו בני מעי.ם) תרג׳
רושלמי והקרב והכרעיםײיקי׳א״״»בניגויא  י
 *[אחי־ה כ״ה בכיי ו״ו, ל״ד, ב״ר דפ״ר ודפי
 װיניצ׳, אבל בדם׳ אמש׳ הגי׳ תיי ורמ״ל הפליא
ן וכבר עמד על טעות ת נ ו  לטעות וכתב תרג׳ י
 זו הגאון שייר בתולד׳ ר״ג צד מ״ד. הערה ט״ד רק
 שם בטעות הדפום אי׳ בע׳ גיא תחת בע׳ בן גוא.
 ודע שבתר״י אי׳ בנוםחאותינו כריסא 'ובתר׳ אונקל׳
 גוא בלי חיבור עם ״בני״ אבל בתייר א׳ לשטות
 כ״ט, י״ג. י״ז ותרג׳ תהלי׳ ק״ג, א׳ נמצא מועתק

 קרב: בגי גמא׳ ואין אצלי ספק שגם בציון כאן
 כך מצא ירכינו בכתובים וגו בלים מורה כמו קרבבל״ט

 וחיבורו עם בני ממש כדרך מלת בני מעי.ם] —

(die in der Diaspora ־Wobnenenden) בני ג1לה * 
 ע״ז ל׳ רע״ב ובני גולה נהגו בהן איפור.
 * בן 13ירי1ץ (.ein reioher Mann in Jerus) ב״ר
 רפט״ב ועיי׳ ציונים אחרי׳ בע׳ בלױטי
 נקדימון בן גוריון ועיי׳ עוד ע׳ בוני.

 * בן גזיךא (emes Amora .זE.1) עיי״ע אשכול.

 בני גיהנם (Frevler, Bewohner der Holle) דיה
 י״ז. ומקריין בני גיהנם עיי״ע בני מחוזא,
ron gleicher Geburtszeit, gleichem) בן פיל 

 Geschick) עיי״ע גל ג׳. .

 * בני גליל, גלילא(die Gaiiiaer) עידו׳ ניג סע׳׳א
 בני גליל שלא הקפידו על לשונם וכי,
 בני גליל דלא דייקי לישנא ובי. בני גליל דלא
 גמרי מחד רבה וכי, שבת קנ״ג. בני גלילא אמרי עשה
 דבריך לפני מטתך וכי, ובכיי מ׳ מיתתך, ירו׳ מעיש
 פיה דנ״ו ע״ג וידו׳ סנהד פ״א די״ח ע״ד אחינו
 בני גלילא' עילאה ובני גלילה ארעיתא שלמכון
 יסגא ובבבלי סנהד׳ י״א ז אחינו בני גלילאה ובי,
 וציל בני גלילא. והוא כמו אנשי גליל נדרי׳ מ״ח.

 והיחיד בר גלילא עיייע.

Priester, viel. aus der Stadt Gaבן 3מלא (־ * 
 mala geburtig) ירו׳ ױמ׳ פיה דט״ב:
 אפי׳ כבן גמלא שלא היתד, ידו מחזקת אלא כשני
 זתים פי׳ שם כהן גדול ואולי על שם עיר גמלא
 (עיי״ע) מכונה כן. - בן גמלא בטשג׳ יוט׳ דף
 ל״ז. והובא בילק׳ משלי רמז תתקט׳ו. יהושע בן

 . גמלא יומי ייח. ב״ב כיא.

die Anfertiger des בני נננא (בל״ם בני דגנונא * 
 Hochzeitsbaldachins) עירו׳ מ׳. הנהו
 בני גננא דמו להו אסא ביויט שני לאורתא שרא
 לד,ו רבינא לאורוחי בהו לאלתר פירש״י היי עיי׳
 ד״ס עייי׳ *י ע״י:> קושרי כילות חתנים וכי, וכיה

 באמת עיייע גנן א׳ וע׳ כל ה׳ וכיה בלים.

 * בן גרב!£י(בינוי של בהיג בבית שני מהשם
 — גרבא בל״ם ובל״ע Weinkrug״
 וא״כ נוכל להעתיקו Saufboid) פפחי׳ ניז. ׳ויבנם
 ישמעאל בן פיאבי תלמידו של פינחס וישמש
 בכהונה גדולה וכי, ויכנס יוחנן בן ג ר ב א י תלמידו

) והוא לפי דרש של שבת ל״א. ילק׳ ישעי׳ ל״ג ׳רמז ש״ב סדר נזיקין י ובדפוסי׳ הסד הציון מהסרץ ידיעה והוא בכ״ק  י
 ט׳: במשנה. ׳
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 של םינקאי וכי, אמרו עליו על יוחנן בן גרבאי
 שהיה אוכל ג׳ מאות עגלים ושותה ג׳ מאות
י ן וכי. ועיי׳ בכמה שינויים בכריתו׳ כיח.  ג ר ב י י
 והגי׳ בן נרבאי ב״ה בעיי ונכון הוא שלשון נופל
 על לשון הוא ונגזר מן מלת גרב יין האמור
 בסמוך •ועיי״ע גרב ג׳ וכינוי של גנאי הוא שכה״ג
ס ח נ י  זה היה זולל וסובא וכן תלמידו של פ
 'השנויה אצל ישמעאל בן סאבי') לשון נוסלעל
 לשון תלמידו של ם י נ ק א י פי׳ מעונג עיי׳׳ע
 פנק א׳ וגם זה בינוי של גנאי הוא ותמיד, לי
 קושית של מהרש״א בח׳א לפסחי׳ שכתב וז״ל
 אין שם רבו פנקאי מפורסם מי הוא! ועיקר שמו
 של כה״ג זה הוא נדבאי וב״ה בכיי מ׳ בכולן
 (ילסנינו בטיס נרבאי עיי׳ דים שם) וזה ג״ל ברור
'Avavta TOO Ns^awD הוא אחד עם שם כה״ג 
 = חנניא בן נבדאי שנזכר בבן מתתיהו (עיי׳ על
; כי. הי׳ בי) אשר מינהו הורדום  הקדמי כי, כ״ ג׳

 השני לכד,״ג תחת יוסף מבית קאמית. ועיי׳ קצת
 מהדברים שנגענו במ״ע של מהרז׳ף — גרעטץ

 חכ״א, רנ״ו ומה שכתב שם מהרייף.

 * ]J3 דוד (Sohn Davids, d. i. der Mossias) עירו׳
 מיג. יום שבן דוד בא, יומי יי. אין בן
 דוד בא עד שתפשוט מלכות הרשעה תשעה
 חדשים על כל העולם כולו י) מגיל׳ י״ז: מנד,ד׳
 צ״ז. במוצאי שביעית בן דוד בא, יבמו׳ סיב. ע״ז
 הי. ילק׳ ישעי׳ רמז תתליא אין בן דוד בא
 עד שיכלו כל נשמות שבגוף (עיי׳ מאמרינו על
 משיח, תחית המתי' ועוה״ב במ׳׳ע דמ״ג כרך כ״א
 צד תקע״ד), כתוב׳ קייב: דור שבן דוד בא
 קטגוריא בת׳ח וכי עיייע קטיגור ועי בז דיי סנהד׳
 ליה. אין בן דוד בא עד שיכלו ב׳ בתי אבות
 עיייע בית אב. ושם צ״ז. דור שבן דוד בא ת״ח
 מתמעטין, שבוע שבן דוד בא וכי, שם: ביובל
 האחרון בן דוד בא וכי, ועיי׳ ברוחב הביאור על
 כל זה במאמרינו הנ״ל והעלינו שם בראיות ברורות
 שכטה וכמה מאמרי רז״ל נתסרשו מסיפורי

 הפרסיים בתכלית ענין זה ואכ״ט להאריך.

ein Zelotenschaaranfiihrer, Eleazar) בן ךינאי 
8,5; 20,6,1 .Sohn Deinai, bei Jos. Ant 
) בסוף משנת ' ? E X s x ^ a p • • Asivawu •xar 
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 סוט׳ (מיז. וירו׳ סוטי ט״ט מ״ה, ספרי שופטי׳ סי׳ ר״ה,
 ילק׳ שופטי׳ קלסרמ״ז תחקכ״ג) משבא אלעזר בן דינאי3).

 ותחינא בן פרישה היה נקרא4), ובסיב דכתוב׳
 בגט׳ האשד, שנחבשה (כתוב׳ ב*ז-> כגון אשתו של
 בן דינאי, פי׳ אדם לסטים ורוצח, * [אחי״ה ובאמת
 בידו׳ כתוב׳ פ״ב דע־ו ע״ד החליט לכתוב תחת
י אשת לסטים ׳וגם לפי סיפור בן א  אשתו של בן מ
 מתתיהו היה בן דינאי ראש הרצחנים ומכת הקנאים
 ויארב במסתר לירות במו אופל לתמימי דרך והיה
 עוסק באומנות זו עשרים שנה עד שלכדו אפרכוס
 רומי פליקס ושלחו בנחושתים לרומה (קרמוגיו׳ הנ״ל
 ועל המלחם׳ בי׳ י״ג׳ כ׳). והנה מתחלה לטובה נתכוון

 ללחום בעד חפשה ולקרוא דרור לארץ (יעויין
 בשהש״ר ם׳ השבעתי) ולא ארכו הימים ונטה
 מדרך הישר והלך ארחות עקלקלות והקנאים נעשו
 רצחנים יצפנו לנקי חנם והם נקראו סקרין (עיי״ע
; ׳  סקר ד׳ ובן מתתיהו על המלח׳ בי, י׳ג, גי. ד׳. ו
 זי, חי, א׳; על הקדמוני כ׳, ח׳, י,) וזה מה שאמרה
 המשני פוט׳ הניל אלעזר בן דינאי תחינא בן
. ח צ ו ר ו בן ה ת ו ר ק ו ל ר ז  פרישה היה נקרא ח
 וידידי החכם השלם מהו״ר זעליג לויטערבאך
 אשר כבד יצא טבעו בעולם המדעי׳ בשם זהיל
 כתב לי סי׳ אחר ולא אמנע טוב מבעליו ואלה
 הם דבריו: הנני לבאר מאמרם (סוט׳ פ״® משרבו
 הרצחנים וכוי ומאחר שלא הבינו השטות.מחקו
 רבים פעם הב׳ בן פרישה כסבורים שאלעזר בן
 דינאי תחינה בן פרישה היה נקר׳ וכיז יען שלא
 ידעו שיש שם תחינה בכתובים (ד״ה א״ ד׳, י״ב)
ם בטלהעגל׳ י נ ח צ ר  אכן פי׳ המשנה: טשרבו ה
 ערום׳ והוא מעת שבא אלעזר בן דינאי (ר״ל
 שראוי לדונו כפי׳ התוי״ט)׳ והשני תחינה בן
 פרישה ובראשי׳ נקרא אך בן פרישה שפיר׳ מדרך
 הטוב(ובשם תחינה המורה על הטוב לא קראו עוד
 כמו שלא קראו בודאי לאלעזר שמורה אלד,י עזרי).
 וחזרו לקרותו בן הרצחן כאלו משרש הרצח גזעו
 או כמו גברא קטילא. והראיה כי על שניי אנשים
 כיונו ממה שמתחילה המשנה הרצחנין בל׳ רבים,
 עכ״ל] — בס״ה בכלים(ט״י) תנור תחלתו ד׳ ושיורו
: זה תנורו של בן דינאי5) אמר הגאון אנו  ד
 קורין י) תנורו של בן דינאי שהיו בו דברים.
 * [אחי״ה על איזה גאון כיון רבינו לא ידעתי

 י) כ״ה עיקר הגי׳ וכיה ביומי ט׳. ליה: וכ״י טסתי׳ עיי׳ ד״ט צד ט״ד: והוא X0; TOO[/׳.7a7׳I' נזכר בבן
 מתתיהו על הקדמוניות י״ח, בי, ב׳. י) כ״ה בדטוסי׳ הישנים ונשתנה בדט׳ באזיל מן הצימוד וגרם תחתיו מלכות ארם
) כ״ה בכ״י ה״ב גס  וכגי׳ דטוסי׳ ישני׳ אי׳ ג״ט בכ״י ם׳ ובע״י הראש׳ ובילק׳ מיכ׳ ה׳ דט׳ שאלוני עיי׳ דיס יום׳ י״א: 3
, והנוסח בן דינאי בכים שרשמנו דק בכתוב׳ בסמוך בט״ס בן דונאי.  בראש הע׳ אבל שאר כיי ודפוסי ערוך בטיס כן ק
) ועיי׳ נתוי״ט סוטי פ׳׳ט מ״ט על נוסח׳ אחר׳'ובילק׳ איי ותהינא. 5) כיה נ״ב במשנה שבמשניות וכ״ה בגי׳ הרמב״ס 4 

 ותוי״ט, וכ״ה ברע״ב לבלי׳ פיח ט״ט. •) ב״ה כדט״ר, ובשדט״ע שונין.
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 ורה״ג ז״ל לי׳ במשמע שלא פירש מאמר כן דינאי
 בפריט צד ה׳ וכן לא הביאו הר״ש ואשר• נ״ל הוא
 שאיזה כותב הערוך הגיה לעצמו כן וכיון על
 הרמב״ם ז״ל שסי׳ לכלי׳ שם בזה״ל וכן נפלו
 דברים רבים ביו רות הערביים. . ולזה תקרא זאת
 התמונה תנורו של בן דינאי מיוחם אל דין וכי,
 ע״כ וכן פירש רע״ב בשם ואני שמעתי. עיי׳ תוי״ט
 לכלי׳ שם, וכן כתב הרא״ש בשם י״א. ואין אצלי
 ספק שתנור בן דינאי נקרא על שם בן דינאי של
 מעלה ונ״ל להסבירו שהרי בן דינאי היה יושב
 בגליל (עיי׳ בן מת׳ על הקדמי כי, וי׳ אי) וגם ערב
 מקום היה בגליל(עיי״ע ערב) על כן נקראו היורות
 הערביין שהיו חפורין בארץ לאפות בו: תנורו של
 בן דינאי, וקרוב הדבר שהוא היה רגיל לאפות כן
 לאנשיו הסרים למשמעתו שחונים תחת כיפת

 השמים] —

 * זיעת (oin Vernunftbegabter) ב״מ ח׳. דקא
 מגבה ליה כן דעת, ירו׳ קידו׳ סיא דיס
 רע״א זה זיכה לבן דעת וזה לא זיכה לבן דעת.
 והקבוץ בני דעה גיטי׳ כ״ג. יבמו׳ צ״ט: הגיג׳ ב׳:

 מנחו׳ צ״ג. ערכי׳ הי: סי׳ בעל שכל.

 * בן דרוסאי עיי״ע בר דרוס . . וע׳ אכל.

ן לוא הא (E. N. eines Tana) אבות פ״ה | * 
 מכיג בן הא הא אומר וכי, ובחגיג׳
: נר הי הי עיי׳ תוסס׳ שם ותוי״ט לאבות טעם  ט׳
 של כינוי זה ולדעתם הוא בג בג י רעולה גימטרי׳

 שלו ה׳.
 * בן ההךיןה (Geier, Habichtart) ספרי פרש׳ ג׳
ץ נ ה ה ץ ז ה (צד נ׳: להוצאת יי׳) נ ״  פ

 למינהו להביא בן ההדייה וההודאה. והוא מל״ט
ה (דברי׳ י״ד, ייג, ישעי׳ ל״ד, םיי> וההודאה הוא י ד  ה

 דאה ומסיק בחולי׳ סיג! דאה וראה דיה ואיה אחת
 היא. אבל ר׳ ישמעאל בססרי שם רפיה לא
 סבר כן עיי׳ ראביד שם אבל להצעת הילק׳ ראה
 רמז תתציא ד״ה והנשר לית כאן סלוגת׳ ועיי׳
 שם ותמצא נוסח׳ יותר שלמה בשם ספרי והמו״ל
 של ספרי לא העיר על זה. ובחולי׳ פ״ב. הגי׳ להביא
 את בר חיריא ורבינו גורם בר הודיא עיייע וזהו עיק׳
 וכיה בלים ע״ש. או _י״ל שמלת הדייה הוא ל״ע

.Weihe = ^-10־ 
 * בן הדימה עיי״ע ארקל. י

Sohn des Todes, Todes schuldig) הריגה * 
 ברכו׳ ם״ב: אמר דוד לשאול מן
 התורה בן הריגה אתה סי׳ מותר להרגך וכן גרס
 באמת עיי והילק׳ שמואל רמז קל״ג וכן מצאתי
 אה״כ בכיי מ׳ ובב״נ עיי׳ עוד דיס ברכו׳ צד קס״ב.

(Spiirendo, die Empfindung haben) ilCfa*^ בני * 
 נדה י״ג. נשים לאו בנות הרגשה
 נינהו., אנשים דבני הרגשה נינהו וכי עיי׳ פירשיי,

 * בן זוג (Ehepaar, Gattin) מפעל זוג בלים וערבי
 rerbinden) גיטי׳ צ׳׳ו: פוט׳ ו׳.
 במ״ר פיט וירו׳ פוט׳ פ״א די״ז. שאין זה בן זוגו
. . של ראשון) ביר סי״ב ו נ  לראשון (ירו׳ שאי
. . ערובתא שבתא לית לה בן ג ו  שאין לו בן ז

 זוג. והקבוץ שם פ״ז בהמות ולויתן שאין להם בן י
 זוגות (ועיי׳ ב״ב ע״ד:).

 * בן ז1מא (Ben Zoma, Schiller R. Akiba's) עיי׳
 ד״ט קל״ו ואילך ומבוא המשג׳ ממהרי״ב
 צד קט׳׳ז ואילך, ועיי׳ עוד ע׳ בן עזאי.

 * בן האפון עיי״ע אפגין.

dio zu einer Genossonschaft) בני חבורה * 
 Gehorenden) שבת כ׳. עירו׳ ק״ג.
 בני חבורה זריזין הן, ירו׳ פסחי׳ פ״ז דל״ה: מפני
 שבני חבורתן ראויין להימשך אצלן עיי׳ טכילת׳

 בא סט״ו.
 * בני חילא (Truppe, Soldaten) ביצי כ״א.
 קימחא דבני חילא, חולי׳ צ״ד:

 בישרא לבני חילא . . טריפתא לבני הילא.
 * בן חכינאי (ein Taimudiohrer) כתוב׳ פיב:

• T • '« I י 
 ירו׳ שקלי׳ פ״ה דמ״ח ע״ד. חגיג׳
 בבלי י״ד: פפיקתא דר״כ אחרי מות דקע״ו: ויקיר
 פכ״א. ובספרא פ׳ אטור פ״ז פ׳׳ז ובשאילתות ם׳
 אמור וכיה בכיי א״ם לשבת ק״י: עיי׳ ד־ס שבת
 צד קכיג. ובכתוב׳ שם בת חכינאי בת חכינאי.
 * בני חופה (dieHochzeitsangehorigen) סוב׳ כיה:
 ירו׳ םוכ׳ סיב ת״ג. השושבינין וכל
 בני החוסה סטורין מן הסוכה פי׳ אנשים הנקראים
 ומפובים בחוסת חתנים מל״ט כחתן יצא מחסתו

 (תר,לי׳ י״ט, וי),
 * בן ח1ךין(Freier) שבת קנ״ב. דעל סום מלך
 דעל חמור בן חורין, סנהד׳ פ״ה:
 במשנ׳ מי שחציו עבד וחציו בן חורין; תרום׳ פיח
 מ״א עשאך בן חורין, ב״ק י״ד: ט״ו. בני חורין בני
 ברית, ושם בני חורין למעוטי עבדים; אבות ס״ב
 מט״ז ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה ושם פיו
 אין לך בן חורין אלא טי שעוסק בת״ת.. ונקבה
 בת חורין גיטי׳ מ״א: ועיי׳ עוד שם מ׳. ירו׳ גיטי׳
 פ״א דמ״ג ע״ד וירו׳ ב״ב פ״ח דטיז ע״ג ותוספת׳
 ב״ב ספ״ט. ובהשאילה מנכסים שאינן משועבדים
. כל זמן דאיכי  ב״ק ח׳: עידית בני חורין הואי .
 | בני חורין, ב״ט י״ג. וי״ג: וירו׳ ביק ס״י ד״י: לא
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 גבי מן משעבדי מבני הרי מגבי גבי, אין נובה לא
 ממשעבדי ולא מבני חדי. במדרש חזית ם׳ לא
 ידעתי אתמול הייתם עובדים בטיט ולבנים והיום

 נעשיתם בני חורין וסגנים על כל העולם.

 * בן חריץ (kieino Grube) ב״ב ק״ז: במשג׳ חריץ
 ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה
 טפחים ובן חריץ שלשה. ובגט׳ שם חריץ מבחוץ
 ובן חריץ מבפנים, ושם ק״ח. וכמה בין חריץ לבן

 חריץ טיפח. פי׳ גומא קטנה עיי׳ע חרץ.

E. N. des SchlUsselbewahrers im) בן ט1טפת * 
 r v ז «

 jer. Tempei) תוססת׳ שקלי׳ סיב
 כן טוטפת על המפתחות אולי הוא שם כולל מן
 טוטפת של מקרא פי׳ קישורה שהיו מפתחות

 קשורין ואדוקין על ידיו.
 * בני טעמ;א (Rathsherren) אסת״ר סס״א פ׳
Joviani,] בשנת יכולני וברקוריאני 
 Hercuiiani עיי׳ דימ־ז בט״ר, ח״א צד קי״ג] ר׳
 הונא אט׳ בני טעמיה ובני פגניה דיליה ר׳ יצחק
 אט׳ בני טעמיה בני עצתיה פי׳ נותני טעם ועצה.
die auf dem trockcnen Lande) ה ^ ב  * בני י
 leben) ירו׳ נדרי׳ ל״ח. נדר מיורדי
 הים לאחר שלשים יום נעשו בני יבשה עיי׳ ר״ן

 לבבלי נדרי׳ ל׳. דיה וחד תני לה.

 * בן י1ם (eintagig) שבת קנ״א 5 ב״ר פל״ד תינוק
 • בן יומו חי מחללין עליו את השבת,
 ע״ז נ״ז. תינוק בן יומו עושה יינ, ב״ק ס״ה. איל
 בן יומו קרוי איל, מגיל׳ י׳׳ט. מוקף בן יומו קרוי
 מוקף, ועיי״ע בר יומא. והקבוץ תנחומי קרח צד

 רע״ג ובט״ר פי״ח תינוקות בן יומן.

ת _יטא (Deifm) עיי־ע דלפן. !מא, בנ י  * בנ

 * בן יצף (.E. N) ירו׳ תעני׳ פ״ד דס״ח. מגילת
.  יוחסין מצאו בירושלים וכתוב בה .
 בן יצף מן דאסף וכי ובב״ר פצ״ח הגי׳ ביו/ יצאת

 (ובקצ׳ דםוסי׳ בית יצאה).

J {??ל אב ("ein Sohn yerehrt den Tater״ | 
ק (םנהד׳ ציו. ל ן ן  Mai. 1, 6) בגט׳ ך

 ושם:> בן יכבד אב: זה בלאדן [בן בלאדן. אמױ

 בלאדן] מלבא הוה ואישתני אפיה כעוקבא דכלבא
) הוה יתיב כריה על מלכותא כי  פי׳ בדמות כלב,

 הוה כתיב הוה כתיב שמיה ושמא דאבוה, ועבד
 אדוניו זה נבוזראדן(עבד שר הטבחים) [צ׳׳ל רב
 טבחים] דכתיב מרמי׳ נ״ב, י״ט ובחודש החמישי
 וגי בא נבוזראדן רב טבחים] עמד לפני מלך בבל
 בירושלם ומי פליק נבוכדנצר לירושלם והכתיב
 ויעלו אותו *) [וילך אתם] אל מלך בבל רבלתה
 וא״ר אבהו רבלתה זו אגטוכיא, רב חסדא ורב
 יצחק בר אבדימי חד אט׳ דמות דיוקנו היתה
 חקוקה לו על מרכבתו וחד אט׳ איטה יתירה היתד,

 לו ממנו ודומה כמי שעומד לפניו תמיד.

deD ח בוזבה, ברזיבא ב = ) ן  * בן בוזיבא, ב
bekannte j. Freiheitsheld in der 
 Erhebung gegen Hadrian) בכתיבה זו נמצא שם
 הפרטי זה בדרז״ל יעויין סנהד׳ צ״ג: צ״ז: ירו׳
 שבת פייט די״ז. ירו׳ יבמו׳ פ״ח ד״ט. ירו׳ תעני׳
 פ׳׳ד דס׳׳ח ע״ד איכ״ר פ׳ בלע וקרוב הדבר שהיה
 מעיר כזיב ביהודה והיא בדרומה של א״י אשר
 על כן נקרא במקום אחר מימי׳ נ״ז. יעיי״ע ניתר)
 בר דדומא. ור״ע שבח את בן כוזיבא שהוא משיח
 ישראל ודרש עליו דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא
 מיעקב ירו׳ תעני׳ שם ועיי׳ שהש״ר פ׳ עד שיפוח
 וגם דרש עליו עוד אחת. מעט היא וכי סנהד׳
 צ״ז: וגם אינו רחוק מה ששיער מהרי״ב במבוא
 המשני <קכ״א) מה שאמר ד״ע סוט׳ מ״ד. הירא
 ורך לב כפשוטו שלא יכול לעמוד בקשרי מלחמה
 לפי שרצה ע״י זה להלהיב רוח גבורה בלב העם
 ללכת עם בן כוזיבא למלחמה נגד האדריאן.
 ומכינוי תפארת שענד לראשו ר״ע נקרא ג״כ בר
 כוכבא אבל עיקר שמו בן(בר) כוזיבא וראב״ד
 בשה״ק הפך הסדר וסבר שכוזיבא שם גנאי הוא.

 וכן כתב מהרי״ל בעמת״ל ואינו נכון.

.E. N) בריש שקלי׳ (0״8 מ״ד ועיי׳  בן בוברי (
ה ך ו ה  ערני׳ די. מנתר נ״א: מ״ו:) א״ף י

 העיד בן טברי ביבנה. פי׳ שם אדם. * [אחי׳׳ה ב״ה
 בכ״י ל״ד ו״ו, ה״ב יכ״ה בידו׳ שקלי׳ וכן הזכירו
 בעל יוחסין בע׳ כ״ף צד ט״ד,: וכתב שם וז״ל פי׳
 בערוך שם אדם עושה כברה ובם׳ התכלת גרים העיד
 בוכרי כבריתא ע״ב וכתב על זה בעל פיה אות
 בית צד נ״א. ואני לא מצאתי בערוך והגי׳ בערוך
. . ובכל המקומות בוכרי בבי״ת ע׳יכ  בן כובדי
 וכ״ה כילק׳ צו רמז תפ״ח ונ״ב שס אדם וא״כ גם

א וד׳ מן דנלבא מראה נדור שמלת עוקבא נשמט׳ ונילק׳ נ ל ) ונן ציינו רנינו ע׳ נונחי נע׳ עקונא וננו״ג והוה ני דנ  י

יא בקיצור. ומלתעוקנא . י״ד(י״ג) הנ ׳ י אי, ושהש״ר נ י בלב ונילק׳ מלאנ  מ״ב פ״נ רמז רמ״ד הגי׳ בעבור זאת: והוו! נ

eix.0׳5׳la וטעמה חילוף ותמורת הדנר ושיעורו נמו נדמות או אולי עיק׳ הגי׳ עוקםא ותהיה ל״י L i s  נ״ל לגוזרה מל״ע •

; ירמי׳ נ״נ, נ״ו. ׳ ד וצ״ל נל״מ מ״נ כ״ה, כ ה ג פ ) ונפלא בעיני שב״ה ג״נ נ  פי׳ דמות ותואר. ז
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 קטז בן כובדי ־

 לפני בעל הגיליון לא היתד. מונחת גי׳ היוחסין אבל
 בכ״ז נאמן הוא לסמוך עליו בי היה לפניו ערוך
 יותר שלום ועיי״ע ביבי. ובדפ״ע בט״ס בן כובדי׳
 וכן העתיק מהרי׳יל] — (א״ב ובנוסח׳ דידן בן

 בוכרי).
(ein Vornchmer in Jerus.) ע  * בן כלבא שבו

I T I ־ | V 

 גיל1י׳ ניו. ב״ר פמ״א ובציוני׳
 בע׳ בליוטי אחד מג׳ עשירי ירושלים ור׳ עקיב׳
 נשא בתו שלא ברצון אביה וחי עטה חיי צער
 ועניות ואמצה אותו ללמוד תורה ובשובו בתלמידי׳
 רבים אמר שלי ושלכם שלה נדרי׳ נ׳. ועליה כיון
מך (שנת כ״ה:> איזה עשיר כל שיש ח  במאמרו הנ
 לו אשד. נאה במעשים — ועיי׳ עוד ע׳ בן ציצית

 הבסת.
 * בן בפר (Dorfler מל״מ כסר וכן בלים ובל״ע
) מגיל׳ י״ט. בן כסר שהלך D o r f ^ 
 לעיר פי׳ היפך לבן עיר שם כמשני בן עיר שהלך
 לכרך וכי, וכן היפך לבן כרך וביה בפירש בחגיג׳
 י״ג : למה יחזקאל דומה לבן כפר . . ולמה ישעי׳
 דומה לבן כרך, והקבוץ בנקבה בנות כרכים׳ בנות

 כפרים נדה טיח: ועיי״ע כפר א׳ וכרך גי.
(Seliiffsleute, eig. Pechanstreicher) א י פ ו  * בן כ
 יב״מ ע׳ רע״א ונהגו בני כופרא אגרא
 בשעת משיכה ופירש״י בעלי ספינה קרי רני
 כופראה לפי שזופתין אותם בזפת ועיי״ע כפר ח׳.

(Orosstadter, Gegens. zu עיר J| Kleinst.) בן 3רך * 
 עיייע בן כפר וירו׳ קידוש׳ פ״ב דם״ב
 ע״ג בן כרך ונמצא בן עיר בן עיר ונמצא בן כרך
 וכיה בבבלי קידוש׳ טיט: במשג׳ ועיי׳ פירש״י
 ועיי׳ תוספת׳ קידוש׳ רפ״ב. ובל״ם עיר גדולה: כרכא.

die בני ברבושתא (בלים * 
T ( I ־ 

 Jungen des "Wiesels) בייט
 פ״ה. ילק׳ תהלי׳ קט״ה רמז תתפ־ח אטתיה דרבי
 . . הוה שדיא בני כרכושתא וכי, פי׳ מוטלין שם
 בני חולדה וכן פירש״י וכ״ה בלים עיי״ע כרכשתא
 ומהרי׳׳ל בעמת״ל טעה לומר שהוא בני מעים ומה
 עשה עם המשך הענין שרבי גער באמתו ואמר

! ו י ש ע  שבקינהו כתיב ורחמיו על כל מ
 * בני לוײה (Geieitgebende) חולי׳ זי. דלא ליטא

 1 ״ t * ד ם

 כך עושין לבני לוייה סי׳ מי שמלוין
 אותו ר״ל לפנחס בן יאיר.

Ein Spruchdichter, dessen Schriften) בז לענה * 
 apokryph waren) ירוי סנהד׳ ם״י
 דכ״ח. הקורא בםםרים חיצונים כגון סיפרי בן סירא

 וספרי בן לענה.

 * בני מרוותא 116
T ־ ! ד -• : 

 * בני מבוי עיייע מבוי.

 * בן מגוסת עיייע מגפת. .

die Morgeniander בני מךינחא (בל״ס מדנחא * 
 Babylonier =) ירוי שבת סי׳׳ב
 די״ג ע״ד וירו׳ גיטי׳ס׳׳ב דמ״ד: איליןבני מדינחא
 עדומין סגין פי׳ בני מזרח עיייע הבא אח*ז. תרג׳
 ירו׳ ב׳ לבראש׳ טיו, י״ט הקדמוני בני מדינחא
 והסכו בני מערבא (עיי׳׳ע אמר וי) וידוע כי בני

 מזרח היו בני בבל ובני מערב היו בני א״י,

 * בני מזרח (.Morgeniander 8. vor. Art) ב״ר
 רפע״ד וקהל״ר ם׳ כל זו: בג׳
 דברים אני אוהב את בני המזרח וכי, ובברכ: חי:

 הגי׳ המדיים והם היו במזרח של א״י.

 * בני מחחא (die Leute aus Meeliusa) ר״ה י״ז,
 אינהו שפירי משסירי בני מחוזא
 ומקריין בני גיהנם זו גי׳ נכונה של כ״י ועיי׳

 פירושו בדים לר״ה צד י״ז.

 * בני מסיבה (Tischguste) ספרי עקב פ׳ מ״ג
 וילק׳ עקב ררמ״ז תתס״ז אכל ושתה
 יותר טצדכו והקיא וטינף את בני המסיבה סי׳

 אורחים שיושבים סביב לשולחן.

(Eingeweide)בני מיעיןם• מעןם, מעיין, מעײא * 
 קנים פ״ג מיו בני מעיו לכינורות,
 עיי׳ תוי׳׳ט על הגידסאות. חולי׳ נ״ג: בשר כנגד
 בני מעיים, ושם ניד. בדיקה כנגד בני מעיים, שם
 טי. בא זאב ונטל בני מעים . . אלא' נקב בני
 טעים, ירו׳ תרומו׳ פ״ח דמ״ו. חטפו זאבים כני
 מעיה כשירה שחזקת בני טעים כושר. ב״ד פל״ד
 חוטט את בני מעיה רוצא וכי (עיי׳ סנהד צ״א0
 פי׳ הדקין והקרבים וכ׳׳ה במגילה י״ד. וילק׳
 שט״א רמז פ׳׳ג רוח ונשמה קרבים ובני טעים,
 ויק־ר פ״ג מכרסא לבי מעיא מבי מעיא לכרוכת
 קטינא ובקהל״ר ם׳ החכמה תעוז הגי׳ בנת טעים

 ועיי״ע כרוכה.

(die Abendlander d. i. Palastinenser)בני מערבא * 
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 ועיי׳ ציונים בע׳ אמר ו׳. ונקראו
 בני מערבא בני א״י כידוע עיי״ע בני מדינחא

 וע׳ בעל.
 * בני מצךני(die Nachbam) ב״ט ק״ח סע״ב הני
 ד׳ בני מצרני פי׳ שכנים והיחיד בר

 מר מיצר(שם) עיייע.
 * בני מךװתא (Sohne der Herrscbaft) גיטי׳ מ׳
 םע״א זילו אהדרו אבני מרװתא

 קדטאי פי׳ חזרו לבני אדוניכם הראשונים.



 קיז בן מר1ן

 בפ״ק דר״ה (י״ח-> כל באי העולם עובדן
 לפניו כבני מרון כבר פי׳ בם׳ אמר י).

ה (die Verwandten) בכורו׳ פ״ח׳ ח פ ש  * בני מ
 מיי היורש את אשתו יחזיר לבני
 משפחה פי׳ הקרובים עיי׳ רעיב.

 * בני מתא (die stadtbowohner) ברכו׳ י״ז.׳ בני
 מתא מחפיא וכי, ביב ב״ב. אתו בני

 מתא פי׳ בני עיר עיי־ע מתא.

die liings des Flusses sich hin-) ני נהייא? * 
 dehnenden Folder) נימי׳. סי: בני
 נהרא רב אמר וכר פי׳ שדות שעל שפת הנהר

 עיי״ע אלם ב׳.
Noachido, wahrsch. jeder Anhanger der) 111} בן 
 Naturreiigion) נהרג על פחות משוה
׳ ס״כ. ב ו ר י ע ) ר ד ה  פרוטה ולא ניתן להישבון בר״ג ד
 יבמוי מ״ז: ע״ז ע״א: ועיי׳ ש״ע א״ח סי׳ שפ״ב מג״ד ם״ ק

 י׳> ובגט׳ דהשוכר את (הפועלים) וצ־ל הפועל]
 בע״ז <ע״ב•) אמר מאי לא ניתן [להישבון] אינו
 בתורת ה־שבון פי׳ דלא מהניא ליה השבת נזילה
 לבעליה כלום אלא נהרג. * [אחי״ה ונ״ל להסבירו
 כיון דבן נח אפילו בפחות משוה פרוטה לאו בר
 מחילה הוא וגזל אחד מז׳ מצות בני נח הוא(סנהר׳
 נ״י• ע״י: חיפו1ת' עיי ®״מ •בדין הוא שיה דג אפי׳

 על פחות משוה פרוטה ועיי׳ עוד תוספות לעירו׳
 וע״ז ע״א: דיה בן נח ורמב׳ם הלכי מלכי׳ פ״ט,
 הל״ט אבל מה שכתב שם הרמב׳׳ם פיח הליי וייא
 אין לו שורש בגט׳, וחזון לבו ויבר, ובענין בני נח
 הרבה שקל וטרא הש״ם בסנהד נ״ו—נ״ט ועיי׳
 ירו׳ ע״ז פ״ב ד׳ט ע־ג ב״ר פצ״ח שט״ר פכ״ה] —

 * בן נ2ח (Beiname R. Jochanan's) בידו׳ ר״ה
 פ״ב הל״ו דנ״ח סע״ב וירו׳ סנהד׳ פ״א
 די־ח ע״ג נקרא כן ר׳ יוחנן גדול האמוראים של
 הירד ובבבלי בכמה מקומות בר נפחא ועיי׳ רשיי
 סנהד׳ צ״ו. ד״ה טבא ועיי׳ מבהיי למהרז״ף צ״ה:

 והלאה.

eine Eidechsenart, das) {  1 בן נפיל, = {?יל,
sog. Meerskink, Erdkrokodille = 
pox.oXsi'Xo;y^p./)7׳a0.׳;,daher Sohn d e r Ri e 8 e n 
 בס׳ העור והרוטב בגט׳ עכבר(חילי׳ קכ״ז-> ת״ר הצב
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ו מיק׳ י״א, כ״ט> להביא חברבר3) ה נ י ט «) ל ב צ ה ה  ז

 ובן4) הנסילין וסלמנדרא. פי׳ מין שרץ הוא.
 * [אחייה ולדעתי הוא טין הלטאה אשר יכונה
 בל״ע אלשקנקו ולעדות סוסרים ערביים שהביא
 החכ׳ בוכארט בשקידה רבה (תע־ז ואילך) נולד׳
 הלטאה זאת מביצי של קראקאדיל המוזרים על
 חוף הנילוס ועל זה מורה ג״כ כינוי בל״י הרשומה
 וא״כ לו נאה ויאות להקרא' בן הנפילין שבא
 מלידת הנפילים מביצי התנינים הגדולים והונח זה
 הכינוי גם על חיות לעדות סופרים ערביי׳ ובזה
 נסתלקה קושית המהרש״א שהביאה הסש״ב בע׳
 זה. וטעות גדול של החכ׳ בוקס׳ (ובעקבותיו.
 הלך רמ״ל) לגזור המלה מל׳׳ר naupiium הראה
 בראיות' נצחות בוכארט תע״ו והרב לעויזאהן
 בזאאלאג׳ צד רכ״ו. ולדעתי ערוד וחברבר הם ג״כ
ץ ו ר י מ ה ל ק ׳ י פ ^ ע ״  מיני הלטאה וראשון הוא ל
 והוא כינוי של הלטאה, וחברבר מל״ט ירט׳ י״ג,
 כ״ג וטעמו מנומר בבהמת ונינים, ופופרים יונים
 ורומיים הזכירו מין הלטאה.מנוטר ומלא חברבר
 עיי׳ בוכארט תפ״ד, אבל מה שמגיה שם תע״ו

 ערוד למלת עסוד טעות הוא בידו] —

F a i i s u c h t  2 בן נפיל = נפילין(או מפעל נפל ,
morbus caducog ׳ בל״רEpilepsie 
 או מלש׳ נפילים Riesenkrankheit וכן בל״י
 ;Ilpax'Xeio; vouso', בל״ר morbus major) בפי
ן (בכור׳ ס״י:> בגט׳ <שם) רוח קצרית[מאי ל ן א י ם ו  מ

 ניהו נאלא]5) תנא רוח בן הנפילין באה עליו פי׳
 רוח שידה. * [אחי״ה כפי הנראה הועתק הפי׳
 מפי׳ רגמיה ב״י לבכורות (בקובץ כ־י אנג׳ דף
. מאי ניהו . ו י ל  ק״ח: וזיל רוח קצרות באה ע
 נאלא רוח שטות יבן נפלים רוח שידה שגעון
 עכ״ל, ולפי זה גם בסוף הערך צ״ל רוח שידה
 ש ג ע ו ן ועיי״ע נאלא. ודע שלפי גי׳ הש״ם בן
 נפלים (ובט״ס אי׳ בתוספתא בכור׳ פיה בין
 הנפלים וצ״ל בן הנפלים) יש לגזור הטלה מפעל
 נפל והוא חולי נופל כמו שפירש׳י מלת נכפה
 וכן פי׳ רבינו בע׳ כף ו׳ שגעון שנופל לארץ אבל
 יותר נראה גי׳ רבינו בן נפילין פי׳ חולי של ענקים
 וכן נקרא באמת מחלה נכפה בל״י ורו׳ בעבור
 עוצם תקפה של המחלה הזאת שאין לה רפואה
 ועוד נקרא׳ מחלה זו בליר morbus divinus וזה מה
 שפירש רבינו בע׳ קצר ג׳ רוח קצרית בלע׳יז

 י) בע׳ אמר ז׳ ועיי״ע בן אימתא. י) בל״ע Art Eidechse עיי׳ בוכארט היעראזאיקאן ח״ב צד תסיג ואילך•

 י) כ״ה לנכון בכ״י ויו, ל״ד' ודפ״ר, ובשאר דפ״ע בט״ס. ונבח הוא בע׳ ערוד א׳, ובהול״ הגי׳ הערוד וכ״ח בע׳ סלמנדרא

 ועיי׳ בע׳ ערוד א׳ ששם ציין רבינו ס״א חברבל זבשמ״ר פטיו המכר אצל בן הנפילין מלת הדואר והוא בלי ספק ט״ס

) נציל וכ״ה נע׳ נאלא ועיי׳ הפלשב״ע שם, s .בחולי׳ נט״ס ונן (  תחת הערוד או חנרנר. 4
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 דימונ״ס כיון על הכינוי morbus daemonius והוא
 ממש כפירושו כאן רוח שידה כלו׳ תקפה שידה
 ובאמת זה כונת רש״י ג״כ שפי׳ כמשנה רוח
 קצרה: רוח שד ובנמ׳ דיה נאלח (צ׳׳ל נאלה
 ובדפי בטיס וכן מונה בטעות בן נפלים וצ״ל כמו
 שהגיה בעל הפשב״ע בעי נאלא) פ־רש״י רוח
 שטות עיי שד זהו בן נפלים נוייטן ע״כ וב״ס היא
 הוספה מאוחרת ובן נפלים מתחיל הדיבור כמו
 שמעורר בעל השב״ע שם ולע״ז נוייטן צ״ל לוטי״ן
 בליצ Koboid = lutin וכן לועז במעיל׳ י״ז: בן
ה יצא פירש״י בזה״ל  תמליון(עיייע) ובתוס׳ שם ד
 אותו.הוא שקורין למטו״ך בלעז וכמו תינוק קטן
 הוא ורגיל בין הנשים להתלוצץ בהן ע״כ ותחת
 למטו״ך צ״ל ג״כ לוטין וכיה במפורש בויכוח שלי
 ר׳ יחיאל מפארישז ויש הרבה שיש להן גוף
 ונשמה וסדן ורבין כאדם ומתין כאותן שקורין
. . עיי׳ החכם ברילל  ל ו ט י ן הרבה מצוי בינינו
 יאהרביכער היא, קמ״ז ועיי׳ עוד החלוץ כיח, ט״ז
 ועתה אני חוזר ומתחרט ממה שכתבתי במאמרי
 על השדים ומלאכים צד סי. והנה כבר הוכחתי
 במאמרי הנ״ל צד נ״ח ואילך שלפי דעת הפרסיים
 ורבז״ל שנוטים בזה לדעתם הרוחות והשדים הם
 מסיבה לכמה.חלאים רעיס ונגעי בני אדם על כן
 פירשו רגמ״ה ואחריו רבעו ורש״י רוח קצרית ובן
 נפילים שהוא חולי עיי שד ושידה ודעתי שרוח
 קצרית ונאלה הם כינוי לחולי של בן נפילין או
 נכפה ופי׳ רוח קצרית בליא Kurzathmigkeit כי
 בעת תקיפת חולי נופל זה נתמעטת ונקצרת
 נשימת החולה ולאחר רגעים נשימתו ממהרת לבוא
 פסקי פסקי ואנק ונאנח החולה ועליו מראה הכינוי
 נאלא וטעמו בל־פ י^׳ אניקה ויללה. או י״ל
 שמלת קצרית או לגי׳ רש״י קצרה צ״ל קצרב והוא
 ממש בל״ע י3{׳^־י מחלה נכפה. ולולי מיסתפעא
 הייתי אומר עוד שמלת בן נפילין נגזרה מלש׳
 תרג׳ ניפלא והקבוץ ניפלין והיא העתקת כוכב
ל (אייב ט׳ טי י ל״ח׳ ל״א׳ ״®עיי י״ג׳ יי) ומזקנים י ס  כ
 נתבונן כי לחלי נופל יש טי שקראוהו חלי לבנה
(morbus lunaticus, m. astraiis) או הלי כוכבים 
 לפי שחשבו כימי קדם לידת מחלה זו. רחמנא
 ליצלן. מכח לבנה או ככבים באה ומאחר שמחלה
 זו נקרא ג״כ חלי של שגעון (עיי׳׳ע כף ו׳) וכיה
 בל״ר delirium maniacum, ecstaticum וכסי ל בל״ט
 שוטה על כן קראוהו כן חיל בלישנא דמשתמע

 לתרין אפי. ולפי פי׳ האחרון לשון ב ן נפילין יצדק
 מאוד. והבוחר יבחר ואין להאריך] —

der palmyrenisch-arab. Eintags- נצל (= נצור J3 
kaiser Odenath, Naclikomme eines 
 i>7?׳Oiasor, rw בפי נערה שנתפתתה בגט׳ אם
 תשתבאי(כתיב׳ נ״א •י) ליסטים אליסטים לא קשי׳
 הא בבן נצר הא בליסטים דעלמא. * [אחי״ה וכניה
 בביר סע״ו הצילני נא מיד אחי מיד עשו הצל את
 בני לעתיד לבא מיד בני בניו שיבאו עליהן טכחו
 של עשו ההיד (״יאל ז׳׳ ״׳> מסתכל הרת בקרניא
 ואלו קרן אחרי זעירא מלקת מבעיהון זהו בן
ר עיייע קרן א׳ שהביאו בקיצור הך מימרא צ  נ
 ובילק׳ דניאל ז׳ רמז אלף ס״ד הגי׳ זהו ב ן נ צ ו ר
 ורומז בעל המאמר על ישו הנוצרי אבל כונה על
 מלך בן יומו מתדמור משבט ערביים ששמו אצל
 הסופרים אודינאט וכגנב בא פשט גדוד בחוצות
 ירושלים ועליו נאמר בידו׳ תרומו׳ פיח דמ״ון
 עלל חד םרקײ (Saraeener) טעין חד םפםר אמר
ר לאחוי ועיי׳ ו צ י  לון בהדה פפסירא קטל בר נ
 גרעטץ קורו• היהודי׳ ח״ד. ב׳ צד תפ״ט ושם
 בטעות ירוי תענית וצ״ל תרומות. וזהו בר ניצור
 הוא פפא בר נצר שהחריב לנהרדעא לעדות סדר
 עולם זוטא, פדר תנאים ואמוראים ואיגרת של
 רש׳יג (דליב י"׳ מאינץ> וככותבת יונית, הוזכרה
TOO בקורות היהודי׳ שם, נקרא אודינאט בן נצר 
 Nacwpou, ולדעתי הוא שבט ערבי ישן נושן
j ולוחם מלחמות רבות עיי׳ ט״ע i שנקרא 
 דט״ג חי״ז׳ רי״ז וחיי מחמד מחכ׳ שפרענגער ח״ג,

 שכיה ואילך] —

(einer der drei Angesehenen in) בן נקדימון * 
 .Jerus) עיי״ע בליוטי וע׳ בוני

 ובכתוב׳ פיו: בת נקדימון בן גוריון. .

 * בני (Menschen) ירו׳ תעני׳ ס״ב דס״ה רע״ב
 בני נש דאטרין עלי לישן ביש, יה׳
 יבמו׳ פ״א ד״ג סעיא בני נש בעו טילף והיחיד

 בר נש עיי״ע.
 * בני סוריא (Syrier) שט״ר דפייב בני סוריא

 לא יעלו לרומי, ועיי״ע בני רומי.
Jesus, Sohn der S ta ta , eine im בן סטלא 
. ,heidn. Alterthum verehrte Gottin 
) בםיג דפ׳ הבונה 3 , 4 8 3 .vergl. Pitisc. Lex. Ant 
) בן סטדא1) הוציא כשפים ממצרים  (שבתק״ד:

) כ״ה בכ*י י״ו, ל״ד, ה״ב ובדפי װיניצ׳ ואמש׳ וכ״ה בע׳ כטדא לגי׳ כ״י אבל בדפ״ר ובכ״י ביר בן פטרא ובחוס׳ שכת  י

 פי״ב בן סיטרא ובידו׳ סנהד׳ פ״ז דנ״ב עיד כן סוטרא, ובידו׳ יבמו׳ פט״ן דט״ו ע״ד בן סטרא וציל כמו בירו׳ שבת פי׳׳ב
 די׳יג ע״ד בן סטדא וכיה בכיי מ׳ וכן םינךו מדרש סטת דא.
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 בסריטה שעל בשרו וכי. * [אחי״ה ובע׳ םטדא
 כתב רבינו נס״ג דם׳ הבונה ובס״ג דם׳ ד מיתות
 אמו סטדא סטת דא מבעלה ע״ב ולישנא קטיעה
 היא וגם בדפוסים נפקד מקיטו והשמיטו מפני
 חמת המציק של צעזור אכל ב ב״י ש׳׳ם ודפוסי׳
 ישנים ובבית יעקב ם׳ז דסנהד׳ אי׳. ומאחר שעתה.
 ברוך משנה עתים, הדברים נמסרו לאמירה אמרתי
 להציג הנעדר בדפוסים פה. וז״ל של כ״י מ׳ בד״ס
 שבת צד קי׳ג: בן סטדא בן פנדירא הוא איר
 חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפום בן
 יהודה הוא(אלא, לי׳ בכל הדפוסי׳ הישגי׳ והוסיפו
 הטהרש״ל בדפ״ר) אמו סטדא אמו מגדלא נשיא
 הואי(אלא, נ״ל למחוק ולי׳ בדפי הישגי׳) כדאמרי
 בסומבדיתא סטית דא מבעלה. ופירש״י בדפוסי׳
 הישגי׳. בעל סטדא בועל פנדירא ונקרא על שם
 בעל אמו אע״ם שהוא היה ממזר. ובדפי װיניצ׳ בלי
 צינזור דס״ז. ובבית יעקב דקכיז עמוד ב׳ וגי אי׳
 . וכן עשו לבן סטדא בלוד ותלאוהו בערב הפסח
 בן סטדא בן פנדירא הוא אמר ר׳ חסדא בעל
ם מנדלי [שער] נשי וכי י ר  סטדא וכי אמו מ
 כדלעיל. ותחילת הדיבור אי׳ ג״כ בירו־ יבמות
 הנ״ל ובידו׳ סנהך׳ הנ״ל כך עשו לבן סטדא(כצ״ל)
 בלוד וחכמינו עליו שני ת״ח והביאו לב״ד
 וסקלוהו עיי״ע כמן ב׳. מכל זה נראה בעליל
 שסטדא היא מרים מגדלא שער כלומ׳ קולעת
 שער נשים (עיי׳ רשיי לחגיג׳ ד׳ 0 והיתה אמו
 של ישו ובעלה היה פפום בן יהודה ובועלה איש
 אחד שמו פנדירא. והנה שם פנדירא מצוי הרבה
 בנכרים בימי קדם וכליי;IlivSapo עיי׳ איליאס
 ב׳, תתכ״ד,־ ד׳ פ״ח; ה׳י צ״ה. ר״ט: שטראבוייב׳
 תקס״ה; י״ג׳ תקפ׳יה; י״ד תרם׳׳ה ולעדות אפיפאניום
lliv&Yipף וקליאפם בני יעקב ג״כ ס ו  כינוי של י
 וא״ב שם נכרי הוא מעיקרו ונכון הוא מיש ר׳
 אברהם פאריזאל (מגן אברהם פנ״ט) וזיל זה
 פנדירא כתב הרמב׳ם זיל כי גוי היה עיכ ומעתה
 נוכל לומר שגם מלת סטדא נגזרה משם נכריים
 ובאמת היתד, שם ע״ז נקבה כמו שרשמנו בתחילת
 הערך וקרוב הדבר שכן היתד, נקראה מרים אמו
 של ישו בפי הטון של עכו׳יים במאה ראשונה
 למספרם כשבאו בברית עם בעלי דת חדשה של
 נוצרים ורז״ל השאילו השם למשענת לדרוש
 סטית דא מבעלת, וכן נקרא בן סטדא בפסיקתא
ת א. ובענין פפום בן י נ א ד ז ר  רבתי פכ׳ג ב
 יהודה אטרינן בגיטי׳ צ׳. ותופפתי סוט׳ פ״ה ילק׳
 כי תצא רמז תתקליו יש לך אדם שזבוב נופל
 לתוך מפו וזורקו ואינו שותהו- וזו היא מדת פפוס
 בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא, ופירש״י

 ומדד, שאינה הוגנת היא זו שמתוך כך איבה
 נכנסת ביניהם ומזנה תחתיו ע״כ, ובירר סוטי פ״א
 די״ז. ועיי׳ ירו׳ קידושי׳ פ׳׳ד דפ׳יו. ויש לך אדם
 י זבוב שוכן על כוסו והוא נוטלו ומניח כמות שהוא
 זהו פפוס בן יהודה שנעל וכי, אמרין לית נהיגין
 הוון י אבהתך עבדין כן פי׳ א״כ תחוש לעצמך
 לפסול ממזרות, ובאמת לפי, מאמרים הניל אשתו
 היתד, מזנה תחתיו שבועלה היה פנדירא וסתירת
 ונעילת דלת בפני אשתו לא היתד. מגינו לפסום
 יען שאין אפיטרופוס לעריות, ובא וראה כמה
 גדולים אפי׳ שיחת חולין של רז־ל שהרי סופר
 צעלזוס אשר חי בימי הדריאנום הרבה לספר
 שמרים בעת שהיתר, איחסה הפקירה עצמה מבלעדי
 המארס אותה לאיש אחר ופנדירא שמו! עיי׳
 אוריגיניס נגד צילזוס א׳, כיח—ל״ב. והתוססו׳
 לשבת ק״ד: דיה בןסטדא בדפוסי׳ הישנים כתבו
 וזיל אום׳ ר״ת דאין זה ישו הנוצרי דהא בן סטדא
 אמרינן הכא דהוד, בימי פפום . . וישו היה בימי
 יהושע בן פרחיא כדעוכח בפי בתרא (דםוט׳)
ה די] והוא בדף ק״ז: לפי גי׳ נ פ  [ונ״ל שצ״ל ד
 אמשט׳ (ולפנינו חסר) ולא כר׳ יהושע בן פרחיה
 שדחה לישו הנוצרי בשתי ידים ור׳ יהושע הוה
 קדים טובא לר־ע ע״כ, אבל לכאורה גם זו צ״ע
 שהרי ר׳ יהושע בים חי בימי יוחנן הירקאנוס וישו
 נולד כערך שבעים שנה אחרי כן ואכ״ט להאריך.

 ועיי׳ עוד ע׳ בן=בר פנדירא] —

Josua ben Sirach der bekannte) בן םירא * 
Spruchdichter nach Simeon d. Ge-
(rechten und sein gloichnam. Enkel ca. 132 ante 
 קהל׳׳ר פ׳ ויותר כל המכנים בתוך י ביתו יותר
 מכ״ד ספרים מהומה הוא מכנים בביתו כגון פפר
 בן סירא וספר בן תגלה ועיי״ע בן לענה. בכל
 זאת בש״ס ובמדרש כערך ם׳ ציונים נזכרו ממשלי
 בן מירא וכבר צדדם וקבצם ר׳ עזריה מן האדומים
 במאור עינים, אמרי בינה פ״ב, ורי׳׳ט צונץ גיס
 דר״ב ועיי׳ דוקעם בלומענלעזע פ״ז ונכוחים דבר
 בעניננו חברי וידידי הרב הח׳ הורוויץ בט״ע של
 מהרז׳יף כרך י״ד ובענין זמן שחי המחבר ונכדו
 שהעתיק משלים מלהיק לל״י דעתי נוטה לדעת
 החכם גרעטץ עיי׳ קורות היהודי׳ ח״ב כרך ב׳ צד
 רפ״א. ורבינו הזכיר בן פירא בע׳ פריש,־ ועיי״ע
 ע׳ בר סירה, ורבינו כיון בלי ספק על העתקה
 סורית של ספר בן סירא והובאה ראשונה עיי רבעו

«rv עיי׳ מבוא צד 

 * בן סנסן (.E. N) ביר פייט איר חנינא בן פנסן
 ארבעה הן שפתחו באף וכי, ובאםת׳׳ר
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 ס׳ ויאמר הטן חסר כעל המאמר אכל בילק׳ אסת׳
 סרט״ז תתרנ״ו הגי׳ נשם נ״ר ר׳ הנינא נר פ פ א
 וציל ר׳ חינגא נר פפא ועיי׳ ערכו נמה״י למהרזיף

 ׳ צד ס״ד:

 בן ע1ף (junger Vogei) בדיג דפ״ק דכתובות
 (״׳•> [גזירא שפא ישחוט בן עוף] פי׳
 כיון שידע שיבעול במוצאי שנת טריד נפעודה
 שצריך לעשות באחד בשבת וחיישינן שמא
 ישחוט בן עוף קודם שיחשיך מפני הטירוד ולמה
 אמר בן עוף שדרך התורה לומר בני יונה ולא
 יונים. * [אחי״ה מן ולמה עד גטירא חסר בכיי
 ו״ו ובדפ״ר ואולי מגליון איזהו כותב בא לפנים
 וכן הוא בתוספות כתוב׳ דיה שמא: יש גורםין
 ב ו עוף וכי ושפיר גרסינן נטי בן עוף דדרך בני
 אדם לשחוט הרכין והקטנים כרכתי׳ שני בני יונה
 ע״כ. וכנ״ה בקידושי׳ ל״ו: בן עוף אתיא בק״ו מבן
 צאן׳ ושם בן עוף שקבע לו כהן למליקתו, זבחי׳
 מ׳יח: יכול יהא בן עוף טעון צפון עיי׳ תוספו׳

 שם ד״ד, מה ובקירו׳ שם ד״ד, ומה] —

Simon ben Azai, beruhmte Tanaitc) בן עזאי 
) בםוט׳ . a u s dor 1. Halfto des 2. Jahrh 
 בס׳ עגלה. ערופה בגמ׳ נמצא טמון בגל (מיה.)
 אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריא, ובפ״ק
 דקידושין בגט־ עבד עברי בסמוך לם״ עבד בית
 (נ׳•) ובס׳ אחרון דערכין המוכר שדהו בגט׳ מכרה
 לראשון (ל׳ יעיב) אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי
 מבריא א״ל ההוא מרבנן לאביי מכדי הגי קראי
) אמר י ש ו ר י  איכא למידרשינהו לקולא וכי. פ
 אביי הרי אני כבן עזאי ידוע ומפורסם בפי׳ שמוע
 זו כמו שהיה בן עזאי ידוע ומפורסם בשוקי
 טבריא שאין בחכמי דורו כמותו וטבריא היתה
 מדינתו. * [אחי״ה ובנוף הדבר פי׳ רש״י בכל
 המקומות גיכ כמו רבינו ועוד הוסיף לרמוז על
 בכורו׳ ניח. שאית׳ שם בן עזאי אוט׳ כל חכמי
 ישראל ד ו מ י ן ע ל י כקליפת השום חוץ מן הקרח
 הזה וסירש״י שם הקרח: היינו ריע ובע׳ קרח גרס
 רבעו ׳בפירוש כן וזיל אטד בן עזאי כל חכמי
 ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן ׳הקרח הזה
 ומנו ד״ע בן יוסף וכי, ועוד יש להעיר כי גי׳
 וש״י בכל מקומות הגיל ובעירו׳ כ״ט. ג״כ כגי׳
י וכי וההערה הקטנה נ פ  רבעו כל חכמי ישראל ל
 הזוי מועלת לנו לפ״ד לבאר מאמרו של בן עזאי
 שזר הוא עד מאוד לדמות לערך עצמו כל:חכמי
 ישראל לקליפת שום וגם לכנות את ד״ע בשם

 גנאי הקרח עד כי התוסם׳ בבכורו׳ נ״ח. דיה חוץ
 נדחקו עד מאוד לפרש בעיא עיייש ובאמת קשה
 הדבר לשום בפי בן עזאי חו״ח גנאי כנגד ר׳ע
 שהרי ב״ע היה תלמיד חבר לן־״ע (ביב קנ-ח: זית׳
 שם פ״ט יי^"ב׳ יייי׳ פ״ג י׳ליא> וטפי עצמו

 שמענו <נייי׳ ע*י:> שמצטער ואומר חבל עלך בן
 עזאי שלא שמשת (יותר) את ד״ע וגם מדבר ממנו
ד מרבן (כרכו׳ ס״ב. ועיי׳ ספרא פ״ב אני איני  כתלמי
 כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף) וגם זאת קשה
 להולמו שידבר בגאות לבו נגד חכמי ישראל
 והוא עצמו אמר(אבית שיי מי» אל תהיה בז לכל
 אדם׳ וגם היה הסיד וצדיק עד כי אמרו עליו
 (בדכי׳ נ•?: אבות דרינ פי® הרואה בן עזאי בחלום
 יצפה לחסידות, ועיי׳ עוד חגיג׳ י״ד: ושמעון בן
 עזאי מת על צדקתו (עיי׳ מכילת׳ משפטי׳ פי׳׳א
 ומדר׳ משלי טי) לכן אמרתי לישב קושיא עצומה
 הגיל שכן עזאי לא מגאות ומנסות רוח אמר כל
 חכמי ישראל וכי כי אם כמו שבנקל יש להפריד
 הקליפה משום וגם השום בעצמו משותף מחלקים
 יחידים שבנקל יוכל האדם להפריד החלקים: כן
 התפאר על עצמו בן עזאי שכל חכמי ישראל
י כקליפת השום כלום׳ לפניו, ובעיניו דעות נ פ  ל
 החכמים במשקל ובמדידת ואומדן הדעת והוא יכול
 להכריע ולשום דרך להראות בישע ואמיתה של
 הלכה, ויכול להפריד בין הדבקים ולהבחין טעם
 של מי מסתבר יותר חוץ מן הקרח הזה פי׳ ד״ע
 שלא יכול לרדת לפוף דעתו מגודל תקפו וגבורתו
 ובליע תוקף וגבורה ושלימות נקרא *1ע^ = קודח
 ולישנא דמשתמע לתרי אפי הוא ועי״ז טובן היטב
 כונת הגט׳ בבכורו׳ הנ׳׳ל וליחזיה טעמא דמאן
 מיסתבר וכ׳׳ת לא מצי קאי אטעמייהו והתניא
 ב״ע אומר כל חכמי ישראל וכי, פי׳ שהוא מבחין
 ומברר דעת מי נכונה וישרה ובזה הכל אמת ויציב
 ועיי׳ ביאור שאין דעת נוחה הימנו בשל׳׳ה ריש
 מסכת שבועות דף קס״א סע־א, ומבה״ט טמהרייב
 צד קט״ד שהשיג עליו וקצת השערתו נוטה לט״ש
 פה. ומן התימה שמהרז״ף בד״ט קל״ה ואילך והרב
 ווייס בפפרו היקר דור דור ודורשיו קכ״ד ואילך
 לא הביאו מאטד הנ״ל — ובענין מאמר הריני
 כבן עזאי יש להעיר שגם חכמים אחרים ברצונם
 להראות תוקף ידם בהלכה ובחריפות הרגילו לדבר
א הייני כב״ע ב  כן ד״מ עירוב׳ כ״ט. אמר ר
 בשוקי טבריא ובכיי מ׳ חני׳ הריני ב ע י ר ו ב י ן
 כב״ע: ירו׳ פיאה פ״ו די־ט עיג וירו׳ פוט׳ פיט
 דכיג עיג רב כד נחת לתמן אמר אנא הוא בן עזאי

 •ך

 י) כיד, לנכון בכיי ויו ודפ״ר אבל בשדפיע חסר׳ ד,ך מלה.
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ן אזל נ ח ו  דהכא. ירו׳ ביכורי׳ שיב דס״ה. י׳ י
 לחד אתר אמר אנא בן עזאידהכא. ומאחר שלא
 היה יכול להשיב על נכון אמרו עליו בדרך ננאי
. אזל בן עזאי דהכא <׳">. — ב״ע נקרא על שם . 
 אביו אולי בנלל הדבר אשד ישב בדד ולא נשא
 אשד. כי נפשו חשקה בתורה (יבפי ס־ג:> אבל מה
 נעשה עם בן זומא שגם הוא נקרא על שם אביו,
 והטעם שנותן רע״ב לאבות פ״ד מ׳׳א שמתו בעוד
 צעירים לימים ולא נפמכו אין מפסיק ועיי׳ במבה׳׳ט
 צד קמיא ואילך טעם אחר. — ולמאמרו של בן
 עזאי(תוספתא ביני׳ 6״» •כל שנטרפה רעתו מפני
 חכמתו סימן יפה לו כל שנטרפה חכמתו מפני
 דעתו סימן רע לו״ יש לו יחוס אל מאורעות זמנו
 ורומז על שטעון בן זוטא שנטרסה דעתו מסני
 חכמתו ועל אלישע בן אבויה שנטרסה חכמתו

 מפני דעתו. עיי׳ דור דור ודורשיו הנ״ל] —

einer, der mit Jem. aus derselben) TJJ .1 בן * 
 Stadt 1st; 2. Kleinstadter) גיטי׳ כ״ד.
 עירו׳ י״ג רע״ב פוט׳ כ׳: זבחי׳ ג. ילק׳ כי תצא
 רמז תתקל״ו מצאו בן עירו פי׳ טי שהוא מעיר
 אחת עטו. ובשד,שיר פ׳ ממכוני וחלקו כבוד לד׳
 יהודה שהיה בן עיר וכי, ובאסתר רבה פ׳ בהראותו
 נמלך בבן עידנו, ומה שטעמו היסך בן כרך עיייע

 ־ בן כפר ועי בן כרך.

die Emporsteigenden, d. h. fur) בני עליה * 
 dell Himmel Bestimmten) סוכ׳ ט״ה;
 סנהד צ׳׳ז: ילק׳ יחזק׳ ט״ח רמז שס״ר ראיתי בני
 עלייה והן מועטין פי׳ מי שעולה לשמים וטזוטנים
 לעוה״ב ובירו׳ ברכו׳ פ״ט די״ג פע״ד הגי׳ בני

 י העולם הבא. י

 * בן ע1לם הבא עיייע בר עלמא דאתי.

 ״ בן עמד׳ 1ין עמל עיי״ע עמד ב׳ וע׳ הרהון.

Nacbkommen der ן(בלים בני עטטא  * בני עממי
 Heiden) יוט׳ ע״א רע״ב ובטנוה״ט
 נר ב׳ כלל ג׳ ה״ב, פ׳׳ב ייתון בני עטמין לשלם
 לשון גנאי אמר כה׳ג ההוא על שמעיה ואבטליון
ל פנחריב גגיטי׳ נ׳׳ז: סנהד׳ צ׳׳ו:  שהיו מבני בניו ש

 • ועיי׳ פירשיי).

 ״ בני עצתיא עיי״ע בני טעטיא.
! ׳ i t ־ , 

(ein Mann von schwerfalliger Aussprache^^ בן 
Mann des Tadeis,בןעךל=בןו1עךל, תדל 
J i i ע ל״  Tadelnswerther מלים עודלא, עדליא נ
 ״*^Tadei J) בפיג דם׳ הזרוע והלחיים(חולי׳ קליד.)

 [אל תשנה אותה אלא כלשון בן ערל והא טעמא
 קאטר]. פי׳ א״ל ר״ל לר׳ יוחנן ואילו שנית אותה
, ויש מי ששונה עדל ם י ת פ ל ש ר  בלשון א־ש ע
 בדלית והיה אדם שלא היה מדקדק בשמועותיו
 וכן אמר לו אם שונה אותה בן עדל דליכא חשש
 שמא טעות הוא דהא קאטר טעמא. ואבא מרי זיל
( ' ת ו ב י י ת ש א  היה שונה בלשון בן ת ד ל פי׳ ר
 תן דעתך לומר כלום׳ תן דעתך בדבריו דהא
 קאמד טעמא. « [אחי״ה ויש לקיים גם נוסחאותינו
 גם נוסח רבינו שמלת עדל בל״ס וער׳ וכן תעדל
 טעמה נזיפה ותוכחת מגולה וזה היה כינוי
 לאדם שלא היה״מדקדק בשטועותיו ובן תדל הוא כמו
 בן תעדל וע׳ מובלעת וגי׳ בן תדל כ׳׳ה על נכון
 בכיי ו״ו ליד ודס׳ר וכן הביא בעל יוחסין אות
 ד,עיין דע״ה. וכותב כל הערך מלה במלה בלי הזכרת
 מקורו וכן הגיה בעל פד״ה אות ע׳ דק״פ: נופח
 דפ׳ע בן גדל שצ״ל בן תדל וכ״ה בחולי׳] —(א״ב
 כתוב בנוסחאות שלנו בן תדל ופירש״, שוטה

 שבעולם ששטו בן תדל).
 * בן 3טיש (der kleine Hammer) עיייע פטיש.

Diener, eig. die sich im בני פלטיז(בלים * 
 aufhalten י Schloss) שמיר פכיג
 והלכו בני הפלטין מבקשין לקלס למלך וכי, פי׳
 עבדים היושבים בארמונו של מלך ובילק׳ בשלח
 סרט״ז רטיא וילק׳ תהלי׳ סיח רמז תשציט

 כשינוים ועיייע הבא אח״ז.

) במ״ר ספ״א d o n vorang. Art .8.) בני פלטירי * 
 אני מקרבן(כני לוי) ועושה אותן

 בני פלטירי וכ/ עײ״ע הקודם וע׳ פלטר.

(die zur Familie Gehorigen, familia) בני פמלי.א * 
 ב״ר פט״ח אני ובני פמליא שלי נגלים

 עליך פי׳ בל״ר בני משפחה כלוט׳ המלאכים.

 * בן פנדרא (Jesus, Sohn des Pandaros) עיייע
 בז פטדא, ירוי עיז פ״ב ד״ט ע״ד
 ולחש ליה בשמיה דישו בן פנדרא ואינשם ועיי״ע
 בלע ובידו׳ שבת פי״ד די״ד ע״ד הגי׳ מן שטיה
 דישו פנדירא, ובקהליר פ׳ יש רעה הגי׳ מן אלין
 דבר פנדירא ולגי׳ רבינו גם באיכ״ר פ׳ נפלה אי׳
 לחיש ליה משום ישו בן פנדירא עיי״ע נשם לגי׳
 הכ״י. וכבר חיינו דעתינו בענין פתרון המלה בע׳

 בן סטדא.

ein Sohn hat das Gesicht nach) ה ט מ  פניו ל
(unten (im Mutterleib) zugekehrt 

 ')כיד, לפי גי׳ היוחסין.
16 
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 בת פניה למעלה בפיק דסוט׳ <י״א0 בגמר׳ וכן
״ (ילק׳ שמות רמז קס״ד ושט״ד פיא) ד נ ו ט ן ה י נ  לע
 פי׳ במסב׳ נדה בם״פ המפלת <ניה ^׳א0 [מפני
 מה איש פניו למטה ואשד, פניה למעלה כלפי
 האיש זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראה].
 פי׳ טעמא דמילתא דזכר פניו למטה כדרך תשמישו
 נקבה פניה למעלה כדרך תשמישה. •[אחייה
 וכן פירש״י במוט׳ ובנד ובשפיר פ׳׳א אי׳ פימן
 גדול מסר להן אם פניו למטה תדעו שהוא זכר
 שמביט באמו בארץ שמטנו נברא סניה למעלה
 היא נקבה שטבטת בברייתא בצלע. ודע שכל זה
 דרש בעלמא הוא ואם קבלה נקבל ואין משיבין
 על הדרש ואם אמת יש לדין שאין זה סימן כלל
 אבל בכ״ז נשמע מזה שכבד היה לרז״ל ידיעה מלידת
Scheitei u. Gesichtsgoburt הגולגולת ימלידת אפים 
 ראשונה אם בלדת הולד הגולגולת יצאה ראשונה
 וזהו בן פניו למטה וגולגלתו למעלה והשנית
 נקרא׳ לידת אפים אם אפיו של ולד למעלה] —

 בן פקױנה (מל״ע וכן בל״ס uufroissen וא־כ
dasaus dera aufgeschlitzten פקועהp 
Loib eines gesclilachteton Thieres genoinmene 
) בחולין י תאי ל י  Junge) הבא על הבהמה מ ע
 בר״ג בהמה המקשה <ם׳'ט->. פי׳ בן פקועה כגון
ו כריפה ומצאו בתוכה ולד ע ק ב  בהמה שנשחטה ו
 כדתק (שם ע״י•) השוחט את הבהמה ומצא בה בן
 חי או מת י) או בן ט׳ מת קורעו ומוציא את דמו
 מצא בן ט׳ חי וכי עד וחכ״א שחיטת אטו מטהרתו.
 * [אחי״ה ור״ט סבר בן פקוע׳ טעון שחיטה ביק קיו:
 וחולי׳ ע״ד: ועיי׳ ש״ע ייד פי׳ ייג, ומלת פקועה
 וכ״הבל״ע וטו׳ כמו בקועה בלים עיי״ע פקע וי]—
Schaler, die den Yortrag (פרק) ihres )בני פירקי * 
 Lehrers anhoren) כתוב׳ סיב. מאי
 טיילין. . בני פירקי פי׳ •תלמידים שבכל יום
 הולכים ללמוד תורה וחוזרין ולנין בביתם עיייע

 ט״ל ב׳, וכן סירש״י לכתוב׳ שם.

Sohn Zions, oder viel. בית צי1ן Haus) {1בן צי 
) בדג ( 3 ,6 ,2 .Zenos (Jos. bell. jud 
 דפי י׳ יוחסין(קיייש׳ ע״א•) ודחקה בן ציון בזרוע
 מפני שססולין היו ועוד אחרת היתד, שם וקירבה
 שהיו כשדין. פי׳ בן ציון שם אדם חשוב. * נאחי״ה
 ואחר מחילה רבה אין משנת רבעו כאן קב ונקי
 שבהיפך צריך להיות ודחקה בן ציון בזרוע אע״פ
 שכשרין היו ועוד אחרת היתד, שם וקירבה אעיפ
ש י א  שפסולין היו. ופי׳ בן ציון שם אדם חשוב ו

ע ב״ה גם ברש׳׳י קידושי׳. ורע דהצעתהםוגי׳ רו  ז
 שם כך היא משפחת בית הצריפה היתד, בעבר
 הירדן ודחקה בן ציון בזרוע עוד <צ״ל ועוד וכיה
 בב״ט בסמוך) אחרת היתד, וקירבה בן ציון בזרוע
 וכי, והיא משנה שלטה בסוף עדיות והובאה
 כשהשיר סוף פ׳ גן נעול ובילק׳ סוף מלאכי ושם
 הגי׳ כני׳ רבינו בן ציון וכיה בירו׳ יבמו׳ פ״ח ד״ט
 ע״ד ובידו׳ קידושי׳ סיד דפ״ה ע״ד פעם אחת בן ציון
 ופעמים בני ציון וכיה במשנת עדיות ושהש״ר
 והנה בקידושי׳ בבלי שם אי׳ עוד וזיל תאנא עוד
 אחרת היתד, (ופירש״י משפחה אחרת היתד. לבד
 אותה שקרב בן ציון) ולא רצו חכמים לגלותה
 אבל חכמים מופרים אותה לבניהם ולתלמידיהן
 פעם אחת בשבוע וכי, ובידו׳ יבמות וקידושי׳ שם
 ושם כתוב כן אהך שקירבה בן ציון בזרוע אעפ״כ
 לא בקשו חכמים לפרסמן אבל חכמים מוסרין
 וכי. ונ״ל לתת יתר שאת לבבלי על הימי בכאן.
 ואם נשים עין בחינה על קורות היהודים קרוב
 לחרבן בית שני אז נמצא פשר דבר כי כונת
 פוגיתנו היתד, על מאורעות זמן ההוא וכי משלש
 משפחות, מהן אחת כשרה ושתים פסולות ליחוס,
 צריבין אנו לדבר. וכבר הניף ידו החזק׳ הרב המנוח
 ציפסער ז״ל במ״ע ב״ח, חיי פארשונגען סי׳ ייב
 צד קס״ה ואילך והעלה ששלש משפחות הנ״ל
 היו משפחת אגריםס׳ משפחת ארכיליוס ומשפחת
 אנטיסס. כי לד,ורדום הזקן היו י׳ נשים ומהן
 מאריאמנע מבית ד,חשמונאים והוליד עמה שני
 בנים (אלכסנדר ואריסטוטל אשר הרגם אביהם)
 ובת: שטה סלמםםיא והיא נשאת לאחיו של
 הורדום וילדה לו בת אחת שמה צי סר ה וזו
 האחרונה נשאת לאגריפס הראשון והיתד. אם של
 אגריפס השני. ומאשר, אחרת שומרונית, שמה
 מלתכה, יולדו להורדום הזקן שני בגיםיארכילױפ
 ואנטיפס. והנה כל בית הורהס בולמוס של עדיות
 אחזה אותה .וגם נשאו בחייבי כריתות נשותיהם
 בפרט ארכיליום ואנטיפס (עיי׳ באריכות אצל בן
;  מתתיהו על הקדמי ייז, י״א, ב׳; י״ח, ה׳. א׳. ד
 על המלחט׳ ב׳. ר. א׳) על כן החליטי (קידוש׳ ע׳:
 ב״ב ג׳:) כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי
 קאתינא עבדא הוא; ועבד אין לו אחוד. ביק פיח
 רע״א ועיי״ש פירש״י. ורק את אגריפס השני הוציאו
 מן הכלל ואמרו חכמים <משנ׳ סוט׳ דמ״א)אל תתירא
 אגריפס אחינו אתה אחינו אתה, ומאוד יפר.
 פירש״י ״שאמו מישראל״ ואמו היתד. ציפרה שבאת
 מסלטפפיא והיא מטדאטנע כאמור. ומעתה קרובה

 «) כ״ה בדפיר. *) ניד. נדפ״ר.



 קכג בן ציח ־

 ההשערה שבית הצריפה היא בית הציפרה והיא
 משפחה כשרה של אגריפם ושתי משפחות אחרות
 שפסולות היו משפחות של ארכיליום ואנטיפס,
 ובן ציון דחק בזרוע הכשרה וקירב בזרוע הפסולין.
 ומעתה קרוב הדבר שטה ששנינו בערכי׳ י,. ד
 יופי אומד משפחת בית ;פגרי ובית ציפרא
 מעימאום היו משיאין לכהונה הן הן משפחות
 הססולות והכשרות שעפקנו בהן ובית הפגרים
 (לגי׳ רש״י) לרעתי שתי משמחות של ארכיליוס
 ואנטיפס ובית ציפרא היא משפח׳ הגונה של
 אגריסם וזו הגי׳ הנכונה תחת בית הצריפה. אך
 קשה לי למה ניתן רשות לבית פגרי להנשא
 לכהונה מאחר שהן פסולות היו ? ובאטת בכיי
 ט׳ לסוב׳ גיא. הגי׳ יותר נכונה כך היא משפחת
 דבית ציפריא מעמעם היו משיאין עיב ולא זולת.
 — וזה בן ציון היה מזרע פריץ אחד ששטו לעדות
ו (על המלחם׳ ביי ר׳ גי) צינו, Zr,vwv, או ה « ת ת  ק מ
Zr,voSwpo;וי״ח, י״א, ד׳ ; לך אי  לפי קדטוני׳ט״ו, י׳, א׳ ו
 ונקרא <שם) ראש הגנבים והוא מרד במלכות
 רומי׳ ונכסיו ניתנו לאגריפם השני הקימ' "י׳
 י״א- י׳,* כ׳- זי) וקרוב הדבר עוד שבזמן מאוחר אחר
 חורבן הבית ואחר שנפלה עטרת תפארת מראש
 אגריפס, גבר אחד מזרעו של צינו ורצה לרחק
 בית הצריפה והיא משפחה הגונה של אגריפס
 ולקרב שתי המשפחות הפסולות של ארכיליוס
 ואנטיפם ששיחרו וחזקו ידי בן או בני ציני
 ומאימת המלכות לא הרהיבו חכמים בנסשם עוז
 ללחום כנגדו ורק לבם נכון בטוח שבימי אליהו
 תתקרב משפחה רחוקה ותתרחקנה משפחות פסולות
 שנתקרבו עיי בני ציון! ועיי׳ עוד תוי״ט לפוף
 עדיות שסלסל בחכמה לבאר המשנה הלזו בענין

 אחר] —

(Name oines Reichen in) ציצית הכסת J2J * 
 .Jems) גיטי׳ ג״ו. ביר פט״א
 אחד מעשירי של ירושלים עיי״ע בליוטי. ובידו׳
 תעגי׳ פ״ד דס״ח סעיא בן ציצית הכסת מן דאבנר
 כן קוביפין מן דאחאב בן כלבא שבוע מן דכלבי

 * בן קוביםין (Nachkommiinge Aohab's) עיי״ע
 הקודם לזה.

 ״ בן קטין עיייע בר ז׳.
 * בן קיימא (lebensfahiges Kind, namlich im י
 Alter von 30 Tagen) יה׳ יבמו׳ פייר
 דיה רע״ג להקים לאחיו שם בישראל עד שתדע
 אס בן קיימה הוא אם אינו בן קיימה (יעויין היטב
 כבבלי יבם׳ קי־א 0, ב״ק פיד מ״ו נתכוון להרוג..
 לנפלים והרג בן קיימא פטור, גדה־כ״ו ן כאן בנפל

 יני קצרא1 *

 כאן בבן קיימא פי׳ כל שעבר עליו חדש ימים
 יצא הולד מתורת נפל וכ״ה בפירוש בשבת קליד.
 וירו׳ יבטו׳ פי״א ד״ב רע״ד עיייש. וכיה נמיר פ״ג
 אין בן יום בן קיימא אבל בן חודש ידוע שהוא

 .בן קיימא
Name eines Mannes, der grosse) * בן קמחית 
 aiande hatte ירו׳ יוט׳ פ״ה דמ״בז

 בן קמחית שהיתה ידו מחזקת כארבעת קבין.
י (E. N. zur Zeit des 2. Tompels) לא צ מ  בן ק
 רצה ללמד על מעשה הכתב ביום׳
 במשנה ס״פ אמר להם הטמונה (ל־ח•) פי׳ בין ה׳
 אצבעות היה נוטל ד׳ קולטוסין והיה כותב השם
 בבת אחת שאסור לספר משעה שמתחיל השם
 עד שמטרו. * [אחי״ה וכן פירש״י בקצת שינויים
 במשנ׳ שם נשמע מזה שלא היה לפני רבינו
 ורש״י פירוש של גט׳ יוט׳ ל״ח: אמרו עליו שהיה
 נוטל ד קולמוסין וכי, וכן בתוספתא יומי פ״ב
 וירו׳ יומי ספיג דמ״א רע״ב ושהש״ר ס־פ טי זאת
 וילק׳ משלי רמז תתקמ״ו לא איתסריש מעשה
 דבן קמצר וכן לי׳ בכיי מ׳ עיי׳ דים צד ניב.
 ובענין גזרת המלה קמצר אם שם כולל הוא נ״ל

 לומד שהוא ליע קמץ וטעמו נוטל באצבעות או ,
ש חמס בכפו וממנו הפעל מקמצר י א y . J  מל״ע ^
 וטעמו מי שאינו מעורב בין אנשים ולא שת
 לבו לכל אדם וזה כינוי היותר טוב על מה שלא
 — [רצה ללמד את מעשה הכתב

 * .בן קוף עיייע קייף
die Lente der Burg) א של ציפ1רין  * בני קצי
Sephoris, d. i. die 
 Besatzung von Vetor) ירו׳ ױמ׳ פיח דמיה: וירו׳
 שבת פט״ז דט״ו ע״ד וירו׳ נדרי׳ סיד דל״ח ע״ד

 מעשה שנפלה דליקה בחצירו של יוסי בן סטאי•
 בשחין וירדו בני קצרה (וירו׳ שבת בני קיצרא)
 של ציפורין לכבותו ולא הניח להן(לכבות) אמר
 הניחו לגבאי שיגבה את חובו וכי, ובמוצאי שבת
 שלח לכל אחד ואחד מהן סלע ולאיפרכום שלהם
 חמשים דינר אמרו חכמים לא היה צריך לעשות
 כן. וזה המעשה יסופר גיכ בבבלי שבת קכ״א.
 <עיי׳ תופפת׳ שבת פי״0 מעשה ונפלה דליקה
 בחצירו של יוסי בן פימאי (כיה בכ׳׳י מ׳ וא״ם
 עיי׳ ד״ס צד קל״ז 5) בשיחין ובאו א נ ש י ג י ס ט ר א
 של ציפורי(ובתוםפ׳ שם אנשי קצטרה של ציפורי)
 מפני שאפוטרופום של מלך היה ולא הניחן מפני
 כבוד השבת ונעשה לו נס וכי עד ולאיפרכוס
ן <כ״ה בנכון בכיי) המשים וכששמעו ה ל  ש
 חכמים בדבר אמרו לא היה צריך לכך שהד שנינו
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 קכד * בני.קצרא -

 נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה. ן
 הארכנו בהצעת הסיפור שהחזיקה השערת הרב
 המנוח לעברעכט בע׳ ביתד שקצרא של ציפודין
 היה ביתר וטי יגלה עפר מעיניו שתחזינה הך תניא
 דמםייע כי בלים בני קצרא דציפורי נכדים היי
 כמוכח מהנ״ל והם שבאו לכבות הדליקה בשבת
 היו מחיילות של מחנה רומי ויוסי שלח לאיפרכום
 כלומ׳ לשר של חיילות מנחה בעד טובו בעבור
 שלא עיכב את אנשיו ללכת לכבות הדליקה
 בשיחין׳ וזה שיחין(עיייע) נקרא אצל בן מתתיהו
,Aמלח׳ א׳, ד׳ ב׳; ובקדמוג׳ י״ג, י״ב ב׳ ?;/-<0ד׳ 
 ולפי עדותו היתה העיר הזו קרובה לציפורין, וגם
 לזאת מצאתי ראיה אצל בן מתתיהו במלחט׳ ג׳
 ד׳ א׳ שהרומיים עשו בנין מבצר אצל ציפורי
 להושיב שמה חיילותיהם ואף אם בן מתתיהו עסק
 במקום הגיל ממלהמותשל וועפפאזיאן אבל בלי שום
 ספק כן היה דרכם של רומיים גם בזמן מאוחר
 במלחמות של איריאנוס כנגד בן כוזיבא. ויוסי
 בן פימאי הנ״ל אפשר היה המשכיר ופקיד טמונה
 על המזונות לצורך חיילות של רומיים כי ידוע
 שאנשי גליל ובלבד של מחוז ציפורין היו אוהבי
 הרומיים. ואבא יופי בן פימאי שחי בזמן רבי עיי׳
 יבמו׳ קט׳׳וי^סע״א אפשר היה נכדו של יוסי בן
 סימאי דהכא. וגם ראה זה מצאתי בבמד״ר קל״ר
 פיט ארכי ישנה של ציסורי הוזכרה אצל איםטרטיא
 של מלך ומציאה יקרה היא אצלי להחזיק במעוזה

 של ההשערה הנ״ל.

 * בני ר1מי(•!die Rome) שמ״ר פי׳׳ב וילה׳ תהלי׳
 קט״ו רמז תתע״ג בני רומי לא ירדו

 לסוריא וכי.
 * בן שלק1ת (.E. N) עיי״ע כלכל א׳.

 * בן תגלא עיייע בן לענא וע׳ בן מירא.
Damon, finsterer Geist, bkt.) {בן תמליי 
) צא 1 3 6 temanh, temanhacna, Justi 
) במעילה בם׳ קדשי מזבח  כיון דקרו ליה נפקאזדא,
 (י״ן: ילק׳ שמיני רמז תקל״ז) פי' שד. * [אחייה וכן פירש״י

Koboid, lutin = שד שקורין נוטירן וציל לוטין 
 עיייע בן נפיל ב׳ וגוזר אני המלה מלש׳ בקמרי׳
ר ובכ״י ו״ו וה״ב ו ח ש  הרשוט׳ וטעמה רוח רע ו
J U l t הגי׳ בן תלמיון וגם לזה שיעורו בל״ע 

 שחור. ועיי׳ע בן תלטיון] —

 * f|l תיוריו (Gelehrter, Gesetzeskundiger) ירו׳
 תעני׳ פ״ד דס״ז ע״ד לא שהוא בן
 תורה יותר ממני אלא שהוא בן גדולים יותר
 ממני, פסיקתא דהחודש (מיד:) ועץ חיים תאור,
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 באה (משלי ײג׳ י״ב) זה שאול . . ר׳ נחמיה בשם
 ד״ל אטד שהיה בן תורה וביה בטד׳׳ר פי׳׳א ובילק׳
 משלי רמז תתקין בשם הפסיקתא. ובפפיקתא
דה הו  רבתי פט״ו ושם בטייס הורה ר׳ נחמן וצ״ל י
 בר נחמן כן הגיה בטוב טעם ודעת ר׳ שלמה
 באבער בססיק׳ דר״כ £זם הערה מיה. ובילק׳
 שמואל ט״ו רמז קכ״ד מבית לחם יהודה ר׳ נחמיה
 בשם ד״ל שהיה בן תורה, מדרש שמואל פל״ב
 אין את בן תורה ואין דוד בן תורה, ב״ר פע״ד
 נתנאל בן צורי נשיא יששכר מפגי מה מפני
 שהוא בן תורה; ושם, והובא בילק׳ שופטים רמז
 נ״ב וכל השבח הזה מניין היה לו ליששכר משל
 זבולון שהיה עופק בפרגמטיא שלו ומאכילו את
 יששכר שהוא בן תורה. והקבוץ שבת קליט:
 עירו׳ מ׳. אינן בני תורה. בט״ר פ׳ג נעשו כולן

 בני תורה וכיה שם בעלי תורה עיי״ע.
viol. Rinderzuchtor, Beiname des) בן תורתא * 
R. Joclianan, Zeitgonossen des 
 R. Akiba) יוט׳ ט׳. ירו׳ יומי פ׳א דל״ח םע״ג
 תוספתא מנחו׳ פפי״ג אמר ר׳ יוחנן בן תורתא
 מפני מה חרבה שילה וכי. ירו׳ תעני׳ ס״ד דס״ח
 ע״ד איכ״ר פ׳ בלע א״ל (לר״ע) ר׳ יוחנן בן
 תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד
 לא בא. וניל שבן תורתא כינוי ולא שם אביו
 הוא וראיה שילק׳ ש״א רמז ס״ט גרס ר׳ יוחנן
 בן תורא והוא לפ״ד כמו בד תורא כינוי של פטם
 הנקרא זבידא <ע־י ט״י•) או בר תודתא כינוי של
 רב הונא (חילי׳ קניי•) פי׳ מגדל ומפטם שוורים
 והריטביא כתב ליומי ט׳. וז״ל אמרו בידו׳ שנקרא
 כן (ד״ל בן תורתא) עיש שמכר פרתו לעכו״ם
 ולא רצתה לחרוש בשבת עד שהלך ולחש באזנה
 ע״כ, ואני בעניותי לא מצאתיה בידוי אבל קרוב
 לזה אי׳ בפפיקת׳ רבתי פי״ד וביותר אריכות
 בספר ק ט ן מעשיות והובא בס״ה אות חי״ת צד
 צ׳ עיייש ואי׳ עוד על ד׳ יוחנן בן תורתא סיפור
 אחר שבא פעם אחת לפני ד״ע א״ל עמוד וקרא
 'בתורה א״ל לא עבדתי על הפרשה ושבחוהו
 חכמים, שמ״ר רם״מ. ועוד נמצא בידו׳ פאה פיג
 דייז עיד ר׳ חנינא תודתייה, ובירר ברכו׳ פ״ג דיו
 עיר חנינא תרתיח(מהרש״ם גרס תירטאה), וביה׳
 תרומו׳ ם" י דמיז: ר׳ חנינא תירתא, ובידו׳ קידושי׳
 פיא ד״ס ע״ג ר׳ חנניה תרתייה ואיכ י״ל ג״כ שר׳
 יוחנן בן תורתא כמו ד׳ חנינא הנ׳יל נקראו על
 שם בי ת ו ר ת א עיין ערכו לעיל ועיי׳ עוד
 מה׳׳י למהרזיף צד פ״ז: וכתב בעל ספד היוחסין
ן ת ו ר ת א ור׳  צד ניט סעיב ר׳ א ל ע ז ד ב

) וכן גרס וגינו גע׳ אזרא וכנו־ג אזל. 1 



 125 * בן תוךתא - בנני קכה

 חלבו אומר משמו ואולי הוא אח של ד חנינא
 בר תורתא ע״כ וכן הביאו בעל סד׳ה שם אבל
 אני בעניותי לא מצאתיו בשום מקום ואח״ב
 מצאתי בםד״ה אות אל׳יף צד טיב רע״ד. שגם הוא

. ו י ת א צ א מ  כותב ״ל״מ״ והיינו ל

Name eines zum Oenuss erlaubtcn) במיא "S® 
 Vogcis) [שרי]') םרװא אםורבע״ה גרם

 כניא עיי״ש). י

Bad, Badhaus)בױה = בי בניה׳ בי בני 
syr. K i a pi. f<&uCU-a gekurzt 
 בלני von) מסכת שבת ס׳ במה מדליקין (ל״ג0
 עייליה לבי בניך• תר״י (א׳ לויק׳ כ״ג׳ ב״ז ועיי׳ שש
ט ולבמדי ני°׳ «׳> ועניתם את נפשותיכם: י  ט־ז׳ נ

 ותסנפון ית נפשותיכון מן מיכלא ומשתיא מבי
e n ב (קהל׳ כ׳ ה ז  בני. ותרני כנפתי לי נם כסף ו
 וכנוואן נ״א ובי בגוון). * [אחי״ה ולפנינו אי׳ ובי
 בגאון וצ״ל ובי 3אנין ובצ־ל התרג׳ אל בית הנשים
 <אסת־ כ׳י גי) לבית נשיא די תמן דימוסן ובגאון
 או באמן ושם בט״ם ובגאון וע״״ע דמום ג׳, ובכ״י
 א״ס לשבת ל״גן הגי׳ לבי בני ואסחיה וכיה
 במגיל׳ ט״ז. בדפוסים עייליה איהו לבי בני
י  ואסחיה, ושם עוד פעמים בי בני וגם הגי׳ ב ל אנ
 ובהשמטת הלמ־ד בשבת מ״א. אשבחיה דקאי בי
 באני, ושם סעמים מיא דבי באני ולמ״ד מובלע׳

 וכ״ד. בלים. ועיי׳ סוף ע׳ בלן] —

Spaten und ובל־ם vanga נבי <א׳) מל״ר? 
Orube, ב') מל״פ ; das Oegrabene 
 Loch) בר״ג דמשקין (מ״ק ד׳: ועיי׳ ירו׳ מי׳ק פיאריפ

 יעיב) מאי עוגיות אמר רב יהוד בנכי כבר פירשנו
 בעי בדד [א׳]. « [אחי׳׳ה ודע שמלה רומי׳ ופרסי•
 טעמה קרדום לחפור בו גומות ובהשאילה גם גומה
 או י״ל שאות נו״ן מובלעת בלים בג והוא בפי
 רז״ל בנך והקבוץ בנכי ויותר נראה שהמלה ל״ם
 היא ולא רומית מאחר שהירו׳ מיק הנ״ל לא הביאה
ת תחת הגפנים ו ר ו  ורש״י למ״ק יפה פי׳ בנכי: ב
ם י נ פ ג  וזיתים והוכרח רש״י להוסיח תחת ה
ם יען שהגט׳ הביאה ראיה .תניא נמי הכי י ת י ז  ו
 (תוספת׳ שביעי׳ פ״א והפכים עם ירו׳ מ״ק הנ״ל)
ם י ת י ז ר ק י ע ב  אילו הן עוגיות בדידין ש
ם ובאמת גם לשון המשנה י נ פ י ג ר ק י ע ב ש  ו
ם ואם״ כן אולי י׳׳ל שמלת בנכי י נ פ ג  עוגיות ל
 תתכן להיות ל״פ בנך וטעמה נפנים ועיקר

 גפנים, והבוחר יבחר!] —

 בנני = בעיוני(der, das Mittiere; אמה ביניוןית
die 6 Handbreiten botragende 
 mittiere = mosaische Elle) כל האמות היו
 בבינוניות י) בדג דםוכ׳ <"׳•־> ובגט׳ דשתי הלחם
: וירו׳ סוס׳  (מנהו׳ צ״ז. ועיי׳ כלים פי״ז, ט״י, עירובי׳ ד׳

) ובם׳ י״ז בכלי׳ כל כלי בעלי ם ש י פ  יייי' שקלי׳ ש
 בתים (°״°) האמה שאמרו באמה הבינונית ומפרש
ם (בכלי׳ וכן פסחי׳ פ״ו. מנהו׳ ציה. בכורו׳ מ׳. ורבעו  ש

 הביא י? תיכ! העיי1> כי האטה של משד, היתד, קטנה
 ואחרת היתד, [ תרה] עליה חצי אצבע ואחרת
 היתד, עליה יתירה חצי אצבע נמצאת האטה שהיא
 בת ו׳ טפחים וחצי אצבע היא הבינונית 3). פ״א
 אמה בינונית היא היתד, של משה והיא ו׳ טפחי׳,
 וגדולה יתירה על של משה אצבע, והבטנה היתה
 בת ה׳ טפחים. ו ז ה פ י ׳ ע י ק ר שאחר משה עשו
 האמות יתרות. * [אחי״ה ואמת ויציב הוא ורבינו
 היה יכול להביא ראיה לשיטתו מגט׳ עצמה
 שבפירוש אי׳ כן במנחו׳ צ״ח. וכמה אטה בינונית
 איר יוחנן ששה טפחים, ובגוף הדבר אי׳ כן גם
 בירר סוטי ובית׳ שקלי׳ שם ושם אייר יוחנן באמה
 של ששה טפחים היה הארון עשוי מאן תנא אמה
 של ששה טפחים ר״מ היא דתנן ד״ט אומר כל
 האמות היו בבינויות וכי ור״ש לכלי׳ שם מיי פי׳
ת ששה" ומן התימה א ב י ת ה י נ ו נ י ב  ג״כ ״
 שלא הסמיך פירושו על הגט׳ הערוכה הנ׳׳ל. והנה
 אמה של משה ואמה בינונית שוות במדתן היינו
 שהם ששה טפחים ונ״ל להסבירו כי ממשנת כלי׳
 שם משנה ט׳ וי׳ מוכח ששלשה מיני אמות הן
י ן והיא קטנה  אי) אמה בינונית, בי) אמת הא ו מנ
 וגדולה ר״ל יתירה על אטה של משה חצי אצבע
 או יתירה אצבע שלמה ושניהם ממין אחד היו,
 ג׳> אטה של כלים חמשה טפחים. נשטע מזה
 שאמת משה ששה טפחים כמו אטה בינונית שאם
 יתירה עליה חצי אצבע כבר יצאה מכלל אמת משה
 ותהיה אטת אוטנין ואס פחות מוי טפחים אז תהיה
 אמת כלים א״כ אמת משה בין מדת אמה של
 כלים ובין מדת אמה של אומנין היתד, עומדת
 ובעבור זה יאות לה הכינוי אמה בינונית. וגם מן
 הנחוץ שתהיה אמת משה דוקא ששה טפחים כמו
ה מששה טפחים ל ו ד  אמה בינונית שאם תהיה ג
 כך צריך להיות הסדר אי) אמה בינונית והיא'ששה
 טפחים בי) אמת משה יותר מששה טפחים ג׳) אמת
 אומנין. אבל ממה שהמשנה מסדרת אמת אומנין
 תיכף אחר אמה בינונית משמע על כרחך שכל

) כצ״ל וכיה כחולי׳ סיב: ובדט׳ אמש׳ הפר אנל גם נע׳ כניא חסר בט״ם. *) בנו״ג בינוניות וכן בכל המקומות בכיי  י
 שים אכל כגי׳ רבינו אי׳ בירו׳ סוט׳ פ״ח דכ״ב ע״ג בבינויות ובירו׳ שקלי׳ פיו דמ״ט ע״ג כבניינות וצ״ל בבינוניות.

 •) ועיי״ע שתי אי.



 קכו בנכי -

 מדה שהיא יתירה מששה טפחים לא אמת משה
 נקראה כי אם אמת אוטנין ואם נאמר שאולי
ה מששה טפחים אז גיכ לא נ ט  אמת משה ק
 מציגו ידינו כחשבון וכסדר שתהיה אז מכסת
 ויחוס האמות כזה: .אי) אמה היותר קטנה והיא הי
 טפחים ־= אמת הכלים. » פחות מששה טפחים
 = אמת משה w ששה טפחים = אטה בינונית
 יי) יותר מששה טפחים ־= אמת האומנין, וזה מן
י נ ו נ י  הנמנע בעבור כי הדמיון המחובר עם מלת ב
 אינו משיג.ארבעה ענינים והונח רק על ג׳ יחוסי
 דבר ובינוני תמיד הממוצע בין שתי קצוות ד״ל
 בין הגדול והקטן. בין דאשון ושלישי. ואיב גם
 בנדון שלנו אמה בינונית רק בשלשה ולא בארבעה
 מיני אמות היא אפשרית. ולפי מה שהוכחנו ברה
 כשמש שמדת אמת משה היא אטה בינונית והיא
 ששה טפחים ובלי ספק טעות נפלה בתוספתא
 כלים ביט ספ״ו ״ואיזו היא אמה בינונית זה אטה
 של ה׳ טסחים׳ וצ״ל של ו׳ טפחים. והרמב״ם
 בהלכי מעילה ס״ח הל׳׳ה פי׳ באופן אחר משנת
 כלים. ובענין מדת אמות אחרות עיי׳ עוד ע׳
 אצבע, גרם הי, כוון גי. סחק, עצב אי, שחי, שתי

 אי, תבקיון] —

-ש מל״ש נ  בנס יבלש׳ שומרוני פ
 erzumen, והשם בנסים בלש׳ פרטי
Zom, Ungiack, Schmers c) תרג׳ ירו׳ ויקצף r f ^ 
 פרעה (בראשי ס׳. בי> ובנס פרעה). * נאחי״ה אין
 זה די באר וד״ב קצר במקום שהיה לו להאריך
 ובזה אני בא למלאות החסרון. הטלה כבר נזכרה
 בדניאל ב׳, י״ב בנס וקצף ורש׳׳י הביא שם מחלוקת
 של מנחם בן סרוק ודונש בן לברט כי על דעת
ת דונש שטושיתוזאת  מנחם הבית שרשית ועל ת
 האחרונה דעת רש׳י והבאים אחריו עיי׳ הטתורג׳
 ע׳ נסם וכן העתיקו העתקות הישנות וגם מהרי׳׳ל
 בעמת׳׳ר ח״א, קיא וסוף ח״ב האריך למעניתו כי
ס ובי״ת שמושי׳ וראיג במיע שלו ס  השרש ג
 חיה רל״ט ובמ׳׳ע דמ״ג חייח תרניה שדא ביה
 נרגא אבל לא עלה בידו למצא פתרון המלה
 כהוגן ועיי׳ עוד מ״ע דט״ג חי״ט, ש״ז וטעות בידי
 המבקרים הנ״ל לגזור המלה מל״י והטעם חלש
 או מחלה בי בהשקפה ראשונה נבין כי בכל
 המקומות ענין המלה קצף, זעם, רגז ובשם כאב,
 עצב עיי׳ דימ והנם זעפים תי״ר(בראש׳ מי, וי) והא
 אינק בניפין; פנים נזעמים (משלי כ״ח, כ־» תרג׳
 אפי בניפתא; ויעבור (אסחי י׳׳ י״» ונפם ובנם
 (בדם׳ בט״ם וכנם) והעתיק מלש׳ עברה וכיה
 נטגיל׳ ט״ו. ויעבד מרדכי שהעביד . . בתענית,
 יחד עלי יתטלאון (איוב ט׳ז׳ י׳) תרג׳ כחדא עלי
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 בנסא מתטלאין כלו׳ כלם נתמלאו עלי חטה
 מל״מ דניאל ג׳, ייט התמלי חטא. ושרש בנס
 בענין שמדובר בו נמצא ג״כ בלש׳ שומרוני ברכות
 הבי״ת לפ״ה ותרג׳ השומרוני יקנאהו(דברי׳ ל״ב, ט-ז)
 פנפתה, קנאוני <שם> פנסוני, ויקנאו(בראש׳ כיו, ייד)
 וכנסו וציל ובנפו וטעות זו ג״כ בתייר(בראש׳ מ׳,
 ב׳. ר; בטיב׳ לי»׳ ייי> כנס. כניסין כמקום בנס,
 בנימין. וגוזר אני הטלה מלים ם נ כ י ד ן פי׳ זקצף
 ורגז כמשפט הלשונות שיחליפו אות כ׳ באות
 ס׳ וכן להיפך (עיי׳ סירשט אוצר המילין חיב דפיו
 סי׳ ה׳ וא״ט יוני של םאסםאױ ח״ב תתס״ו סי׳ וי)
 ובאמת במלה פרפית הרשומה הוחלפה אות ך
ד ן  לאות ש׳ בתיבת פנ׳?י& והוא שם מפעל פ נ כי
 וטעמו עצב וכאב ואשר אני אחזה לי ועיני ראו
 ולא זר כי עיי מלת פרפי׳ פנשש נגלה לנו
 תעלומת איזה מאמרי חז״ל והובאו בקצת שינויים
 בג׳ מקומות אי) במכילתא ליתרו ספ׳ב למפכתא
) בספרי דברי׳ בס״ם וילך  דעמלק, ב׳> בתטור׳ ט״ז, ג׳
 וילק׳ פוף וילך רמז תתקטיא. בטבילת׳ דרש
י (י׳׳י• א׳׳ י׳׳ י׳) הא אם אין אתה ב צ  לבלתי ע
י לשאול ס י ן פ ב  עושה לי כן הריני יורד כ
 ובתמורה הגי׳ היותר נכונה בנםיםי ופירשיי בעצבוני
 וכן צ״ל במכילתא לפי תיקונו של איפת צדק אך
 יותר נכון לגרוס בבנסיסי ואיזה סופר שלא הבין
 הך מלה מתוך חסרון ידיעה הפריד בין הדבקים
 ומשבש לכתוב כבן סיסי כאילו הוא שם סרטי
 <עיי׳הרב החכם א״ה ווייס בהוצאת המכילת׳ דס״ט.)
 ואחרי שנתסרדה החבילה ונכתבה המלה בשתי
 תיבות הפליא איזה פופר לטעות עוד וכתב ב ר
 פיפי תחת בן פיפי עיייע בד פיפי, ושבשתא
 כיון דעל על. אבל האטת יורה דרכו שמלת
 בנסים היא מלה פרסי׳ הנ׳׳ל פנשש פי׳ עצבון
 ובכינוי מדבר בעדו בנסיסי = ע צ ב ו נ י כסירש׳׳י
 הגיל ורז״ל דרשו עצבי מלש׳ עצב וכאב. וגם

• ד i t 
 מובן עתה מאמר של פפרי וילך: משיב משה
 לפני הקב״ה הואיל ואני נפטר (בגפים) [ציל
 בכנסים] גדול מן העולם הראיני אדם נאמן
 שיעמוד על ישראל וכי. כלומר מאחר שנפל לי
 הגורל ללכת מן העוה״ז בעצב גדול. וילק׳ גרס
ן וכן הגיה החכם פריעדמאן ו ס י נ  בטעות ב
 במכילת׳ ואתו תלין משוגתו שבן זיא בנכון גרם
ס הרבה ע כ  בנסים. וראיה לאמיתת פירושגו כי ו

 <קחל׳ ה׳, ט״ז> תרג׳ ובנסים פגי חזי] —
 * בניסין (צ״ל ביניהון (zwischen ihnen) ירו׳
 שקלי׳ סיד דמיח סע״ב מה בניסין רב
 אמר שיבטא דכדכד ביניהן וט״ס וצ״ל מה ביניהון

 וכן הגי׳ בדם׳ זיט׳ ועיי׳ פי׳ ק׳׳ע שם.
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 * בניסן(צ־ל כנישן(Versammiungen) ירו׳ כתוב׳
 סי״ב דל״ה. ואישרוניה תמני עסרי בניסן
 טיס וציל כגישן וכיה בירו׳ כלאי׳ ס״ט דליב:

 וכיד, בדם׳ זיט׳ בכתובי. סי׳ קבוצים.

psveipiiwov כנפיהן(בל״ד וכליי האמצעי׳ 
(Gunstbezeugung, beneficium 
 משל לשושבינה של• בת מלך שביקש בנסיקין,
 בעיה הביאו בע׳ נסק ולא דקדק עיי״ש). * [אחי״ה
 והדין עם ריב וסי׳ בל״י ורו׳ מעזכ1ךת ורבינו מבד
 שאות בית שימושית היא וכן טעה החכם הנוצרי
 בוקסט׳ בעמת״ל צד אלף שע״ד וכן סי׳ שם
 מאנין נסיקא (ויקיר פניי) אבל זו גי׳ מוטעת וצ״ל
paganica םגינא (עיי׳ מ״כ שם) והוא סגניקא בל״ר 
ם י ר ח  וכיה במר שיא כ״ח, ח׳ ודרש בגדים א
 ובעי חסש א׳, וע׳ סגן ב׳ נתקצר הציון. וציון
 שלנו בראש הע׳ הוא מילמדנו ס׳ קרח אבל
 בתנחו׳ קרח סי׳ ח׳ ובילק׳ קרח רמז תשנ״ב חסר׳
 הטלה ואי׳ שם משל לד,״ד לשושבין בתו של מלך
. איל אם א י ן א ת ה .  שהיה ע ד ו ת י ה ב י ד ו
ו בסני הכל אף אני אוטר ג ר ו ה ה ל א ז י צ ו  מ
 וכי. וגי׳ היותר טובה עיי׳ בע׳ נפק ג׳ וכניה במ״ר
 סייח (ובליש נלקח מילמדנו) אס אין אתה תובע
 בנסקין שלך מציל שלי) ואין אתה מוציא את

 זה והורנו בפני הכל אף אני אומר וכוי] —

 * בניפיכןדים (טל״ר Beneficarii ובל״י האמצעי׳
(Fiscusgeldeintreiber^svsyixia&iot 
 בססרי האזינו פיסק׳ שי״ז והובא בשנויים בילק׳
 האזינו פרט׳יז תתקט״ד ויניקהו דבש מסלע (דביי׳
 ל״ב׳ י"ג> . . אלו מציקים שהחזיקו בה באיי והם
 קשים להוציא מהם פרוטה כצור . . חמאת בקר
ט ו נ ים שלהם, עם חלב ג ה ט ק י ם1) ו י ס  אלו ה
 כרים אלו (כליסריקים) [וצ״ל כמו בילק׳ שם
, ואילים אלו בני פוקרים (ציל [ ן י ק ר י ל  כ
ם י נ י ר ט נ ו  בניפיקרים) שלהם, בני בשן אלו ק
ן  (שמבינים גיא שמכינים והיותר טוב ש ם כי ש י
 כ׳׳ה בילק׳) [וצ״ל שמושכין] מבין שניהם, ועתודים
 אלו (סנקנירקים, בילק׳ סרקני דקין אבל היותר
] שלהם, עם חלב ן י ט י ל ק נ ס  נכון בססזיו) [
 כליות חטה אלו(מטרוניות) וצ״ל מ ג ס ט ר נ י ו ת
 או מ ס ט ו ר י ו ת] שלהם ע״כ ורבינו לא הביאו
 מאחר שלא הזכיר הספרי מסדר נצכים עד סוף
 הספר (עיי׳ בהמפתח לחיבורי זר,) וכולם שמות
 פקידים ושררות הם ואלו הם בלש׳ יוני׳ היפטקין:
 Conauln = U71XT1X01 ; הגמונים (עיייע),

;Befehlshaber tiber 1000 Mann •/iklxp/oi כלירקין 
 בניסיקרים כצ״ל בתיבה אחת ופתרונה בליי
 ורו׳ בעלי טכס שמטונין לגבות בחזקה הממון
 לאוצר של מלך ואולי בעל המדרש בחכמה &כל
 את ידיו לשנות לומר שהם בני פוקרין (עיייע
Hauptmann ober 100 Mann,אסיקורום); קונטרינים 
 Centuriones וטאציטום אננאל. א׳, י״ז, ד מכנה
saevitiacenturionum))את הקנטוריניםבני אכזר 

 ולכן הטיב דרש. בני בשן מפעל ב#ן כלום׳
 שנושכין וזה דוא שמושכין מבין שניהם ר״ל
 בחזקה אוחזין ומושכין רכוש של המון; פנקליטין
;Rathsherr, ouY^riTixoi = (עײ״ע םנקלט) 
 מגסטרגיות (וכיה בתרג׳ שני לאסתר ט׳׳ ני) =
 Magistratsbeamte ;j.xvwTf.avoi או אולי צ״ל
inquisitor = [aa^Tus (עיייע במוספיא) מםטרונױת 
 ועיי׳ על פתרון של שמות הנ׳יל בעטיש למהרייף

 צד ציג.
balnea tor בנדי (בל״ס בגרא בלש׳ רומי׳ 
 Bademeister ועוד כמו בלנרי(עיייע)
 Badekieider) דליות ובנריות נתנה למרחץ עיי׳׳ע
 כנר כי כן גרס בעיה). * [אחי״ה ושם גי׳ רבינו
 דליים ובב״ר םם״ה הגי׳ דליים ו ם נד יו ת הוליכה
 לה למרחץ ומערי׳ גורס נגדיות ובעל מ״כ כתב
 בע׳ גרס ב נ ר י ו ת ולא סירשו עיכ וציל בע׳ גורס
 כנריות וכיון על ע׳ כנר ועיקר הנוסחא באמת
 בנריות ול׳ מובלעת והוא כמו בלנריות עיי׳׳ע בלן,
 בלנרי וכן ל׳ נשמט׳ בל״ם ובעל מרחץ נקרא בל״ס
 בנרא ובית המרחץ בנרותא, והגי׳ שלנו איי עוד
 בירו׳ ב״ק פ׳׳ז ד״ו. מן דמר לי הדא מילתא אנא
 נפיב בנרייתיה והוא כפו מאמר של ר׳׳י בבבלי
 ב״ט מיא. פנהד׳ פ׳יב 5 עירובי׳ כ״ז: מובלנא מאני
 בתריה לבי מםותא ורגילין היו לומר הוליך כלי
. מ׳׳ק כי: קידוש׳  אחרי לבית המרחץ פפחי׳ ד
 כ״ב 5 וירו׳ קידו׳ פ״א הל״ג ועיי׳ עוד ע׳ בלנטיא.
 וכן כאן בגרי כלי ובגדי בית המרחץ וכן פתרונו

— [Badezeug, fiaviapta בליי 

Art Schuhe בנרסאי(או נשתבש מן דרדפי *®I 
bumus או מהופך מן בו־נםאי בל״ר 
 mantelart. Schulterkleid) כלאים דירו' פדקא
 כתרא (פיט הל״ג דל־ ב יע״ב> אלבישוני בנרםאי
 ויהבון טפאנא ברגלי. המפרש פי׳ מין לבושים
 חשובים ובמד׳ [בראשית] רבה ם׳ דעו כי ה׳ (פ״ק)
 גרם דרדפאי). ״ [אחייה ובירר כתוכי פייב דל״ה.
 הגי' אלבשוני דנרפיי יהבון טפנאיי ברגלי. ובענין

י״קץ וביה בילק׳ האזינו רמז תתקט״ו ועיי״ע אפטיא וע• חפאטיקו  י) בילק׳ בטייס הפיקטין וצ׳׳ל י
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 בנרסאי התעורר כבר הרב החני יעללינעק נשפת
 חכמים שצ״ל ברנסאי ובל״ע ופרסי הוא טין
 מלבוש כמו מעפרת ומכסה את הראש עד שכמו
-ל^  של אדם וזה המלבוש נקרא ג״כ דרעת = י
 ואולי דרדסי הוא שיבוש מתיבת דרעתי אבל
 מציונים אחרי׳ של ירו׳ מוכח שטין מנעול היה
 כי בירו׳ כלאי׳ ספ־ט דל״ב עיד פי׳ טנעלות
 הסינון דרדסין, ושם: מודה ר׳ אילא בהן דילבש
 דרדסין דעמר ע״ג דרדסין דכיתן דהוא אסור דלא
 שלח עילייא לא שלח ארעייה פי׳ כל זמן שאינו
 , פושט מנעלים העליונים אינו יכול לפשוט
 התחתונים והוי כחיבור צמר ופשתן ומזה ראיה
 למ״שיההגיה ספ״ק דביצה בשם ארז ודל ואסור
 ללבוש באנפילאות של צמר ע״ג אנפילאות של
 םשתןע״כ ועיי׳ מראה פנים לירו׳ כלאי׳ שם. וכן ירו׳
 ערלה פיג דסיג. משפע שהוא מין מנעול ואי׳ שם
 בגד גדול שצבעו על מנת לחתכו מיעבדיניה
 דורדםין עיי׳ פימ שם. ואם מין מנעל הוא כמו
 שפי׳ ג׳יכ ריב בע׳ דרדסין אז מוכרחין לתקן מעות
Bardaicus caiceus דרדסי ולגרוס ברדסי והוא ל״ר 
 טין מנעול שאנשי מלחמה לובשין אותו עיי׳
 פרטיאל די. ד׳. ה׳ ועיי׳ יווינאל ט״ז, י״ג ועוד

 הריט׳׳ז בט״ר ח״א קלי׳ה] —

Schlag mit einem * i ^ , Jr-^j בנתיבה בל״ע * 
 B e i 1, Wurfgeschoss) ירו׳ סנהד ס״ז
 דכ״ה ע״ד והוד. כל מאן דעליל הוה יהיב ליה חד
 מרתוקה וכל מאן מפיק הוה יהיב ליה מתיקה
 פי׳ כל הנכנס לבית המרחץ היה מכה את המכשף
J עיי״ע מרתק) וכל מי  במקבת (טרתקה ל״ע ^
 שיצא מן המרחץ מכהו בגרזן או בכלי חנית כי
 כן פתרין המלה בל״ע והמפרשים ומהרייל בעמת״ל

 שגו בפירושו.

die weissen Fruchtc)בנ1ת שוי ח = בנ1ת שבע 
 I I *.־ ־

eig. Tochter) des Feigenbaumes) = 
 Mai tragt ד der [jOXOV׳] שיח) בראש דמאי <פ׳ א׳
א) ובראש ע׳יז <י״ג:) ובס׳ [חמישי] בשביעית י  מ

 <מ״א> בנות שוח שביעית שלהן שנייה שהן עושות
 לשלש שנים, ובפ׳ק דר״ה בגט׳ באחד באדר (צ״ל
 בשבט)(ר׳׳ה <=־י:). בם׳ כיצד מברכין בגט׳ דנובלות
 (נרנו׳ מ׳: ע׳׳ז ״י•) [בנות שוח אמר רבביח איר

 יוחנן תאיני חיוורתא] ובבכורו׳ בפי הלוקח עובר

 בגט׳ היוצא מן הטמא (בכיי׳ ח׳•)') [וכנגדן באילן
 בנות שוח]: ובם׳ שני במעשרות (טיח) [היה עושה
 בבלופין י) לא יאכל בבנות שבע], ובב״ר פט״ו:
 ויתפרו עלה תאנה <כי"׳־|> ט׳«׳) מה היתד, אותה
 תאנה א״ד אבין ברת שבע דאמטיית י) שבעת
 יומיא דאבלי' לעלמא4). פי׳ בנות שוח: תאנים
 לבנות כדאט׳ בכיצד טברכין בגט׳ מובלות (הובא
 למעלה) ובר״ג דע׳׳ז לענין האסודין למכור למים
 בנות שוח בפטוטרותיהן י) אמר רבה בב״ח [א־ר
 יוחנן] תאיני חיורתא, ובנות שבע (ובלופסין צ״ל
 פיבולסין או) בלוסין כולן מיני תאנים הם [ופי׳]
 בנות שוח שביעית שלהן בשנה שנייה של שמיטה
 שטה שחינטין בשמיטה אחר ט״ו בשבט נוהגין בהן
 דןשביעי׳בשנה שניי' של שבוע כי מתאחרו שלשה
 שנים באילן אבל מה שחנטו קודם ט׳׳ו בשבט בשביעי׳
 מן ד,ששית חשובין ומותרין בשנה אחת של
 שביעית וכן דרכן בשנה אחת חונטין והן פ נ י ן
ל ובשלישית נגמרין והן צ ם ל ח ו  ובשנייה ב
 ובכל שנה הן חונטין וכן פידורן מה שחונטין
 בשנה ראשונה של שבוע נגמרין בשלישית, ומה
 שחונטין בשנייה נגטרין בד, ומה שחנטו בג׳
 נגמרין בחמשית ונוהגין בהן מעשר עני דקיימא
ן (ר״ד. הגיל ירו׳ שניעי׳ פ״ה הל•* דל״ח עיי) אילן  ל

 בתר חנטה אזיל ואלו שנגמרו בחטשית בשלישית
 חנטו לפיכך הן פירות שלישית, ושחנטו ברביעית
 נגמרו בששית ושחנטו בחטשית אע״ם שנגמרין
 בשנה של שמיטה מותרין הן כי פימת חמשית
 הן. ושחנטו בששית נגמרין בשמינית ונוהגין בהן
 מעשר עני׳ ושחנטו בשנת השמיטה בשביעית
 נגמדין בשנה התשיעית שהיא שנה שנייה של
 שבוע ומהנין בהן דין שביעית בשנה שנייה של
 שבוע והיא שנת גמירת הפרי הנחנט בשביעית
 עצמו, נמצאין בכל שנה שלשה פיחת בזה האילן
 מקצתן צמל והן שחנטו מקודם לכן בשנתים
 ומקצתן בוחל והן שחנטו מאשתקד, ומקצתן פגין
 והן שחנטו בזו השנה'), וכענין שפירשנו הן
 מפורשין בתלמוד א״י בגט׳ דהא טתניתין(ייי׳
 שביעי׳ הנ״ל• מהו 7) כנות שוח פיטיראה ופי׳ בל״י

 מין תאנים כאשר אמרנו. * [אחי״ה לא נמצאה
 מלה יונית זו בהוראה הנזכרת אבל היא לס״ד
straucbartiges די T 7] p 10 V 0 פיטיראה לשון יונית 
 Gewachs פי׳ צומח ממיני השיחים ודרש ד,ירוי עזוח

) כצ״ל עיייע בלפסין. י) ב״ה בכ׳יי ל״ד  י) לפי משנה שבמשניות שתי המשניות אחת הנה ובזה מובן ציץ של רבינו. י
ת בגי׳ דפיע ובעין זה גירסתי א י ח י י א  וב״ר, ובכיי ו״ו וה״ב כאן ובע׳ ברת שבע הגי׳ דאיטיית וצ״ל דאמטיית או ד
 הפסיקתא הובאת בע׳ כרת שבע. 4) ולפני בעלי התוםפ׳ דיה ט״ו: בכורו׳ ח׳. ע״ז י״ד. שבועו׳ ייב: בכולם ד׳׳ה בנות שוח
 היתה הגי׳ במדרש תאנים שאכל אדה״ר איבא דקרו להו בנות שוח לפי שגרמו שוח לאדם ואיכא דקרו לתו בנות שבע
ן לפי מסקנא עיז י״ד. י) והנחת זו מסכמת עם פיפודי חכמים שלא מבני עמינו כ (  שגרמו שבע אבלות לאדם בו׳.- 5
 עיי׳ וויענער עיט היא שס״ז; וראזינמיללעד קדמוני!׳ כרך ד׳ ח׳׳א, רפ׳׳ז ואילך. ד) כיה לנכון בדפ״ר אבל בדפי אחרי׳ מהן•
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 טל׳ מזיח ובל״ם שוחא הוא מזיח של מקרא]
 ואמרם בכל שנה הן עושין או אחת לשלשה
 שנים ופירשו בכל שנה עושות אלא שאין
 סירותיהן ננמרין אלא עד נ׳ שנים כיצד יודע,
 כלומר איך יודע פירות של כל שנה ושנה, ר׳
 יונא אמר קושרין בחוט י) םי׳ אלו בחוט לבן ואלו
 בחוט שחור ואלו בחוט אדום, תני שמואל תותב
 בהן קיסמין, גם זה בענין הראשון, וכי תגי רשב״ג
 אומר <׳==> בהוצאת העלין עד חנטת הפגים נ׳ י)
 יום ומן הפגים׳ ועד השיתין הנובלות נ׳ יום ומן
. ליקט  השיתין [הנובלות] עד התאנים נ׳ יום .
 תאנה ואינו יודע מתי חנטה א״ר יונה טונה מאה
 יום למפרע אם חל בתוכו חמשה עשר בשבט(הוא)
 [והוא] יודע מתי חנטה (אמר) [אמרו] לו והלא
 (עמי) [עמך] בטבריה ועושות לשנה אחת אטד להן
 והלא (עמי) [עמכם] בציפורי ועושות לג׳ שנים י).
 (א״ב טין תאנים לבנים מדבריים מתבשלין באילן
 אחר שלש שנים וכתבו התוססו׳ בם׳ אין מעמידין
 בע״ז [וכן בכ׳׳ט שציינתי לעיל] שהם ובנות שבע
 מין אחד והראיה הוא דאטר בביר תאנים שאכל
 אדה״ד איכא דקרו להו בנות שוח לפי שגרמו
 שיח לאדם ואיכא דקרו לחו בנות שבע שגרמו
 שבע אבילות לאדם). * [אחי״ה ועוד נ״ל להביא
 ראיה שבנות שוח ובנות שבע ממין תאנים אחד
 הן מהא דאמרינן בברכו׳ מ׳ 5 ובע״ז י״ד. בנות
 ש ו ח . . תאיני חיוורתא ובידו׳ ביב סס״ב די״ג
 ע׳׳ג(מר נפק) [צ״ל מדנסק] חמא חד אילן דברת
 ש ו ב ע י ן חיוורין. וכינוי בנות ש ב ע נ״ל לפרשו
 מטעם שהוציא אילן תאנה סירותיו שבע סעטים
 בשנה כן סיפרו'לנו פליניאוס י״ג, י״ד וסאלינוס
ו (מלחם׳ גי, ה י ת ת ב ולעדות ק מ י ל ר ם א ט ס י ה ן ל א  פ

 "׳ ח׳) העץ תאנה (rwov׳) עשרה חודש בכל שנה
 נותן את פריו. ובענין מלת שוח כבר מלתי אמורה
 שהוא ל״י הרשומה ואולי נוכל לגזרו ג״כ מל׳
 עכרי׳ ישוח פי׳ שפלה כי עצי׳ תאנה צומחים
 ונותנים פרים רק בשפלה ומקרא מלא הוא כשקמים
 אשר בשפלה <ם״א, יי, כ׳׳ז; ד׳׳ת כ׳ א׳ ט״י) ורבז׳ל
ן (ירו׳ שביעי׳ פ״ט דליח ע״ד תוספת׳ שביעי׳ פ״ז ף ט  א

 פסחי׳ נ״ז•) סימן לשפלה שקטה ועיי״ע הבא אח״ז.

 — ודע שבכ״י ו״ו בנות שבע נכלל עם ע׳ בנות
 שוח והוא ע״ם מה שאמרנו כי ממין אחד הם טוב
 ונכון אבל בדפ׳ע בנות שבע ערך מיוחד הוא.

 ובכיי ה״ב ע׳ בנות שוח נסדר קודם בנות שבע.
 וכניה גם במקומות אחרים ומצויינים הם בתוספ׳

 הנ״ל עיי״ש׳ ועיי״ע ברת שבע] —

 בנ1ת ?זכןמה (מל־מ שקמים בל״ע בל־י
Maulbcerfeigcnbaum, <jux,6!/.0p0{ 
 Sycomorenbaum) בראש דמאי(ט״א) ובר״ג דנובלות
:) פי׳ בלע״ז צילציו  בכיצד מברכץ (ברכי׳ מ׳
 [= Maulbeerfeigenb. it. goloso]. (א״ב מין תאנים
 מדברים). * [אחי״ה וכ״ה בפי׳ המשניו׳ להרמב״ם
 (דמאי שם) ובנות שקטה נקרא גמיז והוא ג״כ תאנים

 המדברים ע״כ ול״ע הביא ג״כ רבינו בעי
 גמז ב׳ וכן גירסתו באיכ״ר א׳, הי. ודע שרבה
 בב״ח איר יוחנן סי׳ בברכי(שם) בנות שקטה :
 דובלי וצ״ל כגי׳ כיי ט׳• וב״נ תאיני דולבי וכ״ה
 בר״ש ובראיש בדמאי אבל קשה לי מה שייכות
 יש בין תאינים ובין ערמונים כי פי׳ דלוב או דולב
 בל׳ע ופו׳ ערמון עיי״ע דלב. וכן פי׳ הר״ש
 וברטינור׳ תאנה המורכבת בערמון, ולעשות הבדל
 בין שקמה ובין בנות שקטה כדעת התוי״ט לדמאי
 שם לא נהירא ועיי׳ עוד התוי״ט לשביעי׳ ס״א,
 מ״ח ולכן לבי אומר לי שעיקר הגי׳ בברכו׳ ככ״י
י ב ל ו  ם׳(הובא כרס ברכו׳ דק״י 0 בנות שקטה ל
 וזה התואר יאות לשקמה שעצה גבוה וחזק
 מהתאנה וענפיה גבוהים ורבים ומחזיקים לפעמים
 ארבעים פסיעות עיי׳ ווארנעקראס ברעפערטאריום
 של אייכהארן חייא צד ר״נ ואם לא נתקצצו ענפי
 שקטה נקראה בתולת שקמה (נדה ח׳: תוספתא
 שביעית פ״ג עיי״ע בתול ועי שלש) ומזה תדין שדברי

 ר״ב בע׳ דבל צריכין תיקון גדול עיי״ש. והטלה .
 כבר מצויה במקרא אולם רק בקבוץ שקפים ופעם

 אח׳ שקמות (תהלי׳ ע״ח, ם״0] _

cypres Binni, בניתא (בל׳ע בל״ר 
 dor Binni, eine Art Karpfen) בסיג דם׳
 צדין(ביצי כ״ח•) הנהו שב בניייתא 4) דאתיין לבי
c רבי, ובפי כיצד.הרגל בגט׳ כיצד השן (ביק י״ט 
 חמרא דאכיל בינית׳ משלם. ובם׳ השוכר אתהאומנין
5)(ב״מ עיט סע׳׳טביניתא

 בגט׳ או שנעשית אנגריא
 אכריסא תקלא. פי׳ כמו כובד בטנה י) כלוט׳ אם
 יאמר אדם לחבירו ביניתא אני מוכר לך צריך
 לתת לו ביניתא דתקלא כריפה. ובפי אלו הן
ת (מכו׳ מיז:) ההוא דאכיל ו ל ב ל ג כ  הלוקין בגט׳ א

) בירי׳ הגי׳ לשתי שנים.  י) בידו׳ הגי׳ משיקשור עליו חוט. «) כ״ר, בידו׳ וכ״ה בכ׳׳י ו״ו ל״ד ה״ב אבל בדפ״ע לי. 3
) כיה ) כ״ד, לנכץ בער,־ק וכ״ה בדפי שיונצינו בביצי ועיי׳ ד״ס ביצי דל״ו. ובדפי הש״ם וערי׳ כחד יו״ד. 5 4 

 בכיי ו״ו ובדפי אמש׳, ובשדפיע וכן בכיי. ה• ב בטיס אגריא. •) כ״ה לנכון בדפ״ר אבל בשדפ״ע פי׳ כובד
 האשה בבטנה.
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 קל בניתא ־

 ביניתא דבי כרבא נגדיה רב יהודה פי׳ בשאילתות
) מי שאוכל דג  גדולות מיהי ביום השמיני,
 שנמצא כשחודש הארץ לא מחייב אלא חד
 מלקות מההיא דרב יהודה וכן הלכה. * [אחי״ה
 וביב התופם׳ בשם דית דלא בדש״י שסי׳ ביניתא,.
ת הנמצאת בכרוב שקורין צייל״א ע״כ, ע ל ו  ת
 והתוסם׳ גרסו ברש׳י יותר טוב צמל״א והוא בל־צ
 chenille ובל״א רויפע' ולפ״ד הדין עם רש״י ז״ל
 כי זולת טעם שהביא הרב לעוויזאהן בספרו
 צאאלאגיע של״ב ואילך עיייש גם פתרון המלה
j כלוט׳ תולעת •  ב י נ י ת א שגוזר אני מל״פ ^
 הנמצאת על סירות וזולתם מורה כשיטתו] —
0 ליתי ביניתא ט י  ברסואות דמי שאחזו (גיטי׳ ס
 וניטוויה. (א״ב פי׳ דג אבל ביניתא שהוא גרעין
 עיי׳ בע׳ בין [א׳]). * [אחייה וכן פירש״י בכ״ט
 חוץ ממכות הנ״ל. עד הנה חשבו החוקרים ובראשם
 הרב לעוויזאהן בספרו הנ״ל כי הוא הדג שנקרא
 בל״א Bonitfisch אבל השם הזה מושאל מלש׳
 איטי בריטניא וספרד ומאין יבא התואר הלזה
 לרז״ל בי בליי ורו׳ נקרא דג זה ,Amia ,%.׳<> A י
 thymnus poiamys (עיי׳ אריסטו׳ תולד׳ חיות ב׳.
 י״א ז׳; סליניאוס טי. ט׳ו, י״נ» אכל האמת כי
 מין דג הנקרא בליא קארפפען הוא וטל״ע נגזרה
 המלה ובקרבי דג קארפפען מצא החכם המפואר
 ר״ש בלאך כערך שש מאות רבבות ביצים ומעתה
 נבין משל הדיוט בניתא אכריפא תקלא. וגם
 במשל אחר נלקח לדוגמא הדג הזה עיי׳ ב־ט נ״ט:
 ילק׳ משפטי׳ רמז שט״ט, ילק׳ קידוש״ רמז תרט־ז

 ועי דיותק. וגם בל״ם שם דג זה ביניתא] —

 בינתא (oiaar כמשחל בינתא (ניני׳ ח׳•) טבינתא
 דרישי (שבת ק״ט. נצ״ל עיי״ע נין ב׳ ומשיש)
 כבר פי׳ בע׳ בין [ב׳]. * [אחי״ה והמשל כטשחל
ק נמצא ג״ב בספרי ערביים עיי׳ צ ב  בינתא מ

 שפרענגער חייו של מחמד ה״ג, עי] —

ein unten breites, oben $r,t7a ביסא (בל״י = D2 
 schmaies Ocfass) בפ״ק דמנחות בגט׳ אחת
) כגון א (מנח׳ ז׳•) רב עמרם אמר ז ט ו ת ח ח  מנ
. (כיסא) [צ״ל כמו בע׳ . דושא  שהחזירו לכיסא ג
 טסף לכיסא] טפוסה כלוט׳ בלי שרת שטקדשין
Gefass 1. vas,] בו המנחות ובלע״ז קורין לכלי בסו 
 it. vaso] סי׳ גאון ביסא כיסאה אלף(?)מובלעת3).
 ובמגילת איכה ותזנח משלום נפשי(ג״ י״» שתה
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 מן כל ביסי וביסי. * [אחי״ה בנו״ג כזה אייתין
 קדמיהן תמנין סטילקין אבל מכל סטילק חד סת
 ומכל פטיס חד כס . . אכל ר׳ חרא פתית ומחדא
 םטיס אישתי ר׳ חד כס ובי. ואם נבקר פיגקפו
 של רבינו בערכים עגל ב׳ (עיי״ע פטיליקין
 בטופפיא), נפש א׳, פס ה׳ אז נטצאת למד שהוא
 גרם כזה: אייתין קדטיהון תטנין עיגולין דפיתא
 אכל מכל תבשיל חד סם . . שתה מן כל כיסי
 וכיפי [וצריכנו להשלים: חד כס] וכן נשתנה
 נוסחתו באותו מדרש כאשר אוכיח בע׳ מן ב׳]—(א״ב
 פי׳ בל׳ר כלי). * [אחי״ה ואם גם דבינו להך טלה
 כיון בכ״ז נראה יותר לגוזרה טל״י הרשומה
 שהוראתה כלי רחב מלמטה וצר מלמעלה ועיי׳
 רימיז ח״א קליד, ולזה כיון ג״כ בעל כ״כ. ולזה
 מורה ג״כ הירד אחר בי״ת וכן נכתבה המלה בכ״מ
ט מנחו׳ כיד. והניחו בכיסא(ב׳ פעמים בתחילת  ד
 ובסוף העמוד) ושם עמוד ב׳ טונחין בביסא, שם
 נ״ז: והא איכא כיסא דלח הוא, ושם בשלמא
 כיסא לא כתב רחמנא דלעביד כיסא למילש ביה
 וכי׳ ומזה לכאורה ראיה לשיטת רש״י שכיסא כלי
 שרת שבו ב ו ל ל י ן מנחות וא״כ מדת לח הוא
 ועיי׳ תוספי חולי׳ ל״ו. דיה צריד ומהרש״א
 בחידושיו שהביא סירוש רבינו ועיי׳ הסשב״ע ושם
. ובענין הטלה יש להעיר ן י ל ו  נשטט׳ תיבת ח
Kufo PoOtti?, [icjT?;•/] עוד על ל״י אמצעלת 
 grosser Weingefass, סי' כוס גדול לשתית יין
 עיי׳ טיורסיאום צ״ג. והיותר שוד. עם תמונת המלה
 היא ל״י אמצעית ,*]riasche, fsW פי׳ טין

 צלוחית, שם צד פ׳׳ו. וכן בל״ם צלוחית של יין
 נקראה בס = ^ ובל״ע % ועיייע אכטא] —

Dornstrauch, gr. fi*T0;, ^XTia, 03 (= בי0א 
 ?״׳*stacheipfianze, !3) בר״ג דם׳ המוציא יין
 (שנת עיז:> ט״ט גמלא זוטרא גנובתיה משום
 דאכלי כיסי כי היכי דלא נסתרכו ביה. פי׳
 בשאלתות ביסי עשבים שיש בהן קוצים [קשים,
 כ״ה בעה״ק] ביותר ואי אפשר לאוחזן ביד והן
 מאכל גמלים 4) לכך אין זנבה ארוכה שאם היתד,
 ארוכה היתד, מגעת להן והיו אוחזין אותה ולא
 היתד, יכולה לזוז ממקומה. * [אחי״ה בנו״ג רק
 ט״ט וכי משום דאכלי כיסי וסירש״י כיסי
 קוצים וגי׳ יותר שלמה מונח׳ לפני בעלי התוסס׳
ה בכיסי וז״ל דגמלא זוטרא גנובתיה  ב־ט מ״ב: ד

) ול׳נ שנצ״ל J .ו וליד ר׳ נחמן אמר ׳ ו . י ׳ נ ) נ־ ה נמנח׳ ונדפיע אנל נ ׳ שם. י ו ) לפנינו בשאילתות לי׳ עיי׳ הגרי״נ נמנ  י
נ בקיצור ניסאת תחת בית סאת התייו מובלעת ה נלוט׳ נלי מחזיק סאת ואי א ת ס י  !ת״ו םונלעת ונװנתו ביסאה נמו נ
נ ״ ׳ מובלעת ונשתנה לאות א׳ ואח״ב נתבו הסופרים באותיות האלי!). *) עיי׳ שבת קמ״ר: נ  יבתחלה נ״ס היה נחוב ת

 קנ״ו: ועיי׳ נלאים ספ־ה ועי קם בי.
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ו ב ר ת ש י ל א ל ד י כ י ה י  משום דאכלה כיסי כ
 כה וצ״ל כי היכי דלא ליסתרכי וכיד. מוגה 'בכיי
 מ׳ בשבת וגם שם הגי׳ בוצי ובילק׳ כ״י דאכלה
 בסיסי היכי דלא נסתרכו ביה ובעל דיס שם צד
 פ״ב: תיקן כגי׳ הערוך בימי כי היכי וכי — ועל
 אודות בשאלתות כבר הויתי דעתי בע׳ בם
 שמלת בשאלתות דכאן שייך לשם ויש למחוק
 מעי בס׳ או י״ל שכצ״ל פי׳ בשאלות ותשובות
 וכ״ה בע׳ אנדרטא ועיי״ע הרסנא ובתולדות ר״ג
 צד ל״ד הער׳ כ״ג כתב הגאון שי״ר וז״ל ״בע׳ בת
ת ו ל א ש  [צ׳׳ל בם] כתב פי׳ בשאלתות ר״ל ב
׳ — והמלה בס נגזרה מל׳׳י הרשומה ם י נ ו א ג  ה
 ועוד י״ל אולי היא ל״ס כסא מאכל בהמות
 שהוא קוצים וברקנים, ואם הגי׳ ליפי שהוא
 קבוץ מיחיד כיסתא נכונה אז תהיה ל״י ורו׳
 xu-rwo;, cytisus עיי״ע כסתא במוספיא. ובענין
 פירש׳׳י ותוסס׳ בשם ר״ח על הך ר׳ אשי אמר
 ככיפי(ביט מ״ב פע״ב) עיייע כם ט׳ כי מטנו נלקח]—

 * ?יסא (N. pr. eines Amora) ירוי גיטי׳ ס״ד
 דט״ו רעיא רבנן דקיםױן אטרין בשם
 ר׳ כיסא וכי׳ אבל ירו׳ פםחי׳ ם״ב דכ׳ט. הגי׳

 בשם ר׳ נסא.
ein Farrenkrout, Engel- בל״ע) * 
 suss, poiypodium) בהלכות גדולו׳ שבת
 רפ״כ וכן תחלי וכן בסבג מדקינהי ממעלי שבתא
 ׳ומשדא בהו חלה בשבתא שרי פי׳ מין עשב הוא

 י בליע הרשומה.

 * בסכסטי עיייע סבסטי.

(Burg, Kastell, Radix פגר einschliessen) 1 3סגר * 
 איכ״ר פ׳ גדר: בסגר של ערבייא פי׳
 מבצר ויגיד עליו רעו ד׳ ברכיה אט׳ זה קפטרה
 של פרסיין אולי הוא בשכר עיי״ע והוא שם מקום.

(Abbreviatur 4 halachischer Themata) 2 בסגר * 
 חולי׳ טיב. ואילך והוא קיצור ור״ת של
 ארבעה הלכות בבהמה. ס חסרון- גגלודה, רחרותא.
PESTIOV בל״י אמצעי׳ Testis בסטיא <בל״ר 
 ;!*Kleidungsstuck p£<rr) במד״ר פ׳
 וישלחו מן המחנה(דפ״ז>מלך בו״ד מחלק כלים ובסטיא
 לאיסטרטיות פי׳ בל״ר מלבושים). * [אחייה בנו״ג
 לאיפרטיוטות וצ־ל לאיפטרטיוטות, ובעל מערי׳
ש ולש׳ ישמעאל הוא וכיון.ר״מ די י ט י פ  פי׳ ט
 לונז׳ על ל׳ע בסאט פי׳ מכפה קירות הבית ולא

ך ת ל מ  נהירא שהרי במדר׳ שם בא לפרש ש
 לא בלתה, ועל• דרוש אחר לפסוק זה עיי׳ ביר
 מ״ט, ע״א; פפיקתא ויהי בשלח צד ל״ב, שהש״ר
 ד. י״א, קהל״ר ב׳, י״ז, דב״ר פפ׳יז ילק: דברי׳ ח׳
 רמז תת״נ, אגדת שמואל פ״א ועיי״ע קר י״ז. ומן
 בפטיא פי׳ 'בל״י ורו׳ בגד נגזר השם בסתייר

s - [י עיין ערכו 

Geringachtung ^ , »rבסיזא <בל״ם ובל״ע!־ 
 Vernachl&ssigung) בפי הגוזל ומאכיל
 בגט׳ שטף נהר (ב״ק קט״י:> אבדה בבסיא אין
 מעמידין אותה פי׳ בסיא פשיעה. * [אחי״ה וכניה
 הרבה פעמים זה אחר זה בירו׳ ביט פיה הליו ד״י
 סע״ב: מתה בבוסיא יהב כוליה דלא בבוסיא יהב
 סלגא כיצד שטה במנה והשביחה ושוה מאתים
 מתה בבוסיא יהב ששה של זהב דלא בבופיא יהב
 ששים זוז הכחישה ויפה המשים זוז מתה בבוסיא
 יהב ג׳ של זהב דלא בבוסיא יהב חמשים זוז.
 ובתופפת׳ ב״ט פ״ה 'בכל הגי בבי של יתש׳ הגי׳
 בכוסיא וב״ה בתופפת׳ שם פייא וכיה בב״ט קט׳ז:
ה עולה עם פי׳ ע י ש פ  וברש״י שם ופירושו ב
 רבינו וכן כתב הרמב״ם זיל בפייב מהל׳ גזילה
ע בה הוא ואבדה אין ש  ואבידה הלי״ב ואם פ
 חייבין להעמיד לו. ובהל׳ ט״ו פ ש ע בה ואבדה
 וכי׳ הרי שגם הוא פי׳ כרבינו'את המלה הזרה.
LJ = ונגזרה מל״ע ופורי ופתרונה של שורש בפי 
 בז ומתרשל בדבר וכ״ה בירו׳ תרום׳
 פ״ח דמיו ע״ג לא מכסי לא ברומי זעיר ולא בחבר
 זעיר ובב״ר פס־ג הגי׳ לא תבזון עיי״ע גליור, והשם
 בל׳ע וסו׳ כמו שרשמנו בתחילת הע׳ ואם רצינו
ixoodcf לקיים הגי׳ בכיף אז תהיה כופיא ל״י 
 כלו׳ במזיד ובפשיעה וכן תייר א׳ שמות כ״ב, ח׳
 פשע: כופיא, והחב׳ בוקם׳ בעטת״ל צד שכ״ג
 הפליא לטעות להעתיק המלה ע״י מלה רומית
 passus פי׳ פמזיעה וזד, נזדמן לו שכן נקד הפלה
 בפירוש רבינו ורמ״ל הלך בעקבו (ובלוח הטעיות

 של רמ״ל בתולד׳ ר״נ צד נ״ג ואילך הער׳ י
 ע״ב—צ״ו לא הרגיש הגאון שייר בזה) וגם ר״ד
 די פופים העתיק בסיא: אישור, passus בחשבו כי

 היא ש שמאלית וכן לא יעשה!] —

 * בסי^גוס ט״ס עיי״ע הבא אח״ז. ׳
 בסיליאוס (בליס וכן בליי;^ג״׳*{),Konig) בביר
 פצ׳ד<צ״0 וישימני לאב לפרעה(בראש,
 מ״ח׳ ח׳> לפטרון בפיליאום י) לאדון לרבון מושל

) כיה בב״י ו״ו, אבל בדפ׳׳ע במיליון ובב׳׳ר בט״ם כסיליק ובעי פטר ד׳ הגי׳ בסיליאון אבל בכיי ק״ט בסיליוס. ואשר  י
paatXsoTCaTwp או בתיבה א׳ (ia׳:t)ito; נ״ל שעיקר הגי׳ כצ״ל לבסיליאוס פטרק והוא ממש בליי אםצעית^דד׳גוזו 

 יהיה בינוי של שררה עיי׳ היטב אצל מיורסי׳ צי ע״ב ודרש כן לאב לפרעה.
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 ושליט. ובויק״ר בריש אם כחקתי י) בסיליאוס
 נוטום א נ ר ם ו ס י) בירו׳ בם׳ הרואה (פיט די׳׳ב
 סע׳׳ד ועיי׳ ב״ד פיח, ילק׳ יהזשע סרמ״ז ל״א ועיייע אגריפס.

׳ (יהושע כיב, כיב) שלשתן שם  נטוס) אל אל הים ה

 אחד הן כדאמרי אינשי בסיליאוס, אגוסטוס, קיסר.
 • [א חי״ ה וכיה הסדר לפי גי׳ המהרש״ס צד ל״ד
 םע״ב ובנו״ג בסיל״וס קיסר אגושתוס ובב״ר פיח
 בט״ם בסילגוס קיסר אגוםטום קיסר, ובילק׳ יהושע
 שם בנילאס קיסר אגיסטוס וזה המאמר נאמר
 כנגד דת הנוצרים שמאמינים בשילוש אלהים
 וביקשו להוציא מן המקרא (יהושע שם> ראיה
 לטעותם ולכן בב״ר הובא מאמר של ירו׳ בכ״מ
 שפקרו המינים וכי [כ״ה לפי גי׳ המהרש״ם, ובנו׳ג
 בטעו׳ פרקו] בזה״ל בכימ שאתה מוצא פתחון פה
 למינים ובילק׳ הגי׳ האפיקורסים שאלו ועל זה
 השיב ר׳ שמלאי תשובתן בצירן כלוט׳ באותו
 המקרא עצמו התשובה וראיה לסתור וכדמפרש] —

k 5 n i g- pa׳j&e10v בםילױן(תואר השם בל״י * 
) ירו׳ םנהד ם־ב הל״ו i c h e r s i t z 1 
 ד׳יכ ע״ג והוו מרין ליה (ר״ל לשלמה) מלכא יתיב
 על במיליון דידיה ותימר אני קהלת פי׳ בל״י
 מקום. מושב של מלך ובתנחו׳ ריש אחרי מות
 ורות״ר בי. ייד וילק׳ קהלת רמז תתקס׳׳ז תמורת
 במיליון הגי׳ כסא ושם בלה״ק אי׳ המאמר כזה
 והן אומרין לו שלטה המלך יושב על כ ס א ו

 ואתה וכו׳ ועיי׳ עוד ע׳ בסילקי במ״ע.

WxiCkiv.i [<0ז-ז«] בסילי״קי(בל״ס וכן בל־י ורומי 
Basilica, ein mit Saulcngang geziertes 
c m אין בונין עמהן בםילקי בפ״ק דע»ז (Gebaude 
 ובטהרות פ׳׳ו(המתחיל מקום) [מ״ח. ונראה שאיזה
 סוסר הוסיף כן] בסילקי רשות היחיד לשבת ורשות
א: ירו׳ סוב׳ ׳  הרבים לטומאה, ובדיג דהחליל <סוב׳ נ
 רפ״ה דנ״ה. ועיי׳ בן מתתיהו מלהט׳ ז׳> יי׳ ג׳)׳ ובסיב

ק (ב״ה. תוספתא שם ו ג  דיוט׳ בגט׳ בא אבין של תי
 פ״א׳ הוספת׳ סוב׳ פיה) לשכת הגזית כמין בסילקי

 [ובתוספי טהרו׳ פ״ז בטיס בסילקו] גדולה היתד,.
[it. basilica] ן גדולה3) ובלע״ז בסיליק״א  סי׳ פ ל טי
 (א״ב פי׳ בל״י ורו׳ היכל מלך ובית גדול מוכן
 לקהלת דיינים ושרים, ובירר סנהד׳ ם׳ כה״ג
 (עיייע בכיליון) מלכא יתיב על בפיליון דידיה
 וסי׳ כליי היכל מלך). * [אחי״ה וכבר ציינתי
 למאמר האחרון ע׳ מיוחד כי שם מקומו, ובפתרון
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 קהלת. דיינים ושרים ששם היו כפאות למשפט
ת ר. ליג, ג׳) אי׳ בב״ר ו ר ג  (עיי׳ סליניאוס א
 הלס״ם םיח משל למלך שהיה יושב ודן עולים
 לבסילקי ומוצאים אותו דן׳ ובאסת״ר פ׳ בשנת
 שלש 5 לבסילקי גדולה שמלאה בני אדם שהמלך
 יושב במסיבו וכל העם שטוחין על פניהם וכי,
 וכפי׳ רבינו פלטין גדולה אי׳ ג׳כ בט״כ ב״ד שם
 ושמיר פט״ו ועוד ברש״י לסוב׳ שם: דיה בסילקי:
 סלטירים גבוהים אבל ליומי שם פי׳ בית גבוה
 שעל עלייה וקרוב לזה סי׳ רהיג לטהרו׳ צד ל״ו
 בית גדול ביותר ויש לו ב׳ פתחים עיכ ודרכם
 היה לבנות פלטין לבית המרחץ וזה מה ששננו
 בטהרו׳ ו׳, ח׳ שלש בסילקאות הן של מלכים של
 מרחצאות ושל אוצרות, ובשט״ר פט״ו שמא אצל
 בפילקי אט׳ לי להטתיני או שמא אצל בית
 המרחץ וכי, ובסיליקא חצבה עמודיה הרבה עיי׳ בן
 מתתיהו על הקדמוניות ט״ו׳ י״א. ג׳. ה׳. והתואר
 בסילי״קי עיייע אסרט אבל בויקיר פליד וחבשתינון

 ב ס ל ק י ט׳ם תחת פ י ל ק י עיייע] —

 angelicitert, berauscht sein) QD3 1 מפעל ערבי
 heiter sein וכן בלים באתסעל אתבסס
j) ועיי' עוד מלה סריסי׳ in "VVonne scliwimmen 
 Trinkgeiage) בר״ג דס׳ המוכר את הססינה (ביב
c עיג סע׳ב) כמאן דטיבפמי וגנו, בפ״ק דמגיל׳ <ז׳ 
 איבסום4) קם רבא שהטיה לר׳ זיראענין שכרות.
 * [אחי״ה ובנו״ג יותר טוב איבפום, ושם אמר
 רבא מיחייב אינש לבסוטי בפוריא וצ״ל לאיבסוטי,
 סנהד׳ ליה. כיון דאיבסום, שכת ס׳ו: כי הוה
 מיבסמי, ובנתפעל: קהל״ר פ׳ שטח אכל ושתה
 ונתבסם. והטלה נגזרה מל״ע וסו׳ וטעמה מצחק
 ומענג את בשרו או טליפ משתה ושטחה וכ״ה

 בליס בוסמא] —

 2 בסם (בל״ס suss, liebiich sein והשם בסמא
 Sussigkeit) בר״ג דטגיל׳ 0׳:) רווחא
 לבסומי שכיח 5) ובדיג דד,חליל(סיב׳ נ׳״•) ועל ידי
 כלי דוד מלך ישראל נטי לבסומי קלא י) ענין
 מתיקות, וימתקו המים תרג׳(אונקל׳ לשמות ט״ו, ביר.)
 ובסימו מיא. * [אחי״ה וכניה באיכ״ר ם׳ טומאתה
 יערב לך ויכסם לך ובביר ספיד, יבושם לכס.
 ביר ססס׳׳ז בשמת שנתבסמה דעתו עליו. פי׳
 נתישבה דעתו עליו בנעימות והתואר בסים
 עיייע והשם בסומא והקבוץ במוטי עיי׳ תחלת

) לפנינו לי׳ ועיי״ע אגריפס, נמוס וכן נשמט כילק׳ בחקתי רמז תריע לפני הדבור בנוהג שבעולם כמוכח מירי׳ ר׳׳ח פ״א 1 

) כיה בכ״י ב״ד. 5) ובנו׳׳ג לבסומא ) ועיייע דיופלוסטין לגי׳ דפ״ד. 4 ) כיה בכ״י ויו. ובדפ׳׳ע אגריפם, עיייע. י  דניז. י
 וכיה בעירוב׳ פ״ב: לגי׳ כיי א״פ אבל לגי׳ כ״י מ׳ גם שם כגי׳ רבינו לבסומי והוא קבוץ מיחיד כסומא ובנו״ג בסימא

) וכ״ה בערכי׳ ייא. וכלי לבסומי קלא הוא דעבידי.  עיי׳ דיס שם מ־ קסיג: ־
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 הערך, וכן כשהשיר פ׳ עד שהמלך: מבשומי
 גן עדן] -

wohigeruch ״ בסם(מליט לשם ובליס בפמא ®  ג
 Gewurz) קח לך סטים תרג׳ (אונקל׳

 שמויז לי׳ ליי) קח לך כופמין). * [אחי״ה והוא ג״כ

 תרג׳ קטרת משלי כ״ז, ט׳ ובתרג׳ תחלי׳ קמ״א,
 ב׳ יש לו שתי העתקות: קטרת בופמין, וכאריכת
 הקבוץ בוספנין (תייר א׳ שמות ל׳, כ״ה; רות ג׳> גי)
ה  כופמניא תרג׳ למ״א יי, י׳; וגם משמנין תרג׳ ד
 אי. ט׳, ל׳. ובדרזיל היחיד כוסם: סנהד׳ק״ח. מקום
 הבופס והקבוץ במ״ר פי״ג בוםמגי גן עדן עיי־ע

 הקודם לזה] —
(Apotheker, Gewiirzkriimer נל״ם  *בםם=בשם(
 קידושי׳ פ־׳ב: ב״ב ט״ז: אי אפשר לעולם
 בלא בסם ובלא בורסקי אשרי מי שאומנתו בסם
 (בביב בורסי . . מסמי ועיי״ע כרסי). ירו׳ שבועו׳
 פיו דל״ז: המוכר שטרות לבסם (בים נ׳׳ו לבשם)
 שכת פ״א. מדוכה קטנה של בשמץ- ירו׳ ברכו׳
 ס״ט דייג ע׳יג היה יושב בחנותו של בשם(ועיי״ע
 בית מרקחים) ובתוספת׳ ברכו׳ ספיח חנות של
 בשמים, ותרג׳ אונקל׳ שמות ל׳, ב״ה רקח עובד
 מסמנו, רקח מרקחת <׳==) כוסם מבפם ועיי׳ עוד
ה א׳ טי, ל׳; ד״ה ב׳ טיז, כ״ד וממנו נגזר  תרג׳ ד

 הפעל בפס עיייע הבא אח״ז.

wohlriechend machen בסם (בלים אפעל אבפם * 
 parfumiren) שמ״ר פכ״ג כלה מקשטין
 ומבסמין אותה ואח״כ מכניסין אותה לחופה, בט״ר
 פ״כ נערה יוצאה מקושטת ומבוסמת, ברכו׳ מיג:
 דא״ז פ״ו ת״ח אל יצא כשהוא מבושם לשוק.
 מבוסמים עיייע דהן, ובפםיקת׳ רבתי פפכיג
 מבוסם. ירו׳ יומי פ״ג דטיא. אשד, מבושמת,
 ובהתפעל: יום׳ ל״ט: נשים שביריחו אינן צריכות
ה כלה: כלה  להתבשם ושם לגי׳ התוספ׳ ד
 שבירושלים לא היתד, צריכה להתבעום מריח
 הקטרת ועיי׳ תומם׳ כתוב׳ פ״ו: ד״ה לא נאמרו,
 ב״ר פייז מפני מה האשד, צריכה להתבעזם ואין
ט (בראש׳ נ׳, ו נ ח  האיש צריך להתבסם וכי, תרג׳ ל
 °) לבסמא, פי׳ בסם לעדן הבשר בבשמים וכן

 הוראת הפעל בל״ם באפעל.

(suss, angenehm התואר מן בסם א׳ בלים)1 בסים * 
 ר״ה כ־א. בסים תבשילא דבבלאי ביומא
 רבה דמערבא, כתוב׳ ק״ד. בסים אוירא, ב״ט ם׳.
. לא הוה בסים, שם ס״ט  אייתו ליה חמרא .

 רע״א חמרא כולי עלמא ידעו דאיכא דבסים ואיכא
 דלא בסים.

(Essig, eupkem. Bezeichn. das SUsse) 2 בסים * 
 ירו׳ טע״ש פ־ד דנ״ח ע״ג חטרא דההוא
 גביא מסיק בסים ואנת מינסב חסין וצבע בכסין
 צ״ל בבסין פי׳ כמו כבסים ובבבלי ברכו׳ נ״ו. הגי'
 בסים חמרך . . תקיף חמרך. ירד פפחי׳ רפ״ג
 דכ״ט: בסימה דרומיא ובע׳ עלת א׳ הביא רבעו
 איכ״ד ם׳ נחפשה: אין דעוליתא מרירן בסימא
 חמיע ובנויג בשינויים. ושם פ׳ רבתי: וטעניד,
ן זיקין חד דחמרא וחד דבפים. פשהש״ר הדין  תד
 כרמא כד מקטיף בלא ענתיד, אפי׳ בסטיה לית
 היא טב. ם״ החומץ העושין מן האשכולות ונגזרה
 המלה טע׳ הקודם ונקרא כן החומץ בלשוז

 פני נהור.

 * 3 בסים <=בסמא וכן בל״ס Saiboi) יין ושמן
 (משלי כ״א- י״ז> תרג׳ חמרא ובפטא

 ובתורגטן ע׳ בסם הגי׳ בפימא ושם הובא ג״כ
 תרג׳ משלי כ״ז, ט״ז ושמן יטעו יקרא ובפים
 [צ״ל ובסיס] דימינא מיתקרייא, ולפנינו הגי׳ ובשמא
 דמינא וכיה בפשיטה אבל יש לקיים גי׳ הטתרג׳
 כי שמן משחה נקרא בלים בטמא ואולי המאמר
 שהבאתי בע׳ הקודם מאיכ״ד ם׳ רבתי חד דחטרי
 וחד דבסים ג" כ שיעורו בנוד אחת יין ובנוד אחרת
, . ׳ י ג . ובאמת בסנהד׳ ק״ד רע״ב כ׳ה ה ן מ  ש
 וטעונה שתי נודות אחת של יין ואחת של שמן.
 ונעלם זה מטהרייל בעטת״ר וגם נתן יתר שאת
 לגי׳ הדפופי׳ מתרג׳ משלי על גי׳ המתורג׳ ולא

 ידעתי למה.

untorsatz, G e s t e i i , י י ל  בסים (בל׳יס בסם מ
 Fundament) בפי״א בכלים (ם״ז> המתחיל
 כלי מתכות י) קני מנורה טהורין הפרח והבפים
 טמאין. ובם׳ כ״ד (ט״י) (המתחיל ג׳ תריפין) ג׳
 בפיפאות,) הן שלפני המטה ושלפני פופרין טמאה
 מדרם ושל דלפקי טמאה מת ושל מגדל טהורה
 מכלום פי׳ [בסים] ספסל הוא י) כמו מגדל עץ,
 של דלפקי שלחן של עץ הוא ועורכין עליו
 הכופות וכלי יין 4), בם׳ נוטל אדם את בנו בגט׳
 (האבן חבית כולד,) [וצ״ל האבן שע״פ החבית וכי,]
 (שבת קמ״ב דע׳ב וכ"ה ׳CB קייי יע״א> [נעשה] בסים

 לדבר האסור, פי׳ נעשית החבית כן לאבן ואסור
 להטות החבית כלל, •ירכה וקנה תי״ר (א׳ לשמות
 כיה׳ ל״א; ליז׳ ״0 בסיס דדיה וקנה. ואת המכונות

) וכן שי׳ ) בנויג ככפיות. י ) ואולי כמו בע׳ בסלקי ובע׳ בסר אי וכן בסמוך בציון מכלי׳ פכ״ד מאיזה סופר נכתב. י  י
 י הדיש. 4)עיייע דלפק.
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 גמ״א ז׳. כ״ז, כ״ה, ליז. ליה. ל״ט; ירמיה כ״ז, י׳׳ט)

 תרג׳ וית בסיםיזא. <א״ב סי׳ בל־י ורו׳ כן ומכון
 ורגל, עמוד, שלחן או דבר אחר אשר עליו נשעף.
 « [אחי״ה והיחיד בסיסא תרג׳ המכנה מ״א זי. לי.
 ליב, ל״ד׳ ליה, ל״ח. וכנ״ה בע״ז מ״א: ט״ב.
 עוטדין על ?טיסן, וידו׳ שבת סי־ז דט״ז: בסיס
 דידיה, ירו׳ םוכ׳ סיד, דניה: כל דתלי מאה אמין
 בעי בסיס תלתין ותלת, ירו׳ ע״ז סייג דמ״ב ע״ד
 כוס בפיס לדרקון אסור, דרקון בסים לכוס מותר,
 ויקיר פכ״ח ושד,שיר פ׳ שוקיו כעמוד הזה שיש
 לו בסיס מלמטה וקיסלוס (;s?a)a.׳c מלמעלה
 עיי״ע טפף ועי קסל בי. ובטד״ר רפ״י הקבוץ מה
 העמודים הללו יש להם קיפליות מלמעלן ובסיסיות
ץ <תהלי׳ פ״ב׳ הי) תרג׳ בסיסי ר  מלמטן. מוסדי א
Fundament legon ארעא. ומן השם נגזר הפעל בפס 
 פי׳ כונן ומיסד : שהשיר ם׳ לסוסתי ושם פ׳ שובי
 שובי מי ביסס העולם ובריש רות״ר בט״ם ביסס
 ובפסיקת״ר סכ״א בישם וצ״ל ביסס, ועיי׳ מ״כ
 לשד,שיר לסוסתי, תנחום׳ בהעלותך סי׳ י״א צד
 רם״ד. ובמד״ר פטיו הבונה בשמים מעלותיו(עמום
 טי׳ י׳> אימתי כביכול כסאו מבוסס למעלן וכי,
 בנתסעל: במ״ר פי״ב כיון שעשו לו רגל שלישי
 נתבסס ועמד כך כיון שנעשה המשכן מיד נתבסס
 ועמד. בתנחו׳ נשא צד דנ״ו כיון שעמד המשכן
 עמד העולם ונתבסס ובביר פס״ו ונתבשם העולם
 וילק׳ משלי ל׳ רפז תתקס״ב שנתבסם בו כל
 העולם ובשניהם צ״ל נתבסס ובילק׳ תהלי׳ ע״ד,
 רמז תתי״א נתבס׳ העולם בקו על הם׳ וצ״ל נתבסס
 ומדר׳ שוח׳ טובי מזם׳ מיז שעל ידו נתבססה
 מלכותו, וכן יסד הפייטן במתן תורה העולם נתבסם
 אשר מתנאו נמסס עיי׳ מ״כ לשד,שיו פסו׳

 לסוסתי] —

mit בסס (מלים בוס ובכפילת הסמיך בוסס 
 Fussen tretcn, zerstampfen) בפיק דעוקצין
 <«׳»׳ מיה) ובפ׳יק דסוכה (י״י•) בגט׳ דחבילי קש:
 כל ידות האוכלין שבוססן בגורן טהורים יאית
 דאמרי פססן. ובשאלות הראשונות הביאו ראיה
ן (נ״ג. ועיי׳ שם טיב. וע׳ פחס אי) ך ן  מאותה ך
 קטע ראש אזנה . . (פסה ציל כמו בעי פהס א׳
 ובפירה״ג) פחסה והוא פססה אבל לא צרכנו בכך
 שבסיסה ופשיטה אחד הוא דכתיב (ידמי׳ י״ב, י׳ן
 בוססו׳, את חלקתי ומתרגמינן דושישו״ וססיפו.
 (א״ב בנופחאות גרסינן פחסה וכן גרס רבינו
 בע׳ (פפם). .[וצ״ל פחם]). * [אחי״ה כל הערך

 מתיבת א״ד עד גמירא נלקח מפירהיג לסדט״ה
 צד מ״ג ושם הגי׳ יותר נכונה מהיל וכבר
ת מה לשון פססן והביאו ו ת ל י א ש ו ב ל א  ש
 להם ראיה וכי.— ותיבת ופסיסו הוספנו מעה״ק דפוס
 קראקא שניב ולפנינו רק דושישו וכ״ה בכ״י ע׳
 ובפירהיג ודע שבםוכ׳ י״ד. מתוך שקלא וטריא
 דש״ס איכ׳ במשמע שלתיכת בסם ג׳ הוראות יש
 לה »׳> התיר אגדן ב׳) בסס ממש ג׳) הופך בעתר.
 ובאמת על הוראת א׳ רומז מלת פסס בל״ע כי
0 טעמה מנתך לחלקים והתיר אגודה ובזה 0  י~עי׳ 5
 הענין יש לפרש ב״ר פל״א כמין קטרקטין היו לו
 פוססן מן הצד כלוט׳ הדלתות היו כמו אשנב או
 דלת פתוחה מלמעלה למטה עיי״ע קטרקטין
 ויכולין להפריד הדלתות מן הצד ורבינו בע׳ פס
 י״א לא פירשו. ובענין הוראת הופך בעתר ייל
 שכיון על מלת פייס בל״ר bessa מרא שחופרין
 בה עיייע פס ה׳. וכניה בפסיקתא דר״כ פרשת
 החודש דמיה. ובפסיקתא רבתי פט״ו שבע מחיצות
 של אש היו כוססות זו בזו בילק׳ משפטי׳ רמז
 שס״ב ובילק׳ תהלי׳ רמז תשצ״ה הגי׳ נוצצות
 ובטד״ר פי״א הגי׳ כוססות ובמד׳ שהשיר ם׳ הנה
 מטתו הגי׳ טוכסות ובכולם צ״ל כוססות וכצ״ל
 גי׳ מוטעת של מדרש אגד׳ שמואל סי״ז שאי׳
 שם טונסות והרב החכם מוהר׳ר שלמה באבער

 הגיה גוססות ועיייש הערה נ״ו] —

 * בססטאות עיי״ע כססטאות.

i f בל״ע 4- l w בל״פ Koraiie) בסיתא * 
 ובליס כסלא, כסנא נשתבש מן בסנא)
 ריר, כ״ג. וילק׳ ישעי׳ מ״א רמז ש״ד ב״ב פ׳ סע׳ב
 ופ״א דע״א אלמוגים כסיתא, כתוב׳ צ״ח. כיסתא
 דיתטי ופירש״י ל״א כסיתא גרסינן עצי אלמוגי׳
 שקורין קורא״ל וכיה בע׳ כסיתא ואצלי אין ספק
 שבכל מקום צ״ל בסיתא ובילק׳ שם 1 גם הגי׳
 סכסיתא וצ״ל בסיתא ובן נקרא בל״ע ום׳ הקוראל ׳
 וגם בל״ס נשתבש הביית לאות כיף, ועיי״ע

 אלמוגים.

nnreife, sauere בסר (מל״ט וכן בסורי בסךא 
 Fruchte, Trauben) בס״ד (במעשרות) 1צ״ל
 בשביעית] <«״י n'a> (המתחיל בראשונה),) הבוסר
 משהביא מים. ובס״פ כל הגט (ל״א•) בג׳ פרקין
 בודקין את היין בקדים') של מוצאי החג, ובהוצאת
 סמדר ובשעת כניסת מים לבוסר. ובסוף עוקצין
 <פ׳ג מיי) הפגין והכופר ד״ע מטמא טומאת אוכלים,

 י) ג״ל שאיזה סופר הגיה בן בגליונו אדרי ראותי שיבוש הציון ממעשרות אבל גם הגליון גם השיבוש נדפס בטעות. י) ב״ה
 ג״כ לפי גי׳ הירו׳ גיסי׳ פ״ג מיה ולפי גי׳ המשני שבמשניות אכל כמשני של ש״ס בקרום וברש״י בקידום.
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c:וכס׳ כיצד מברכין בגט׳ חוץ מן היין (ברני׳ ל״י 
 ובפי מקום שנהגו בגט׳ כיוצא בו(פסחי׳ נ־ג רעיא)
 א״ר אפי הוא בוסר הוא גירוע . . ושיעורו כפול
 הלבן. כי השעורה אביב ו/י״!־ (א׳, לשמות טי, ל״א)
 ארום שערייא הוו ב ס י ר ן. * [אחיי׳ ה ב״ה לנכון
 בכיי ו״ו ובדפ״ר, אבל בשדפיע בסיר ועהי׳ק שנת
 שנ״ב בסירא, ולפנינו בתרג׳ אי׳ בטים עיי״ש,
 ופירושו של ר״ח לפפחי׳ צד פיט הביא רבינו
 בלי הזכרת מקורו בע׳ גרע עיי״ש. ורמב״ם
 לעוקצי׳ פי׳ בוסר הוא ענין חפירות אחר הפיגום
 האחרון וקודם תכלית הבישול ע״כ. ולזה מסכים
 מה שאמרנו בב״ק ניט. וירו׳ ב״ק פ״ו ד״ה: אכלה
 פגים או בוסר ושם נאמר זה מלולבי גפנים
 ומיחורי תאנים וכן בל״ע ^ נאמר מפני תמרים
 וכן פירשו ר׳ יינה בספרו אלאופול צד צ״ט והעלה
 כי כל דבר קיהות נקרא כן וכיה באמת בירו׳
 שביעי׳ פ״ד דל״ה רע״ג גבי בוסר מה אית לך
 אמר א״ר אבון שכן דרך הקיהות אוכלות אותו.
 י וכירו׳ מעשרו׳ פ״א דמ״ט. אתרוג הבוסר. וממנה

 נאצלה גם מלת כפורה בע׳ הבא אח־ז] —

Torumawoin, d. h. י = 3ם1ךה בל״ע ס  ב
 neuer Wein) בר״ג דהאשה שנתאלמנה
ה כוס של בטורותי) י נ פ  (כתוב׳ ט־ז:> העבירו ל
 ופי׳ <׳&=) מאי כום של בפודות כוס יין של תרומה
 מעבירין לפניה כלומר . . זו ר א ש י ת כתרומת
 ראשית. * [אחי״ה ב״ה בכ״י ו״ו ונכון הוא, ובנו״ג
 כוס של בשורה אבל בידו׳ כתוב׳ פ״ב הל״א
 דכ״ו t הגי׳'חבית של בסודות ובדם׳ קרט׳ בשורות
 וגוזר אני הטלה מל״ע שטעמה ר א ש י ת ו ח ד ש
 ונקרא כן יין של תרומה ומעבירין אותו לפני כלה
 לסימן בתוליה וטי שגוזרו מלשון בשורה אינו

 אלא טועה] —

 ?ID (בל״ס בםרא פי׳ בשר rieisch) בפ״ק דמע״ש
 (מ־ג) הלוקח בהמה לזבחי שלמים [או חיה]
 לבשר תאוה, ובם׳ אלו עוברין בפסח (ס״ט.) וכן
 מי שיוצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש,
 בפ״ב בנדרי׳ <י״י׳:) אמד הרי עלי כבשר מליח
 כיין נסך, ובסוף הלכה קמה דפוט׳ (ה׳-> בשר
 בושה, סריחה, רימה אית דאמרי בושה, שאול
 רימה דכתיב בשין י). (א׳׳ב תרג׳ בשר בסרא).
 * [אחי״ה עיי׳ דים אונקל׳ בראשי׳ ב׳, כ״א, כ״ג,

 כ״ד; ויק׳ ט״ד, ב׳ ואילך; במדב׳ י״ב, י״ב; תרג׳
 יחזק׳ "ב, כיו אבל בע׳ סרבל הגי׳ בשר, וכן
 בראש הך ערך הגי׳ בשר בדפ׳ע, וט״ם הוא שהרי
 פימן לו רבעו ע׳ בפני עצמו כע׳ בשר עיי״ש] —

 בסר (בלים פי׳ מבזה verachten) תרגם
ר ה׳ בזה ב  (אונקל׳ בסיבי ט״י׳ ל"א> ד

 פתגם דה׳ בסר). * [אחי״ה וכניה ב״ר םפל״ד,לב
ו של חבירו ק ל ח  בשר (יחזק׳ ל״י׳ נ־י) לב בוסר ב
 כ״ה לפי גי׳ רבי;ו בע׳ בשר, שמות רב: פ״א יתרו
 כומר היה לע״ז וראה שאין בה ממש וביסר עליה,
 ושם פטיב אלא כך היתד, כופרת עלי, שם פמ״ה
 בוסר הוא על הנבואה, ירו׳ ברכו׳ פיב דיה ע״ג בר
 נש דאימיה מבםךא ליה ואיתתיה דאבוהי מוקרא
 ליה להן ייזיל ליה, ירו׳ סנהד פיא די״ט. וירו׳
 נדרי׳ פיו ד״ט. בעא מבסרתהון, תנחוט׳ ריש ם׳
 עקב שמא . . בסרתי בהן חיו אלא וכי והשם
 בוסרן, בסרנותא בסירותא ותואר בסיר ,הרבה
 בתרגומים עיי׳ עמת׳ר של טהרי״ל וכ״ה בל״ס

 וטעמה במו בוז, בזה בל״ט] —

 בפד(בל־ט בשר verkundcn) תרג׳ ובשרת
 ביום אחר <׳&״ב '"ח׳ כ׳> ותכפר ביומא
 אוחרן). * [אחי״ה והרבה בתרגומי׳ עיי׳ עטתיר

 שם] —

 * בסרייא ט״ם תחת קיסרייא עיייע ופסיקתא
 דר״כ דקנ״ה: והערה צ״ב של הרב
 החכם מוהר״ר שלמה באבער ומבה״י ממהרזיף צד

 ק׳ל ואילך.

Garten, בסמן = בוסתן(בלים ?ל״^י 
 Baumgarten) בפ״ג דעישין פסין (עירוב׳

 נ־י׳ °ע״נ) ההוא אכוורנקא3) דהוה ליה לריש
 גלותא בבוסתניה, ובר״ג דאלו מציאות (ב״ם כיב
 סע״א) אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתנא
 דמרי בר איסק, ובדיג דהמוכר את הבית (נ״ב ס״א
 סעיב> ואי א״ל כל ארעתא דאית לי לבד מבוסתני

 ופרדסי סי׳ ״ואי א״ל מזביננא לך כל ארעתא דאית
 לי זבין ליה [הכל] שהן בני זריעה לבד מבוםתני
 גינה של אילנות ופרדסי גינה של ירק זאי א״ל
 זיהרא4) מזביננא לך'משמע כל נחלות שלו מכר
 ואפי׳ מפתני ופרדיפי מחלות נינהו בר מבתי
 ועבדי מכסים נינהו״. (א״ב תרג׳ בפסוק ישנו עם

 י) כיד, בכיי ו״ו. י) בנו״ג רק א״ד שאול אבל בילק׳ תזריע רמז תקין כתוב נפי׳ רק נהיפך הסדר יאית ראמרי רימת

) כ״ה בכיי ו״ו ול״ד, וכיה בכ״י מ׳ ואיפ ובכ״י רש״י עיי׳ דיס צד מיז: ועיי״ע למעלה ובנו״ג  שאול בושר, וטיס הוא. ג

״ ,ךן^ א ג ר ה , ז ע ב כ ו . כ  אבוורנקא. 4) בכ״י ו״ו ול״ד זיהרדא וט״ס הוא וצ״ל זיהרא וכ״ר, בכ׳׳י רגמיה והיותר טוב כמן 3

 ולפיד ל״ע פי׳ ש ד ה.



 קלו
 אחד (אסתר ב׳> נ׳. חי) ונפקין לבופתננא). * [אחי״ה
 סי׳ דרכינו הועתק מלה בטלה מפי׳ תמיר. ב״י לב״ב.
 ופי׳ המלה בלים גן ובדרז״ל גן ופרדס של
 אילנות וכן סירשיי לביט ועירו׳ ויש להביא ראיה
 משבת ל׳ דע״ב הוה ליה בופתנא אחורי ביתיה . .

י וכי] — נ ל י א  ובחיש ב

, בל״ע בל״ס ) ;־־^,  בסתק (בל־פ^<
(irdenes 0efas8, Krug בסתא, בסתוקיא 
 בפי אלו טרסות בגט׳ ניקב׳ הקבה ,(חולי׳ מיט:)
 מנלמין כנדוקאה איגלי ליה בוסתקא דדובשא, פי׳
 כלי של י ר קי * [אחי״ה כיה בעה״ק שנת שניב
 ובדפ״ע כלי של ד ב ש ונגזרה הטלה מל״פ וער׳
 וסו׳ ומתמנה כלי של חרס ובקבוק לטמון בו
 ירקיס וכדומה ורמ׳ל העתיק בטעות יען שהלך
 בעקבות של חכם הנוצרי בוקס׳ עיי׳ עמת״ר צד
 שכ״ט — וגי׳ כנדוקאה כ״ה בכ׳׳י ל״ד וכן הגיה
 כנדוקא ברש״י ועיי׳ במ.״ע ע׳ כנדוקא ובנו״ג
 בנדוקא ובדס״ע קנדוקאה ונ״ל שהוא נ״א שהביא
 רבינו בע׳ כואנגר וטעמה בל״ם מבשל ופה שפי׳
 רש״י מוכר כדים נראה שגזרו מלש׳ כד ובגליון
. וכיון על זביני א כ נ ד י כ י  הש״ס ניי׳ב. פסחי׳ ל,
 וזה בלתי נכון הוא שלי׳ בכיי מ׳ וא־פ וגם לי׳
 בכ״י דש״י וצ׳׳ל שם ז ב י נ י כ ו וכן העתיקו
 בעלי תוסם׳ םוכ׳ ליד 5 ד״ה ולידרוש עיי׳ ד״ם

 מסחי׳ ט״א.).

vestiarius, psdTtapio? בסתייר(בל״ר ויוני אמצעי׳ * 
(Kloideraufscher, Gardorobenmeister 
 פסיקתא רבתי כי תשא והיה מסקיד כל שעה את
 הבפתייר שלו על אותו פורפירא פי׳ בל״ר ויונית
 האמצעית איש המלתחה עיי׳ רימ׳׳ז בט־ר חיא
 קס״ז וכבר הקדימו בזה הפי׳ בעל כ״כ צד כיו.
 ועיי׳ טיורסיאוס צד עיט ובלשון חז״ל נקרא טלביש
 <שקל״ ®״ה מ״א עי״ע או הפרד לפי גי' רבינו

T ־ 

 בע׳ פרד ד׳ והובא ביום׳ פ״ה. ולגי׳ כ״י א״פ
 הסרדי ועיי׳ עוד ע׳ טרזיא. ובספיקתא דריכ פ׳
 שקלים ט־ז: ילק׳ כי תשא רמז שפ״ו עיייע

 פרפירא הובא מאמר הנ׳ל בשינויים.
 בסתרקי <כל״פ .*-J, בל׳ סעהלוי יפתרק
aiwi$tar ונגזר מפעל בקטרי Decke 
פ bedccken) בם׳ לי v ב e s t a r t an הוצוארי׳ 
 סדר תעניות אלו בגט׳ איזהו דבר (כ־א סע׳ב)
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 אכלינהו אשקינהו ומאיך ליה ביסתרקי י) ובפי
 חזקת הבתים בגט׳ אלו דברים שיש להן חזקה
. אית לכו . ) לחד ברי  (ב״ב«״״•) חביתא דאודדא,
 ביפתרקי, ובם׳ הבא על יבמתו בגט׳ לא יבטל
 אדם (יבמי׳ ״׳׳ג•) זבין ולא תחיל והני טילי
 ביסתרקי אבל גליטא לא דלא איתרמי ליה, פי׳
 זבין ולא תחיל מכור תשמישי ביתך ולא תהיה
 עני 3) וה״מ ביסתרקי שיכול לשהות עד דאיתרמי
 אחריני וזבין אבל גלימא לא ימכור משום דצריך
 לה תדיר וכי צריך דילמא לא מתרטיא ליה. ס״א
ע ו ת ולא תטוה צ  זבין ולא תחיל4) קנה מ
 ותארוג כמו דוללא בשיקא (ח,לי׳ ס׳->5) וה׳׳ט
ע אבל בכלי מלבוש לא דילטא לא צ • מ י ל כ  ב
 מתרמי ליה כמדתו. ובחלק בענין פנחריב (סנהד׳
ז יט״ד> כי מטא [ליה] [נ״ל מ  צ׳׳ה• י^׳ "®עי׳ י

 שמעיקרו היה כתוב ליד׳ והוא קיצור לירושלים
[ ם י ל ש ו ר י  ונשתבש למלת ליה וציל ל
 אשדו י) ליה ביפתדקי פי׳ כרים וכסתות. * [אחי״ח
bunte וכן פירש״י שלועז בסנה׳ תסי״ט והוא בל״צ 
 Decko, Tcppich, tapis; ולב״משפולב״ק קי״ז. תפיד,
 ליבטו׳ טואפי׳׳ט וצ״ל טאפיטו וכ׳׳ה לתעני׳ טפידיו
 והוא בלאי״ט tappeto וכיה אצל רבעו בע׳ טפיט.
 וגוזר אני המלה טל״פ הישנה וגם החדשה ופתרונה
 מצע שיוצע לארץ לישן עליו וכ׳׳ה בפ״א של
 ע׳ הנוכחי ובל׳׳ס נקרא ג־כ בפטרקא והוראתה אצל
 קאסטיללוס ״כל דבר ששולח החתן לכלתו״ טעות
ע לשכוב עליו. ובדרך צ  הוא ותורה גם פה מ
 השאילה י״ל שטעם הטלה כרים וכסתות כמו
 שפי׳ רבינו וכן ניב בילק׳ ישעי׳ ובב״ק י׳׳ז. ר׳
 יוחנן הוה יתיב אשבע בסתרקי שלפי ליה חדא
 בסתרקא מתותיה וכי ובתי־ר א׳ לדברי׳ ל״ד׳ ו׳
. מתקנא  מיכאל וגבריאל אצעון דרגשא דדהבא .
 בבסתרקי מילת ועיי׳ דברי׳ רבה ספי״א מיכאל
 הציע מטתו של משה. ורט״ל הביא גם הוא
 הך תרג׳ אבל לא שם לבו לעשות הבדל
 בין דבריו ובין דברי רבינו! והיחיד ביסתדקא
 והקבוץ ביסתרקי וכ״ה בבכורו׳ ח׳ סע״ב שיתין

 ביסתרקי] —

 בע = בוע (קרוב לפעל עברי פעה או מל״י
fschreien, jauchzen (vor Freude), poao 
׳ כ׳ט, ייט> תרג׳ בטימר (ישעי גילו  בקדוש ישראל י
 קדישא דישראל יבועון7). ותגל ערבה(שם ליה, א׳)

) וכן פירש״י ותוספות הקשו ) בנו׳ג דאודרא ועיי״ע איידא על השינויים. ג ) בנו״ג אי׳ עוד בליליא אבל בכ׳׳י מ׳ לי׳. י  י
) וכ״ה בע׳ ) וכן גרם רבינו בע׳ דל ה׳ ובנו׳׳ג חמול. 5  עליו וכתבו פ״א בשם ר׳׳ח ופי׳ זה הוא פ״א של רבינו בכאן. 4
 דל ה׳ ובע׳ סתר ג׳ לגי׳ דפ״ר ובנויג דוללי אבל התוספ׳ יבםו׳ שם גרסו זוללי. י) כ״ה בכיי ו״ו ובנויג שדו ובילק׳

) כ״ה בכיי ו״ו ובדפ״ד. אבל בדפוסי׳ אחרי׳ יבעון.  בטיס שרו וכדפ״ע אשרו. 7
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 (ייכעון) [צ״ל ויבוק דשרן], אף גילת ורנן(שם
) [אף ביע וחדוה], רני ושמחי מכרי׳ ״ י׳׳ד)  טסיק נ,

 תרג׳ בועי וחדי. * [אחי״ה והרבה בתרגומים עיי׳
 מ״ט בעטת״ר של מר,ד״ל אך הוא גוזר השרש
 מפעל נבע ומשגה הוא ויותר טוב לגוזרו מליי
 הרשומה שטעמו צעק מרוב שמחה או צער ובזה
 הענין אסתר שני אי, ב׳ נטרין בעײן, או ייל שנגזר
 מפעל ארמי ופו׳ פעי, פעא ובלימ פעה וכ׳׳ה
 באסתר ב׳ שם אמרין פעיזין, והשם בי^א, בועא
; ב״ב י״ג; ירמי׳ -וד£0עיי׳ תרג׳ ישעי' ט״ז, י,
 זי. ל״ד; מ״ח, ל״ג; איוב כ; הי. וכן בלים בעיא

 ענינו צעקה] —

schneii, hurtig ^ ת (בל״ע ע ב = א ע ב  1 בע =
 sein וממנו J*״"' schnell goschehen ?*י—•
ה מיכיהו בן ימלה (מ״א ר ה  scimoii gehon) מ
 כ"כ׳ טי) תרג׳ אבע מיכיה י), אל תאיצו לנחמני

 (ישעי׳ כיב׳ יי) לא תתבעיתו לנחמותי, וחש עתידות

 למו (יביי׳ ל״ב׳ ל״י•) תרג׳ ומבע דעתיד להון.
ם (במרב׳ ל״ב׳ י׳׳ז) תרג׳ י ש ץ ח ו הקב  ״ [אחי״ה ו
 אונקל׳ נזדרז מבעין והוא בנין אפעל משרש בעא
 וגוזר אני אותו מל״ע הרשומה שפתרונו מחר
 ונרדף עם מלת בעת ומזה נבין תרג׳ ויחרד (שיא
 נ״*יבי) ואתבעית; בהפחזם (מ״ב׳ ז, ס״0 באתבעותהון

 והוא בנין אתפעל ובדם׳ רגיא באתבעתותהון׳
 וציל באתבעותהון, בחפזה (ש׳׳ב י׳׳ יי) תרג׳
 באתבעותיה וכן צ״ל ש״א כ״ג, כיו נחפז מתבע
 למיזל ובנו״ג בט״ם מתבמד ומהרי״ל לא פירש

 .מוצאו עלנכון]—

verlangon, wollen 3עי (מל״פ , א ע V = 3 ? 2 
 suction ובאפעל auf, durchsuchen! כמלונה
 במקשה (ישעי׳ אי׳ חי) תרג׳ כערפל מבתותא *)
 בטקשיא בתר דאבעיוהי") אין לו שחר (שם ח׳, כי)
 תרג׳ [מן] דשחר ומבעהי (א״ב פי׳ (אחר) [וצ״ל
 שחר] שבקשוהו. ואולי מזה הלשון שלש אבעיות
 ,ביום בפשנת דפיאה(פ״ד מ״ח יעיייע אבע), וזהו דעת
 רש״י בפי׳ פסוק כמלונה במקשה. ותרג׳(מה אתה
ת בעי׳ י כי׳ י"0* (מר!) א י  מבקש)(שופטי׳ די׳ כיב; ש
 ובל״ם(ישעי׳ כ״א׳ י׳׳ב) אם תבעיון בעיו). * [אחי״ה
 בקשתי את הפסוק ולא מצאתי ואם הוא פסוק

 בנחמי׳ ב׳, ד׳ שם כתוב על מה זה אתה מבקש
 ולנחמי׳ אין לו תרג׳ אבל נחוץ הוא למחוק תיבת
 מה וצ״ל אתה מבקש, והמלה בעא היא בל״ם
 ובל״ע בעא ופתרונה בקש, דרש, חפץ ושאול ובזה
 הענין הרבה מאוד בדרז״ל ד״מ ביק ל״ג. ואילך
 בעא מיניה, ירו׳ חלה פיא דנ״ז ע״ד בעי, ושם
 פ״ג דנ״יט. אנא בעיתה פי׳ אני שאלתיו, ירו׳
 תעני׳ פ״א דפ״ד. אימת דאתון בעיי הוא בעי,
 ברכו׳ ב׳: איכא דבעו לה מיבעיא, פנהד י,. מי
 בעיתו מינאי מילתא וכי, ברכו׳ ז׳. בעא רחמי
 עלה דטילתא, שם ח׳. ליבעי אינש רחמי וכי״
 חולי׳ ציב. ליבעי רחמים, כתוב׳ ל״ט: לא בעינא
 לך, ב״ק ק״ב: לא יקרייכו בעינא ולא זילותייכו
 בעינא, ושם י״ט: נ״ג: איבעית אימא (תחת אי
 בעית אימא) ועיי׳ עוד יד מלאכי פי׳ ס״ג. ובבנין
 אתפעל איבעי תחת איתבעי וכן הוא בל־ם אתבעא
 ברכו׳ ז׳ 5 מיבעי ליה (כ״ה בכיי מ׳ ובקצת דפוסי׳
 אבעי ליה בט״ם), שם י׳. איבעי לך, ב״ק כ״א;
 איבעי ליה לאסוקי דעתא, שם כ״ז ל״ב: איבעי
 ליה עיוני, שם נ״ד: לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא
 שור וכי, ב״מ טיז: איבעי ליה למכתב, ע״ז יי:
. . ב״ט ט״א. ביצי ל״ז. לא מיבעי, י  מבעי ליה הא
 עירובי׳ י״א? כתוב׳ נ״ג: ב״ק ט׳: חולי׳ פ״ו. מ״ק
 כיא סע״ב ועוד הרבה איבעיא להו ועיי׳ יד מלאכי
 סי' צ״א ואילך, וממנו השם בע;א עיייע׳ וערכים

 בעו, ובעותא]' —
עה, בועתא(Biase יAnschwe11ungמשרש  בע=בו
 ערבי v,• ובכסילים בעבוע וכן
 בלים) בדג דפי א£ו הן (הלוקין) 4) [הנחנקין]
 (סני־י׳ ®״י:) לא שביק ליה לבדה למפתח בועתא5).
 ובם׳ אלו טרפות בנט׳ הריאה שנקבה (חוליי מיו:)
 אין מקיפין בבועי, חבורת פצע <טשלי 3׳׳ לי) תת׳
 שיחני ובועתתא'). פי׳ למפתח ליה בועתא לפתוח

 לו מורםא דילטא מרחיב לה וקא עביר חבורה י
 לאביו שהוא שגגת חנק, חבית שגגת לאו: לא
 ױםיף פן יוסיף (דברי׳ כיה• ג׳)7). בעבוע שבחביות
 שניקב מבפנים ומבחוץ זה כנגד זה טמא בפיב
 בטבול יום (ט״ח) םי׳ (כלי)8) [אלו] היוצרים
 כשאינם שועין ושופץ את החבית מבפנים ומבחוץ
 יפה יפה או שהיה כחומר9) צרור יוצא מן החביות

 י) וכיה בתרג׳ דפי רגיא. י) וכיה בעי ערסל א׳ ובנו״ג בט״ם מכתותא. 5) כ״ה בנכp בדפיד אבל בדפוסי׳ אחרי׳ ובעה״ק
 דאבעהי, ובנו״ג דיבעיניר,! 4) ט״ס הוא ורמ״ל הגדיל המבוכה בהוסיפו עוד מלת במכות אבל האמת שצ״ל כמו בע׳ סל
: ) בנו״ג כווחא וניל שצ״ל בוחא וכן הזכירו רבינו בע׳ בותא ואות עי״ן מובלעת. ״) בנויג פועתתא ועיי׳ ביק פ׳  ד׳. 5
 בכודו׳ מ״א. דרש של שחין אבעבועות. 7) כונת דבינו לפרש דיבור בסנהד׳ שם: אי הכי אחר נטי ? אחר שגגת לאו
 ומסבירו איזה שגגת לאו לא יוסיף וכי, וכן הוא בספרי סי׳ רפ״ו אם היה מוסיף עובד על לא תעשה ,ועיי׳ פירש״י למכו׳
) צ״ל כימו בפירה״ג לסד״ט צד מיב. ״) וכ״ה בפירהיג אבל יותר נראה כגי׳  כ״ג רע״א דיה אין לי אלא סבה רבה. 8
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 מבחוץ קליפות כמין אלו בעבועין שעושה המטר
 כשימטיר הרבה, ועיקר הדבר הזה מן שחין
 אבעבועות" (שמות טי, י׳ ע״כ מפירוש רה״ג ועיי׳ גיב
׳ כ ל י ע״׳®). ובסוף מקואות  הדיש ושם ג׳׳נ ליי מלי

 <פ»י ט״י) בגדים שהטבילן מכובסין עד שיבעבעו,
 הטבילן נגובין עד שיבעבעו וינוחו מבעבוען, פי׳
 עד שיבעבעו המטביל בגד רחוץ צריך להמתינו
 במים עד שעולה למעלה; וינוחו מבעבוען פי׳ עד
 שינוחו המים מאותן אבעבועין שעולין עליו •כי
 כשמטביל אדם בגדים במים עושה הבגד כמין
 בעבועין כמו שעושה המטר כשימטיר הרבה".
 * [אחי״ה עיכ בפירה״ג שם צד ל״ה וכ״ה בר״ש
 בלי מקוד. — ובענין גזרת הטלה ידעתי שהיא
 ל״ע הרשומה ונשנה השרש בוע פעמים ונרדף
 עם בעבע עיי״ע, וממנו השם בעבוע וכיה בל״ס
 ובהוספת אל׳׳ף בראש הוא ל״מ. וא״כ שתי
 המלות שוות בטעמן ועל כן נכללו בכ״י ויו
 וליד בערך אחד ונכון הוא מאוד אבל בדפ״ע

 נפרדו לב׳ ערכים] —

zerstoren, vernichten, בע = בעלו (בל״ע 
T T T * 7 

 eig. gewaltthiitig handoln) בריש ב״ק (בי.)
׳ (שם ג׳:) מאי מבעה רב מ ג  המבעה וההבער פ•׳ ב
 אמר זה אדם ושמואל אמר זה השן ופירושו בע׳
 גלל [ב,]. * [אחי״ה ובתוספת׳ לב״ק רפ״ט גרס תחת
 הטבעה: המבעיר ועיי׳ מהרי״ל בעמת״ל צד רמיז.
 ול״נ שנגזרה מל׳׳ע הרשומה וטעמה עשה בעול
 ובעיוות, אבל זה הונח רק על מעשה אדם ולשיטת
 רב, אבל לשמואל שפירשו משן בהמה עלינו
 לגזור המלה מלשון שומרוני פעה ובעד, וטעמה
 רועה והבעיר בשדה וכן תרג׳ ירו׳ א׳ במדב׳ כיב,

 ר היכמא דמבע[י] תורא ית עסבא] —
 1 * בעבע (כפול משורש בוע בל״ע i•£ ע״״ע
empor- heraufdringen, empor- בע די 
 queiien, aufwaiien) מקואות פ״י מיד עיי״ע בע
. ירו׳ סוטי פ״ג דייט״ ירו׳ שבת פי״ג די״ד:  ד
 ועיי׳ תוספות סוט׳ כ״א: ד״ד, היכי דמי איזהו חסיד
 שוטה ראה תינוק מבעבע בנהר אמר לכשאחלוץ
 תפילי אצילנו וכוי, ירו׳ יומי פיג דמ״א. כיון שהגיע
 ללמינה [פי׳ בל״י נטל עיייע נמל] של יפו
 התחיל מבעבע מתחת הספינה, ילק׳ שמואל רמז
 קנ״ז וקרן ישעי שהיד, שמן המשחה מבעבע עליו
 ויותר טוב הגי׳ במד׳ תהלי׳ מזמור י״ח קרן ישעי
 שהיה שטן המשחה מבעבע ויורד עליו. מלת
 בעבע היינו, בלי כפילות, ב ו ע אחד הוא עם
 לים בעד, (ישעי׳ ס״י׳ א׳) ונרדף עם נבע ובעבע
 נרדף ג'כ עם שרש בצבץ עיי״ע בץ א׳ וכן פירש

 רבינו מי תמצית <מקיאי׳ אי׳ יי> כלומר שיתטצו
ם עייי׳עמץ. י ע ב ע ב מ ם ו י צ ב צ ב מ  המים ו

 * 2 בעבע יבליע ^sohnarchen) ויקיר קלפפכ״א
 וילק׳ בריש אחדי מות בשם ויק״ר
 ופסיקתא דר״כ. אחרי מות צד קעיז ר׳ יוחנן כד
 הוה סליק למשאל שלמיה דר׳ חנינא הוה מבעבע
ת כ"ת׳ לי״) ובערוך ע׳ ו  על שום ונשמע קולו <שמ
 כעכע גרם כזה בויק״ר פ׳ אחרי מות מה אם בו״ד
 שנכנס לבית חבירו צריך לכעכע כה״ ג שנכנס
 לבית קה׳׳ק עאכיו על שום וכי׳ וריב נדחק לפרש
 כעכע שהוא כמו כיחה, ור׳ שלמה באבער שיער
 שד,גי׳ הנכונה כמו שהביא הרשב״ם לםםחי׳ קי״ב.
ע ובאמת נ ע נ  בשם ויקיר כי הוה עייללביתיה מ
 יש להביא ראיה לגי׳ זו מילק׳ תצוד, ררמ״ז שפ״ב
 שגם שם הגי׳ בשם ויק״ר היה מנענע אבל לי
 נראה לקיים הגי׳ מבעבע והוא ממש ל״ע בעבע
 פי׳ נחירה בגרון והשמעת קול עב וזה עולה יפה
 למה שצור, ר״ע את ר׳ יהושע בנו אל תכנס
 לביתך פתאום כ״ש לבית חברך (פסחי׳ שם, מם׳ ד״»

 פ״ה, ומנויה נר ג׳ כלל ד׳ ח״ז פ״א.)

 בעד = בועדא בועתא(Mastbaum ונגזרה הטלה
^ - ,-T •, T 

das Schwirrcnde, das או מלים ביעתא 
jli» f j l i i כמו תורן מפעל רנן אן מוליפ (Zittemde 
 danges, dickes Hoiz כתורן על ראש ההר(ישעי׳
 ל׳׳ י״ז) כבועדא על ריש טורא. * [אחי״ה וכבר
 הודה ולא בוש בעל המתורגמן בע׳ בעד וז״ל
. איני יודע מה הוא ובעל הערוך הביאו  כבועדא .
 ולא פירשו ע״כ. ודע שבערוך דפ״ר הגי׳ כבועתא
 והיא היותר נכונה ודעתי שהיא או ליס או ל״ם
 הרשומה ואם מלהסורי׳ היא.אז הוראתה: רעדה
 ואיכ העתיק התרג׳ תורן מפעל דנן או יותר טוב
 שגוזרו מל״ע גבה קומה עיי׳ פירשט אוצר
 שרשים וא״כ כשחר נכון מוצא המלה מל״פ בעאת
 פי׳ עץ ארוך וגבה, וראיה לפירוש זד, שגם
 הפשיטה העתיקה עדדא ופתרונה עץ ארוך
 זקוף עיין טיע דט״ג ח״ג, שצ״ג ואילך ומ״ע ג־ג
 ח״ד רמיג, ובקצת דפוסי׳ בטים ערדא וזה הטעה
 את מהרי״ל בעמת״ר, וגם גי׳ התרגומים וכ״י ל״ד

 בהך ערך שגרסו בוערא מוטעת היא] —
sich entfernen, בעד (טל״ע והצװי * 
(eincn •weiten' Zwischenraum machen 
 שד,שייר ד, א׳ דרש מבעד לצמתך: ר׳ לוי אמר
 לשון ערבי הוא אין בעי ליה מימר (צ״ל למימר)
 אריח לי הוא אומר אבעד לי כיה גי׳ נכונה
 כמעריך של מהרים דייל (אבל שם ע׳ אבעד
 ובעיט ע׳ אבעד שהועתקו שם דברי מהרים בטעות
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 מצרין עוד מלת שערך שנמשך למאמר של
 אחריו) ובנו״ג מבעד לי ויש לקייכו גם גי׳ זו כי
 בל״ע בעד מורה רחק והשם רוח ובציווי אבער וכ״ה
 אבער בל־ס הרחיק ובבינוני פעול בלייע מבעד
 ובל״ס מבעד פי׳ רחוק ודרש מבעד כמו מבעד.
 והנה לוי בעל רך מאמר אמר עוד שם בזה״ל מבעד
. . האשד. רזאת כשמצמתת י ו  לצמתך א״ר ל
ה והוא תכשיט לה כך היתד. י ר ו ח א  שערה ל
 םנהךרי גדולה יושבת אחורי ביהמ־ק והיא היתד,
 תכשיט של ביהמ״ק וכי, ונראה שדורש מבעד

 מל״ע בעד = פי׳ אחריו, אחריה.

 * בער, בעותא(בלים Bittc, ocbet) הרבה בתרגום
* T 

 ד״מ לירמי׳ זי, ט״ז ולא תתחנן עליהן
 בבעו וצלו, תי״ר א׳ לשמות ח,, כ״ז בעותא
 דמשה, לדברי׳ די, ז׳ ועביד בעותן, לש״ב ז׳׳ כ׳
 בעות עבדך ועוד הרבה כולן לשון בקשה ותפלה
 ובקיצור בבעו כלוט׳ בתפלה אני באתי כמו אני
׳ יי) והרבה בתרג׳ עיי׳ מ״מ ם  תפלה (תהלים ?
 לעמת״ר של מהרי״ל וכיה בפשיטה עיי׳ לשטות
 י ל״ב׳ ל״א; לדברי׳ ג׳, כ״ד; לנחטי׳ אי, י״א;
 לדניאל טי, ד ונגזרה מפעל בעא ובל״ע ^

 עיי״ע בע ג׳.
stampfen, aus- ובל״ם בעט J  בעט (אי) בליע ״
um- (יכן בל״ט; כי sclilagcn mit dem Fuss 
 scUagen, sich senken) בפי ואלו מנחות נקמצות
 (עיי•) שיפה ובעיטה בחיטים ור׳ יוסי אומר בבצק,
 פי׳ שיפה שיעמול ביד, ותרני ואכת (דברי׳ מ׳, ב״א)
 ושפית, בעיטה שיעמול ברגל וי״ט שתיהן ביד,
 ובפ״ג במדות המזבח (מי™ פ"ג׳ °״ח) וכלונסות
 של ארז י) היו קבועין מכותלו של היכל לכותלו
. ה ט  של אולם כדי שלא יבעט פי׳ כ ד י ש ל א י
 * [אחי״ה בפי׳ י״ט כיון רבינו על פי׳ רגט״ה שפי׳
 כן כמוכח מפי׳ כיי למנחות בקובץ כ״י אנגייליק׳
 דף כיה. — והשרש בעט ל״ט הוא ויבעט (דברי׳
 ל״ב׳ ט״י) פי׳ דחף ברגל וכיה בלים וער׳ הרשומה
 וכניה כרכו׳ ל״ב. דרש ויבעט: טי גרם ליך שתהא
 מבעטת בי וכי, ב״ק פ״ב, טייא היתד, מבעטת, ע״ז
 נ״ה ע״א וע״ב גת בעוטה, ירו׳ יומי פ״ח דמ״ה:
 אל יאמר לך אדם . . שבעטתו פרדה וחיה,
 שמיר פ״ל טשל לבריון שהיה <טכור בעט בפילקי
 וכי, עיייע בריון, ויקיר פכ״ז, שהשיר ם׳ חכו, בט־ר
 פיי כד הוה במעי הוה מכעט ועיייע אפקלין, וע׳
 מגלב. והשם בעוט, ביעוט, בעיטה. וכיה בלים
 בועטא, בעטא. ביק י״ט מחמת ביעוט, ושם הזיקה

 בביעוטה, ושם כ״ז: לרכובה שלש ולביעוטה חמש 1

 1 ובע׳ סנוקרת הגי׳ בעיטה עיי־ש. ירו׳ ב״ב רפ״א

 ד׳ב. בעיטה דחייה, ירו׳ תעני׳ פ״ד דפיח ע״ד יהב
 ו ליה חד בעוט וקטליה ובאיכ״ר פ׳ בלע הגי׳ יותר
 נכונה יהב ליה חד בעיטה ברגליה פי׳ בן כוזיבא
 נתן לד׳ אלעזר דריפה ברגל. ב״ק ב׳: רביצה
 ובעיטה תולדה דרגל היא ובמכילתא לשמות כיא׳
 ליד בכלל נגיפה דחיה רביצה בעיטה. ותואר נקבה
 ב״מ ם׳. פרה בעטנית. — ובדרך השאילה טעמו
 ממאם ומבזה וכן בל״ט למר. תבעטו בזבחי(׳®"א
 ב׳, כ״» ובזה הענין בברכו׳ ייז. שלא יהא קורא
 ושונה ובועט באביו ובאמו וברכו, הגיג׳ ה׳. ההוא
 מבעט ברבותיו הוה, פוט׳ כיב. המבעט ברבותיו,
 ירו׳ ברכו׳ פיט דייר: אי חרש את אי מבעט
 בייסורין את . . לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין
 אנא, ועיי׳ ירו׳ סוט׳ סייד, ד״כ עינ, ירו׳ שבת סיח
 די״א. בעט ביה, ושם בגין דשאל לך את בעיט
 ביה, ירו׳ שקלי׳ פ״ג דמיז עיג בגין דלא רות
 דעתי בי בעיטנא ביר. — אבל במדות הגיל בדרך
 שאילה פתרונו לשון נטיה כפי׳ רבינו וכ״ה במפרש

 למדות וברע״ב] —

 נ®״ ביע[ה] (=_ ביעתה בלי׳ם ביעתא, בליע
׳ פי׳ ביצה Ei) תרג׳ אפרוחים ^ 
 או ביצים (אונקל׳,[דביי׳ כיני י׳) אפרוחין או ביעין.
 * [אחי״ה וכנ״ה בדרז״ל הרבה פעמים דיט ברכו׳
 מיד רעיב על הביעה ועל פיני קופדא עיייע קפד
 א׳, ירו׳ נדרי׳ פ״ג דל״ח: ביעה ומרגליתא (ובירר
 שבוער פ״ג דל״ד ע״ד לדם׳ דירנם׳ הגי׳ ביטא
 ומרגליתא והוא כמו בערבית), ברכו׳ מ״ד ן טבא
 ביעתא מגולגלתא משיתא קייסא סולתא (עיי׳
 גי׳ אחרת בערך גלגל א׳ וע׳ קס אי), יוט׳ ס׳ט:
 ביעתא בת יומא, שם פ׳. ביעתא דצפורתא, שבת
: ביעתא דצילצלא ועיי״ע דייציפי וע׳ צצלא.  פ׳
 טנחו׳ מ״ב : ושקילנא סורטא בביעתא, ושם ושדינן
 ליה לההוא ביעתא וכי, ויק״ר פי״א בעא למזבן
 בכל ביעתא ובאסתיר סוף ם׳ ויהי בימי: בעא
 דיזבון בכל ביתא ציל ביעתא, ברות״ר ם׳ ויהי
 בימי אמרי זבין בביעתא עיי״ע ביצה (בץ בי).
 והקבוץ ביעי וכ׳׳ה בל״ס פ־*ג>. חולי׳
 ציג. ושם: ביעי חשילתא עיי״ע חשל אי, שם ה-
. דבעי וכי עיי״ע קרם א׳, שם אומצי . ו ו  קדמי ה
 ביעי ומזרקי עיייע אמץ, מזרק א׳, ביצי ז׳. ביעי
. ביעי . ביעי דדכרא. . ביעי דשחוטה.  דפחיא .
 דפפנא מארעא עיייע סח ב׳, ספן ב׳. כתוב׳ ס״א,
 דאכלא ביעי הוו לה בני עיינני עיייע עין. כתוב׳
 ע״ז: ר׳ אמי ור׳ אסי לא הוו אכלי טביעי דההיא

 י) וכיה במשנה שבמשניות ועיייע כלנס .ב׳ .ובנו״ג של אבן.

18* 
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 מבואה, ובויק״ר סט׳ז הגי׳ לא הוו אכלין ביעייא
 דיליה <של בעלי ראתן) ושם: ד׳ מאיר לא אכיל
 ביעי מן מבואה דמצורע. וביעתא והקבוץ ביעי,

 ביעין בתרג׳ עיייע אצל מהרייל]—.

 בעיא (בל״ע Angeber, Denunciant) בס׳
 נגמר הדין כ נ מ ו א י) ואם אינו יודע
 (סנהד׳ מ״ד, סע״ב> וכההוא מעשה דבעיא מוכסא 1)

 (ובגמר׳) [צ״ל ובירושלמי בגט׳] אפר להן 0 ר׳
 אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה שמונים נשים
 באשקלון (ירו׳ סנהד׳ פ״ו דכ״ג ע״ג ועיי׳ ירו׳ הגיג׳
 פ״ב• דע״ז עיי) מפורש המעשה. * [אחי״ה וכבר
 הניף ידו בעל תולדות ד״נ על שגגה שיצאה
 מלפני השליט הגרי״ב שהסגיר דברי השים
 בסנהר ״כי ההוא מעשה דבעיא מיכםא״ וצ״ל
 טוכסא וכתב שם (ועיי׳ בהפלש״ב'ע׳ בעיא) שזה
 גי׳ הערוך ונעלם ממנו שכן איתא בידו׳ סנהד
 במקומו ובידו׳ הגיג׳ הנ״ל ופליאה עוד שהרי
ה אב  בהגהותיו בחגיג׳ ט״ז: על התוסס׳ שם ד
 ב״ד שסיימו מהיל ״כולה עובדא וכי הביאו דש׳׳י
 בנימוקו״ העיר הגרי״ב בעצמו: קצת בסיגנון אחר
 ירושלמי דהכא עיי׳ ע״כ שם. הרי שנגלה
 לפניו סוגי׳ דירו׳ חגיגי, ודע שכירו׳ סנהד׳ וחגיגה
 הגי׳ בדיה דמעין מוכס נבר דמעיין מוכס) ובעל
 תולדות דיג האריך לברר החילוף בין מים לבית
 בירוש׳ עיי״ש אבל לפ״ד כאן לא הוצרכנו לזה
 ונחוץ הדבר לתקן מלת מעיין או מעין(רמ״ל
 שבשו למעוז a כני׳ רבינו וכגי׳ בבלי פנהד בעיא
 או בעין והוא ממש ל״ע בעצמו ותומו ונקרא כן
, וידוע כמה גדולה היתה השנאה נגד ר ו ס מ  ה
 בעלי וגבאי המכס ומה גס נגד מפור של מכם
 וא״כ בעיא או בעין מוכסא הוא מסור של מכם] —

 ״ בעיא (בל״ס בעיזא Bitte, Frage) ירו׳ יבטו׳
 סי״ב די״ג. בעא [צ״ל בעיא] תתן לן חד
 בר נש דריש דיין וחזן ספר מתניין וכי. פי׳
 רצוננו שתתן לנו וכי, ובב״ר רסס״א הגי׳ רק תן
 לנו ועיי׳ שם השינויים. ובקבוץ סנהד׳ ק״ו: ארבע
 מאות בעיי בעי,וכי, ושם רבותא למבעי בעיי, ירו׳

 תעני׳ פ״א דם״ד. עיייע בע ג׳ ומשכ״ש.

(Hausherr, Eigenthumer בעל בית ;Herr) 1 בעל 
 רסי״ז דכלים (מ״א> כל כלי בעלי בתים
 שיעורן כריטונין, ובסיג דפי המצניע <שבת ציה:
 ועיי׳ תוספי עירוב׳ ד׳: ד״ה שיעודן, ותוספי םוכ׳ ו׳. דיה

ת קי״ב: י״י׳ עי) נקב כמוציא ב  ׳®יעיין׳ יײוס6ת׳ ש
 רימון טהור מכלום, ובדיג דעירובי׳ <י׳:> ובר״ג
 דםוכ׳(י׳•) רימוןדתנן כלכלי בעלי בתים שיעורן
 כרימונים, וכן בם׳ י כיצד מברכין בגט׳ היה לםנױ
 מינים הרבה יברכו׳ פ״א-> פי׳ כל כלי בעלי בתים
 כלים שיש להן בית קיבול. ובס׳ אלו נאטרין
( : ג י ן (סוטי ל״ה. וכ״ה ערכין ט״ו. מנהו׳ נ ן ע ל ל כ  ב

י ײג׳ ל"א> מנו לא נאטר ב ד מ נ ) ו  כי חזק הוא ממנ
 אלא ממנו כביכול אפי׳ בעל הבית אינו יכול
 להוציא את כליו משם4) פי׳ מנו משמע מדידן,
 ממנו דגש משמע כלפי למעלה כביכול אילמלא
 שאי אפשר לומר דבר זה כלפי שכינה. * [אחי״ה
 וכן היה מונח׳ הצעת הערוך גם לפני בעל המעריך
 וטהר״ם דייל בערך בעל אחר שהביא דברי רבינו
 כתב וז״ל: ואני אומר מיש מנו לא נאמר אלא
 ממנו אם כך היה גורס בגט׳ שלו נוסחא משובשת
 נזדמנה לו ואם הם דברי עצמו כבודו במקומו
 מונח כי אין הפרש בין מטנו שפירושו טמנהו כמו
 לא תאכל ממנו ובין טמנו שפירושו ממננו כמו
 כי עצמת מטנו כי שניהם דגושים להורות על
 האות החסרה וכ״כ רש״י בםוט׳ דל״ה וז״ל אין
 הפרש קריאה בין ממנו הנאט׳ על יחיד שנדברים
 עליו לטמנו של רבים המדברים בעדם עכ״ל (ועל
 יתר דברי מהר״ם אדבר אי״ה בע׳ רש). והגרי״ב
 בהסש־ב הרבה נושא ונותן בענינינו ויורד להבדיל
 בין ממנ1 ובין ממנו ובדברי רבעו ר״ל כי יש לנקד
 מ נ ו דקאי רק על הרבים המדברים על עצמם
ו על יחיד הנפתר וכל הפירוש זר מאוד נ מ ט  ו
 ולא זכיתי להבינו יעויין שם היטב. ועתה עשה
 אזנך כאפרכפת לפירושי שינעם לאזן שומעת
 ודע שראב״ע לשטות א׳, ט׳ כתב וז״ל: כל ממנו
ח סימן לרבים הנו״ן רפה ר ז י מ ש נ  בספרי א
 כמשפט להפרש בינו ובין מטנו פגה שהוא סי׳
 לשון יחיד שאיננו נמצא בפני המדבר שהוא
ב שניהם ר ע י מ ר  דגוש כמשפט וכל פ פ
 דגושים בין שהוא סי׳ לשון יחיד ובין שהוא פי׳
 לשון רבים וכי, ועל זה השיג הראב־ע ועיי׳ עוד
 בלשון קצרה לבראש׳ גי. כיב ורמז על שני
 הציונים החכ׳ גיזיניאום (לעהדגעביידע צד רכ״ב)
 והוסיף שם שקצת כיי של בני מזרח שמרו ההבדל
ו סי׳ ליחיד נ מ מ  זה בכתבם ט פ נ ו סי׳ לרבים ו
 נסתר. ועיי זה ראיתי אור גדול במאמר דרז״ל
 שכך צריך לנקדו אל תקד ממנו אלא מטנו וידוע

) כיח על נכק בכ״י ל״ד אבל בכל דפ״ע אי׳ עוד אחר דבעיא מלת ההוא וט״ס  י) כ״ת בכ״י ו״ו, אבל בדפ״ע נשמט. י
) כידו׳ חסרה מלת להן אבל במשנה שבמשניות אי׳. 4) עיי'  היא וכבר הרגיש בזה הגאון שי״ר בתולד׳ ר״נ צד ע״א. י

 שאלתית פ׳ שלח לך וחשוב׳ הרשב׳׳א המיוחסות לרמב״ן סי׳ רל״ב,
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 כי אנשי מזרח הם בני בבל ואנשי א״י נקראו
 בני מערבא (עיי׳ ערך בני מדינחא וערך בני
 מערבא) על כן נמצא החילוק בין נון רפה
 ובין נו״ן דגושה רק בתלמוד דבני בבל ולא
 בתלמוד ירו׳ ובמד רבות שמקורן מא״י נחצב.
 וזה ראינו מיניה וביה שהרי בידו׳ תעני׳ פיד
 דס״ח ע״ד המאמר שעסקנו בו כ״ה: דיברו
 דברים כלפי למעלן כי חזק הוא מטנו אמרו
 כביכול לא יכול להון ובמד״ר רפט׳׳ז כי חזק
ש הטיחו דברים י ק  הוא מטנו אמר ר׳ ל
 כלפי מעלה. הרי שבני א״י לא ידעו לחלק
 בין נו״ן רפה ובין נון דגושה ומהך טעם לא מצינו
 שם דרש אל תקרי וכן לי׳ בשאלתות כי נמשך
 אחרי בני א״י כידוע שבא״י חיבר ספרו, וכן בע־י
 לסוט׳ לי׳ איית שהושם בין שני חצאי לבנה אבל
 י״ל שהוגה כן לפי פי׳ רש״י שכתב לסוט׳ א״ת
 לא גרים ובאמת לערכי׳ ומנחו׳ ששם לא שנה כן
 רש״י גם בע״י נדפס א״ת וכן בילק׳ במדבר רמז
 תשמיד לי׳ א״ת ואולי ג״כ עיי השגת רש״י על
 כל פנים נשמע מזח שבני מזרח יצאו לחלק בין
 ממנו (פאן אונז> ובין ממנו (פאן איהם). ועוד
 מצאתי ראיה מופתית בדוגמה אחרת, וזו ג״כ רק
 בש״ס בבלי והוא בברכות ה׳. מה תיל מתורתך
 תלמדנו אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו דבר זה
ו נ ד מ ל  מתורתך תלמדנו כוי. ונ״לשכציל א״ת ת
ו כלוט׳ א״ת תלמד אותנו אלא נ ד מ ל  אלא ת
 תלמד אותו דבר זה מתורתך תלמדנו ופירש־י על
ו ע״כ ת ו  זה כלוט׳ מתורתך אנו לומדין א
׳ ו ד י ב  וטוב ויפה הוא פירושו לפי תחתינו. ו
 לא נמצא דרש כזה וכן הילק׳ תהלי׳ צ״ד רמז
 תתמ״ט לא גרים א״ת. ואחר הדברים והאטת
 האלה דעתי נאמנה שרבינו היטב ידע מחילוק של
 בני מזרח בין מטנו ובין ממנו ולפי הך חילוק בא
 לפרש המאמר בהשכל ודעת ורק כותבי הערוך
 השמיטו מקוצר רוח ומעבודה קשה ,אות אחת מן
א ו ק ה י חז  תיבת ממנו וכתבו רק מנו וכצ״ל: כ
ל כו ו כבי נ מ א מ ל אמר א ו לא נ נ פ  • ״ ־ ״ * ממנו. מ
ש ו ג ו ד נ דן מצ ע טדי מ ש ו מ נ מ ? ' י  וכי, פ
ה וכי, מזה נראה בעליל ל ע מ י ל פ ל ע כ מ ש  מ
 שרבינו בפירוש מבדיל בין רפה ודגש וראיה נצחת
 לסירושי בכוונת רבינו מצאתי בתוספות ערכי׳
 ט״ו. ד״ד, א״ת וכתבו בזה״ל ן פי׳ א׳ת ממנו רפי
 אלא מטנו דגש ואינו כן שכל ממנו שבתורה
 דגושין ואינו מחליף כלל זה בזה וכי, וב״ס בעלי

 התוםפ׳ לפי׳ הערוך כיוונו שאין יכולין להשיג על
 רש״י שהוא בעצמו פירש כן בסוט׳ אלא על
 כרחך על רבעו נתן סובבים וקרוב הדבר שמלת
 ״ערוך נשמט בדפום וצ״ל סי׳ ערוך. א״ת טמנו
 וכי, וגם זה פייע לתיקוני שתחת מנו לא נאמר
ו לא נאמר ובגוף השגת בעלי נ מ  ציל בערוך מ
 תופפות מוכרחים אנו לוט׳ שנעלמה מהם תורת
 חילוק בין בני מזרח ובני מערב הנ״ל. שוב ראיתי
 אחר זמן כי גם בעל מנחת שי לם׳ שלח כבר
 עמד בענין המדובר וברוך שכיונתי. — ועוד יש
 להעיר כי בכל דפוסי הערוך חוץ מדפי פראג כל
 תיבות הנצמדות עם בעל בערך הנוכחי נכללים

 ובלתי הגון הוא] —

 2 בעל (Gntte; ביעל Buhie) בב״ר פניג מ״ב
 וילק׳ וירא סרט״ז B״B> והיא בעולת בעל
 (בראשי׳ כ״ גי) אמר רב אחא י) בעלה נתעטר בה

 והיא לא נתעטרה בבעלה, רבנץ אטרץ מרתא
 דבעלה בכ״מ האיש גהר ברם הכא 1) כל אשר
 תאמר אליך שרה שמע בקולה (בראש׳ ב״א׳ י״ב)
 כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל שנא׳
 ובאו ובאו, (עירוב המאמר יש כאן וכצ״ל נטמאה
 ונטמאה) <במיב׳ ה׳, כ״® בר״פ כשם שהמים בודקין
 [בגטי ובאו ובאן] (סוטי ב״ח. ועיי׳ משני א׳ פ״ה דפוסי),
 ירושלמי <פ־ה י״כ•) [מנין] המאררים כנגד רמ״ח

 איברים שבאיש ושכאשר,3).

ein Regen be- בל״ע J -J  * 3 ?על = ?ית ?על (
 fruchtetes Feid) שביעי׳ פ״ב מיט ושל
 בעל שמנע מהם מים שתי עונות, ירו׳ שביעי׳ םיב
 דל״ד םעיא מכױן שמנע מהם מים שלשים יום
 לפני ר״ה נעשו כבעל, תופפתא שביעית דפ״ב
 בד״א בשל שקיא אבל בשל בעל שמנע הימנו
 שתי מרבעות וצ״ל מרביות והוא לש׳ ירושלמי
 שביעי׳ שם מנע ממנו שלש מורביות עיייע
 מרביות אי. םוכ׳ פ״ג מ״ג תופפת׳ םוכ׳ פ״ב ערבה
 של בעל ירו׳ פוב׳ פ״ג דנ״ג םע״ג אין לי אלא
 של נחל של בעל ושל הרים מניין וכי. וכיח
 בתום׳ פוכ׳ שם של בעל ושל הרים וכיה בכ״י
 מ׳ בסוכ׳ במשנה וזה מוכיח אפיתת פירושינו
 שהמלה ל״ע הוא כי בעל בל״ע פתרונו שדה בהר
 או במקום גבוה שאין צריכין להשקותה ומסתפק
 במטר השמים וכ״ה בסירש״י סוב׳ ל׳ג סע״ב ועיי״ע
 בית בעל ומ׳יש. ובעל כלום׳ שדה בעל היפך
 מבית ד,שלחין (עיייע* והיפך שקיא עיי׳ לעיל

) גירו׳ שס בקצת שינוים, ) כ״ה לנכון בב״י ובדפ״ר אבל בשדפ״ע בט״ס הלא. י ) וכיח בביר אבל בילק׳ הגי׳ רב. י  י
 ודע שהציץ מן תיבת נשם שאסורה עד גמירא נעתק ממקומו ונדפס בע׳ למטה וסירוס הדפוס הוא אבל בנכון בדפי פראג,
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 ואש הערך וכצ״ל במד״ר פט״ז אלהיהן של מצרים
 שקר הם וציל של שקיא הם אבל של כנען של

 בעל הם.
 ו

dor Eigenthumer ein08VerIu8teg,) בעל אביךה * 
 d. h. wer etwas yerloren hat) נדריי ל״נ 5
 וליד. נכסי בעל אבירה וכי, עיי״ש בל הסוני׳.

der Agadist, Agada-) בעל אגדה׳ הגדה * 
 kundige (־Hagada)) הגיג׳ י״ד.
 כל משען מים (ישעי׳ גי׳ אי) אלו בעלי אנדה
 שמושכין לבו של אדם כמים באגדה ובילק׳
 ישעי׳ רמז רפ״א הסר׳ מלת באגדה ובשבת פ״ז.
 והובא בילק׳ יתרו סרמ״ז רעיח ויגד משה דברים
 שמושכין לבו של אדם כאגדה וב׳׳ה כאה׳׳ת עיי׳
 ד״ס שבת צד צ״ב 5 וכתב בעל דים וטעות הדפוס
 היא. ולא ידעתי למה ואדרבה מזה נוכל לברר
 שמלת אגדה יש לגזרה מלים וארמי אגד שהוא
 כמו מ ש ך בעברי ונקראו כן בעלי אגדה שמושכין
 לבות בני אדם בדברים נעימים עיי׳ הסיפור בסוט׳
 מ׳. ומדרש שהשיר ם׳ סמכוני באשישות א״ר
 יצחק לשעבר היתד. התורה כלל והיו מבקשין
 לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד ועכשיו שאין
 התורה כלל היו מבקשין לשמוע דבר הגדה וכי׳
ת ו מ ח נ ת ו ו  אין מבקשין לשמוע אלא דבר ברכ
 ע״ב, ועיי׳ מם׳ סופרי׳ פט״ז וילק׳ יתרו רמז רע״א.
 ואם נגזור הטלה מפעל נגד בהפעיל הגיד יש
 לנקד הנדה על משקל הצלה ונקראו כן בעלי
 הגדה על אשר הגידו דבריהם ליעקב ודורשין
 בקהל עם עיי׳ דש״י לברכו׳ ל׳. ד״ד, ז׳. סנהד׳
 פ־ז. סוט׳ מ׳ט. וע״כ נקראין גי כ דרשנים עיי׳
 פסחי׳ ע׳ ז משג׳ סוט׳ ספ״ט וסוף ירו׳ סוט׳ ופיק
 דאליהו זוט׳ תנחו׳ פרש׳ וארא ועיי׳׳ע דרשן.
 ואלה החכמים העוסקים ודורשים באגדתא (יײ׳
 פסחי׳ פ״ה דל״ב סע׳׳א, ידי׳ ב״ס פ״נ ד״ח ע״ד, כבלי

 שנת פ״ט. אנדרינ פל־ט> או פדרו באגדתא (בי3,׳ ״•

א (ירו׳ מעשרו׳ ת ד ג א ד ן נ ב  עירוב׳ כ״א0 נקראין. ר

 פ א דמ״ח ע״ד וירו׳ ינסו׳ פ״ד דיה ע״ג) או בעלי אגדה

 או הגדה עיי׳ ב״ר פציד חזרתי על כל בעלי
 אגרד, שבדרום שיאמרו לי מסוק זה וכי, ויק״ר
 פל׳ו ישראל יש בהם בעלי מקרא בעלי משנה
 בעלי תלמוד בעלי אגדה וכי, ילק׳ ריש ויקהל
 בשם מ׳ אבביר רבותינו בעלי אגדה אומרים וכי,
 ב״ב קמ״ה: עתיר נבפין עתיר פומבי זהו בעל
 הגדות וכי, ב״ד פמ״א מהם בעלי מקרא מהם בעלי
 משנה מהם בעלי תלמוד , מהם בעלי הגדה׳ במ״ד
 רפיג הגי׳ בעלי אגדה. והיחיד בעל אגדה ב״ר
 פ״ג ויקיר פל״א שמעתי עלך שאתה בעל אגדה,

 י בעל אומנות 142

 ירו׳ הוריו׳ פפ״ג דמיה. ע״ג וקהל״ר ם׳ איש אשר
 יתן: ודל מבין יחקרנה (משלי כיח׳ י״א> זה בעל

 אגדה. ועיי״ע בר אגדה.

Faustmanner, d. h. Gewaltעלי אגי1פין (״? * 
 thatige) פנהד׳ כ״א. מ״ט. והם
 היו בעלי אגרופין של בית דוד, קידושי׳ ע״ו םע׳׳ב
 והן הן בעלי אגרופיא של בית דוד פי׳ בעלי
 זרועות ובני חמם או בני מלחמה שהכו באגרופם

 עיי״ע אגרוף.
 * בעל אבסניא Gastherr, wirtio) פסיקת׳ רבתי

- - - ! - , T י |

 סייא בנימין בעל אכסניא שלו
 וכיה בילק׳ ש״ב רמז קפ״ה בשפ הפםיקת׳ רב׳
 ובתמורתו בילק׳ תחלי׳ ם׳ ס״ח רמז תשציט ונעשה
 אושפיזן להקב״ה ומקור זה הדרש במוט׳ ל״ז.
 ונעשה אושפיזכן לגבורה, וכיה בילק׳ וזאת הברכ׳
 קלים רמז תתקנ״ז ועיי׳ מגיל׳ כ״ו. ועיייע בעל
 אושפיזין ופירושו בנימין כביכול בעל מכנים
 אורח של הקב״ה יען הוא שכחו וגבורתו מלא
 עולם שוכן בחלקו של בנימין ונחלתו שפרה עליו
 בנעימים כי נבנה בית המקדש בגבולו, ובענין

 גזרת המלה עיי״ע אכפניא.
 * ?עלי אמנה (Vertrauensvolle, Gliiubige) תעני׳
 ח׳. וילק׳ תחלי׳ רמז תתל״ד אין
 גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אטנה . . כמה
 גדולים בעלי אמנה מנין מחולדה ובור וכי, עיי׳ע
 חלד א׳. חגיג׳ י״ד םע״א אפי׳ בשעת כשלונה
 של ירושלים לא מסקו מהם בעלי אמנה, ושם:
 לא חרבה ידוש׳ עד שפסקו ממנה בעלי אמנה,
 פי׳ אנשי אמנה שמאמינים בהקב״ה, ובכיי מ׳ הגי׳
 באמת אנשי אמנה וביה בשבת קי״ט: ובילק׳
 ישעי׳ רמז רס״א ובילק׳ ירמי׳ רמז עריה, ועיי׳
 פוט׳ מ״ח: והופכו מחוסרי אמנה (ניט מיט•) וקטני
 אמנה (סוטי טיי: מ״ח•־) ובל״ט אמונה כתוב מלא.
 (Handwerker) יבמו׳ פ־ג. וילק׳

ל ע ב . 
 יחזק׳ רמז שסיז עתידים בל בעלי
 אומניות שיעמדו על הקרקע, ב״ב ב״א: ולא אחד
 מבעלי אומניות ב״ה לסי ני׳ הרייף והרא״ש,
 ובנו״ג מבני בעלי אומניות. חולי׳ ניד: קידוש׳ ליג.
 אין בעלי אומניות רשאין לעפוד בפני תיח בשעה
 שעוסקים בפלאכתם, ושם ושם ובביכורי׳ פ״ג,
 מ״ג כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים
 בשלומם וכי. עיי׳ תופפו׳ חולי׳ שם דיה אין פי׳
 בני אדם בעלי מלאכה ועל שבח מלאכה הרבו
 לפפר רז״ל עיי׳ ד״מ ברכו׳ פיג. גיטי׳ ס׳ז: נדרי׳
 מ״ט: קידושי׳ כ״ט. ב״ק ע״ט: סנהד כיט. אבות

 פ״א, מ״י; פ״ב, מ״ב. ועיי״ע אמן, וע׳ קהל.
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 * בעלי אושפיזין (Gastwirthe) כגילי כיו. לפיכך
 עורות קדשים בעלי אושפיזין
 גומלין אותן בזרוע, תוספת׳ מע״ש פ״א בעלי
 י אשפזין באין וגומלין כוי, פי׳ מכניסי אורחים

 מקבלים אותם בביתם עיייע אשפיז.
 * בעל ב:ת עיי״ע בעל אי.

(lor mit oinom Glanzfleck) בעל בז־הקית * 
 Behaftcto) תוספת׳ בכורו׳ רפיה
 יבעל בוהקית רוח קצרות באה עליו וכי, עיייע בהק

 ועי בן נפיל בי.
 * בעלי בטחה (Vertraucn<10) ילק׳ יתרו פרמ״ז

r t r « ״• * 
 ר״ע אנשי אמת אלו בעלי הבטחה,
 ושם: אנשי חיל אלו בעלי הבטחה ובמכילת׳
 יתרו מסכי עמלק ס״ב הגי׳ בעלי אבטחה סי׳ אנשי
 אמנה שנאמנים דבריהם ולפי דבריהם מעשיהם

 ושמו בטחונם בהשי־ת.
BUB Baal-Bek, Baalbek ar. בעל בבי (?*^י * 
 im Libanonthai) סוף מעשרות וירו׳
 רפ״ב דמאי שום בעל בכי, ובירר סוף מעשרות
 אי זו שום בעל בכי (דפי קרט׳ בטיס ביבי) כל
 שאין לו אלא חור אחד מקיף את העמוד ובתוספת׳
 ספיג דמעשרו׳ בטיס מור אחד וצ״ל דור כגי׳
 רבינו בעי שם ד׳ או חור כגי׳ היה׳ ועיי׳ ר״ש סוף
 מעשרו׳ ויפה פי׳ שבכי שם מקום אך צ״ל בעל
 בכי שם מקום, ועיי׳ תוייט סוף מעשרו־ ורע״ב
 סי׳ בע״ל קורין בערבי ללבנון וכבר השיג עליו
 מהרי״ש בספרו ת״א צד ל״ז. ופסיק שבודאי כונת
 המתניתין על בע״ל ביקיי שהוא במחוז לבנון
 וכתב ר׳ בנימין בעל המסעות וז״ל ומשם לבעל
 ביק חצי יום והיא בעלת בבקעת הלבנון אשר
 בנה שיח לבת פרעה וכי, אבל לפי דעתי ב כ י
 אינו נגזר מן בקעה אבל היא ל״ס ישנה ונם חדשה
^ ,bagha וטעמו אל, וגד ומזה נבין  ן
 השערת כמה חוקרים נוצרים שהשוו בעל בכי עם
ך (יהושע י״א, ייז; י״ב, זי; י״ג, הי) עיי׳ ל ג ע  ב

 ראזינמיללער קדמוניות כרך א׳ חיב צד ר״ם ואילך
 וגזיניאום תזוירום ח״ארכ״ה. וא״כ בעל בכי העתקת
 של בעל גד הוא וראה זה חדש הוא. וירד של
 בכי כינוי של יחס הוא כמו ראובני ומזה תדין
 שגזרת המלה מפעל בכה כדעת המפרשים(רכבים
 ר״ש ורע״ב) בלתי נכון הוא. וגם יריד שבעין בכי

 ע״ז י״א: נראה שהוא שור, עם בעל בכי ויריד
 הוא מקום שוק שע׳׳ז נעבד שם עיי״ע אסקרנדא
 ועי יריד ושם היה ע״ז וקרוב הדבר שנקרא
 Baaitis והיא בעילת שבנה ש״ר, לכבוד בת פרעה.
 אבל בלבק עיייע אינו בעל בכי וכענין זה טעה

 בעל גיאגרפיא תלמודית צד רצ״ח.
 י* בעל בשר (fott, beieibt) ביט פ־ו. ד׳ שטעון

 בן חלפתא בעל בשר הוה.,

(der ein langes mannliches Glic I hat) בעל 2בר 
ן ן ק ב ועי  בפ״ז בבכורו׳ מומין אלו בי
) [בגם׳] המשועבן י) וכעל גבר י ן י י ב ו  ובין ע
 (בכיי׳ מיי:) סי׳ שאדוך ביותר הגיד עד הארכובה
 כמו שמפורש בגט׳ י) ובויק״ר קדושים תהין(«ניח)
 גדלי בשר (יחזק׳ ט״ז׳ ב״י> . . בעלי נכרים היו.
 * [אחי״ה ובילק׳ יחזק׳ סרט״ז שניו גרס כולם
ה היו וכן גרסו ופירשו הרב בעל ר ו ב  בעלי ג
 טיכ ויפה תואר לויק״ר וטעות היא ואמת שבליע

 טעם המלה ניד עיייע בית ניברא] —
 * בעלי גבורה (Kriiftigo, Hoiden) בב״ר םפע׳ה
 יש לי גבורים בעלי גבורה וזרוע,
 וילק׳ וישלח רמז קל״א גרם יש לי גבורים ובעלי

 מלחמה.

(Gomara- (Talmud-) Kundiger) בעל 3מךא * 
 עירובי׳ כ״א סעיב הנצו הרימונים
 (ערי״׳ט זי׳ י״ג> אלו בעלי גמרא ובכיי מ׳ ובדפוסי׳
 ישנים ער בסיליאה הגי׳ בעלי תלמוד, ב״ב קטיה:
י רעים(משלי ט״י׳ ט״י) זד, בעל גמרא, ושם: נ  כל ימי ע
 בוקע עצים יסכן בם(קי׳ל׳ י׳׳ ®׳ז אלו בעלי גמרא
 ובילק׳ משלי תתקניג הגי׳ זה בעל תלמוד וכ״ה

 הגי׳ בסנהד ק׳: ועיייע בעל תלמוד.

Feind בעל דבב (בל״ם בעלדבבא פי׳ שונא * 
T T ־ י J . T | ־ ־ 

feindlich anrucken ו ^׳ךי מליע  א

 עיי׳ הוספות׳ הה׳ מליישער לעמתיד למהרי״ל אי,
 תכ״ב׳ או מל״ע ^ aufscheuchen והשם דבוב =•
 <־^ךי Yeriaumder) גיטין נ״ה פע״ב רחמיה קטצא
 ובעל דבביה בר קמצא. סנהד׳ ציה. אגב אורחך
 לבעל דבבך אישתמע, מדרש שהשיר פ׳ וחכך:
 הייתי נעשה בעל דבב לאלו וכי, ספרא בחקותי
 פ״ד ובעלי דבב מקיפים אתכם מבחוץ, ושם קל״ס
 אטור פייט יהיו כל העדה כבעלי דבב לו, ספרי
 נשא סיסקא מ״ב ומה במקום שאין איבה ותחרות

) כ־ה בכיי. *) כ״ה בכיי ו״ו, ל״ד ודפי װיניצי אבל בדפ״ר ודפי פיזי בטיס משועבדין ובשדפ״ע ובבכור׳ הגי׳ המאושבן  י 1
כ ניא  וצ״ל מאושכן וכיה הגי׳ בעי משענן לפי רפוס וויניצי׳ ועהיק שנת שנ״ב בשם יש שש,•נין ותחת משועכן אי׳ ג׳
 משועבז עיייע שעבז, וכיה בתרג׳ כ׳׳י לאיוב ם׳׳יי״ז ועיי׳ עוד גי׳ משוכין בע׳ קק ג׳ ועל גי׳ היותר אמיתית אטיף מלתי
־ ך ו ף ע ק ב ת ע ו , ה נ מ מ ) ו ; ח י . וכ״ה כפי׳ רגמ״ה כ״י לבכורו׳(בקיבץ כ״י אנג׳ ק ד י ג ) וכוונתו על פי׳ בגמי שם בעל גבד ב  בע׳ קק גי. ג
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 ושנאה ובעלי דבבא צריכים שלום ק״ו למקום
 וכי, וילק׳ נשא רמז תשי״א וילק׳ איוב סרמ״ז
 תתקי״ב שאין שנאה ואיבה ובעלי דבבא צריכים
 וכי׳ והרבה דוגמאות בתרג׳ עיי׳ עמת״ר של
 מהרייל הך ערך אבל גזרת התיבה מן בבא בלתי
 נכון הוא וכבר עמד על זד. החכם פליישער במקום
 ד,ג״ל ואני גוזר המלה מל״ע הרשומה וטעמה
 הולך רכיל ואויב וכ״ה בלים. ועיי׳ עוד ערך דבב אי.

(dor Rede und Antwort steht) על דברים? * 
 ב״מי״ד. לאו בעל דברים דידי
 את,• ולנקבה בעלת דברים כתוב׳ ם״א והוא מל״ט

 (שמו׳ כ״ר, י׳׳ר),

Gegner bei einer rechtsstreitigen 1  « בעל דין (
Sache; 2 Anklager in moralischer 
 .Bez) שבת קליט. עורכי דיינין ובעלי דינין׳
 סנהד׳ י״ז םע׳׳ב ושני בעלי דינין, שם לי. מכניסין
 לבעלי דינין וכי, שבועות לי 5 בעלי דינין בעמידה,
 ושם טענתיה דבעל דינין- ב״ט ג׳: הודאת בעל
 דין כמאה עדים דמי, בט״ר פי״ה בעלי דינין הולכין
 אצל הדיין כלומר בעלי דברים והאנשים אשר
 להם הריב. — בידו׳ נזיר פיו דניד ע״ד קבלה
 כאינש דאמר בעל דינא קבליה ובירו׳ ערלה פ״ב
 דס״ב ע״ב הגי׳ כאינש דשמע מיליד, דבעל דינא
 קבלה עיי׳ פירושו במבוא הידר למהרז״ף ייז. ועוד
 נקרא כן תובע ומקטרג בדין ד"מ םם״ד דאבות
 הוא עד הוא בעל דין, מנחו׳ ק״י פע״א שלא ליתן

 פתחון פה לבעל דין וכי.

 בעל דלדול (ein mit Warzen Behaftetcr מל״ע
bewegen, hcrabhiingen 
 lassen) [בפי מומין אלו בגט׳ הכושי הגיחור](בכיי׳
 מ״ה:> ר׳ אליעזר אומי אף בעלי הדלדולין פםל

 באדם פי׳ בלע״ז פור״י [Warzen, it. porri] שיוצאין
 בידי אדם. * [אחי״ה בע׳ דל א׳ הביא רבעו
 פוף פיו מגעים היבלות והדלדולין ופי׳ א״ד
 התלתולין והוא כמו תל בשר ונדלדל למטה ע״כ
 ונלקח מפירה״ג לסדט״ה צד כיו וכן בפי׳ רגמ׳ה
 כ״י לבכורו׳ן דלדול תלתול. והוסיף רה״ג שם
J פי׳ 1  והתלתולין תאלול בטיית וכוונתן ;
 מקום גבוה ותל וכן גרם רש״י התלתלין ופי׳ כמין
 חתיכות בשר יוצאות ותולות להם ע״כ פי׳ בל״ע
 דלדל ותלתל כל דבר שנתפרק ונשאר תלוי
 ומנענע אנה ואילך. ורמ״ל הביא פירש״י בפנים

 הערוך ומכניפו בין דברי רבעו י] — •

Manner dos Dankes,) 1, י,'ודאהTW בעלי * 
. t 7 ז • ז ו • 

 , d. h. Dankbare) ב״ר פע״א בעלי
 הודיה ורבינו בע׳ פלך א׳ גרם בעלי הודאה עיי״ש•
 * בעל הנאה (Woiiustiing מפעל הגי, ובל״ם
 הניותא Vergnugen) פוט׳ מיז:
 משרבו בעלי הנאה וכי, סנהד׳ כ׳׳ו: שבנא בעל
 הנאה היה פי׳ מעונג ומפונק וכן דרש בויק״ר סי״ז
 שבנא היה נהנה מן ההקדשות אכל בויק״ר פיה
 וילק׳ ישעי׳ רמז ר'צ דרש לשבח עיי״ש. והקבוץ
 תוספת׳ פוט׳ רפי״ד משרבו בעלי הנאות בא חרון

 אף לעולם.
 * בעל הךי1ן(מל״מ dor Bosohwangerer) מכילת׳
 משפטי׳ פיח ת״ל הרה(משפטי׳ ב״א,
 ב״ב) מגיד שאינו חייב אלא לבעל ההריון ובילק׳
 משפטי׳ רמז שליה בשם מכילת׳ מגיד שאינו
 משלם אלא לבעל ההריון וכיה בירו׳ ב״ק פ״ה
א (ועיי׳ בבלי ב״ק מ״ט-> ותוספת׳ ב״ק ס״ט « ע  ד״ה ר
 מה ת״ל הרה ולדות לבעל הריון נתגרשה מזה
 ונשאת לזה נתגרשה מזה ונשאת ולדות לבעל
 הריון, ירו׳ ב״ק שם ועיי׳ תוסס׳ ב״ק דמ״ג. ד״ה
 אפילו בא על אמו בא על אחותו אף הוא בעל

 הריון הוא וכי׳ ועיי׳ פי׳ מראה פנים שם.

der Zuchtmeister, eig. mit einem) בעל זמ1רה 
 Rebstock Yersehenor) בפי חבית
 בגט׳ כל שבא בחטין <קמ״ה:> אין לך כל רגל
 ורגל שלא בא לטבריה הגמון וקומון,) ובעלי
ם 'וי״א ליצנים י ר ט ו  זמורה י). פי׳ בעלי זמורה ש
 כגון זמר. * [אחי״ה ופי׳ ראשון נ״ל עיקר וראיה
 לדבר מתוספתא סוטי פט״ו שאי׳ שם משלו משל
 למה הדבר דומה לאחד שסרח בעיר ומסרוה
 לרוצען וריצעו היה קשה מן הרוצען מסרוה לבעל
ו היה קשה מבעל זמורה מסרוה ט ב ח  זמורה ו
 לקטרון וחבשו, היה קשה טקטרון מסרוה לשלטון
 והטילו בקמין אף כן ישראל צרות האחרונות
 משבחות את הראשונות, ובירר פוט׳ פ״ט דכ״ד:
 הגי׳ משלו משל לד,״ד לאחד שקילקל בעיר מפרו
 לבעל האגמון וחבשו והיה קשה מבעל האגמון
 מסרו לבעל הזמורה וחבשו והיה קשה לבעל
 הזמורה מסרו לבעל הרצועה וסטרו והיה קשה
 מבעל הרצועה מסרו לשלטון והחזירו לקטין בך
ן (מליט ישעי׳ ן ט ג ת א ל ם  צרות וכי, ומזה נשמע ש
 ט׳׳ י״ג; י״ט׳ ט״י>׳ זמורה (מל״ם במרב׳ י״ג, כ״ג;

 ישעי׳ י״ז• י׳), רצועה וקיטרון(והוא כמו קנטר כליי

) וכיה בע׳ הגמין ובכיו ב״ר הגי׳ קומוס ובנו״ג בשבת אגמון וקמטון ובכיו מ׳ ק ם ט ו ר י. *) ונ״ד, בכ״י מ׳ וא״ן  י
 ובנו״ג בעל זמורה.
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 xevrpov עיי״ע) כולם דברים שמכין וחובטין בו
 ובבל המקומות הגי׳ האמיתית וחבטו תחת וחבשו
 וא׳׳כ בעל אגמון ובעל זמורה ובעל רצועה הפקיד
 * שממונה להכות את החייבים עיי אגמון, זמורה או
 רצועה (ועיי׳ עוד פערלעס בספרו עטיש צד׳צ״ב)
 ולפי זה כנים דברי רבעו בסי׳ ראשון בעלי זמורה
ם אבל יתכן להיות שבעל זמורה כינוי י ר ט ו  ש
 ליקר וגדולה מיוחדת והיא העתקת כינוי רומי
 centurio ונקרא כן הפקיד שנושא זמורות לפני
 השליט לענוש את אנשי חיל המתעצלים עיי׳
 רימ״ז בט״ר ח״ב צד ע״ז וא־כ הגמון וקדמון בשבת
 הנ״ל לגי׳ רבינו או קמוטרי לגי׳ הק״י מ׳ ג״ כ
rrw-w, xou.7!;,כינויים של גדולה הן ר״ל ,;0ד׳ור 
 עיייע הגמון וע׳ קמים, וקמטור נ׳׳ל שהוא בל״ר
 Goriclitaboto. commentariensis סי' משולח של
 בית דין הממונה על המלקות. ועל הוראת גדולה
 מיוחדת של בעל זמורה רמז ג״כ הציון בשמ״ר
 סכ״א איר סימון משל לבעל הזמורה שהיה מהלך
 בחוץ והזמורה בידו אמרו אולי שהזמורה בידו
י שהזמורה בידו] לא היה ל ו  [וניל להגיה ל
 מתכבד שמע המלך ואיל העבר הזמורה ממך וצא
 לחוץ וכל מי שאינו שואל בשלומך וכי, ועוד
 מצאתי ראיה נצחת ממדד תהלים מזמור ע״ג
 ובקצת שינויים ילק׳ תהלי׳ רמז תת׳׳ח נתת להם
 יותר ממה שהם מבקשים יש שהיה מסכים להיות
 בעל זמורה עשיתו דוכוס ומי שהיה מסכים להיות
 שלטון עשיתו שר צבא וכי, ומעתה נבין מאמר
 בביר סי״ח ובילק׳ קרח קל׳׳ס רמז תש״ן משל
 למלך שהיו לו עבדים הרבה ורצה לעשות א׳ מהן
 בן חורין וליתן לו זמורה חזר(בילק׳ חסר) ועשה

 אותו סנקליטיקוס וכי] —

 * בעלי זנות(Unzuchtige) ויקיר פכ׳׳ג כולן בעלי
 זנות ובעלי כשפים, שם ן היו מצרים
. וכשנכנסו לארץ כנען היו כנענים  בעלי זנות .

 בעלי זנות ובעלי כשפים.

 * בעל זקן(der einen Bart hat) מסכי סופרים
 סייד הלי״ז עד שיהא בן עשרים שנה

 ובעל זקן אבל אין לו זקן וכי.
 * בעלי זקנה (aite Manner) מנחו׳ ס״ה רע״א

 ־ ו־ - • 1 |ד ,
 ובקצת שינויים סנהד׳ י״ז םע״א
 אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי
 מראה בעלי קומה בעלי זקנה בעליי כשסים וכי.
 * בעל זרוע (Gewaitthatiger) ירו׳ שביעי׳ פ״י
 דל״ט: שהיתה מכורה לבעל זרוע
 וכי עד מצויין הן בעלי זרוע ליפול, ירו׳ תעני׳
 פ״ג דס״ו ע״ג מפני בעלי זרוע ומפני טללים הרעים,

 ידו׳ נדרי׳ פ״ג דל״ח: תוספי ם״בתני תולים בגוים
 ובמלכות אבל לא בישראל שבעלי זרוע מצויץ
 ליסול וכי, ובל׳ נקבה ביט קי״ח סע״א חיישען
 לבעלי זרועות ועיב חוששין לבעלי זרועות׳ וסנהד׳
 נ״ח סע״ב לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועות
 פי׳ עריצים העושקים עניי עם וגם ענינו גבורי
 כח עיייע בעל גבורה. ופוט׳ מ״ט עיייע גבר אי.

 * בעל ד1בי1ת (Besitzer von Fassern) עיייע בעל
 מארה. וב״ק ל״א: ול״ב. בעל קורה

. . בעל חבית. . 
 * בעל ח1ב (Schuldherr, Glaubiger) הרבה
 פעמים בשים עיי׳ ד״ט ב״ק ו׳
 סע״ב ז׳. ז׳: ח׳. ח,: ל־ד. ביט י״ד. י״ד: ט״ו. כתוב׳
 פ״ד. ואילך צ״א: ניטי׳ לי: ערכי׳ זי: ונקבה בעלת
 חוב, כתוב׳ ס״ט. ציד. ואילך, וירו׳ כתוב׳ פי״ב

 דל״ד ע״ד׳ וקבוץ בעלי חובין נדרי׳ מ״ז:

der Grossnasige [vergl. lat. Naso]) 0בעל ח1ט * 
Zunamo R. Gamliels, viel. Bezeich-
 nung des stoizes) תעני׳ כ״ט םע״א בא אדון
 אחד (כ״י מ׳ הגמון אחד) ועמד בבית המדרש
 ואטד בעל החוטם, מתבקש בעל החוטם מתבקש
 שמע רבן גמליאל אזל טשא מינייהו וכי, וסירש״י
 בעל החוטם בעל קומה וצורה ל״א גדול הדור
 ויפה פי׳ שבל״ע תורה אף וכל דבר שבולט
 ובהשאילה גדולה וא״כ בעל החוטם אדם גדול
 וחשוב ואולי כינוי של גדלות וגבוה לב הוא
 ונקרא כן ר״ג על שם שהזהירו רבי בני נהוג
ם (כתיב׳ ק״ג:> עיי׳ פי׳ רבעו בע׳ י מ ר  נשיאותך ב
 דם ב׳, אבל היותר טוב אשר נ״ל כי הוא ממש
 העתקת תיבה גמלא שפירושו בל״ם בעל חוטם

Nasutus. 

 * בעל חזזית (mit Hautflechten behaftet) בכורו׳
 מ״א. עיי״ע חזז.

 * בעל חטרות (Buckiiger) בכורו׳ מיג. עיייע
 חטר הי.

(Iebende "Wesen, beson. Thiere) י חיים ל ע ב . 
 הרבה בש״ס עיי׳ ד״ט שבת קכיח:
 קנ״ד: ביט ל״כ: ועוד זולתם ונקראו כן בהמות
 וחיות שהם רק בעלי חיים אבל בלתי מדברים

 ובלתי בעלי שכל.

 * בעלי חכמה Weise, Geiehrtei) עיי״ע בעלי
- «* • t T ד י

 זקנה.
 * בעל חלום (Traumgoist) סנהד׳ ל׳. תוספתא
 מע״ש פיה בא בעל החלום וכ״ה
 בברכו׳ י׳ רע״ב בכ״י ם׳ ובב״נ אבל בנו״ג שם בעל

19 
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 החלומות אומר פי׳ דוח הממונה על חלומות ובידו׳
 מע״ש פ׳ד דניה: הגי׳ תחת בא בעל החלום}

 נראה לו בחלום.

 * בעל ד1נ1ת (Inhaber eines Kramladens) מעשרו׳
 פ״ב מ״ב בעל השער ובעל החנות
 חייבין פי׳ התגר שמוכר בחנות ועוד נקרא כן

 השולחני המחליף ופורט את הטעות.

(der mit Eiterwunden behaftet ist) ״ בעל נבלת 
 בכורו׳ מ״א. ובעל גרב ובעל יבלת

 ובעל חזזית פי׳ מוכה בטין שחין, עיי׳׳ע חזז.

 * בעל (p*V)D (Schmerzbehafteter) ב״ר פצ״ר
. . אלא ו ט  אין הקניה מייחד ש
. עד שהיה נעל יפורין ושיעורו  על בעל יסורים .
 כמו שאי׳ בברכו׳ ה׳. כל שהקב״ה חפץ בו מדכאו
 ביפורין, ועיי׳ עוד תעני׳ חי. קידושי׳ מ׳: םנהד׳
 ק״א. ושם: ע״זד׳.מנחו׳ נ״ג: ועוד מאמרי׳ אחרי׳

 מפפרי׳ בשבח של יפורין.

Bcsitzer von Wein-) ״ בעלי בדין- בעלי כ1ס1ת 
 fassem, Bechern)^,^ בעל מארה.

 בעל כיסים (Beutelbesitzer, Reiche) בפי ר׳
 ישמעאל נמנחות בגט׳ ד״ע מחייב
( (מנחי׳ ס״'•) י) מירוח הגוי אינו פוטר גילגול חלר  נ

) מדרבנן גזירה משום בעלי כיפים.  הגוי פוטר,
 ״פי׳ בני אדם ע ש י ר י ן שלוקחים תבואה מטים
 ומישראל ואי אמרת האי דזבין מנוי ליפטוד
 דמירוח הגוי פוטר זימנין דזבין מישראל [דחייב
] ואמר מנוי זבן או תבואה שגדלה בשדהו ר ש ע ט  ב

 ואטד מגוי זבנה כדי ליבטל עצמו מן המעשר״.
 * [אחי״ה הועתק מלה בטלה מפי׳ רגט״ה כיי
 מנחו׳ (בקובץ כיי אנגייליק׳ דף י"ח0 ועל פיו
 השלטתיו. ועוד אי׳ בכיי דגמיה כדי ל י ם ט ר

 עצמו וכי] —

der Mann der Flugel, Beiname) בעל כנפים * 
 Eiischa's) שבת מ״ט. ק״ל. ילק׳
 תהלי׳ פ״ח םרמ״ז תשצ״ה, מנו״ה פי׳ קכ׳׳ו אלישע
 בעל כנפים, ירו׳ ברכו׳ פ־ב ד״ד פע״ג כל שאינו
 כאלישע בעל כנפים לא ילבש תפילין ועיי׳ שבת

 הנ״ל פי׳ המעשה.

 * בעלי בשפים (Zauberkunstkundige) עיייע
 בעלי זקנה פי׳ בעלי כשפים
 יודעים בכישוף, ועיי׳ פי׳ רה״ג הובא בתופם׳

 מנחו׳ פ״ה. ד״ה בעלי.

(Besitzor von Weinflaschen) ״ בעלי לגינין 
 עיייע בעל מאדה.

 * בעל הלש1ן (Veriaumder) ויק״ר פכ״ו אין
 יתרון לבעל הלשון(קהלת י׳, ייא)
 דיתיב ברומא וקטיל בפוריא וכי, קהל״ר. ם׳ אם
 ישך אמרו לבעל הלשון דהוא אומר כאן והורג
 ברומי וכי, ושם אמרו לבעל הלשון מפגי מה
 לשונך שותת היא גרמה לי וכי, וכ״ה כל הענין
 בירו׳ פיאה פ״א דט״ז. פי׳ מפפר לשון הרע ועיי׳
 תעני׳ חי. ערכי׳ ט־ו: ול״מ הוא. כעל לשון הרע

 עיייע בעלי מחלוקת.

 * בעלי לש1נ1ת (Sprachkundige) ירו׳ ב״ב פיח
 דט״ז ע״ג חיזרתי על כל בעלי
 לשונות לידע מה דיאתימון <ע״״עי פי׳ מבינים

 ובקיאים בלשונות שונות.
dio איחור mora בעלי מארה (פי׳ בליר * 
Schiller, die am gpatesten den 
-Vortrag verliossen, eig. Manner der Verzoge 
 rung) ביצי ט״ו: מעשה בר׳ אליעזר [בן עזריה
 כיה בכיי ט׳] שהיה יושב ודורש כל היום כולו
 בהלכות יו״ט יצתה כת ראשונה אמר הללו פטסין,
 כת שניה אמר הללו בעלי חביות, כת שלישית
 א׳ הללו בעלי כדין, כת רביעית א׳ הללו בעלי
 לגינין, כת חמישית אטד הללו בעלי כוסות
 (התחילו ציל כמו בכיי מ׳] התחילה כת ששית
 לצאת אטד הללו בעליי מארה ובע׳ פטם פירשו
 רבינו וסיים בזהיל: כעלי מארה [כיה בכיי קיט
 וכ״ה בנוסחאות ובעה״ק שנת שניב אבל בדפ״ע
 בטיס מאירה] אין להם כלום לא קיימו שמחת
 יו״ט ולא מצות ביהימ שכבד יצאו ע״כ וניל
 שרבינו גרס כגי׳ כיי ט׳ שאי׳ שם בזה״ל בעלי
ן י א ב א . ל ן ו י כ ש ו י הן י ת ד מ  מארה ע
 ל בי ה״ ט וכן היה לפני רש׳י ומחקו והראיה
 ושטיט קיימוהו כתב בתום׳ כ״י עד מתי הן יושבין
 פיה ליג ליה לפי שלא אטד אלא על אותן
 שהלכו א״ג גרפינן ליה וכעם אף על היושבים
 דכיון שהתחיל בית המדרש להתרוקן היה להן
 לצאת לפי שגנאי הוא לו לדרוש בעם מועט וגם
 לפסוק לא רצה בעוד שהיה שם עם ולכך כעס
 גם עליהם ע״כ עיי׳ דים ביצי ייז. וג״ל כי בשיטה
 זו הלך ג"כ רבינו ודעתו שכעס ר״א על כת ששית
 יען שיושבים שם אף אחרי שהתרוקן ביה״ס
 והתחיל גם כת ששית לצאת רק אחדים אחרו
 .עוד ולכן קוראן ר״א כת זו בעלי מארה וזה ל״ד

) עיי׳ נהרחנת כיאור ירו׳ חלה פ״ג דנ״ט רע״ב. *) ב־ה בדפ״ר אגל בשדפ״ע אינו פוטר.  י
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 הרשומה כלוט׳ אנשים המתאחרים ועליהם אמר
 ר׳א לפי פי׳ רבינו לא קיימו שמחת יויט שכת
 ששית יצאה באחרונה ושהתה עד לאחר חצות.
 ולא מצות ביה״ט שכבר יצאו ר״ל רוב כת ששית
 התחילו לצאת ולא אחרו עד סיום הדרשה ואחרי
 רואו ר״א שסני תלמידיו האחרונים התחילו
 להשתנות השיב בטענה רך בני לא לכם אני
 אומר אלא להללו שיצאו וכי. ובזה הכל עולה
 יפה גם המשך הענין גם הוראת המלה הזרה
 שלא נתפרשה עד עתה כראוי מכל המפרשים.

 ודו״ק.

(mit einem Leibesfehler behaftet) 3מל מום * 
 מגיל׳ כ״ט. האי מאן דיהיר בעל
 מום הוא, פוט׳ י״ב: בכור׳ מיד. א״כ עשיתו למשה
 רבינו בעל מום וכי, קידושי׳ פיו: בעל מום
 עבודתו פסולה . . בעל מום פסולו ביחיד, בכורו׳
 ב״ד. סע׳׳א וכ״ו. עדיות פיה מ״ו שיער ככור בעל
 מום שנשר וכי, שם פ״ד מיא ואם בעל מום הוא
 וכי׳ בין תם בין בעל מום ולנקבה בעלת מום
 תמורה כ״ז. והקבוץ בעלי מומין בכורו׳ כיה ז
 מגיל׳ ביט. ילק׳ תהלי׳ רמז תרע״ה ור׳ רמז תשצ״ו

 ועוד מקומו׳ אחרים.
ת (Hader- Zanksuchtige) ירו׳ ^ ל ח  * בעלי מ
 פיא׳ פ״א דט״ז רע״א הובא
 כילק׳ ריש מלכי׳ א׳, א׳ פרט״ז קפ״ו מותר לוט׳
 לשון הרע על בעלי מחלוקת ושם היו מבקשין
 להתיר דמן של בעלי המחלוקת. ובילק׳ שם בשם
 שו״ט ואותו ילדה אחרי אבשלום (ם״א א״ י׳) מה
 זה בעל מחלוקת אף זה בעל מחלוקת. קהליו פ׳
 מה יתרון בעולם שהייתם בו לא בעלי מחלוקת
 ולשון הרע וכל רעות הייתם ולא בעלי מריבות
 וחטפים הייתם וכי, במ״ר פ״ג ג׳ של דרום שהיו
. ומי היו  לבעלי מחלוקת סמוכין אבדו עטהם .
 בעלי מחלוקת קרח בן יצהר וכי׳ ראובן שמעון
 וגד היו כולם בעלי מחלוקת, פי׳ אוהבי ריב ומדנים

 ומפריעים השלום בין אחים.
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Tragende, Nachainnenda, eig. 
 Herren der Gedanken) סנהר י״ט וע״ב הובא
 כילק׳ משפטי׳ דרט״ז שים א״ל שמעון בן שטח
 כעלי מחשבות אתם יבא בעל מחשבות ויפרע
 מכם כלומר יבא הקב״ד. שהוא איש מחשבות ויגיד
 לאדם מה שיחו רענש אתכם כעבור שחושבי
 מחשבות אתם ומכפים אתם הגיוני לבכם לכבוד

 ינאי המלך. ועיי׳ עוד ע׳ בעל עצה.

 * בעלי מלאכה (Arbeitcr) מדרש תהלי׳ מזמור
 כ״ה וכיד, בלי מקור בילק׳ תהלי׳
 רמז תש״ב זמן לי בני אדם תגרים ולא בעלי
 מלאכה א״ל וכי, אין מספקין לה התגרים אלא

 עם בעלי המלאכה וכי.

 * בעלי ממ1ן (cvermogiiche, Reiche טבילת׳
 יתרו מסכת׳ דעמלק פ״ב וילק׳
 יתרו קלים ומז ר׳ע אנשי חיל אלו עשירים

 ובעלי ממון.

 * בעלי מסתירין(Geheimnissvoiie) עיייע פלך.

 * בעל מע1ת (Ausgeber dea Geldes) כתוב׳ צ״ח;

 הכל לבעל המעות עיי׳׳ש פירש״י.

 * בעלי מצוית עיייע בעלי תורה.

 * בעלי מכןרא (Bibeikundige) עירובי׳ ניד ז ביט
 ל״ג: עיי׳׳ע בעל אגדה.

 * בעלי מראה(cwohigestaitete עיי׳׳ע בעלי זקנה.

 * בעל משיא ימת} (Handels- Kaufmann) בט״ר
 פיט פי׳ אנשים שנושאים

 ונותנים ועופקים בלקיחת ומכירת הפחורה.

 * בעל משנה(Mischnakundige) עיי׳יע בעל אגדה.

 * בעלי נגעים (Aussatzige) בכורו׳ מיה: בעלי
 נגעים מהווי׳ פפולי׳ באדם וכשרים

 בבהמה, עיי׳ פירש״י.

(der Herr der Trostungen, Gott)בעל נד1מ1ת * 
 כתוב׳ ח׳5 בעל נחמות ינחם אתכם.

Gieriger, 2 Gewissenhafter, der 1  בעל נפש (
 auf sein Seelenheil bedaclit ist) בר״ג
 וחולין(י׳•) ויש בן אלעזו שדויד. ר״מ לאתוײ
 חטרא מבי כותאי אשכחיה ההוא סבא א״ל ושמת
ה (משלי כ״ג. כ׳) ת ש א פ ל נ ע ש ב לןעיך א  סכין נ
 כלוט׳ אם אתה גרגרן לשתות מיין הכותים מוטב
. פשטיה דקרא במאי  לך לשום פכין בלועיך .
( 1  כתיב בתלמיד היושב לפני רבו דתני ר׳ ח י יא
 כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר
ך (משלי שם) אם יודע תלמיד ברבו, שיודע י נ פ  ל

 להחזיר לו טעם בין שאל לו *) ועשה לו קושיות
 ואם לאו תבין את אשר לפניך: מה שיאמר לך
 מדעתך ואל תלבין פניו(ואם לא אל תזח מיניה)
ן י ב ל ת ניה] ו ר מי ו א תג ל ד . ו א  [צ׳׳ל ״ואם ל
ו ושמת פכין בלועיך אס בעל נפש אתה י נ  פ
 דדעתך ללמוד פרוש ממנו לדבר אחר׳. • [אחי״ה
 הפי׳ הזה נעתק טפי׳ רגמ״ה כיי לחולין (בקובץ

 ״) כ״ו! לנכץ בכיי ח״ב ונ״ח בנוסח׳ ונילק׳ משלי ניג. ») זניח בפירש׳׳י.



 י קמח בעל ^פש -

 כ״י אנגייליקא דף רפ״ב ע״א) ושם אי׳ כן מלה
 במלה ועל פיו תקנתי טעות הדפוס ראשון כערוך :
 ואם לא אל תזח מיני׳ ובשאר דפופי ערוך נשמט
 כל המאמר יען שלא ידעו לפתור אותו דאדרבא
 תזה מיניה צ״ל אבל עפ״י ב״י רנט״ה הכל נכון]—
 בפי כל היד בגט׳ בייש אומי צריכה ב׳ עדים (נדה
 ט״׳:) א״ר זירא מדברי כולן נלמד בעל נפש לא
 יבעול וישנה רבא אמר בועל ושונה ואין בכך
 כלום כי תניא ההוא לטהרות, ובפי תינוקות בגט׳
 ראתה ועודה בנית אביה (שם סיה איל ר׳ אבא
 לד׳ אשי אלא מעתה בעל נפש לא יגפור ביאתו.
ה (פסחי׳ ט׳•) בעל נפש . . לא  וכסייג דכל שע
 ילתות ׳׳פי׳ חסיד המתרחק מריח עבירה ומדקדק
 [ה ר ב ה] י) על עצמו׳, וי׳׳ט בעל נסש דכל שעה
 שאין לו אנינות הדעת שיכול לאכול בלסת.
 * [אחייה וכפי׳ ראשון פירש״י, ובענין ציון מחולי׳
 הטיב רבינו לפרש גרגרן ועיי׳ עוד ע׳ בית נפש]—

 * בעל עצה (Rathgebor) אסתיר פ׳ אם על
 המלך; בא <עמלק) מאצל בלעם
 הרשע שבא ליטול עצה ממנו וא״ל יודע אני
 שבעל עצה אתה וגם בעל מחשבות רעות וכל
 הנוטל עצה ממך אינו נכשול ובילק׳ שטות רמז

 רס״ב גדם רק בא בעצה.

 * ?על עצמיות (Tliier, das Knochen hat) ססרא
 שטיני פרק ד׳ פ״ג התרתי בעל
 עצמות ופרה ורבה אף לא אפרתי אלא בעל
 עצמות ופרה ורבה ומנין בעל עצמות ואין פרה
 ורבה ואין בעל עצמות ופרה ורבה וכי, עיי׳. פי׳

 ״ הראב״ד צד מ״ט: להוצאת דאה״ו.

 * בעל פול, פיל (או מל״י !/•גגיזל שער ואיכ כעל
J כמו y או מל״ע Thorhater פול 
 בליר faba עיי׳ בפניס הערף תוספתא כלים פ״א
 נכנסין לבין האולם למזבח בלא דיחוץ ידים
 ורגלים דברי ר״מ וחכ״א אין נכנסין .וכי, א״ל
 העבודה אפי׳ כה״ג פוצעין את מוחו בגזידין מה
 תעשה שלא מצאך בעל הפול וריש לכלי׳ פ״א
 מ״ט גרס בעל הפיל ופי׳ איש הר הבית הממונה
ן (שבת י״א•) וכ״ה בתופם׳ י ל ו ן פ ו אי מ ן כ ר ד ו נ  ו

ה  פנהדר׳ פ״ג, ד״ד, ולא ועיי׳ תוםפ׳ יומי ה׳ : ד
 להביא וגם לע״ד פי׳ איש הממונה ובודק פתח
 ושער האולם ול״י הוא כי פול או פיל פתרונו
 שער ומבוא עיי״ע פל ד, ולדעת פערלעם בפ״ע
 מהרז״ף כ״א, דנ״ו הוא כינוי לישמעאל בן פאבי

 (עיי׳׳ע) כי פול בלא״ר וער׳ כפו פאבי בל״ר.
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 * בעל פיטםין עיי״ע בעל מארה ועי סטס.

(Scliarfsinnigor, von פלסלpfcffer)בעל פלפול * 
 ב״ב קט״ה: עתיר תקוע זה בעל
 פלפול, פי׳ חריף כפלפול ונקרא כן בעל שכל
 שיורד לעמקי הלכות ונושא ונותן בטעמן ועיי״ע

 פלפל א׳.

 * בעל פוליפוס עיי״ע פליפום.

der ein grosses mannl. J  * בעל פיק (בל־ע <
 Giied hat) בכורו׳ מ״ד: הגרבתן זח
 בעל פיק כ״ה בנוסחאות בקצת דפופי׳ וכן גיל
 עיקר וטעמו בל״ע מי שיש לו גיד ארוך וכן
 פתרון של בעל גבר וגרבתן עיייע אבל בקצת
 דסוסי׳ הגי׳ בעל,קיק׳ וכ״ה בע׳ גרב ד׳ ובע׳ קק

 ג׳ ועיייע בעל קיק.

ו  * בעל פכןד1ן (Depositar) ירו׳ שבת רפ״ד ד
 ע״ד ההן תבן בעל פקחן הוא כמה
 דאת יהיב לה הוא יהיב לך, פי׳ התבן כמו
 שנותנים לתוכו מחזירו ואינו מופיף לא חמימות
 ולא קרירות, והקנוץ ילק׳ ש״א פרפ״ז קי״ח הקב״ה
 בעל פקדונות וכיה נילק׳ וירא פרט״ז ציא וננ״ר

 פניג אי׳ בעל פקדונות אני.

der an dor grossen)בעל פיכןה׳ פיקין׳ פיקום * 
(Zehe einen Floischvrulst hat 
. פיקה יצא מגודלו  בכור׳ פ״ז מיו ובעל הפיקים .
 וכי, ובמשנה שבטשניו׳ הגי׳ בעל פיקה ובגט׳
 בכורו׳ מ״ה. בעל הפיקין וכ״ה גי׳ רש״י להוציא
 גי׳ הטוטעת הקיפין עי״ש ורבינו בע׳ פקס ג׳ גרם
 בגיא בעל הסיקן וכיה בע׳ כסת ב׳ ועיי׳ פירושו
 שם ובתוספי בכורו׳ שם דיה בעל הפיקין ובענין

 גי׳ פיקס עיייע וע׳ עקל ג׳.

 * בעלי צךקיות (Wokithater) נמיר דפ׳ג מהם
 י בעלי מקרא מהם בעלי משנה
 מהם בעלי אגדה מהם בעלי מצות • מהם בעלי
 צדקות ועיי׳ ילק׳ תהלי׳ רמז תתפ׳ה ושם חסרו
 שלש תיבות אחרונות. ויחיד בעל צדקה הובא

 בילק׳ קהלת פיי פ׳ שלח בשם אבדד״נ עיש.

 * בעלי כןבין(csteizfassige חגיג׳ ג׳. די. יכפו׳
 קיג. ערכי׳ י״ט: עיי׳ תופם׳ בכורו׳
 ו׳: ד״ה רוטב, דגלים פרט לבעלי קבין עיייע

 קב א׳.

 * בעלי קיומה (Leute Ton hoher Statur) עיייע
 בעלי זקנה.

ד סיט שממנו לוקחו דברי דבינו מלה במלד״ ) הוספנו עפיי פי׳ ריח לפסהי׳ ג  י
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 * בעל קווצות (Xookcntragondor) פי׳ שם כינוי
 של אליהו, עיי׳ פסיקת׳ רבתי

 פכ״ו ועיי״ע קווץ.

der Balkcntriiger, Tragbalkcn,) 1 בעל קיררה 
 biidi. fur Jakob) [בברכות ספ״ט]
 (ס״י. ילק׳ תהלי׳ רמז תי"פ> מכאן לבעל הקורה
 שנכנס י) בעוביה של קורה כלוט׳ יעקב שהוליד
 בנים הרכה והכל כניו ובני בניו הוא מבקש רהטים
 יותר מאבותיו שלא הולידו אלא מעט. * [אחי״ה
 וכניה בביר פמ־ב הובי בילק׳ לך לך רמז ע׳׳ב בא
 בדרלעומר בעל קורה טעין בעוביה ועיי׳ ט״ב שם.
 וכן דרש הירד סוט׳ פ״ז דכ״א ע״ד וישראל
׳ מ״ח׳ י״ב> מה התקרה הזו עובייה (ישעי  מקוראי
 דהן גבי קוטנה דההן ועוביה דהן גבי קוטנה דההן
 ובשט״ר רפ״א אי׳ תמורתו קדש בזה״ל זה שמתקן
 תקרה כראוי נותן עוביה של תקרה זו בצד ראשה

 של אחרת שאינה שוד, לה וכי].

 * 2 ??ל קורה (Der Balkoneigenthuraer) עיי״ע
 בעל חבית.

wer lange בעל קיק לדעת רבעו פי׳ מל״ע * 
 aiodon hat בעל קיק בביצים בכורו׳
 ט״ד: כיה לגי׳ רבינו נע׳ גרב ד ובעי קק ג׳ ושם
 פירשו כלוט׳ מי שביציו משוכין ביותר יע״כ ולפי
 זה ג״ל שהמלה ל׳׳ע הרשומה היא וטעמה ארוך
 וטשוך ביותר ובנו״ג קיין בביצים ועיייע קיין בט״ע.

(mit naclitlicher Pollution Behafteter)על לןךי? * 
 הרבה בש״ס והקבוץ בעלי.קךײן ברכו׳
 כ״א5 כיב: ב״ק סיב. םנהד׳ ק״ו. וירו׳ תעני׳םפ״א
 דס׳ד ע״ג פי׳ שנזדמן לו טומאה בלילה שיצאה

 לו ש״ז לבטלה ונגזר מליט קרי,
Schloim- Blutfluss Behaftete) עלי ראתן? * 
puis,או מל״י powS•/!;תואר מליי 
) גיטי׳ ע׳. נדה י״ז. ויקיר ; f l i e s s e n d , post;, pswi 
 פט״ז הקיזו שניהם ושמשו הוין לו בנים בעלי
 ראתן וכן ככתוב׳ ע״ז5 ועוד שם וביוק״ר שם
 ד,זד,רו מזבובי בעלי ראתן, ובכתוב׳ שם מי איכרכת
 כבעלי ראתן פי׳ בל״י כל מין נזילה וזוב דם עיי׳
 מ״ע ע׳ ראתן ורבינו לא פירשו ורש״י לגיטי׳ סי׳

 בענין זר מאוד עיייש.
(Herr des Erbarmens = Gott) בעל רחמים * 
 כויק״ר פי״ז אין בעל הרחמים
 נוגע בנפשות תחלה וביה בילק׳ איוב ב׳ רמז

 תתצ״ב.

 * בעל שוק (Marktmeistcr) תנחום׳ בלק סי׳ י״ב
 דרצ״בז בט״ר פ״כ וילק׳ בלק רמז
 תשפ״ה משל לשולחני המשקר במשקלות בא בעל
 השוק והרגיש בו, סי׳ איש הממונה על השוק
 וקוצץ דטי ושער השוק עיי׳ ערך אגרדטין וערך

 אגרנימון.
(der Inhaber eines Documentes) בעל שטר * 
 כתוב׳ פ״ג רע״ב ועוד מקומו׳ אחרים

 יד בעל השטר על התחתונה.
 * בעלי עזיבה (Greise) נדרי׳ ל׳: הנודר משחורי
 הראש אסור בקרחין ובעלי שיבות
 עיי״ע שחר א׳ ועיי׳ עוד על בעל שיבה ערך

 קק בי.

denselben Nam en על שם (בל״ס {־׳!ל ^טא? * 
 fuhrond) פסחי׳ פ״ו ן ט״ט קרית לך
 [בכ״י מ׳ לשמך, ובכיי א׳׳ם לנפשך עיי׳ ד״ם פסחי׳
 קל־׳א:] רב ד,ונא א״ל בעל השם אני פי׳ שמי

 כשמו וביה בל־ס.

wer eine Lehre (Halacha) vor-) בעל ?זמועה * 
 tragt) ירו׳ שבת פ״א ד״ג ע״ג
 והוב׳ בילק׳ תהלי׳ ל׳׳ט רמז תשל״ה כל האומר
 שטועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאלו

 הוא עומד כנגדו.

(der Inhaber vieler Traditionen) בעל שמועיות * 
 ב״ב קמ״ה: עתיר כמס זהו בעל

 השמועות פי׳ מי שהוא בקי, בהלמת הרבה.

,Abbreviate von בעלי שיים (ששה פדרים * 
 Taimudkundige) פנהד ק׳ ז ובוקע
 עצים יפכן בם (קי*׳ י׳׳ °י> אלו בעלי השים ושם
 קיא. בעלי הש״ס הן יעסקו בהלכות הפפח בפפח
 וכי. ובילק׳ קהל׳ רמז תתקנ״ג הגי׳ בעלי תלמוד
 ובאמת אין נ״ט כי ידוע שמלת ש״ס קיצור מששה

 סדרים, ובב״ב קמ״ה: הגי׳ בעלי גמרא.

:  * בעלי שיער (behaarte Menschen) נדרי׳ ל׳
 ט״ט <של משנה הנודר משחורי
 הראש וכי, עיי״ע בעלי שיבה) מדלא קאט׳ מבעלי
 שיער פי׳ אלמא אפי׳ בעלי קרחין בכלל עיי׳

 הר״ן שם.

 * בעל שער (Pfortner) עיי״ע בעל חנות.

 * 3על £120111 א (Tosiftakundiger) קהל״ר ו׳, ב׳
.  איש אשר יתן לו אלהיס .

 כבוד זה בעל תופפתא.

 י) כ״ה בילק׳ ובכ״י א״ש ובב״נ עיי׳ ד״ס כרכו׳ קפ״ז: אות ל׳ ובנו״ג שיכנס,



 קב * בעלי תלמוד ־

 * בעלי תלמוד (Taimudkundige) עיייע בעלי
 אגדה ועיי׳ עוד ויקיר רפב״ב
 הובא בילק׳ קהל׳ רמז תתקע״א מלך לשדה נעבד
 (קהל׳ הי- חי) זה בעל משנה לשדה נעבד זה בעל

 תלמוד ובילק׳ הסדר בהיסך. קהל׳׳ר ו׳, ב׳ כי איש
 נכרי יאכלנו זה בעל תלמוד שמטמא ומטהר וכי.

 ושם חכם בעיניו איש עשיר זה בעל תלמוד.
 * בעלי תיורה (morakundige ירו׳ פוט׳ ם״ז
 דכ״א רע״ד עתיד הקניה לעשות
 צל לבעלי (מות כיה נדם׳ קרט0 [וציל מצות]
 כצילה של בעלי תורה מ״ט כי בצל החכמה בצל
 הכסף ובילק׳ קהל׳ ררמ״ז תתקעיה הגי׳ מציגו
 שעתיד הקניה לעשות צל וחוסה לבעלי מצות
 אצל כעלי תורה שנאט׳ וכי, וניס אהך מאמר של
 ירו׳ כיון נעל הילק׳ אעיפ שציין מאם׳ פסחי׳ נ״ג:
 בתחילה כל המטיל טלאי לכיס של תיח זוכה
 ויושב בישיבה של מעלה שנא׳ כי בצל וכי. וכגי׳
 הילק׳ מצאתי ג״כ בכ״י ם׳ לפסחי׳ עיי׳ דים ע׳יז:
ם לא העיר בזה ובנויג בקצת שינוי  והרב בעל ד
 והבאתי מאט׳ מפסחי׳ שקרוב למשמע טמנו שצריך
ת (יעי״ עיי ו ע  להיות בירו׳ ובילק׳ הגיל לבעלי ט
 כתוב׳ קייא: ושבת סיג•) ושיעורו שכר המחזיקים

 שוה לשכר העופקים בתורה ודרש דומה לזה עיי׳
 בע׳ בן תורה, אבל אם גם הגי׳ בעלי מצות כך
 פירושו אנשים שמחזיקים לימוד התורה וכן נשנו
 יחד בבמ״ר פ״ג דגל יהודה שהיו בעלי מלוכה
 בעלי תורה בעלי מצות . , משה ואהרן ובניו שהיו

 בעלי תורה בעלי מצות.

Schildbewaffnete, d. h. heftig) ן י 0 י ך י ת ל ע ? * 

 Disputirende) ברכו׳ כיז: בכור׳
 ליו. עיייע תרים ב׳.

 * בעל תשובה (der reuige Busser) הרבה בשים
 עיי׳ דימ ױמ׳ פ״ו : סוב׳ ניג. ב*מ
 נ״ח: והקבוץ בעלי תשובה שבת נ״ו: פסחי׳ קי״ט,

 . יום׳ פיו: פנהד ק׳ג. ע״ז ד : ייז.

(wer viele Einwande erhebt) על תש1יב1ת? * 
 ב״ר רפ״ב נחש זה רשע בעל
 תשובות פי׳ הרבה טענות היה לו לנחש לטעון

 וכ״ה באמת בעצם תופו הגי׳ בפנהד׳ כיט.

 * ?עלי• (Herrin, Besitzerin) ונמצא בטלות
- T ד - ן

 מורכבות נלש׳ נקבה כמו בבעל בלש׳
ט יבמות נ״א. בעלת דברים ג  זכור דימ בעלת ה
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 עיייע בעל דברים׳ בעלת חוב עיייע בעל חוב,
 בעלת חמש עיייע בצר ני, בעלת יופי תעני׳ כיד.,
 בעלת כשפים מסכי סופרי׳ פטיו, בעלת מום עיי״ע
 בעל מום, בעלת נוי פסיקת׳ רב׳ פל־א והקבוע
 בעלות נוי <׳טם>, בעלת אברים ברכי׳ ל״ב. ובכל

 ההרכבות האלה פתרון בעל ובעל׳ כטובל״ע
 ובל״פ A וטעמו חבר ואדון של דבר.

 בעמדם (a18 8ie standen) תרפינה כנפיהם (יחזק׳
 אי׳ כ"ה) בביר מסין (ס״ה והוב׳ בילק׳ יחזק׳
 ררמי׳ז ש״ט) הקול קול יעקב: מהו בעמדם: בא, עם,

 דם בשעה שישראל אומרים שמע שותקין.

J כמו אבצא ° y = מליע zinn) בעץ 
 עיי״ע) בם׳ המוכר את הפפינה בגט׳ מקום
 שנהגו למוד בגסה (ביק פיט רע״נ) ת״ר אין עושין
 משקלות לא של בעץ י) ולא של אבר, ובם׳ אם
 אינן מכירין בגם׳ דמות צורות לבנות(דיה כיד:)
 ובם׳ כל הצלפים בגט׳ המוציא כלים (מיג.) ובם׳
 הקומץ רבה בגט׳ ז׳ קנה מנורה (מנחו׳ כיח:) ר׳
 יוסי ב״ר יהודה אמר אף של עץ י) לא יעשה
 כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי איל משם ראיה
 שפודים של ברזל חיו וחיפום בבעץ, ובסוף כלים
 (6< מ״ג> ניקבן ועשאן בין בבעץ ונין בזפת
 טהורים׳ תי״ר [א׳] את הבדיל (בסרב׳ ל״א, כ״ב)

 בעצא י) ותרג׳ שלנו 4) אבצא.

 בער (wegraumon; ביעור cwegraumung בנדה
ש י  • בם׳ בא מימן התחתון(ניא: כמשני•) כל ש
 לו ביעור יש לו שביעית ויש שיש לו שביעית
 ואין לו ביעור.. ופי׳ בגט׳ ובם׳ אחרון דמע״ש (פיח׳
 מיי) ערב יויט הראשון של פסח של רביעית
 ושל שביעית היה ביעור כיצד היה ביעור וכי.
 * [אחי״ה וכיה בכיי מ׳ עיי׳ ד״ס מע״ש דכ״ה אות
 ז׳ ובנויג כיצד נגתנים תרוט׳ וכניה מע׳׳ש פיה
 מיג, שביעי׳ פ״ז, טיא, פסחי׳ ו׳: ואילך, ירו׳
 תרומ׳ ם״ג דמ״ב: והקבוץ ירו׳ חולין פ״ד ד׳ם.

 ביעוךין] —

 * בע1ר (brennende Fackel מפעל עברי וסודי
 בער brennen) תרג׳ אונקל׳ בראשי׳ ט״ו,
 ייז בעור דאשא וב״ט פ״ה: בעורין דאשא פי׳
 לפיד אש. מפעל בער והפעל שבת ל״ז, ושם:
 הובהרה׳ והשם הבערה ב״ק נ״ט: — אבל מבערים
 את העין בבטד״ר ס״ט טיס תחת מערערים עיי׳

 ערך ערער.

) ב״ה כנכון בדפ״ר אבל בשדפיע בט״ם של עץ. י) בדפי פראג בט״ם בעץ. י) בנויג בתי״ר א׳ וב׳ קפטירא וקסטרא  י
.etain 1ורש״י לועז. סטיינ״ו והוא בל״ stannum וכן העתיקו ע׳ זקנים ובליר xswGiTepo; עיייע גסטרון והוא ליי 

 4) ועיי״ע נקר, וכל נו סי׳ ל־ז.
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 * בעיר (Vieh מל״ט וכן בל־ס בעירא ובל״ע
) ירו׳ ב-מ סיב ד״ח עיני כ״ו פליג ^ 
 ויק״ר פכיז בעיר דקיק ושם בעירא דקיקא במו
 בהמה דקה. פסיקתא ויהי'בשלח דצ״ג. אתקין

 לי בעירא.
 בעש <= באש missfniiig sein) תי״ר [ב׳]
ע לבבך (דברי׳ ר א י ל ן ן  נתון תתן ל
 ®״י׳ י׳> לא יבעש באסיכון, פי׳ כמו לא יבאש).
 * [אחייה ועיין עוד דוגמאות אצל מהרי״ל בעמת״ר

 צד ק״ז] -

 * 1 בעת (sich furchten, erschrecken בלים בע!ת
 ועיי׳ עוד בהת בי) ירו׳ ריש שקלי׳
 לדם׳ בבלי הנקרא ולא נבעית ויותר טוב נבהת
 עיייע בהת ב׳ וכן מבעית לחבריה ירו׳ פיאה פיז
 דיכ. ויותר טוב מבהית עיי״ע בשן אי. חולי׳ נ׳יג.
 בעותי קא מבעתי אהדדי, נדה ס״ו. אזל ביעתה.
 ושם משום דבעיתא, מגיל׳ ג׳. האי מאן דמיבעית,
 בתוב׳ ק׳׳ו, מיבעית ליה בעותי, ושם עיז: דלמא
 מבעתת לי באורחא, ירוי שבת פיו ד״ח: שהוא
 מתביית ובי. ירו׳ ע״ז פ״ה דמ״ד ע״ד הוא פבר
 דינון בני נש והוא מתבעת, במ״ר פי״ח נזדעזע
 אהרן ונבעת, ובפעל יוצא בהפעיל: יום׳ ל״ט:
 היכל היכל מפני מה אתה מבעית עצמך (ועיי׳
 בשינויים בד״ס יומי דניה. ובירו׳ יומי פ״ו דמ״ג
 עיג גי׳ היותר נכונה למה אתה מבהלינו) ושם נ״ב:
 לא היה מאריך בתפילתו שלא להבהית את ישראל
 והשם בי^תותא בל״ס בעתתא עיי׳ פסחי׳ גי. ושם:
 שבת מ״א. מ״ק כיח. גיטי׳ ס״ח. סוט׳ כי: ב״ק
 עיה. נדה עיא. חולי׳ גיג: מליט בעת והשם
 בעתה ענין פחד ובהלה וקרוב לפתרון כהת

 ב׳ עיי״ע.

(wegschicken, 2 anoifcrn ^* i 1 2 ב?ת (מל״ע * 
ח (משלי כ׳׳טי ט״ו) וטליא ל ש  תרג׳ נער מ
 דלא טקבל בעתא, לא שמע גערה (שם י״ג, אי)
 תדג׳ לא מקבל בעתא, תחת גערה במבין (משלי
 י״י׳ יי) עלא בעתא במן דמתבין והנה א״ס אצלי
 שהוא ליע מסעל בעת וטעמו משלח ומעורר.

ץ (hervorquellen, auftauchen מל״ע ב צ f = 5 ? 
^aufsprossen U ועיי׳ עוד ל״ע 3 1 . 
o מהוראה ראשונה) היה חמץ מבצבץ ^ 3 f u^t 
 וױצא בגט׳ דפ״ק דססחי׳ (י״ג•) ובפ״ק דםוט׳ בגמ׳
 וכן לענין הטובה (י״א: יניח בשט״י ט*»> ולאחר
 שהולכין מבצבצין ויוצאין כעשבי השדה שנא׳

 (יחזק׳ טיז׳ זי) רבבה כצמח השדה, ובס׳ג דכתוב׳

 קי״א: ילק׳ תהלי׳ י»״י) איר חייא עתידין צדיקים

 שטבצבצין ועולין לירושלים שנא׳ »הלי׳ ע״בי ט"°
 ויציצו מעיר כעשב הארץ, ובם׳ אלו טרפות בגטי
 הריאה שניקבה (חולי׳ מ״י: ם״ז0 מותבינן עלה
 גרפה או גילה או רוקה אי מבצבצה טריפה, ובפי
 אלו טרפות בעוף (שם ניי•) י) איתט׳ רב ושמואל
 ולוי דאטרי מכניס ידו לתוך מוחו אי מבצבץ ועולה
 טריפה ואם לאי כשרה כמו אדם המסיס מורסא
 ורואה אם מבצבץ ועולה ויוצא מן המוח טריפה.
 * [אחייה וכנ״ה גיטי׳ ניו: היה הדם מבצבץ
 ויוצא, במ״ר פייח התחיל דם לבצבץ וענינו כמו
 מבעבע עיייע בעבע א׳ ונגזר מליע הרשומה וגם

 קרוב לפתרון השורש בצץ עיייע.] —

Ei, 2 ovale Masse von Cement 1 ,  בץ = ביצה (
 Kaik) בס׳ המוציא יין בגט׳ הסיד
 (שבת •׳•') נראין דברי ר׳ נחמיה בביצת הגיר י)
 ובספ״ק־ רביצה(ט״י•) תניא ר׳ יהודה [מתיר בשחור]
 ואוסר כלבון מפני שצריך ביצת הגיר פי׳ גיר הוא
) ועשוי כמו י י ב ר ׳ ע ש ל ן ק ו ד י ן ב כ  סיד ו
 ביצה והוא חזק, ועוד פי׳ בגיר [גד י״ב]. ביצת
 החרגול פ׳ במה אשד, (שבת פ"ז•) ופי׳ בחרגול.
 ובם׳ ייז בכלי׳ כל כלי.ביב (טי״ג) ביצת הנעטית
 ד,מצופר,4)פי׳ היא בת היענ׳ כדמתרגטינן בת נעשית׳.
 ומצוסה במתכת בר״גדס׳ח׳ שרצים(שבחק׳׳ז:) והאמר
 מריושב[הקביר,]וזן את כל העולם כלו מקרני ראמים
 ועד ביצי כינים׳ ובדיג דע״ז (ג׳:) שלישית יושב
 וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים ועד ביצי
 כינים פי׳ בע׳ אנבא, ובס׳ איזהו נשך (ב״מ ע״ד.)
 על הביצים של יוצר, ובפיה בפרה המביא כלי
 חרש <פ־ה ט״י) ביצת היוצרים כשרה פי׳ כל כלי
 שטתחילין עושי כלי חרס לעשותה תחלה עושין
 החומר עגול כצורת ביצה ואח״כ פותחה כאותה
 ששנינו לענין רבית באיזהו נשך (ביט שם.)
 * [אחי״ה כי בת היענה היא בת נעמיתא עיי׳
 על זה אונקל׳ ויקר׳ ייא, ט״ז; דברי׳ ייד,
 טיו, ובן מפורש כירושלמי שבת פ״א דיג
 עיד בת היענה זו ביצת הנעטית אבל בחולי׳ פיד:
 אי׳ ביצת טמאה אבל פי׳ הירו׳ יותר טוב וכן
 נקרא בת היענה בליע א ם א ל ב י ץ פי׳ אם של
 ביצים בים יען שהטילה ביצים גדולים — ופי׳
 לפרה הנ״ל הובא בקצת שינוי הלשון כפיר׳
 רהיג לסד׳׳ט צד כיט ועיי׳ פי׳ הר״ש לפרה שם
 וכן נזכר ביצת היוצרים ויקיר פפכ׳׳ג ופי׳ בעל

) Kalk כ׳ ) וב״ה הגי׳ בעי אנדיפי ובע׳ גר י״ב אבל בנו״ג סיד. נ  י) ובדפי פראג בשני ציונים בטעות. ז

) ב״ה בכ־י ױו׳ ל״ד ה״ב, פאריז וביה בנוסחאות אבל בדפ״ע המחופה.  וליד אבל בדפיע חסר. 4
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 מ״כ ״עגולים של חמר שעושים ממנו כלים" והוא
 כפי׳ רבעו ורש״י לועז לשבת פ׳ : דיה ודברי ר״נ
Erdkiumpen, mottona מטוניס וביה בביצי והוא בל״צ 
 ובלי םםק כצ״ל גם בב׳׳מ ע״ב: תחת מעונט״ש
 וכנכון .לועז ב״ב דש״י לפסחי׳ סיב? שקל קלא
^ Lehm עיי״ע קלא אי, שקל בי) v t ״ J 5 c״t,a] 

 מוט״א] —

(Samen ^ מערך הקודם או מל׳׳ע Ei> ביצה * 
 ירו׳ עיז ם״ד דמ״ד. כאבני גיר מנופצות
 ישעי׳ ביז׳ ט׳) רדוף אחריהם עד שתקעקע ביצתם
 מן העולם ודרש אבני גיר כמו ביצי גיר (ומשונה
 בע״ז ניד. והובא בילק׳ ישעי׳ רמז ש־ב). שהשיר
 ם; כמעט: קעקע הקביה ביצתן מן העולם והעמיד
 אחרים תחתיהם, אסתיר ם׳ בשנת שלש : וקעקע
 הקב״ה את ביצתן והעמיד אחרים תחתיהם. ויקיר
 פייא ביקש לקעקע ביצתן של ישראל בעא למזבן
 בכל ביעתא וכיה באסת״ר סוף ם׳ ויהי כימי׳ וברות
 רבה פוף פ׳ ושם האיש הגי׳ המן הרשע בקש
 לעקוד את כל הביצה אמרי זבין בביעתא וכי נ״ל
 שבג׳ מקומות אלה מגליון איזה מפרש בא לפנים
 לפרש ביצתן או ביצה ע״י ביעתא (עיי״ע) ובמקום
 אח׳ לי׳ הך הופפה וכן לי׳ בילק׳ ריש אסתר וילק׳
 ריש רות ולי׳ בויקיר פפכיו כיון שלא עשו
 (תשובה) בקש לזרקן (דיל הגחלים) ולקעקע
 ביצתן(ובאיכיר ם׳ מפרום שלח חפר אבל לפני
 רבינו היה גם שם כמוכח מע׳ הן א׳ עיי״ש). איכיר
 פתיח׳ פי׳ ט׳ באותה שעה נשבע הקב״ה שהוא
 מקעקע ביצתן מן העולם, קלים רות״ר ם׳ ותאמרנה:
 לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליה.
 פסיקת״ר פייב ביצתו (של עמלק) מתקעקעת׳
 פסיקת׳ רב׳ פי״ג לשרש ביצתו. ורבינו בע׳ הן א׳
 הביא ציון מויק״ר פכיו ואיכיר א׳, מ׳ ועיי׳ עוד
 ע׳ קעקע א׳ ולא פירשו ונ״ל שהוא או כמו ביצה
 מע׳ הקודם וטעמו עיי השאילה זרע או יותר טוב
 שהוא ל״ע הרשופה ופתרונו זרע של אדם ובכל
 המקומות האלה שיעורו עוקר השורש וענינו כפו
 עיקר מטרין(פוף התיר) או חתך מיטרין עיייע

 מטר והוא ל״י piTpx פי׳ דחם ובאמת ביץ =
 בל׳ע פתרונו גיכ רחם של אשה. ונשתמשו רז״ל
 גם לזרע של ירק דיט ירו׳ שביעי׳ פיה דליה ע״ד
 עשה (הלוף) ביצים לפני שביעי; וכי, פי׳ נשתרש
 ונקלט זרעו אכל םימ ומ״ם פירשו נתגדל כשיעור
 ביצה! ובירר שביעי׳ פ׳ז דל״ז: מפורש חלבץ
 (עיייע) ביצי נץ חלב פי׳ שרשין של נץ חלב וכן

 פי׳ בנכון פ״ט ועיי׳ ריש לשביעי׳ פ״ז, מ״ב.

 בץ = ביצה (Sumpf, stagnates Waesor מליע
( J 9 ^ • והקמץ . J ^ . 
 בם׳ ח׳ בפרה שנים שהיו<מ״) טי קרפיון ומי פיגר!
c פםולין מפני שהן מי בצים, ובר״ג דפנהד׳(ה׳ 
 תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו מי ביצים אין
 מכשירין ולא פי׳ כי מי ביצים החלמון שלהם הוא
 והשוטעין חשבו כי מי ביצים הן י) כדכתי׳ (אייב
 חי׳ י״א) היגאה גמא בלא בצה, וטעו [נטי] בהא
 דתק (פיה שם, כיב ע־י:> מי קרפיון ופי פיגה
 (עיייע קרטיון וע׳ פגה) פסולין לגבי חטאת מפני
 שהן מי ביצים איני(טיס וציל ואינהו) פכר וכי.
 (א״ב וכן נקרא בל״י גיא מלא פים ואולי ביצים
 כמו ביצעי מים י) והעי״ן מובלעת). * [אחי״ה ר״ב
 כיון לטלה יוני׳ ™Waidthai, frfo־ ודוחק הוא עד
 מאוד ודע שבע׳ בצע ג׳ אוכיח שהוא ליס וטעמו
 מקוד, מים ובבבלי מלבד ציון מסנה׳ הנ״ל הוזכרה
 ב צ ע י ם עוד במקומות אחרים עיייע בצע ג׳ ותחת
 זה בירר סנהד׳ פ״א די״ט םע״ב הגי׳ בצים וטעם
 הדבר בעבור שחכמי א״י פותרים ביצים מל״ע וחכפי
 בבל מלים ונ״ל ביצה הוא ל״ע הרשומה וטעמו
 מים צר ונקרא כן נבא מלא רפש וטיט ואין בו
 רק מעט מים ובל״ט מצאנו בל׳ נקבה בצד, (אייב
 ׳==) וקבוץ בצאתו ונבאין(יחזק׳ מ״ז׳ י״א) וגם בלש׳
 זכר: ד,טבעו בבץ (ירטי׳ ל״ח׳ ב״ב) וממנו נבנה

 הקבוץ בדרז׳׳ל] —
 בץ = בצבוץ (riachs מליע ופי j וטליי ודו׳
 byssus בפיג דע״ז <ע״ה•) העקלין
 של נצרין ושל בצבוץ מנגבן ובר״ג דתינקת (ני״
 מיה: ותוספתא טהייי פי״א) ם״ בצבוץ פשתן מלש׳
 בוץ. • [אחייה ובירר ע״ז פיה דמיה: הגי׳ בטבוט
 עיי״ע, ורש״י בשני מקומו׳ פי׳ בצבוץ: קנבם
 cannabis ופי׳ רבינו נתן נראה יותר וכ״ה בלשונות

 שונות] —
unze V3 As b e s 8 ־ בץ (לדעת ר״ב מליר ^  נ

 ולפע״ד משובש מן [ה]ניץ> ירו׳ הקידושי׳
 ם׳ האשד, נקנית (פ״א הל׳א מ״ח ע״י) שלשה
 דרוסים מעה שני ביצים דרוסה פי׳ בל״ר מין
 מטבע ושויו שתי שלישיות של איסר). * [אחי״ה
 ני׳ מוטעת נזדמן לו.לריב וכן לבעל כ־כ שעיק׳
 הגי׳ לפנינו בידו׳ קידו׳ שני ניצים ותחת זה אי׳
 בקידושי׳ כבלי י״ב. שני הינצין ותוםפ׳ ביב פפיה
 שני הניצין וכיה בע׳ הדרם וע׳ הנץ ושם אטיף

 מלתי עליו בעד,״י] —
aufsuchen, בץ = בצא (= מל״ס 
 durchforschen) תרג׳ חפש כל חדרי

) עיי״ע בצע ב׳. א דמ״ג קליד ע״ג הגי״ כיצים. י ) בסנהר׳ הגי׳ בצעים אבל נירו׳ שביעי׳ פיו דל-ו רע׳ ג ובית׳ גיטי׳ פ  י
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ן (משלי כ־. נ״ז) ובציא כלהון גױא דכריסא. ט  ב

 * [אחי״ה ועוד הרבה בתרגי עײ׳ מהרי״ל בעמת״ר] -

 1 בצין = בוצינא ( א׳> בל״ם וכן בליפ
 Gurko ב׳> בל״ם ובלש׳ שומרוני בוציניה
businus וכן בל״ר אמצעי׳ Leuchtor, Louchte 
 Licht, Lampe) מקיניה ידיע 1) בם׳ ג׳ שאכלו
 בגט׳ נשים ועבדים וקטנים (ברכו׳ מ״ח.), פי׳
 כשיוצאין הקשואין נראין לאלתר אי שפירי הווי
 אי לא. ובנדרי׳ בס״ג דפ׳ ר״א אום׳ אין(פוהתיף
 [צ״ל פותחין] (נדרי׳ ס־י:) איל אייתי לי תרי
 בוצינין פי׳ קשואין [ו]תרג׳ (במדבר י״א, ה׳) ית
ת ו ר  בוציניא אייתיאת ליה תױ שרנין דסברא נ
ת (שמות ל״ ז. ח,) בוציניא. ו ר ׳ נ ג ר ת  א»ל ןןב׳] ו

 בוצינא טב מקרא בסיג דהחליל(סוב׳ ניר) ובכתוב׳
 ריס הכותב לאשתו דין ודברים (כתוב׳ פ״ג:) ובפ״ק
 דתמורה בס׳ הלכי א״ר יוחנן ב׳נ(ט׳•) פי׳ בע׳
 דל [ג׳]. * [אחי״ה שתי מלות שוות נפרדות הן
 כהוראתן כי בוצינא בענין קשואים הוא ל״ם ונגזר
 מלים הרשומה ובוצינא בענין נרות הוא לש׳
 שומרוני (עיי׳ התרג׳ שומרוני לשמוח כיה ל״ז; כ״ו, ל״ה;
ה נ• י׳> ול״ס וכ״ה בל״ר אמצעי׳ ונעלם י  ויקרא כ

 זאת מריט״ז ב״ט ח״א צ״ב ואילך וכן מעיני מהרי״ל
׳ שמן.-וכניה בענין ראשון י ם  ואולי נגזר מל״ם ^
 ױמ׳ ע״ח. רבה מצטנן בבוציני(כיה לפי גי׳ ישרה
 של כ״י מ׳ עיי׳ דיס צד קכ״ה. לפנינו הגי׳ בינוקא!)
 מגיל׳ י״ב. איהו בקרי ואתתיה בבוציני עיי־ע אנש
 וע׳ קר וי. ובענין שני נמצא׳ המלה עוד שהש״ר
ת (ישעי׳ כ״א׳ הי) אקימה י פ צ ה ה פ : צ ט ע ט  ס- כ

 מנרתא אדלקת בוצינא ונראה שהוא מגליון בא
 לפנים שהרי בילק׳ ישעי׳ רמז רפיח בשם מד׳
 חזית רק הגי׳ אקים מנרתא, שבת ל׳. עיי״ע באישא,
 ירו׳ שבת פיא ד״ג סע״ב אילין בעיי דיטפי בוצינא
 ואילין דלאיבעיי דיטפי בוצינא, פי׳ שיכבה הנר.
 ובהשאילה בדרך כבוד כתוב׳ י״ז. סנהד׳ י״ד.
 בוצינא דנהורא ובזוהר הרכה פעמים מכונה רשב״י
 בוצינא קדישא. ב״ר פפ״ה בוצינא דאתרא] —
 2 בצין = בוצינא (לפי׳ האחר Thurangci מל״פ
j אבל עייע סדן גי) בר״ג דם׳ מי שהיה j ^ 
 טמא (פסחי׳ ציי:) מתקיף לה רב אחא בר יעקב
 דלמא כבוצינא דריחיא, פי׳ אפי׳ תימא גלגל
 חוזר והא דמעולם לא מצא עקרב בצפון [וכי] לא
 קשיא משום שהוא עומד באמצע הגלגל כבוצינא

 דריחיא אותו חור שבאמצע הריחים שכל מה
 שמתגלגל וחוזר הריחים ט״ט הוא עומד במקומו
 אי נטי כ צ י נ ו ר א ד ד ש א <שם> פי׳ כמו שהדלת
 עומד בציר שכל מה שהדלת נפתח לכאן ולכאן
 טיט הוא עומד במקומו. * [אחי״ה מסוף ע׳ סדן
 ג׳ מוכח שגי׳ בוצינא עם פירושו דכאן מפי ר׳
 גרשום ז״ל נאטר אבל ריח זיל פי׳ בענין אחר
 עיי״ש וגירםתו. היתה כםדנא דריחיא ובפי׳ ר״ח
 לפסחי׳ דל״ג באמת הגי׳ כי סדנא דריחיא וכ״ה
 בכ״י ב׳ טינכען עיי׳ ד״ס פסחי׳ דקטיו: וזה הפי׳
 נראה יותר עיי׳ שם ואם כפי׳ ר׳ גרשום הוא אז
 מוכרחים אנו לוט׳ שטלת בוצינא הוא ל״פ הרשומה
 וטעמו מזוזת הדלת תחת הציר. ולולי מיסתפינא
 הייתי אומר שלפי פי׳ זה צ״ל כצין והוא כמו
 אכסן <ע״״ע> בליי acwv פי׳ גלגל ועל גוף המאמר
 של ש״ם עיי׳ תשוב׳ חות יאיר סי׳ רי״ט צד ר״ד
 ואילך והחכם הגדול הומבאלדט קוסמוס ח״ב שנ״ב

 ואילך] -

ר ״ ל ב ו ^ פ י ל ב  בצית (Kahn, Boot בל״ע^<^ ו
 אמצעי׳ bussa, buza, bucia) בם״נ דם׳
 הזורק מרשות היחיד (שבי׳ ק״א-> א״ר הונא הני
 בצייתא דטישן1) אין מטלטלין בהן אלא בארבע
) לא נצרכה ל א ת שם ? ב ש ) ( י ה ב . אמר ר  אטות .
 אלא להגיר בוצית שביניהן. ובר״ג דהמוכר את
 הספינה (ביב ע״ג. תופפת׳ ב״ב רפ״ח ר' נתן אמר
 המוכר את הספינה מכר את הבוצית סומכוס אומר
 מכר את הספינה מכר את הדוגית אמר רבא בוצית
 היינו דוגית ר׳ נתן בבלאי הוה קרי לה בוצית
 כדאמרי אינשי הני בוציתא דמישן. פי׳ בוציתא
ת קטנות שמהלכות לפני הגדולות במקום ו נ י פ  ס
 מים מועטין שאין הגדולות יכולות ללכת שם
 ונכנסין בקטנה ויוצאין ליבשה והיא קלה ומהלכת
 אפי׳ בביצה ולכן נקראת בוצית וטישן קורין
 ישמעאלים מײםן ,Measene] והיא בקצה
 בבל 4) במקום אגמי מים וכמקום ביצה יש גומא
 וקנים ועושין להן ספינות קטנות קלות5) ויש
 שעושין לספינות גדולות ספינה קלה שיש לה
 דפנות שהן מחיצות ובארעיתא חלל שהיא עשויה
 מן נסרים שתי וערב והמים נכנסין בה ולא תטבע
 לעולם ופי׳ זה כמוםי׳[סרח]ום׳אבגד.*[אחי״ה
 כ״ה בד׳ װיניצ׳ ושדפ־ע סרה ונ״ל להגיה עפ״י
 תוסס׳ שבת קיא. דיה הגי ששם מוכח• כי כל פי׳ זה

) ובכיי ו״ו ל״ר, ה״ב ודפיר הגי׳ מכניה וט״ס ד,וא וגי׳ הש״ס מקמפיה וכיח בתוספ׳ סוכ׳ נ״ו: ד״ה בוצינא ורש־י  י
) וכ״ד, בכיי ) וכ״ה ברשיי בדפוסי׳ הישני׳ ובכיי א״פ ביצייתא ובנו״ג ביציאתא. 3  ציי! שתי גרסאות מקניה ומקטפיה. 1
) וכן העיד ) כיה בכ״י ובדפ׳ע הישנים אבל במיע ואצל רט״ל נשתבש עיי׳ תולד׳ ר״נ צד ע־ה. 5  א״פ והיב ובנויג רבא. 4

 לאיארד בספרו ננוה ובבל צד תקס״ה ועיי׳ שם צד שניט.
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 קנד בצית ־

 נלקח מריח וא״כ צ״ל רי׳ח כלוטו ובינו חננאל.
 או י״ל שציל ו־ג והוא ו׳ גרשון ובאמת בכ״י
 וגט״ד, לב״ ב ע״ג. ב״ד, כמעט אות באות —
ו כ״ה-בכ״י פאריז װם״ו וו״ל בע׳ ג  וסיום ב
 גד ב׳. ובענין בוצית (וכצ״ל בוי״ו וכיד, בב״ב ובידו׳
 ב״ב רפיה דט״ו.) בלי כל ספק הגזרה מל״ם וער׳
 וטעמו מסינה קטנה ונעתק לל־ר אמצעית לספינה
 גדולה ורש״י לשבת לועז קוייט בדם׳ שונצ׳ וט״ס
 הוא וציל קנײ״ט בל״צ Boot, canot פי׳ ספינה
caquct קטנה או כגי׳ הרשב׳׳ם לביב קוקיי׳ט והוא 
 Fischbutte, והוא כמו סירות חגה ובוצ״א בסי׳
 רישב׳׳ם היא Schiff, vaisseau פי׳ ספינה ולרעת
 ובינו נגזר בוצית מן ביצה מים וכיה כסי׳ ר״ח
 (הובא בתופס׳ הניל) ״ועל שם שטהלכות על
 בצעי מים קרי להו ביציאתא״ ע״ב, ולסי סי׳ זה
 י״ל שגם דוגית הוא ל״ר אמצעי׳ doga פי׳ גומא
 וגבא ובצעי מים וא״כ בוצית וחגית שוות בהוראתן
 וזה דעת רבא וכנים דבריו שמלת בוצית ל׳פ על
 כן נשתמש בה ר״נ שהיה בבלי ומלת דוגית ליד
 על כן שגורה בסיו של סומכוס שהיה באיי] —

 בצל (מל״ט וכן בליס בצלא Zwiebei) בצלים
 הסריסים בפיב בשביעית <מ״« ובסיב דדיה
 בגט׳ ולירקות (״י-> פי׳ בצלים שנחתך זרעם י)
 ולא יעשו זרעונים כמו הסרים שאינו עושה זרע,).
 ירושלמי(שביעי׳ פ״ב דליי סע״א) מהו בצלים הסויסין
) בצלייא (קסראי) [ציל קסדאי]4) דלא  אילין,
 עבדין זרע5) פ״א ש מ י ע ך ז ר ע ם קורם שהוקשו
 כדי לנדל ראשם. בצלים הקיצונים (שביעי׳ 6״ח•
). בצל של רכפה פי׳ בעי  °"א> ם״ בעי קייץ,
 רכפה י), הבצל והבצלצול בראש כלאים(פ״א, מיג)
 בימש׳ (ויש כלאי׳.ינ״ז•). בצלצול פגלגולה לש׳
, Rettig] וי״ט בצלצול J ^  ערבי, צנון פוגלא [
 של יער. * [אחייה ובערך פלסלום פירש רבינו
 בצל המדבר, וכן פי׳ הרטבים בצל המדבר,
 ובירר הגי׳ פללגולה וכיה בר״ש כלאים וניל
 להגיה פולפולא בל״ר bulbulus פי׳ בצלים קטנים
 ומצאתי ראיה טפ״ט לרמב״ם שכתב אולי בצלצול
 ?זם לבצל הקטן וכן פירשהו אחד מן המפרשים.
 — וכניה נדה י״ז. בצל קלוף׳ קיוושי׳ פ״ב רע־א
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. בצלים קשים לגוף כחרבות, עידו׳ כ־ט: . י ל צ  ב
 לא יאכל אדם בצל מסגי נחש שבו עיייע נחש
 א׳. ב״ד פס״ב קליפת בצליא, ושם סצ״ה קלף
 בצליא. ובעירו׳ כ״ט. הרכה פעטי׳ עיי״ש. וכן שם
 הפרטי בט״ר פי״ב ר׳ בצלה, ירו׳ פנה׳ פ״ו דכ״ג
 ע״ג, ירו׳ הגיג׳ פ״ב דע״ז ע״ד מרים בת (ברת)

 עלי בצלים] —

abschaicn, בצל (בל״ע ונרדף עם פצל * 
 sich abzweigen) עירוי כ״ט רע״ב לא
 אבציל זירתא אבל איבציל זירתא לית לן בה
 ובדם׳ פיזארו הגי׳ אפציל וכיה בתום׳ חולי׳ ניט:
 ד״ה והרי וכיה הגי׳ בע׳ פצל ובאו״ז סי׳ קליא פיק
 י׳ אבל כע׳ פצל לגי׳ דפי װיניצ׳ ועה״ק שנת
 שניב בשם יש גורפין מצויין ג״כ הגי׳ איבצול
ה דבוצלנא  ובאמת כן גרם רש״י בקידושי׳ פ״ב: ד
. וחבירו בעירו׳ כ״ט: דלא איבצול זירתא שלא . 
 גדל זרת וכעין זה פי׳ רבעו בע׳ פצל וז״ל (לגי׳
 כיי ק״ט) פי׳ אם הוציא עלין וכי. פי׳ בל״ע כמו
 פצל בל״ט ושיעורו העלין מתפצלין ועולין מן
 הארץ וכן פירש״י קידושי׳ ם״ב ן האי אגם לישנא
 דמצלא (כיה בע׳ אגם וכיה בתום׳ חולי׳ הגיל
 דבוציל ולפנינו הגי׳ בוצלנא ועיייע פצל גי׳ דם׳
 װיניצ׳) וםירשיי שהוא מבצל ועולה מן הארץ.
 וכן שיעור המאמר איכ״ר פתיחתא סי׳ כ״ג על אם
 ד,דרך (יחזק׳ ב״א, ב״י) על אמא דבצליה בראש
 שני הדרכים ובקהל׳ר ס׳ וישב הגי׳ על אס
 דבצלי בראש שני הדרכים פי׳ בראש הדרך
 שטתפצלין הדרכים ופורשין זה כאן וזה כאן וכן
 הוראת פעל פצל בל״ע ובילק׳ יחזק׳ רמז שפיא

 הגי׳ על מה דנעלה בראש שני הדרכים.

 * ביצול עיייע יצול.
 1 בצע (בל־ם וכן בל״ע ^ נרדף עם
 פצע ובלא״ר בזע zer- anbrcchen פי׳
 סרס לחם; נ׳) פרם דבר מחלוקה, והושאל: הפשיר
 ausgieichen) הבוצע הוא סושט ידו תחלה 'בדג
 דג׳ שאכלו <בייי׳ «״'•> ובגיטי׳ ס׳ ד,נזקין בגט׳ אלו

 דברים אמרו מפני דרכי שלום (ניט:). אמרו עליו.
 על פנחם בן יאיר מימיו לא בצע על פרופה
ג דהכל שוחטין(חילי׳ז׳:)כלומ׳ י  שאינהשלו בד

 י) כ״וז נכ״י ו״ו ליד ה״ב ודפי װיניצ׳ אבל בשדפיע ראשם. «) וכן פי׳ הרסבים בפיס לשביעית עיייש. י) בדפי װיניצ׳

ן וסבר הכותב איל׳ הוא קיצור אמר ליה. *> והוא בל״ס פי׳ נקמט תמיד י ל  גי׳ הערר אמי ליה וט״ס תחת א י

 וכן בליע Xis• פי׳ מיעד בראשו וגי׳ קפדאי אי׳ בכיי ליד אבל בכ״י ו״ו ובדפ־ע אי׳ קפראי ובתוס׳ שס ר״ד, י׳ד. ד״ה

 בצלי׳ הגירפא בשם ר,ידו׳ קופיאי ולפנינו כידו׳ הגי׳ כופראי וכ״ה בכ-י ה-ב וכ״ה כד״ש שביעי׳ בי, ט׳. 5)בדפ״ר ובד׳

) ושש הביא רבינו תוספתא פ״ג רמעשרות איזהו בצל של רכפה כל שעוקצו מעוך  פיזי לי׳ ציון זה. ״) עיייע קץ כ׳. ד

ה כמו בצלייא כ ו פ ר א י פ כ  לתוכו עיכ וגי׳ ישרה היא וכיה בידו׳ סוף מעשרױ דניב ע״ג הרי שמפורש כצל של ר

 הנ״ל וזה מטעם שתבינו כי רכפה היפך אותיות של מלת כופרה אבל האמת אראה לך כע׳ רכפה שהיא שש מקוש.
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ה נ י א ת ש ל פ א ע י צ ו מ ך ה ר י א כ  ל
) ולא נהנה אלא מיגיע כפו. <א׳יב מחלק 1 ו ל  ש
 פת שלימה אחר כרכת המוציא ליתן למפונים).
 * [אחי״ה וכן פי׳ רגמ״ה כ״י לחולי־ שם וזיל:
 . ולא היה נהנה] — בר״ג דסנהד׳ <וי: ותוספת׳ סנהד׳
 י״,0 אי זהו משפט שיש יעמו שלום הוי אומר
 הביצוע. נצע אמרתו (אי,כ׳ ב׳׳ י׳׳® כנר פי׳ נע׳
ה בין בעלי דינים כי ר ש  אמר [ג׳]. (א״ב פי׳ פ
 כה נחלקים דמי התביעה). * [אחי־ה בדפ׳ע בטעות
 נחלק הך ערך לשני ערכים וטעמו פרם ושבר
 וכ׳׳וז בל״ע ופו׳ ובהשאילה פרס התביעה היינו
 עשה פשרה וכניה נענין ראשון.• ברכו׳ מיו.
 בעל הכית נוצע כדי שינצע בעין יפה. ושם מ״ז.
 אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן וכי. ושם
 ל״ט5 ושנת קי׳׳ז: ילק׳ בשלח רמז רניח בשבת
. רב כהנא  חייב אדם לבצוע על שתי ככרות .
 נקיט תרתי ובוצע חדא ר׳ דרא הוה בצע אכולא
 שירותא (עיייע שר טי), ב״ב צ־א: כד הוה בצע
 ינוקא חרובא, והשם ביצועא, ביצעא והקבוץ ביצועי,
^ שבת "ק״מ לא ליבצע ־  ביצעי וכיה בל׳ע ^
 ביצועי- סוכי כ״ו. וכמה אכילת ארעאי א״ר יוסף
 תרתי תלת ביצעי ביה בכ״י מ׳ ובעל ד״ס צד ל־ח
 אות ח׳ הוכיח שכן היה ניב לפני רש״י שפי׳
 בזה״ל: שתים או שלש פעמים יתן לתוך פיו
stuck, morceau* מורשייליש ע״ב ופי׳ בל״צ חתיכה 
 וכן לועז רש״י לשבת קיט. ב׳׳י מורשי״ל עיי׳ דיס
 שבת צד קפ״ו t אות כ׳. — ובענין פשרה נמצאה
 הטלה עוד פנהד׳ ר: ז׳. צאו ובצעו, ושם אפור
 לסניע וכל הבוצע הרי זה חוטא, ובירו׳ סנהד׳ פ״א
 די״ח: המבצע חוטא והמברך את המבצע הרי זה
׳ גי> ובוצע ברך ל"" ה ת )  כמנאץ לפני המקום שנא׳
 נאץ הי, פנהד׳ ר: ריב׳ק אומימצוד, לבצוע, ובידו׳
 סגד,ד שם הגי׳ מצוה לבצע, ושם ועיי׳ בתוספתא
 פנה׳ פ״א פעמים שאתה דשאי לבצע פעפים שאין
 אתה רשאי לבצוע וכי והשם ביצוע עיי׳ מאמר
 הנ״ל מסנהד, ובירו׳ סנהד׳ שם הגי׳ איזהו אמת
 שיש בו משפט שלום הוי אומי זה ביצוע ובפפרי
 דברי׳ פיסק׳ י״ז ױלק׳ דברי׳ רמז תתיב איזהו
 שלום שיש בו משפט אמת הוי אומר זהו

 ביצוע] —

einsammeln, zusammen- 2 בצע (בליע • 
 tragen) בידו׳ מגיל׳ פ״א ד״ע. וירו׳
 תעני׳ פ״ד דסיט: וכדון אין את מבצע לה קניי
 לא נסבה פי׳ ועתה אס אתה ממלא בקנים בית
 שמש כמספר אנשים שחיו שם בקדם קדמתה לא

 יכילם המקום ההוא וגוזר אני המלה מל״ע הרשוט׳
 וטעמה מקבץ ומאסף וממלא.

 בצע <בל״פ ywavassorbehriitmss בשבועו׳
 בגם׳ כל שלא נעשית יט״ז•) אבא שאול
 אוט׳ שני בצעים היו בהר המשחה העליונה
 והתחתונה. (א'כ במס׳ סנהד״ פ׳ החלק »״י•) מה
 ביבשה כך בין בצעי המים על אחת כמה וכמה
 פי׳ פלגים ואגמים). *[אחי־ה בנו״ג בשבועו׳
 ביצעין אבל בתופפת׳ סנהד׳ ם״ג בצעין ובסנהד.
 ו׳: בצעים וגי׳ ר״ב בסנה׳ צ״ו כמו גי׳ רש״י בצעי
 ובנו׳׳ג ביצעי וכיה בשבת ל״א. מפני ימה רגליהם
 של פרסיים [כיד. בכיי מ׳ ובנויג' אפריקיים וכ״ה
 באדדנ פט״ו] רחבות . . מפני שדרין בין בצעי
 המים ובכיי ט׳ בבצעי המים ובאדרינ שם בטיס
 בבעי הפים וכבר העירותי בע׳ בץ שגי׳ ד,ירו׳

 בכיט בצים כי זה האחרון נגזרה מלים ועד׳ ובצע י
 ל״פ הוא וטעמו בריכת ומקור. מים ורש״י לפנהד׳
 ושבועו׳ לועז מרשק״ו ולשופטי׳ ד׳, י״א מריש״ק
Sumpf, marecage ובל״צ אגם מים מלא רפש וטיט 
 ובה לועז נם ביצה(לאיוב ח׳, י״א מחיק׳ ט״י׳ י״א) ואחו
 מיאשי׳ °"א׳ ב׳> וכן לועז אגם תענילכ״ב פע״א] —

 * בצץ(Wasser ausschwitzen, tropfeln בל״ע
J ובל״ם בצץ) ירו׳ פסחי׳ רפיז דל״ד. ^ . 
 כל העצים בוצצין משקין ושל רימון אינו בוצץ
. אם בלחין אפי׳ של ריטון כוצץ אס  משקין .
 ביבישין אפי׳ כל העצים אינן בוצצין, ירו׳ מ״ק
 רפ״א ד״פ. ותופפתא מקואו׳ פ״א כל זמן שהגשמים
 יורדין וההרים בוצצין פסקו נשפים אעיס שההרים
 •בוצצין הרי הן כמי תמציות פפקו מלהיות בוצצין
 הרי הן כמי גביים פי׳ בצע בל״ע וסו׳ מוציא מים
 טיף טיף וענינו קרוב לפתרון מבצבצין עיי׳׳ע נץ

 א׳ וע׳ טץ.
 * בציצטראות ט״ם תחת כצוצטראות עיייע גזוזטד.

 * בצוצרי1ת עיייע פאר. וע׳ קרנית.

der taube Teig, der beim Klopfen) בצק חדש 
keinen Schall yon sich giebt daher 
 noch nicht gahrt) בפי ואלו עוברין בספח (ט״י•)
 פי׳ שלא [ניכר אם] נחמץ *) (ומימנו) תכחו ביד ולא
 תשמע טמנו קול. * [אחייה פידש״י שאין ניכר
 אם החמיץ אם לאו שמשונה הוא כחרש הזה וכי,
 עײישוכ״כ הרטבים נםיימ וכצק החרש הוא שיכה
. וכאשר לא נודע אס . ל  עליו ביד ולא ישמע לו ק ו
. חרש . ׳  נחמץ או לא וכי, ור״ח לפסחי׳ צד ע״ז פי
 ואין אדם יכול להרגיש בו וכי, וכלי ספק גס בדברי

) לי׳ נרפ״ר ועיי׳ בסטיו,בפניס.  י) נ״ח בכ״י ו״ו ל״ד ה״ב ופאריז ורפ״ר אבל בשרפי׳ ע נשמט. י י

20* 
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ר אם נחמץ כמושתקנתי. כ י  ובינו צ״ל שלא נ
 ווע ששמנו מלת וסימנו שאי׳ בדפ״ע חוץ מדפ״ר
 תחת שני _ עיגולים מטעם שהחדשות אץ סימן
 דא״ב אמאי הצריכו לעיסה אחרת שכשיוצא בו
 ולמה לא 'החמירו מספק וכ״כ מ״פ נגר שיטת
 הואב׳ו שכתב בהשגות הלכי חו״מ ם״ה הי׳׳ג
 והחדשות גם הוא סימן לחימוץ וכי ולכאורה י״ל
 שראב״ד מדברי רבינו הביא ראיה לשיטתו אבל
 האמת מלת וסימנו יש למחוק וכן לי׳ בדס״ר. —
 וירו׳ פסחי׳ פ׳׳ג סהל״ב דיל. מסורש חרש בצק ן

 בצק שצינן ועיי׳ פירושו בקיע] —

dor Teig, klebrige Masse) בצק תחת צפ1רן 
 unter den Niigeln) בצק
 שתחת הצפורן באלו חוצצין במקואו׳ פ״ט (טיט
 פי׳ הצוי י) שתחת הצפורן בין צפורן לבשר שהוא
 לח כמו בצק. * [אחייה והקבוץ מבצק פסחי׳ מ׳.

 בצקיות של נכרים] —
durch das Abschneiden, Absondern) 1. בצר 
umsclilosson, מבוצר מל״מ ; ummarken 
 ummarkt) מן הצד ונעשית מבוצרת בס״ק דנגעים
 <מ״ה יעי,׳ מ״י> פי׳ מגודרת') סביבות המכה כעיר בצורה
 (ישעי׳ כ׳ז׳ ״)3) ובפ״י בנגעים(מ-כ ומ*» מבוצר ושלא
 מבוצר. *[אחי״ה וכניה ירו/ פסחי׳ פ״ז דל״ה:
 ירו׳ שבועו׳ רפ״ח דל״ח: גג מבוצר, דביר פ״א
 הובא בילק׳ תהלי׳ סרמיז תשעיט עיר מצור(תהלי׳
׳ י״א) עיר שמצירה ומבצרה לישראל (בילק׳ עיר  ם׳

.  שמצדה לישראל ומבצרה לישראל) ד״א .
 שמבוצרת מכל מקום שאין אדם יכול לכבוש
 אותה׳ ד״א . . עיר שהכל מבצרין אותה, ובבנין
 נפעל: מגיל׳ י״ד. סנהד׳ ק״י. תנחום׳ קרח פי׳ ייא
 דרע״ו. במ״ר פי־ח ילק׳ קרח תשנ״ב מקום נתבצר
 להם (לבני קרח) ועמדו (פ״א וישבו) עליו וכי,
 קהל״ד פ׳ טוב ללכת? ויבא איש ממקומו(איוב ב׳)
 ממקום שנתבצר להם בגיהנם וכי, שמ״ר פל״א עד
 שתגיע עונתן ליבצר כולם ענין סגירה והקסת
 סביב לגדוד בינם ובין אחרים זולתם כמו לבצר
 החומה ישעי׳ ביב, יי. וממנו נגזר בצירתא עיי״ע] —

 2 בצר (winzem) בס׳ אחרון 4) דאהלות(פייח מ«א)
 או בוצר בצור פי׳ בוצר כאבן. * [אחי״ה
ג  ועיי׳ הר״ש, ובנייה באהל׳ שם וירו׳ שבת פ״א ד
 ע׳ ג כיצד בוצרים בית הפרם וכי׳ עיייע בית פרס.
 שבת ט״ו. י״ז. עיז ל״ט: חולי׳ ליו: הבוצר לגת,

 שבת י״ז. פסחי׳ ג׳: מפני מה בוצרין בטהרה וכי
 והשם בצירה שבת שם אם הגיעו ענבים לבצירה
 וכי׳ ובשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהם
 והקבוץ ב״ב ל״ו: ג׳ בצירות, מליט ויקר׳ ב״ה, ה׳] —

 3 בצר טל־ט וכן בל״ם ובל״ע ^־•abschneiden) י
 בס״ג דהקוטץ רבה <מנח׳ ל״י:> האי מאן
 דבצריה לגלימה לא עביד ולא כלום פי׳ שחתך
 ממנה קרן אחד שוייה בעלת חמש כנסים. * [אחי״ה

 בנו״ג טלית בעלת חמש] —

 בצר (מל״ט verringem והתואר בציר וכן
 בל״ס wenig, kiein) בסנהד׳ פ׳ החלק
 <ק״ח:) לא בציר משיתא ולא טפי מתריפר סי׳
א ל  פחות [עיי״ע זקיתא] תרג׳ (ידו׳ לדברי׳ מיו׳ א׳) ו
 תגרעו ממנו ולא תבצרון מיניה). * [אחי״ה בדם׳
 אמש׳ נסדר הך ערך בקישור עם ערך הקודם
 וטעות היא. ומה שענינו חסרון ומגרעת במו לא
 יבצר מהם יביאני׳ י״א׳ י׳> הרבה בשים ד״ט עירו׳
 ה׳ רע״ב דמטפי ביה או דטבצר ביה׳ ב״מ ק״ג:
 בצרי לך, ע״ז טי. ושם: ונבצר מנייהו, חולי׳ ס־ה.
 בצר להו חרא, נדה ס״ה. למבצר לה חדא, שבת
 י״ט. אי טפי אפסדיה . . ואי בציר אפסדיה, ב״ט
 כ״א. בציר מהכי, ע״ז טי: ספרא בצירא תנא

 תוספאה ועיי״ע ספר בי] —

Abgesondertes, der abgesonderte Theil) בציךתא 
ה והבניה וקירותיה ר ז ג ה  im Tempei) ו
 (יחזקא׳ מ״א־ י״» תרנ׳ ובצירתא ובנײנא וכותליא.

 • [אחייה ועיי״ע גזזטרא ניא] —

(eindringiiche Bitte ביצור, בצר <ענין פצירה * 
 דב״ד רפ״ב עשרה לשונות נקראת
 תפלה ואלו הן שועה ובי ביצור קריאה ובי ביצור
 וקריאה דבתיב בצר לי אקרא ה׳ וכי, ובילק׳
 ואתחנן דרמ׳׳ז תתי״א הגי׳ נקראת בצר וקריאה
 שנא׳ וכי אולי הוא מליט הפציר ושרש פצר נופל
 על לשון בצר ואין זה בי אם זכר לדבר לדרוש
 בצר לי וכי, ובאמת במד שוח׳ טוב הובא בילק׳
 ש״ב רמז קנ״ז חסר׳ בין י׳ שמות של תפלה מלת

 ביצור או בצר.

die idum. ביוצרה (בל״ס בוצר ובלימ בצרה • 
t i t ז ! 

 Stadt Bozra) ירו׳ ברכו׳ פ״ג ד״ו סע״א,
 ירו׳ נזי׳ פ״ז דנ״ו. אתת אימיה לבוצרה, ירו׳ שבת
 פ״ג הל״א ר׳ אבהו הורי במצדה, ירו׳ שביעי׳ פ״ו

 י) כ״ה בכ׳׳י ויו ועה״ק שנת שניב וכ״ה בשאר מקומות בע׳ צוי ובפסחי׳ נ״ו. אי׳ צאוי ובכיי ל״ד כאן הגי׳ הצאו וגיל
) כיה לנכץ בכ״י ה״ב ובדפי׳ר, ובשדפ״ע מגובית. י) כן הוא בפירה״ג בסד״ט דכ״ו אך  הצאוי ובמקואות הגי׳ הצואה. י

) כיה לנכון בכל כיי ובדפ״ר אבל בדפ״ע בט״ס בפ׳ ב׳.  שש בטעות נשמט׳ מלת מגודרת. 4
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 דליו רע׳׳ג רשב״ל אזל לבוצרה (ובבלי ע״ז נייח:
 ר״ל איקלע לבצרה)׳ ירו׳ כלאי׳ פ״ח דל״א ע״ג
 ושם רם״ט דל״א ע״ד וירו׳ מיק פ׳׳ב דפ״א 5 וירו׳
 יום׳ פיה דמ״ב ן ירו׳ עירו׳ פ״ג רב ע״ד וירו׳ נדרי׳
 רפ״ו דל״ט ע״ג, ירו׳ נזי׳ פיו דנ״ה רע״ג ר׳ יונה
 בוצרייא, ביצריה, שהש״ר ם׳ שובי ר׳ ברכיה
 בוצריה, איכ״ר פ׳ רוח אפינו ר׳ אלעזר בצראה׳
 ירו׳ ביכורי׳ פ״ג דפיה ע״ג אם היתה מצרית אינו

 מביא, ושם העיר באדום ידועה מליט.

 * בצת (Baza nordi. von Akko) ירו׳ דמאי פ״ב
* v 

 דכ״ב ע״ד שצת ובצת ובתום׳ שביעי׳ פיד
 שנץ ובצת ונזכרות בין העיירות האסורות בתחום
 צורא ולדעת מהרי״ש תיא צד ק״ז בין עכו ובי

 כזיב הכפר באצא.
(anhangen, an»c111iessen = חבק) ק = אבק? 
 מיבק הוא דאביק בה בפ״ק דע״ז בגט׳
לת (מנחי׳ מ״ב.)  ואלו דברי׳ (״׳י••) ובדיג דם׳ התכ
 אביק לחו מיבק פי׳ ענין דבוק כלוט׳ •היה עונבן
 ומדבקן פטוך לכנף*. » [אחי״ד! הועתק מפי׳ רגמ״ה
 כ״י למנחו׳(בקובץ ב״י אנגייליק׳ דף ג׳ ע״ב), וכן
 פי׳ רש״י למנח׳ וכנ״ה ע״ז שם אביק ביה כולי
 עלמא 'נטי אביקי, ושם י״ז. אביק בה טובא, פנהד׳
 פ״ד. בתר דאביקי בהו פי׳ ענין דיבוק וקישור
ן (בראשי״ ל״ב, ב״ח עיי״ש מ ש ע י ק א ב א  מל״מ ױ
 דברי הרמב״ן וע׳ אבק ב׳ וממנו אבוקה תחת חבוקה
 ואות ח״ת מובלעת כמו תותיה תחת תחותיה,
 מסותא תחת מסחותא וגם בל״ט אמוצים מכרי׳ וי,
 ״• י> תחת חמוצים כמו חמוץ בגדים (ישעי׳ ם״ג׳
 א,). ורבעו היה לו לפדר המלה בע׳ אבק כי שם

 מקומו] —

schauen, aus- בק =בקא (בל״ם ונרדף עם בצא 
 forschen, durchsuchen) זיל בקי מאי
 דיניה בר״ג דפפחי׳ «׳» י) וברפואות דמי שאחזו
 (גיטי׳ ס״ט••) ואי לא ליבקי שכיבה דשכיב בשבתא,

 פי׳ ענין חיפוש. (א״ב בקי כמו בדקיה, ליבקיה
 כמו ליבדקיה ואות דל״ת מובלעת.) * [אחי״ה ולא
 נצרך לזה, ויותר טוב היה לר״ב לומר שאות ע׳
 מובלעת ובקי כמו בקיע עיי׳׳ע בקע אבל היותר
 טוב שהוא לים הרשוט׳ וטעמו בחן השגיח והכיר
 וכיה בל״ע ,<j וכנ״ה ב״מ פ׳׳ד? בקי באבוך ופירש״י
 בקי לשון בקיאות וידיעה, קהל״ר פ׳ תן חלק עד
 דאינון בקיין פי׳ עוד הם מחפשים׳ והתואר בקי

 עיי־ע] -

J בל״ס בקא ולנקבה בקתא  בק =בלןא (בל״ע !
 Mucke, wanze) בם׳ אלו טרפו׳ בגמ׳
 נשתברו(חולי׳ נ״ח •י) אמראי בקתא לבקא י) [ושם]
 לית בקא בר יומא י), ובר״ג דם׳ המוציא ײן (שבת
 ע״ז» מ״ט תורא אריכא גנובתיה משום דדייר
 באגמא ובעי לכרכושי בקי 4)י ובם׳ הישן בםוכ׳
 בגט׳ חולים (סיבי כ"י> משום בקי פי׳ י״א פשפש
 [9־-*׳wanze cr] בל״ע בק ונמצאות במטות
 ובמחצלאות ששוכבין בהן בני אדם ובםםינות
 ובכל מקומות וייט זבובים קטנים. • [אחי״ה וכי״ם
 פירש״י בחולי׳ מין זבוב ובשבת יתושין ובםוכ׳ לא
 פירש אלא בטלה זרה צעצל־ש והוא לפי דעתי
 לאי״ט zenzara, zanzara וכן צ״ל בחולי׳ תחת

— [Macke, Schnacke צינצא ופי׳ יתוש בל״א 

 בק = בקא (weinkrug וכן בל״ם בוקא מלים
 בל״י (לפי העתקת ע׳ זקנים
 לירמיה י״ט, א׳. י׳) ובל״י אמצעי׳ , ובל״ר
 אמצעי׳ bauca, buza) לא תיתלו בוקי פריקי ברב
 נחמן הכי א״ר נחמן הרי הוא כמתנת בריא והויא
c קנין בפי ימי שמתו בגט׳ שייר קרקע (ב״ב קנ־א 
 ובם׳ אין מעמידין בפמוך להשלקות(עיז ל״ז:) א״ל
 רבא לא אמעו לכו לא תיתלו בוקי פריקי ברב
 נחמן הכי א״ר נחמן פפק טומאה ברה״ר התיר
 להם, ובם׳ אלו טרפות בסמוך לכרס הפנימי׳
 (חילי׳ נ׳־> א״ל רבא לא אפינא לכו לא תיתלי
 בוקי פריקי בר״נ הכי אמר רע מקום הדבק אפי׳
 ניטל כולו כשר. פי׳ כלים דקים כמו בקבוק (מ״א
 י״ד, ג׳,• ירמי׳ י״ט׳ א׳• י׳) כלום׳ דברים שאין בהם
 ממש. *[אחי״ה וכניה עודי הפעם ב״ב ז׳. א״ל
 רבה [צ״ל רבא] לאו אמינא לכו. לא תיתלו ביה
 בוקי פריקי בר״נ הכי אמר ר״נ כי דדיירי אינשי
 וכי, ופי׳ רגט״ה כיי לביב ז׳. כלוט׳ לא תאמינו
 בדברים דקים הללו. ובפי׳ רגמ״ה כיי לחולי׳ שם
 פי׳ בוקי פריקי נורות דקים. ודע כי בגוף המאמר
 הזה ששגור בפי רבא ביחום לר־נ בבר חרתי
 דעתי במכתב עתי נייצייט להחכם פאנטו(חי־א
 צד תקל״ו ואילף ומאשר לא כל אדם יכול
 לחזור על דברי שכתבתי שם אחזור ואשנה כאן
 תוכן דברי בקיצור נמרץ. היתד הנאמן לתלות
 בו דבורו של רבא מצאתי בעירובי׳ ס״ד. א״ר
 יהוד׳ אמר שמואל שתה רביעית יין אל יורה אמר
 ר ב נ ח ט ן לא מעליה הא שמעתא דהא אנא כל
 כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילאי
א מ״ט אמר מר הכי האטד ר׳ ב ל ו ״  דעתאי א

: לא העיר על זה. 1)עיי״ע אמר ב׳  י) ובנו״ג בדוק אבל-רש״י כ״י ובכ״י מ׳ נתקן.בגי׳ רבינו ובעל ד״ס פסחי׳ «ד ד׳
) עיייע ברכש א׳. ) עיי״ע דדב. 4  ושם השינויים וגי׳ רבינו יותר טוב. י



 m - P? 158 קנח

 אחי כיח וכי כל האופי שמועה זו נאה וזו אינו
 נאה מאבד הונה של תורה א״ל הדרי בי וסירש״י
 לא אופיף עוד ע״כ כלו׳ לא יאמר עוד על
 השמועה לא מעליה אבי^ לא חזר מלשתות
ג אהב  רביעית יין קודם שהורה. נשמע מזה שד
 לשתות יין וגם הרבה חביות יין היו לו בבי חמרא
 שפעם אחת כעסה ילתא אשתו ושברה ארבע
 מאות דני דחמרא עיי' הסיפור בברכו׳ נ״א$ ומרוב
 אהבתו אל כוס מלא יין היה רבא רגיל לומר
 מר״ג אל תיתלו בוקי סריקי בר״נ כלומ׳ לא תתנו
 כלי׳ רקים לר׳ינ שאינם ראוים ונאותים לו וכן
 איניו ראוי דבר זה שתאמרו בשמו וקרוב הדבר
ג שלא היתה  שמשל הדיוט היה בסי העם נגד ד
 דעתו מעורבת עם בני אדם והסריז על טדותיו
 בגסות הרוח ויהירות לא בלבד נגד ההמון אבל
 גם נגד ת״ח עיי׳ קידושי׳ ל״ג סע״א ושם עי. כ״ מ
 קי״א. חולי׳ קל״בז ועיי׳ סנהד הי. אשר על כן
 המשילו אנשי דורו כזה לר״ג לפגום בכבודו ואולי
 שבני שכנציב דליצני הוו ומשכו בליצנותא
 <פסחי׳ קייב:> הם נשאו המשל הזה נגד ר״ג כי

 בשכנציב ישב ר״נ אחר חרבן נהרדעא עיי׳ קורות
 היהודי׳ מגרעטץ ח״ד, ב׳ צד תיצ] —

bucca וכן בל״ר das Hohio ^ y ביקה <בל־פ 
das Huftbein in der והושאל לכף הירך 
c כ ת (חולי׳ מי ו פ ו ) בדיג דאלו ט H o h l p f a n n e 

ה (׳טס נ״ג:> האי בוקא מ ה ב ת ב ו ו ש ׳ דא,&ן כ ט ג ב  ן

 דאטמא דשף מדוכתיה טרפה, פי׳ ביכנא דהיא
 באסיתא של ירך שזז ונמשך ממקומו, שף מלשון
 שפיפון עלי אורח (כראשי׳ פ־ט׳ יי» <שהוא נחש
 וזז ודולג תמיד). * [אחי״ה שמתי סוף העי בין
 שני עגולים ובלי ספק דברי ר״ב הם אף כי לא
 מסומן בדם׳ אמש׳ ובכל כ׳י ודפוסי הערוך ועה״ק
 חסר. וגוזר אני המלה מל״פ ורו׳ הרשוט׳ ונקרא
 כן כף הירך על שם שהוא חלול והוא חור שבעצם
 ׳ האליה כי ראש הצלע משופה .כמין. עלי וכן
*01X0; נקראה בוקא דאטמא הולית והוא כליי 

 פי׳ חלול] —
ל (יבמו׳ פ״ד.) ר ע  ביקיא (Ortsname) בס״ג ךש׳ ה
 י חברו עליו תלמידיו כתרנגולין של בית
 בוקיא פי׳ תרנגולין של אותו מקום חריפין ואין
 , מגיחין לתרנגול אחר להיות עמהן. * [אחייה וכן
 פירשיי בקיאים וחריפים ואין מניחין תרנגול נכרי
 ביניהן עיכ ובין ובינו בין רשיי גוזרים בקיא
 מלש׳ בקי עיייע הבא אח׳׳ז, ובידו׳ ספיח דיבטו׳

 אי׳ רק וחברה עליו חבורה וכן אט׳ רבי בעירו׳ נ״ג.,
 כשהיינו לוטדין תורה אצל ר׳ אלעזר בן שסוע

 היינו יושבין ששה ששה באמה] —

kundig, er)- בקי(פי׳ בל״ס הורגל בדבר 
 fahren) משני דפנהד׳ פ׳ ארבע מיתות
 (פיז, מ״ב יניב•) שלא היה בית דין של אותה שעה
 בקי. ת,־״י (בי, כיאשי׳ מ״ט׳ י״ט בפסוק חכלילי
 עינים בקיין בהלכה ממיכל בהון חטסין). * [אחייה
 וכתשבי הגי׳ בקיאין ולדעת הח׳ לעווי בעמתיר יש
. . .  לתקן נקיין כחלבא וכיה באמת בכיר פצ׳׳ח .
 וסודרים דברי תורה בשינים עד שהן מוציאין
 אותן נקיים כחלב. — וכג״ה ברכו׳ ל״ח. בקי
 בברכות, דיה כיט? ילך אצל הבקי ללמוד, תעני׳
 ט״ז סע״א בקי לקרות בתורה וכי, ובקי בכל הברכות
 כולן, קידושי׳ יי: בקי בחדרי תורה, ירד כתוב׳
:  פיה דכ״ט: בקי בסתרי תורה, בבלי כתוב׳ ו׳
 בקי מותר שאינו בקי אפור(לבעול בשבת), ב״ק
 ניה. בקי באגדה מיק כיח: בקי באגדות, חולי׳ נ׳׳ז.

 אינו בקי בתרנגולים, בכורו׳ ה׳. משה רבינו בקי.
 בחשבונות הוי, יומי טיט. בקי ברפואות, יבמו׳
 קיב. כלום אתה בקי בר׳ יהוד בן בתירא ובתופם׳
 יבמי פי׳ב הגי׳ בקי היה לך ד״י ב״ב ובידו׳ יבמו׳
 פי״ב ד״ב ע״ג בקי לך ריב׳׳ב מימיך פי׳ מורגל לך
 ומכיו אותו, וכן בב״ר מפייט יחזקאל מצאו בקי
 מכולם, פי׳ מכיר להשיב תשובה שלטה עיי׳ ט״כ.
 תוספת׳ כלאי׳ סיג שהוא בר ובקי בהלכות׳ הכרם,
 ובביר ססס״א עיייע גביע. והקבוץ שבת פ״ה.
 שהיו בקיאין בישובה של ארץ וכי, יום׳ ל״ח. בית
. יש . ן י א  גרמו היו בקיאין וכי, כתוב׳ ו׳: אין בקי
 בקיאין בהטייה עיייע ט. גיטי׳ פ״ו: הבקיאין בדבר
 הלכה, קידושי׳ ל׳. אינהו בקיאי בהפרות ויתרות
 אנן לא בקיאינן, ב״ב פיט? שמא יאמרו הרמאין
 אין ת״ח בקיאין במעשה ידינו, מנד,ד׳ ציד: שלא
 היו בקיאין בהלכות טו״ט, חולי׳ ד׳. אין בקיאין
 בדקדוקי מצות כישראל, מגיל׳ ד מעיב אין הכל
 בקיאין במקרא מגילה, ר״ד, כיטן אין הכל בקיאין
 בתקיעת שופר, ובלש׳ נקבה הגיג׳ ה׳ סעיא שאני

ה דקים ליה בגווה דבקיאה] —  בת ד
linsenformige aipaxr) ־ בילןייא (או טל״יJ©5 

 Huisenfrucht עיי׳ דיאםקארידיפ
 ב, קי״ח ובל״ע או טל״י pixiov, frUix גליד
 vicia בליע Wicke) ידו׳ דטעשרו׳ ם׳ העוקר
 שתלים (rpD פ־ה »״=•> זרע ביקייא (הבקייא) [ציל
 הא בקייא] עצמה לא פי׳ כליי ורו׳ וישט׳ מין עשב
 וקטנית אשר זרעו שחור דומה לעדשה והזרע עם
 העשב מאכל בהמה). *[אחי״ה וו,וין עם ד״ב
 וכניה יוו׳ פוף חלה ד״ס ן מפני מה לא גזוו על
 הבקייא וכי, ותוס׳ מעשרו׳ פפ׳גזרע אסטים ובקיא] —
;bucco, buco בליר אמצעיי Possenreisser) ב קירן 
 מוקיק Grimassenmaclier בל"י ;awxo בל׳
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Muiidver- מוליוז ; moqueur בל״צ mokus הונגרי 
 ziohor בל״י AuW.aivcov; ; לוליין Schwatzer ,;6ג*ג
garrulus ; בל״ר Schwatzer ן י ר ל ג ( X i X i o (0; 

 סגלרױן Puppen- Marionettcnspicior מל״י אמצעית
 ומל״ר אפצ׳ ,sigiiiarius) בפ״ק דע״ז
 בגט׳ אין בונין עטהן <ע״ז י״ח:) ת״ר ההולך
 לאסטדינין ולכרקוס וראה את הנוהשים ואת
 החברין') כגון בוקיון מוקיון מדליון ולוליון סגרלין1)
 וסגלריון3) הרי זה מושב לצים ם" כולם עניני
 ליצנות הם. * [אדדה בנו״ג ההולך לאיצטדינין
 ולכרכום וראה שם את הנחשים ואת החברי ן
 בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון ב ל ו ר י ן סלגורין
 הרי זה ובי, וילק׳ תהלי׳ רמז תרי־ג הביא בשם
 ע־ז חגי׳ כזה וראה את הנחשים והחברים כגון
 כוקיון מוליון ולולין סגלין סגלרין בלרין ובלריין
 מלרין ומלריין הרי זה וכי וניל שבעל הילק׳ אחז
 ג״כ בגי׳ הירו׳ ע״ז פ״א ד״מ. שאי׳ שם מוקיון
ן י ר ל י ג ה ם י ר ל י ן מ י ר ל י  מוםױן מולױן מ
 ם ג י ל ר י ה ובתוספת׳ ע׳יז ם״ב הגי׳ היותר מוטעת
 .. מיליון סגילאדין סגילאדה. בענין מלות זרות אלה
 כל אנשי חיל לא מצאו ידיהם ובתוכם נם רימ״ז,
 בט׳׳ר ח״א, קכ״ג וח״ב קכ״א אמד נואש לרוב
 מלות אלה ועל ג׳ הראשונות העיר שהם שמות
 פרטיים אבל אמת תורה דרכה שכל מלות אלה
 כינויים לליצנים כמו שרשמתי בתחילת הערך
 ותחת סגרלין גי׳ הנוסח של ש״ס בלורין ובאמת
 שוים בטעמן כי בלורין בל״י, וגרלין (כציל ואות
 ס׳ בתחילת התיבה באה מתיבה הבאה אחריה)
 בל״ר פתרונה בעל דברים ופטפוטי מלים. ואנשים
 הדיוטים אלה היו אצל היונים ורומיים למלא
 שחוק פי של ההמון הבא לאיצטדין ובדקום
 stadium, Circus וטוב ונכון הוא גי׳ חילק׳ גשם)
ק ולכרכום ו ח ש ת ה י ב ל  ההןלך ליצטדינין ו

 וראה את הנחשים וכי] —

gewundene בקינום (בלים בוכינא מל״י ורו׳ 
;Trompete, buccina, j i o ׳ ( j : u v a , j}ou>tav7 
 סלפידם, סלסינגס בל״י ixl-i-fc ובל־ר אמצעי׳
 Trompete, salpings, salpix) בפסיקת' 4) דר״ה
 המתחלת לעולם ה׳ (פסיק׳ דר׳׳ב בחודש השביעי
 ונקראת פסיק׳ רי־ר׳ צי קנ״ג•) ובויק״ר אמד אל

 הכהנים 0נ״» ם׳ לעולם ה׳ דברך: ר׳יאשיהפתח
» וכי אופות  אשדי העם יודעי תרועה (תהל״ פיט, ט׳
 העולם אינן יודעין להריע כמה קרנות יש להן

 כמה בוקינוס יש להן כמה פרפיתות יש להן, ענין
ן ערבי ו ש  חצוצרות ושופרות המה. ב ו ק י נ ו ם ל
J כיה לנכון בכיי y =] ת בוק ו ר צ ו צ ח ן ל  קורי
 ויו וליד ועהיק אבל בשדפ״ע נשמט]. (א״ב פי׳ בל״י
 ורומי קרנות וחצוצרות ושופרות ובנופחאות דידן
 כתב כמה סלפינגם במקום פפרפיות וכן נראה
 שגרם בעיה בעי פלפידם).• [אחיייה ואולי שלפני
 ד״ב היה כך הגי׳ בב״ר אבל לפנינו אי׳ כפי
 גי׳ כ״י ו״ו כמו שכתבתי בפנים 5 כמה סדפיתות
 ונ׳׳ל שצ״ל םלפידם וכ״ה בע׳ םלפידפ ובכיי
 ה״ב בכאן הגי׳ פרפיתות ובדפ״ע פפרסיות, בויקיר
 סלפורנסי ובקצת דפופי׳ סלפורגפי ובילק׳ םנחפ
 רמז תשפ״ב וילק׳ תהלי׳ רמז תת״ם סלסירס,
 ב״ר פציט סולפירים׳ ילק׳ אמור רמז תרמ״ה
 סנפירים, איכיר פיתחא כ״ג סרפיינום ורבינו גורם
 יותר טוב סלפידם עיי״ע ובילק׳ יחזק׳ כ׳א רמז
 ליו פלפינום וצ״ל בכולם פלפינגס כס״א שמובא
 בסמוך ועיי׳ הרב החכם ר׳ שלמה באבער בפסיק׳
 שם אות מ׳ שהעיר כבר על הנוסחאות שונות
 והעיר עוד ברוחב בינתו על מדר׳ שו״ט מזמור
ק ס  פיא ד״ה תקעו . . והלא או״ה יש להם פ
ם וכי, וציל ם ל פ י נ ג ם כי בתחלה היה י ד  י
 כתוב פלפידים ואח״ב נשתבשה המלה ונפרדה
 לשתים ספק ידים. וכן בתנחופ׳ נשא צ׳ל תחת
 לפידין: פלפידין עיי׳ פסיק׳ דר״כ צד ה׳ ומיש
 ׳החכם הנ״ל אות פיט. ודע שבליר אמצעי׳ מלבד
 מלה יונית הרשומה היה עוד המבטא saipix והיא
 פלפידם של גי׳ הערוך עיי״ע וכצ״ל. גם כאן
 ונשתבשה המלה הזרה עיי פופרים שאין בהם

 תבונה ודעת] —
gewundene Trompete בקלאן <בל״ר אמצעי׳ * 
buccu) שהשיר ם' la = b n c c i n a 
 עד שהמלך העמיד עליהם בקלאנין בוקינם ושופר,
 ושם: התחיל העמיד עליהן בקלאנין ההיד (שמות
 י״ט- ט״» ויהי קולות וברקים וג׳ ואין כל ספק בוקינס
 בא מגליון לפרש בקלאנין ובאפת בילק׳ שה״ש
 עד שהמלך רמז תתקפ״ג לי׳ ושם אי׳ העמיד להם
 קלנין לעוררן וכי וצ״ל בקלנין ולפע״ד היא מלה
 הרשום׳ וטעמה בל״ר אמצעי׳ כמו בוקינם כלום׳

 שופר עיייע הקודם.
 בכןלס (בלים בוכלא מל״ר bacuius ובל״י המאוחרת
 stock, stab, (Ja*>.ov) בביר בסיפ אלה
ח (פל״י״ קם נסיב בקלסיה ותברהון ױהב  תולדות נ
) ב״ה בדפ״ר. *) ב״ה בב״׳ ו״ו ל״ד ה״ב וכ״ה בדפי אמי. י) ב״ה בכ״י ו״ו ל״ד ודפי אט׳- ובדפ״ר װיניצ׳ ועה״ק הגי'  י
 סגלדיון וצ״ל סגלריון ובכי״ ה״ב סנגלרין, ובפי׳ ר״ח ב״י לע״ז אי׳ ממש בגי׳ רבעו רק שם םגולרין וסגולרץ וצ״ל
) בדפי װיניצ- בטייס בפ״ק  בראשון סגורלין ונוסחאות אחרו׳ עיי׳ בד״ס לעיז צד ב״ג ושם: גרם ר׳ אלחנן הגלורין וצי׳ ל הגרולין. 4

 ונבון בבל ב״י ודפ״ר ודפי אמש׳.
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 ההוא בקולסה י) בידוי דובה דבהון ענין כלי שמכה
 בו. הוא. (א׳ב פי׳ בל׳י מקל ושבט הוא). * [אחייה
 וכן פירושו בל״ר וסו׳ וכנ״ה בזבחי׳ ק׳יה. דנקיטי
 לה בבקולפי וםירש״י במקלות נכון הגי׳ ורבינו
 הביא זה המאמר בעי קלם ג׳ וגרם רק בבי״ת
 אחד כקולטי ופליאה היא אחרי אשר היטב לפרש

 המלה, בזה והיה צריך להביא בע׳ הנוכחי] —

(BohncnJ^ ,•$1בל״ע וטי ׳)בקילי, באקלי • 
 בה״ג ברכו׳ ח׳: כל מיני קטניות
 כגון חמצי וטלפחי ובקילי וכי. ובהלכו׳ יין נסך
 דקכיב ע״ג והני קליות דטזבני גוים בשוקא כגון
 בקילי וחטצי כולהו שרי וכתב התשביץ ח״ג סי׳
 ייא ולפי פי׳ בה״ג שפי׳ יתושין שבכלוסין באקל״י
 בל׳ ערבי. ובאקלי הם פיולין ע״כ ועיי׳ קול מבשר
 להחכם ר׳ יעקב רייסמאן צד ט״ז. ובאמת הטלה
 בל״ע הרשומה טעמה פולין וכן טעם חמצין בל״ע
 ־*־•^L אפונין עיייע אפונין וע׳ חמץ ד׳ ועיי׳

 ע׳ טלפח.

 * בקס עיייע מקם.

 בקע (= בקעה א׳> מליט Bruchcbene ב׳> מליע
 ץ** Baumfeid) בפיק בפסחי׳ בגמ׳ אין
 חוששין יפסחי׳ ״•> ספק על ספק לא על היינו
 בקעהדתנן בפ״ו בטהרות (מ״ה; ב״ב נ״ה: ע״ז ע׳.)
 נכנס לבקעה בימות הגשמים והטומאה בשדה
 פלונית וכי, ובדיג המוכר את הבית (ב״ב ס*א:>
 המוכר שדה להכירו בבקעה גדולה וכי, ם י ׳
) יש בה שדות הרבה') , א ג א ו ב נ י י ה ה ע ק  ב
 ובר״ג דשבת (י׳ ל> ובקעה אינה לא כרשות הרבים
 ולא כרשות היחיד והא תנן בשיו בטהרו׳(0״ז; ב״ב
 קנ״ג: וירד שבח פ״א ד״ב ע״ד וירו׳ ב״ב פ״ט די»ז. ועיי!

 תוספי ב״ב שש דיה אמר ובא> י בקעה בימות החמה

 רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה, בימות
 הגשמים רשות היחיד לכך ולכך פי׳ לפי שמלאה
 מים ואין אדם נכנם בה לכך רשות היחיד לזה
 ולזה, פ״א בימות הגשמים רשות היחיד לכאן
 ולכאן לפי שיש בו תבואה ואין רגל אדם מצוי
 שם ויש סי׳ [ג״ל דציל וכן יש סי׳ עיי׳ תוספי

 סוף דיה אמר רבא בביב הנ״ל] בגט׳ דשבת.
 * [אחי׳ה וכן משמע מתוספתא טהרות סיז ועיי׳
ש לטהרו׳ פיו מ״ז. וסי׳ בקעה בליע שדה ולזה  ד
 היטב עולה יפה כ׳׳י ויו שהשוה בקעה לענין

 באגא שבא פי׳ לעיל] —
Ebeno, in dor eine בקע =בלןיע (בל״ע 
 Wassoransammlung sich befindot, או צ״ל
^ עיי׳ פוף הערך) בם״ק דמשקין J  נקיע מל״ע ״
 בגט׳ ועוש־ן נכרכת במועד <מ״ק ח׳:) מאי נברכת
 אמר רב יהודה בקיע והא תניא הנכרכת והבקיע
 (אטד רב יהודה) 4) אמר אביי וכי תימא רב כהנא.
 (א״ב בנוסחאות אביי ואי תימא רב כהנא כתוב)
 (גוה ובר גוה)5) [גיהא ובר גיהא]. פי׳ בקיע
 כדגרסינן בלא יחפור(ביב י״ט-> ולא נכרכת הכובפין
ה גיהא) שם אין  ופי׳ ריח (עיי׳ תופסו׳ מ״ק שם ד
 חופרין כגון בקעה לעשותה נכרכת הכובסין אלא
 איכ הרחיק מן הכותל ג׳ טפחים א״ד נחמן אט׳
 רבה בר אבוה לא שנו ג׳ טפחים אלא מן הבקיע
 ששודן הבנדים לתוכה ומחמצין אותם כמים
 ובמיני נתר כדי לכבסם אבל מן הנכרכת העשויה
 (למנדיאן י) [למן נדיין], פי׳ להטיל בתוכה הבגדים
 לכבס בנדנוד בהולכה ובהובאה ברגלים או בכלי
 עץ כדרך שהכובסין עושין ומנתזין ניצוצות טיפות
 של מים על הכותל לא פגי ליה ג׳ טפחים אלא
 צריכה להרחיק ד׳ אמות7) ר׳ חייא בר אויא (ביב
 ש» מתני לה בהדיא ולא נכרכת של כובפין אלא
 איכ הרחיק משפת מחמצן 8) ולכותל ג׳ טפחים
 וסד בסיד וטסורש במסכי משקין (ט״ק דתנן
 ועושין נברכת במועד ואטד מאי נכרכת אמר רב
 [יהודה] זה בקיע םיי [אחר] בקיע אבן של כובסין
 והתניא טרחיקין את הנכרכת ואת הבקיע אטד
 אביי וכי תימא רב כהנא גיהא ובר גיהא"). פי׳
 דוכתא דמתקני לחבוט בו בגדים אתרא רויחא
ן  ומנה לכותל ד׳ אמות ומתקני ובסופה דמן נדי
 [בדס״ע בטיס דמנדיאן, אבל בכיי לנכון] דוכתא
 לחוור, בה מאני ומקריא שפת מחמצן10) והיא
 בר גיהא ומשפת אותו מקום ולכותל ג׳ טפחים
 ומסתייע") זה הסי׳ מתלמוד א״י דגרסינן ם׳

ה ובניי ה״ב בקלסר,. *> כ״ה רק בכ״י ו״ו וכן משמע בדפ״ר אך שם ס ל ק  *) כיה בכיי ויו וכיה בזבחי׳ בסמוך. ובדפ״ע מ
) כיס טיס ) וכינ מפירשיי לפסחי׳ ומפי׳ הרשב״ם לב״ב ומפה״ם לרמב״ם לטהרף שם. 4  בטיס גחא וצ״ל באגא עיייע באג. י
) ונוסח היותר טוב כגי׳ כיי ו״ו ליד היב ודפיר בע׳ גיהא.  ובא משורה שלפניה ובאמת לי׳ בסמוך בקרוב לסוף הערך. 5
) וברייץ גיאת הלכי חו״ה עמוד י״ג כך מפורש הסוגי׳ מאי נכרכת בקיע והוא בר ) וצ״ל כמו בכ״י ו״ו וכ״ה בע׳ נד. 7  י
 גיוהא שהכובסין חופרין חפירה וסדין אותה בסיד לשרות בה הבגדים ונקראת גיור,א ועושין מצירה גשעושק חציה
 [ומשובש וציל ועושין חפירה קטנה בצידה עיי׳ יצחק ירנן שש] וכשמוציאין את הבגדים מן הגדולה מטילי! אותן לתוכה
 בדי לנקותן ולבבסן ונקראת בקיע ובר גיוהא וכי. והראיש בטיק סי׳ ייג פי׳ בקיע כעין קברות שלנו. 9) כיה כנוסח׳
) כיה בכיי ויו וליד וכ״ה בנוסח׳ וכן בביי שיס ובדפיע גוהא  וכיה בכיי ויו והיב ובדפ״ר, אבל בדפ־׳ע בט״ס מנדיאן. י

) נשמט בכיי ויו ול״ד עד גמירא ולא ידעתי למה ואי׳ בנכץ בכיי היב.  ובר גוהא. ובדפ״ע בטיס מנדיאן. «
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 משקין <""א הל"י י״פ ע״י> ועושין נבונת במועד
 זה הנקיע כל שהוא תושג נקרא בקיע. (א״ב
 בנוסח׳ שלנו כתוב משפת מחמצן ולכותל נ׳
 טפחי׳ כלוט׳ שמרחיקין משפת הבקיע נ׳ טפחי׳
 אבל לפי גי' הערוך גרסינן שפת מנדיאן כי
 המנדיאן הוא גוהא, שפת מנדיאן הוא בר גוהא
 והוא מובדל מן המנדיאן). * [אחי״ה אמת הדבר
 שכן גי׳ הערוך בדפוסי׳ אבל בכ״י עתיקי יומין וכן
 בדפ״ר הוא כני׳ שלנו כהוכחתי. ודע שמלת בקיע
 בל״ע הוא מקום. פתוח לרוחה בשדה ששם נקבצים
 חטים ונעשו כמו בריכת מים וכן טעם מלת נקיע
 בל״ע ויש להעיר כי באמת בכ״י מ׳ לטיק ובכ׳׳י
 רש״י הגי׳ תחת בקיע} נקיע והוא מלשון נקעים
 מלאים מים ט״ק גי. עיי׳ דים מיק צד ייא וכן פי׳
 רבעו בע׳ נקע נקעים מים פי׳ בקיעות של שדות
 כעין גומות ע״כ. ופי׳ גיהא בל״ע מקות מיס
 ובריכה ונ״ל שלזה כיון הירו׳ מיק בדיבור כל שהוא
 תושב כלוט׳ המים מקובץ ומיושב בטקום אחד
 וקצת מזה עיי׳ פירוש מ״ם שם. ומלת נדיין בל״ע
 ארץ שכלה משקה ומקום מלא לחות ועיי׳
 עוד ע׳ נד. ועוד ניל שבפי׳ ר״ח יתכן להיות כי
ן י ו ד ש  גם הוא גרם נקיע בפרשו5 בקיע ש
 הבגדים בתוכה וכי כי בל״ע נקע פתרונו שורה

 במים. ובזה הכל על מקומו יבא בשלום] —

 בקע (מל״ט lurchbrechen) ,spalton ; בית ביקוע
der Theil eines Grabscheits, womit Holz 
 gespalten wird; בקעת llolzstuck, Span) בפי״נ
 בכלי׳ הסייף והסכין <ט״ג> קרדום שניטל עושפו י)

 טמא מפני בית ביקועו 1) וזה צורתו 3)

 כ״י ה״ב ולכ״י ב״ר הצורה כזה :

 ובפכ״ט בכלי׳ (מ׳״ יד קרדום של ביקוע4) ושל
 עדיר ששה. פי׳ קרדום שטבקעין בו העצים מן
 (בראשי׳ כ״ב׳ ג׳> ויבקע עצי עולה 5). י ואפי׳ אוכלת

 בקעיות בפי השוחט אחד בעוף בגט׳ השוחט את
 המסוכנת (חולי׳ ל״ז:) ׳׳פי׳ חתיכות של עצים״.
 * [אחי״ה הועתק מפי׳ רגמיה כיי לחולי׳ שם,

 וכנ״ה במד׳ קהל״ר פ׳ אמרתי אני(קהל׳ ג׳׳ מיז)
ת ו י ע ק ב ש ב ו ר י  הוציאו את מוחו בנזירין פ
 ונראה לי שהיא הגהת איזה סופר שראה ברש״י
 סנהד פיא} גזירין} פקעין, ועוד עיייע דיופלי׳
 ובידו׳. סנהד׳ פ״י דכיח ע״ד לי׳ עיייע גזר ב׳.
 והיחיד בקעת אי׳ בשבת י״א} חקק קב בבקעת
 בשבת וכי עיי״,ע קב א/ ושם כ״ט רעיא נכרי
 שחקק קב בבקעת ישראל מסיקה ביו״ט. ביצ׳ כיב.
 ותוספי שם ספי׳ג אין מכבין את הבקעת וכ״ה
 בידו׳ ביצי פ ״ד דס״ב ע״ג, ב״ק ל״ב: נתזה לו
 בקעת, ירו׳ מכו׳ פ״ב דל״א ע״ג נתזה הבקעת עליו
 ורש״י לביצ׳ לועז אישטיל״א ולסנהד׳ פ״א}
 אשעל״ש והוא Holzsplitter, Span, eclat]. אי
 אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא שותה טבלים
 למפרע א״ל לכשיבקע הנוד בר״ג דכל הגט שנכתב
 (גיטי׳ כ״ו. חולי׳ י״ד: יומי נ׳׳ו: סוכ׳ כ״ר. תוספת׳ דמאי

׳ י  פ׳יז, ירו׳ דמאי פ״ז דכ״ו: ירו׳ גיטי׳ פ״ג 'דמיה.) פ

 לכש:בקע הנוד ונשפך היין ואין שם יין בנוד
 שיאמר זה התרומה והמעשר אם באותה שעה
 ישתה הן טבלים אבל קודם שישפוך הנוד לא.
 בפי שואל את הפרה בגם׳ שואל את הפרה
 ושילחה לן (ב״מ *״«•> ובם׳ האיש מקדש בו
 ובשלוחו בגט׳ האומ׳ לה התקדשי לי בתמרה זו
 (קידוש׳ ט״י:) א״ר הונא השואל קרדום מחברו בקעי)

 בו קנאו לא בקע בו לא קנאו. * [אחייה מליט
 הוא וכנ״ה נקל בהשאילהן אהלו׳ פ״ו מיו, פיט
 מייד טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, קהל״ר
 פ׳ ועוד ראיתי והיה הדם בוקע ועולה, והרבים} מדר׳
 שו״ט מזט׳ ע״ח שהיו (הצפרדעים) בוקעות אותם
 באמרם אנו שלוחי המקום והם נבקעות-לפניהם,
 ובילק׳ תחלי' רמז תת״ב הגי׳ הצפרדעים היו
 בוקעות ועולות לתוכן, ועיי׳ בקצת שינויים שמיר
 פ״י, מד׳ שו״ט שם וילק׳ שם שרשי התאנה שהם

 רכין ובוקעין את הצור ושם ושם, ובילק׳ שיא רמז •
 ק״ב שרשי חטה בוקעים בארץ חמשים אמה וכי,
 ירו׳ פפחי׳ פ״א דכיז} חצר שהרבים בוקעין בו.
 בפיעל} ע״ז ס״ה t במשנה יין נסך שנפל ע״ג ענבים
 . . אם היו מבוזקע'ות אסורות ושם סוף העמוד
 מבוקעות אין שלא מבוקעות לא . . שאני חיטי
 הואיל ואגב צירייהו כמבוקעות דמיין, שבת סיז}
 המבקעת ביצים בכותל ורש״י גורם המקבעת

 עשפו

 ח

) בל״ס עשפא עיי״ע עשןז פירושו שהוא פי׳ רה״ג בסד״ט צד ט׳. י) כ״ה עיק׳ הגי׳ וכיה בע׳ עשן» ובנו״ג בית בקועו 1 

) בדפ״ע חסרה הצורה ואי׳ רק בכיי היב וב״ר עיי׳ בפנים. 4) בנו״ג בקוע  וגי׳ ביקוע אי׳ ג״ב בפירה״ג לסרט״ה צד כ׳׳א. 3

 אבל בפי׳ רה״ג שם ביקוע וכ״ה בידו׳ מגילי פ״א דעיא דע״ב בקורדום של בקיע ובצ״ל בידו׳ נדרי׳ רפ״ד דל״ח ע״ג תחת

ד א ) וכ״ה בפירה״גשם ושס עוד פי׳ מ  של בקעי ובק״ע באמת הגי׳ של ביקוע וכן הגי׳ סיפרא די׳ בהר כיסוח וביקוע. 5

׳ קרדום. י) בנו״ג ביקע. י פ ע  ונ״ל לתקנו מרא והוא ל״ע -

21 
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 ופירשו ברכינו שהוא גרס ג״ב המקבעת עיייע קבע
 א׳. ירו׳ ביצי ס״א ד״ס. ירו׳ ע״ז סיב דמ״א ע״ג
 מעשה בבניו של יהודה בן שמועיי שביקעו
 (שבקעו) להם זאבים יותר משלש מאות צאן וכי•
 ירו׳ ביצי פ״ד דס״ב ע״ב מבקעין בקורדום, הסעיל:
 שביעי׳ ס״ד מיה המבקיע בזית, ידו׳ כלאי׳ פ״ג
 דכ״ח ע״ד להבקיע ד׳ שורות בבקעה. והשם בקיעה
 שבת ק״א. בקיעת דגים, קהל־ר ס׳ כי כל ימיו
 בקע לי ב׳ בקיעות ובב״ר פכ״ז הגי׳ בקעיות וקהל״ר
 פ׳ מסיע שתי בקיעות שבקע אברהם, ויק״ר פייט
 וקהליר ם׳ בעצלתים הדין בקיעה ויותר טוב גי׳
 רבינו בע׳ בז ה׳ עיי״ש וכ״ה בשהש״ר פ׳ נרד] —

 * בקיע(בל״ע erfahren) ב״ב קס״ד: ומי
 בקיע רב במקושר וכי, וגי׳ העי סקיע, עיי׳יע
 סקע ז׳ וסי׳ כמו בקי, סנה׳ הי: בקיע במומי,
 שמעו׳ מ״ב. דכמה דנפישי בקיעי טפי פי׳ בל״ע

 מורגל ובקי.

E. N. eincr Stadt zwischon בקיעין (= פקיעין * 
 Jabne und Lydda) עיקר מקום מושבו
 של ר׳ יהושע עיי׳ סנהר ל־ב: הגיג׳ ג׳. וירו׳
 הגיג׳ רפ״א דע״ה ע״ד, ועיי׳ מכילת׳ בא פטיז
 ותכונתה היתד, בין יבנה ללוד וכעת לא נודעה.

 * בקעתא (מל־מ בקעה Thai, Ebone) ביר פ״י
 למיהצד בהדא בקעתא, ירו׳ שביעי׳ פ״ג
 דל״ד ע״ג פקועא דבקעתא, עיייע פקע א׳ ובהרכבת
 שטות מקומות הרבה פעמים ד״מ בקעת בי טרפא
 עיייע בי טרפא, בקעת בית כוזבא תנחומי דים
 הקת, בקעת בית נטופה עיייע בית נטופה, בקעת
 <בקעתא) בית דמון מד׳ איכיר אי, ייא, ביר פסיד
 ירו׳ חגיגי פ״ג דס״ח ע״ד וידים מוכיחות כי היא
 בקעת ידים גיטי׳ נ״ז. עיי׳ גרעטץ קורו׳ היהוד׳
 ח״ד, ב׳ צד ת״ס ואילך. בקעת בית שפורייא
 ויק״ר פכיב עיי׳ נייבויעד צד פיא, בקעת בית
 תופת במיר סי״ח, בקעת יטבת תוספתא נדה פיג
 עיייע ידפת. בקעת עין פוכר מנחו׳ ס״ד: ועל
 תכונתה עיי׳ מהרייש ת״א צד צ׳: בקעת פני
 מנון שמיר פניב. והקבוץ ביר ציה שתי בקעות.

 * בקיק (בלים בקיזקא morsch, faui) בכל אלהי
 מצרים אעשה שפשי׳(שמות י״ב, י׳ט תייר
 א׳ טעוות סחרא מתעבדין בקיקין ועיי׳ לבמד׳ ליג,

. סי׳ בליס רקוב.  ד
 בקר (spalten, pflugen ובד,שאילה דרש וחקר
 להבדיל בין דבר לדבר וכן בלים ובליע

 בחולין בפי ב׳ י) (חולי׳ ל״ב. ושם ט׳.) ר׳
 שמעון אומר אם שהה כדי ביקור ובגט׳ כדי
 ביקור טבח חכם פי׳ ב ד י ק ת ה ם כ י ן. » [אחי״ה
 הועתק מפי׳ רגמיה כיי לחולי׳ ליב. וכנ״ה פסחי׳
 ציו. טעון ביקור, כריתות ייא. בביקור תהיה עיי״ע
. והפעל כמו בל״ט ענינו דרש וחפש כתוב׳  בקר ד
 ק״ו. מבקרי מומין שבירושלים, ירו׳ ביצי סיב
 דס״א ע־ג ביקרן מטומין. הגיג׳ ט׳: אין אומדים
 בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלה ואי זה זה
 ת״ח שפירש מן התורה, קהל״ר פ׳ מעות אין
 אומרים בקרו גמל ואת מי מבקרין את התטידין,
 ירו׳ ברכו׳ פ״ד ד״ז: טליים ממקרים, אפתיר ם׳
 ויהי בימי לכשאבקר פנקפותיהן וכי, ב״ר ר״ם פ״א
 נתבקרה פנקסו עיי־ע אחר גי. תנחומי ם״פ וישלח
 פנקפו מתבקרת (ב׳ פעמים). ובענין מבקר חולה
 והשם ביקור חולה הרבה פעמים בש״ס עיי׳ ברכו׳
 י׳. י״א. כ״ח5 שבת י״ב. ושם: קכיז. נדרי׳ ל״ח:
 ל״ט. ושם: מי. מיא. גיטי׳ פ״א. פוט׳ ייד. ב״ק
: פנהר ס״ח. ע״ז י״ח. אבדר״ג פיל  ק׳. ב״ט ל,
 ופמיא. ביר פטיט ותרג׳ ירו׳ א׳ לשטר י״ח. כ׳
 הדרך זה ביקור חולים וכ״ה במכילתא שם] —

freigebcn, sich oines Eigontliums- בקר (= פקר 
Frcigobung, הבקר = הפקר ;rcchts begebcn 
Freiheit, Ausgolassen- בקרנותא ;herrenloses Out 
 heit ; בקךין Freie, zagciiose) בפיק דםיאה (מיג)
 נותן משום הבקר. (א״ב בנוסחאות ׳שלנו כתוב
 הפקר). ״* [אחי״ה אבל בכיי מ׳ ובירר אי׳ כגי׳
 רבינו והרבה מצוי בירר ד״ט ירו׳ פיא׳ פ״ג דייז
 ע״ג והבקר חייב בפיאה ושם ס״ד, די״ח ע״ד הבקר
 בית דין הבקר וכ״ה בירו׳ שקלי׳ פ״א דמיו. —
 ירו׳ פיא׳ פיו די״ט: וירו׳ נדרי׳ פ״ד ליה ע״ד
. אין הבקירו הבקר,  (הרבה פעמים) הבקירו הבקר.
 וירו׳ סיא׳ שם הבקר לבהמה וכי. ירו׳ מעשרו׳
. היא . ג י ע  רפ״א דמ״ח ע״ג וירו׳ חלה פ״א דנ״ז פ
 פיאה היא הבקר, פיאה פ״ו מ״א לגי׳ כיי מ׳ וירו׳
 שם הבקר לעניים הבקר וכיה בעדיו׳ פ״ד מיג
: הגי׳  וירו׳ כתוב׳ רפיה דל״ב. (ובבבלי ביט ל׳
 הפקר), ירו׳ ניטי׳ פ״ז דמיה ע״ד אף בד,בקר כן.
 וכן הפעל שם וירו׳ פיא׳ פ״ו די״ט 5 שדי מובקרת
 . . וירו׳ פיא׳ שם בשהבקירה לזמן מרובה אבל
 הבקירה לזמן מועט . . בשד,בקיר סתס וכי, ירו׳
 דמאי פ״ג דכ״ג: ואין הטבקיר מבקיו בגסה . .
 כיון שאדם מבקיר בדבר ויצא מרשותו הבקירו

 הבקר ועיי׳ ירו׳ נדרי׳ פ״ד דליה ע״ד. ירו׳ שקלי׳,
 פ״א דט״ו. התקינו שיד,ו מבקירין את כל השדה.

) ביה בד6יר.  י
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 ירו׳ שביעי׳ פ״ט דל״ט. ואבקרה קומיהון, רות רב׳
— [ ן י ש י ר  ם׳ ותקם היה (מבקר) [ציל מבקיר] ג
ח נ"ג׳'׳׳«> תר״י [א׳] תשמטון  תשמטנה ונטשת (שמו
 יתד. ותבקרון יתד. 1) אני ידעתי את זדונך (שיא
 «״זי ב״ח) תרג׳ ית בקרנותך׳ וישכר בהם אביטלך

 אנשי דקים ופוחזים <שי<»טי׳ טי• יי) תרג׳ ואגד בהן
 אבימלך נברין סריקין י) ובקרין.׳

Rindcr- בקר ־= בקרא, בלןךתא (בלים בקרא 
Rinderei, בקרות, בקרותא בל״ע ;heerde 
Rinderhirt) בקר בלים ביקרא ; Rinderstallung 
 בדיג דמי שד,פך (ט״ק י״ב•) ושאר כל הבהמות
 מכניסין אותן לבקרות- ובב״ר םכ-א (פ״» 3) הרבה
 ארבה עצבונך והרונך; והא בקרות4) של
 אנטונינוס היתד. רובעת והרביעו ממנה בקרות של
 די. והיה למשלח שור (ישעי׳ י• כיה) תרנ׳ ויהי
 לבית ארבע בקרן דתורין, ואל הבקר רץ אברהם
׳ » תרג׳ ולבקרותא רהט אברהם, שגר ח  (ביאשי׳ ״

 אלסיך (דברי• ד, ייג; כיח׳ די) תי״ר [א׳] בקרת
5) בקרי תורך. םי׳ מקום  תוריכון. ותרני שלנו
 ששם עומדין השורין, בריג דהשוכר את הפועלין
C ב״ט «"י-> הוה עיילא בקרא דתורי בין חד לחד) 

 פי׳ צמד בקר,. ובס״ג דהמפקיד <שס טיב:) בקרא
 שומר שכיר דיתמי הוא. ובפי הכותב לאשתו
 בגם׳ הניח סירות תלושין (כתוב׳ פ״ה) ההוא בקרא
׳ [בסמוך] ע ד מ ג  דיתפי. ובפי אחרון דסוט׳ ב

ש (טוש׳ טיח. ועיי״ע זמר אי) א״ר י ט ) פ 7 ה י ו ה י מ  י

 ד.וגא זטרא דבקרי ודנגדי שרי ודגלדאי 8) אסיר,
 פ?׳ נגדי מושכי הפפינות, בקרי מושכי המשואות
 עם הבקר והם מזטרין בשביל שתהא עזר
 למושכים ועיין בהון רב הונא ולא היה בהן
 גדופין והתיר. דגלדאי שהן עבדנין היה בהן
 גדופין ואסר. * [אחי״ה וכנ״ה ירו׳ ביצי פ״ה
 דפ״ג: הטופר בהמתו לבקר, ביט מ״ב: אנא
 לבקרא מפרתיה פי׳ רועה בקר ובל״ט ב1_קר (עטים
׳ י״י) — וכני׳ דפיע אי׳ ג״כ בקורת ירו׳ פסחי׳  י
 פ׳יד דל״א רע״ב מוליכין אותה לבקורת, ידו׳ יבמות
 פ״ד דיו. בקורת משל מלכות עיברה, וירו׳ נדה
 פיא דמ״טו בקורת של אנטנינום וכי׳ ובתוספת׳
 בכורו׳ ב״א. דיה תיק הגי׳ בקורות וצ״ל בקרות
 ובירר סנהד׳ פפ״ז דב״ה ע״ד גנב ליד. עגל מן
 בקדותא ואייתי ליה (ב״ד. בד׳ זיט׳ רק שם ניב
 בטיס כקורתא ובדם׳ קראטשי׳ נשתבש יותר

 עיי״ש). איכ״ר פי טומאתה חד בענא חד בבקרותא
 פי׳ רפת של בקר וכיה בל״ע] —

 בקר = בקרת (לדעת רבינו מהשם בקר ג׳ או מן
 קרא. אבל לפע״ד מערך בקר א׳ ופירושו
 strafgerichti. uutorsuchung) בכריתות בס״ג דם׳
ה (ויקי י״ט, י ה  ד מחוסרי כשרה <ייא.) ת״ר בקרת ת
 כ״א> מלמד שהיא לוקה יכול שניהן לוקין ת״ל

 תהיה היא לוקה והוא אינו לוקה י) מאי משמע
 דהאי בקורת לישנא דטלקות תהא בקראי(כדתנן)
 [צ״ל כדתניא] יב־ק ל״ב: מכו׳ כ״ג•) גדול שבד״נין
 מקרא וכי. * [אחי״ה המפרשים רס״ג ראב״ע, ר׳
 יונה ורד״ק וריד די לארא פותרים בקרת בענין
 מלקות ברצועה של בקר וכן פירשו החכם הנוצרי
 בוכארט בפפרו היעראזאיק׳ ח״א דרע״ז ועוד פי׳
 הרד״ק בפפר השרשים ע׳ בקר או יהיה הבי״ת
 במקום פ״א . . ופי׳ בקורת תהיה להפקר היא
 לפי שלא חופשה ע״כ לא יומתו אבל מלקות יש
 עכ״ל. ול״נ שהמלה מלשון ביקור מע׳ בקר א׳
 וכיה בכריתות שם בפי׳ ר׳ אשי אמר בביקור
 תהיה פי׳ אומדין אותה ומבקרין וטחפשין אותה
 אם יכולה לקבל ארבעים וכן מלת פקד בעברי
 אישתטע לב׳ אפי שמירה ועונש וכן העתיקו ע׳
 זקנים בקרת !s-wow ופתרונה פקידה ועונש.
 ומהגזרה הזאת ג״כ איגרת ביקורת כתוב׳ פי״א
 ט״ד, דף צ״ט: וקי: מגיל׳ פ״ד מ״ד, ירו׳ מגיל׳ פ״ד
 דע״ה: סנהד׳ פ״א מ״ב וירו׳ פנהד פ״א די״ט:
 ועיי״ע אגרת פי׳ הכרזה שעל ידה מבקרין בני אדם]—

Haus, Familie ,Clan = vis '  בקתא (טלש׳ בקטי,
 וממנו בל״י;0*01 וליד vicus כליי אמצעי׳
Tochter eines Clans, von בת ביקתא ;(?iwco 
Kinder einer בני חדא ביקתא ; gloichem Fall 
 Familie, gehoren zu einor Gattung) ביבמות
 בר״ג דם׳ יש מותרות(®׳י•) אלא משום בת ביקתא
 פי׳ משום זו הפטוכה לה במשנה והוא חלל שנשא
 כשרה ואיידי דתנא בבת ביקתא נשא תנא פיפא
 נטי נשא. ובכתוב׳ בם״פ נערה שנתפתתה (ניי->
 תני רב יוסף בביתי ולא בביקתי. פי׳ בהרויח
 בביתי ולא בעקתי בדוחקי, ובם׳ הנושא בגט׳
 אלמנה שאטרר. אי אפשי(כתוב׳ ק״ג-> ובם׳ הקומץ
 רב׳ בסוף הלכה שתי מנחות(מנחי׳ כ׳י:> אביי אמר
 אפי׳. מטמא אחד נטי שניהן מצטרפין מ״ט בולד,ו
 נטי בני ביקתא דהדדינינהו, ובמעיל׳ בס״גדקדשי

) בנו״ג בסירין אבל גי׳ המתורגמן בע׳  י) בתיג׳ בשינויים אבל ראיה לגי׳ רביגו מצאתי בידו׳ פיאה פ״ו ד״ט: עיי״ש. י
) כונתו ) בכל כיי אי׳ לנכון פרש׳ כיא אבל ברפ״ע בט״ס כ״ה. *) בדפ״ע בטיס בקורת. 5  סרק א׳ הוא כגי׳ יבינו. 3
ן גרס רבינו בע׳ זמר א׳» ובנו״ג דגרדאי. כ ו ( ה לנכון בכ״י ו״ו. 8 י כ ( ו״ג כינייהו. 7 )בנ  לתרג׳ אונקל׳ ועיי׳יע בעץ. 6

) וכ״ה בספריי לויק׳ שם מכות היא לוקה והוא אינו לוקה.  י
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 מזנח (י׳ז••) ר׳ אשי אמר ראשון ושני לגני שלישי
 בני חרא ביקתא אינון. נר״ג דהמוציא יין (שנת
 עיז:) ביקו/א בי עקתא י) כלוט׳ מ ק ו ם צ ר הוא
ת ו נ י כ  ושני ענינים לביקתא י ש י ל ש ו ן ש
* [אחי׳ה ואמת נכון הדבר . ת י ב ן ו ש ל ש י  ו
 שטעם המלה בל״ם בית ומשפחה וממנו נגד י ליי
 הרשומ׳ וכן ל״ד וליי אמצעי׳ הרשומה ומן מלה

 רו׳ icus• נאצלה טלה רומי׳ vicinus שכן עיי׳'
 פערלעס בספרו עט׳ש צד פ״ב וכן פירש״י למעילה
, ופירושו של גט׳ ה ד צ  ומנחו׳ בית וליבם׳ ב
 בשבת ביקתא בי עקתא בדרך אגדה הוא וכן כל
 הדוגמאות שם דים אסיתא בוכנא ואטיתא, ועפ׳׳י
 אגדה זו פי׳ רבינו ורש״י בכתיב׳ אכל מסוף דברי

 רבינו ניכר שראש דברו אינו אמת] —

 בר (בל״פ Eriaubniss) בג׳ דם׳ לולב וערבה
 <םיכ׳ ט״י׳:) י ובחלק כענין משיח <םנהי׳ ציז c הא
 דעיילי בבר הא דלא עיילי בבר, פי׳ ששמענו
ת המלאכים העומדין ו ש  החשובין הנכנסין בלא ר
 לפני השכינה מועטין אבל אותן שאין נכנסין עד
 שימלכו עם השכינה המלאכים הרבה וי״א הצדיקים
 העולין בגן עדן בבניהן כלוט׳ שיהא צדיק ובנו
 כמותו כמו ר׳ שטעון ובנו מועטין בדור הזה.
 •[אחי״ה ופי׳ ראשון הוא העיקר וכן סירש״י
 וטעם הטלה בל־פ דשות ועוד נ׳ל שמלת בר הוא
 חיצון עיייע בר ד׳ ושיעורו בית ודירה החיצוני
 בגן עדן וכן נאמר בחגיג׳ הי* וי״ג רע״א הא

 בבתי גואי הא בבתי בראי] — •

aus- absondern, wiihlen, klar darבל = ברר (״ 
klar gemacht, rein, ein- ברור ;tliun 
 leuchtend; שטר בירװ־ין CWahldocument בכלאים
 פ״ב (מ״א> וב״ב פ׳ הפוכר פירות לחברו בגפ׳ הרי
 זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה (ב״ב ציר:) וכל
 סאה שיש בו רובע זרע ממין אחר ימעט ר׳ יופי
 אומי יבור ומפורש <שם ינט״ק י׳• יאיא״) היינו טעמו
 דר׳ יוסי משום דטיחזי כפקיים כלאים. ובפ״ב
( ,  בטעשרו׳(°"0 האומר להכירו הילך איסר זהבכ׳
 תאנים שאבוד לך י) בורר ואוכל וכי ובם׳ כלל
 גדול בגם׳ אבות מלאכות <שנת ע״י•) ת״ר היו

 לפניו מיני4) אוכלים בורר ואוכל בורר ומניח.
 ובטשנ׳ ם״ק רביצה <״״י:> הבורר קטנית ביו״ט בייש
 אומי בורר ואוכל וכי תניא <שס) רבן גמליאל אוט׳
 מחלוקת 5) כשהפסולת מרובה על האוכל וכי׳ פי׳
ל פסולת מן האוכל ומשליכה או נוטל ט ו  בורר נ
 האוכל ומניח הפסולת, ובפיק דבימ מ׳•) שטרי
 בירוךין וכל מעשה בי״ד הרי זה יחזיר גט׳ מאי
 שטרי בירורין הכי תרג׳ שטרי בירודין: שטרי
 טענתא ש י מ ו ש ב י ״ ד ר׳ ירמיה אוט׳ זה בורר
 לו אחד וזה בורר לו אחד. ובם׳ גט פשוט פ׳
 בתרא דביב (קס״ח•) שטרי בירורין וכל מעשה
 בי״ד אינו אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין שכר
 פי׳ שטרי טענתא כייר שקיבלו טענות בעלי דינין
 וכתבום בשטרי) ובכריתות דגידם׳ אחרון (ביי•)
 המביא אשם תלוי x מנחת קנאות לאו לכפרה קא
 אתיא אלא לברר עון, פ״א [צ״ל פ״א] לגרר. ובדיג
 דםנהד׳ (ד: וכ״ה שנת קמ״י׳: ילק׳ משלי רמז תתק״ם
 ועיי׳ סנהי׳ ע״ב•) אם ברור לך הדבר כבוקר אטרהו

 ״פי׳ אם ברור לך הדין כמו שברור לך הבוקר
) של יום בלא ספק. אמר  שהיא שעה אחת,
 לחכמה אחותי את (משלי ז׳׳ י׳> אם ברור לך הדבר
 כאחותך שהיא אפורה לך מן התורה פי׳ כאחותך
 שיצאת מטעי אמך שהיא אסורה לך אמרהו ואם
 לאו אל תאמרהר. ובס״גדם׳ מי שטת (ב״ב קנ״ט:)
 אתא לקטיה דר״נ א״ל זיל ברור אכילתך סי׳
 ברור דבריך כי אכלתה שני חזקה. ובם׳ מי שטת
 בגט׳ שכיב מרע") שכתב כל נכסיו <שם קט״ז.)
 ת״ר ג׳ דברים צו ה אחיתפל לבניו וכי׳ תניא אבא
 שאול אופי ירט של עצרת ברור פימן יפה לכל
 השנה ועיקר הדבר מפורש [בתוספתא] תחילת
 מפכת ערכין <םפ"א> כי כך היה יום נתינת התורה
 צח ןבךןך [בתוספת׳ שם בכמה שינויים עיי״ש]. ובכל

 היד בפ״ב בנדה (י״ט•) וכקרן כרכום בברור שבו פי׳
 כרכום דרכו לצמוח ג׳ שערות ככל שורה והשער
 האמצעי הוא המובחר והברור. ברור(לך יום מיתה)
 [וצ״ל .לו מיתה] יפה (פסחי׳ ע״ה. כתוב׳ ל״ז: סוט׳ ח׳:
 גיק נ"אי סנהי׳ מ"ה• נ"ב-) כבר פירשנו בע׳(בו) •)

 [ציל בז] [ב׳]. * [אחי״ה ובזה נפתלקה תמיהת
 הגרי״ב בהפש״ב — ודע שיותר טוב לסדר המלה

ה בב״י ודפיד וב״ד. בכ״י ט׳ אבל בדפ׳׳ע בט׳׳ס בב׳ ובנו״ג בעשר וצ״ל בעשרים וכ״ח ״ ב ( י ו״ו בטיס ביקעתא. • י בכ ( ' 
) ביה בנוסחאות וביה בדפיר אנל בשרפ׳׳ע שני מיני ונ׳ד. בשבת שם בסמוך אבל בכ״י ט׳ גם שם ) בני״ג לי. 4 a .נירו׳ 
) כיה גם בכיי מ׳ וב״ה במ״מ פיג מהל׳ יויט הל׳ טיו ובנו״ג א״ר גמליאל בד״א׳  לי׳ שני עיי׳ דיס שם צד עיט. 5
) ועיי׳ רשב״ם לביב שם ויש יתרון לדעת ד׳ ירמיה ומפורש בהרחבת ביאור בירי׳  והגהת הגרייב רשב״ג בלתי נכת הוא. י
 מיק פיג דפיב. ושטרי בירורי! ד״י אומר [והיא בלי ספק ר׳ ירמיה של בבלי] קומפרומיסין [compromissum עיייע כמיע]
) נפי׳ ד״ח  זה בורד לו אחד וזח נורד לו אחד. ובירר נ״ב ספיי די״ז ע״ג אפי׳ בשטרי בירויין בייד עושק לו קיום. ז
. וכל הפי׳ הועתק משם. ») ביח בביי ויו אבל ה נ ו ש א  כ״י לסנהד (בקובץ כיי אנגייליק׳ דף ע״0 הגי׳"יותר הגונח ר

 גדפיע ש׳׳ט בקיצור. ®)בכיי ל״ד בן וט״ס הוא.
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 בעי ברר כי זה עיקרה וככל המקומות.ענינה כמו
 בל״ט הפריש והאציל, וזך וצח. וכניה עור בקל 5
 פיאה פ״ב מ״א יבור, סנהד ס״ג מ״א זה בורר לו
 אחד וזה בורר לו אחד ושניהם בוררין להן עוד
 אחד ועל היסוד הזה בונה לו ר׳ ירמיה פירושו של
 שטר בירורין עיי׳ לעיל. ובירו׳ שבת פ״ז ד״י.
 כמה פעמים משום בורר. ובכתוב׳ מ״ו. דרש ופרשו
 השמלה ודברי׳ כ״ג כ״» ובוררין את הדבר כשמלה
 חדשה וניל שדרש כמו ופר^טו. ובפיעל: ירו׳ ברכו׳
 פיט די״ג ע״ג דש זרה בירר, ירו׳ מנהר פ״י דכ״ח.
 ביררו הברזל, ירו׳ נדרי׳ רפ״א דנ״א. לשונות
 שביררו להן ראשונים (בבבלי נדרי׳ י׳. הגי׳ שבדו
 עיי״ע בד ושם גם אסח״ר פ׳ וישלח), סנהד׳ כ״ג. צריך
 לברר; בהפעל: חולי׳ י״ד. נשחטה הובררה דלאכילה
 עומדת לא נשחטה הובררה דלגדל עומדת. תואר:
 ברור פסחי׳ נ׳. עולם ברור ראית, גיטי׳ פייט. דבר
 הברור, ירו׳ ברכו׳ פ״ב ד״ה. מקום הברור, ירוי שבת
 פ״ג ד״ו: ירו׳ חלה פ״א דנ״ח. וירו׳ מעשרו׳ פ״א
 דמ״ט: איזהו הלוט ברור . . איזהו תבשיל ברור,
 ירו׳ יבמו׳ פ״ד ד״ה ע״נ חלב ברור׳ ירו׳ גיטי׳ פייט
 ד״נ ע״ג קיים שריר וברור, ביר רפכ״ג הברור
ד עיייע והקבוץ: ו  שבהן היה למךוגי׳ רבעו הטר
 ירו׳ קידושי׳ פ״ד דפיו. ובט״ד פ״ט הברורין
 שבאחיך, ובביר פצ״ח דרש גרם (בראשי׳ טיט, י״ח
 מה חמור זה גרמיו ברורין וכי, ביצה כ״ט. ברורי
 הטחת והגי׳ היותר נכונה ברוצי עיייע ברץ וט״ש.
 והשם: ירו׳ שבת פ״ז ד״י: וירו׳ ביצי פ״א ד״ס ע״ד
 הותר מכלל ברירה ביו״ט פי׳ הפרישה, ומבנין
 הפעל נגזר השם ברירה כלו׳ מה שהוברר מתחילה

T ״  T ן

 או בסוף ד״מ בכורו־ נ״ז. אי אמרת יש ברירה
 ליברור חד מינייהו לבהדי כלבא ולשקול והנך
 נשתרי, ירו׳ שקלי׳ פ״ו ד״נ: אי אטרינן ברירה
 נברור ד׳ זוזי ונשדי בנהרא ואידך לשתרי, ותוספות
 תטור׳ לי. ד״ה ואידך נקטו כלל גדול בידם ודל
 דודאי כל דבר שהוברר האיסר מתחילה ואח״ב
 נתערב בהיתר לא סמכינן אברירה כיון שתערובתו
 היתד, באיסור אבל הני תערוכתו בהיתר כי האיםר
. ולאחר התערובת נולד האיסור  לא היה מבורר .

 אז סמכען אברירה ע״כ ועיי׳ עוד תוספי בכורו׳
 נ״ו: ד״ה ליברור ותוספי סוטי י״ח. דיה חזר.
 ופלוגתא רבתא היא אם אמרינן יש ברירה או אין
 ברירה עיי׳ גיטי׳ כ״ה: ואילך עירובי׳ ל״ו: ואילך
 ושם נסמן, ביצי ל״״ז: ואילך, חולין קל״ה: ב״ק
 נ״א: ס״ט. ואילך ב״ב כ־ז: ובענין חלוקי דעות בין

 המפרשים בענינינו ע׳ סחד יצחק ע׳ ברירה] —
 \ י בר = בוריבל״ם בר leer, unbebaut sein; בהפעיל
(brach, unbebaut liegen lassen א 1 ב י ר = הביר 
ה בה כ ז ש מ  בהמקבל פ״ט בב״ט <מ״ג יקיי•) ו
) אם אוביר ולא אעביד פי׳ שדה שלא , ה ר י ב  ה
א 1 , ״ט)  נזרעה תרג׳ לא תשם (אונקל׳ בראשי׳ מיז, י
 תבור כלוט׳ לא יעלו בח קוצים׳ לשמיר ולשית
ה (ישעי׳ ל״ב׳ י״ג> תרג׳ להובאי,) ובור יהא. י ה  י
 ובם׳ השואל סרה בגט׳ שטף נהר את זיתיו
 (בים ק״א•) א״ד יוחנן כדי שתהא ברא בידו פי׳
 ופרקינן לעולם יש קנין לגוי באיי להפקיע מיד
 מעשר ומקבל לאו כחוכר הוא חוכר חייב שפורע
 חוב שעליו מן הטירות הללו אבל מקבל שלו נוטל
 ובשדה אבותיו ממש קאמר ר׳ יהודה וקניסא הוא
 דקניס ליה דלא ליזיל וליטפי עלה איידי דחביבה
 ליה דטשתכח גרים לגוים דלגזלו ארעתא דישראל
 אחריני אלא לישבק דתהוי בורה אצלו. ובפי גט
 פשוט (ב״ב קס״ח•) אין כותבי{ שטרי אריסות

 וקבלנות [בגטי] פשיטא לא צריכה בשדה שהיתה .
 בורה מזמן גדול מהו דתימא ריוח דהנותן הוא
 שמתקן שדהו חריכה והוא יתן קמ״ל דלא3).
 וברג דחזקת הבתים <ב״ב נ״ט•) א״ד חייא4) ומודה
 רב הונא באתרא דמוברי באני •פי׳ במקום
 שמנהגם לזרעה שנה ולהובירה שנה אחרת״5),
 ובפי המוכר מידות בגט׳ מקבל עליו עשר <שם
 צ״ה•) ת״ש המקבל שדה מחברו ליטע בשכר הרי
 זה מקבל עליו י׳ בודאות לטאה יותר על כן
 מגלגלין עליו את הבל, ״פי׳ המקבל שדה מחברו
 ליטע בשכר הרי זה מקבל עליו בעל השדה עשר
 בודאות למאה אילנות דאי מכר הנוטע אילנות
ו י מ ד ו מ ת ל י ח פ ן מ י  בין מאה אעפיכ א
ל השדה אבל א מ [מביר]6) ע ו ב י ל ל ע ב ק מ  ו

 י) כיה במשנ׳ של ירו׳ ב״ט פ״ט מ׳׳ג ומקורה בתוספתא כתובו׳ פ״ד וזה דאיה להנחת הרב החכם צוקערמאנדל שטשנה

 הירושלמי בנתר, עמודיה על יסוד של התוספתא וכגי׳ הירוש׳ זו ג״כ נוסה הרייף וכן העתיק הרמב״ם עיי׳ מיפ בידו׳ שם.

 *) נ״ד, בכ״י ו״ו וכ״ה בתרג׳ וכיה בע׳ הובאי אבל כאן בדפ״ע בט״ס חובאי. 3) בנו״ג רק: לא צריכא בבודה ומפי׳

 הרשב״ם עיי״ש נראה קצת שמונח׳ לפניו ג״ב גי׳ רבינו ובב״מ לפנינו הנוסח כדי שתהא ברח אבל לפי עדות התוספו׳

 שם דיה כדי גי׳ ריח בורה ופירושו מסכים עם פי׳ רבינו דכאן עיייש היטב, ובענין כתיבת המלה יש לקיים שתי

ה שהוא לים ברא כתמי שדה שאינה נזרעה והריבה. 4) בנויג ר׳ חמא. ר ב ו ע «  'הנוסחאות ר«ל בורד, שהוא ל

ד בסמוך. 6) השלמתי עפ״י ) וכן פי׳ רגמיה ב״י לב״ב כ״ט. וכמו כן נמצא בדף צ׳ ה. כהפי׳ הנמצא בערוך מ 5 

 כיי רגמ״ה.



 קםו בר

ר מ כ א ן י) מגלגלין עליו • את הכל אפי׳ ת ו  י
 עשר בודאות״. * [אחי״ה בנויג בוריות פי׳ אילנות
 שאינן עושין פרי ול־ם הוא בורא, מירא, בוריא
 כלוט׳ עקר ואין עושה פרי ומזה איזה פעמים
 בתרג׳ הובאי ובור פי׳ ענין קוץ הוא והוא העתקת
 של שית ושמיר (עיי׳ עטת״ר להה׳ לעווי צד פ״0
 וקבוץ בקהל׳׳ר פ׳ כי ברב חכמה: דין אכל מילין
 בורין ולא אתנזיק. ובשט״ר רפל״ב דרש אשיתך

 (יימי׳ ג׳׳ י"® ביירתם עצמכם ודורש מלשו
: לאביירי ,  (ישעי׳ הי׳ יי; י׳י י״» וכענין זה תעני׳ ו
 תרביצי כלוט׳ אין טניחין שממה החצירות עיייע
 תרבץ. ובקל: ירו׳ ע״ז ספ״א ד״ט: ד׳ סימון היו
 לו נוטעי כרמים בהר המלך שאל לר׳ יוחנן א״ל
 יבורו. ירו׳ דמאי פ״ו דכיה: תיקנו כמקבל שלא
. מי שהוא חוכר  תבור א״י. ובהפעיל: ביד פפ״ב .
 שדות הרבה ומכירן, ושמיר פכיז משנכנם לתוכו
 הבירה . . ומשקבלה עליו נכנם בה והבירה ובדם׳
 חדשים בכ״ר ובשיר הגי׳ הובירה, קהל״ר פ׳ טוב
 מלא מי שהוא שוכר גנות הרבה והוא מביירן סי׳
 מבטלן ומאבדן וכי, ובים זה הפי׳ וכי הגהת איזהו
 סופר הוא ובא מגליון ויותר טוב לגרוס והוא מכירן
 ובשנויים מיקיר רפ״ג. ובאפעל: ב״מ ק״ד: אוביר
 תילתא, זשם אם מוכרנא, ב״ב כ״ט. איכא דמובר
 ואיכא דלא מוכר והאי גברא מוכרה. באתפעל:

 ביט ק״ז. דתתמר ארעיה] —
das Aoussore, was draussen בל (בלים ברא, בױא 
das draussen Befindliche, Ver- 1; ברותאst 

 י T I ׳

; rein בר פי' טהור ; worfene, nicht Angenommene 
 ברא durchstechen) בפיק דביט כגט׳ היו שנים
 הבבין(טי•) אלא הא דר׳ אבהו כרותא הוא, ובם׳
 איזהו נשך בגט׳ מלוה ישראל (ש° ע״א:> אלא
 דרב אשי בדותא היא, ובטנחו׳ ס׳ דיי בגט׳ בא לו
 לעשװן(מנחי׳ ם״ח•) אלא דרב אשי בדותא היא,
ו ש ע ן ש י ח ת בגט׳ ה א מ  ובם׳ מי ש
ה ט י י אם׳ נ ש ן (ביב קט״ד״) רב א ת צ ק  מ
א ת ו ד י ב ש ב א ר א ד ה ה ו י ל ח ע י כ ו  מ
) ובפ״ג דפי המוכר פימת לחברו(ב״ב קיא:) , א י  ה
 והא דרב הונא ברבי יהושע3) בדותא היא.
ל ל ו בגט׳ כ י ח ת א ש ד א צ י ׳ כ ו מ ב י ב  ו
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א ת ו ד י ב ש ב א ר א ד ה  א מרו (יבטי׳ ="»•> ו
א התם שלפניו מיהת משתמר4) פי׳ מקום י  ה
 שטעו חכמים ולא דיברו בהלכה לא רצו לגנותם
ת ע  ולוט׳ טעו אלא אמרו בתתה כלוט׳ ד
. ובס׳ חזקת הבתים בגטי ג׳ א ת הי י נ ו צ י  ח
 ארצות לחזקה(ב״ב מי:) היכא דמי מתנתא טמירתא
 איר יוסף דאטר להו לסהדי זילו איטמורו וכתובו
 ליה וא״ד א״ר יוסף דלא א״ל תיתבו בבריתא
 ובשוקא5) ותכתבו ליה מאי בינייהו איכ׳ בינײהו
 סתטא דלא פריש לא איטמרו ולא תיתבו בשוקא
 ובבריתא, ואריח דהוה קשה הא לישנא טובא
 דהא תרי לישני דרב יוסף טיחזו סתמא כשרה
) הכי א ל זיל, ש י ו  היא ואמר דסריש לה אביו ח
 להאי לישנא דאט׳ זילו איטטרו מיתחזי דבהאי
 לישנא אי פריש הכי מיפפלא ואי לא פריש
 אלא אקני לה פתמא כשרה ולהאי לישנא
 דפריש לא תיתבו בשוקא ובבריתא ותכתבו ליה
 מכלל דכל מתנתא צריך למיתב בשוקא ובבריתא
 לטיכתב ליה ואי לא כתיב בה הכי פפולה,
 אישתכח ללישנא קמא דרב יוסף פתמא כשרה
 וללישנא בתרא דרב יוסף סתמא פפולה. — בםנהד׳
 בפי דיני ממונות (בגט׳> [צ״ל בגי] זה בורר לו
 אחד בגט׳ סוחרי שביעית (סנהי׳ כ״י!:> בהמה בת
 הכי היא אין בשור הבר דתנן בכלאים סיח (ט״י
 יחילי׳ ®׳•ז שור הבר טין בהמה ר׳ יוסי אומר מין
 חיה. * [אחי״ה ועיייע שר ,ז׳ וגם שם לא פי׳
 רבינו ובמקום אחר פרשתי כי שור הבר הוא
 העתקת טלה םרםית ars<1k£ פי׳ שור טהור 1בר
 מליט בר מי׳ב כ׳׳ב, כיי», וכן תרנגול ברא שבת
Qinamru ע״ח. גיטי׳ פיח: היא העתקת מלה פרטי׳ 
 פי׳ עוף של בר ומי שרוצה לעמוד על כל הענין
 יעיין במאמרי על הפלאכים ושדים צד פ״ג וגם
 במ״ע דמיג כרך כיא צד תקפ״ח ואילך ועיי׳ עוד
 ע׳ בר יוכני. אבל איל הבר חולי׳ פ׳. וחזיר של
 בר ירו׳ שבת פייד די״ד: פי׳ יער וכ״ה בל״ם
 ברא — ובענין תוך בר בפפחי׳ ע״ד. לגי׳ רבינו
 וכ״י ם׳ וירו׳ עיייע תך ב׳] — ובהקומץ בגם׳ ד׳
 פרשיות שבתפילין(מנחי׳ ל״י:> החליף פרשיותיה
 פסולה אט׳ אמי לא אמרין אלא גווייתא לברייתא

) ב״ה בכיי פאריז ובשאר כ״י ודפיע חסרה שורה שלמה זו ובלעז־ה אץ לו מובן לכל המאמר וחידוש הוא שלא העיר על זח  י
) כ״ה בכיי ) בנו״ג כריה דרב יהושע בי פעמים. 4  מאומה בעל הפשביע. *) כ״ה בכ״י ל״ד אבל בשאר כ»« ודפ״ע חסר. נ
 ל״ד אבל בדפיע נשמט חך ציו{ מיבמות על בן לא מצא ידיו הגרייב כהפשב״ע ומשים ד׳ חיבות החם וכי כין שני חצאי
 עגולים ופליאה שנעלם ממנו המקור והיא ביבמות כיא. אע־פ שהגרי״ב בעצמו העיר על היבטו׳ ק״א. וצ״ל כיא. - וכן
 ציין בהגהותיו לפסחי׳ י״א. — ולפנינו לפסחי׳ שם. שבת ביא. כ״ז. יבמי׳ ב״א. גיטי׳ פיח: זבחי׳ קי: ב״כ קמ״ה. הגי׳
 בדותא כדלית אבל בכיי מ׳ לפסתי׳ ושבת היא כגי׳ רבינו ברי״ש וכיד. בכריתות י״ד סע״א אלא דרפרם ברוחא היא.
) בנויג בשוקא ובבריתא וכן משמע בסמוך מפי׳ יבינו. ורע לפי פי׳ דר״ח הגי׳ וא״ד א״ר יוסף דא״ל לא תיחבו וכיה 5 

 כפי׳ הרשבים לב״ב שם בשם ר״ח. •) כ״ה בכ״י ו״ו ול״ד אכל בדפ״ע נשמט.
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 וברייתא לגווייתא אבל וכי, ובדיג דפי אלו טרפות
) קוצי אכלן ובגפ׳  (חילי׳ מ׳יג:> חי ו י ברייתא,
 הריאה שניקבה (שם ס׳ז.) ההיא דביני ביני דאתי
 , לקטיה דרב אשי פכר למטרפה א״ל 'הונא מר בר
 רב אויא לרב אשי כל הגי• חיוי ברייתא הכי אית
 לחו. — ובדיג דפי אלו טרפות <שם טיג» אמר עולה
 ישב לח קוץ בושט אין חוששין לה שמא הבריא
 פי׳ הבריא יצא לחוץ כדטתרגמינן חוץ (עיי׳ אונקל׳
) ברא. ובם' גיד  דבריי כיח׳ ה׳ ותרג׳ שופטי' י״ב׳ ט'

 הנשר. [בגטי] ונוהג בשליל (שם ציג:> אצדדין אי
 דץ ביה מידי ד ט ב ר י ל י ה י) שרי ואי לא אסור.
 <א״ב תרג׳ חית השדה (בראש׳«•׳׳ »׳> חיות ברא).
 * [אחי״ה בשני ציונים האחרונים יותר נראה גזרת
 המלה מל״מ (יחזקא׳ כ״ג׳ מ״ז> וברא אותהן בתרבותם
 וכן פירש״י כחולי׳ מיג: בשם ואני שמעתי.
 ולדעתי משם ״רגט״ה״ שפע שכן פי׳ באמת(בקובץ
 כ״י,אנגייליק׳ לחולין מיג: דף ש״ה) וזיל הבריא
 כלום׳ שמא נקב לשון וברא אותן בחרבותם עכ׳׳ל.
ת וכ״ה בל״ע עיי׳ רדיק ר  ונכון הוא וענינו : כ
 בפפר השרשים. וכן בחולי׳ קייב. ה״מ דאבריה
ב הדם את הכיכר וכי. אבל מה ק נ  ופידש״י ש
 שענינו חוץ נמצא עוד הטלה שבת קיו. ביצי י״ב:
 סנהד׳ ס״ב ע״א וע״ב פוק תני לברא והוא מלש׳
 בדותא הגיל. מיק ייז: וביב צ״ג: [לגי׳ רבינו בעי
 יק א׳ לקצת דפופי׳ עיי״ש] תנא ברא כלוט׳ תנא
 שיל ברייתא, יומי עיב: ת״ח שאין תוכו כברו אינו
 ת״ח. שבת קליט: ברא דתומא כלוט׳ צד החיצון
 של שום ורש״י פי׳ צלע של שום. וכן מלת
 היחם בר וענינו חוץ הרבה בתרגומים וכן בדרזיל
 ברכו׳ ל״ח: בר מן דין ובר מן דין. חולי׳ צ״ח.
 לבד מינה. ב״ב צ׳ן שתותא מלבר. ירו׳ עירו׳ פ״ז
 דכיד ע״ד בר מדעתיה, שהשיר ם׳ זאת קומתך

 לבר מישראל] —
gesund, kraftig,בר =בךיא(בל׳ע וכן בל״מ 
 ganz) הטופל את הבריא טהור ואת הרעוע
) אם 3 ם ל  טמא בכלי׳ פ״ג <ם״יי) פי׳ כלי חרש ש
 טיפל עליו רעי של בקר אם נגע אדם טמא
 באותו הרעי לא נטמא הכלי ואת הרעוע הנפדק

 ולא נתפרה ובהבגד פכ״ז בכלי׳(מי״א) שלש על
 שלש באשפות בריא וצורר [מלח] בבית או בריא
 או צורר מלח ולא תשבר. (איב בנוסחאו׳ שלנו
 חפרו מלות ולא תשבר). פי׳ בגד מושלך באשפה
 ויש בו ג׳ על ג׳ והיא שלמה ויתכן להיות צרוד
 בח מלח ולא תשבר טמאה ואם היא שלטה וידוע
 שאם צרר בה מלח [תשבר אינו׳ כצ״ל] מקבלת
 טומאה ואם היתד. בתוך.הבית והיא שלמה אעים
 שאינה מחזקת לצרור בה מלח טמאה. ובארץ
) פיח במקוואות ($״ה; נדת מיג. חולי׳  ישראל4
 כ״י:> בעל קרי שטבל ולא הטיל פים כשיטיל

 מים טמא ר׳ יופי אומי בחולה ובזקן טמא בילד
 ובבריא טהור, פי׳ אם טבל בעל קרי ולא השתין'
 קודם טבילה יהא טהור עד שישתין ובשעה
 שישתין נטמא כבתחלה וצריך לטבול שנית וזה
 הדבר בזקנים ובחולים שלא תצא מהן ש״ז בכח
 אבל הבחור אינו כן שאם טבל קודם שישתין
 נטהר, פי׳ בריא שאינו חולה ולא שכיב מרע,
 ובגט׳ שחיט׳ חולץ מ״ד» נתנו חכמי׳ שיעוד
ד ל י י ב פ ו ר ר׳ י מ א  ,לחולה לזקן ולילד ד
) בילד עד כמה 5 א מ ן ט ק ז ב ו ה ל ו ח ב ר ו ה  ט
. כל זמן שעומד על רגלו אחת ונועל מנעלו, . 
 ובזקן עד שירתת עד אימת א״ר חנינא כל זמן
 שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעל ונועל מנעל ״).
 בכלי' פכ״ד ג׳ תריסין (מייז) מטלית מהוהא7)
 שהטלייה על הבריאה פי׳ בגד בלוי שתפרו על
 בגד חדש הולכין אחר הבריא9). בס׳ י׳ יוחסין
 יקיייש׳ עיא:> בבל בריאה• כולם מיוחסין, מישן
 מיתה, כלוט׳ כולם פסולין כממזירי ונתיני, טדי
 חולי כלוט׳ רובן כשרים שרוב חולין לחיים, עילם
 גוספת שרובין פסולין שרוב גוססין למיתה.
 * [אחי״ה בידו׳ קידושי׳ ס״ד דפ״ה ע״ד הגי׳ אילם
 והוא Eiymais ונשנית עוד שם ובב״ר ם״פ ל״ז
 גבביי וצ״ל גבניי והוא Gabiane עיי׳ שטראבו
 ט״ז, תקי״ד שהיה מחוז כאילם, וכן אי׳ בידו׳
 כתוב׳ פייב דל״ה. המתיר. גובני ולא אתכנע מן
 קומוי. ועיי׳ עוד ע׳ גאובאי. — וכניה נדה
 מ״ז: ב״ב קמ״ח. ירו׳ נזיר פ״ו דנ״ה: והפכו כחוש,

. י) וכ״ה בפיט להרמב״ם. י ברייתא. *) בנוהחאוי ליי ועיי׳ מיש בעידץאי ז י ח נכ׳׳י ל״ד ובנוסחאות אבל כ״י ו״ו ע י כ ( ' 

p ישראל וממנו נשתבש כדפי וויניצי ד א ו מ ל ת ה לנכון ככ׳׳י פאריז וכיה בדפ׳׳ר ופיד אבל בכיי ל״ד בטיס ב י כ ( 4 

 באס״ אמשי פדאג בירושלמי. וכבר העיר הרב החכם ר: שלמה באבער בהוספה כבוד הלבנון שנה תשיעית נומער ד׳ צד

, ל פיח במקואות. ועיייעאם הי, חלק כ׳, טףג׳ א ר ש ץ י ר א  י״ח: על שגגת המדפיסים זו ובדפ״ר בכים כתוב לנכון ב
ם קודם פיח דמקואות וט״ס הוא. 5) כ״ה בכ״י היב י ל  כבש ג׳, לבן אי, ען, קלון ובדפ״ד בערך דכאן איי עוד מלת כ

) וכן ) וכן הגי׳ בע׳ מהה א׳ וגי׳ רה״ג בסדיט צד ייח מיחוחא. 9  ובדפ״ר ובשדפיע נשמט. ״) בנום׳ בשינויים עיייש. י

£ פי׳ נמאס ונמבזה ועיי׳ הר׳׳ש שהיה לפניו ביאור ^ ע י  0י׳ רהיג שם מיחותא בלויה כלקא עיכ ומלת כלקא הוא ל

 י י , בהרחבה מפירה׳׳ג.
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 חולה, תש עיי״ש ושהשיר ס׳ כמעט דבש בריא
 כאבן פי׳ חזק ומענין זה גיכ כתוב׳ י״ב: י״ד. ב״מ
 ל״ז: ועוד מקומות אחרי׳ ברי ושמא כלוט׳ חזק
 ודאי אשר נכון מוצאו וכן תעני׳ כ״ט: בריא
 מזליה, יומי נ״ז. השתא ברי טמאים אתון, חולי׳
 יי. בריא לי שלא היה עלי וכי, ירו׳ עירו׳ פ״ט
 דכ״ה ע״ד ברי לי שנעשו בטהרה, ירו׳ מוכי פ״א
 מ״ב: דבר בריא וכי- וכן בידו׳ פסחי׳ פ״ב דכיט:
 והקבוץ חולי׳ פ״ד. אבא ממשפחת בריאים הוה,
 ויק״ר םי״ז עשיתים בריאים כאולם. כתוב׳ סי: בני
 בך«.י ושם סיא. בריי דאכלה ביעי, ולנקבה ירו׳
 עירו׳ פ״א די״ט. בריית. והשם ירו׳ גיטי׳ פ״זדמ׳׳ח
 ע־ג נשתתק מתוך ביורי1, ירו׳ נדה פ״א דמ״ט:
 פירש מתוך בוריו וכן בירר כתוב׳ פ״ה ד״ל. ותרג׳
» משענתו: על בורייה וכ״ה ־ ׳ (שמו׳ כ״א׳ כ ק נ ו  א

 במכילת׳ שם ובידו׳ כתוב׳ פ״ד דכ״ח ע״ג על
 בוריו. ירו׳ פוט׳ פ״א דט״ז ע״ד במ״ר פ״ט עמדי
 על בורייך, ב״ד פ״ע טעמידין אותו על בוריו. וכן
 השם בריות, בריותא פוט׳ י״ט: כ׳. יבמו׳ צ״ז.
 מחטת בריותא, נדה מ״ז: מחטת בריאותא, בכורו׳
 מ״ה: בריותא אתחלא בשמאל, אסת״ר ם׳ בשנת
 שלש עשרה חלקים של בריות בעולם וכי —
 והפעל מעיל׳ י״ז. יכחיש או יבריא, חולי׳ ל״ג.
 הרוצה שיבריא, שבת קל״ז. אין מוהלין אותו עד
 שיבריא וכן בידו׳ יבמו׳ :ם״ח ד״ט. יבטו׳ צ״ז.
 מעיי׳ ב״ב קנ״ה: נדה מ׳׳מ אי כחוש אט׳ זילו אבריוהו

 ואי ברי אמר וכי, ירו׳ פיאה פ״ג די״ז ע״ד שמא
 יבריא, חולי׳ מ״ו: צ״ג: מדלא קא בריין ופוט ט״ד:
 אברויי אילני פי׳ להשמין אילנו׳ בזבל עיייע אברויי,
 ע״ז נ׳: גיזום אברויי אילנא עיייע נזם א׳ וכן בילק׳

 מ״א די רמז קע״ו בריאים מפוטמים] —
; erschaffen בר = ברא (מליט וכן בל׳ים ברא 
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 ברייה Schopfung) במקוואות פ״ן (מיז) כל
 שהוא מבריית מים טהור פי׳ דגים וכדומה להם.
 ובויק״ר זאת תהיה תחלת פרש׳ וזכור, ,את בוראך
ן (אנוח ג׳׳ א׳> עקביא בן מהללאל אוט׳ נ י נ  (רפי־ח> ת

 הסתכל בשלשה דברים וכי שלשתן דרש עקביא
 בן מהללאל מתוך תיבה אחת1) בורך בארך
 בוראך,) וכן בשבת בס׳ שואל אדם (קנ״א:) ג)
 ובפסיקתא ולקחתם לכם ביום הראשון (פסיקתא
 דר״כ דקפ״א. וכן בויק־ר פ״ל וילק׳ אמוד תרנ״א

 ומדרש שוחר מוב וילק׳ מזמור ר,הלי׳ ק״ב ועיי׳ הערת

ם איי• ניה> תכתב זאת  ר׳ שלמה באבער פסיקתא ש
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 לדור אחרון <תי^י׳ ק״ב׳ "ט> זה דורו של מרדכי
 ואסתר שהיו נטויים למיתה. ועם נברא יהלל יה
 (״=> שבראן הקב״ה כריה חדשה וכי. * [אחי״ה
 הפעל ברא וברי כמו 3ךא בלים שבת ע״ז: כל
 מה שברא הקביה לא ברא דבר אחד לבטלה,
 סנהד ל״ח. בשעה שבקש הקב״ה לבדאות את
 האדם ברא כת אחת של מיה וכי, שם ס״ה: אי
 בעי צדיקי ברו עלמא . . רבא ברא גברא, ושם
 ומיברו להו עגלא תילתא. וכנ״ה בקל ברכו׳ ז׳:
 ל״א: ל״ב: נ״ב: פ״א. 0וכ׳ נ״ב: ר״ה ל״א. מגיל׳
 י״ג: חגיג׳ י״ב. ט״ו. ביב ט״ז. ע״ד. ע״ח. סנהד
 ל״ח. ל״ח: ל״ט. אבות פ״ו אבדר״נ סל״א. רינוני
 בב״ר פט״ד ברואה ומתוקנת. ובנפעל נברא, נבראה,
 מקור להבראות עיי׳ ברכו׳ נ״ט. פ״א. עירו׳ י״ג:
 ס״ה. פסחי׳ נ״ד. ושם: יוט׳ ל״ח: נ״ד: סוכ׳ ט״ט.
 דיה י״א. כ״א: הגיג׳ י״א: י״ב. י״ג: סוטי י׳. ב״ב
 י׳. סנהד׳ ל״ז. ל״ח. ושם: תמיד ל״ב. נדה ל״א:
 אבות פ״ג, מי״ד מנחו׳ כ״ט: ביר פ״ח מהם אומרים
 יברא מהם אומרים לא יברא, איתפעל ביר פע״ח
 מן הן דאיתבריין, שהש״ר־ פ׳ מי זאת: וכדון
 אתברית ברייה חדתא ובהשמטת התי״ו איברי
 ברכו׳ ניד. איברי ליה עינא דמיא, שם פ״א: לא
 *יברי עלמא אלא לצדיקים נטורי׳ וכי, שבת קנ״ו.
 דאיברי ביה אור וחושך וכי, פסחי׳ נ״ד. אור בט״ש
 איברי וכי, םנהד צ׳יח: לא איברי עלמא אלא
 לדוד למשה למשיח, והשם בורא ובהבלעת האל״ף
 ירו׳ סנהד׳ פ״א די׳יט. אני וכורך וכן במשקל
 סורי בריא ברויא נמצא ג״כ השם ברייא, בוריא,
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 ברייה ד״ט ירו׳ ברכי ס״א ד״ב ע״ד איקריה דבריי
 כלוט׳ כבוד בוראי, ירו׳ תעני׳ סיד דס״ט. ברייכון
 סעודינכון ובאיכ״ר ס׳ בלע ברייא בסעדיכון פי׳
 הבורא יהיה בעזרכם׳ ירו׳ הוריו׳ רפ״גדמ׳׳ז. דיגטא
 דידכון דמי לברייכון, ובירר פנהד׳ פ״ב ד״כ רע״א
 בט״ם לבירייתכון וצ״ל לבורייכון, ירו׳ סנהד׳ פ״י
 דכ״ט. לא דברייך עבדת ולא דבלק עבדת׳ ב״ד
 ספט״ו גנב דעתיה דברייה ושם רסס״ח לית אנא
 מובד סכרי מן בריי ושם ורפנ״ג מה אני מובד
 <מובדת) מברי מן בריי, ובב״ר פניו הן אראלים
 צעקו חוצה (ישעי׳ ל״ג. זי) . . חוצה הוא ברייה
 לטיכם ית בריר, וני׳ הילק׳ ישעי׳ רמז שיג חוצה
 היא לך חוצ׳ היא לאבא למיכסית בריר, עיי׳
 מ״כ לביר ויסד, תואר שם. ויק״ר סטיו בורייך קאים
 לך, איכיר סוף פתיחתא סי׳ ל״ד: ייזיל,מלכהון

) וכ״ה בקהל״ר אבל בויק״ר אי׳ בוראך . . ) וכ״ה בקהל״ר פ׳ והסר אבל בית׳ סוטי פ״ב די״ח. הגי׳ מפסוק אחד. י 1 

ל לפנינו לי׳ אבל לפני בעל מ״כ היח׳ מונח׳ הגי׳ כיבינו ב א (  בארך . . בורך ובידו׳ סיט׳ בוראך . . באידך, בורך. ג
 עיי׳ מ״כ לקהל״ר שם ובשנויים הובא המאמר הנ״ל גס בקהליר • פ׳ שמר רגלך ואיכיר פתיחתא סי׳ כיג ומסכי ד״א

 פ׳ בן עזאי.
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 ברייהון עטהון, וירו׳ תעני׳ שם. אסת׳יר פ׳ בהראותו
 ברייך ימלא חסרונך, ושם במצוותא דבריי וכי.
 והשם בר;ח, בריתא בלים בריתא, ברכו׳ י״ז. אני
 בריח וחברי כריה, נימי׳ 'נ״ו: בריח קלה, בט״ר
 פי״ח בדיה שפלה, מכו׳ י״ז. בריית נשטה, ירו׳
 ברכו׳ ס״ד ד״ח: לכל בריה ובריה צרכיה, ירו׳ ניטי׳
 פ״ג דמ״ד ע״ד לא עבר שם בדיה, ירו׳ כתוב׳ פ״ז
 יל״א: אין בדיה משנחת עליה, שהש״ר ם׳
 לריח J כל המכנים בדיה אחת לתוך כנפי השכינה
 וכ׳י דכ״ר פ״א לא כיבד כריה את אבותיו וכי,
 איכ״ר פ׳ היו צריה לא הוות ידעה ברייה מה
 חרבת וכי, ילק׳ תהלי׳ רמז תתס׳יב בשם הפסיקת׳
 אין בדיה רואה אותו וכי, וקבוץ איכ״ד שם בריאתא
 אטרין׳ ב״ר פ״ם ויק״ר פכיב ברייתא אמרי ויק״ר
 פל״ד בדיאתא קיימי בצערא; יוט׳פ״ו. מה הבריות
 אומרות, ושם יהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות,
 חולי׳ קכיז: וילק׳ תהלי׳ רמז תתס״ב יש לך
 בריות גדלות בים וכי עיי״ע ביברי, ירו׳ שקלי׳
 פ״ג דט״ז ע־ג אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך
 שהוא צריך לצאת ידי המקום, ב״ר פ״ח ופי״ד
 ברא בו די בריות מלמעלה וכי — וכן השם בריאה
 בליט או בדיה בלא״ר נמצא בביר פי׳יז ויקיר
 פליז לבריאה שמים קדמו ולשכלול הארץ קדמה,
 ברבו׳ ב׳. ב״ר פ״א ופיח, ירו׳ דיה דפ״א דנ״ו.
 ברייתו של עולם׳ מכו׳ ייז, ירו׳ שבוער פ״ג דל״ד
 ע״ג חיטה כברייתא, ביר פיח ברייתו <של אד״ה)

 אינו אלא אחר בהמה חיה ועוף וכי] —
 = 13ר בירא (Brunnen, Grube בל״ם בירא
) בם׳ הבונה [בגט׳] החורש b y ,jt בארא בל״ע 
 בל שהוא (שבח ק״ג•) למאי חזי לבירא דקרא פי׳
 לגומא של • דלעת, (א״ב בנוסחא שלנו כתוב
 לביזרא ומפרש רש״י לזרוע בתוכה נימא של
 דלעת). * [אחי״ה וכגי׳ רבינו אי׳ ג״כ בכ״י ט׳
 וכן נראה הגי׳ במאירי עיי׳ ד״ס שבת צד ק״י5] —
ג׳ נ"ה•) וצפרים שקננו  ובדיג דם׳ אין צדין (בי
 בטפיחים ובבורות חייב איד שקננו בבירה, ובפ״ק
 דנזיקין בגט׳ הצד השוה שבהן (ב״ק י׳-> רבא אט׳
 לאיתויי בור המתגלגל, פי׳ אבן המתגלגל כרגלי
 אדם וברגלי בהמה היכא דמי אי בהדי דקא מתגלגל
 קא מזקי כהו הוא י) דההוא שמתגלגל ברגליו הוא

 חייב ולא בעל האבן ולא דמי לבור רבוד מעשיו
 גרמו לו ובהאי אבן לא נעשה מעשה שור יוכיח
.(  שאין מעשיו גרמו לו אף אני אביא את האבן,
 בפ׳ המוכ׳ את הספיג׳ בגט׳ קנה שלשה (ב״ב פ״ג:)
 ובם׳ האוט׳ לחברו(ש° ק*י:> בעי רב אשי בור מהו
 שתפסיק, בם״ג מגמר הדין (סנהד׳ מ״ט. וילק׳ ש״ב
י ק°״א> וישבו אתו מבור הסרה (ש״ב ג״ כ״ו) ״ מ י  ס

 אט׳ ר׳ אבא בר כהנא בור וסירה גרמו לו לאבנר
 שיהרג ״מפורש בתלמוד ירו׳ בפיא׳ פ״א (יט״ז.)

 ובמוט׳ ס״א (ירו׳ כוט׳ פ״א די״ז: ועיי׳ ויק״ר יפכ״ו ומ״ב .
 שש, במ״ר פי״ט ופב״ג, שו״ט מזמור ז׳ ונ״ח וחנחוט׳ ריפ•

י י״פ> שרצה שאול להשיב את דוד  חקח פי׳ י׳ צ

 מפני שאט׳ הנה בעת שלקח את הצפחת והחנית
 היה יכול להרגני וכיון שלא הרגני צדיק הוא ואץ י

 לרדפו א״ל אבנר לא כי אלא הצפחת והחנית
 הנערים הלכו להביא מים מן הבור ושכחום שם
 ומצאם דוד ולקחם מן הבור א״ל הצפחת והחנית
 ככר נשארו בבור 0, כנף מעילי מה תאפר בו א״ל
 כנף מעילך בסירה הוערת4) כלום׳ נסבך בקוצים
 ונחתך ומצאו דוד ולקחו משם וכיון שלא הניחו
 אבנר להתפייס לדוד נענש עליהם וזהו בור ופירה
 גרמו לו לאבנר שיהרגיי * [אחי״ה הועתק מלה
 במלה מפי׳ ר״ח כ״י אנגייליק׳ A 2 .10 דף ק״ד:
 ונראה בעליל שריח מצא כן בספריו אבל בציונים
 הנ״ל בהרבה שינויים וכבר תפס לשון רבינו מהרים
 די לונז׳ בע׳ בר וכתב על דבריו שאינן אלא מן
 התמיהין עיי״ש אכל גם טפירש״י לסנהד׳ נראה
 שלא היתד. מוני לפניו הצעת הסוגי׳ בירוש׳ כמו
 שאי׳ לפנינו דאם כן לא שבק מלהזכירו ולפרש על
 פיו — ובענין פשט של בור הפירה נראה שהוא
 מקום ששטו אצל בן מתתיהו קדמוניו׳ ז׳, א׳, ה׳
 7tpx׳!B7 = בי סירה ותכונתו כערך עשרים שטאדיען
 מחברון] - בור ספינה אלכסנדריא בכל כלי עץ
0 י  <נלי׳ פט״י מ"א> ובאהלו׳ בסי יש מכיאין <פ״ח מ
 ובס״ג דפי במה מדליקץ (שבת ליה. ועיי׳ ספרי שפיני
 פיק יי ס״י) פי׳ היא כלי עץ'גדול ומטלאין אותו
 מים בספינות גדולות של אלכסנדריא5). במעשרו׳
י׳ פ"י 3״א> המקפח לתבשיל סטור  פ׳ הכובש <מעשי
 ולקדרה חייב מפני שהוא כבור קטן, פי׳ הלוקח
 ענבים מן הגת כדי לבשל בהן כלוט׳ בתבשיל

) וגי׳ זו כגי׳ כל הספרים שזכרו בעלי התוספות ב״ק וי. ר״ה לאתויי ובנוסחאות שלנו הוגה עפיי רש״י ובעלי תוספי 1 

 חלקי עליו כצדק ופליאה שלא רמזו על יבינו לחיזוק דבריהם וגם בעל הפשב״ע לא הרגיש בזה כלום. י) רבינו פי׳ רברי

ח וחרש יבשת  הגט׳ ולא ציינן טלה במלה וכפי׳ בור ע״י אבן אי׳ גיכ ברש״י עיי״ש וניל לפי זה בור ל״ע ופרסי y א

) כיח בירי׳ שם ושם ובמד׳ שו״ט ניח  או כמו בירזא פי׳ אבן עיייע בזר א׳. י) בשי׳ ר״ח אי׳ הנד, אמרת נשארו בבור. 4

 הורעו וצ״ל הוערו ומזמ׳ ז׳ הגי׳ נכרת וזה כפי׳ רבינו אבל במד׳ ויק״ר במ״ר ותנחוט׳ הגי׳ הועדת׳ הועדת ועיי׳ עוד ע׳

 גלגל טי. 5)ופירוש רש״י כיון גיכילזה הענין רק שם בהרחבת ביאור עיי־ש ותמצא נחת.



 קע
 לערב עמו בקערה פטור, בור קטון כמשמעו לפי
 ששנינו למעלה <ש0 פ״א מ״» שטן גמרו למעשר
ד ד:יא רע״ב) י פ ) ׳ ו ר ש ע י מ ט . ימשל ר ו ב  משירד ל
 אשכול שסחטו לכוס נטבל י) לתמחוי לא נטבל,
 בלא כך אין האור טובל תיסתר בתבשיל צונן
 לקדירה חייב א״ד אלעזר בקדירה ריקנית היא,
 מתניתא לא כך אמרה- אלא הטקסה לתבשיל סטור
 לקדירה חייב מפני שהוא כבור קטן 5 3ייך כבר
 פירשנו בע׳ כייר. בסוף עירובי, (פ״י מייד
 יק״י-> וממלאין מבור הגולה בגלגל בשבת
ד ר י ש מ  ומבאר הקר ביו״ט. * [אדזי״ה הגי רפא ״
״ כיה בערך קף ד מציון של גמרא ר ו ב ל ' 
אבל במעשי בנויג לעוקד,  ע״ז ג״ו. ובים ציב:, י
 וכיה בירוש׳ ב״ט ם״ז דייא: וכן גורם רבינו
 בע׳ עקה, ובור בענין גומא לפני הגת של שמן
 או יין נמצא ג־כ בטבול יום פ״ד מ־ז התורם את
 הבור, ושם כדי שתתגלגל ותגיע לבור, ובידו׳
 תרום׳ פ״ב דמ״א רע״ג נתפרשה המשנה הזו בטומאת
 טבולי יום . . שכן טבולי יום מצויין ב י ן
 ה ג י ת ו ת ועיי׳ הדיש לטב״י והתוססת׳ שהביא
 שם. ובתוספתא תרום׳ פ״א פועלים שתרמו את
 הבור אין תרומתם תרום׳ ואם היה בור קטן ואחרים
 משתמשין בו תרומתם תרום׳ וכי ושם פ״ ג התורם
 את הבור (בכ׳׳י ו״ו הגי׳ את הגת) צריך שיכוין
 את לבו על מה שבגפת וכי שם גת אחת לשתי
 בורות שתי גיתות לבור אחת שתי גיתות לשתי
 בורות . . תורמין ומעשרין מן זה על זה. והגירפא
ר ה ק ר* בי ו ׳׳ ט ב״ה בכ־י מ׳ וכן הובאה א  ״מ ב
 המשני בירו׳ עירו׳ פ״ב די״ט פע״ד ממלאין מבור
 הגולה בגלגל בשבת וכי, וכ״ה בירו׳ עירו׳ פ״י
 טייב ובידו׳ גט׳ שם דכ״ו ע״ד. ובירו׳ שם במשנה
ר הקר וכ״ה בתוספת׳ א ב מ  הגי׳ כגי׳ רבינו ו
 עירובין ספ״ח וכ״ה במשניו׳ נאפולי ופיזרו רק
 בסמוך בגם׳ גרם רבינו מבור הקר וכיה בכ״י מ׳
 ובדם׳ שונצ׳ ובאו׳׳ז סי׳ רט־ז וביךו׳ עירו׳ כגט׳
 שם, ולפנינו כמשני בדפוסי׳ הג׳ וממלאין מבור
 הגילה וממד הגדול י בגלגל בשבת ומבאר הקר
 וכנוסח הכ״י ם׳ וכנום׳ רבינו היה לפני הרמכ־פ
 בםי״מ עיי׳ ד״ס צד ר״ה. י ולא העיר מאומה על
 הערוך. ודיבור ״ומכור הגדול״ שאי׳ בכל הני
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 מקומות לעיל לא הביא רבינו כאן וגם לא בע׳
 גלגל ד׳ עיי״ש. ואולי נשמט בדפוסים] — פי׳
 תנן בסוף מדות <ל״':> לשכת הגולה שם היה בור
 הגולה והגלגל נתין עליו ומשם היו מססקין מים
 לכל העזרה, והגלגל הזה יש מסרשי׳ אותו אוםן
 ובלע״ז(קונוקולא)1). ויש מפרשי׳ עץ גדול ארוך
 נתון על עץ מפוצל ובראשו אחד של אותו העץ
 גדול תלוי חבל עם הדלי ע״ג הבור וכשממלאין
 בו מוציא קול גדול כדתנן כתמיד (כיח: pi זבחי׳
 כ״ח:> מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן קטין
 מוכני לכיור וזה לא התירו אלא במקדש. סי׳
 בגם׳ (עירובי׳ ק׳׳הז מאי בור הקר 3) א״ד יהודה אם׳
 שמואל4) בור שד,קרו עליה נביאים5) והתירוה
 כלוט׳ דקדקו על הבורות וחקרו י) ולא מצאו בהן
 צד איסור כדי לגזור עליהן והתירום, ואותבינן
 לשמואל מדקתני לא כל הבורות הקרות התירו
 אלא זה בלבד ואי ס״ד בור שהקרו עליה והתירוה
 מאי שנא זו בלבד מכל הבורות כל הבורות
 הקרות נטי נשתרו ולא קמא דשטואל איר נחמן
׳ (ירכי׳ ו׳, זי) מ ו  בר יצחק בור מים חיים וכיה א
 כהקיר בור מימיה וזו בלבד שניא משאר בורות
 מים חיים כמפורש בהלכה אלא זו בלבד וקמא
 ד״ר נחמן בר יצחק. בם׳ המוכ׳ את הבית (ביב ס״ד.
 בט׳טניי> לא את הבור ולא את הרות ומפורש בגט׳

 <ש» שהבור בחפירה והרות כבנין. ובר״ג דהטוכ׳
ת גשם 0״w האומר תנו חלק לפלוני בבור  את הבי
 וכי, ״פי׳ םשיט׳ אם אט׳ חד שכיב מרע יחלוק
 פלוני בנכפי םלגא ודאי יהבינן ליה אבל אי אטד
 כד,אי לישנא תנו חלק לפלוני בנכפי מהו׳ ת״ש
 האוט׳ לחברו תנו חלק לפלוני בבור סוטכוס אט׳
 אין פחות מרביע וכ׳7) סומכום לטעמיה דאט׳
 ממון מוטל בספק הולקין הילכך מקבל מתנה
 טוען חצי הוא שלי וחצי הוא שלך ויורש טוען
 החצי שתודה שהוא שלי אקחנו והחצי שהוא שלך
 אינו כן דלא פי׳ המוריש תנו לו חצי הבור אלא
 תנו לו חלק קאטר וכן אעשה אתן לך חלק כל
 שהוא והוד, ליה זה החצי טמון המוטל בספק
 וחולקין אותו ונותנין לו רביע הבור והכי נטי
 במלהו נכסיו יד,בינן ליה רביע כי אמר תנו חלק
 לסלוני מנכסי סתם פי׳ בחביות אין סחות

Zugwinde, carrucola י) כיה על נכון בכל כ״י ודפ״ר אבל בשדפ״ע וטבל בטיס. *) וניל להגיהו קודוקולא כלאי״ם 
 ורשיי ז״ל לועז טורניו כ״ה בדיש והוא ג״כ לאי־ט Drehrad, AVinde, torno או י״ל לגי׳ כיי רש״י מור והוא
) וכ״ה ככ״י מ׳ ולפנינו באר ועיי׳ בפגים.  לץי Walze, Bad, tour פי׳ אופן וזה כדעה יש מפרשין דכאן. ג
) כנוסחאות s .׳ ובכיי א״פ עיי׳ דים ר״ו: ולא העיד על דבינו׳ ובנו״ג רק אמר שמואל ) וכיה בכ״י פ 4 

ם ואולי מפי׳ רבינו הוא כדאי׳ בסמוך בגמ׳ ונביאין שביניהם התירו. ״) כ״ה בדפיר ופיז׳ י ר ב  ובכיי ם׳ הגי׳ ד
׳ באסי׳ )בדפ ת והקרו שוק, וכן פי• רש״י בד״ש הקירו שהביאו ראיה לדבריהם וכי. ן ק  וכן פי׳ הרטבים במשנה ה

 בטיס דב עכיז
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 משמונה לפי ששתי חביות בבור וכשנותנין לו
 רביע דחבית יבא שמינית הבור, בקדירה אין פחות
 משנים עשר לפי ששלש קדרות יש בבור
 וכשנותנין לו רביע הקדירה יבא אחד מייב בבור.
ד מסיחים יש בבור  בטפיח אין פחות מי״ו לפי ש
 וכשנותנין לו רביע המפיח יבא אחד טי״ו בבור
 וכולן שיעוד אחד הוא נותן. והרבה פירושים
 ראינו בזו הבריתא וזה שקרוב לנו י). באלו חוצצץ
 פ״ט במקואות (מ״ב) איזהו טיט היון זה טיט
 הבורות שנא׳ (תחלי׳ מיי ג׳> ויעלני מבור שאון
 מטיט היון, ובר״ג דפי המוציא (שבח ע״ז0 בור
 זינקא בור זה נקי פי׳ נקי שאין בו מים*). בויק״ר
 ריש צו »״ז וילק׳ צו רמז תע*ט> מתחילת הספר ועד
 כאן כתוב והקריבו בני אהרן <ייקי׳ *׳׳ י־׳), ונתנו
 בני אהרן (שם פסו׳ זי) וערכו בני אהרן (שם ח׳)
 (והקטירו) י) [וצ־ל וזרקו] בני אהרן(שם י״א) אמר
 משה לפני הקב״ה בור שנוי ומימיה חביבין, לעצים
ן (תמיר פ׳׳ב מ״א נ  חלקת כבוד בשביל בניהן. כדת

 יכ"ט•) כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זיתי
 ומשל גפן, ולאהרן אי אתה חולק כבוד בשביל
 בניו וכי. * [אחי״ה הערך הזה נחלק בדפופי׳ לג׳
 ערכים אבל לפי ב׳׳י ו״ו ל״ד ב״ר הכל מערך אחד
 הוא ועל זה.העיד באפת גם הענין אחרי שבכל
 הציוני׳ הנ״ל הוראת המלה באר וגופה, ובע׳ בירא
 א׳ וב׳ הוספנו להביא ציונים עיי״ש. וגט׳ ביק נ׳:
 מסורש בע׳ הבל א׳ וחבט א׳ ומעשה חולדה ובור
 תעני׳ חי. בע׳ חלד א׳. ובענין בור הגולה עיי׳ עוד

 ע׳ גלגל די] -

<5j* ,\r* = Ji>j ,!;בל״ע כ fott, gonahrt soin) י 3 
nahren,עיייע בר ה׳ ובהפעיל כמו הבריא בלימ 
 stsrken) בסוף (משקין) [וציל מועד קטן](נ׳׳ד:)
 לא חולצין ולא מברין 4) פי׳ כמו ויבא כל העם
 להברות את דוד (ש״ב ג׳׳ ל״י׳)• * [אחי״ד! וכ״ה
 בתרג׳ שם לאוברה ית חד, ותברני לחס <שם ייג,
 ה׳> תרג׳ ותיכלינני לחמא, ותרג' אוכל לחפי

 <יזהלי׳ מ*» י׳) מברי פעודתי ומזה הענין פעורת
 הבראה שבת קל״ז. ושם t יום הבראתו ובב״ר
 פטיט הובריא. ובענין פעודת הבראה צאבל עיי׳
 דצ״ג במקום הנ״ל בשם ר׳ נטרנאי ותש׳ גאוני׳
 קדמוני׳ הנ״ל בשם ר׳ נחשון, וכנ״ה מ״ק כ״ו פע״ב

 עיייע גם ב׳ ההולך לבית האבל אם היה לבו גם.

 בו יברוהו על מטות כפויות ואם לאו יברוהו על
 מטות זקופות רבא איתרע ביה מילתא על לגבי
י י ו ר ב א  אבא בר מרתא דהוא אבא בד מניומי ל
 (ב״ה בתש׳ גאוני׳ קדמוני׳ ולפנינו בנופח׳ לי׳ וכן
 לי׳ בכיי מ׳ ולי׳ בד״ץ גיאת שם). תעני׳ כיא:
 והוד. ליה (לאבא אומנא) דוכתא מאבראי למידמא
 ביה פריטי, דאית ליה רמי דלא אית ליה הוא
 אתי ולא מכפיף וכד הוה חזי אינש דלא,אפשר
 ליה הוה יהיב ליה פריטי א״ל זיל א׳יבראי נפשך,
 כיה בכיי ב׳ ובמנוה״ט נר ו׳ כלל ב׳ ח״ב פיב
 וכ״ה בעיי וגי׳ איבראי אי׳ ג״כ בכיי מ׳ ובנו״ג
 בריא נפשך. עיי׳ ד״ם תעני׳ צד פיב. ובדרך
 השאילה ירו׳ פנהד׳ פ״ח דכ״ו ע״ג מכיון דאיברי
 ליביה עלוי למיעבד ליה דא פילתא וכי, ועיי׳ עוד
 ציונים שעגינם קרוב לענין כאן בע׳ בר ה׳ כפוף,
 וכן סוט׳ ליה. כי הוו מברי אבילי תותי ארזי הוו
 מברי, סנהד׳ כ׳. במשנ׳ וכשטברין אותו, ושם
 בגט׳ ולבסוף להברותו, ושם ס״ג. אין מברין על

 הרוגי ב״ד ועיי׳ עוד ע׳ אכר העדה ד׳] —

Sohn (grosser) Ahnon בר אבהן(בל״ס אבהא * 
 d. i. von vornehmer Abknnft) מנחו׳ נ״ג:
 אי בר אוריין הוא יאי אי בר אוריין ובר אבחן
 יאי (ואי) [צ״ל ויאי] וכ״ה בילק׳ שטות ררמ״ז
 קס״ו, ובתש׳ דב״ש סי׳ צ״ד הגי׳ אי בר אוריאן
 הוא יאי אי בר אכהן ובר אוריאן יאי ויאי פי׳
 בן אבות כלוט׳ ממשפחת היוחסין. ואבהן קבוץ
 מיחיד אב והוא כפו אבהתא קידוש׳ טיב. ב״ב
 ל״א. ואילך. פיה. וכן בלים אבהתא. ולי נקבה

 בת אבות עיייע.

(Sohn des Betens, Vorbetor 3ר אביה, א3יי * 
 עיייע אבייה ושם פירשתיו
 ונשפטה בטעות הדפוס שורה קטנה כזו •עיי׳ מבוא
 י הידר למהרז״ף הך ערך׳ ושם נדפס בטעו׳ ירו׳
ת פ־א דל״ג רע״ב. ו ע ו ב ם וצ״ל ירו׳ ש י ל ק  ש

 בר אביו ובר קפיר [צ״ל בר איבו ובר ,קםיף]
 (שטות של שני הפפדנים וכנוים הם
 Sohn des Geiers, Sohn der Nachteule) עיי׳׳ע
 אבו, אייבו׳ וע׳ בואת) כפוף הלכה ראשונה דם׳
 מצות חליצה (יבמי׳ ק״*•) אט׳ רב אשי למאי
 דקאטר אטימר האי מאן דמפגי על לוחתא דכרעיה

 י) עיי׳ פי׳ הרשב״ם ודגמיה ב״י פי׳ קצת בענין אחר בסוף אבל תחילת פי׳ דרבינו היא ממש העתקת פי׳ ררגמיח כיי

 לב״נ שם. *) בל״ ע ein Brunnen, der •w e n i g "Wasser enthalt פירושו מעט מים

) כ״ח במשניף דפ׳ נאפולי וב״ח בכ״י 0׳ ) וב״ה בילק׳ אבל יותר טוב בויק״ר. 4  ויש׳׳י פי׳ בור שיבשו מימיו קורק בן. 3

ן מברין וכ״ה ברי״ץ גיאת הל׳ אבל עמוד ג״ח מציון של הברייתא ט״ק כ״ו: וכ״ח בתש׳ גאוני׳ י  ובפי׳ דעיב ובנויג א

 קדמוני׳ סי׳ ליו.
22* 
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 לא ליחלוץ לאו בר אמו חליץ ולאו בר קפיו
 חליץ י), ובפי אלו מגלחין כגט׳ אין קורעין (טיק
 כ״יז:) אתהפוך כרעייהו דבר אביו ובר קפיו י) ההוא
 יומא לא ספדוה לרב אשי והיינו דאט׳ רב אשי
 לאו בר אביו וכי. (א״ב מבטו׳ בר אובא ובר
 קיטוף, ובטיקבר איבון ובר קיםוקכתוב).*[אחי״ה
 ודע שכמ״ק שם אי׳ על מיתת דרכה בר הונא ורב
 הטנונא בזה־ל קאת וקיפוד הוכפלו לראות שוד
 ושבר ובכ״י ב׳ תחת קאת וקפוד הוכפלו הגי׳
 ואבו וקיפיף הוכפלו ופירש״, ב״י כלוט׳ ואפי׳ אלו
 עופות רעות באו לראות כשמתו לנחם ע־כ, וכיה
 בע׳ קאת (עיי׳ דים מ״ק צי מ״ג•) ואי׳כ י״ל ששמות
 הספדנין (לגי׳ הגט׳ מבטו׳) בר אובא ובר קיפוף
 נשאלו משטות העופות הרעות האלה ואצלי אין
 ספק שעיק׳ הגי׳ אבו או אייבו או איבו עיי״ע
 למעלה, ובאמת גי׳ הכ״י ב׳ גם בשמות הםפדנין
 בר אבו ובר קיפוף הוא וביוחסין הגי׳ בר איבו
 ובר קיפוף עיייע בר איבו וקיפוף ביוחסין השלם
 צד ק״י וק״ם, והגי׳ קיפיף אי׳ ג״כ ברשיי שבע״י
 הראשון לט״ק ומאשר כי טבעם של עופות אלה
 להשמיע תמיד קול יליל על כן היו למלה לכנות
 בהם הספדנין ועיי׳ קצת מזה במאמר דברי שלום
 ואמת לשי״ר צד כ״ו, אבל לס״ד גם גי׳ מיק בר
 אבין ובר קיפוק או לפי גי׳ כ״י מ׳ קיפוץ (והוא
 קרוב לגי׳ כ״י ו״ו וליד קסיז) נוכל לקיים ואז
P פתרונו x f ' ) ן י מ  שתי הטלות נגזרו מל״ם מ א
! טעמו קבר ועוד ^ 3  שחור וקיפוק או קיפוץ ל
 בהוראה שניה ינשוף וא״כ איש שחור ובעל קבר
 או ינשוף עולים יפה עם תכונת ועסקי הספדנין,
 וכן נקרא עוף אחד קברין או בת קבריא עיייע
 ומ״ש. ובענין פי׳ ראשון הנוגע לשמות העופות

 עיייע אבו ואייבו וע׳ מאת].

 * בד אנדה (Agadakundigor) מר רפפ״א דלמא
 דלית בד אולפן בר אגדה הוא
 נשאליה קראי וכי והוא כמו בעל אגדה עיי״ע.

Aloemischung, Sohn des) 1 (?ל אלא) בדאדא 

, או בתיבה אחת J ׳  Aloe בלים ^

Basi1ien-£>P*; ברדא כמו בדרא בלים בל״ע 
 kraut) שרי בגמרא דבמה טומנין (שבת נ׳:) סי׳

ך עסר לבינתא. *[אחי״ה כיה לנכון בכיי ר ע  ב
 ה״ב אבל בדפוסי העי חסר בט״ס מלת בערך,
 ובאטת בע1ך עפר מפרש דמנו המלה הזרה על
 סי פי׳ של רב יוסף בשבת שם מאי ברדא אמר
 דיי תילתא אהלה ותילתא אסא ותילתא פיגלי

 עיי״ש וה׳ לעווי בעמת״ל השיג על רכינו וכתב
 שפי׳ עפר לבינתא מבטן אמורא אחר יצא ואיך
 פי׳ רבינו על ידו טלה זרה זו, אבל לפי מה
 שכתבנו שעיקר הגי׳ פי׳ ב ע ר ך עפר לבינתא
 סלקא תמיהתו. ודע שכמי מ׳ פעם אחת הגי׳ בר
 אדא כני׳ דמנו. כאן ובשאר ציונים משבת שס
 גורס ב״י כגי׳ הדפוס״ ברדא בתיבה אחת ובאמת
 גם רכינו בע׳ עפר גרם בראדא בתיבה אחת וגי׳
 הדי״ף ב״י וע״י ובהיג ורש״י בדפוסי׳ הישני׳ וראיש
 דפי װיניצ׳ תחת ברדא אי׳: בח־א (עיי׳ דים שבת מ-
 מיט-) ואם בר אדא עיקר הגי׳ אז המלה ליס
 הרשומה ופתרונה אהלה ופי׳ בר: תערוכה.
 ואם בדרא עיק׳ הגי׳ אז תהיה הטלה ל״פ ול״ע
 הרשומה וטעמה עשב הנ״ל שריחו נודף ויפה עד
 מאוד ומשתטשין במיץ שלו לרחיצת אפים] —

 2 <בד אדא) בדאדא < = ברדא בלים ברדא בל״ע
T , ־ 

(Vogel von gesprenkter Farbe ־t^ 
ר י ׳ סיב:) א י ל חו ף(  בס׳ אלו טרסות בגט׳ ס»מני העו
 יהודה צרדא [כדפ״ר װיניצ׳ הגי׳ בע׳ צארדא:
 צארדא ומה בכ״י ק״ט] שרי בר אדא אסור
 וסימנך בר מיניה. * [אחי״ה בנויג ברדא וכצ״ל
 בתיבה אחת אצל רבינו והראיה שכשני הערכים
 (הנפרדים על נכון בכ״י ליד) יש לגרום המלה
 בתיבה אהת פטה שהם סדורים בכיי וגם בדפוסי׳
 הישנים קודם ע׳ ברבל. ובקובץ ב״י אנג״ליקא
 A. 5. 18 דף שטיו עיב גרס ג״כ רגמ״ה בסי׳
 לחולין: בדדא — וגוזר אני הטלה מלים וער׳
 הרשומה מי שיש לו כתטים הרבה ומה בל״מ
י זכיי׳ יי׳ ג׳) ומלת צרדא ׳  ברדיס (בראשי׳ י
 הוא לים פי׳ ירוק ככרכם. ומין שני העופות
 האלה בלתי נודע כעת ומה שאט׳ הגט׳ וסימנך,
 לענין טומאת ברדא, בר מיניה נ״ל שכיון הש״ם
 לטלה פרסי׳ יל• כלוט׳ זולת זה! הרחק עצמך!
 ומעתה זכינו להבין מאמר של רב מרדכי שאטר
 על הא דרב ששת ברדא (עיייע הקודם) שרי:
 בר מניה דמר דאפי׳ בחול נטי לא סבירא ליה
 <שבת נ׳:) ורב מרדכי בחר לשון ערומים בר מניה

 שהוא העתקת ל״פ בדד שנםל על לשון ברדא.
 ובפי׳ רגמ״ה הנ״ל מצאתי מפורש ופימניך כר
 מיניה: ״כלוט׳ בד דברדא״. ולפי זה נוכל לוט׳
 שכונת הש״ם על לים V<״= עברה, וחטא ואסור]—

י אלעשא (Schwiegersohn Rabbi's) ירו׳ מיק ? * 
 פ״ג דפ״א ע״ג ד׳ הוה מוקד לכר

 אלעשא עיי״ע בן אלעשה.

) בכיי ו״ו וליד הגי׳ rep ועיי׳ כסוף העי. *) כ״י ויי וליד קפיז.  י



 קעג * בר אולפן

(Oesetzkundiger בל״ם בר יולפנא)בר אולפן * 
 ויק״ר רפ״ג ורעות רוח (קהל׳ די, וי)
 רעותיה דטתקרי בר אולפן ובילק׳ קהל׳ רמז
 תתקע״א הגי' דמתקרי רוח אולפן וצ״ל בר אולפן
 פי׳ מי שהוא בקי בהלכות והוא במו בר הילבן
 עיי״ע והפכו בר אגדה כלו׳ מורגל ובקי בדרוש

 של מקראות ולא בהלכות עיייע בר אגדה.

 * בר אוריא׳ אורין(Geichrter) מוכי מ״ג: גיטי׳
 ל״א: כבר פירשנו בעי ארייא

 ג׳ ובעי אורין בי.

י אמ1ךאי (Der Taucher, Schwimmer) פי׳ בע׳ 3 
ם ד  (מר) [וציל מד] (בי) פי׳ א
* [אחי״ה ב״ה . ם י מ ת ה ח ט ת ו ש ע ל ו ד י  ש
 בעה״ק שנת שניב והועתק מפי׳ רבינו בע׳ מה
 וגי׳ אמודאי כ״ה בעה״ק ובע׳ מד ב׳ וכ״ה בכ״י מ׳
 ד״ד. כ״ג. עיי׳ דיס שם וכ״ה בע״י הראשון וכיה
 כסי׳ רגמיה כיי לביב ושם מפורש בר אמודאי
 ״אומן שיודע לשוט על פני המים״ הוברר שמטנו
 שאב דבינו פירושו. אבל בדפופי׳ בדיה וביב ע״ד:
 שם ושם וכן בערוך לפי גי׳ הדם׳ װיניצ׳ כאן
. וגוזר אני אמודאי י א ר ו מ  כט״ס (בת) [בר] א
 כמו עמודאי והוא לים עמודא, עמידא פי׳ טובל

 במים וא׳ ועי מתחלפות] —

נ^ז(=בר נש Mensch) ע״ז י׳: לית דין  * בר אי
 בר אינש, שבת קייב: ועירו׳ ב״ד: לית
 דין בר אינש ואיד כגון דין בר אינש ובע״י גרם
 בר נש, עיי״ע. ביר סל״ח אתי בר איניש וכי, ושם
 ונפגוד לבר אינשא וכי, ושם רפ״ז בר אינש

 דאמר מילתא וכי, ושם בר נש דאמר וכי.

 * ?ר אריא (Lowensohn, junger Gelehrter) עיי״ע
 אריא. והקבוץ בר אריון תרג׳ ישעי׳

 ח׳, כ״ט; הושע ח׳, י״ד.

(Sohn der Flickschneiderin לםע״ד)בר אױצפרתי 
 בם״ג 0 דםדר תעניות האלו<כ״י:)
 רב פפא גזר תעניתא חלש ליביה טעים מידי בעי
 רחמי ולא אתא מיטרא א״ל רב נחמן בר אשפרתי,
 פי׳ הוא שם אטו של רב פפא. « [אחי״ה ובנופה
 רבינו משמע גם מכ״י ב׳ וע״י ופי׳ המיוחם לרש״י
 לתעני׳ עיי׳ דים תעני׳ צד ע״ד: והגי׳ אושפרתי
 אי׳ גיכ ביוחסין השלם צד ק״ע ע׳ רב נחמן
 (ונײוחםין שלפנינו כבדפום אושפזתי) ולפי היוחסין
 הגי׳ רב נחמן בר אושפרתי אמר רב פפא ובעל
 דים שם טרח להביא ראיות שהדין עם בעל

- בר גוךיא 173

 היוחסין עיייש. ובענין המלה בלי ספק היא ל׳ נקבה
 מטלת אשפרי (עיייע אשפר) כלוט׳ אומן מתקן

 בגדים] —

(Kind m e ines Schosses, Spr. 31,2) י  ?ר בטנ
 בם׳ בן סורר בגט׳ מאימתי חײב (םנהרי
 ע׳:) ובילמדנו בריש ואלה שמות (תנחומי שש צר
 פ׳א וילק׳'משלי רמז תתקס־ד) דברי למואל מלך משא
 אשר יסרתו אמו <משלי ל״א׳ א׳ יאילו) מהו אשר
 יסרתו אמו מלמד שכפתתו בת שבע על העמוד
 ומכה אותו,ואמר־, לו לאו מאל שאלתיך מה ברי
 הכל יודעין שאביך ירא שטים ואם יהא בך דופי
 יאמרו אמו גרמה ומה בר בטני כל נשים של בית
 אביך כיון שמתעברות לא היו רואות פני אביך
 ואני סיכנתי בעצמי ודחקתי ונכנסתי וכל כך למה

 כדי שיהא לי בן מלובן ומזורז וכי.

(Junger des Studienliauses, Gelehrter בר בי רב * 
 בשבת קים: עשרת פעפיס נזכר בר
 בי רב עיייש ועיי״ע כש א׳ וע׳ ענק. גיטי׳ סיב:
 חולי׳ ו׳. בר בי רב ליכול חטימא וכי, ברכו׳ נ׳ח.
 ההוא מינה בר בי רב ב״ה לגי׳ כיי ם׳ וכ״י א״ס
 ובנו״ג אשכחיה ההוא צדוקי עיי׳ ד״ס צד קס״ג.
 חגיגי ה׳: בר בי רב דחד יומא חלש דעתיה עיייע
 בר יומיה, והקבוץ בני בי רב עיייע בי רב פי׳

 בחור וחבר של בית המדרש.

 * בר בר (Sohnes sohn, Enkoi; בר ברתא
 ־ ־ י י ז ־ ד

 Tochter Sohn) אסתיר פוף ם׳ ויהי
 בימי אחשורש: נין ונכד (ישעי׳ י״י׳ כ״ב> בר ובר
 בר, ב״ב קט״ג: הוה ליה ברא ובר ברא קרו אינשי
 לבר ברא ברא וכי עיי״ש איזהו פעמים, סנהד׳
 צ״ה. בר ברך קירא ליזבון ואת לא תצטער י עיי׳
 פירש״י. ירו׳ שבת פייד די״ד ע״ד בר בריח פי׳
 בן של בן וכיה בל־ם, ובן של בת נקרא בר ברתא

 פוט׳ טיח. דבי רבי בר ברתך אנא.
t l der Fleischgeborene=Men8ch,) בר בשרא * 
) כל d i e Fleischseite des Leders 2 
׳ ה״ כ״ג) תריי א׳ כל בר בישרא, ביצ׳ י ר ב ד ) ר ש  ב

 ט״ו. לגי׳ רבינו בע׳ נר י״ב בר בשרא לתחת . .
 בר בשרא לעיל ובנו״ג בשרא.

 * בר בתיה עיייע בתיה.

 * בר גרךיא <.Pr. m .ז» ב״ק צ״ט: איתיביה רב
 חמא בר גוריא לשמואל, ירו׳ קידושי׳
 פ״ג דכיו ע״ד איל רב חטא בר גודיא הן דעטך
 מגליך עד דאתי שפואל ויפסלינך. מגיל׳ י״ח:

) כ״ה לנכון בכ״י ל״ד ו״ו; אבל בדפ״ר בפ״ק וכן בט״ם בדפ״ר בפרי.  י
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ת ל״ז: ב  י״ט. איר חלבו אמר רב חטא בר גוריא, ש
חלבו א״ד חטא בר נוריא אמר רב, ועיי׳ עוד  א״ד'
ד טד״ה צד . ושם נסמן ועיי׳ עו , , עירו׳ ט ת ט׳ ב  ש

 ם״ד: ע׳ רב חטא ב״ג.

א עיייע וכן בל׳ ר גזא (•!SCHWARZADIE = אז  ב
DIE J P ׳ עוז, בל״ע  שומרוגי עוזא מל
ת הפרס ואת העזניה  Starke) תרג׳ ירו׳ [א׳] א
JY] (ויק׳ י״א, ל׳ ; תייר א׳ דברי׳ ייד, י״ב) את הנשר  ו
י ית עוזא וית בר גזא] * [אחי״ד. וגוזר אנ שרא ו  נ
מ עוז ועיין עם הנקודה  המלה מל״ע הרשומי וטלי
.  שוד, בהברת מבטא עם גיט״ל ועיי׳ עוד ע׳ גז א׳
ד] —  ועיי׳ היעראזאיקן לד,חי, באכארט ה״ב צד תשעי

(jungoTaube ̂ כ ^ ע י ל  * בר גיוזלא (מליט גוזל ב
 חולי׳ ע״ו סעיב ההוא בר גוזלא וכי.

 קר גוזלא קאטרת בר גוזלא דרכיך שאני.

 * בר גיבול עיייע גבל אי.

 בר גיהא (reich׳ kiciner) עיייע בקע ב׳ וע׳ גיד,א.

 * בר גילאנטי(E. N. eines Arztes) ירו׳ ביצי
 פ״א ד״ס פע״ג רב ירמיה הורי

א וכוי.  לבר גירנטי אסי

 * בר גלילא(er״0a1i1) עירו׳ נ״ג: ההוא בר גלילא
 י י 1 ן ־

 דאמר ואזיל כיה בכיי מ׳ ובעיי עיי׳
 דים עירו׳ צד ק״א: שבת פי: ההוא בר גלילא
 דאמרו ליה כה״ג בכ״י מ׳ ואים ובד׳ הישג׳ עיי׳

 ד״ס שבת צד פיה: והקבוץ בני גלילא עיייע.
 * בר גמזא (.Ortsname, crrm) איכ׳יר ם׳ פלה בבר
 גמזא צווחין וכי, ויותר נראה גי׳

יש. י  רבעו בורגיא בע׳ פח ג׳ עי
Feigonsohn, Beiname)(גרגרת) בר גל1גל'ות * 
 des R. Jehuda) יומי ע״ח. תני
י רב יהודה  יהודה בר גרוגרות ובכ״י מ׳ הגי׳ תנ
א גרם בר  בר גרגרת ובכיי ב׳ בר גרוגרת ורבינו ל
ם כינוי כמו בר תמרי, בר ייע גרגרת. והוא ש  עי

 דיקולי עיי״ע.

 * בר לכר (ein Sohn, eig. mannlich. Kind) ירוי
ת לך ג וב״ר פל״ג אי י ב דיח ע י ט פ  בי
ת לך ברת נוקבה ובויקיר פכ׳יז י  בר דכר . . א
. אית לך ברתא. והקבוץ . א ר ך ב ת ל  יותר טוב אי

 בנין דיכרין כתוב׳ יי.

 * בר דלייה עיייע ברדלא.

 * בר דעת (Vernunftbegabter) בים פ׳ רע״ב אם
 איתא דלא מצי ביה בר דעת הוא

 לשדיה עיי׳ פירשיי ד״ה קב ועיי׳ע בן דעת.

 * בר ליקולי (Dattelsohn, Zuname) חולי׳ ק״י.
 רמי בר תמרי דהוא רמי בד דיקולי
, ד ו מ  ובטנחו׳ כ״ט: אי׳ רמי בר תמרי דהוא ח

 דרמי בר דיקולי ועוד עיי״ע גרגרת גי.

der Sohn des Sadens, d. i. Bar) ל לל'1מא? * 
 Kosiba) גיטי׳ ניז. ההוא בר דרומא
 דהוה קפיץ מילא וכי והוא בר כוזיבא עיייע בן

 כוזיבא וע׳ ביתר.

 * בר ךרוםײ (Personenname) ירו׳ ע״ז פ״ד דט״ג
 םע״ד ר׳ יוחנן אמר לבר דרוסיי חות
 ותבר כל אילין צלמייא דגו דימופין ונחת ותבר
 כולהון פרא [בל״י חוץ 7rapi] חד וכי׳ ושם הפרטי
 בירר שבת פ״א ד״ד. בן דרופא עיייע אכל אכילת

 בן דרופאי.

;Sperling בר הוליא (מין ״עוף בל״ם 
 שוךעקא ״•staar, Spehor ,J^A ; בר
(weisseFaikartO^^שהינא בל׳ ערבי׳ ופרטית ׳ 
 בפי אלו טרפות בגט׳ פימני העוף (חילי׳ םיי••) הנץ
) מאי בר דאי  זה הנץ למינהו להביא את בר הו
ן ע ר ב יי) ו ש א ל ו ה  הודיא אמר אביי שורינקא ו
 ובויק״ר פרש׳ והוא ישקיט (י0״ה> ובריש אחרי
 מות3) ר׳ לוי בשם ר׳ יוחנן בר שהינא4) הדין בר
 ד,ודא צופה מאכלו בשמונה עשר מיל׳ ש ה י נ א
 לש׳ ע ר ב י. * [אחי״ה כיה בכ״י ו״ו ליד, ביר
 וכיה באמת וגם בלים נקרא כן העוף ההוא והוא
 מין נץ וכן בר ד,ודא בלים מין נץ הוא ולפי זה
 בן ההודייה של ספרי ג׳ כ מן השם הזה עיייע
 למעלה׳ אחרי הדברים והאטת האלה חזרנו
 מהשערה אשר הצגנו במאמרנו על מלאכים ושדים
 צד קיא ואילך וגם Sark של בונד״יהיש בלי כל
 ספק אחד הוא עם שורעק = של עדך
 הנוכחי ופירוש בר חיורא בזאאלאגיע של הרב החכם
 לעויזאהן צד קפ״ה טעות היא וכן גי׳ הגט׳
 משובשת מן בר הודיא. ובכיי רגמ״ה לחולין
 (בקובץ ב״י אנגייליקא י1 שייי) מצאתי כתוב בן
 ההדיר, שאירנקא וצ״ל בן״ הודיא שאירנקא, וזה

 מסכים עם דלעיל] —

Aberwi t z , פ בל״ע ^ י ל ב  * בר הליא (
 Aibemheit) ונקרא כן בכינוי בעל

) כ״ר. על נכון בכ״י ו״ו,' ליד ב״ד ובע׳ שרנקא ובדפ״ע שש בטיס כר הוריא וצ״ל כר הודיא ובדפיע כאן ובויקיר רפיח  י
) בדפוסי׳ חשד לפנינו עיי״ע אמבוניא אבל ) כיה רק בכ״י ו״ו וליד. י  חסר וייו בר הדיא (הדיה) ובנו״ג בר חיורא. 1

 בכיי ה״ב לי׳ הציון מריש אחרי מות. 4) כיח לנכון בכיי ו״ו, ל״ד, ב״ד בדפיע שחינא ובויק״ר בר שאונה.
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 פתרון החלום) ברכו׳ נ״ו. בר הדיא מפשר חלטא
 הוה וכי; ע״ז לי. בר הדיא ,הוה בי עכבורי וכי ונ״ל
 לנוזרו מל״ע ופי ופתרונו איש המדבר רעות רוח
 ודברי תהפוכות וריט״ז בטייר ח׳׳ב, פיט ואחריו
 החי לעווי בעמת׳׳ל פירשו בדרך רחוק ע״״ש וגם

 י״ל שנאצל מלש־ הדיא עיי״ע.
 ו

einer. (lessen Eho von "NVesen•) ל הריה * 5 
TT "I 7 ־ 

 • heit, Be stand ist) פוט׳ כ״ו, ובת
 כהן כי תהיה לאיש זר אמר רחמנא דבר
 הויא אין דלא בר הויה לא קט״ל בר ה ויה פי׳ טי
 שקידושיו עומדין וקיימין ותופפין בו. הויה בל״ם

 עמידה וקיום.
 * בר הא הא (.E. N) עיי״ע בן הא הא, ויוחסין
 השלם צד ס״ב ועיי׳ שם צד ניט.

oiner, der so und so ist, d. 11. fur) ר הכי? * 
 tuchtig ,״״otwas fai) פוט׳ כ״ו: ושכב
 איש אותה . • והא לאו בר הכי הוא.
 * בר לוילכן (der Ilalachothkundige) ויקיר רפ״ג
 דעות רוח י (קהלת יי׳ יי) רעותיה
 דמתקרי בר הילכן פי׳ מי שהוא בקי בהלכות.

 * בר המג, בר הנג עיייע אברתא וע׳ אזביון.
 וגי׳ בר הנג כגי׳ רבינו אי־ ג״כ בכ״י
 מ׳ וכ״י א״ם לשבת ק״ט: עיי׳ ד״ס שם צד ק״כ:
E. N. nach R. N. Kessei- ־ ; ~ ־־ : בד המדודי<חטדודי 
 דודי.u חם heitzer, von)בסיג דיומא
 <פ"ז:> יש מפרשי׳ בר פיחס דודי דאבא, דודי הם
 הסירות. * [אחי״ה וזיל של יוחסין השלם צד
 ק״ל וכעל הע׳ פי׳ חטדודי כמו בחיית סי׳ מיחס
 דוד ר״ל בר מיחם יורות ופיחת וא״כ הנוםחא שלו
 בשני דלתים ע״כ וגי׳ חמדודי אי׳ ג'כ בדפ״ר
 אבל בכל כ״י ודפופי עדו׳ הגי׳ המדודי וכ״ה
 בדפוסי׳ הישנים ובמקצת דם׳ החדשים ליומי שם
ם שם צד קניה. וכ״ה  וכ״ה בכ־י ב׳ ליומי עיי׳ ד
 גכ״י מ׳ <ב׳ פעמים) לשבת דק״ז: (י״ס צד קי׳ח.)
 וב׳׳ה בכיי מ׳ וא״פ לשבת קכ״ה. וכיה ברי״ף כ״י
 שם וראיש דם׳ װיניצ׳ (ד״ס שם צד קמ״ב•) אבל
 בדפוסי׳ בכל המקומר הגיל הגי׳ בר המדורי וכיה

 ביבמו׳ פ״גז מנחו׳ ל־ח:] —

 * בר המדך ט״ס וצ״ל בני הרמך עיייע בר שניא
 וע׳ הרמך.

dasFett — fett בר הימצא (בל״ע שמן 
 auf dem Darm) עיייע המצא וע׳ יתר א׳.

 * בר זוג, זוגא (א׳> פי׳ בלים בר זוגא: חבר
T 

(Genossin "Weibchen ('ב Genosse י 

 יבמו׳ סי: פ״ג. שבקיה (ר׳ יוסי) לבר זוגיה וגי׳
 רש״י לדף סייג. שבקיה ר׳ יוסי לר׳ שמעון בן
 דגיה וכן בתרג׳ ירו׳ ב׳ בראשי׳ ב׳, י״ח. כ׳ בר
 זוג כד נפיק ביה, תי״ר א׳ לבראשי׳ אי, כ״א לויתן
 ובר זוגיה (עיי׳ ב״ב ע״י יאיא־) פי׳ כמו בן זוג עיי״ע
 ומן בר זוג נבנה הפעל ברזג פי׳ מזווג עיי׳ הציונים

 בתרג׳ אצל הח׳ לעווי הך ערך.

 * ?ל ?וזא (im Werthe eines Sus) מיק כ״ז:
 צרדא בר זוזא ׳וע״״ע צרדא במ״ע
 ורבעו גרם צדרא עײ״ע צדד, ושם גרם גיכ בת

 זוזא וכיה במקומות אחרים.

 בר זיזא (.E-. N) ירו׳ ב״ק פיו דייה עיג ובקצת
 שינויים ירו׳ שבועו׳ פ״ז דל״ז ע״ד אריפיה
 דבר זיזא אפקיד גבי חד בר נש ליטרא דהב טית
 בר זיזא ופית אריסיה דבר זיזא וכי פי׳ שם אדם.

 * בר זרע (Samen, Aussaat) הרבה בתרגום
 להעתקת זרע וכ״ה בל״ם עיי׳ פשיט׳

 ויק׳ י״א, ל״ז. ליח.
 * בר דובו עיי״ע בי בר הבו.

 * בר חיובץ spottname, Kasesohn עיי׳׳ע חבץ א׳)
 ירו׳ פ־א׳ פ״א דט״ז, חנותא דכיתנאי
ן ו ה ל ו  (כיה בדפי װיניצי, ובדפי אחרי׳ בט״ס דכיתנאי) ה

 צומות והוד, תמן חד מיתקרי בר חובץ ולא פלק,
 אמרי מה אנן אוכלין יומא דין אם׳ חד חובצין
 אמר ייתי בר חביץ [צ״ל בר חובץ] א״ר יוחנן זה
 אט׳ ליה בהצנע כלוט׳ עתה יבא בר חובץ בשמעו
 שיש כאן חובצין כלו׳ גבינות וזה מבני החבורה

 בדרך לעג אמר כן בל׳ נופל על לשון. י

 * ?1* חיובא (Verpfiichteter) ב*מ י׳. היכא
 אמרינן דאין שליח לדבר עבירה
 היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר
 חיובא הוא וכי ושם כל היכא דשליח לאו בר
 חיובא מיחייב שולחו וכי, והקבוץ בני חיובא (שם).

 בר היתה, חיותא (.E. N) ירו׳ פוט׳ רפ״ז דכ״א
* / T ־ T ־ ז 

 ע״ג וירו׳ שבת ספ״ו ד״ח ע״ד
 ושהש״ר פ׳ עד שיפוח ן ר׳ לוי בר חיתה, חיותא,
 ורבעו בע׳ אלנםתין גרם (אולי בט״ם) בר חזותא,
(der kleine Ring in der Gurgel) בר הוליא 
. מבד חוליא  חולי׳ נ׳. מקיפין בקנה .
 לבר חוליא אבל לא מחוליא לבר חוליא ולא מבר
 חוליא לחוליא ועיי׳ פירש״י ורבעו בעי חלי ב׳

 הביא קצת מזה ולא פירשו.
 * בר היור גווני ט״ס תחת כאד הזר גוונא •

 עיייע כאר.



 קעו * 1 3ר ח9ךא

Eselsfiillen, 2 Esel- J 1 א (בל״ע ^ י מ י ח ? 1 * 
 treiber) חולי׳ ע״ט. האי בר סוסיא
 והמרא והאי בר חמרא וסוסיא כולהו חרא מינה
 נינהו פי׳ פרד הנולד מן החמור, וענינו ג״ב מנהיג
 החמור: ברבו׳ניט. תעני׳ וי: מיטרא במפתח בבאי)
 י בר חמרא מוך שקיך וגני פי׳ פשוט וערוך שקיך")
 והצע בקרקע ושכב. ורש״י זיל פי׳ בדרך אחרת.

א (Sohn dos \Veines = Essig) חולי׳ י מ  * 2 ?ר ח
 ק״ה. אמר מר עוקבא אנא להא
 מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא, ירו׳ מעשרות
 סייג ד״נ ע״ד צווח ליה חלא בר חמרא פי׳ ר״י בן
 קרחה קרא כן לר׳ אלעזר בר׳ שטעון משום דקא
 תפיס גנבי עיי׳ בייט פ״ג: ושם אי׳ בל״ה חומץ בן
 יין עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה
 (עיייע ארכיליפיין). ובדרך השאילה אומרים על מי
 ששב מצדקו ועשה עול: שהחמיץ עיייע חמץ.

 * בר חםךי (.E. N) שהש״ר פ׳ אמרתי אעלה:
 אכון בר חסדי אמר ועל ר׳ חםדײ

 ורב חסדא עיי׳ מבהיי למהרז״ף צד צ׳.

 * בר חקולא(או שם סרטי או שם כללי טל׳ ארמי
 וסודי חקלא Landmann) ירו׳ דמאי
 פ״ד דכ״ר. ר׳ יונה זבין חיטי מן דבר חקולא פי׳
 מבן עובד אדמה או י״ל שהוא עצם פרטי כמו
 בירר נדרי׳ רפ״ז ד״ט: וירו׳ גיטי׳ פיח דמ״ט ע״ג
 ד׳ יצחק בר חקולא וכן אי׳ ר׳ יצחק בן חקולא

 עיי׳ מבה״י למהרז״ף ק״ז.

 * בר חיורא ט״ט תחת בר הודיא עיייע למעלה.

 * בר חריא (בל־ם בר חיךא Freier) ביר רפצ״ב
 ר׳ חטא חזי חד פגי נהור . . א״ל
 שלום לך בר חריא איל מהיכן שמע לך דההוא
 גברא בר עבדים א״ל לא אלא שאת בן חורין
 לעוה־ב ובילק׳ עקב רמז תתין הגי׳ בשם תנחום׳
 ר׳ חטא חמי חד פגי נהורא . . איל שלם לך בר
 חוריא א״ל ההוא גברא בר עבדין איל שאתה בן
 חורין לעוהיב, וניל ברוד שר׳ חטי בחר לו לשון
j טעמו ?גור ונפל על לשון y ערומים כי חור בל״פ 
 בן חורין וא״כ שלם לך בר חוריא משתמע אבי״ת
 אפי כלום׳ שלום לך בן עיר ושלום לך בן

 נשתחרר, ועיייע בת חורין.

 * בר ח־וךין(wie oben) פנהד׳ נ״ב. קטל עבדא
 בר חורין. . עבדא בסייף בר חורין
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 בחנק פי׳ כטו בן חורין עיייע ועיי־ע הקודם לזה.
 ,מ״ק כ״ח: לבר חרי עיי״ע שיול

 בר טברי * (.E. N) ירו׳ מגיל׳ פ־ד דע״ה ע״ג בר
 .טברי שאל לר׳ יצחק וכי

 בר טבת * (.E. N) שהשיר ם׳ זאת קומתך: ר׳
 .חוניא בשם ר׳ דוסא בר טבת

oin Sohn gutor, * בר ט1בים (בל״ם בר טבא 
 d. i. vomehmer Eltern) :ברכו׳ נ״ח

 דלמא אתי עני בר טובים.

 בר טינא * (Lehm vom alten Gemauer) יומי
 .כ״ט. וסימנך טינא בר טינא עיי״ע טן ב׳

(pers. Dumonen) בר טינא, טימא׳ בר טיט * 
* T ** T ״ 

 כולם שטות שדים בל״פ וכבר סירשנו
 בע׳ אסטטימיתיה והרב החכם האטבורגער בססרו
 היקר רעאלענציקלאפעדיע ע׳ גייפטער צד רפ״א

 .נענע לי ראשו בזה
 בר טירה * (.E. N) ירו׳ מ״ק פ״ג דפ״ג סעיג בר
 טירה אמר האוט׳ שטועה משם
 אומרה שפתותיו רוחשות בקבר ובירר ברכו׳ פ״ב
 דיד: לוי בר נזירא ובירו׳ שקלי׳ ספ״ב דמ׳ז.

 .שמעון בן נזירא בעל מאמר זה

 בר יודאי » (Jude) ירו׳ ברכו׳ סיב דיה רעיא בר
 יודאי בר יודאי שרי תורך וכי, בר
 יודאי בר יודאי קטור תוריך וכי״ עיייע קנקן ב׳.

 .פי׳ יהודי

 בר ױךנא * (.E. N) ירו׳ ע״ז י פ׳ב דט״א. בר
 .יודנא הוה ליה קונדיטון מגלי וכי

 בר ייוחני * (.E. N) אסת״ר פ׳ בהראותו: בר
 יוחני ביקש לעשות פעודתא לגדולי

 .רומי וכי

 בר יובני(צ״ל בריכני = Yaraghna פי׳ בל׳ בקט׳
fabelhaftor Vogel, walirsch. Strauss = 
 flugelschlagender Vogel) עיי׳ בפגים) בם׳ יום
 הכפורי׳ <«׳•> ונימא ביעתא דבר ױכניי) ובר״ג
׳ סע״א ורע׳ב) ואימא(אפי׳) [צ״ל אפי] דבר , י ) ׳ י ו ש  ד

 יוכני׳ ובש׳ אחרון דבכורו׳ בגט׳ הכל נכנסין לריר
 להתעשר (בכור׳ נ-יז: עיי׳ ילק׳ צו רמז תדפיא, וילק׳
 איוב ל״ט ומז תתקכיי) סעם אחת נפלה ביצת בר

 יוכני וטבעה ס׳ כרכים ושברה ש׳ ארזים. (א״ב

 י) כ״ה לפי גי׳ נכונה של רבינו בע׳ מך אי, וכ״ה בב״י מ׳ בתעני׳ וכ״ה ברשיי שס ובכיי מ׳ בברכו׳ מימרא במפתח
 אבבא וציל במפתחא בבא וכ״ה בכיי פ׳ ובב״נ עיי׳ דיס שם צד קס״ח. ובנו״ג כר מפתח בבי מטרא וכיה בילק׳ הושע
 רמז תקכיב מטרא כד מפתח בבא ובתעני׳ במפתח בבי מטרא. *) כ״ה בכיי קיט וד6-ר ועיי׳ רשיי פסחי׳ מ־9. דיה מך.

 י) בכ״י כ׳ של מינכען דבריכני וגי׳ ישרה עד מאד היא עיי׳ בפניס העי.
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 עוף גדול מאוד אולי כשל הוא כי איננו בישוב.)
 * [אחי״ה כבר חויתי דעתי במאמרי על המלאכים
 ושדים צד קי׳א כי עוף זה אשר עליו נשאו רז׳׳ל
 משלים בדרן גוזמא אין זה כי אם עוף המשלי
 הנזכר בצענדאפיסטא ה״ג יאשט י״ד, י״ט; י״ט,
 ל״ה ובונדיהעש צד ליא והעתקת שם פרםי
 Yaraghna הוא: מכה זנבו או כנפיו ועליו נאמר
 בצענד בציון הראשון שהוא היותר קל ברגלים
 בין העופות וכי את רגלים רץ ויתחרה את הסוסים
 וא״ב אין אצלי ספק שהבונה על בת היענ׳ ורבותינו
 השאילו זה השם ב ר י כ נ •י) להוראת בת היענה
 גם הלום ראיתי שכן נקרא בת היענה בדרך מליצה
 באיוב (ליט׳ י־ג) כנף רננים ונוכל 'לפרשו עוף
 שמרנן ומשמיע קול בכנפיו וידוע כי זה מטבעה
 של בת היענה במרוצה ועיי׳ שולטענם ם׳ איוב
 צד 1117 ובאמת כנף תנים ובריכני הושוו זה לזה
 עיי׳ בכורו׳ שם מנחו׳ ס״ו: וילק׳ צו שם, ורש״י
 לאיוב כפירוש כתב כנף רננים כן שם עוף גדול
 רננים ולש׳ משנה קרוי בר יוכני ועיי׳ רש״י
 למנחו׳. וזאת שנית במנח׳ שם דורש נעלםה לשון
 נוטריקון נושא עולה ונתחטא עיי׳ פירש״י שם
 ולבכורו׳ שם ותוספי מנחו׳ דיה כנף ונתחטא
 מלש׳ מתחטא ילסני (תעני׳ י״ט•) פי׳ לשון טיול
 ומה מאוד נחמדים דברי רז״ל כי ידוע שגם זה
 מטבעה של בת היענה שנושאת ביצתה למעלה
 על ראש ההר ותשים בסלע קנה ובעוד שרובצת
 האם על הביצים הזכר מטייל לפני הקן ויעמוד
ן (עיי׳ • ראזינמיללער ק  על משמרתו להבין בעד ה
 קדמוניי׳ כרך ד׳ ח׳׳ב צי ש׳)• ועוד נ״ל להעיר כי אחרי

 אשר תגדל בת היענה כערך שמונה פסיעות ויותר
א (ב״ב ע״ג0 דקאים מ ה רך ג  נוכל.לאמר עליו בד
 עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע וכי, ורב אשי
 אמר על עוף זה ההוא זיז שדי הוא דכתיב וזיז
 שדי עמדי (תחלי׳ נ׳׳ י״א) ועל זיז נאמר בויק״ר
 סכ״ב כשהוא פורש כנפיו מכהה גלגל חמה ונ״ל
 שהאציל זיז מל״ע <!./(׳ פי׳ כנפים והתרג׳ השוה
ל ו ג נ ר  גיב זיז וכנף רננים ששניהם העתיק עיי ת
 ברא, אבל זה האחרון לא ממין זה הוא עיי״ע

 בר ד׳] -

(der (das)voneinemTag)^V י י1מיה (בל״ם בר ? 
 בגט׳ בם׳ במה טומנין(שבת מ״ט:> אותיביה
 ההוא מרבנן בר יומיה לרבא בגיזי צמר ואין
 מטלטלין אותן *). פי׳ דבאותו יום נכנס לשורה 3)
 פ״א ר׳ אידי הוה וקוראין אותו בר יומיה כדמפורש

: ועיי׳ ילק׳ שלח ׳ ה ) ן ט  בחגיג׳ בפיק בסמוך איזהו ק
 סרמ״ז תשמ״ר וילק׳ ישעי׳ ר׳ רמז שנ״א) רב אידי אבוד,

 דר׳ יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אתי תלתא
ל ז ר א ד ה י רב ו ב א ב מ ו ד י ח  ירחי באורחא ו
א והוד. חד יומא באושפיזא ח ר ו א י ב ח ר  נ׳ י
 והדר אתי והוו קרי ליה בר בי רב דחד יומא.
 * [אחי״ה וכיה לנכון בכיי ו״ו ול״ד וה״ב, וכן
 משמע מױחםין השלם צד ק״י ערך ר׳ אידי עיש,
 ובדפ״ע חסר מאמר מן חד יומא עד והוד, חד יומא
 וכני׳ רבינו בכ״י אי׳ ג״כ בכיי ב׳ וטנוה״ט פי׳
 רט״ג רק שם הגי׳ חד יומא בביתא במקום חד יומא
 באושפיזא ובכיי מ׳ הגי׳ חד יומא באושפיזא
 וחד יומא בבי רב וקרו ליה וכי׳ וכ״ה בע״י עיי׳
 ד״ס חגיג׳ צד חי: ובעל דיס ציין מערוך גי׳ מוטעת
 של דפוסי׳ ובילק׳ שם ושם הגי׳ הוה אזיל תלתא
 ירחי באורחא והוד, יתיב חד יומא באושפיזא והוו
 קרו ליה (והדר אתי והוו קרו). וכי, ובנו״ג קטיע
 כזה: אזל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב
 והוו קרי וכי, ובר יומא כמו בן יום עיי״ע. וכן
 בחולי׳ נייח: לית בקא בר יומא עיי״ע בק ג׳׳ ב״ד
 פל״ח ווי ליה לההיא גברא דהוד, בר שתין ובעי

 למסגד לבר יומי] —

 * 13* ישיטא (E. N. eines Amora) ירו׳ מגיל׳
 ז י ז

 פיר דע״ה ע״ג בר ישיטא הוה אמורא
 דר׳ אבהו.

 * בר בחבה, בר םזיבא עײ״ע בן כוזיבא.

 * בר בירוא (.E. N) ירו׳ שבת ספי״ד די״ד ע״ד בר
 כיחא 4) נגרא רחם איתא וכי פי׳ שם

 אדם אחד שאהב אשה אחת וכי.
 * ?ר לואי (E. N., Oder Lewi's Sohn) שבת
 ק״ח. בר לואי הוה קאי קמיה דמר
 עוקבא וכ׳ כ״ה בדפ׳ שונצ׳ װיניצ׳ ר״פ ור״צ וכיה
׳ <ד״ס שנת צד קי״ט:> ובנו״ג בר לױאי וא״כ י מ ״ כ  ב

 הגי׳ אז תהיה כמו בםנהדרי׳ צ״ח. שלום עליך בר
 ליואי כלוט׳ בן לוי והוא דיי ביל.

Kinnbacken בר לועא (בל׳ ארמי וסו׳ לועא 
das Bret, das man ופירוש בר לועא 
 dem Thiere ans Kinn bindet) בפי במה בהמה
 [על] מתניתין ולא בסולם שבצוארה (שבת ניר•׳)
 א״ר הונא בר לועא פי׳ כשיש מכה לבהמה
ם כדי שלא י י ח  קושרין לה דף בצוארה אצל ל
 תחזיר ראשה לחכך במכה. * [אחי״ה וכן פירש׳יי
 ובל״ם לחיים נקרא לועא ורשיי יגוזד ג״כ בלעך

)בנו״ג עוד טומנק בגיזי וכי אבל בכ״י מ׳ וא״פ וברפ׳ הישני׳  י) כ״ה הגי׳ האמיתית בכיי ב׳ עיי׳ דים יומי צד קכ״ט: '
)כ״ה בדפי זיט׳ ובדפי קראט. בר כוחא.  לי׳ עיי׳ ד״ס שבת צד מ״ח. י) וכ״היבפידש״י לשבח. 4
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 (משלי כ״ג׳ ב׳) מן בלוע ופי׳ בלחייך וכיה התרג׳
 בלועך ועיי׳ עוד ע׳ לועא בטיע לע ב׳. וגי׳ בד
א אי׳ ג״ב בע׳ סולם וביד, בכ״י מ׳ וא״ם ובדי״ף ע ו  ל
ת ב ס ש ״ ׳ ד י עי ׳ ( ק ט ״ ג ס י ״ פ ז ם י א ב ש ו ״ א ר ב י ו ״  כ

 צד ניה) ובנו׳ג בי לועא, וטהרש״ל חגיו? בדפוס
 ראשון בר בי לועא] —

 * בר לרפייני(.זנ.E) אסת״ר פ׳ בהראותו: בר
 לופייגי הוה משיא את בתו מן

 צפורי לעכו וכי סי׳ שם אדם.

der Sohn dos Lakiseh, d. i.) בר ללןי^א * 
 m. Simon בימ ם״ד םעיא את
 . כבר לקישא, בר לקישא כי הוה אטינא מילתא
 הוה מקשי וכי ככי ואמר ד,יבא את בר לקישא
 ד,יבא את בר לקישא וכי, והוא ר׳ שטעון בן לקיש

 נודע שטו לתסארת בשני התלמודים.

Goiiath, der) בר מאה פאפאי וחד נאנאי * 
Sohn von hundert Viitern und einem 

 aiunde עיייע בן די.

dor Einwohncr eines Gehoftes)) בר מבואה * 
 ב״ב כיא סעיב בר מבואה אבר
. בר מבואה אבר  מבואה מפשיר• לא מצי מעכב .
 מבואה אחרינא מאי ? עיי׳ פירש״י שם, ושם רע׳ב
 האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה

 חברי׳ וכי.

 * D* מהילא (bcschnoidungsfiihiges Kind) יבטו׳
 ע״א סע״א והאי לאו בר מהילא הוא

 פי׳ שאין יכול להטיל-
der mit Jem. unter gleichem Gestirn) !"!בר טילי * 
(geboren 1st, gleiches Geschick hat 
 ב״ב י״ב: דילמא להא מילתא בר מזליה הוא ושם
 סע״א תרוייהו בני חד .מזלא נינהו ושיעורו כמו

 בן גיל עיייע גל ג׳.

derOfenwurmer, Schmarotzer;) ר מחים תװךי? 
Faulenzer, der seine 3ר מך רבע 
 Bettdecke uberall ausbreitet; בר מרקד בי כי5י
 der Weinkufen Umhupfer; בר מלחיך םץכי
 Teiieriecker) בסיג דאלו עוברין בפסח (פ״ט.).
 (א״ב כל אלו בנויים של זולל וסובא מחמם
 • תנורים, מקפל לבושו תחתיו ורובץ, מרקד בין
 החביות, מלחך קערות. ובנוסחאו׳ שלנו בר מך רבע
 כתוב אחרון.) * [אחיד. וכ״ה בילק׳ עמום ו׳ רמז
 תקט״ה ושם .הגי׳ מלחך פינכי וכ״ה בע׳ פנך א׳
 ונפי׳ דיה לססחי׳ צד פ״ב בט״ס טלכח וצ״ל מלחך

 וכן בט״ס רבעי וצ״ל רבע!.

Grenzwaehtcr, eig.-^בר מחווניתא(בלים ^כ 
der gesetzt ist iiber das Ab-
 gegrenzte) סרק המוכר את הבית בגם׳ רשב״ג
 (ב״ב ס״ח•) פי׳ עכדא דמרי מתא שעומד בעיר
 ויודע כל שדות העיר בסיטניהן ו ב ט צ ר י ה ן וכל
 שדה ושדה ביד מי היא וטי עדים שלה והכל יודע
 לחוות. * [אחי״ה ודע שמלת סנטר של משנה
ו בר מחווניתא מ ו ג ר י ת כ  נתפרש׳ שם בגטי ה
 ומזה נשמע שמלה זרה סנטר נתפרשה עיי מלך,
 זרה אחרת וסנטר הוא שומר עיי־ע סנטר וזוהי דעת

j b של ריח הובא ברשב״ם שם והוא לים 
 אן *•*J והוא ממש בל׳ הונגרי zsandar פי׳
 שומר העיר וכן מחווניתא שומר השדות ומצריהן
 ובל־ם הרשומ׳ טעם המלה: מצרים ותחומי השדה
 ובר מחווניתא הוא הממונה על תחומי השדה ועיי׳
 סירש רשב״ם אך הוא ורבינו האצילו המלה הזרה
 מפעל חיא. וכן יוצא מפורש מסי׳ רגט״ה כיי לביב
 וזיל: בר מחווניתא זה מטונה המדינה שהוא
ה ויודע כמה בני אדם סורעין מס למלך ו ו ח  מ
 ומכמה בתים ומכמה שדות וכמה שייכו לעיר
 עכ״ל. אבל לפע״ד האמת כי הוא כמו מנטר באגי
 עיי״ע באג. וכן צ״ל בפירוש ריש בן אבטולמום
 תחת באגי או מ נטר באגי, או בר באגי כלומר

 שומר השדות] —

(der Gesetzesnormenkundigo) בר מבילאן * 
 ויק״ר רם־נ ורעות רוח רעותיה
 דמתקרי בד מכילאן עיי״ע מד א׳, מכל א׳ ועיי״ע
 בר אגדה ובר אולפן, ועיי״ע כל ו׳ וספר גט״ד

 פארטרעגע לריט״ל צונץ צד מ״ז הערה ד׳.

der zur Austibung des Gesetzes) בר מצולו * 
 Yerpflichtete) ביט צ־ו סע״א שליח
 דבר מצוד, הוא אבל עבד דלאו בר מצוד, וכי,
 ויקיר רפיג וקד,ל״ר פ׳ טוב מלא: בר מצוותא

 עיייע מצוד,.

 * ?ר מיצרא (der Grenznachbar) ביט ק״ח: דינא
 דבר מיצרא (כמה פעמים) עיייע
 צר ב׳. פי׳ מצרן ובעל נבול ששדד,ו קרוב לשדה

 הכירו וכיה בל״ע •^*ע•
 * בר מלןטיא (Ortsname) עיי״ע בית עולם.

 * בר מרינא (Personenname) ירו׳ ברכו׳ פיו ד״י
 רע״ב בר מרינא בדיך קומי ר׳ זעירא
 וכי, וירו׳ שבת רפ״ט דט״ז ע״ר בר מרינא הוה ליה

 עובדא שאיל לר׳ סימון וכי.

 * בר מתא (stadtbewohner) ב״ק קי״ג: בר מתא
 אבר מתא.מעבט פי׳ יכול למשכן בן
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 העיר על מם בן עיר הכירו דדינא דמלכותא דינא,
 ב״ב כ״א: בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב

 עיי״ש פירש״י.

 * כר נגר (Zimmermeistor) ב״ב ע״ג : נפל ליה
 חציצא לבר נגרא פי׳ גרזן של חרש
 עצים נפל למים, ובדרך השאילה ע־ז ני: לית נגר
 ובר נגר דיפרקנה עיי״ע נגר אי. ועוד בר נגרא
 שם פרטי עיי׳ ערך ד אייבו בר נגרי בממדי

 למהרז״ף צד פ״ג.
 * בר נזירא (Pcrsononname) עיייע בר טירה.

ר נטוזא (Personenname) ירו׳ ע״ז פ״ב דמ״א, * 3 
T » 

 י. בר נטוזא איתגליין ליה גיגיתיה וכי,
 סי׳ שם אדם.

 ?ר נירא <בל־ם kioinos Joch) בם׳ במה
 בהמה מתניתין אין העגל יוצא בגימון(שבת
 נ"ד:) א״ר הונא בר נירא סי׳ עושין לו ניר קטן כדי

 שילטוד לשאת העול. * [אחייה ועיי״ע גמן א׳
 בפי׳ אחר אבל לפי׳ ראשון ענינו תולין לוח בפיו
 שלא יוכל לשתות החלב ולזה עולה יפה פי׳
 הירו׳ פפ״ה דשבת רב חיםדא א׳ סינקסה והוא

 בל״י ;mvi פי׳ לוח עיי־ע פנקס].
Sohn des Schmiedcs, namlich) 1 בר נפחא 
 R. Jochanan) בחלק סוף מעשה
 דסנחריב <םנהד׳ צ״י) ויחלק עליהם לילה הוא
 ועבדיו ויכם וירדסם < בראשי׳ י״ד, ט״י) איר יוחנן
 אותו מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו
 שנאט׳ (איוב גי׳ ג׳) והלילה אמר הורה גבר ר׳
׳ (שופטי׳ א נ  יצחק אט׳ שעשה עמו מעשה לילך, ש
 ה'׳ כ'* מן שטים נלחמו הכוכבים ממסילותם א״ר

 לקיש טבא דנפחא מדבר נפחא פי׳ מסתבר טעמא
 דר׳ יצחק נסחא מטעמו דר׳ יוחנן דהוו קרו ליה
 כר נפחא. * [אחי״ה בכמה מקומות נקרא ר׳ יוחנן
 בשם בר נפחא עיי׳ יביט פיה: כתוב׳ כ״ה* מכו׳
 ה׳ן חולי׳ נ״ד: וכתב רשיי בסנהד׳ שם נראה
 למורי דאביו של ר׳ יוחנן הוה ינםחא ולהכי מיקרי
 בר נפחא ואית דמפרשי בר נפחא על שם יופיו
 עכ״ל. ומירו׳ ד״ד, פ״ב דנ״ח: וירו׳ פנהד׳ פ״א
ח יש פ נ ן ה  די״ח עיג ראה לשון שלימדנו ב
 להביא ראיה ברורה לדעת פי׳ ראשון לרש׳׳י] —

 2 ?ר נפחא (wahrsch. Blashuhn) בפי אלו
T I -

 טרפות בגט׳ מימני העוף(חולי׳ סיב:)
 .פי׳ שם עוף שהוא פפק

der Messias, eig. "Wolkonsohn =) בר נפלי 
vzyilr, g. Math. 24, 30; 26, 64; 

 .Apoi. 17; 14, 14, u. 8. w) בחלק בראש ענין ן

 משיח (סנהי׳ ציי:) א״ל רב נחמן לד יצחק פי
 שמיע לך אימתי אתי בר נפלי פי׳ פשיח שיקים
 פוכת דוד הנופלת. « [אחי״ה עיי׳ עמוס ט׳. י״א
 ובסנהד׳ קצת בסיגנון אחר עיי׳׳ש. ובלי כל ספק
 טעם הטלה בל״י הרשומה ענן וכן נאמר בכמה
 מקומות באין גליון על משיח שלהם שנראה בענן
 והושאל ימדיבור של מקרא ישעי׳ י״ט, א׳ ועיי׳
 תחלי׳ קיר, ג׳; נחום אי, נ׳ ועפ״י הפסוק (דניאל
י שמיא כבר אנש נקרא נ נ  י׳ י׳׳ג) וארו עם ע
 המשיח בר נפלי או ענני וכ״ה בפירוש בתרג׳ ד׳׳ה
 א׳ ג׳, כיד ענני הוא טלכא טשיחא דעתיד
 לאיתגלאה ועיי׳ עוד ספרי הפיבילין ב׳ צד רע״ז
 ומיתאלאגיע של יונים מפאסס ח״א כ״ב — כ״ט]—

(Sporbor, iiabicht בל׳׳ם נצא)בר נצא. נצצא * 
ב ל״ט׳ ב״י) בר נצא, וקבוץ ו י א ) ץ  תרג׳ נ
 בני נצץ (אסתר שני אי׳ בי> וכיה בר נצצא, ובר

 ניצצא (תי״ר ויק׳ י״א, ט״ז; כ׳, ביה).
 * בר נצר, ניצור עיי״ע בן נצר.

 * בר נשא׳ בר אנשא(בלים Mensch) כמה
T T V 1 - T T T  ־

 פעמים בדרז״ל ובפרט בתלמוד ירו׳
 עיי׳ דימ ירו׳ מע״ש פ״ד דנ״ה ? ואילך חד בר נש
. (י״א פעמים), ירו׳ שבת פייר די״ד . י ב ג  אתא ל
 עיר ולא תים׳ קופי בר נש, ושם אתא חד בר נש
 ולחש ליה וכי, ושם כחדא חד בר גש רחם איתא
 וכי, ירו׳ שקלי׳ פ׳ז דינ ע״ג חד בר נש בציפורין
 אזל וכי(שני פעמים) ושם חד בר נש הוה פהלך
 בשוקא וכי, ידו׳ םוכ׳ ם״א דנ״ב5 ופ״נ דנ״נ פע״ג
 לית בר נש אמר וכי, ירו׳ כתוב׳ פי״ב דל״ה. וכאן
 תימר (ובדם׳ זיטט׳ יותר טוב הגי׳ ואין תימר) הוה
 ר׳ יפא בר נש זעירא וכי, פי׳ שמא תאמר היה
 ר׳ יםא אדם קטן ואינו חשוב, ירו׳ ב״ב פ־ב די״ג
 ע״ג לית הוא בר נש, ירו׳ פפ״ט דכלאי׳ דל״ב
 עיג ריגלוי דבר נשא ערבתיה לטיקטתיה כל הן
 דהוא מתבעי ובב״ר פיק הגי׳ רגלוהי דבר נש
 ערבתיה מקמאתיה בכל אתר דמתבעי ובבבלי
 םוכ׳ נ״ג. רנלוהי דבר איניש אינון ערכין ביה,
 לאתר דמיתבעי תמן מובלין יתיה. ויקיר פפל״ד
 אית בר נש הב מגן וכי, אפת״ר ם׳ בהראותו בר
 נש דאית ליה כל הדין טטונא יהא הוא אכיל
 בטפלוחין דטמאשא א״ל אי (בל״ע התחלת
 דיבור של תימא) רבי! אתון אורייתכון מוקרא
 לכון ברם אנן אי לית לן טטונא לית בר נש
 דמוקר לן ועיי״ע בר פילני, והקבוץ בני נש עיייע.

 * בר נש דמו!״(cwaidmensch עיייע אדן א׳.
 * בר םו0יא (Fallen eines Pferdes) עיייע בר

 חםרא א׳.
23* 
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 • בר םילני (.E.'N) ירו׳ הוריו׳ פיג דמ״ח םע״א
 ר״ח בר בא עביר פסיק בהין ביט׳
 דטיבריא והוד, תמן מן אילין דבר פילני ופסק חרא
 ליטרא רהב ובויק״ר ם״ה הגי׳ והוד. תמן בר נש

 מן בנו דפילכא ופסק וכי.

inmeinemSchmerz,[,p,p^| ,צ״ל בנסים])ברסיסי 
 Verdruss) (בתרומה) [צ׳׳ל בתמורה] בגם׳
 דפי יש בקרבנות (ט׳ז•) אם עושה לי כן מוטב
 ואם לאו (הוא) [צ״ל הריני] יורד ברסיפי [צ״ל
 בבנפיפי] לשאול פי׳ זעוף, לשאול} לקבר כמו
 והנם זועפים <כיאשי׳ «״ יי) ומתרגם׳ נסיסין.
 • [אחי״ה כיה באונק׳ ובתר״י א׳ בנימין. כבר הנפתי
 ידי על כל הענין בע׳ בנס עיי״ש. ועתה מצאתי
 ראיתי כי כל הסי׳ של ערוך הועתק טלה במלה
ה (בקונץ כיי אנגייליק׳ מ- ר ו  מסי׳ רגפ״ה כ״י לתט
 רכיב עי»> וגם שם הגי׳ ברסיסי. ולבי אומר לי כי
 לסני רגט״ה גי׳ טוטעת בן סיסי הית׳ מונחת ומזה

 ־ נשתבש עוד יותר הגי׳ בר פיסי] —

 * בר סיסי, סיסיי, סוסיי (.E. N) עיי־ע לוי בר
 פיפי במבה״י לטהרז״ף צד ק״י: וש״נ
 ועיי׳ עוד ב״ר קלים פל״ט בר פיפי הראה בריכה

 לפני ר׳ וכי.

״ בר סיסין (.זנ.E) כעל הע׳ גרם פרפין &  נ
 בע׳ בי פרפין עייי׳ש). * ןאחי-ה
 ולרוב כיי ערוך הנוסח׳ שם גיכ בי פיפין עיי״ש.

ה בי]— ל  — ר׳ יעקב בר סיסין עיי־ע א

 י* ?ר flTD (der Spruchdichter Sirach) ירו׳
 חגיג׳ פיב דעיז רעיג ר׳ לעזר בשם
 בר סירה פליאה ממך מה תדע וכי, ובביר פ׳׳ח
 הגי׳ ר׳ אלעזר בשם בן פירא אטד בגדול ממך אל
 תדרוש וכי. ביר פ״י בר פירא אמר אלוה העלה
 פפים מן הארץ, ושם ספע״ג בר פירא אם׳ לב
 אדם ישנה פניו בין לטוב ובין לרע. ועיי״ע

 בן סירא.
zuverlassiger Mann, eig. auf den) ל מצבא? * 
 man sich stutzen kann) גיטי׳ וי.
 מאן ליטא לן דר׳ אביתר בר סמכא הוא, יבפו׳
 סיד 5 יצחק פומקא לאו בר סמכא, פי׳ אין ראוי

 לסמוך עליו.

 * בר עבךים, —ין(Skiavensohn) עיי־ע בר חריא.

E. N., ein Synagogenaufseher in) בר עולא • 
 .Bab) . ירו׳ שבת פ״ד ד־ז. ר׳ יונה
 ור׳ יופי פלקון לפדרא דבר עולא וכי, ירו׳ מגיל׳

 פ״ד דע״ה: ר׳ יופר, מפקד לבר עולא חזנא
 .דכנישתא דבבלייא עיי״ע חזן ופיש

 ר ?ניטײן? * (E. N. eines Lehrers) ירו׳ ב״ב פ״ו
 .דטיו רע״ג בי מדרשא דבר עיטיין

Sohn dor zukunftigen Welt,) ר עלמא ךאתי? * 
(d. i. des Jonseits theilhaftig 
 תעני׳ כ״ב. האי בר עלמא דאתי הוא פי׳ בן עולם
 הבא ומזומן לעו־ה הוא, והקבוץ שם בני עלמא
 דאתי והוא כמו בני ע!לם הבא עיייע בני עלייה
 והיחיד בן עולם הבא שבת קנ״ג. פסחי׳ ח׳. מגיל׳

 כ״ח; כתוב׳ קייא.

sohn des בר עממיא, עממין(בלים בר עממא * 
 Volkes, Heido (.nichtisrael) ב״ר
 רפ״ז אם אתי בר עמטיא לגבך ויאמר לך אנא
 בעי מיתעבדי יהודי וכי, ותרג׳ יר׳ א׳ בראשי׳ כ׳.
; ותרג׳ דברי׳ כ״ט, כ״א; מ״א ח׳. מ״א. י ו ג  ד׳ ה
י ותרג׳ יחזק׳ ט״ד, ט׳ ב ן נ כ ר: בר ר כ נ  מיג ה

 עמטין. והקבוץ עיייע בני עטטין.

 * בר עשו (Sohn Esaus, die Romer) גיטי׳ ייז.
T *״ 

 רחמנא אי בטולך אי בטולא דבר עשו
 עיייע חבר ב׳.

 * בר עשתיור (.E. N) עיי׳ מבה״י לטהרז״ף צד
 פ״ט: וע׳5

 * בר פדא, פדיא (.E. N) עיי׳ מבהיי שם צד עי:
T I ־ T ־ 

ein Dummer, Stumpf- wâ uvos בר פחין (טל״י * 
 sinnigor) ירו׳ ברכו׳ פיט די״ג ע״ד
 וירו׳ פנהד׳ פייא דיל רע״ג ושהש״ר ם׳ ממכוני
 אתא חד בר פחין וקהל״ר ם׳ שפח עבר חד בר
 פחין פי׳ כליי הרשופה אויל ושוטה ולש׳ נקבה
 בויק׳יר פכ״ה וקהליר פ׳ וסבותי אנתתיה דמגירא
 הות ברת פחץ אמרה לבעלה וכי ועיי״ע בר קבלוי.
 ובעל מיכ ופני משה ומהר״ם די״ל גזרו מן לש׳
 פחית פחות ואחרים פירשו ובתוכם גם הפי׳ אהבת
 ציון לברכו׳ ירו׳ שם בן גדולים והאצילו טע׳ הבא
 אחיז ואין נ״ל. ובט״ע של הרב נ׳ג ח״ג, רי״ב

 נאצלה הטלה טל״ם פחח פי׳ חלש.
 בר פחתי (לדעת רבינו בר רברבני אולי מל״י

 ?Yomehmor wap ולפעיד מל״ם
 Gereifter,Kenntnissreicher) בם׳ כיצד מברכי׳ בגט׳
 בא להן (ביבי׳ מ״ג•) פי׳ בר רברבני כרכתי׳ (נחמי׳
 ה׳, ט״י) והפחות הראשונים, איכא דאמרי בר פאתי
 כרכתי׳ (נטרב׳ כיי׳ ״0 ומחץ פאתי מואב פי׳
 שהיה לו פנים כהלכה ובכל מקום'). וכרים דהיה

 י) כ*מ ככ״י ה״ב וכיה בכ׳׳י פאריז רק שם לי׳ תיבות ובכל מקום.
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 קורא <בינו׳ י"ג:> בר פחתי בשעה שמעביר ידיו
) רבנן " י ש ר פ ) פי׳ רב האי מ 1 ו י נ י י ע ב  על ג
 שלא יראו עיניו כשהוא מסביבן ומתגנה. נדא
 ששמענו מין היה באותו היום לסניו וחשש שלא
 ילעיג כשהוא מסביב עיניו בר רוחות, פ״א היה
 מכסה עיניו שלא יביט הנה והנה ויהרהר אחר
 מעשים אחרים. וריח פי׳ בעת שהיה מעביר ידיו
 על עיניו לרחצן במים ומפרשינן ביװ׳ (כרכו׳ ט־ב
 י״י סע״א> כד תחמיניה לד׳ יהיב ידוי על אפוי ההיא
 שעתא מקבל עליה מלכות שטים. * [אחי״ה וכונת
 רבינו בהביאו הירו׳ למה שאטרינן בברכו׳ שם חוזר
 וגומרה או אינו חוזר וגומר׳ וראיה מארז שהביא כשם
 ר״חבזה״ל והא דאמרחוזר וגומרה אפרשת ויאמר
 קאי דפריש בידו׳ כד תחמוניה לר׳ יהיב ידוי וכי—
 ובר פחתי נמצא עוד בשבת גי: כיט. נזיר נ״ט.
 והחכם לעברעכט רוצה לתקן בר אחתי מאשר
 שגורה היה הך קריאה בסי ר׳ חייא מול רב שהיה
 בר אחתיה (עיי׳ מ״ע למהרזיף י״ג׳ י״ע> אבל קשה
 הדבר להולמו ולשבש כל הגירסאות וכ״ה בכ־ט
 בכיי כמו בדפום ואשר ג״ל שהוא מליפ הרשומה
 וטעמו בר אוריין ומושלם בידיעתו ותלמודו וב:
ד י מ ל  מפורש בפי׳ המיוחם לרש״י בנזי׳ בנו של ת
 חכם, וברש״י לשבת נ׳: וכ׳׳ט. מפורש בן גדולים
 וזה כפי׳ רבעו ונ״ל לגוזרו לפי זה מלשון יוני׳
 הרשוט׳ ופתרונו חשוב ורברבן, אבל בברכו׳ לא
 סירש״י כלום ואולי שבעת שסרש הטםכתא הזאת
 עדיין לא היה נגד עיניו הערוך וזה מוכח מהרבה
 דוגמאות. ובענין סי׳ איכא דאמרי עיי׳ מ״ש לעיל

— [XVIII במבוא צד 

 * ?ר ?צא (E. N. eines Mannes) ירו׳ מיק פ״ג
 דס״א ע־ד חדא אטהא מן דבר פטא
 הוות עברה קומי חדא כנישא וכי פי׳ שם אדם.

 כר פיילי (E. N. eines Mannes) הוה קאים קטיה
 דשטואל בם׳ גיד הנשר, בגט׳ הנוטל
 יחילי׳ צ״י-> פי׳ שם איש. * [אחי״ה וכהינ בע׳ גס
 א׳ ע״ש, ובנו״ג פיולי אבל ביוחסין השלם צד קע״ז
 הגי' כגי׳ רבינו והביא פירושו והוסיף, ואמרי לה
 שם טבח דיק ע״כ. וכ״ה בפד״ה אות ם׳ ורמ״ל
 הביא גם הוא פדיה אבל בצירוף דברי רבעו מבלי

 לעשות הבדל ניכר בינו ובין דברי בעיה] —

 * בר פלוגתא (Antagonist) ב״ט ל״ז: למאן
 מודה לר״ע בר פלוגתיה פי׳

 ר״ע הוא בעל מחלקותו של ד״ט עיי׳ בבבא
 :קטא ק״ב

 .בר פנךיךא עיייע בן פנדרא וע׳ בן פטדא *

 בר פיזקה * (.E. N) ירו׳ נזי׳ פיט דנ״ז ע׳׳ד בר
 .פיקה שאל לרבי וכי

 בר צערא * (Schmerzenskind) ב״ד פפ״ב בן עוני
 בר צערי ועיי׳ בט״ב. וכ״ה בילק׳

 .וישלח רמז קל״ו

Verachmitzter, * בר כ|3לרי (?ל״י 
 Pflffiger) ויקיר פכ״ה ברת פחין
 אמרה לבעלה בר קבלוי חטי דהדא מלכא רחטא
 תעין ומפרגא בדינרין ובקהל״ר פי וסבותי הגי׳ בר
 קיבליי וצ׳׳ל בר קבלוי ופי׳ בל־י איש יודע
 תחבולות והופכו ברת פחין פתי ותם עיייע

 .בר פחין

 בר קוךײה * (.E. N) ב׳׳ר פייט אבא בר קורייה
 .אמר י ובי

ein Mann des Todos, d. i. t o d e s  בר נןטלא (־ *
 scbuidig) מכו׳ ה׳. גברא לאו בר

 קטלא הוא.

beruhmter Mischnalehrer, Schiiler) * בר _ק2לא 
 Rabbi's) תלמידו של רבעו הקדוש
 וחבירו של ר׳ חייא עיי׳ עליו מבה׳׳י למהרז״ף צד
 ע״א. וגרעטץ קורות היהודי׳ ח״ד ב׳ צד רט״ו.
 רכ״ט ובעל משלים ובדחן גדול היה אם נם שפגע
 עד״ז בכבוד של רבי עיי׳ ירו׳ מ״ק פ״ג דס״א עיג
 ובבלי נדרי׳ גיא. וקהל״ר פ׳ מה יתרון בכ״ז

 מליצותיו מצאו חן בעיני רבי עיי׳ מבוא המשנה י
 למהר׳י ברילל צד רכיט ועיקר שמו היה אבא בר
א (קהליר ט׳ מה יײיח> ובידו׳ שבועו׳ פיו דל״ז. ר ש  ק

 רבי חמא אבי בר קפרא ור׳ הושעיה טיס הוא
 וצ״ל ר׳ חמא אבי דר׳ הושעיה ובר קפרא עיי׳
 מבה״י שם. ולדעת בעל מבוא המשנה צד ר״צ
 שם של בר קסרא לא אבא היה ^אלא אלעזר

 .ועיי״ש כל עומק חקירתו בענין בר קסרא

 בר _קשא (= בר_ק#יא או מל״פ^ג*. בל״ע
 מם וא״כ ״ Steuerbeamter או
steuerprafect, בהשמטת אות רי״ש מל״פ 
 Aufseher) דפומבדיתא דטרקיה חיויא בסוף
 שמונה שרציס בגט׳ אבוב רועה (שבת ק״י רע״א)

י ל״א. ובנו״ג . . ידיו  י) וכיה בכ״י מ׳ ובבינ וברא״ש בפסקיו ובחש׳ חרשב״א סי׳ ס״ם וסי׳ שכ־א ועיי׳ ד״ס ברכו׳ צ
י ומיס הואיוכגי׳ כ״י מוכח מסי האשכול ח״א נ ש  על פניו. י) כיה בכיי ה״ב, סאריז ודט״ר, אכל ברט׳ אחרי׳ אי׳ מ
ר שי רבנן ט ב וכו׳ דהא דמעביד ידיי על טניו מ ת ן כ ו א י ג א ב ה  הלכו׳ תפלה וקריאת שמע רסי׳ ו׳ ודל אבל ר

 שלא יראו תלמידיו כשהוא מסביב עיניו לכל הרוחות עב״ל.
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 ובר״ג דפי יש נוחלין (ביב ק׳ײ רע״ב> ואלא מאי
 [צ־ל מאן] בו לירות י) בר קשא דמתא לירות פי׳
 בר קשא מוכס העיר, וי״א מטונה על העיר.
 * [אחי״ה פי׳ י״א הוא פי׳ של רנמ״ה כמוכח
 מפי׳ כיי אשר תחת ידי ונוכל להצדיק שני ד,פירושי׳
 כי לפי פי׳ הראשון אני מוציא המלה מל״פ קשיח
 ול׳׳ע קזיה וטעמה מכס הושם על היהודים ונוצרים
 ולפי פי׳ השני הוא מל״פ הרשומה ממונה ושוטר
 העיר וכן מי׳ הרשבים לב״ב מושל העיר ולפסחי׳
 קי׳׳א שוטר העיר ורש׳י שם שומר העיר ולשבת
 שם מטונה למלך וא״כ בין לסירוש א׳ בין לסי׳
 כ׳• עיקר הגי׳ קשיא בירד וכיה בב״ב ובכ״י ססחי׳
 עיי׳ דים שם צד ק״ע: ובדפ״ר בראש חע׳ הגי׳ בר
 קשיי וגם זה נכון וצ״ל שאות רי״ש נשמט׳ מסוף
 התיבה וכציל לסי׳ ב׳ בר קשייר ועיי׳ דוגמאות ע׳
 איזגדא תחת איזגדר וע׳ סרכא (סרך גי) תחת
 סרכאר . . ובעל החלוץ ח״ח, קי״ז הגיה תחת בר
 קשא 5 בגדך שאה ואין זה תיקון אלא עיוות הדבר

 וכל השומע יצחק לו] —
 * בר דכא(מל״ר rex ובל״י מאוחרת ;*p7!Y מלך)
. מאי . לא רכא ולא בר רכא .  ב״ב ד
 דכא מלכותא ובד׳ פיז׳ בע׳ רך ב׳ גרס ריכא בר
 ריכא פי׳ בל״ר וכן כליי אמצעי׳ מלך ועיי׳ חיבורי

 על העתקה פרטי׳ צד קמ״א.

 * בר ךשיע (Frevier) ירו׳ םנהד׳ ס״י דכ־ח רע״ג
 חטית דאנא מקים בר רשיע וכי פי׳

 כן רשע.
 יי בר #אן ט״ם תחת ברשאן עיייע,

kleine Mauer, Vormauer בר ^ורא <בל״ם 
t 

 um den Tempelvorhof) בפ״ג דפי
 כיצד צןלין (פסחי׳ פ״ו. וירו׳ פסחי׳ פ״ז דלידי0 פי' בר
 שורא חומה קטנה שבנוייה סביב העזרה והיינו חיל
 והיתה שור, עם קרקע העזרה, והחומה שחוץ טמנה
 גבוהה והיא שורה וזה נקרא חיל וזו נקראת חומה.
 * [אחי״ה הפי׳ הזה נלקח מפי׳ ריח לפסחי׳ צד
 קליט ואי׳ שם בזה׳ל פי׳ הוטה שוה בקרקע עזרה
 כגון בר שורה והוא החל שעושין החל נמוך והחומה
 שחוץ ממנה גבוהה וזה נקרא חל וזו נקראת הוטה
 עכ״ל ועיי׳ עוד פי׳ רש״י קרוב לפי׳ זה וכן העתיקה
 הפשיט׳ היל (ישעי׳ ב״י׳ ״׳> בר שורא, וחיל וחומה
 <איכ׳ ב׳׳ח׳ז נתפרש בפסחי׳ שם, ובאיכ׳ר ם׳ חשב ע״י
 . שורא ובר שורא. ובעל הפשב״ע כתב לפנינו אי׳
 שודא ובר שודא ע״כ, ובאמת כן נדפס בד לובלי׳

 שפיו ובנבנשתי עפ״י הטהרש״ל בדפ׳ הראשון
 וכבר חרץ משפטו הרב בעל דיס (פסחי׳ »• ק׳׳ל:
 אוח תי) כי לא אמר הגאון שטות כזו ובוקי פריקי
 תלו ביה וכן שגגה יצא מלפני השליט הגרייב ולא

 העיר בעל דם עליו מאומה] —

 בר (בל״ם שטא Wahnsinniger) ביבמו׳
 פרק ד׳ אחין בגט׳ וכולן (שאין להן)
נטי׳ ובפ״ב  [צ״ל שהיו בהן] קידושין (,
 בכתובו׳ בגט׳ העדים שאמרו כתב ידינו זה (כתוב׳
 =׳•> מידי דהוד, אנכסי דבר שטיא זבין נכסי אתו
 (בתרי) [וצ״ל' כי תרי] ואמרי [וכי] כשהוא

 שוטה זבין.

 * בר זציךא (Dumonensohn) חולי׳ ק״ה 5 עיי׳
 חולי׳ ק״ה: עיי׳ מאמרי על מלאכים

 ושדים צד ס״א,

 * ?ר (E. N. eines pers. Fiirsten) ע׳ז
 ס״ה. רבא אמטי ליה קורבנא לבר
 שישך וכי עיי׳ כל הסיפור שם עד סקע עיניה
 דבר שישך. מהמשך נראה שבר ששך שם סרטי
^ ׳^4 כלומר  הוא אבל י״ל ג״כ שהוא מלה סרסי׳ ׳
 חצר המלך וא״כ בר שישך עבד או שר של חצרי
 המלך ומעתה נבין פתרון של ש ש ך בירמי׳ ב״ה.
 כיו; נ״א מיא אשר נדרש בבמ״ר פי״ח ששך
 בא״ת ב״ש בבל עיייע אתב״ש ובאמת בבל קיצור
 מן 3ב בל פי׳ חצר של מלך ואדון בל וכן ששך

 בל״ם חצר המלך והיא העתקה של בבל.

 * בר שניא ט״ם תחת ברשניא עיייע,

Pirisabora (Amm. 24,3) Persabora) בר שפיר * 
n^pTaptopa (Zosim 3,18) am 
 Euphrat) טיק י״א. רב איקלע לבי בר שפיר וב׳
 כ׳׳ה בדם׳ װיניצ׳. באםי׳ ולובלין וכ״ה׳ בכ״י מ׳
 (דיס שש צד ט׳יז:> ובנויג בט״ס לבי רב שפיר ובלי

 כל ספק בר שפיר או היותר טוב בתיבה אחת
 ב ר ש פ י ר היא עיר הרשומה המפוארת באשור
 על שפת הפרת עיי׳ מאננערט ח״ר, ב׳ צד רפ״ד

 ופירשט קולטורגעשיכטע צד ו׳ ונייבויער׳
 געאגראפיע צד שנ״א והיא העיר אשר נקראה
 ג״כ פירוז שבור בלים אולם החכמים הנזכרים לא
 העלו זכרון עיר ברשפיר יען נופחא מוטעת של

 דפוסים ודתה מונעת טוב מבעליו.

 * בר תוטני, תיטני (Amora) שבת ע״א. אטד
 ר׳ לקיש משום בר תוטני. ובכייתו׳

) כ״ד, לנכון בכ׳׳י ליד ובדפ״ע בט׳׳ס בתיבה אחת ב ו ל י ד ו ת וצ׳ל כו לירות נשמע מזה כי גי׳ רבינו כמו שחקן  י
ל בו.  המהרש׳ל *חת כו׳ גי
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 ייא: הגי׳ משום בר תופיני ובכריתו" ד׳: משום
 בר תאיטני ובכ״י מ׳ שבת בר תאטוני ובכיי ב׳
 תאוטני ורש״י גורס תיטני וכ״ה ביוחסי׳ השלם
 צי קט־ה בשם ויש גירסא וגי׳ אחרת שם בר
 טובייני וביה בדם׳ שונצ׳ בשבת בר טוביאני

 .ובסמוך טוביאייני ועיי׳ בדים שם צד ע״ז

Ochsenmaster, Rinder-) * 3י תוךתא  י תירא, ?
 zachter) עיייע בן תורתא םי׳ שם
 מסטם שוורים ומלת בר אני מוציא מל״ט הבריא

J .פי׳ מפטם עיי״ע בר ח׳ j j ומל״ע 

ein ungerechter,) ת  ״ בר תלמיון׳ בר המלי
(finsterer, d. h. boser Mensch 
 ויקיר פיו עיי׳ פסיקת׳ רבתי פ ב״ב הוה עובדא בבר
 תלמיון.. דאפקיד חד נברא גבי בר תלמיון ק׳ דינרין
 אזל בעא להון מיניה . . מה עביד בר תלמיון נטל
(  חד קנה וחקקיה וכי(עיי׳ המעשה בשינויים בנדרי׳ כיה.
 ובילק׳ ויקרא רמז תעיא בכל הענין הגי׳ בר
 תטליון וכשתי נופחאות ראינו נ״כ בע׳ בן תטליון
 וככר מצאתי שורש הטלה בל״ע ופי ופתרונו רוח
|JUi רעה ואדם רע מעללים וכן הוראתה בליע 
 איש מעות הדין ונטה מני דרך הישר ואם עצם
 פרטי הוא אז תהיה המלה בל״ם בר תולמי

t 

Bartholomaus. 
י תמרי(Datteisohn) עיי״ע בר דיקולי. 3 * 

 * 3ר תפקן (.E.vx) ירו׳ כתוב׳ פפ׳י דל״ד רעיא
 כהדא קריבין דר׳ יוסי זמין חקלוון
 מן אילין דבר תפקן אזלון אילין דבר תפקן וכי

 פי׳ שם אדם.

 * בר תרנגזלא (Hahnensohn) ירו׳ שקלי׳ פיה
I T I ־ ו 

 דט״ח ע״ד בן גבר אית לך מימר
 בר תרננולא עיי׳׳ע בן גבר.

י השל1ימין (Zahlungsverpflichteter) מכות 3 * 
 ה׳ םעיא בעידנא דקא מםהדי
 גברא לאו בר תשלומין הוא, ושם בר תשלוטין

 הוא פי׳ מי שמחוייב לשלם.
 * 3ך3י, בריבי(נתקצר מן בר = ביר פי׳ בן ומן
 רבי = ריבי והוא שם כבוד לגדולי
 הדור) ב׳מ פיה. אפטכיה ברבי. חולי׳ י״א: והתניא
 ברבי אומר ובמכו׳ ה׳: תנא בריבי אומר, חולי׳ קל״ז
 סע״א אילמלא דבריהן דברי תורה ודברי בריבי
 קבלה אנן בדברי בריבי שומעין וכיש שדבריהן
 דברי קבלה ודברי בריבי דברי תורה, שם נ״ז.

 I מדבריו של בריבי ניכר וכי, שם כ״ח. פ״ד: ר׳
 אליעזר הקפד ברבי. שבת קטיו. ר גמליאל בריבי
 (וקצת דפוסי׳ ברבי), עירובי׳ ניג. כשהיינו לומדין
) ושם: ר אושעיא , י  תורה אצל ר׳ אושעיא ברב
 בריבי בדורו כר״ט בדורו וכי, ופירש״י אדם גדול
 בדורו וכל היכא דקרי הכי פירושו ע״כ וכיה ברש״י
 חולי׳ ייא: וכן פי׳ בכל מקום אדם גדול בדורו
 וקצת משמע כן מירו׳ מיק פ״ג דפ״ב עיג וביר
 פיק חד ברבי אמר הדא דר׳ יוחנן קומי דרשביל
 וכי, פי׳ אדם גדול ומפואר ובירר פוף פיח דפוט׳
 דכיג. (עיי״ע אנגריא) לית רבי בריבי, פי׳ אין
 גדול בן גדול דאפי׳ רבן בן רבן יצא לעבודת
 המלך עיי׳ש קיע ופיט. ובענין גזרת המלה ג״ל
 שהיא קיצור מן בן או בר(ביר) ומן רבי (עיייע
 בי אי) ונקרא כן בכינוי ברבי טי שהוא ת״ח בן
 ת״ח או מי שהעמיד תלפידים מפוארים ועיי׳ ב״ב

 נ״ט. ותוספי שם דיה החוט.

י(= בר בית Hausgenosse) ויק״ר ספכ״ה  * 3ך3י
 ושהש״ר פ׳ שוקיו הוא אזל וטתעביד
 ברביי פי׳ נעשה בן בית וראיה מבסמוך מתוך
 שהוא יוצא ונכנם בתוך ביתו וכי וברב״ תחת בר

 בית ועיי״ע בי בי.

 3ר3ל <= בלבל בל״ם vermischen: מברבליתא
״ י . ־1 1 י ז 1 - ־ 1 -

(dasmitdem Schwarzcn vermischteWeisso 
 בבכורו׳ בפי' מומין אלו בגט׳ החרום (מ״ד•) אבל
 מברבליתא לא כתב רחמנא תבלול (ויק׳ כ״א, כי)
 «םי׳ שמבולבל לבן בשחור׳. * [אחי״ה הועתק
v (בקובץ כ״י אנגייליק׳ דף קיז ע״ב) ׳ ה 3 « מ ג  משי׳ ר
 ושם אי׳ גיכ גי׳ דרכינו אבל בנו״ג מבלבליתא] —

 ברבר בל׳יע ^?׳״ בל״י אמצעי׳ pspfcp^siv והשם ,
barbarus, בל״ר pip^apo? ברבר בל״ 

;der eine fremde (unverst.) Spracbe redet 
gemastote ברברים ;Berberei בךבריא בל״ע 
י ן ג  Vogei) בם״ג דהבא על יבמתו (יבמו׳ ם־ג 0 ב
 נבל אכעיסם ײײי׳ ׳י*ב׳ כ"א> אלו בני ברבריא ובני

 מרטניא שהולכין ערומין בשוק שאין לך משוקץ •
 מתועב ומבוזה לפני המקום יותר ממי שהולך ערום
 בשוק *). מעם לועז (תיזל״ קי״ד, אי) תרג׳ מעמא
 ברבדיא. תוגרמח (בראשי׳ יי. ג׳, דיה א׳, אי, ן׳)

t t 

 תרג׳ ירו׳ [בי] ברבריא. ובהגדת ילמדנו (בתנחומי
ע י ט ק ה ש י ן מ  עקב חסי) כי אם שמור תשמרון כל ז

 הזה בידך הברברין מאין אותו ובורחין מטך.
 בויק״ר בכי ימיך אחיך בם׳ אשרי משכיל אל

״ ,,!., י ע y ו v ,י) כ״ה בכיי מ׳ ובנוסח׳ הסר. *) ביבמו׳ נדרש כן על פסוק תד,לי׳ י״ד, א׳ אבל בספרי האזינו פיסק 
 האזינו סרמ״ז חתקמ״ה אי׳ כהצעת דבינו.
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 דל י) מהו ברברים אבוסים <מ״א יי׳׳ נ•׳) ר׳ ברכיה
) רבנן אמרי , א י ר ב ר  בשם ר׳ יהודה אמר מיני ב
 עוף טהור הוא ומעולה הוא והיה בא מברבריא
 והיה עולה על שולהן שלמה בכל יום. (א״ב בדבריה
 היא מדינה באסריקי ומוריטניא מדינה אחרת
 סמוכה לד0. * [אחי״ה היונים והרומיים קראו כל
 אחד ואחד שאינו מדבר כלשון עם יוני ורומי
 בתואר ברבר כלוט׳ מדבר בלעגי שסה וכן טעם
 הפעל בליע הרשומה מצפצף ומדבר בעמקי לשון
 ובהשאילה מכונה גןבדרז־ל כל שונא וצר לישראל
Barbar אשר לא מכני עמינו וכן נקרא בלא־ש 
 אכזר, ועריץ וטי שאינו יודע נימוקי עטינו. בזה
 הענין אי׳ בירר ביט סיב.ריח ע׳ג מה אתון סכרין
 שמעון בן שטח ברברון הוה ובענין ילדי שסה
 נכריה עיי׳ דוגמאות אלה: אסת״ר ס׳ בימים ההם
 ומושיב הברברי הזה, איכ״ר ם׳ על אלה ום׳ קלים
 עד דאת מכבש ברבריין בא וכבוש אילין דיהודאי
 דמרדו בך וכיה בירר םוכ׳ ם״ה דנ״ה רע־ב וברי״ש
 אסת״ר. ויקיר פב״ב ואיכ״ר מתיחת׳ ר׳ יהושע
 <סי׳ כ״ג) וקילסו אותו נקיטא ברברון ב״ה לסי ני׳
 רבינו בע׳ נקט ב׳ ושם גם הציון בביר ספ״י כתוב
v1x.71T7is כן ולפנינו לי׳ פי׳ נוצח עם לועז בליי 
̂. שט־ר פ־כ משל לבן מלך שנשבה בין *p.Sxpwv 
Barbarei und הברברים. ומדינת ברברא ומוריטניא 
 Mauritanien הוזכרה מלבד יבמות של ציון הערוך
 גם בסיפרי האזינו הגיל אלו הבאים מברבריה
 (ומטונס, הך מלה לי׳ בילק׳ האזינו הנ״ל> ומטורטניא,
 ובילק׳ שם הגי׳ ומברטניא, ובתרג׳ ירו׳ א׳ לבראשי׳
 י׳, ז׳ מוריטינוס, ותרג׳ דיה א׳ א׳, י״ט טווריאטינום
 וציל מווריטאניוס. ובשמ״ר קלרפ״ג שפחה אחת
ת ושפחה כושית ג״ל להגיה שפחה י נ ו ר ט  מ
 אחת מ ו ר ט נ י ת וכן הוזיר ברבר אצל כושי
 בב״ר רפים שמא יבא כושי אחד או ברבר אחד
 וישתעבד בי ובשהש״ר פ׳ קול דודי כותי צ״ל
 כושי אחד או ברברי אחד בא ומשעבד בכם.
 . והקבוץ באו ברבריים ביר פט״ב ויקיר סי״א ריש
 רויר וריש אסת״ר. — והמדינה עם יושביה בשט״ר
 פי״ח משל למלך שהלך בנו לברבריאה עמדו
 ־הברבריים וקבלו אותו ועשו אותו מלך עליהם.
 והוזכרה עוד בצירוף מדינות אחרות באלה המקומי׳:

 שהשיר ס׳ קול דודי אחד מכס גולה לברבריה
 ואחד מכם גולה לסמטריה וכן הוא בפסיק׳ רב׳
 סיד• וצ׳ל םרמטיה Sarmatia עיייע סטרטין, ב״ר
 קלססכיג בראשונה עלה עד קלבריאה ובשניה עד
 כיפי ברבריאה, ב״ר פע״ה וילק׳ תהלי׳ רמז תתסיח
 אלו בני ברבריאה ובני גרמניא שהאדומ״ם מתיראים
 מהם ושו״ט מזמור קיט וילחטני חנם אם עשו
 שנא ליעקב שלקח טמנו את הבכורה לברבריה
 ולשתותייה פה עשה וניל ברור שמלת שתותייה
 הוא עם של skythen וכן העיד סליניוס ד׳, י״ב
Scytharum nomen usquequaque transit in Sar-
 matas atque Germanos כלומ׳ שם של שקיתיא
 נכלל בשם םרמטיא וגרמניא ומעתה נבין מאמרי
 חז׳יל הנ״ל שנכלל ונזכר ברבריא עם גרמניא וכן
 בא בסופרים הישנים במקום גרמניא השם ברבריאה
 עיי׳ טאציאוס אננאלען ייב, י״ד; היסטאריא ד׳,
 י״ג; גערט. םי״ח: אמטיאנום י״ח- ד׳ ואכ״ט

 להאריך] —

Barbarissus, Stadt in Syrion, u. z.) בךברית * 
 in chaiybonitis) ירו׳ מיק פ״ג דפ״א
 ע״ד רשב״ל הוה מעייני (תוניף [וצ״ל תינין]
 בברברית והיא עיר במחוז חלבון עיי׳ ע״מ צד כ־ט

 ונייבויער צד שי.

burgus, burgura, burgium בר5ן (א') בל״ר אמצי 
Flecken, Landhaus, [ioup׳,״ov בל״י אמצי 
Einhegung zur ,burgones ב׳)בל'ר אמצ׳ .Yorstadt 
 Aufbewahr. von Getroide) בפ״ג במעשרות (מיי)
 הצריפין והבורגנין ואלקטיות, ובעירו׳ בם׳ עושין
 פסין בגט׳ מותר להקריב <כ״א) אין בורגנין בבבל,
 ובשבת בפי שואל כגט׳ לא ישכור אדם (ק״נ:)
 שאם יש שס בורגנין הולך. ובסוף פסיקתא את
י (צר סיא. וכ״ה בױק״ר פ״ז רבילק׳ צו רמז מ ח  קרבני ל
 הע״ט ובילק׳ פנחס סרמ״ז תשע״ז ובפסיקתא רבתי ס״פ ם״ז)

 למלך שהיה מהלך בדרך הגיע לבורגן 3) הראשון
 ואכל שם ושתה שם הגיע לבורגן השני וכי
 בורגנין כבר פירשנו בע׳ בדק [ב׳]4). פ״א
 בתים שעושין מחוץ לעיר בפחות פחות מע׳
 אמה ושירים ושם מוכרים מזונות לעוברים
י ב ר ׳ ע ש ל ל ב ד ג  ושבים ובלע״ז בורט5)׳ מ

) פליד הסר לפנינו ובקצת שינויים אי׳ בקהל״ר ב׳, ז׳ פ׳ קניתי, ובלי ספק רכינו מצא כן גם בויק״ר ונוסתא יותר שלמת  י
 מונחת לפניו כנראה מע׳ סלתרין ומע׳ קשר כ׳. י) כ״ה לנכון בכ״י ו״ו וכן בקהליר הגי׳ מיני ברברייה, וילק׳ פנחס
 סרמ״ז תשעיז מיני ברבורי, ילק׳ מלכי׳ סרמ׳ז קעיו מיני ברבורים, פסיקת׳ דר״כ את קרבני לחמי צד נ״ח: ג״כ כגי׳ רבינו
 מיני ברבדיא וכתב שם אות ל״ז הרב החכם ר׳ שלמה באבער: בפסיקתא רבתי דפ׳ פראג ודפי לבוב ביברייה אך בדפ׳
 שקלאב וכרעסלוי ציברייה ותיקן הרב המויל הנ״ל גם בפסיקתא רבתי גם בערוך (שאי׳ בדפוסי׳ הגי׳ימוטעת מיני ביברים)
 מיני ברבריא וחכם עדיף מנביא כי באמת כיד, בכ״י ע׳ ויו. י) ובילק׳ ויק׳ טעות נפלאה לכור דגן עיי׳ ר׳ שלמה באבער

.Flecken, borgo בלאי״ט ( ) וכפי׳ רבינו שם פי׳ ג״כ המפרש בשו״ט מזמר י׳ עיייש. 5  בפסיק׳ שם אות צ״ט. 4
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) ובם׳ הדר עם הנכרי בג׳ דראחין(עייי׳ י ג ר ו  ב
 ע־ג > המעין הקייצין והבורגנין, ובפ״ק דםוכ׳ בגט׳
 ושחמתה (סיב׳ ח׳ 0 סוכת רועים קייצין בורגנין
 .שומרי סירות י) ובמגילת איכה מבלי באי מועד
״ יי) מבלי בורגנין ומבלי בליוטין פי׳ בני אדם א ) 

 הדרים בבורגנין. *[אחייה עיי׳׳ע בליוטי ומ׳ש
 וכניה עירו׳ ם״ד: ויק״ר פפל׳יז עיירות בורגנין
 ובידו׳ ע״ז פ״א ד״ט. בט״ם עיירות של בורנין וצ״ל
 כמו כדם׳ זיט׳ של בורגנין, ירו׳ עירוב׳ פיה דכ״ב:
 יכול אני לעשות שיהו מהלכין מצור לצידון
 טטיבריא לציפורין עיי מערות ועיי בורגנין, ושם
 עמוד ג׳ שלשה צריפין ושלשה בורגנין, ירו׳ תעני׳
 קלסס״ד דעיה עיג הדר בבורגנין ל׳ יום צריך
 ליתן מזוזד. פי׳ בורגן בל״י ורו׳ אמצעי׳ ממש
 כפי׳ רבינו בפ״א ועוד פתרונו כמין שובכין
 שבשדות לאצור בהם איצרות תבואות והוא כפיי
 רבינו בע׳ בדק וכן משמע בעירו׳ ניה: האוצרות
 שבשדות ויש בהן בית דירה והבורגנין שבתוכה
 • . הרי אלו מתעברין עמה וכי וםירשײ לסוכ׳ גי:
 בורגנין צריף שעושין מן ערבה וקנים לשומרי
 סירות וכי ולדף חי: ועירו׳כ״א. פ״ סוכות שעושין
 שומרי העיר. וטי שטמונה על בורגן נקרא בורגני
 עי" מדרש שרט מזמור יי כיון שהחשיך בא לו
 (הבורגף [צ״ל הבורגני] איל הכנים עצמך לבורגן
 מפני חיה רעה ומפני הלישטין . . אמר הבורגני
 אין דרכו של בורגן להפתח בלילה ואין דרכו
 לקבל אדם בלילה בשעה הזו. — בורגני אחד וכי
 עיי״ע בד ה׳ וכן נקרא בל״ר אמצעי׳ שומר שדה
 burgarius ולדעתי באה המלה בזה הענין בידו׳ ע״ז
 ס״ד דט״ג ע״ד ריש בר׳ הוה ליה מרקוליס גו
 חקלה <בדפ׳ קראט׳ חלקה) אתא גביה בורננרה
 (בדפי קראט׳ בט״ם בורגנה) פי׳ ממונה על השדה.

 ועיי׳ עוד ע׳ הבא אחיז] —

viei. der Eiecken) בורגתא, ברקתא, ברקאי * 
'IT IT Til IT T i l 

(Borkeas, Bopxiw; J0S. j. Kr 3,3.5 
 ירו׳ ע״ז פיה דם״ד עיר יינה . . של בורגתא
 ובבבלי ע״ז ל״א. הגי׳ ברקתא וקרוב הדבר שהוא
 מקום שנזכר בבן מתתיהו על המלחמו׳ ט׳ ג׳ ה׳
 ותכונתו היה בין גליל ושומרון ואולי אחד הוא עם
 כפר ברקאי פוף כריתות ופסחי׳ נ־ז. אבל לפיני׳
 דכ״י א״ם וכ״י של פי׳ ריח לפסחי׳ הנופח בדקאי

 עיי׳ ד״ם פסחי׳ צד פ״ה.

 ברגר <מל״ר אמצי landiicb, burgarius; בורגמתא
T ל ו ו  \ t - ס

 Landwirtbsciiaft) בב״ר פל״ו ויחל נח איש
 האדמה (בראש׳ טי׳ כי) בורגר לשם בורגרותא 3)
 פי׳ נקרא איש האדמה על שם שעובד את האדמה.
ה פי׳ בל״ר אמצעי׳ נקרא כן איש כסר י י ח א ] * 

 ועובד אדמה ומן מלה הרומי' נגזר גיכ לאיש בירגער
 והוא בל״ר אמצעי׳ burgward כלוט׳ מי ששומר
 את האדמה אשר עובדה. ואולי מזה הענין הציון

 בידו׳ ע״ז עיי׳ פוף ע׳ הקודם לזה] —

 * בךךא עײ״ע בדאדא.

 * בךךא Hagcb) עיי״ע גז י׳ וע׳ ברזא ג׳.

 בךךל (Geisselung, Stockstreich מל״ר אמצ׳
(£0upS0uW/.0; ומל׳׳י אמצ׳ burdillus 
 בפסיקתא ויהי בשלח ««״א:> או מיריות אתה אוכל
 או מאה בורדולין אתה לוקה או מטון אתה נותן
 לשון רומי קורין לגורדילו4) בורדילו. (איב פי׳
 מכות ובלש׳ המוני של יון קוראים לשוט ורצועה
 בורדלו). * [אחי״ה כבר העיר רימיז בט״ר ה״ב צד
 פ״ח שריב כיון על ל״י הרשומה וכן משתמשים
 כותבים יונים בפעל j)i'(s1v׳poop^o פי׳ הכה בשוט
 וברצועה עיי׳ מיורפיאום צד ציג וגם רבינו כיון
 לדעתי על ל״ד האמצעי׳ הרשומה ופתרונה ג״כ
 מכות בשוט וברצועה ולא הוצרכנו לתקן כורדולי
י (פסיקתא ע ב א  בליי ןדגני^./־ כדעת ר׳ שלמה ב

 שם העיי׳ ל״י•' וכתיקון של בעל מחבר המשכיר ,
 ומהרייל בעטת״ל׳ וכבר הקדימן בהך תיקון בעל
 כ״כ ורט״ל ציין ראה גרדילו אבל לא נמצא ערך
 כזה אבל ראה זה מצאתי כי בע׳ פרגל ב׳ פי׳
 רבינו מלת פרגל [בל׳׳י Geissei ^xyyiliov] עיי
cordigiio לע״ז גורדיל״ו והוא לדעתי לאי״ט 
 בלא״ש קנאטענשטריק פי׳ חבל של קשרים להכות
 בו. ובמכילת׳ בשלח פ־א הגי׳ או תלקה מאה
, ובילק׳ בשלח רמז רכ״ה הגי׳ בורלודין ת ו כ  מ
 וצ״ל בורדולין ונמצא׳ עוד המלה בבפ״ר פי״ג
 משל למטרונה כו׳ חמת שוטין וברדליא והיא

 מדחלת] —

 * ברדלא, בר דליא, דלייה(Ortsname) ב״ט י׳:
 אבא כהן ברדלא וכ״ה בביר פע״ו אבל
 בירו׳ פיאה פ״ד די־ח פע״א, ירו׳ גיטי׳ פ״ח דמיט
 ע״ג אבא כהן בר דליא, ובירר ב״ב פיח דט״ז
 פע״א בר דלייה, םוכ׳ כיו. רב שרא לרב אחא

ה בב״י ויו ול״ר והוא בל״ע ופ׳ ובל׳׳י;up^o״ ובליא Thurm, Burg וקרוב לזת פי׳ הרמב״ם למעשרו׳ י כ ( 1 

ם עשו״! לשמיר הדרכים. *) בנו״ג סיכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי י ל ד ג  הנ״ל הבורגני! הם כמו מ

) כנױג כורגיות ובילק׳ נת רמז : יען ששש נזכר גיכ מלת כורגנין. 3 ׳  פירות ובמראה מקום בדפ״ע יצויין בטעות דף ג

 ס״א בורגרותיה. י) בכ״י ב״ר הגי׳ לגוזרים.
24 
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 ברדלא, גיטי׳ י־ד, א״ל רב לרב אחא ברדלא,
 אבל בדם׳ פיזי ובדפי װיגיצ׳ ופיו הגי׳ בםוכ׳ בר
 דלא וכיה בכ״י ב׳ ובכ״י רייף עיי׳ ד״ס םוכ׳ צד
 ל״ח. ירו׳ שביעי׳ פיב דליג םע׳ד ר׳ יעקב בר
 אביי דברדלייה, ירו׳ פיאה פפיג די״ז פע״ד, ירו׳
 פוף פיח דבלאים. ירו׳ תרום׳ פ״י דט״ז: ר׳ יודה
 בר פזי דבר דליה. ובירו׳ כלאים פ״א דכ״ז. א״ד
 יוחנן אייתיתיה מן דבר דליה תרגגול וכי. ובידו׳
 עירו׳ פיו דכ״ד. אנשי בר דליה ואין בידינו להכריע
 אמיתת הניסחא ותבונת המקום ואולי הוא אחד

 עם בית דלי עיי״ע,
pantlierartig gofleckter litis. (י* ) ברדלס 
gostreifte Hyilne (,גי Panther, Leopard '̂3 

kuhn, verwegon עז נפש J וכולם נגזרו מל״ם 
 ועוד בשיטוף הוראת לשון ערבי ^ בלים ברדא
 gedeckt) בפיק [דססחים] בגט׳ אין חוששין (ט׳:>
 בכל מקום שחולדה וברדלס מצויין שם. ובנדה
 בס׳ כל היד בגה׳ כל הנשים (טיו: ונ״ה ע׳׳ז מ״ב.)
 מפני שחולדה וברדלס מצויין שם: ובס־ק דנזיקין
 <ב״ק ט״ו:> הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס הרי
 אלו מועדין, ובפי השוכר את הםועלין (ב״מ מ״ב.)
 [הארי הדוב והנמר והברדלס והנחש] הרי אלו
 אונסין: סי׳ בגט׳ [ב״ק](ט״ז•) ברדלס זו אםא וז׳
 השנים הראשונים שהוא זכר נקרא צבוע
 וכשטתהפך לנקבה נקראת נפרזא ורעה היא יותר
 מן הזכר וכבר פי׳ בע׳ אפא. (א״ב פי׳ פרדלים
 בל״י ורו׳ נקבה של מין חיה אורבת וטורפת כמו
 נטר ולא יכולתי להבין מאמר ברדלס זו אפא כי
 אפא הוא אפעה ונחש). * [אחי״ה ׳ ודע שבגירסאות
 של דפוסי ערוך ערבוב וסירוס המאמרים מצאתי
 ולפי מה שתקנתי הכל עולה יפה. וג׳ מיני חיות
 נבדלות כאן מין אחד בשני ציונים הראשונים.
 מין שני בציונים בב״ק וביט הבאים אחרי ציונים
 הראשונים, וטין שלישי בציון האחרון, ומוציא אני
 הטלה מלים הרשומה וטעמה עז וטורף ולוחם
 כנגד חבירו. וזאת שנית כי בשלשתם יחד הצד
 השוה שבהם כי כולם מנומרים ועל זה מורה המלה
wapSaXi? ערבי׳ ופורי׳ הרשומה וכן הוראת חיה 
 ובל־ר pardus ובל״ס ברדון והיא נקבה של נמר
 כלוט׳ מלא בבהרות חטוצות ובמדות כי על כן
 נקראה חיה זו גם בל״ע י*• ובל״ר variae עיי׳
 פליניאום ח׳ י״ז, י״ג. ומין ראשון היא litis ובאמת
 בעה״ק שנת שנ״ב הגי׳ בסוף הערך וי׳א אילמים.
 וגם רשיי הבין כן כי לועזו בל״צ פוטוישי והוא
 putois כלום׳ אילטים ודרכו להרוג אווזים
׳ רש״י לב״ט נ״ד) ולעז זו נכונה י ע.  ותרנגולים (
: אלמנ״ם םוטיײש״י oians putois פי׳  בספחי׳ ט׳

 אילטיס סרוחה אבל.כלתי נכון בסנהד׳ טיו: וביט
 כיד. שהוזכרה שם החיה כרדלם אצל חיות טורפות
 גדולות כגון הזאב והארי וכי ובאלה המקומות ועוד
 בביק שם וביט ציג: ובכורו׳ ח׳. החיה ברדלס פירושו
 נטר נקבה וכן הוכיחו היטב בעלי התוססות בסנהד׳
 ט״ו: נגד רשיי אבל גם הם שגו ברואה בטח״כ
 בפירושם ברדלם הנזכרת בבכורו׳ חי. ע״י פוטיי״ש
 ואמת תורה דרכה שגם בבכורו׳ טעם מלת ברדלם
 הנזכרת אצל חיות גדולות מין נקבה של נטר או
 כדעת רש״י אפא ויגיד עליו רעו אפעה (יולד)
 לשבעים שנה וכן טורה בביק ט״ז. ברדלס אפא
Hysne והיא צבוע וכ״ה בל״ע בל׳ אשכנז 

 ונקרא אפא ?1<ןmv* 5> כלוט׳ צבוע מנומר כנחש
 עיייע אפא ובזה נסתלקה תמיהת ריב ולא יכולתי
 להבין וכי, ולפי סירושנו' הכל נכון וישר. והסיפור
 בענין שינוי וחילוף מין אפא מזכר לנקבה הוזכר
 ג״כ בםוסרים יונים ורומיים (עיי׳ איליאן תולדות החיות
 א׳ נ״ה; אפפיאן על הצירות גי, רפ־ט; פליניאוס ח׳ ט״ד)

1. 

 אבל כל זה לדעת אריסטו (תולדות החיות ו״ נ״ח. כ׳)
 פיטפוטי דברים הן. ובירו׳ ססחי׳ פ״א דכיז ע״ג

 1 ־ • ־• הכתיבה היותר נכונה ברדלים] —

Smaragd, lauch- •7:pa׳;tvo;, ov ברדינון (בל״י * 
 griinor Edelstein) שם "ר סל״ח יהודה
 כרדינון ונקרא כן אבן טובה ירוק כחציר וע׳ זקנים
 העתיקו חצר 70v׳pa:7 וטמנו נגזר כינוי של אבן טובה
 הנ״ל וע׳ זקנים העתיקו שהם(בראש׳ ב׳׳ ייב) פרזינוס
 עי" ספרנו על העתקה פרסי׳ צד רע״ג. ואצלי אין

 ספק כי הוא הוא ברדינון.

 * ברדיוני בנדה ס״ז. עיייע אדוותא. והגרייב
 בפוף ח״ב של הסשב״ע כתב בערוך

 לא מצאתי, ועוד עיייע דידיוני.

drajang ברדניקוס <= הךךניקום,בל׳ בקטרי׳ 
ein sehr Langer, בלש׳ םרםי׳ 
 Riese) בסמוך לגם׳ דעל הזיקים בס׳ הרואה מקום
ח: ותוספתא בדכי׳ «״י) הגיחור והלווקן [הקיסח י  ברבו׳ נ

 והננם] והבדתיקוס. פי׳ גאון פתרו הראשונים
ה יותר כ ו ר  ברדניקוס שהוא איש שקומתו א
Britanicus ,משאר בני אדם. (א״ב פי׳ בריטניקוס 
 בל״ר איש אי בריטניא הגדולה נגד צדפת ואנשיה
 בעלי קומה). * [אחי״ה וכן פתר הרימ׳ז בט״ר אי,
 כ״ג. והחי לעווי בעמת״ל פי׳;poSivo פומק כוורדא
 וטעות הוא והדין עם רבינו כי בל״ם דרנק הוראתו
 ארוך ביותר ועיקר הגי׳ הדרניקום כן גרס רבינו
 בעצמו בע׳ הדרניקוס אצל ברדניקוס של כאן וע׳
 לווקן וכן גי׳ התנחוט׳ פנחס צד רצ״ט דרנקוס וכן
 גי׳ בברכו׳ הדרניקום וכיה בכ־י פ׳ (עיי׳ ד״ס ברנו•



ז פ א ק י ק ך י ר ף ^ ב ב ס - נ ו ק י נ ך ך  187 ב

 קס״ו וגי׳ ב״י ט״ הרדינקס ט״ס תחת הררניקס) וכן גרם

 הרא״ש וכ״ה בתוספת׳ ברכו׳ הנ״ל דק שם בט״ם
 הדרניקים ובידו׳ ברכו׳ פיט די״ג: חסרה המלה.
 וראיה מוסתית להוראת המלה בענין ארוך ביותר
 טהופכו ננס ;vivo שהוזכר אצלה סי׳ קטן ביותר.
 ורש״י שלא ראה הערוך בעת שהיה מפרש את
verrud(5 טפכת ברכו׳ פי׳ הטלה בלע־ז ומדא״ש 
 = איין ווארציגער פי׳ איש המנוגע ביבלת] —

Pp-k•/], מל״י אמצי (Humorrhoidalfluss) 
 ;םד׳ני^ מעין נובע) בם׳ אין בן הטודר
ש (נדרי׳ ט״א c א״ר ס ת נ א ו פ  בסמוך מרפאהן ר
 יוחנן ברדס אין מבקרין ואין מזכירין אותו ט״ט
ר ז ע ל א ר ׳ ׳ א ע ו ב ו נ ן ה י י ע מ  מסגי שהוא כ
ן י ע מ א כ ו ה ס ש ד ר ו ו ב מ א ש ר ק ה נ מ  ל
) סי׳ בורדס חולי מעיס שטשלשל ' ע ב ו נ  ה
 במעין הנובע. * [אחי״ה בנו״ג בורדם וצ״ל בורדס
 כפי׳ ראשון של הסירש המיוחס לרש״י ולדעתי
 ציל כתדם וטעמו בל׳׳י האמצעי׳ הרשומה ממש
 מעין הנובע ראה זה חדש והח׳ לעווי נדחק

 לפרשו] —

ם י א ל ף כ ו ס ) ב W o i i d o c k o , F i i z d o c k e ס ( ד ר  ב

 הברסין,) והברדפין. ובמדרש פנים אחרים
 של וישלחו (ספרי כי תצא סי׳ רל״ר ועיי״ע ביס וש״נ)
 לענין צצית. וכבר פירשנו בע׳ בדס. * [אחי״ה
 הספרי נקרא מדרש וישלחו עיי״ע פפר ב׳ וע׳
 יחניף מהתחלת דיבורו וישלחו (במרב׳ ה׳> כי)
 ורבינו קראו בכינוי מדרש פנים אחרים של וישלחו
 וכיה בע׳ טג, ועוד בע׳ קטה ספר וידבר בפנים
 אחרים של וישלחו ובעי קטף ה׳ מדרש פפר
 וידבר בפנים אחרים של וישלחו, ובע׳ רנק ג׳
 ספרי מדבר פיני שהוא כעין מדרש וישלחו. ובדם׳
ש אחר ו ר י  וויניצא ובאסי׳ הגי׳ בט״ם במדרש פ
 של וישלח ורש״י לויק׳ י׳, י״ט מכנה הספרי בשם
 פפרי של פנים שני ובפירושו לסוט׳ ט־ז. מדרש
 שני. בפנים אחרים. •ור״ע מן האדומים (אמרי בינה
 11״כ• כתב בזה״ל בפפרי זוטא אשר בעל הערוך

 ע׳ טג כנהו מדרש פנים ורש״י ז״ל בביאור התורה
 ם׳ שמיני קורא אותו בריתא של פנים שני ע״כ
 ולא בדקדוק ציינו שהגי׳ הזו לי׳ לא בערוך בע׳
 הנ״ל ולא ברש־י שלפנינו וכן לי׳ בכ״י רש״י עיי׳
 דש״י בהוצאת הרב הח׳ ר׳ אברהם בערלינער צד
 ק׳ הערה י״ח אבל ברש״י לפנהד כ״ט. אי׳ ברייתא
 דסיפרי. ועוד יש להעיר כי כ״י ו״ו וליד בערך
ק ט ן והוא בלי פפק אחד עם י ר  נרדם נרפו ם פ

 סיפרי זוטא אשר בא זכרונו הרבה פעמים בד״ש
 עיי׳ הציונים בספר גד׳ם לריט״ל צונץ צד מ״ט] —

י ע ® ־  ein- durchbohren) PT13 ®IE® מל״פ ^
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[  פי׳ נקב aushchien) תרג׳ ירו׳ [ב׳
̂־י׳ ל־ג> ועבד  ויעש את הבריח התיכון לבריח(שטוח 
 ית נגריא מציעיא לברדוק [ביני לוחיא].) * [אחי־ה
 ומוציא אני המלה מלים הרשומה ופתרונה חלל
 ולעשות ריוח בפנים הדבר. והחי לעווי בעמתיר

 נדחק בפירושו עיי״ש] —
 Wk* •יררקאי (Koch, Backer וצ״ל כורדקאי
 עיי' בפנים, ולפירש״י אולי מל״י
 ;6*1ז׳מ>?צ£) בפסחי׳ פרק כל שעה (ט׳:) רב פפי
 שרי ליה לבורדקאי דריש גלותא למיטחת קדירה
 בחטיפי פירש״י נחתומין). *[אחייה וכן פירש
 רבינו בע׳ כורדק נחתומים המבשלין ועיקר הגי׳
 כני׳ רבינו כורדק ועיי׳ עוד ע׳ זמלפטר לפי גי׳
 כ״י ויו הנכונה אבל בנו״ג בורדיקי וגי׳ ר״ב בורדקאי
 וכ־ה בכ״י ט׳ וכ׳׳ה בריצ״ג הלכי פפחי׳ ריש עטור
 צ־א אך שם בט״ם בור דקאי וצ״ל בורדקאי. ואם
 נרצה לקיים הגי׳ הזאת אולי י״ל שנגזרה המלה
 מל״י הרשומה ופתרונה ראוי לאכילה כלופר
 הנחתומין מכינים הפת עד כי ראוי לאכילה. אבל

 יותר טוב לגרוס בכ״ף עיייע כורדק] —

farbige, mit) [צ׳ל ברדיקיא] ־ בוךיךכןיא=(£» 
Weiss nnd Schwarz unter"-
 mischte Kloider מל׳ע בלים ברדא
׳ כלאי׳ 8״0 (ירו ר ו  farbig) ירו׳ דכלאים פ׳ אעו אס
 דל״ב: וירו׳ כתוב׳ טייב דליה יע״א> אלבשוני בורידקיא

 לא חיורין ולא אוכמין פי׳ בל״ר בגדים צבועין
 בגוון ירוק בכרתי. בב״ר ם׳ ויחי.(קלםסצ״ו) ופרש׳

 דעו כי ה׳ (קלרפ״ק) גרם דבריקא). ״{אחי׳יהוגי׳,
 מוטעת נזדמנ׳ לו לריב ומצאתי בביר בציו דם׳
 פירדא וז״ל בכלים צבועים בדרוקא וצ״ל ברדוקא
 ובפ־ק מאנין בריקא חסר דל״ת וצ״ל ברדיקא וכן
 הוא באפת בירו׳ כתוב׳ הנ׳ל אלבשוני בורדיקא,
 ובירר כלאי׳ בדם׳ קראט׳ בטים ביריריקא אבל
 בדפי זיט׳ בורידיקא ופי׳ פ״מ לכתוב׳ בורדיקא
 הוא צבע כמראה התכלת וממוצע בין הלובן
 והשחרות ע״כ וקרוב לאמת פי׳ כי בל״ע ופו׳
 פתרון המלה הרשומה צבוע ממוצע בין הלובן
 והשחרות והוא ל״מ ברודים (עיייע ברדלם) ומעתה
 עולה יפה שיעור המאפר לא כלים לבנים ולא
 שחורים אלא ברודים כלומר מורכבים מן לבנים
 ושחורים והיינו צבועים וכיה בביר שם ושם רק

 י) כ״ה בכ׳׳י ויו וליד וכ״ה בגטי. *) נ״ה' בכ״י ו״ו וזה ראית לאמיתת הגהותינו כע׳ בדס שבכ״ט «*ל ברסין.

24* 



ח פ א ק ץ ו א - ״־ ב י ק י ד ך ו  188 ב

 נ״ל שמלת צבועים באה מגליון לפרש מלת
 (בדרוקא) ברדוקא, וילק׳ איוב רמז תתקכ״ד גרס
 בשם ירו׳ כלאי׳ אלבשוגי בורקיא וצ״ל בורדקיא.
 ובשבת קי״ד. ונדה כ׳. אי׳ כלים האולירין ונ״ל
 לפרשו ג״ב בזה הענין בל״ר coioreus, eum פי׳
 צבוע ואות כ׳ או ק׳ בתחילת התיבה נשמטה ודרכה
 להשמט קודם האל״ף בראש המלה עיי״ע אטלס.
 ורימ״ז בטייר א,, קלייה ואחריו הח׳ לעווי בעמת׳׳ל
 פתרו המלה כמו ברדס עיי טלה רומי׳ אמצעי׳
 b a r d a i c i cucuin וטעות היא בידם שבכל
 מקומות הנ״ל בטין צבע ולא במין בגד עסקינן. ובעי
 אליירין א׳ פירשתי המלות אליירין וברדיקא

 באופן אחר עיש והבוחר יבחר] —

א (משרש ברז נרדף עם פרז. פרץ ח  1 ב
durchstochen J והשם * / 
Loch, Einschnitt J) בפי כל כתבי הקדש V 
א צ ר י כ א י)  בגט׳ מצילין תיק הםסר«שבת קי״ז־) ל
ם והכי קאטר י ב ק  דשקיל ליה בברזי, פי׳ ברזי נ
 מאן דבזע ליה לעור כשהוא מפשיטו מוכחא
 טילתא דלא בעי לעור ואין לו הנאה מטנו ולא
 דמי לפסיק רישיה ולא ימות י). בם׳ המפקיד בגט׳
 יוציא לו שתות ליין (כ"מ מ׳:> איכא טירחא ודמי
ך ט ס ׳ ד ט ל בג א ו ש ׳ ה בם  ברזנייתא"). ו
ה י ה (פיט צ״ט סע״ב> ו מ נ כ י ל ר ף פ י ל ח מ  ה
) פי׳ 4 א ת י י נ ז ר י ב מ ד ה ו י ח ר . י ר ט ג  א
 טורחיה שמודד") לקונה לזה עכשיו ולזה למחר
 ומתבטל ממלאכתו והדטין למי שנוקב נקבים
 בחביות להוציא היין"). ובם׳ המוכר פירות לחבירו
 בגט׳ המוכר יין לחבירו והחמיץ (ביב צ״ח.) ולא
 אמר אלא דלא שני ליה בברזא אבל שני ליה
) אמר רבא מאן דזבין חביתא 7 , י  בברזא לא. פ
 דחטרא לחנווני אדעתא לזבוניה 9) ולטיתב ליה
 דמי ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא
 לאהדורא למוכר וה״ט דלא שני בברזיה אבל שני
 לא יכיל לאהדורי ליה דיכיל מוכר לטימר ליה
 ללוקח אנת הוא דאסםדת כששינית הברזא נעכר
 היין והחמיץ ולא אמרן דינא הוא דמהדרא ליה
 אלא אכתי יומא לזבינא לא מטא אבל טטא ולא

 זבנה לא יכיל לאהדורה דלא הוי ליה לשהוייה.
 ובם׳ אלו הן הנשרפין בגט׳ ואלו הן הנהרגין
 (סנהי׳ עיי:) והני טילי דברזו מברז י). אכה ״בדוד
 ובקיר <־״•׳» י״ח׳ י״א> תרג׳ ואכרזיניה בכותלא.
 ובע״ז בסייג דם׳ ר׳ ישמעאל (ניט: ס׳•) דעד ברזא
 [חמרא] אסיר ואידך שרי. ובהלכ׳ ראשונה דחולי'
 <ח׳-> ליבן שפוד והכהו בו נידון משום מכות אש
 אלא חבטה קדים התם נטי דביזא מברז סי׳ ברזא
 נקב. • [אחי׳יה וכניה בשבת קליט 5 ברזא דדנא
 פי׳ נקב של חבית׳ והפעל בשבת קמ״ו. למיברז
 חביתא עיייע ברטיא׳ סנהד׳ נ״ב: בריז ליה
 מיבריז, שם נ״ו. ואימא טיברז הוא דכתיב ויקב
 חור וכי, גיטי' פ״ד. אי בעי מבריז נסשיה בסלואתא

 ולא נאים עיייע חרז אי] —
pup•״w) 2 בריא (לפי׳ רבינו יש לגזור מל״י 
Zuge1,Ha1ftor,Zauma)^ ולפע״ד מלים 
 בסייג דפ״ק דחגיגה (ט׳:> נאה10) עניותא ליהודאי
 כברזא סומקא לסוסיא חױרא11) פי׳ רצועה כדאטרן
 (ביק ס״י:> מעיקרא משבא והשתא אברזין. (א״ב
 ובעי אברזין פי׳ מכסה טפיטן של סוס). * [אחי״ה
 וניל להסביר פירושו דרכינו כי בעי ערקא ב׳ ציין
 רבינו משל הדיוט כזה בויק״ר זאת תהיה ס׳ ר׳
 פנחס <פייג> וריש אם בחקתי <«ייי׳> ובפפיקתא
 דשטעו(דף ק׳״ז י יאיא מסכנותא ליהודאי כערקתא
 םומקא וכי. ובעי ערקא ב׳ אני מצדד השינויים
 ממקומות אחרים שהובא המשל ובכולם אי׳ ערקתא
 (או ערקא) דסומקא והוא בלים ערקתא סי׳ כמו
 רצועה בלש׳ עבר יען כן סי׳ דבינו גם בעי שלנו
 ברזא כמו רצועת והבין כי הוא כמו אברזין של
 מעלה ואף כי פירושו היותר נכון הוא: טפיטן
 של סוס, עיי־ע אבחין וטיש, בכל זאת יש
 להביא קצת סמך לפירושו דכאן כי בל״י ברזיני
 הוראתה רצועה. אבל כל זה לשיטת רבינו ובאמת
 ברזא ל״פ היא וטעם הטלה מתג ורסן וענינו כמו

 אפסר עיייע] —
 * ברזא טיס תחת ברדא וכיה בעי גז י׳ וכ״ה
 בברכו׳ י״ח: וניט. לפי גי׳ כיי וטעמו
 בלים ברדא כמו ברד בליט, עיייע גז י״א ומ״ש.

) בפי׳ זח נתיישבה היטב קושית התום׳ שבת שם דיה שקיל עיי׳ הפשביע שהאריך ) וכ״ה בכ״י ם׳ אבל בנוסח׳ לי׳. י  י
ר כדי לעשות קמיע וב׳ עיי׳ למוד הערוך ש פ א  למעניתו, ומה שמסתפק הגאון בעני! שיעור להפשטה כדי חשיבות עוד ו
) כ״ה  לשבת כבאורים שרמז על תוספי יומא ליה ורמב״ם פייא מהלכו׳ שבת היה ורא״ש פ׳ הבונה שמפורש כן בבירור. ג
) כיה רק בכיי ו״ו וליד ודפ״ר אבל בשדפיע נשמט בטעות ודע שלפי׳ ק וכ״ה בכ״י ו״ו וליד, ובדפ״ע ברזנייתיה. 4  בנוסח׳ די
ב״ה בדפ״ר וכצ״ל בכיי ויו ושם בטיס כמודד אבל (  רשיי ביט מי: וציט: לפניו היתה מונחת ג״כ הגי׳ כרזנייתא. 5
) בנו״ג לסבוייה  בדפ״ע מוכר. י) וכן פי׳ רש״י בשם י״ט עיי״ש. 7) כ״ה על נכון בדפ״ד אבל בשדפיע נשמט בטעות. 8
ה בכ״י ם׳ ובספר הישר לרית סי׳ י כ ו ( 1 ) בנויג דבחיה מיברז וכ״ה בחולי׳ חי. 0  אבל רבינו פירש מצד עצמו הסוגיא. 9
ו״ג כי ברזא ובכיי מ׳ כורדא ובמנוה״מ שם ובע״י כוורדא׳ )בנ 1  שכיד ובמנוה״ט סי׳ קפ״ט ובנו״ג יאה ועיי׳ בסמוך. 1

 ובספר הישר שם כוורדני׳ וגי׳ התוספ׳ חגיגי ופירושם ממש כגי׳ ופי׳ רבינו.
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 בריז(Furche מלים ברזא ול־פ by אבל עיי׳ ג״כ
ש (ש א י׳יד, כ״ו) ב ׳ ן־,לך ד ג ר ף ת ר ע ,  סוף ד
אל . * [אחי״ה ורדיק בפי׳ לשמו  [בריז דובשא]
 הביא הך תרג׳ ופירושו ערוגה ושורה וכן ם•׳ ריא
 בחור במתורגמן ע׳ ברז : ערוגה והדין עמו שבל־ם
 ברזא פתרונו ערוגת זרע וכ״ה בל־ם. גם י״ל שהוא
ק והוא ממש העתקת הלך ע ^ פי׳ הלך לשו  לי
גע ו ל קרא והחי לעווי בעמת״ר נדחק, אבל מה שנ  ש
ת בריז כמו ל מ ננע ייל ש  העתקתו עיי קאנאל, רי
 אבריז ופי׳ בריג בלים, וכן בל״פ (y.y פי׳ צנור

 ומרזוב] —

ג (PAAREN) עיייע בר זוג.  * בךז

(Oberhirt ברזל [צ״ל ברזיל] מל־ם כרזוילא 
I ך (שד,׳ש י ̂, ע ד ש ,1א ת ק א ן ס פ > ב נ ר  ת

) על פום ברזילהא סי׳ מנהיגיה). * ואחי׳׳ה  *״ ח'
 וכן פתרו ר״א בחור במתורגמן אבל דני׳ היותר
 י טוב׳ בכיף עיי״ע ברזיל אבל גם בב־ק נ״ו; דאורחיה
 דרועה לממסר ל ב ר ז י ל י ה. וכן נרם רש״י ופירשו
 לתלמידו, ולדעתי נמשך אחרי הדרוש קהל־ר יי,

I י׳ פ׳ אם קהה: ד״א אם קהה הברזל אם נקהה 

Zuname des B. Jehuda bar Pasi viel. ה ל י ה  • ב
 Eisenverfertiger) ירו׳ מגיל׳ פ־א דע״א.
 ר׳ יהודה בר פזי דברזילה ואולי הוא שם כללי פי׳
 עושה ברזל כמו שם בר נגרי והרבה פעמים הוזכר
 ,בירר ר׳ יהודה (ר׳ יודה) בר פזי עם ר׳ אייבו בר
 נגרי עיי׳ע במבה״י למהרז״ף צד סיג. וצד צ״ד:

 אבל מקום ציון שלנו נפקד אצל מהרז״ף.

jjy> בל״פ TrinkgiasOi-kבחיבא (לפע־ד מל״ע 
 Tiegei) בס׳ אמר ר״ע בגט׳ מי רגלים
 (שבת צ׳•) י) ובם׳ ח׳ שרצים [בגם׳] אבוב רועד,
 <ק״ט•־) טי רגלים בן ארבעים יום1) ברזינא לזיבורא
 םי׳ אם נשכו זיבורא ישתה אחד טח׳ ברביעית.
 * [אחי״ה ועיי״ע שפר ג׳ ושם הגי׳ בדפוסי׳ הישנים
 בר זעא וכ״ה בכיי א״ם עיי׳ דיס שבת צד קכ״א
 וט״ם הוא וציל בתיבה אחת ופירושו בל״ע כוס
 לשתות. ורש״י פי׳ כוס קטן מאוד שמו ברזינא
 ובעי שפר ג׳ פי׳ רבינו כים של זכוכית ארוך
 שיעור טפח או יותר וכי והחב׳ בוקסט׳ בעמת״ל
 ע׳ ברזינא הביא בשם אריאם מאנטאנום פי׳ ארוך
 מאוד בשם הערוך ולא ידעתי מאין היה מוציא
ך עליך כברזל וכי, וכן העתיק התרג׳ I פירושו ונראה שכיון לערוך של ריש פרחון, ד ו מ ל  ת

 בקהלת שם וממנן ברזיליהן למיבעי רהמין וכי׳
 וכן הושאל ברזל על התורה עיי׳ ירו׳ פנהד׳ פ״י
 דכ״ח. וקהל־ר פ׳ דברי חכפים. אבל כל זה בדרך
 דרוש אבל בענין פתרון המלה עיקר הגי׳ כגי׳
 רבינו כרזילא פי׳ בלים אביר הרועים, או כפי׳

 רבינו הרועה הגדול] —

d u r c h ל [צ-ל בזול] (בלים - ז ר  ב

) גטי דשבת schi i t to ln , d u r c h m i s c b e n 

 בם׳ במה אשי1 <ס״ו סעיב) וליחתטיה בשתין
 גושפנקא ולברזיליה ולידריה פירש׳י ינענעו
ה וגי׳ מוטעת היא ועיק׳ הגי׳ י י ח א  וישאנו). * [
 וליבזול וכ״ה בכ״י ם׳ וכיה בד׳ שונצינו ושם
 ברש״י ו ל י ב ז ן ל י ה (עיי׳ ד״ס שבת ע־א c והוא
 ממש בעצם תומו ל״ם הרשומה וטעמו מנענע ומערב
 זה בזה. ותחת ני׳ של דפופי׳ ברזל אי׳ בכיי א״ם
. וקרוב לרפואת  ולפרזיל, ורבינו לא הביאו כלל .
 של לחש הזה נמצא בפליניאום כ״ח סב״ג עיי״ש

 ותמצא נחת] — •

 ע״י מי רגלים ובענין רפואה
 כ׳, ליג] -

 עיי׳ פליניאום

oiivonsohn ברדת(או הורכב מן בר = ביר ומן זית 
 או אולי מלש׳ בקטרי׳ berezaiti בל״ע
gross an Einsicht 4) בב־ר פע״ב בא גד j y 
 ("ספע״א וילק׳ ד״ה אי, ז׳ רמז אייר ע״י) שהיו בנותיהן

 נאות והיו נשואות למלכים ולכהנ־ם שנמשחו
 בשמן זית. * [אחי״ה ורבינו תפם הקרי וכיד,
 בילק׳ שם אבל בב״ר נתפם הכתיב ברזות. ובל״ם

 וע׳ טעם המלה בעל שכל ומחודד] —

,V בלים ברחא בלים widdcr, Bock) ברחא 
- t j י

J בל״י אמצעית j j בפעהלוי ורך, נל״ע 
 ועוד p&p1*oc ובל״ר vervex) בסיג דם׳
 שואל אדם (שבח קנ״ב•) ברחא קרחא כלוט׳ עז
 זכר שהוא קרח והוא שעיר עזים, וי׳א איל. אתא

 ברחא דמרי ביתא בר״ג דשור שנגח את הסרה •
- ג ר ״ ט׳) ת ה ) וממכלאתיך עתודים (תהלי׳ נ  <ב״ק מי
 ומן עדרייך ברחי, ודם עתודים אשתה (שם י״ג)
 * ביךזלין [צ״ל בירולין] Edoistein, Beryiu) תרג׳ I ודמא דברחי. * [אחי״ה וכנ״ה שבת ׳״ח: בשרא
 ירו׳ ב׳ שימו׳ כ״ח, ייט שבו ואחלמה . . דברחא ושם ק״י: רישא דברחא, ב״ק כ׳ רעיא
 בירזלין וזמרגדין וגי׳ מוטעת היא והיותר טוב ההוא ברחא דחזא ליפתא וכי וסנהדר׳ ס״ג: עיייע
 בירולין וכ״ה בפוליגלאטטע של לונדן ובענין האבן אשימא ודרש אשימא מלש׳ צענד maesha צאן
 הטובה הזאת עיייע בלר ד׳. וכיה בירו׳ ע״ז פיג דט״ב רעיד אשימא איטרא,

 י) ולפנינו בשבת ליי. *) וכ״ה בב״י מ׳ ובנויג בני.
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 אשר על כן היה לרבותינו בקבלה שאליל דאנשי
 חמת היה ברהא קרהא. ורש״י פי׳ בסנהד שם ן
 ברחא קרוי כל צאן וכי ובשאר מקומות הנ״ל
 פירש״י איל או עז עיי׳ הפשב״ע, ובירר ב״ק פפ״י
 ד״ז עיג מה כגון אהן ברחא . . אית דמרין

א רבא] — ש י י  ת

machtige, midr. gedeut.בריח = בריחים(ךחים 
׳ י״ג) ה פ״ ) ן א ש ן נ ו  במגילת איכ׳ בחורים טח
 לא היו רחיים בבבל וכיון שעלה נבוכרנצר לאיי
 היה תופס הבחורים ומטעינן רחים להוליכן לבבל
 באותה שעה אמר הקביה כבר נשבעתי לבני עפו
 אנכי בצרה בדין שאהא עמהן בכל צרה ההיר
 (ישעי׳ מיג׳ י״י> כה אמר ה׳ גואלכם קדוש ישראל

 למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים ברחים
 כתיב וכשדים באניות דנתם הוון רכבין זמדין
 קדמיהן ואנק טוענין ומהלכין על ארעא על
 כרחיהן ולא בטיבותהון. * [אחי׳׳ה מן באותה שעה
 עד גמירא לי׳ במדרש לפנינו ובעל מיכ הביא
 שם ני׳ רבינו מלה במלה, וכן בע׳ שלח א׳ הביא
 רבינו מדרש מגילת איכ׳ ולפנינו לי׳ אבל אי׳
 במדד ויושע פסוק תביאמו ועיי׳ מנחת שי לישעי׳
 מ״ג וכתב שם אחרי שציינו איכ״ר הנ״ל וזיל ובכל
 ספרים שלנו בריחים מלא דמלא ונראה לי שאין
 המדרש חולק על הספרים דאעיג דלא אשכחן
 בכוליה קריא לישנא דרחים כ״א חסר יו״ד קדים
 לחיית מים מציגן למימר דקרי ביה ריחים בצירי
 הרי״ש וביו״ד נחה ויש אם למקרא ולמסורה ע״כ.
 ודרושים אחרים בענין הפסוק הנ״ל עיי׳ ילק׳

 תהלי׳ קל״ז רמז תתם׳יד] —

 * בריחי בשבת כ״א. וקמ״ה: טיס וצ״ל כריהי
 עיי״ע כרה.

 ברטיא Wurfspies, Pfein בליפ בלש׳ רו׳
py1pu׳TT*t, PspoijT* בל״י אמצ׳ ,verutum 
 ובלשון קלילה kieiner Spiess, pxpSoumv) בשבת
 בם׳ חבית בגט׳ שוכר אדם <קם״י•) בעו מיניה מרב
 ששת מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבת ובם׳
 דיני ממונות (בגם׳) [צ״ל בגיטל] זה בורר לו אחד
 כגט׳ י א״ד (שמעון) י) [יהודה] (סנהד׳ כ״ז.) הד
י גנב כפא דחושלא וחד אט׳ קמי  אטד קמי דד
 דידי גנב קתא דבורטיא פי׳ מקדח וי״א רומח.
 * [אחי״ה וכי״א פירשיי בשני המקומות הנ״ל
 וכניה בפפיקת׳ רבתי פל״ג הברטיא הזה ותחת

 ברטיא ובורטיא ציל כרוטיא והוא בלים ורומי׳
 ויוני׳ האמצ׳ רומח והח׳ לעווי בעטת״ל לא הבינו]—

 בריוני (Folter-, Plagegeist או מל"י0&עו1ק»2|בל"י
 אטצ׳ plagen, belastigen או מל״ר
barigena, barginus, yerworfener Mensch, אמצ׳ 
 Raufboid) בגט׳ מאימתי קוריןאת שמע בשחרי׳ בפ״ק
 דברכו׳יי•) ובם׳ הניזקין בגיטי׳ בגט׳ לא היו פיקריקין
 (ניי•) אבא פיקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה
 דר׳ יוחנן ב״ז הוה. ובילמדנו.ויבא עמלק (תנחום׳
 בשלח צי קי"ט) ואת יואש עשו שפטים (דיה ב׳
 כ״י׳ כיי> א״ת שפטים אלא שפוטים י) עמדו עליו

 בדיונות קשים *) שלא ידעו 1 במשכב אשה וענו
׳ (הישע ״״ ה׳) וענה גאון א נ  אותו במשכב זכר ש
 ישראל בפניו. ובפיסקא ודי זהב 4) תבעו אותו
י ם. צ י ר  הבריונים ונתן להם, פי׳ לפטים ו פ
 * [אחי׳ה כיה בעה״ק שנת שניב וכיה ברש״י
 לברכו׳ ולםנהד׳ ל״ז. הנהו בריוני דהוו וכי פירש״י
 בריוני פריצים לשון בורים, ולגיטי׳ נ״ו. פי׳ אנשים
 פוחזים ודקים ותטיה לי על הגאון שכתב בהפלש״ב
 ובגיטי׳ לא פירשיי כלום. ושגה כרואה. ובתעני׳
: פי׳ משום בריוני בורים עטי הארץ ועוד אי׳ ג  כי
 המלה בתעני׳ כ״ד. לפי גי׳ כ״י מ׳ אמרו ליה הנך
 בריוני שבקיר, אנן טפי קא מצער לן ובנו׳ג בני
 מאתי ועיי׳ ד״ס שם צד ע״ב ועיי״ע קק ד׳.
 ובשט״ר ס״ל משל לבריון שהיה שכור בעט
 בסילקי [,Aay.r׳p׳ = בית הסוהר] והוציא איסרין
 רגם איקונין(sUovov - דמות) של מלך קלל
 לשלטון אמר וכי ושם t משל למלך שהבריונים
 שלו גינו אותו בפורפרא שהוא לבוש וכי וסי׳
 בעל מ״כ הבריונים אנשים פוחזים פריצים. ומוציא
 אני המלה או מל״י הרשומה וטעמה איש אשר
 הוא לחברו למורת רוח ולמצוקת נפש או מל״ר
 האמצעי׳ איש מפחות משפחה ובעל מריבות.
 ופירושים אחרים אבל בלתי מיושבים על אופנם
 תמצא בספר בט־ר לרימ״ז א׳ ח׳ ובט״ע מהרז״ף ג׳
 ת״כ. וכונת של ר״ב לא זכיתי להבין. (א״ב פי׳

 בל״י אלמים עושקים ואנשי מלחמה).

Gott) loben, den rabbinischon Scgens)בךןי (״ 
 spruch sagen) בדיג דפ׳ ערבי םםחי׳ (ק״ד:
 ברכו׳ מ״י•) חוץ מברכת המצות וברכת הפירות
) בברוך ואין חותם בהן בברוך, 5 ן  שפותח בה
 ברכת הפירות פירות ממש, ברכת המצות תפלין

) וכ״ה בשפיר פ״ח. *) בתנחף בריונים, וב״ת בב״י ו״ו אבל בטבילת׳ בשלח רפיא 6׳ ויבא ) טיס וציל כמו בעי חשל אי. י  י
 עמלק ובילק׳ בשלח סרמיז רס״ב הגי׳ העמידו עליו בריונות ובילק׳ ביריונות קשים ובירר קידושי׳ פיא דסיא. בטיס בורניות.

) כ״ה גיכ בכיי מ׳ וב״ה בפי׳ ר״ת ובנוסח׳ חסרה המלה הזאת. ) עיי< גד׳ פ לריט״ל גונץ גד קג״ב. 5 4 
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 ומזוזה וציצית, ברכת הסירות באיה אטה״ע בורא | בהם שארס קובע סעודתו על היין ובדעתו לשתות
 סדי העץ, באיה אמה׳יע בורא פרי האדמה, ברכת | אחר סעודתו וכי מברך בתחילה דעתו על כל מה
 המצות י) ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אקב־ו שישתה אבל בשאר ימות השנה ברכת היין שלפני
 להתעטף בציצית. בם׳ לולב וערבה <סיכ׳ ט״י• המזון אינו פוטרת היין של אחר המזון ״) אבל
 ימנחי, מ"ג•) תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן היין של אחר ברכת המזון בין בזה בין בזה צריך
 דברי ר׳ וחכמים אומרים אין מברכין עליהן' אלא לברך וברכת המזון ודאי מפסקא וכיון דמפפקא
 שחרית בלבד אתמד אביי אמר הלכה כר׳ רבא איתסר ליה למשתי ולא שתי עד דבריך כדרכה
 אמר הלכה כחכמים י) אמר רב מרי בדיה דבת בר מר• דבריך על היין שלפני המזון ואחר ברכת
 שמואל חזינא לרבא ולא עביד כשמעתיה אלא המזון. בדה בסיג דם׳ ראוהו ב״ד (ניט•) תני אהבה
 כל אימת דמנח להו מברך וכן הלכתא. תנן בסוף בדה דר׳ זירא כל הברכות כולן אע״ס שיצא
 פסחי׳(קכ״א. במשנה) בירך ברכת (הפסחים) [וצ״ל מוציא חוץ מברכת הלחם המוציא לחם מן הארץ,
 הססח] ״) פטר את של זבח וכי תניא בתופפתא ברכת היין בורא פהיג שאם לא יצא מוציא ואם
 דםוף פסחי׳ <ספ״י) איזהו ברכת הפסח אומר בא׳׳י יצא אינו מוציא, ירו׳ בברכו׳ צס׳ טי שמתו (<רג
 אקכ״ו לאכול הפסח אי זו ברכת הזבח בא׳׳י אקב״ו ייי••) תני כל מצות שאדם פטר אדם מוציא הרבים
̂׳ז•) ואכתי ידי חובתן חוץ מברכת הסזון והא תנינן כל  לאכול הזבח, ובזבחי׳ בדיג דם׳ ביש <
 להכי הוא דאתא מיבעי ליה לכדתניא מניין שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים
 לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא תיל ודם ידי חובתן הא מחוייב אעיס שיצא מוציא א״ר
 זבחיך ישסך (דברי׳ י׳׳ב- כי׳ז> מבר לה כר״ע דאמר אילא 2י) שניא [היא] ברכת המזון דכתיב (דברי׳
 (nc1e,׳ קנ״א•) לא זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה ח׳, י׳) ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא יברך.

 בכלל זריקה דתנן(שם במשנה) בירך ברכת הפפח בעי רחבא ״) ברכת הלחם של מצה שצריך לברך
 פטר את של זבח וכי, וכפוף פסחי׳ <«=״ כשתמצא המוציא ועל אכילת מצה וברכת היין של קידוש
 לומר לדברי ר׳ ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא היום שצריך לברך ברכת היין וברכת קידוש חיום
 שפיכה בכלל זריקה, לדברי ד״ע לא זריקה בכלל מהו מי אטרינן כיון דחובה הוא מפיק או דלמא
 שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה. פי׳ 4) קיימא לן ברכה לאו חובה ופשטינן ליה מההיא דאטר רב

 הפסח דמו בשפיכה כדתנן כהן הקרב אצל המזבח אשי כי הוינן בי רב פפי היה מקדש וכי הוו •
 זורקו זריקה אחת כנגד היסוד והזבח כגון השלטים אתו4') אריסי מדברא הוו מקדש להו שמעינן
 וכיוצא בהן דמן בזריקה ואמרי [ציל ואמרי׳]5) מינה שאע״ס שיצא מוציא והוא הדין לברכת
 כשתמצא לומר לדברי דיי דאמר ברכת הפסח פוטר הלחם (דיה כ׳׳ט סע־א ורעיב עם טיחשו של רבינו).

 את של זבח ואינו צריך לברך על הזבח ברכה בפני כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא י
 עצמה אבל ברכת הזבח אינה פוטרת של םםח [הד],) תשא בם׳ אין עומדין בגט׳ מזכירין גבורת הגשמים
 זריקה בכלל שפיכה כלוט׳ הטעון זריקה אםתזרקהו (ברני׳ ליג•) ובפוט׳ ם׳ ואלו נאמרין .בכל לשון
 בכלל שפיכה 7) יצא אבל אין שפיכה בכלל זריקה (ם״א0. ברכת הבית ברובה בכתובו׳ בפי הנושא
 והטעון שפיכה אם יזרקהו לא יצא אלא טעון את האשה (ק׳׳ג. תוספתא שם פ״ב׳ בי׳ב קמ״ד:) שי••׳)
ע לא זו פוטר את זו8). בם׳ כיצד ברכת הבית כגון הא דאטך (שבת קכ׳יב•) נר לאחד  שפיכה לדברי ד
 מברכין(ברבר מ״ב•) בירך על היין שלפני המזון נר למאה כל כי האי גוונא. אין נותנין אלא כגון
 פוטר את היין שלאחר המזון פי׳ י). לאחר המזון 1 פת וכיוצא בה נוהגין לה ואפי׳ בבית אביה. בם׳
 אחר שהשלים סעודתו l0) ונטל ידו לברך ברכת הקורא את המגלה (כ״ג:) אץ אומדן ברכת אבלים
 המזון אם בקש לשתות יין קודם ברכת המזון אינו [ותנחומי אבלים וברכת] חתנים ואין מזמגין על
 צריך לברך בפ״ה וה־מ בשבתות וימים טובים j המזון בשם פחות מיי [במר׳] ברכת אבלים ברכת
 ובעת שיצא מן המרחץ ובשעת הקזת הדם וכיוצא רחבה וא־ר יצחק א״ר יוחנן ברכת חתנים בעשרה

) וכיה בכיי מ׳ ובבעל העמוד ריש הלב׳ סוני וברא״ש הלכו׳ תפלין ) כ״ה בכ׳יי ו״ו ול״ד אבל בדפ׳ע נשמט בטעות. 1  י
) כ״ה מלה בטלת בפי׳ ריח לפסתי׳  ובנו״ג הלכתא כרבנן. י) כיה בנוסחאות ובכיי מ׳ ובידו׳ וכן הביאו רבינו בסמוך. 4
) בפי׳ ר״ת אי׳ בשפיכה. 8) ובפי׳ ד׳׳ח אי׳ לדברי  *ד קע׳׳ג. ״) וכ״ה באמת בפי׳ ריח. ״) כצ־ל וכיה בפי׳ ריח. ז
 י״ע דאמרי׳ לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה. •) וגם הפי׳ הזח נלקח
) וכן הפסק בבהיג הלכות ברבר ח׳: עיייש  מריח הובא באור זרוע סי׳ קניו עיייש. י") כיה בכ»י ו״ו ונכון הוא. ״

 *') בנויג ל״א וכן בכמה פעמים בירי׳ אבל גם ר׳ אילי ור׳ אילא נמצא בירו׳ גיטי׳ פיר דמ״ה ע׳׳ג עי״׳ש ועיי׳ כמכה״י
) וכיה ברי״ף בדא״ש ובריטביא וכיח בב׳״ א״פ עיי׳ דיס דיה צד ל׳׳ט ולא העיר על העיוך, ובנו״ג  לטהרז״ף צד ע״ה: ״

) נלקח מר״ח עיי׳ תוספי לכתוב׳ ולב׳׳ב שם ושם דיה ברבת. ) כ״ה בכיי מ׳ וברייף ובנויג אתי. ״ י  רבא, 4



 והתנין מן המנין ברכת אבלים בעשרה ואין
 האבלים מן הטנין וכי׳ ובנמ׳ בפ״ק דכתובר (חי0
 א״ר יצחק א״ר יוחנן טברכין ברכת חתנים בי׳
 וחתנים מן המנין וכי ואיר יוחנן ברהבה ואסיק
 ברכת רחבה י) כל ז׳ מי איכא משכחת לה בשנים
 חדשות כי הא דר׳ חייא בר אשי מקרי בריה רר׳׳ל
 הוה ואמרי לה מתני כריה דריל הוה וכי פי׳ רב
 האי גאון ברכת רחבה מאי דבריך יהודה מתורניזניה
 דר״ל ואית ביה נפישי טילי כגון צדוק הדין וחותם
 דילה ב״א מחיה המתים ומנהגא דילה הכי הוה
 אחר שקוברין את המת נקבצין ועופדין במעמד
 והוא שדה שמפטירין בה מתים ועומדין מעומד
 ומיושב אחורי קבורה יש להם מקום קבוע מוכן
 ברחבה ומכריזין ואומריןשבו יקױם שךן(ב״ב ק׳:)
 ויושבין ומטתינין כמעט ומכריזין עמדו יקרים
 עמודו <«» ועומדין למקום אחר ומכריזין שבו
 יקרים שבו ובאותה עמידה ובאותה ישיבה מנהטין
 את האבל בין שאבלין עוביין וכל העם עומדין
 ובין שאבלין עומדין וכל העם עוברין במקום
 שרגילין לעמוד בשורה ובין שיושבין ואין מנחמין
 בעמידה אלא בישיבה כטנהגינו שעכשיו כשאר
 העם אבל בראשונים מנהג לעמוד בשורה (עיי׳
 ביכו׳ פ״ג מ״א ורש״י שם ולברכו׳ י״ט: מ״ק ב״ה. שמחו׳

 פי״א, ועיי׳ הריצ״ג הלכי אבל ע״;ד מ״כ יאילר> ואבלין

 עובדן ומקודם ישיבה ראשונה מאחרי לקבורה
 לאלתר מברכין ברכת רחבה קודם עטיפת ראש
 האבל ומאלתר עוטפ־ן את ראשו לומר שחלה
 עליו אבלות (יעי,׳ ייי'צ״ג שם מ"י "י־לו)• וי״ל ברכת
 רחבה כמה שערים בצידוק הדין וכל אחד מוסיף
 מחכמתו ואין מנהג ברכת רחבה בבבל. — תנה
 לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני (יהושע ט׳׳ו׳ י״ט),
 ויקרא יעבץ אל ה׳ ויאמר אם ברך תברכני(דיה
 אי׳ י״ יי) בתמורה בפי יש בקרבנות (מ׳ו. ועיי״ע
 בר סיםי>• מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים
ן (משלי כ׳׳ז׳ •״י) בילממו ראה  קללה תחשב ל
 החילותי (בתנחומי דברי׳ לי׳ אבל עיי׳ יברכו׳ נ״ח.)
 הרואה את המלך כך חייב לברך. ברכת לבנה
 באיי אשר במאמרו ברא שחקים וכי בסנהד׳ בסייג
 דם׳ היו בודקין (מ״ב•)• מפני מה מברכין על האור
 במוצאי שבת מפני שהיא תחילת ברייתה רב הונה
 בשם ר׳ יוחנן אמר אף מוצאי יום הכס־רים מברכין
 מפני ששבת האור כל היום (פסחי׳ ניג: נ״ד.
א וסי״ב ובס׳ם י י  ועיי׳ ירו׳ ברכו׳ פיח די״ב0• בביר פ

 פ״ג«יב> וברכו׳ ירו׳ ם׳ אלו דברים בגט׳ (ש» ב״ש
ה ואודות ״ י ח א  אומרים שברא מאוד האש. * [
ל הברכה  תשלום הערך אציין עוד ברכה אחרונה ד
 אשר נתן לנו תורת אמת וכי בקריאת התורה.
 ברכת ארוסין כתוב׳ חי: ברכת הזימון ברכו׳ מ״ה:
 ברכת היין ריה ב״ט. ושם: ברכת כהגיט (במדב׳

ע כהן. ברכת התורה י י י י ) םוט׳ ל״ז: ע י ב״  ו׳, כ״ד-

 ירו׳ ברכו׳ ס״א ד״ג ע״ג ובברכו׳ בבלי כ״א. ועיי׳
 עוד בענין ברכות אלה המקומות ברכו׳ ל״ג: ליה.
 ט׳. ושם: ט״ב. מיה. טיח: נ׳. נ״א. גיא: נ״ג: ג״ה.
 ם׳. שבת כ״ג. קט״ו: פסחי׳ זי: ק״ט: יומי ל״ז.
 ל״ט: סוכ׳ מיו. מגיל׳ כ״ז: נזיר פיו: נדרי׳ פ״א.
 פוט׳ ל״ח: מנהר מ״א: ט״ב. מנחו׳ מיג: עיי״ע
 מאה, חולי׳ פיו. במ״ר ם״כ כשראיתי שאכלת בלא
 נטילת ידים ובלא ברכה הייתי סבור שאתה גוי.
 ובלא״ר ברכתא בל״ס בורכתא ברכו׳ נ״א: כסא
 דברכתא, חגיג׳ ה׳: איכו השתא מנעתן מהאי
 ברכתא. והקבוץ ירו׳ ברכו׳ ספ״ט די״ד ע״ד כל

 ברכיא טכין וברכיא דאורייתא בישין ובנו״ג.
 כדבייא, וטהרש״ס גרם חרשיא ובעל יפה מראה

 מביא נוסחאות שונות, ועיי״ע ברך זי] —

beugon, biegon, d. h. das Gewachs, ברך (= הבריך 
(besonders die Weinrebe ein- absenken 
 בפ״ז בכלאים <«״») המבריך את הגפן בארץ סי׳
 חופר בארץ ומכריך היחור וטומנו בעפר ומוציא
 ראש היחור במקום אחר ־) ובלע״ז פרופייגיריי י).
 ובריש ערלה (פ״א מיה) אילן שנעקר ובו בריכה
 פרח מן האילן טמון בארץ מלשון המבריך.
 * [אחי״ה כיה בדפ־ר, ובשדפ״ע הבריך וכונת רבינו
 על ציון הראשון. וכנ״ה שביעי׳ פ״ב מ״ו ריה י׳:
 יבמו׳ פ״ג: אין נוטעין ואין מבריכין וכי- ואם נטע
 או הבריך וכי, ועיי׳ ירו׳ שביעי׳ פיב דל״ג ע״ד —
 ירו׳ שבת פ״ז ד״י. הנוטע המבריך המרכיב וכי
 ירו׳ כלאים פ־ז ד״ל ע״ד אפי׳ הבריכה בדלעת או
 בסילון וכי, ושם הבריכה בסלע וכי, ושם המבריך
ה טי: וירו׳ שביעי׳ פ״ב דל״ג ע״ד  ג׳ גפנים, ד
ה  הנוטע המבריך המרכיב שלשים יום לפני ד
 וכי׳ ביבם׳ סיג. הושאל על האדם ע״י הדרוש
 ונכרכו(ביאשי׳ י״ב׳ גי) שתי בריכות טובות יש לי

 להבריך בך רות המואביה ונעמה העמונית] —

 ברך (Pflugkrummung מפעל ברך ב׳ או מל״ר
 Pflugkriimme, bura, buris ולגי׳ בכ״ף הוא

) נציל ובב״י ױו הגי׳ פרובײנ״רי ובעהיק פויכינײר ית רנינו. ג נ ה ברי׳ש ערלה אי, ד׳ בלי הז י כ ו ( ייע רחב. 1 )עי 1 

 ובדפ׳יע פיופ״ני וצ״ל פיופיינרי וכצ״ל כ״י ל״ד שגרם פיופיציי ותחת צי צ״ל ינ והוא לאי־ט propagginare וכיה בפי׳
.ein- absenken, provigner = רשיי ביב י״ט: מבריך. כופף זמורות גפן מחוברת בלע״ז פתבנײי 



ג צ  193 נ©5־ ק

 מלים כורכא=כרובא Pfluger והוא ברזל המחרישה)
 בסייג דסדר תעניות אלו(כ״יי:> ח״ר עד היכן גשמים
 יורדים והציבור פיפקץ ומתענין ר״מ אומר כמלא
 ברך המחרישה י) ובפי־ז באהילות (ט״א) <עד)
 [צ״ל על] ברך י) המחרישה. ם״ כשיעור חפירת
 האת בקרקע. בחרישה ובבורך וביצול טמא בם׳
ם (מ״ב) י) ״אית דאמרי ובכרך פי׳ י ל כ  כ׳׳א ב
 בוכרא 4) בארמית והוא עץ של מחרישה
 שכשחורשין הצמד בארץ אחר כך מביאין מחרישה
 אחרת") שיש לה את קטן ובריש תבואה שכשתלך
ב חלול ר ח  המחרישה בארץ שמה בטיית כורך ה
 כמין מרזב תרד התבואה מעט ומעט] ותזרע בארץ
 והוא כמעשה המחרישה שאינה לזריעה אלא
 שהחרב שלה שהיא מחרישה של זריעה חלול״.
 ס״א עץ המחרישה שיש בו הברזל ונ?שך בארץ.
ה ובעה־ק שנת שניב אי׳ עוד שאר״א ״ י ח א ] * 

 בל״א ור״ל pflug 8 c h a r ודע שלפי גי׳ א״ד כורך
 וכיה בנופחאותינו בכלי׳ ובפהימ להרמב״ם י״ל
<JL פי׳ חרב וחנית חד ועליו כיון  שהיא ל״ע ̂־
 רהיג ורבינו בטיית כורך וכי, ובע׳ חרב ב׳ ובע׳
 יציל אחז רבינו גיכ בגי׳ כורך ואם גי׳ ביכרב בפי׳
 רה״ג אמת אז י״ל שהוא כמו כרובא בל״ם שטעמו
 כמו כרוכה פי׳ החרש ונקראה כן המחרישה שחופר
 ונוקב האדמה אכל גם גי׳ בורך יש לקיים ותהיה
 אז המלה מל׳׳ר הרשומה פתרונה מחרישה. ועיי״ע
 בוךית בי. ורש״י לתעני׳ פי׳ ברך: שקורין קולטר״ה
 והיא ל״ד cuiter בלא׳׳ש פפלוגאייזען והוא את,
 וכיה בריש שביעית פ״ה מ״ו. וכן פירש׳׳י לשבת
 קכ״ג.׳ יתד של מחרישה: קולטרא, ועיי׳ פליניאום

 ייח, מ״ח] —
briiten = iiber dem Knie gebougt sein) 
 והשם בריכה בלים ברכא Brut) בפיק דביצה

1 t t » t - i 

 בגט׳ ביש אומרים לא יטול אלא איכ נענע (ביצי
 "•> א״ר חנן בר אמי מחלוקת בבריכה ראשונה פי׳
 אפרוחים חדשים שלא הולידו בזה השובך אלא
 כריכה אחת. ובפ״ק דדיה בגט׳ באחד בשבט(ט״י•־)
 כד״א באילן שעושה ב׳ בריכות בשנה שתי בריכות
 סלקא דעתך פי׳ וכי יונים הם שעושין שתי בריכות
 אלא שעושין פירות ב׳ פעמים בשנה כמו יונים
Sî] שטועין opo?] שעושין ב׳ בריכות והוא דיופרין 
 פיחת ב׳ פעמים בשנה כגון תאנה שעושה פירות
 כקיץ ובחורף. • [אחי״ה וכן פירש״י ועיי׳ רשב״ם

 לב״ב פי. — בתוספתא דמאי רפ״א הברכות
 והסייפות טיס תחת הבכירות עיייע בכור גי׳ אמיתית

 של ירו׳ דמאי] —
 ברך (לפי׳ רבינו כמו ב1ר Thorichtes בהוספת ך
(uneben, ungeformt ^jS*. ולפעיד מל־ס 
 בפ״ג דפי אע״ם שאמרן (כתוב׳ סיג:) אמר רבא
 האי בורכא איל ר״נ בר יצחק מאי בורכתא אנא
 אטריתא ניהליה, ובפ״ק דשבועות בגם׳ דסמוך ועל
c זדון טומאת (י״ב•־), ובס״ג דכיסוי הדס (חולי׳ פית 
 סי׳ האי בורכתא כלוט׳ דבר בורות הוא ובור הוא
) מי שאמר דבר זה. * [אחי׳יה בכתוב׳ , ם ל ו ע  ב
 ובחולי׳ הגי׳ מאי בורכתיה אבל בשבועו׳ בגי׳
 רבינו בורכתא וזהו העיקר ונ״ל שהוא ל°פ הרשומה
 פי׳ דבר שאין לו תואר והדר ובלתי הגון וזה
 מסכים עם פירש״י לכתוב׳ דבר שאינו הגון
 ולשבועו׳ סי׳ דבר הבדוי מן הלב ולחולי׳ מסכי׳
 עם פי׳ רבינו ואם כדברו כיה אז נחוץ לומר שאות
 כ׳ נוספת בסוף כמו אושפיזכן במקום אושפיזנא

 עיי״ע אשפיז] —

ה <מל״מ ברכה בל״ע !«4.בל״פא£ ב י ר ב  ברך ־
 Teich, \VasBerbohiiltnins) עושין' נברכת
 במועד בפיק דמשקין(מיק ח׳:) ובפי ב׳ דב״ב (ייז.)
 ולא נכרכת של כובפץ כבר פי׳ בבקיע [בקע כ׳].
 ובכל המעורב בפיו במקואות <םי״א) כפה יהא בנקב
 ויהיה בו שלשת לוגין אחד משלש מאות ועשרים
 לבריכה פי׳ 7) בריכה שיעורו בטקוה מ׳ סאה והמאה
 ב״ד לוגין יעלה ה ט ק ו ה C תתק״ס לוגין יבא ג׳
) משיב. בריכת עגובאי תרג׳ [של] 0 ד ח  לוגין א
 חצר התיכון אשר אל גבול חורן (יחזק׳ מ״ז׳ °״״.
 * [אחי״ה וכן תרג׳ ברכה ז בריכתא עיי׳ ש״ב בי,
 י״ג; מ״ב י׳יח, י״ז; ישעי׳ כ״ב, ט. י״א. ופתרונו
 בל״ע ופי מקות מים. ובב״ר פל״ט ובמ״ר פייא
 דרש ברכה (בראשי׳ י״ב ב׳) קרי בריכה מה בריכה
 זו מטהרת וכי. ובדפ״ר הגי׳ בתרג׳ יחזק׳ ענובאי
 וכן גרס מהרייש בפפרו דאם הייליגע לאנד ועיי׳

 פירושו שם צד רע״ח] —

genugend, exipxiov ־ ברך, בךכאן (מל״י^sa 
 hinreichend) ביר פ׳ ויאמר שלחני כי
 עלה השחר(פע״ח) א״ל אית בטאתן ברכאן ובםיפ
׳(פ״ט יי־י עיי) כל ברכיא טבין ׳ בירו ו כ ר ב א ד ר ת  ב

 וברכיא דאורייתא בישין ענין פפוק כלוט׳ אין

 י) ובכיי מ׳ בט״ס הגי׳ כמלא פ י כ י ן ילית ליד. פתרא ובפי׳ רגמ״ה הגי׳ כמלא כוך ופי׳ גומות של מחרישת עיי׳ ריס
 שם צד ע׳ח: 1) בנו״ג בירך. י) ב״ה בכיי ו״ו וה״ב אבל בדפ״ע בטיס בכלאים. 4)וגי׳ רה״ג בסדים צד מיז, אשר ממנו
 העתיק דבינו מלה במלת פירושו, יותר טוב הל׳ ובכוו-ך א״ד וביכרב פי׳ כירכא. 5.ן בריש הסר מלת מחרישה בט״ס.
 ״) כיה בכיי ו״ו ודפ״ר אבל בשדפ״ע נשמט. T) וכעין זה בפיה להרמב״ם. י) כיה בכיי ו״ו אבל בדפ״ע נשמט. י) כ״ה

 בדפ״ר אבל בשדפ״ע נשמט.
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 אדם! רשאי לומר ישי לי סיפוק בלימודי אלא צריך
 ללמוד ולהוסיף תמיד). * ואחי־ה כבר הבאתי
 מאמר זה בסוף ע׳ ברך א׳ כי שם מקום מושבו
 שענינו ברכה ושבח ושיעורו בכל דברים יוכל
 האדם להתפאר על עצמו חוץ מדברי תורה שאם
 למד תורה הרבה אל יחזיק טובה לעצמו וגי׳ ברכיא
 אי׳ ג״כ בעיי אבל הסי׳ לשון ברכיים אין ענינו
 לכאן כמו שהשיג הרב בעל יפה מראה ועוד כתב
 שם ואי גרסינן ברכייא ג״ל לשון סיפוק והגבלה
 שכל הדברים ההסתפקות בו טוב מה שאין כן
 בתורה שאין ראוי להסתפק אלא להגדיל תורה
 ולהוסיף תמיד וחבירו בביר פע״ח אית במאתן
 ברכאן וכי וזה ממש כפי׳ ר״ב ונ״ל להסבירו עיי
 סי׳ המלה מל־י הרשומה שענינו סיפוק ואות א׳
 נשמטת כהרבה פעמים. ובנו״ג כל כדבייא ובע״י
 עוד הגי׳ כרביא וכ״ה בריש אגדת שמואל ועוד
 בע״י כל חרשייא וכיה במהרש״ם עיי״ע ברך א׳
 וכ־ה בהקדמת רביגו זרחיה הלוי וכולם צריכין
 להיות ברכייא. י ושיעור מאמר בב״ר הוא אם יש
 לך מאתים משלים ברכאן כלוט׳ כלש׳ יוני

 ov.׳./is־£ לי] —

א (Virtl13hau8e8\־ E. N. eines) ירו׳ ברכו׳ ת כ י  * כ
 י פ״ו ד״י סעיב נתארהו אצל בעל הבית

 בהדן סונדיקא דברכתא, סי׳ כן שם הפונדק.

 1 ״ * ברוכי (Personennamo) סנהד׳ ייז: רמי בר
 ברוכי ב״ה גי׳ רבינו בעי נהרבלאי ובנו״ג
 ברבי והיוחסין השלם צד קס״ח גרס רמי בר ברבי

 ורמי בר ברכי שניהם בשם דעת קצת,
,barcus בוךכי בל״ם בלש׳ רו׳ אמצעי׳ * 
 abgesclmittene Zweige) תמיד ל׳ רע־א
 ותלת בורכי טינייהו לא מחזקה להו גמלא כ״ה
 לסי גי׳ הישרה של דבינו בע׳ שרטון וסי׳ רבינו
 ושל המפרש לתמיד: ענפים והגון הוא שכן בל״פ
 נקראים ענפים נקצצים ברכו. ובנו״ג ביריכי, וכ׳יה

 בל״ר האמצעי׳.

 * ברכוייר צ״ל כבמייא (Kapperbeere) תוספתא
 כלאי׳ ספ״ג חלביצין והברכוייר וכי צ״ל
 כברוייא עיייע בכריא ואין אצלי ספק שגם
 בתוססתא מעיקרו היתה הגי׳ בכריא כמו בשביעית

 פיז מ״ב החלבצין והבכריא.

bracca בל״ר Kniegewand ברבייר (לפי׳ רבינו 
bracaie,עיייע ברקין, ולפע״ד מליר אםצ׳ 
 bracarium, Lendengurtel) הזון י) והברכייר י)

 טמאים בכלים בפכ״ן<מ״ג> סגדל עמקי. סי׳ עור
ו י) ם״א עושי המלאכה י כ ר  שמשים האומן בין ב
ת ו ש ע  שצריכין לעמוד כמעין על ברכיהן ל
ן י מ י ש מ ר ו ו ת מע י ל ט ן מ י ש ו ה ע כ א ל  מ
* [אחי״ה כיה בכיי ו״ו . ן ה י כ ר ת ב ח ו ת ת ו  א
 וליד, ובדם׳ע חסר הםױם ופירושו של רבינו נלקח
 מפי׳רה״גשם עיי״ש]-(איב פי׳ בל״ר לבוש זרועות).
brachiie, brachiaiium נאחי״ה בונת ריב על ל״ד * 
 פי׳ אזור שנותנים על זרועותיהן וכיה ב?!״י האמצ׳

 ipa/iiXiov) ויותר קרוב הברתו כלים }׳C׳״,
 אבל ככל זאת נראה לי ברור שהיא טלה הרשופה
 בל״ר אפצעי׳ ופתרונה אזור של מתנים ויגיד עליו
 רעו הזין שהוא בל׳׳יXj&rn ג״כ אזור על המתנים.
 ורבינו וכן הרטבים בפ׳ט מוציאין הטלה מלש׳
 ברכיים. ואם כדעתם כיה לדעת מבין נוטה יותר
 לפתרו מלשון ברקין עיייע פי׳ כעין מכנפייס
 וראיה שהוזכר כמשנה אצל שרולין והוא בל״ע

J ג׳׳כ מכנסיים, ועיי׳ עוד ע׳ שרוול] l j ^  ׳

 !נ&י בךכםון(lass regnen, fps^ov ציווי מפעל
 יוני ps/w?) ירו׳ שבועו׳ פרק
 שבוער שתים <6יג יל״י ע״י> אהן דחטי מיטרא
 נחית ואטד קורי פולי בריכסון4) ובנדרי׳ ם׳ ארבעה
 נדרי׳ «ייי׳ נייי׳ °׳'ג ההן דחפי מטרא נחית
 ומר פולי קירי בריכפון 5) פי׳ [ברכפון] בל״י מטר
ן היא שבועה ו ד ה ופי׳ קירי א ב ר  ופי׳ פולי ה
 האלקים המטר הרבה). * [אחי״ה וצריכנו לנקד
 המטר כי בריכפון הוא צווי מפעל ברכא. ומי
 שאומר כן בעוד הגשם יורד מן השטים עובר משום

 שבועת שוא] —

Edeistein,״ 1 בורלא(בלים במלא וכליי ורו׳ ®  נ
 Beryll, pr.CiAloq, bcryllus) תרג׳
ת כ״חי ט'׳ אבני י ס בראש' ב'׳ "'3י ש  אבני שהם (
 בורלא מין אבן טובה כן שטה בל״י ודופי׳).
 * [אחי״ה והקבוץ בורלין בתרג׳ אסת׳ א׳, ד׳ וגם
 בירולין תר״י א׳ שטות ב״ה, ז׳ ואיוב כ״ח, ט׳׳ז
 ובט׳ם בירזלין עיייע. ובמשקל ארטי בודלתא
 תר״י א׳ שטות ל״ט, ייג בירלוות תר״י א׳ בטדב׳
י א׳ שמית כיח. כ׳. וע׳ ד  בי, ב״ה,, בירליוות ת
pr!puXXtov (שמית כ״ח׳ כי) זקנים העתיקו שהם 
 ולקצת דפוסי׳?putto•/•?• ובל״ע וסר׳ נקרא אבן

 טובה זו בלוד עיי״ע בלר ד] —

(Grundsteuer יותר טוב בולרא) בורלא * © I 
 והני טילי בבורלא וכרגא בעל הע׳

) בנר׳ג בודכייר אבל בפי׳ רה״ג לסד* פ יד י״ש הוון  1) ביה בנ׳׳י ויו, ד,*ב 'וכ״ה בדפ־ ר אבל בשדפיע בטיס הדזין ז

 והבורניאן. י) ב״ה בכ״י ה״ב אבל בדפ׳ע אי׳ עקביו. >) s .*Opt = xupie 710X0 ppe;ov) לפניט אי׳ בולי קורי
 בריקשון׳ ובציון הראשון בריכסון, וריב גרס ברבסין ובלתי הגון הוא.
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׳ ו ג ל ך ב ר ׳ ע י י ה ע י ח א . ״ [ ( ש ״ י י א ע ל י י ם ב ר  ג

 ומ״ש] —
ם <בל״ס ובלש׳ שומרוני aber, aiiein) שבת י  * כ
 י״ג: ביב כ״א: סנהד י״ג: ברם זכור אותו
 האיש לטוב וכי, שבת ם״ג5 עירו׳ ט״ז סעיב, חולי׳
 נ״ו. כרם כך אמרו• ביב ניח: ברם סאבי דיהוראי
 אמרי. ב*מ קי״ד. ברם כך היתר, שאלה, ירו׳ דמאי
 ם״ה דכיד עיה ירו׳ פסחי׳ ם״ז דל־ד: ירו׳ קידושי׳
 סיב דס״ג רע״א ברם הכא, ירו׳ גיטי׳ םיד דט״ה
 סעיג ברם כטאן דאמר וכי פסיקתא רבתי פכ״ו
 ברם כשהגיע קיצם וכי, ביר פצ־א לשון דרומי
 היא אבל ברם׳ וכן הרבה בתרגומים עיי׳ עמת׳יר
 להח׳ לעמי. פירושו בל־ם ושומרוני אך, רק, אבל.

 וכבר נמצא בדניאל ד׳, י״ב; ה׳, ייז.

xs;;.r-, בליי אמצי parma א (בל״ר מ י  31^־ ב
 Schiid) מדרש איכ׳ דרך קשתו
 ויציבני כמטרה לחץ (ג׳, י״ב) כברמא לאיםפריםא

 סי׳ בל׳יר טין צנה עיי״ע איספריתא).

 * בורמא טל״ע וסרטי Kochtopf ואולי ממנו
(Kuchenmoistor, barmus בל״ר אמצי 
 בה״ג בפסחי׳ פ׳ כל שעה דכ״ט ע״ד ובורמא
 יגללא וכי. ושם דר,ני בורטי דגללא ככלי
 מתכות דטיאן ושריאן. וברי״ף על משנת חמץ
 של נכרי שעבר עליו הפסח: ובורמי דגללי
 דאישתמש בהו חטירא ובספר שערי תשובה
 סי׳ רס״ג ולענין הני בורמי עתיקתא וכי ועיי׳ עוד
 הריצ״ג הלכו׳ ססחי׳ עמוד פ״ט פי׳ בל״ע ום׳ סירות
 וכן נקרא בל״ר האמצעי׳ ברמום איש הממונה על

 הסירות והוא אדון של בית המבשלים.

ן =בירנית Burg, Castein = בירד,) ויחגרו י  כ
 ממסגרותיהם (תהלי׳ י׳׳ח׳ מיי) תרג׳
 ייזועון טכרנייתהון. שכיות החמדה (ישעי׳ ב״ ט־0
 תרג׳ בירניות שפירן. וכן תרג׳ ארמנות בן הדד
ס "׳׳ י'> וענה איים באלמנותיו (ישעי׳ י״ג, ב״ב) י ט ע ) 

 תרג׳ױנצפוןחתוליןבבורנייתהון, בלע כל ארמנותיה
״ ה') תרג׳ שייצי כל בירנייתהא(ם״) [צ״ל כ׳ כ י א ) 

 ספר] אחר כל פלטורהא. * [אחי״ה המלה אשר
 באה זכרונה בדיה ב׳ ייז, י״ב נבנתה מן בירה ובנו״ן
 נוספת בידן והקבוץ תר״י א׳ ויק׳ כיה, כ״ט בירנין
 דמקפין שור וראיה ששטות נרדפין הן שהרי בגט׳
 פסחי׳ קי״ח: אי׳ היו בה שסיד, ביךני1ת וכל ב י ר נ י ת
ת היו בה שפיה מעלות ותחת זה הגי׳ י נ  ו בי ד

ה יש בה וכי עיי׳ ד״ם ר י ב ה ו ר  בכ״י ב׳ וכל ב י
 פסחי׳ צד קפ״ט: ובענין פתרון המלה עיייע בירה,

 ועיי׳ עוד ע׳ ברן ג׳ ולמעלה בעי בירנית] —

4 ובל־י װו׳ ^  ברן = בררני(או טל״ם ״
 baria, Boot, kleines Scliiff או בהשמטת
 הלמ״ד=;1ע?^1ג> בפי יום הכפירים [בגט׳] תשמיש
 המטה <עיז:) יכול יעבירנו בברני קטנה1) ובר״ג
 דם׳ אם אינן טכירין <ר׳יה ב״ג•) וצי אדיר לא
ר ר ב י ה ו ד ה אמר רב *) מ  יעברנו(ישעי׳ ש=) א
 זו בורני גדולה, יתרג׳ וצי אדיר ובורני רבתי לא
 תגוזיניה. והשיבך ה׳ מצרים באניות (דברי כיח,
 טיח) תריי [אי] בבורניא ואלפיא. (א״ב פי׳ בליי
 ספינה). * [אחי־ה ריב כיון על מלה יוני׳ הרשום׳
 או ייל שאות ל׳ בתחילת התיבה נשמט׳ וצ״ל
 לבורנא והראיה כי במקום בבורניא בתרג׳ ירו׳ א׳
 דברי׳ כיח, ם׳ח הגי׳ בתריי ב׳ בלברניא ועיי׳ ניכ
 לדברי׳ כ״ד, כ״ד ובט״ע ע׳ לברניא. או י״ל
 שהמלה לים הרשומה ופתרונה ספינה קטנה וקלה
 על פני המים עיי׳ ספרי על העתקה פרסי׳ צד
 רכיב. ולולי טיסתפינא הייתי אומר שט״ם נפלה
 בכל המקומות שבאה הטלה ותחת ברני צ״ל ברכי
Barke, barce,barca והוא בל״י האמצ׳ ורומי 
 ספינה קטנה. והבוחר יבחר.— ובורני גדולה נטענת
 בג׳ כורין כדאטרן בב״ט פי: כור לספינה שלשת

 כורים לבורני גדולה] —

(או ברניות כמו בירניות leer, mannerios או  בךן
ipov?£, טליי •erwitwet נשתבש מן כרניות 
 pswv,/;/־) בויק״ר ואשר, כי יזוב זוב דמה (6י״ט יילק׳
 טיב ב״ב רמז רמ״ט) ריב״ל אמר ע״י שהושיב יד,ויקים
 נשים ברניות בירושלים מהו ברניות בירן צראין
 שהיה הורג בעליהן ומכניס ממונם (לטימון)')
 ;לטמיון] הר,״ד (יחזק׳ ייט׳ זי) וידע אלמנותיו ועריהם
 החריב ותשם ארץ ומלואה מקול שאגתו וכי.
 * [אחי״ה בנוסח׳ גרסינן בויק״ר בירניות . . ביורן
 ציידן ובילק׳ בריין צדיין וצ״ל בײרן מלש׳ בור ורק
 וצדיאן פי׳ שומטות כלוט׳ עשה אותן רקות בלי
 בעלים ועיייע בירנית אבל היותר נכון שהוא טיס
 תחת כרן, כרניות שהוא בל״י אלמנות וכן צראין
ו י ת ו נ מ ל  הוא ל״י yj.pstov נתאלמן ודרש א
 של פסוק. ואם נאמר אלמנותיו כמו ארמנותיו אז
 תהיה ברניות כמו בירניות סי׳ פלטרין עיייע ברן
הם החריב וכן תרג׳ ואצדי בירניתיה ערי  א׳ והעד ו

 ועיי׳ רשיי ורד״ק ליחזק׳ שם] —

 ')בני״ג כבורני קטנה וכן שם בבורני גדולה, ושם בבורני רבתי וכ״ה בתדג׳ ישעי׳ ל״ג, ב״א. *)וביה בכיי ם׳ וא״פול׳
 יבע״י ובנוסח׳ חסדו התיבות אמד רב יהודה עיי׳ ד׳ס שם צד כ״ו: ')*״ל במו בויק״ד וילק׳ ועהיק וביי ה״ב מיי׳

 ערך טמיק.
25* 
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 * בירן(E. N. eines Fiusses> עיייע בורצנין.

 * ברין(cviei. Boureim ירו׳ דמאי ס״ב דכ״ב ע״ד
 ורם ברין פי׳ שני מקומות בתחום צור
 עיי׳ נייבויער צד כ״ג, ובתוספי שביעי׳ פ״ג כט״ס

 ורומברך.

der Varonite, Sohn des Varon ׳VTo>10-=) רוני? 
Sohn des Sovcrianos] מכרוני (Bappwv 
̂>£] סכוני Sohn des Sacon, SXJCQV] מאבוי IR,PTXV 
 בססיקתא דויהי בשלח פרעה (®״ג•/ * [אחי״ה
 ושם הגי׳ ברוני סברוני סביוני ובמד׳ שהש״ר פ׳
 גן. נעול וילק׳ פנחס רמז תשע״ג ברוני מכרוני
 סיכויי, בכ״י ו״ו א׳ וב׳ ל״ד ה״ב כמו שציינתי
 בפנים וכיה בדפ״ר אבל בשדפ״ע תחת מכוני הגי׳
 סבוני. והגאון בעל תולדות ר״נ צד ל״א הערה כ׳
 הביא דברי רבינו וכתב ולא נודע לי היטב הכונה
 עכ״ל. ולדעתי כולם שמות פרטיים הם כמו
 שהוכחתי עס׳׳י גי׳ רבינו כיי ונבנה ע״י יו״ד בסוף
 שם העצם שם בן של אותו שם העצם פרטי כמו
 שמעון שמעוני וזה מה שכתוב בפסיקתא ובמדרש
 שם לראובן משפחת הראובני לשמעון משפחת
 השמעוני כאינש דמר סברוני וכי, א״ד אידי ה״א
 ברישי דתיבותא [עיי׳ רש״י במדבר כיו, ה׳ במו שהעיר
 הרב החכם ר׳ שלמה באבער בפסיקת׳ ש0 הערה ם׳]
 וירד בסוסה י״ה מעיד עליהן שהן בניהן של
 אבותיהן ע״כ ועל זה כיונה גי׳ הישרה של רבינו
 בהוספת המלה מ א ב ו י כלוט׳ ברוני הוא בן של
 שם סרטי ברון וכן כולם. והח׳ לעמי בעמת״ל סי׳
 בענין אחר אבל לפירושו עיי״ש מלת מאמי אינו

 עולה יפה] —

א (E. N. eines Amoraers) ע״ז ל״ח. אמר נ ת  * ב
L * י 

 רב ברונא אמר רב, ברכו׳ טי: אמר ליה
. שאיל בשלוטא דרב ברונא אחי. .  רב אלעא י) .
 * בורני (שם מקום ואולי יכונה על שם ימיו
 מל־פ sehon, auserwahlt) סנהר׳
 ליבן קול רחים בבורני וכי עײ״ע אור וע׳ ברור

 חיל וטיש.
irdenes, glasernes Geschirr ברנטלטל״סוע׳ 
 לשמור בו דבר מה) במגילת איכ׳ טומאתה
 בשוליה (איב׳ «׳׳ דיי) מטרונה שאמר לה אוהבה
 עשי לי הטין נטלה ברנטין של מלך ועשת לה
 הטין ס״א נטלה יטורתוק)1) [נוורתוק] 3) אחד של
 מלך פי׳ קומקום. * [אחי״ה פי׳ ברנט בל״ע ום׳

 הרשומה כלי חרם או זכוכית לשמור בו דבר מה
 וראיה מס״א נוורתק והוא בל״י כמו כן כלי לגנוז
 בו דבר מה. א״ב בנוסחאות דידן כתוב לורטיא
 עיי״ש עכ״ל, ובע׳ לוטריא הביא ר״ב המאמר וגורם
 לוטריא ופי׳ בל״י ספל וכלי מיוחד לרחוץ בו
 וכונת ר״ב על מלה יוני׳ Xour/ip, Xou-nSptov וכיה
lavarium, lavatorium, lavatrina 'בל״ר האמצעי 
 אבל בילק׳ יחזק׳ סרט״ז שנ״ו גרס כרבינו נטלה
 לברנטין של מלך . . א״ל המלך מכל כלים
 [באיכ״ר בטעות עצים וצ״ל כלים] שהיה לך לא
 הוה ליך לעשות הטין אלא בברנטן שלי וכי
 ובטלת נטלה ל ב ר נ ט י ן אות ל׳ הוא יחס
 שאליו ואם נאטר שאות ל׳ שרשית אז לברנטין
lavatrina באותיות הפוכות לבטרין ממש כמו בל״ר 
 או ל״י wwibecken, tov־ סי׳ ספל קטן

 — [לרחוץ בו את הידים

 * בורניץ (E. N. eines Fiusses) .עיי״ע בורצנין

mantelartiges- varnazonus (מל״ר אמצי 
 Frauenkieid) המטפחות והחריטים (ישעי׳
 גי, ב״ג) תרג׳ ברנקיא ומחטיא. (א״ב פי׳ בל״ר טין
 לבוש ובנירסאות שלנו כתוב לבורנקיא ומחביא).
 * [אחי״ה לא איתפרש לי על איזה מלה כיוון
birrus, birrum, byrrhum, ר״ב אולי על ל״ר 
 pyrrhum, mpfc ובספרי על העתקה פרסית צר
 נ״ז נסיתי את חילי לסתור ברנק עיי מלה ערבי׳
\ והחכ׳ ברילל במאמרו על המלבושים של r i , \ 

 היהודים צד ם׳ רוצה לפרש ע״י מלה ערבי׳
 ואצלי אין ספק שהוא מלבוש נשים וכמין
 אדרת אשר ששה בל״ר האמצעי׳ ב ר נ ק נ ו ם
 וגם הנביא טונה מטפחת בין מלבושי נשים.
 והמלבו,ש הזה נעשה מפשתים לבנים ודקים (עיי׳
 בהרחבת ביאור באוצר מילין רומיים אמצעים של דוקאנש
 ח״ב צד תל״׳) ומעתה נבין שנזכרו אצל המטפחות
 — ג״כ סדינין שהוראתן כתונת דקה מן הדקה1
Stadt in Babyl. Birnus, Ritter) * ש י ת  ברנש׳ ב
11,787) B. Wiesner Scholien 3, 18 
 עירובי׳ כ״א. א״ל רב חסדא למרי בריה דרב הונא
 . . אתיתו מברנש לבי כנישתא דדניאל בכיי
 מ׳ וברי״ף ברניש והוא מקום בבבל שנקרא ברנוש
 וכיה בב״מ ע״ג 5 רבא מברניש והיוחסין השלם
 צד קפיא הביא ג״כ הנוםחא רב הונא מברניש
 ונ״ל להביא ראיה לזו הגי׳ מעירו׳ הנ״ל שרב חפדא
 אמר למרי בדיה דרב ה ו נ א אתיתו מברניש וכי.

 1)ובכ״י מ׳ ד׳ אלעזר ובױחםי׳ ע׳ ברונא הביא את שתי הנוסחאות. *)ט״ ם הוא שאותיות נו נשתבשו לאות טי. י) וב״ה

 בפירוש בע׳ נוורתק לגי׳ כיי קיט או ע׳ נורתק לגי׳ הדפוסי׳ ושם בתב רבינו בכר פי׳ בע׳ ברנט.
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י (בלים בורם;א בל״י בל״ר אמצי ס ר  ב
 Gprb<jr byrsa ; בורסקי Gerberoi הורכב מל״י
ג די׳ יוחסין(קידושי׳  psp«a ומלים £ 0rt) בסי
 פ"ב> הגרע והבלן והברסי י) ובכתוב׳ ם׳ המדיר

 <ע״ז> והיה לו אח בורסי סי׳ אומן המעבד עורות.
ן ת <ט׳:> ולא לבורסקי פי׳ מקום שמעבדי ב ש  פיק ד
ה וכן בל״ר ״ י ח א  בו עודות. (איב וכן בליי). * [
פפתא קידושי׳ פיב וירו׳ ׳ וכלים. וכניה תו  האמצעי
. ב״ב כיא ן לא  כתוב׳ ספ״ז דל״א ע״ד בפם ומרפי
ל בורסי יוכן בקידושי׳ ס־ב 5 י  חייט ולא בורסקי צ
. . אוי י רסק  אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בו
י צ״ל בורפי וכיה על נכון תו מרפק מנ  לו מי שאו
 בססחי׳ ס״ה. וב׳׳ב ט״ז: — כתוב׳ ע־ז. כאן בבודםי
י : המקמץ זה מרס ם ש י קטן. ו פ  גדול כאן במד
: ובורסיים בפני א ״ ע קמץ ב׳. והקבוץ סוכ׳ נ י י י  ע

 עצמן כ״ה לפי ני׳ כ״י מ׳ וכנו״ג וטרםץם וכיח
 בע׳ טרם א׳ ונופח הדפוס ושל רבינו נראה עדיף עיי׳
ן בו עורות ם שמעבדי ו ק מ ד פ״ב: ו  ד״ם סוכ׳ צ
 נקרא בורסקי וג״ל שהוא מורכב מן בורסה םי׳ עור
ת טי: בורסקי ב עבד ומן.קי בלים מקום וכניה ש  שנ
 גדילה, ושם התחלת בורסקי, ביב ב״ה. במשנה
ן . . את הבורסקי מן העיר נ׳ אמה אין י ק י ײ י  מ

א למזרח העיר, ירו׳ ע״ז פפ־א ל ן בורסקי א  עושי
י נ ן ושהש־ר פ׳ משכ  ד״ט T כגון בורסקי שבצידו
קא עילאה וכי. ומן  מתמן לבורסקי ומבורסקי לשו
ת פ״ר, ד״ז: עור ב , ירו׳ ש  השס נבנה פעל
׳ עור עבוד ומתוקן ובנויג מכורסנין  מבורפינון פי

 וט״ס הוא] —

ת בורםיף עײ״ע ברםיף. ח י קיצור ת ס ך ו  * ב

Strafstouer mitl. byrsagium,) בוךסנני1ת * 
od. Jahrsteuer vom Feldortrag 
 48ד,miti. burgagium D. C. 1) שהש״ר פ׳ כשושנה
ן ארגוניות בורםגנױת פי׳ בל״ר פ שהן נגבי  אעי
ל ן טיבול האדמה או מס ש י ותנ  האטצ׳ מין טס שנ
 קנס. ובעל מ״כ לא הבינו. ורבינו בעי דמם ג׳

 גירסא אחרת היתה לו עיייש.
Seitonstechen, Rippen- Brustfellentziin-) בךסם 

ע ופי = כרפס בליע ׳  DUNG בל
ו (גיטי׳ ם״ט-> לברסם ליתי כי ג דמי שאחז  בדי
 ססתקא דנשדור (עיייע :שדוד ועי פסקתא א0• ובר״ג
 דם׳ כל הבשר (חולי׳ ק-ח:) אמר אביי מריש הוה
י הופיא *) משום מאיפותא ת  אטינא האי דלא ש

 אמר לי מר משום דקשה לברפם, משתיא קשה
 לברסס לברסם דחמרא שכרא מעבר ליה דשכרא
 מיא מעבר ליה דמיא לית ליה תקנתא היינו דאמרי
י (שם וביק צ׳ב. ב״ב קע-ד: ערכי- כ״ג. ילק׳ תזריע ש ע  א

 רמז תקנ״» בתר עניא אזלי עניותא, פי׳ כרסם
 פלוריטיקו [בלאי״ט pieuritico בל״י,?rcXEopm• פי'
 .Seitenstechen, Rippenentz]. (א״ב בנופחאות דידן
 כתוב כרסום). [אחי״ה וגם יש לקיים ני׳ האחרונה
 שאי׳ בחולין אצל ברסם שאי׳ בגיטי׳ כי שניהם בל״ע
 ופי מורים חולי הצד ודלקת הצלעות והחזה.
 ורש״י פי׳ רירין הבאין מן החוטם ובחולי׳ חולי
 שקורץ צ ו ר י י ר והוא בא מן הראש דרך החוטם
 ע״כ. ולפיד הוא ל״צ coryza, coryse וכיה בל״י
 x/o^a והוא בל״א הירנשנופפען וכן נמצאה הטלה
ת במכתב הרטב״ם עיי׳ כיח חיג צד ל׳. ו ד י ר  צ
 ובפי׳ רגט״ה ב״י לחולין ק״ה (בקבוץ כ-י אנג״ליק׳
 דף שכיב) מצאתי בזה״ל: •כרסם קדרן בלע״ז מי
 שאינו יכול להוציא ניע זהו קדרן בלע״ז״ ואולי
 צ״ל קרדן או קרדו מלש׳ צרפת הנ״ל. ועל כל
ת כולם על חולי הזלת החוטם שנקרא  פנים מנ
 בלא״ש Schnupfen ובעה־ק שנת שנ״ב כתוב כן
 בפירוש בסיום הע־«ש נ ו פ י ן ב ל י א״ וזה נכון
 לשיטת רש״י אבל לא לרעת רבינו וכן טעה בזה
 רמ״ל בהעתקתו אבל כמרפא לשון לגיטי׳ חזר
 מדיבורו וכיון יפה. ודע שבספר הכוזרי ד,׳. י״ד
 כתוב בלבול שחורי או ברסאם, וקודס מעט נתפרש
ח ואצל שם טוב ו מ  ברסאם כלומר מ ו ר ס א ב
 אמונות צד ט״ו: נקרא חלי הקדקד וא׳׳כ היותר
 טוב להגיד, תחת ברםאם5 פרסאם והוא בל״ם
-עד1•׳ פי׳ דלקת של קדקד עיי׳ הרב קאססעל
 בהוצאת הכוזרי שם צר ת״ג. והח׳ שטיינשניידער
 במאמרו דיא פרעמדשפראכליכן עלעמענטע צד
 ט״ו ואילך. אבל גם פופרים ערביים בלבלו וערבו
 שני שטות החולי ברסאם וסרסאם עיי׳ החכם
 פליישער בהוספות לעמת״ל להח׳ לעווי חיא

 צד רפ״ח] —

s t a d t a m E u p h r a t B o r e i p p a ף ( י ס ך ו ף = ב י ס ר  ב

nach Jos. Apion 1,20 Cop)־ 
 ov bei Babei--^) בבל, בבל ברסיף בס״ג דבטה
 מדליקין (שבת ליי•), ובלולב הגזול [בגט׳]' ערבה

 גזולה <םוכ׳ ל״ד םע״א> ובחלק בגט׳ דרור המבול
 (סנהד׳ ק״ט•) אמר רב אויר י) מגדל משכח את

 1)וגי- ישרה היא אבל בקידושי׳ ובד״א זוט- ספ״י אי׳ במ״ם הבורסקי ושם עוד הבנאי תחת הבלן עיייע. ')כיה בכל כ״י

 ודפ״ד וכיה נע׳ הפיא ב׳ וברפ׳ וויניצ׳ ואמש׳ גרסו חופיא וכיה בפי׳ רגמ-ה כ-י לחולין ובנו-ג איפיא יעיי״ע אפי.
 .) כ״ה בדפיו וכ״ה בערך אויר וערך חצצר״ אבל בשדפ״ע בטיס א,יא וגי׳ מוטעת זי נזדמנ׳ למהרש-א בת״א

 לסנהדרין.



ן י ם ך ח ב צ  ק

) בבל ובורםיף סימן רע לתורה  התלמוד א״ר יוחנן,
 מאי בורסיף בור שפת י) ובביר ויפץ ה׳ אותם
יז) איל מן הדין אתר את איל מן בורסיף  (ספל׳

 איל לא כן אלא בולפיף בי שם בלל ה׳ שפת
 (בראשי׳ ״א׳ «׳> פי׳ בע׳ חצצרת, * [אחי״ה בכתב
 רעץ שם המקום Lart sip והחוקר אפפערט פירשו
 במ״ע דמיג כרך ז׳ צד תיו בר כמו בער והוא כמו
 בצר כלוט׳ מבצר וספפר הוא לדעתו ניפפער ולא
 ידעתי למה לא פתרו בור בלים מבצר.והחכם
 ראבלינזאהן השוה עם בור ספרוים והחכם אפפערט
 פותר הפי' הזה ואמר שלא מצאנו כתיבת בורפפר,
 אבל אם השערתינו כי כן גרם רבי נו בע׳ חצצרת
 אמת היא היטב י׳ל שדעת ראבלינזאן יש לה
 סמך ומשענה. אבל גם גי׳ בור שפת יש לקיים
 והראיה מקידושי׳ ע״ב. שאמריגן שם ועיי׳ ירו׳
 קידוש׳ פיד הל״א וירו׳ יבמו׳ פ״א דיג: הביל יטא
ת בבל עיי״ע תכלת י ר ח  תכילתא דבבל פי׳ א
 ומקשינן בקידושין שם מאי חביל ימא אמר רב
 פפא זו פרת דבורםי וזה בלי כל םםק שיבוש או
 קיצור מבורטיף וביומי יי. בפירוש כתוב כלח זו
 פרת דבורסיף ולפי עדות של פטלאטיאום נקרא
Byrsia או לעדות באכארט אי. ט׳ Barsita גיכ 
 וזה ממש בורפי ועיי׳ מאננערט כרך ה׳ ח״ב צד
 שיה. היוצא לנו מזה בורסיף הוא תכלת פי׳
 אחרית וסוף של בבל וזה הועיל לנו לקיים גי׳
 רביגו בור ש פ ת או לגי׳ כ״י רש״י בור שפו והוא
^ כלומר פוף ואחרית והגי׳ זו מועילה לנו  ל״ע ׳
 עוד להסביר דרש של סנהד אויר מגדל משכח
 ופי׳ רבינו בעי אויר ובכאן וכן רשיי כסנהר משכח
 את.התלמוד וזה ממה שדרשו בורסיף כמו בור
 ספה או בור שפה והוא ל״ע סי׳ ט ש כ ח.—
 ובע׳׳ז י״א: בית בל בבבל בית נבו בכורסי בודאי

 צ״ל בבורסי והוא בורםיף] —

roher, unwissender iSt-lf. ב1יו*ם<]י (מל״פ * 
 Mensch) מורגל בפי המון עם לומר,
 בורסקי על איש בור ועם הארץ ושאין לו דרך

 ארץ והוא מטש.ל״ס.

vor Fiille £ ? י צ p p ,<0׳J־] ,<׳ip'jx̂ w ץ (»'> מל׳׳י י  ב
 strotzen, uberstromen Ppi^a) ; בי) מל״ס
 ברץ ran- dnrchbohren בריש משנת מנחו׳ (ש״א
 מ"כ י״י־ז הקומץ החסר והיתר פסול איזהו יתר
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 שקמצו מבורץ חסר שקמצו בראשי אצבעותיו
 כיצד יעשה פושט אצבעותיו על פיסת ידו. ובס׳
 שתי מדות (שם צי. ועיי׳ ירו׳ שקלי׳ פ״ד דמ״ח.) הלח
 בירוציהן קודש מדת היבש בירוציהן חול פי׳ היוצא
 מהן וירוץ לחוץ. והלח יורד בתוך הכלי ויוצא
 לחוץ וקדשו הכלי על כן קודש ובירוץ היבש
 אינו נכנס בכלי קודש על כן חול׳ ובר״ג דם׳
 הוציאו לן (יומי מ״ז. ירו׳ יומי פ׳יה דט״ב: ספרא ויקד
 ב׳ פ״> ת״ר מלא קמצו (ויק׳ ב׳׳ ב׳> יכול מבורץ.
 ובע״ז בס״ג דפי ר׳ ישמעאל (נ״ט:> נקטוה לידיה
 כי היכא דלא לישכשך ובירצוה עד דשפי י) פי׳
ב בצד החביות והוציאו את היין עד ק ו נ ש  ע
ה פי׳ ״ י ח א  שיגיע ממקום שיד הגוי מנעת. * [
 המלה בל״י הרשומה נתמלא עד שיוצא ויורד בצד
 הכלי ומה מאוד נחמד סירש״י למנחו׳ צ׳. מה
 שנופל מן הכלי לאחר שנתמלא היינו בוריצין
 וליוט׳ טבצבצין מכל צד ויוצא ע״כ, אבל כציון
 של ע״ז פירשיי מענין ע׳ הבא אחיז ודעת רבינו
 נתאטתת עיי הוראת המלה בלים הרשומה] —

S>A , h s  ברץ = בורצא (בלים ברצותא מלים .
) בסיג דעיז (ע״י:) < B a n d , saum, Endo b j 
 פחיף להו אפוטיהו וחתים להו אבורציהו4) פ״א
ה ורש׳י פי׳ ג״כ י י ח א ]  וחתים להד אשולייהו *
 המלה הזרה עיי שוליים וכן פי׳ בירצוה של ע״ז
 ניט: עיייע הקודם לזה. ובל״ם הרשום׳ טעם המלה

 שוליים ושפה] —

 * ברץ (בל״ע /kiar, siohtbar werdcn-i) תופפת׳
 כלאי׳ פ״ג ריא בן יעקב אומר נראין דברי
 ריא [וט״ס הוא וציל ר״א אומר נראין דברי ר׳א
 בן יעקב וכ״ה בכ״י אשר היה לפני בעל מראה
 הפנים בירו׳ כלאי׳ פ״ה הל״ג עיייש] בחריץ טבורץ
 פי׳ בחפירה וגופה שכל כך נתפשטה עד שתהא
 ניכרת ונראת בעין וכן טעמה בל״ע והראיה שבירר
.  כלאי׳ פיה דכיט ע״ד הגי׳ עד שיהא מבריק .

 מודין חכמים לר״א בן יעקב בחריץ מבריק.

 * בירצא בגיטי׳ פיט: טיס תחת כירצא עיייע כרץ.

B e r y 1 1 , 4 ־ ־ ־ ט ע * ם ; י ל מ ) ן י צ ו ר י  * ב

 Krystaii) תרג׳ ראטות וגביש(איוב כ״ח.
 י״ח> פנדלכין ו ב י ר ו צ י ן כיה בגי׳ רבינו ע׳
 פנדלכין ובנו״ג בורלין ועיי׳ תריי א׳ דברי׳ ליד.

ן י צ ו ר י  ־ ה

 י) בנו׳׳ג ד׳ יוסף ולא נהירא שהרי ר׳ יוסף קרי אנפשיה ורב תבואות כנח שור. סנוור׳ מ״ב• י"7 יאמר על בגל גנאי כל
 כך אכל לגי׳ יכינו לקים ועיי׳ בהפשב״ע. י) וכן הביא בעל מ״ב לב»ר פל׳׳ז וכנו״ג בור שאפי ולפי גי׳ כ׳״ רע.י
 לסוב׳ שם הגי׳ בסנהד׳ בור שפו עיי׳ ד״ס שם צד נ״ג: ומעי חצצרת יש להוכיח שלפני רבינו היה מונה גם הנוסח
 בור ספר שפי׳ בור מן ספרים. *) בנו״ג וברצוה עד דשייפא. 4) כיה בכל כ־י חוץ מכיי ויו ושם בטיס אמירציהו.

 ובנויג אבירצ״הו.

\ 
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 ד תרג׳ אסתר א׳. די ויש לקיים גי׳ שתיהם כי
 ?יריץ בל״ם כמו כלור וטעמו קרימטאלל ובורלי
 נתחלף םעמים עם כולרץ עיייע בלר ד׳ ועי בורלא
ע בירזלין. והחי לעווי טעה לומ׳ שהוא כמו י י י ע ׳ ו * 

 איבריזין עיי״ע.
der Fluss Brizoana, Brizana an der) כרךצ?ין * 
 Kasto von Persia) מ״ק ד׳ מעיב רב
 אשי שרא לדיו לבני מתא מחטיא לאקדוחי נהר
 ב ו ר צ נ י ן י) שבאמצע הנהר ששמו בורצנץ עכיל
 הזהב של רבינו וכן העיד אממיאנוס כ״ג, כיג
 וארייאן קורות הודו ל״ט על נהר בריצנא או
 בריצואנא על חוף פרסית שהוא מלא שרטון ועיי׳
 עוד מאננערט כרך ה׳ ה״ב צד שצ״ב. וברייץ גיאת
 הלכו׳ חוה״מ עפוד י׳ הגי׳ בירן וכיה ברייף
׳ ומוגה עפ״י ב"מ כיד: שהוזכר י ש ד ח  בדפוסי׳ ה

 שס כך שם הנהר ועיי׳ דים ט״ק צד הי.

(Zier, schmuck v/4׳i ברצו^לפ״עטל־פ"®)! 
 תרג׳ ירו׳ [א׳] ואת פארי המגבעות
ה ׳ ׳ י ח א p יי"0, נ"ח> וית ברצוץ כובעיא). « ן 1 a 9 ) 

 פי׳ בלים פאר והדר והחי לעווי טעה במח״כ] —

. א ת י צ ר י ב ע ב י י י א ע 1 י י צ י * 5 

blitzen, vom Blitz ge- בהפעיל מליע) ?pi 
Blendung, ביר ק ית, ביתקתי ;blendet sein 
Blindheit in Folge des B) בפי המוציא יין l i t z s c l i l a g s 

 בגט׳ ושאר כל הטשקין(שכח עיח•) דם כרי לכחול
) אחת שכן כוחלין לברקית®). ובם׳ ערבי , ן  עי
ה (קי־א סע״ב) ב ל ף ה ן ס  פסחי' בגט׳ לא יפחתו לו ב
 משתא טיא י) בצעא קשה לברקתי י). ובריג דמי
 שאחזו מימי׳ סי0•* לברוקתי ליתי עקרבא רשב
 חומרי וכי. ובבכורו׳ בם׳ על אלו מומין(ליח••) לבן
 צף הדי זה מום משוקע אינו מום וםימנא מרקא *)׳
 ובם׳ השוכר את האומנין (ב״ס ע׳׳״• י השובר את
 החמור והבריקה גמ׳ <שש: יעיי״ע אבזקת) הכי תרגומי
 גהריתא. פי' שעיניה יפים ואינה רואה עיי רוח
 יבא זה החולי וכן פי׳ קשה לבורקתי7) רוח
 שאוחזת את העינים. ״ [אחי״ה ונגזר׳ הטלה מערך
 הבא אח״ז עיי״ש. והבריק פתרונו מוכה מברק
 וכיה בל־ע וברוקתי או בורקתי פי׳ עורון עיי

 הכאת הברק ולזה כיון ג״כ לישנא דגמ׳ הכי תרג׳
 גהריתא, או ייל שהוא בדרך לשון פגי נהיר•
 ודש״י פי׳ המלה כשבת, בכורו׳ ובב־מ הנ״ל עיי
 לע״ז מייל״א והוא ליצ manie פי׳ כתמים כעין
 וכצ״ל בגיטי׳ שם תחת טייל״א אבל טול׳׳א וטייליא
 שעל ידו לועז דש״י בפסחי׳ ע״ג. בכורו׳ ט״ז.
 כיח, ליח. זבחי׳ ל״הי. הגיג׳ י׳׳ב. ובפי׳ על ויקי
 כ״א, כ׳ מלת דוקין הוא ליצ tone כל״א הייטכען
 אים אויגע פי׳ עור לבן או שחור בעין ונקרא
 החולי כידוע בלי׳א שטאר ולפי_םירשיי זה אולי
 יש להוציא את המלה מל״ע ^ פי׳ תבלול של
ל (ייק׳ שפ) ל ב  לבן ושחר בעין, וע׳ זקני׳ הערציקר ת
 פי־ כתם לבן בעין וכיה במפר טוביה

; ייא. הי. חי] - ; ג׳, ייז)• ו׳, ח׳  ב׳, ט׳

B1itz,_G1anz J בורקי j j והקכוץ J y בךק <בל״ע 
Morgen- ^  Glanz = Morgenstern כל״ע י
ם (פיח ס״א דנ״י.) על ו ק ה מ א ו ר ש׳ ה ) ב a n b r u c h 

 הברקים ועל הרעמים, פי׳ הברק הזה מאש של
 מעלה הוא יוצא ומבהיק העולם שנאטי (יחיקא׳
 א׳- י״ג) ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בוערות
 כמראה הלפידים. הרואה אומר בורקי'בם׳ אמר
 להם הממונה (יום׳ פ״ג, מ״א דנ״ח• י) ובתמיד פ״ג
 גד׳׳ל•) ובמנחו׳ בגט׳ דשתי הלחם <ק׳-> פי׳ בורקי
 שהאיר השחר ענין ברקים ורעמים, וי״א ענין פטדה
ת (שמית כ״ח, ייז; ליט׳ ">• * [אחי״ה ושני ק ו ב  ו

 הפירושים בבירור הס כתובים בידו׳ יוט׳ וירו׳ דיה
 שם ושם מהו בורקי t ברקת תטן אמרינן בדוק ברוקה
 (בירו׳ ר״ה יותר טוב ברק ברקא) אנהר טגהרא.
 וכפי׳ ראשון של רבינו מצאתי בפי׳ רגמ״ה ב״י
 לטגחן׳ (בקובץ כ״י אנגייליקא דף סיג) בודקי{ כלוט׳
 עלה ברק השחר עכ״ל וכעין זה פירש׳׳י ביומי
 כיח.* ברקאיג האיר יותר מברק, ובטנחו׳: האיר
 היום. ובארקה בליע בקיעת אור השחר. ומקור
 פירוש רבינו על הברקים (ברכו׳ ש» הוא בויק״ד
 פל־א וכיה במדד פט״ו הברק הזה אחר מתולדות
 האש של מעלן הוא. ברכו׳ ניט, מאי ברקים אמר
 רבא ברקא ובכיי מ׳ לי׳ כל המאמר וכתב בעל
 דים שם אות ס׳ ובאמת אינו מובן מאי צריך פי׳
 לברקים עיי׳ צל״ח. ול״נ שרבא בא לפרש ברקים

 י) כ־ח לפי גי׳ הישרח של רגיגו ע׳ קרח א׳ ובנו־ג נהי כורניץ אבל בדפוס װיניצ׳ וכסילי׳ גיס רש-י ב-רנצין וציל
c־jpTT,; 3'"35י! גגי׳ יבינו וכן פירושו מסכים טלה בטלת עש פי׳ דבינו לאקהחי נהרא פי־ לפנות שרטון בל״י 

. י) וכ־ה ככ־י ט׳ וא״פ עיי׳ ד״ס שם צד פיג. ובנו־ג בעין. «) וסגולה נגר ברקיח שאי׳ בגט׳ שש כתב [ S a n d b a n k e 

 ג״ה פליניאוס כ״ט, ל״ת. •) וכ״ה בילק׳ כיי ובאה׳ת עיי׳ ד״ס צד קע״א: ובנויג מאן דשתי. «) בנויג לכיוקתי אבל בכ״י
 כי כגי׳ רבעו, ד״ס שם ועיי׳ כסמוך בערך. ») בנוסח׳ ריק דק לבן משוקע אינו מום צף הרי w מום וסימנך ביקא
 יעיי״ע דק האחרץ. 7) ובאה״ת הגי׳ לבורתקי וטיס גיכי וציל כגי׳ יבינו. יי) וכ״ה במשניות נאפולי ובפי׳ הרמב״ם
 זכסשניו׳ פיזרו וכ״ה כידו׳ יומי דפיה ושם בגט׳ ז״מ: וירד ר־ה רפיב דנ־ז ע״ד ובן מצאתי בכ״י כ׳ ול־ד מצוין בד״ס

 יומי יד ליו: ובנויג ברקאי•
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 ע״י מלה ערבית הרשומה פי׳ אור שחר וצוהר
 ולהוציא ברק של אש וזה מה שפי׳ רש״י בצחות
 לשונו על ברקא וז״ל אישלוזיר״א ל׳ מבריק צוהר
 ע־כ כלומר בל״ר eiucere (ועיי׳ עוד ע׳ גלר0 האיר
 והבריק הצוהר אבל על ברקא תקיפא שאי׳
 בברכו׳ שם קודם מזה קצת פירשיי ברקים של אש.
 וחיק ותמצא אמת ויציב ועיי׳ עוד ע׳ גז י׳.] —

 ברק (בלים בורכא בליר borax בל״ע בל״ם
Borakwein, mit Salpctor gemischtcr i>y 
י ן י) ברךק (ב״ב צ״ זז) וי״א ביורק  Wem) יין כושי, י
 שהוא קשה ובודק את כל הגוף. * [אחייה פי׳
 בליע ום׳ ופו׳ ורו׳ ניטרום ודרך בני אדם בימי
 קדם לערב ניטרום והוא נתר עם היין ומשתמשים
 בו בבית המרחץ עיי׳ פליניאום ל״א, מיו והיין
 הזה אסור לקידוש ורשבים פי׳ לבן ורע כמו ברק
 ברקאי יומי כ״ח. ור׳׳י פי׳ שם מבהיק ומתלבן קצת.
 ובפירושי מצאתי אח״כ בכ״כ: ועוד נ״ל שמלת
 בורק כפו בארג פי׳ יין מתוק עיי״ע בארג וט״ש]—

 1 בךזקא (ל״פי׳ רב״ינו: משובח, ולפע״ד או מלים
buricus בל״י אמצי ורו׳ אמצי 
bunt- או מל״ע Zug- Lastpferd, ׳;io'jpt^o 
buntscheckigcs'1^ בלים ועי scbeckigcr Maulesel 
ח (סנהד׳ צ״ח. ילק׳ זכרי׳ מי)  Pford) בחלק בענין טשי
 א״ל שבור מלכא לשמואל אמריתון משיח על
 הפרא אתי אשדד ליה סוסיא ברקא פי׳ פוס
 משובח. פ״א סוסיא בהרג. * [אחי״ה ב״ה בכ־י
 ביר. ולדפ״ר וסיז׳ בהרגי, ובשאר כ״י ודם׳ װיניצ׳
 ואפ״ש, בחרג וכיה בער,׳ק שנת שניב ורש״י לעיז
 ל׳. ברגא ו ב כ ״ י ו״ו ב ח ג ר ודע שיש לקיים גם
 גי׳ בהרג גם גי׳ בחגר ושתיהם בליפ משובח

 ומפואר כי ראשון בלים והשני
 ובהשקפה ראשונה עלה במחשבתי לומר שמלת
 ברקא הוא ל״פ ויוני׳ ורומי׳ האמצעי וענינו סום
 למס עובד אבל אחר עיון מצאתי לבבי נאמן
 לפתרו מל׳׳ע ופי הרשומה בתחילת הערך וענינו
 סוס מסורק וצבוע בהרבה גוונים ולזה עולה יפה
 מאוד מאוד תשובת שמואל מי אית לך כאד הזר
 גונא (לסי גי׳ הא?יתית של ע׳ כאד) ומאמר
 פרפי הוא פי׳ המור בר אלף גוונין
 ושיעורו: שבור מלכא בדרך גנאי אמר אשלח
 למשיחכס סוסיא ברקא כלוט׳ פום מנומר ומפורק
 בגוונין ושמואל ידע מה שישיב לאפיקורס וללץ
 הוא יליץ מי אית לך חמור שיש לו אלף.נוונין
 לא מסורק בגוונים מעט אלא הרבה מאד. ורשיי

 ם•׳ בסנהד׳ ברקא: מסורק ואמת היא. ומה שאי׳
 עוד ברש״י ומכוון ונאה נ״ל ממשך אחר פ״ רבינו
 שפי׳ ברקא משובח וכ״ה בפי׳ רש״י בעיז ל׳.
 ועיי״ע בארג. ומה שפי׳ עוד ל״א פופיא בדקא פום
 בדוק לרוץ ע״כ נ״ל להגיה ליא פופיא ברקא סום
J פתרונו קל הפירוץ. ועיי׳ y בדוק לרוץ כי בלים 

— [  ־ עוד ע׳ ברקא ד

 2 ברקא (Haar או מל״פ Kameelliaar או
I T T . ־ 

(Haar an den Augonliedorn —̂׳  טל״ם 
 בסיג דמי שאחזו (גיטי׳ °״ט-> לשברירי דליליא
 ליתי שדרא ברקאי) םי׳ חבל של שיער, ובם׳ אין
 מעמידין בגט׳ דמתרפאין <ע״ז ב״ח:> ובם׳ במה אשה
ס (שבת 0יז>נ) נירא ברקא פי׳ י נ כ  בגט׳ ד ה
 ליציא. *[אחי״ה ב״ה בכל ב״י והוא בלאי״ט
 Kotte, Zettei, licio כן קוריןהחוטין הנמתחין באורך
 אל בם האורג ובדפיע כאן ובע׳ נר ה׳ הגי׳ ליצו.
 וכן לועז רש״י בשבת ע״ג. דיה בתי נירין ליצ״ש
 והוא בל־צ lice, lisso וכן פ״ רש״י בע־ז ^נירא
 ברקא: ליצא של שיער בהמה ובגיטי׳ ח ב ל של
 שיער בהמה. ובכולם נמשך אחר רבינו. ובסוף
 הערך אי׳ עוד בכיי פאריז ״ובלעיז שלטלינא ולא
 ידעתי לפתרו. ובענין ברקא נ״ל שהוא ל״ס יטעמו
 שיער בפרט שיער של גמל ועוד משמעו שיער

 של ריסי עינים] —
י בנין גבוה׳ ^ ,-^Jy מל״פ stookwerk 3 ברקא 
 אמצי CWohnzimmer, burica בריש

 ובל״ר
 פרק המוכר את הבית <כ״ב ס״*•) מאי יציעה הבא
 תרגומו אפתא 4) ר׳ יוסף אמר ברקא חלילה בבר
 פירשנו בעי אפתא. ובפ״ק דעירובי׳ בסוף הלכה
 ר׳ יוסי אמר רחבן ג׳ טפחים יעייי׳ ט"י-> ההוא
 ברקא דהוה בי בר הבו פי׳ בנין כמין תא דהוה
 בי בר חבו עפיי המבוי וחלקו כו אביי ורבא כל
 שמתם ומפורש בהמוכד את הבית (ב״ב שם).
 * [אחי״ה פי׳ ברקא בל״ם בנין גדול שיש לו
 תחתיים שניים ושלישים וכן פירשנו למעלה בע׳
 אפתא שטלה אחרונה זו בל״י עליה העליונה. והוא
 כמו יציע של מקרא ופיר׳ היציע הוא שעושין
 באמצע הבית מקיר לקיר כמו.עליה והוא כטו
 חדר להשתמש בו בהצנע, אלה דברי דדיק בם׳
 השרשי׳ ע׳ יצע ועיייע גרע והוא הנקרא ג״כ תא
 בל־ט. וכן הכין רש״ שפי׳ לביב אסתא אפנטייץ
 והוא בליצ appendice וכן לועז ביחזק׳ מי, ז׳ תא
 יציע שקורין אפנדיץ וכן לועז רש״י כיי יציע
 בפסחי׳ ח׳. עיי׳ ד״ס שם והוא בנין בנוי ע״ג בנין.
 1) בנוסח׳ הסר. 1) ב״ה לגי׳ אמיתית של כ״י ו״ו ודפיר ולפי זה הערת ריב בע׳ שידרא מיותרת כי נזדמנה לו גי׳ מוטעת של

u-ar•/! דפוסי׳ שריא. 3) כיה בנכון בכיי ו״ו אבל דפיע דד,כנים בט׳׳ס. 4) עיי״ע 
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 ומעתה ניכל לפרש גס אפתא מל־י ורומי׳ אמצעית
 ayC;, absis, absida שענינו בנין החיצון בנוי ע״ג
 בנין תחתון וסאת ראשו בלוט וקטור וחלול עיי׳
 דוקאנש ח״א צד ל״א וסערלעס במאמרו צור
 ראבבינישק שםראכ־ אונד אלטערטומסקונדע
 — [ל״ז

Maulesel, namcntl. der im Koran go־) * 
nannto J) ירו׳ ב״ב ס״ח דט״ז: ארכביה l ^ 
 אתרי רבשי ברקי א״ר חזקיה לא אטרין אלא מייתי
 תרין סוסוון חיוורין ומרביבין על תריהון ודין אזלה
 ברא ודין אזלה בדא ובי. זה הפי׳ הביא הירו׳ על
 מי שכתב מתנה בלשון קנין וכ״ה בירו׳ קידושי׳
 פ״א ד״ס סע״ג כתב מתנה בלשון קניין א״ל
. « מהו ארכביה אתרי - ארכביה אתרי ריכשי
 ריכשי ברקי וכי, ולפי זה סי׳ ריכשי הוא ברקי
ם עיי׳ רד״ק מ״א הי, ח׳ ובאמת י ד ר  ורכש הס פ
קא בל״ע הוא הסום שרכב עליו מחסד והיה  בי
 חציו סוס וחציו חמור כלוט׳ פרד וזה מה שאמר
 שבור מלכא לשמואל אשדר ליה סוסיא ברקא
 כלוט׳ תחת חמור אשלח למשיחכם פרדי שהוא
 טין סוס ומין חמור וקל המירוץ הוא, ועל זה השיב
 שמואל שאין לך חמור מאלף גוונים ודחוי בעלמא
 היא ומה שאמר מאלף גוונים בחר לו לשון ערומים
 כי הוראת המלה ג״כ מסורק וצבוע בגוונים עי״״ע
רקא א׳. ובמשל הנ״ל ארכביה אתרי רכשי ברקי  כ

 לפניני ב״ב בבלי קנ״ב רע״א חסרה מלת ברקי יען
 שהש״ם בבלי לא ירד לשקלא וטריא מהו ריכשי

 כי בבבל הבינו היטב הוראת ריכשי.

 * 3ידכך, ב1רקיי (ein jor. Amoracr) תלמידו
 של ר טנא עיי׳ הציונים במבה״י

 למהרז״ף צד ס״ח. ועיי׳ עוד
 חיים.

 ס׳ ראה קהל״ר

 • ברקא, ברקן. ברקתא (בל״ס ברקא ובל״ט
 ברקת Smaragd) תרגם ברקת ועיי׳

 עטת״ר להח׳ לעור.

 ברקין Piuderhosen בל״ם ביאקין בל״ר
 bracae, braccae ובל״י אמצעית
 כריש ילמדנו פסקא מן האדם (כחנחו׳ לי׳
״א) אלו ברקין אל °׳ י י נ  יע״״ע °טש> פטשיהון יי
 הנתונות על יריכותיהן, ובידו׳ דשבת פ׳ כתבי
 הקודש <פט״ז דט־יל יעיי׳ כגלי ק״ב•) שני פבריקין
 ושני אבריקין פי׳ בליר מכנסיים). * [אחי״ה וכיה
 בל״ס ובל״י האמצע״. וכן נמצא׳ כתיבת המלה
 אוורקסין, אכרקסין ובתר״י שמות כ״ח. טיב בט״ם
 אכרסקין, וכן ספריקין ועיי׳ כל ע׳ המיוחד

 לעצמו] —

 * ברויקלי כבר סירשתיו בע׳ בדולקי עיי״ש.

 * ברקום (*)*?*/ ,rweinpfaw ט״ס תחת כרקום
 עיי״ע כרקום במ״ע,

 * בךכןיריה pai. Amoral) ירו׳ פוף כלאים דל״ב
 פע״ג רב ברקיריה וד׳ לעזר וכי׳ אמר

 רבי ברקיריה לד׳ לעזר וכי.

 * ברקוריאני (לדעת ריט״ז בט״ר א׳. קי׳ג
 Herculiani « . Jovian i ולפע״ד
fWegaufseher, Yiocuri = Stadtaufselier Jccori 
 אסת״ר פ׳ בשנת שלש: פרתטים אלו וכי. והעמיד

 וברקוריאני יבולני

 ג:ר1קא * (ein Tanaite) ר׳ יוחנן בן ברוקה עיי׳
 ד״ט למהרז״ף צד קל״א ומבוא המשנה

 למהרי״ב רבתי פ״א רבי צד קל־ז ובפסיקתא
 ו

 ברוקיא.
(Birki , Stadt in Babyl. am Tigris) ירקא? * 
 • קידוש׳ ע״ג םע״א בירקא איבא בבבל
 ונקראה כן עיר בירקי על טינרים עיי׳ ריטטער
 ערדקונדע ח״י צד תתקטיו ואסםימגי ג׳, א׳ תפ״ה.

 * ?[?!אי (Dorf nach Euseb. bei Asdod) פסחי׳
 ניז. ונ״ז: וסוף כריתות יששכר איש
י ועיי״ע מטרפס. ותכונת המקום לעדות א ק ר י ג פ  כ

 אייזיכיאוס קרובה לאשדוד היתד. וכעת בלתי
 נודעה ועיי׳ עוד ע׳ בורגתא. •

 אחרים תחתיהם ואלו הם
 ונ״ל שפתרונם בל״ר האמצ׳ הרשומה פקידים על
 הדרכים ועל ענין מצב ומעמד של עיר ורימ״ז שם
 נדחק לפרש כרשום בתחילת הערך, וכ״ה דעת

 הח׳ לעווי בעטת״ל,

 * בדיקשיון עיי״ע ברכסון.

 * ברקתא עיי״ע בורגתאי
t | | i t 

eig. ausgewahltes Heer, Stadt ea. 3) ברור חיל 
Stunden von Jerus. das heut. Babu-
 raia fur Baruraia, d. h. Barur Chail) כבר• פירשנו
 כע׳ אור. * [אחי״ה שס המקום הזה אשר היה
 מקום ישיבת ריב״ז הוזכר בסנהד ל״ב: ידו׳ כתוב׳
 פיא דכ״ה ע״ג, תוספתא מעשרו׳ רפ״ב מגיל׳ תעני׳
 פ״ו, ובידו׳ דמאי פ״ג דכ״ג: הגי׳ בלי חיל אבל
 לפי גי׳ הר״ש לדמאי פ׳׳ג מ״א ברור חיל ובידו׳
 מעשרו׳ מ״ב דט״ט ע״ד כני׳ חיל ובמגיל׳ י״ח.
 ויצ״ל בכתוב׳ פיה, כפר נמריא ואמרי לה כפר
 נבור חיל ולפי דעת מהרי״ש(תביאיה הארץ צר סיר:)
 נקראה העיזי כן על שם שישבו שם אגשים שהם
 בדורי חיל וכן כתב כן מתתיהו על המלחטו׳ ז׳,

26 
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 ו׳, ו׳ כי װיםםאזיאן הניח מאנשי חילו שלחמו
 זמן הרבה מלחמותיו בעיר אמויס שהיא רחוקה
 מירושלים ששים ריס (ג׳ שעה). ומצאתי ממך
 להשערה זו מסנהדר׳ שם שהוזכר בורני אצל
 ברור חיל ולדעתי על עיר אחת נתכוון הש״ס
 ופתרון בורני בלים יסה ומבורר והוא ממש העתקתה
 של ברור (חיל). ובענין ישיבת רבי יוחנן ב״ז
 מתחלה בברור חיל ואחיכ ביבנה כסי עדות
 אגרת של רש״ג עיי׳ מבוא המשנה למהרי׳׳ב

 צד ניט] —

Abkiirz. von שברירי Blindheit, corr.) ברירי 
aus שבכיױ — pers. nnobtlicho 
 Blindheit) .בפ׳ ערבי פסחי׳ בגט׳ דסמוך ואסי׳ מן
 התמחוי (פסחי׳ קיינ•) ובע״ז בפיק בגט׳ עיר שיש
 בה ע״ז חוצה לה (י״ב:) לימא איהו לנפשיה פלניא
 םלניאי) אמרה לי אמי אזדיהד משברירי. ברירי.
 רירי, ירי, רי דשברירי ברירי רירי ריי) בכםיחױרי
) פי׳ לחישה היא בתחלה פוחת ש׳ מן 3 י ח  ש כ י
 התיב׳ ואח״כ ב׳ ואח״כ ר׳ כדי שתהא התיבה מתחסרת
 והולכת. * [אחי״ה וסחיתה זו מדרך הלחישה הוא
 כמו Abracadabra של לחישת רומיים שמתחסרת
 והולכת עד סוף האות ועיי׳ ג״כ רש״י לע״ז ובענין
 שברירי• הרחבתי דיבורי במאמרי על המלאכים
 ושדים צד ציד. ובפפרי על העתקה פרסי׳ צד
 קסיח ואילך ושם רציתי לפרשו מהרכבת שתי
 תיבות פרסיות כי שב מורה לילה ומלת די ז
 מפלכה וא״כ שברירי שהוא תרג׳ פנורים פתרונו
 ממלכת לילה כי חושך ישופנו את העור. ועתה
 ברור לי שבכל מקום צ״ל שבכירי והוא ל״ם
 הרשומה ועיי תיבה זו העתיק ר׳ יעקב טאוום את
 סגורים של מקרא וטעם המלה עורון של לילה
 וכן הבדיל השים בגיטי׳ ס״ט. שברירי דימטא
 ושברירי דלילה. ואחר הדברים והאמת האלה כי
 שב ענינו לילה וכורי או חוורי ענינו עורון נתפרש
י שכיחי פי׳ השברירי ר ו ו י  לנו הלחישה בכסי ח
 או לסי תיקונינו השבכירי כלוט׳ שד עירין של
ם של עורון י ל כ ב  לילה נמצא בכסי חיוורי =
 ושיעורו לא ישתה אדם מים בלילה בי שד מצוי
 בכלים של עורון ױ£ם רובץ ואל השותה תשוקתו
 וכן ראינו בע׳ בביתא א׳ ג׳ב נגד ברוקתי שהוא
 חולי עוררן (עיייע ביק א׳) הלחישה ו ל י ח ר ו

 לכלבא וכי, פי׳ יעוד בבת עינו של כלב. ועיי״ע
 בת חורין א׳] —

Gericht c o / ־ א לפי׳ רבינו מל״פ • י # ת  * ב
Butterhonig- (עיייע) ולפע׳׳ד אברושך 
 kuchen) גיטי׳ פיט: ליתי תלת ברושייאתא דחיטי
 ונישטרינהו בדובשא וניכול׳ ושם ליתי תלת
 ברושייתא דשערי ונשטרינהו בכטכא וכי, ומזה
 נשמע דדרכו להעשות פחיטים או שעורים ודרכו
 לשרות בדבש ולאכלו בכותך של כטכא ולפי זה
 שוד, בטיב של חלות הנעשות מחיטים.או שעורים
 ועוד בצירוף דבש וחטאה ושמם בל׳ם עיי׳
 ערך אברושך. אבל רבינו בע׳ כרושייתא גדם
 בכ״ף ובע׳ כפך גרם קרושיתא ופי׳ חלות וכן פי׳
 רש״י לגיטי׳ וא״כ נוכל לומר שהוא לים הרשומה

 וטעמו מאכל ונזיד.

 * בריש (.K. N) גיטי׳ י״ד: עיייע ארדא.

nackt o ואותיות h ,8 מתחלפות t t בר^אן <בל״ם 
(sal) (septom) inra (sex) ic, כמו 
ם דשאול ו ר  וא״כ ברשאן כפו ברהאף ויפול ע
 <ש״א י״ט• כיי) תרג׳ ונפל ברשאן. • ואחי״ה בכל
 כיי ע׳ ועה״ק במלה אחת וכ״ה בתרג׳ שם רק הגי׳
 ברשן ומסדר הערוך ג״כ משמע שעיק׳ הגי׳ בדשאן
 אבל בדם׳ אט׳ ופראג בטעות נסדר תחת סוג מלות
 המורכבות עם בר כאלו תהינה שתי מלות. וברהן
 בלים ערום וידוע כי אותיות ה׳ וש׳ נתחלפות
 בלשון עמים זרים וכן העתיק ר׳ יעקב טאוום
 ערומים (בראשי׳ ב׳ כיי׳) ויתגל <שס טי׳ ניא> תגלה
 (שטיח ב״ כ״א) ע״י ^*־* ושם עירום(דברי׳ כיח, מ״ח)
• וז״ל רש״י לשמואל שם ויפל ערום ונפל J ^ 
י ובשם ר׳ מנחם א ל י ט ר  בדשן׳ תר״י ונפל ע
 ששמע מפי ערבי א׳ בדשן בל״ע משוגע ע״כ
 וכונת ערבי זה בלי פפק למלת ־?Vs• ובל״פ
 שניא פי׳ משוגע וא״כ בר שן איש משוגע אבל
 עיקר הוראת המלה כמו שאמרנו בל״ם ערום
 והחי לעווי בעטת״ר גם הוא פותר .בענין משוגע

 ושגגה היא] —

k i e i n e א , ר ה א ת י נ ו ש א = ' י נ י ם ש ״ ל ב א ( י נ ר ש 3 
t י t t t t i t 

d. h. theilweise Wasserableitung ; 
Wasserableitung nach dem ganzen TJmfang" שניא 
 des Fiusses) בגיטין בם׳ הניזקין (ס׳ סע־ב> הנהו

 1)וכיה במנוד,״מ סי׳ שפיו וכ״ד. בכיי א״פ ובאר,״ת פלוני פלוני עיי׳ דיס פסחי׳ יר קע״ב: ובנויג פלניא ובעי ז פלניא

 בד פלניתא. *) כיח בכ״י ו״ו אבל בשאר כ״י ודפ״ר לא נכפל ובדפי וויניי׳ ואמש׳ נכפל רק דשברידי. י) וכיח באהית
 וכעץ זה במנו״ח דמשתכח בכיסי חיוודי׳ ובנוסח׳ שלנו חסרה מלח שכיחי ואי׳ בפסחי׳ וצחינא מיא בכסי חיורי, ובעיז

 3גי׳ רבעו רק בלי מלת שכיחי.
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 בני בי הרמך י) דאזול *) כרו י) בר שניא וכי, פי׳
 בר שגיא בל׳ ישמעאל טחול, ופי׳ דבר המועתק
 ממקום למקום כי משנין את טי הנהר מללכת נגדם
 ו מ ס י ב ן אותן או רובן ממקום שהיו הולכין בו
 אל מקום אחר אותו המקום המשונה אם לכל
 מי הנהר נעשה נקרא שניא ואם לטקצת מי הנהר
 נעשה נקרא בר שגיא. ובי הרמך זו עיר היא אצל
 פוטכדיתא ושם מימי פרת מתחלקין לכמה חלקים.
 כאו בני הרטך ופתחו נהר אל אחד חלקי פרת
 שמכניס קצת מימיו וסובב בג׳ וד׳ פרפאות וחוזר
 ומטיל את הפים אל פוף הנהר העיקר, והעליונים
 ד& בני המקום אשר תחת השניא ולמעלה ממקום
 חזירת המים וכן הוא: •[אחי״ה כאן חסר׳
 בדסוסי׳ הצורה וכן חסרה ברש־י לגיטי׳ אבל אי׳

 בכיי ויו א׳ וב׳ ה״ב ל״ר ופאריז ולונדון.

 א.
 סימן הצורח לסי הכ״י ו״ו א׳, ב׳ ה״ב ואאריז:

.  ב

 פיטן הצורה לפי הכ״י ל״ר:

 I K ײ
s I a i m i n 

 כןשילהי נהר*

 ] זה הנהר העיקר
 וכן עילאי

 ב.
 סימן הצורה לסי כ״י לונדון:

 נכנסץ הטיס

 שילהי נהרה זה הנהר העיקר

 כיון שעשו כן באו בני המקום שהפיבו המים מטנו
 וצעקו לפני אביי אמרו לו הרי הנהר אשר לפני
 ארצינו (מתקין תיקנא) [גיל להגיה: מתקיל
 תיקלא]4) ופי׳ שקרקעיתו עולה למעלה ואין
 המים עולין עליו אלא נשסכין כולן אל בר שניא
 אמר להן לבני בי הרטך לכו וסייעו את בני המקום
 הזה בכרותם את הנהר כדי שיורידו בו מעט למען
 ה ב י א ו ש ם ם י ם י) ולא ישפכו כולם לבר שניא
 אמרו לו הרי השדה אובדת וחפירות מתייבשין
 אמר להם א״כ צאו מן המקום דהכין דינא כל
 דאלים גבר, זה פי׳ רב האי גאון. * [אחי״ה ודע
 דהצעת הסוגי׳ בגיטי׳ כך היא: הנהו בני בי חרמך
 דאזיל כרו בריש דשנוותא ואהדרוה ושדיוה
 בשילהי נהרא אתו עילאי לקטיה דאביי אמרו ליה
 קא מתקיל לנהרין וכי, ופירש״י חרטך שם העיר.
 שנוותא שם הנהר, כרו בריש דשנוותא וכי, רצו
 להקיף את שדותיהן בטי הנהר וכרו מלמעלה
 שדותיהן לצד ראש העליון של הנהר והשיבו
 מקצתן פביב שדותיהן וכפוף שדותיהן הסיבוהו

 עד שחזר ונפל לתוך הנהר כזה:

 כן הצורה במהרש״ל. והנה אם פי׳ רבינו כעל
 הערוך קבלה נקבל אך לוא היה בידינו להכריע בין
 הגדולים אז היינו מסכימים לפירש״י שקרוב יותר
 למובן ולמשמעו של גי׳ הש״ם כי לגי׳ רבינו
 ורה־ג יש הבדל בין כר שניא ובין שגיא והבדל
 זה מאן דבר שטיה ודעת לנבון נקל בי בר שגיא
 נשתבש מן בריש שניא או בריש שנוותא ולקצת
 כ״י ערוך ועהיק הגי׳ ברשניא בתיבה אחת. ועוד
 יותר ברור כי שניא שם עיר כמו בי הרמך שם
 עיר ושם אגם וכן הוא באמת שם אגם ^
 Urmia וקרוב לאגם ההוא העיר ארמיה בצפונה
 של מדי ובלי פסק זו הרמך או הרמיך (לגי׳ כיי
 מ׳ למ־ק עיי׳ לעיל). מעיר הרמיך נמשכה טפילה
 לטזול Mosul אשר תכונתה בבקעה גדולה ומצד
/ ^״*Uschnu, Uschnfije *jj על ״  אחד לעיר ^
 רגל ההר הגדול של קורדישתאן ועיר זו נטשכה
 למטה אל גיא כלה משקה ונהרים בזאו ארצו,
 עיי׳ על כל הענין באריכות עי־אנישע אלטער-
 טומסקונדע להחכם הגדול י שסיעגעל היא צד
 קכיה ואילך, ומעתה זכינו להבין דברי חז״ל הנהו

 י) כיה ג״כ בע׳ הרמך וכיה ברי״ף וברא״ש למ״ק ד׳ סע״ב וברי׳׳ץ גיאת הלכות הוה״ם עמוד י׳ ובמ״ם פיה מהל׳ יו״ט
 הליד. ובכ׳׳י ט׳ למ־ק הגי׳ כני הרמיך ובדפוסי׳ שם בר המוץ• וציל הרמך ובגיטי׳ שם ובזבהי׳ כ׳ רע״כ בני הרמך וגי׳
י היא העיקד עיי׳ נסמוך. *) בכ״י ג״ג דאזלו אבל גם בגיטי׳ דאזיל ועיי׳ בםמוך. 3) כ״ה בדפ״ר אבל בשדפיע נ י ג  י

 בט״ס בדו. *) בנו״ג קא מהקיל לנהרין. s) כיה לגי׳ כיי ו״ו׳ ובדפ״ע יבאו שם
26* 
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 בני גי הרמך דאזיל ולדעתי צ״ל דטזול (ונציל
 תחת דאזול של גי׳ רנינו) כלומר בני אדם של עיר
 Urmia מצד עיר Mosul כרו בדיש דשנוותא כלומר
 כרו חפירות וצנורים לפלג לנהר תעלה וכרו אמת
 המים כראש של עיר שניא או שנוותא כלומר
 מתחילת ההר אשר עליו נפמך שגיא ואהדרוה
 ושדיוה בשילהי נהרא כלומר 'ורצו להקיף את
 שדותיהם מכל צד בפי הנהר עד שהפיבו אמת
 הפיס עד סוף הנד\וע״י העקמומית נתקלה ונכבדה
 מרוצת הנהר לצד מעלה ועל כן צעקו בני עילאי
 קא מתקיל לנהרין ויעץ להם אביי כרו בהדייהו
 ט&י סורתא וסירשיי בנכון העמיקו המים אצלכם
 בראש המפיבה כדי שישטפו המים במרוצה ובזה
 כל הפוגיא עולה יפה. ולפי׳ רבינו צריכין לפתור
 שניא מלים הרשומה כלומר אמת וזרוע של נהר
 ואולי הוא ג־כ ל״ר sinus פי׳ עקמימות של מים
 בלאיש קריממונג דעס וואסערם, בוזען, באיי. וכן
 נתפרש בפסר המשכיר. וזו ג״כ הוראת מלה ערביי
J כלוט׳ עקמומית והקפת של נהר וזו  שניה = *
: ל ו ח  כונת הערוך בר שניא בל׳ ישמעאל מ
 kreisformigo Krummung. וראיה לפירושי הנ״ל
 בענין בי הרמך שהם אנשים שדרים על חוף אגם
 הגדול שנקרא Urmia מצאתי במ״ק ד׳ סע־ב שאי׳
 שם אביי שרא לבני בר המדך לשחופי נהרא
 והיותר נכון גי׳ כ״י מ׳ שרא להו לבני הרמיך
 לפחופי נהרא וגי׳ לפחופי ביה ברייף ברא״ש
 ובריצ״ג הלב׳ חוה״מ עמוד י׳ ולפ״ד הוא ליע ^
 פי׳ חופר בכלי ברזל בארץ וא״ב מה דהתיר אביי
 לבני הרמיך לחפור חפירות אפי׳ בחוה״מ בודאי
 להשקות שדותיהם ולהקיף מי הנהר עיי צינורים
 וחפירות לשדותיהם משמע וכענין זה במ״ק שם
 תיכף ר׳ ירמיה שרא להו לבני סכותא למיכרא
 נהרא טמימא פי׳ בעי טם ב׳ לפנות מקור המעיין
 שנפתם וכיה ברש׳יי שם ועוד במ״ק שם רב אשי
 שרא להו לבני מתא מחפיא לאקדוחי נהר בורניץ
 (עיייע בורצני!) ופי׳ כריצ״ג שם לנקוב נקב שיצאו
 המים ממנו וכי, והנה היתר דאב״ לבני הרמיך
 לחפור חפירות שוה בראשו ובעצמותו למה שאמר
 אביי בגיטי׳ הניל לבני הרטיך כרו בהדייהו טפי
Urmia פורתא ונוכל להפבירו יען שמי אגם של 
 נתקלין ונכבדין ע? מאוד עיי׳ שפיעגעל שם צד
 קכ״ח על כן נחוץ הדבר לבני הרמיך לחפור בארץ
 אחר צינורים כדי שישטפו המים במרוצה ויקיפו

א . ת ר י > 

 שדותיהם ע״י מסיבות המים. ודויק והקוד ותפצא
 כי כן הוא ואכ״ט להאריך יותר] —

 * ברתא, ברת (בל״ס בת Tochter> ביב קט״א.
 ברתא נטי לא הפריה רחמנא
 לאברהם. שבת פי: ועיי׳ מ״ק ט׳: רב ביבי הויא
 ליה ברתא ובכיי ילק׳ ם׳ תצוד. ובכיי מ׳ לפ״ק
 הגי׳ ברתא אוכטתא ושם ושם קטלה (רב) ביבי
 לברתי עיי׳ דים לשבת צד פ׳׳ה: ולמ״ק צד י״ג:
 ועיי״ע טפל א׳. ברת אליתא עיייע הבא אח״ז.
 ברת חוורן עיייע בית חודון. ירו׳ ב״ט פ״ב ריח
. אית לך ברת נוקבה פי׳  ע״ג אית לך בר דכר .
 בת נקבה והקכוץ: כתוב׳ נ״ב: בנן נוקבן. ברת
 פחין עיי״ע בר פחין. ברת עלי בצלים עיייע בצל
 אי. ברת קלא עיייע בת קול. פי׳ ברת בל״ם
 פטיכות של ברתא ואות רייש מובלעת וכן
 מובלעת הנו״ן בטלת בת תחת בנת וכיה בליע.

weisse, jahrlich siebenmal jeifonde) ע ב  ברת ש
0Xuv{}0;ברתאליתא מלײ ;Feigenart 
Tochter der ונוין נשמטת ועס׳יי האגדה Feige 
) רני עקרה  Trauer) בביר פטיו ויטע. ובפפיקתא,
ה (בראשי׳ ג׳׳ ז׳) ומה נ  (יקמיב:) ויחפרו עלה תא
 היתה אותה תאנה . ר׳ אבין אמר ברת שבע
 (דאייטיאת) י) [דאיתיאת] שבעת יוטיא דאבלא
 לעלמא, ר׳ יהושע בשם ר׳ לוי3) אטד ברת (אלי)
 [וצ״ל אליתא] דאיתיאת אליתא ובכיתא לעלמא.
 ״ [אחי״ה ודרש אליתא שהוא שם למין תאנים
 בל״י הרשומה בלשון נופל על לשון כי אליא

 ובנקבה אליתא פי׳ הפפד וקינה, עיי׳ הרב החכם י
 ר׳ שלמה בובער בפפיקת׳ שם אות ל״ה. ולמה
 נקרא מין התאנה זה ברת ש ב ע כבר פירשנו בעי

 בנות שוח עיייש] —

Cypresse, 8yr. hb.בריתא(בר1ת, במש 
) בריג דאם אינן מכירין (י״ח ־ . s . bb. Lex 
 כ״ג•) ובם׳ המוכר את הפפינה בגמ׳ זיתים לקוץ
 (ב״ב פ׳: ועיי' ילק׳ ישעי׳ מ״א רמז שייר וב״ר פטיו יירו׳
 נתיב׳ ס»"י יל״א ע־י) ברוש ברתא 4)׳ כארזים עלי
 מים (במי׳ כ״י׳ י׳) תרג׳ ירו׳ [בי] דמיין ומנטלין
 כבריתא 5). בכל עצי ברושים ובמורות(שיב 1>. ח׳)
 תרג׳ בירתיןי) ובבינרין, בצלעות ברושים (טיא
̂ י״ט; ם׳ י»».  יי׳ טיי), ברוש תדהר ותאשור (ישעי׳ ם׳
 * [אחי״ה וכן כאן בתרג׳ בירוון והטעם בעבור
 שהבינו בעלי התרג׳ כי סוף התי״ו במלת ברות סי׳

 1) כ״ה לנכון בכיי ויו אבל ככיי ר,*ב בפרש׳ ובכיי ליד בפס׳ ובדפ״ע בטיס בסוף. *) וצ׳׳ל נטו בב׳׳ר דאמטיית או בגי׳

 פסיקתא ועי״ע בנות שוח. *) בב״ד כשם ד״א ובפסיקתא רק ר׳ לוי. 4) ובנוסח׳ בביב גרסי׳ בדתי, כרתה, בילק׳
 בדאתא. *) ולפי גי׳ המתורגמן כבריותיח אבל בנו״ג במים בכריותיה. ״) בנו״ג כירוץ וכ״ה במתורגמן והביא שם את בעל

 הערוך אבל בכיי זיז הגי׳ בדאון ובכ״י חיב בראץ.
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 הרבים לנקבה
 כתוב (בשה״ש
 בנכון בתרגום

 וזה
.  אי

 מן
 יין)

 התימה שהרי בפירוש
 רהיטנו כרותים ושם
 בראתי לגי׳ המתורגמן ובנויג

 כרתי] —
Bund, Biindnisa; vocativisch 1 יי* ([הברית"!? 

 Eidesformell: beim Bund) בר״ג וברכות
 יה׳-) נאמר ברית בטלה ונאמי ברית ביםורין ובי.
 סי׳ ביית במלח ברית מלח עולם הוא לסני ה׳
1) ברית ביםורין והכאתי אתכם ט' ' ׳ י ח ׳ " י מ ב ) 

 במסורת הברית(יחזק׳ כי׳ ל•״ וי׳א אלה דברי הברית י
 בסוף תוכחות והיה כי תבא (רברי׳ כיח! ס״ט) *).
 בס׳ שלשה שאכלו כאחד בגט׳ נשים ועבדים
־ מ"ח ״ע״־) פלימו אומר צריך שיקדים ברית  יכיכי
 לתורה שזו ניתנה בג׳ בריתות וזו נתנה בי״ג, סי׳
 בג׳ בריתות דתורה בלוחות שניות הגה אנכי כורת
ת ל״י• י׳> כרתי אתך ברית ואת ישראל י מ ש י ( י " 0 

 ג"י> (כמכתב הראשון אלה, נראים מיותרים

 ה0) דברי הברית <ש0 כ״ח> י), י״ג בריתות רמלה
 מסורש בם׳ ויהי אכרם(בראשי׳ י*ז>4) בס׳ כל שעה
 בגט׳ חלות תודה (פסחי׳ ל״ח:) ברית הן הן הדברים
 שנאמרו לו לטשה בסיני C איד בתמיהא וא״ד ברית
 הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני בניחותא.
־ ללישגא קמא נראין הדברים כי ר׳ אליעזר  פי

י לי לי׳ אלעאי ברית הן הן הדברים שנאמרו ט £ 
 •י למשה בסיני כלוט׳ בתטיהא. ללישנא בתרא
 כי י׳ יהושע עצמו הוא שאמד לו ברית הן הן
 הדברים ״כלוט׳ ודאי ברית בשבוע נשבע לו כיי
 יין הן הדברים שנאמרו לטשה בסיני ואע״ם שהן
 הלכי׳ לטשה בסיני לאו טעמא בעיא ש״מ שכל
 הדברים המפורשים במשנה הלכה לטשה בסיני
 אע״ס שהן שנויין סתטא". * נאחיי׳ד• אלה דברי
 ר״ה לפסחי׳ צד ם״ז ותחילת דברי רבינו ללישנא
 קטא וכי, הם אצל ר״ח כפוף דיבור ועיי׳ עוד הרב
 החכם יוסף שטערן בפי׳ ריח שם הערה ב׳. ועיי׳
 עוד כללי גמר׳ למהרי־ק על הליכות עולם יבין
 שמועה דק״ט. — וכנ״ה שבת .קל״ה, ירו׳ יבטו׳
 פיח ד׳ט. דם ברית, כריתו׳ טי, לא נכנסו בברית
 אלא כמילה וכי׳ אבות פ״ג׳ מ׳א. ירו׳ פיאה פיח
 דכ״א. בריתו של אברהם אבינו, ד״ד, י׳ז: ברית
 כרותה לי״ג מדות, מנהד ק״ב. מ־ק י־ח, במד״ר
 פי״ח ברית כרותה לשפתים וכי, גיטי׳ ם׳: לא
 כדת הקב״ה בדית עט ישראל אלא וכי, והקבוץ

 I בריתות סוט׳ ל׳׳ז: טייח בריתות על כל מצוד, ומצוה.
 ועיי״ע ע׳ בן ברית] —

 1 בורית (יבינו פירשו לסי דעת ר׳ יהודה, והוראת
 הטלה בל״ע ./[ Schenkeiband) טהורה
 ויוצאין בו בשבת בס׳ במה אשף, (ס״ג. במשנה) סי׳
 בגמרא (שס:) א״ר יהודה זה אצעדה ומשקנא בב׳
 יריכות בלא שלשלת נקראת ברית ואם יש ביניהן
ה כ־ה בכל כ־י ״ י ח א  שלשלת נסראת כבלים. * [
 ע׳ וביה לנכון בדפ״ר ובדם׳ פיזרו אבל בדם׳
 װיניצ׳ רצ־א ובאסיל, ואמש׳ ופראג נוסח הערך
 כ*ה פי׳ זו שלשלת שמטילין בין כבל לכבל
 כדאטרינן במסקנא הטיל שלשלת ביניהן וזו היא
 ברית וכך סלקא שמעתתא עיכ וקצת מזה בעה״ק
 שגיב פי׳ שלשלת שבין ככול לכבול ס׳ במה
 אשה ע״כ וכתב הגרייב סח״ב דהפשב׳ע וצעיג
 דהא בש־ם מסיק דהיינו כבלים עיש ודע דבערוך
 דפ׳ ב׳ שנת שנ״ט ובד׳ װיניצ׳ שנת תייג לי׳ לזה
 כלל וכן מה דאי׳ בסמוך אות בדית ב׳ בדית
 בשבת בס׳ אמר ר־ע גיב לי׳ שם עכ״ל. ופליאה
 גדולה לי על בעל הפלאח שביע איך יצא דבר
 שאינו מתוקן מתחת ידו שהרי מפורש כתוב כן
 בדפוסי׳ שהביא ורק מפדר אחר ע׳ ברטיא וכן
 הסדר בכל כ״י ורם׳ ישנים רק ברם׳ אמש׳ נשתנה
 הסדר ומודפס אחר ע׳ ברית א׳. וכעין זה שגה
 הגאון ברואה בע׳ איצטגנין ע־ש, ואמת הדבר כי
 בדפי האחרוני׳ הגי׳ כמו שהעתקנו לעיל משובש
 וחלו בו ידים. והראיה שאין עליה תשובה מטה
 שנכפל הך ע׳ בדם׳ פיזרו אחר בע׳ ברית אחר
 ברטיא והוא כנופחא המוטעת בעצמה ותומה ואחד
 בעי ברית של כאן והנופח׳ הזי נבוני היא ונפקד
 מקום חך ערך בדפוסי׳ חוץ מרטיר. ועיק׳ הגי׳
 במו שהחזקנו לפי גי׳ ב״י ודפום״ הישני׳ ולפי זה
 תו לא קשי מידי ומיושב הצע־ג ועל בל זה לא
 שם עין פקוחה בע״ט למוד הערוך ח״ב צד נ״א:
 אות פיח ע״ש. ודע שגי׳ ב־י ליד בראש הע׳
 בורית וכ״ה באמת ברייף דם׳ קונשט׳ וױניצ׳ וזהו
 עיק׳ וכיה בל־ע וטעמו חבל של שוקיים עיי׳
 פירש״י ד״ה בירית (בשבת פ־ג0 ועיי׳ קה׳ע לידו׳
 שבח פ״ו הל״ד ד״ה בירית כל שהיא יחידית

 כבלים כל שהשלשלת בנתים] —

Kcinigungsmittel, Laugensalz = bh. von) ב1ךית 
 3 ברק .auch ar. Art .8 ;ברר)

 ) יי׳ע שלא הביא רבינו ויק׳ בי. י״ג כט״ש בברכו׳ ואולי בנוסח ספרי רבינו לא היה מצויץ פסוק כלל וכן משמע

) ושתי נוסחאות אלו נם בכיי מ׳ לברכו׳ עיי׳ דיס שס צד ז׳ אות סי. י) מת  מ'לק׳ כי תבא קליס רמז תתקיים עיייש. י

 כדברי רה״ג המובא בם׳ המפתח להריץ בר׳׳י ז׳׳ל עיי׳ למוד הע׳ ברכו׳ צד כ״ז. 4) ועיי׳ תוי״ט נדרי׳ פ״ג מי״א ד״ח
 שנכרתו אבל בבט׳׳ר פי״ד כתוב עשרה בריתות האמורות בפרשת מלה. 5) כתוספתא חלה פ״א וירו׳ פיאה פ״ה דכ׳א.

 הגי׳ הברית הן הן וכי (למשה) בחורב.
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ר ף״ע (פיט: במשנה) מי רגלים נתר מ ׳ א פ ת ב ב ש  ב

 ומרית ובפ״ט בנדה בפי האשה (ס״א סע״נ במשנה)
 ובפ־ק דכריתות בגט׳ המפטם (י׳•) מרית כרשינא
 ט׳ קבין כבר פי׳ בע׳ אהל. ואצרוף בבור (ישעי׳
 א׳ כיח•) תרג׳ ואברור כמה דמנקין בבוריתא.
 * [אחי״ה ול״ט הוא כברית מכבפים מלאכי ג׳,
 בי. וגם ע׳ זה אשר עליו חרץ הגרי״ב משפטו

 שלי׳ בדפופי׳ נמצא אחר ע׳ הקודם לזה] —

die Krumme des ,buris 2 בוךית (בל״י אפצ׳ * 
 Pfluges, Pflug) בתום׳ כלים ב״מ פיה
 כל דבורית טהורה מרית מחרישה טמאה פי׳ בל״ר
 האםצ׳ עץ כפוף ובפרט של מחרישה ועיי׳ עוד

 ע׳ ברך גי.

׳ בוךתיךא [צ״ל בוךתיךא] <בל״י אמצעי׳ W i 
pspsTpov>, ׳psprpov, Tragsessel, 
 sanfte) מדר׳ שה״ש פיסק׳ אתי מלבנון כלה(י׳׳ ז׳>
 כאילין מביא דלית אינון יכולין מטענין
) ואינון מטענין ליה בבורתידא פי׳  בכלקדקא'
 מין כסא מיוחד להוליך בו אדם מפקום למקום).
 * [אחי״ה ר״ב יצדק בדברו רק צ״ל בורתירא ודרש
ת (ישעי׳ ס״ו כ׳) ט^״ו ו ר כ ר ת ב ל ו מ מ א מ ל ה ע  ב

carruca, x*po0x*, •/.xpouyct.האמצ׳ ויוני׳ האמצ׳ 
 xapo-jyjov (Menrg. 223) פי׳ קרון ועגלת צב
 ושיעורו הזקנים יובילו שי למשיח בעגלת צב.
 ועיי׳ ילק׳ ישעי׳ רמז שע״ב ד״ד. והביאו. ובמד׳
 שו״ט ם׳ מזמור פ״ז משובש הגי׳ הזקנים שבהם
ן מה הם עושים מביאין ע  אינן יכולין ל ה ש
ן ה י ד י  אותן ו ש ו ע נ י ן [צ״ל וטוענין] אותן ב
 וצ״ל בבורתירא. ובילק׳ תהלי׳ סרט״ז תתל״ח גרס
 הזקנים שבהם אינן יכולין לטעון כל קרקיא . .
 טוענין אותן בידיהם. ועיי׳ עוד ע׳ גלוגדקא] —

. ם ד ע ב ״ י י ן ע י צ ת ר  * ב

(bose, schlecht בלים ובל״ע רע) # י * ב ® I 
ע (ויק׳ ב< ליג׳ שיב ר  תרג׳ בין טוב ל
 ייט, ליו; טיא גי׳ טי) בין טב לביש והעיקר ביש
 או באש). * [אחי״ה ועיי׳ע באש. באיש. באישא
 באישות, ביש, בישו ועיי־ע כשות. בפסיקת׳
 דשובה (קס״א) חציפא נצח לבישא עיי״ע בוש

 ומיש] —

. ׳ ד א ׳ ג ע י ו ב ש ע א ׳ י י י ע ב ש ו . ב י כ ש  * ב

 * ב^וכר ט״ם תחת כשכר וכ״ה בכיי שים עיי״ע
 כשכר.

trocken J; בישלא לדעת - i ל (בל״ע #  1 ב
י כומרא  רבינו trockene Haut. משל
 בל ע getrocknete, unreife Datteln) בם׳
 המוציא יין בגט׳ עור כדי לעשותו קטיע(שבת עיט.)
 התם בבושלא י) פי׳ העור שנעזב כמו שהוא בלי
 מלח ובשל י) ונפסד כשטלבישין אותו על משקל
 או על זולתו י ב ש וקשה מאוד ודרך ד,חנוני
 לצרור משקל של אבן שלא יחמיר4), משלי
 כוטרא י) כם׳ כיצד מברכין בגט׳ ועל הנובלות
 (ברכו׳ ט׳•־) פי׳ בע׳ כומרא (כמר אי). * [אחי״ה
 ודע שלפי גי׳ כיי ו״ו וליד הכל ע׳ אחד הוא,
ש ב  וכ״ה הנכון בפרט לפי׳ רבינו שהוראת הטלה י
 וכ״ה באמת בל״ע הרשומה ובושלי כטרא או כומרא
 ממש בל״ע פי׳ פגי תמרים יבשים טטונין בארץ
 מפני הבישול, ורשיי פי׳ בשבת שם בישולה לח
ט וכי עיייש וא״כ ג״ל לפרשו ש פ ו ה  כמו ש
 מל״ע הרשומה בע׳ בצל ב׳ עיי״ש ולברכו׳ פירש״י

 בישולי כמרא: שמפי חמה וכי] —

~ganz, unversohrt J) ולקח t ל (בליע #  2 ב
 הכהן את הזרוע בשלח מן האיל (במי•
ה ר׳ שטעון בן מ י ל  וי׳ י״ט) אין בשלה אלא ש
 יוחאי אומר אין שלימה אלא שנתבשל עם האיל
 דכולי עלמא בהדי איל מבשל ליה ר׳ שטעון בן
 יוחאי פכר מבשל והדר חתיך ליה ופר מבר חתיך
 ליה והדר מבשל ליה בם׳ גיד הנשר. בגט׳ ירך
 שנתבשל בה <ציח יעיב)• • [אחי״ה ורש׳׳י הודה
 ולא בוש לא נתפרש באיזה לשון ע״כ ולפיד הוא
 ליע הרשופה ופתרונו ממש משוטר בלי חסרון
 ושלם ובעלי התופם׳ נדחקו לפרש בשלה כמו

 בשל לה] —
t r ו 

teif, gar werden, reif, gar machen) 3 ב£זל * 
 .durch Sonne, Feuer u. 8. w) ע״ז
 ליה. אי לא היפך בה הוה בשיל. ושם לבשולי
 טנא, חולי׳ קיא. ריבעא דבישרא כמה חלבא בעי
 לבשולי, נדרי׳ טיט. אסי׳ צלי קרוי מבושל, ושם
 כל מידי דמתבשלא ביה רפתא תבשיל קרי ליה
 כיה לפי ני׳ רבינו בע׳ עפה עיי״ש ובנויג כל מידי
 דמתאכל וכי. פנהד׳ ציה: אפר לו הקביה לגבריאל
 כשאתה יוצא לבשל הפירות ופירש״י גבריאל
 ממונה על בישול הפירות ע״כ וכן מצאנו פנהד׳

 י) בנו׳׳ג בכל קדוקה וט״ס הוא. *) כיח ג״כ ברש״י דפי שונצ׳ ובשאר דפו׳ הישני׳ ובצ״ל בכיי מ׳ עיי• ד׳׳0 שבת גד
 פייר: ובנוי נ בבישוייה. י) כ״ח לנכץ בדפ״י, אבל בשד«״ע ונתבשל. 4) וכ״ה ב פירש׳ י שבת שס ד׳׳ח רבע. 5) כ*ח בכיי
 ויו ול״ד ובדפי וייניזו׳ ועיייע כמר א׳ וכ״ד. עיקר וכיה בריש דמאי פ״א, מ״א וכ״ה בכיי מ׳ ובשאר מקומות שהביא בעל

 ד״ס ברכו• מ־ ק״י:
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 ל״ח: אש דגבריאל, ודביר פיה גבריאל כולו אש.
 ועיי׳ עוד מגחו׳ ב״ט. גבריאל חגור כמין פפקיא
. ומנורה ה ר ו נ מ  היה והראה לו לטשה מעשה ה
 של אש היה עיש ועיי׳ ססרי על המלאכים ושדים
 צד ל״ג. ובהשאילה פפחי׳ קייב. לא תבשל בקדירה
 שבישל בה הכירך, פוט׳ ייא. שמיר פ״א ועיי״ע
 זד בקדירה שבשלו בה נתבשלו׳ ירו׳ סנהד׳ רפ״יו
 דכ״ו. בשל הזרע מבסנים השחירה הקדירה מבחוץ.
 והשם בישול. בישולא חולי׳ קט״ו: לא תבשל
 גדי וכי ואחד לאיפור בישול. ועיי׳ ירו׳ עיז פ״ה
 דמ־ה רע״ב מכילת׳ משפטי׳ פ״ב. ירו׳ שבת פ״ז
 ד״י. דרו׳ ביצי פ״א דם: הותר מכלל בישול.
 סנהד׳ צ״ה: זמן בישול סירות, פסחי׳ כ״ז. קבלה
 בישולא, ע״ז ל״ח. קרובי בישולא, והקבוץ שם
. בישולי כותים וכל בישול מענין  בישולי נכרים .
 ל״ט הוא ויש טשטעו כשול המעשר, ע״י אש או
 עיי הטבע ועיי׳ ספר השרשי׳ לרדיק ע׳ בשל.
 * ב^זלמא (טלה תוכנית ופירושה כמו הניהא
in Nacbgiebigkeit, Riclitigkeit, zu-
 gegeben, recht) אי אטרת בשלמא ױט׳ י״ז: עירוי
 יי. פסחי' ע״ו. בשלמא למאן דאטר . . היינו וכי׳
 פסחי׳ ני. ועוד פעמים אין מספר וכתב יד מלאכי
׳ קייא כל מקום דקאטר תלמודא הכי דרך י  ס

 המעיינים לבקש איזה דוחק לאותו אמורא דאתטר
 עלה ה נ י ח א או בשלמא ומתוססות יומי כיד:
ה אלא טעתה נשמע שבדיבור אלא מעתה צריך  ד
 שיהיה בו אי אמרת בשלמא עיי״ש ובשלטא
 ענינו כמו הניחא כלומר אם אתן לך שלום והנחה
 בדבר או בפלוני זה אבל מה תאמר לדבר או

 לפלוני זה.
 * עיייע בסם.

ת בשם יש גורסין ל א הביאו רבינו בע׳ ד מ ש ? * 

 אצל גי׳ גשטא׳ ובע׳ נשם ב׳ אוכיח
 כעז׳ האל שעיק׳ הגי׳ גשטא או גישתמא.

aus Beth-scbean ין (או משרש בשן ב' סי׳?? 
 אי כמו ביישני Beschamer כלוט׳ שעושה
 שטן הרבה יותר טחבירו עיי׳ בפנים) בפיאה כל
י י) פי׳ בעי י ש נ ת בם׳ ז׳ (מ״א> שסכוני או כ י  ז
 שסך• * [אחייה ובעה״ק הביא שלשה פירושים
 ולקוחים הם מע׳ שפך, ושם בעד,״ק חסרו. וז״ל
 רבינו בעי שפך . . בישוני יבשין שאינן עושין
 שמן פיא ממקום ששטו כישן (דם׳ פיז׳ בישאן)

 כטו חיפני ובישני פ״א בישגי שהוא מבייש את
 חבירו שעושה כסלים מחברו וכי וכשני הפירושים
 האחרונים העתקתי וכן כולל הרמב־ם בסה־ט שני
 טעמים אך בהופך הענין וזיל ובישני הוא נקרא
 עיש המקום והזיתים ההם לא היו עושין שמן
 הרבה ע־ב נקראו בישני לקוח מבושה ע״ב, ופליאה
 על התייר הגדול הזה שהרי בירו׳ פיאה פ״ז ד״כ•
 מפורש בהיפך ודל בישני אית דבעי מימר בישני
 ממש אית רבעי מימר דהוא מבעית [ויותר טנב
 לגרוס מבהית עיייע בהת ועי בעת כלוט׳ מבייש]
 לחבריה עד דיעניד ארבעה כיסלסין. והדש פיא׳
 פ״א׳ מ״א מפרש הך ירו׳ (בלי שהזכירו) אית
 דבעי מימר בישני ממש כלוט׳ יבשין וכי, וזה ממש
 כפי׳ ראשון של רבינו בע׳ שפך ולפום ריהטא
י (עיי׳יש פיאה נ ש י ה ב ן ד ו י ת צ ב ה , א י ש ה מ ם ן ^ ע  נ

 צי ®״ח• והתוי״ט פיאה שם <וכ״ה קצת בשנות
 אליהו) הביא ג׳יב אית דאטרי בירר שהאילן הזה
 מבוייש משאר אילנות וכי ולא זכיתי לטצא מקורו
 בידו׳ ואף כי על ידי אית דאמרי זה יפה עולה
 שיטת הרמב״ם, ועוד לזה היה מסכים פי׳ ראשון

 של רבינו בעי שסך] —

Boiwwv ב £ן (כמו בית שאן של מקרא = בישאן 
׳ וב,^״ע 0.0L ואצל ע׳ ט נ א צ י  אצל שטיפאנוס נ
Br>oavK, ואצל בן מתתיהו Bat(kav זקני׳ 
 8cythoPoH8 ״rfea«iw> בם׳ הקורא את המגילה
ן (מגיל׳ כיד c אמד י מ ו ו ט ו י ש ב י ן ש ה , כ ט ג ך ב ם ן  ע

 רב אסי י) חיפני ובישני 3) לא ישא את כפיו תניא
 נטי הכא אין מורידין לפני התיבה לא אנשי חיפה
 ולא אנשי בית שאן וכי. * [אדזי״ה בנו־ג לא
 אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה וכי, ודע
 שהכרה ירושלמית בישן או בישאן בהבלעת תי״ו
ל  <עיי׳ מבהיי לטהחיף צד מ׳•) הוא כמו בית שאן ש
א (יהושע ייז, י״א. י״ב; שופטי׳ אי, כ״ז; ש״א ל״א, ר ?  ט

 י׳ וש״ט, וכ״ה בחולי, ף: וידוי דמאי פ״ב דכ״ב עיג ובביר
ד עיר אין  רפי״ט וספ״נ>, וכניה בירר ברכו׳ פיב ד
 מעבירין לפני התיבה לא חיפנין ולא בישנין ולא
 טיבעוגין מפני שעושין היהי״ן חיתיין ועיינין אאיין
 אם היה לשונו ערוך (פי׳ מתוקן) מותר. (ובניני׳
 בבלי ליב. אי׳ כן על דבי ר׳ אליעזר בן יעקב עיש וניל
 שהוא ראביי המאוחר עיי׳ ד״ט למהרז׳׳ף צד ע״ג. בי על
 ראב״י הזקן אמרינן כמה פעמים משנת דראב׳י קב ונקי
 ובלי ספוק גם לשונו היטב הדק)• ירו׳ ביט פיי רייב
 ע־ג דרייא דבישן. ירו מגיל׳ רםינ דע״ג רע׳ד

 «) כ״ה ב־יי ק״ם כע׳ שפך יכ״ה כקצה דפיסי״-ינ״ה ב6יא׳ אבל בדפ״ר שם גישוני, ובכיי ויי כאן בשני ובכיי היב
ה w װיניצ׳, ובע׳ שפך גרס ביישוני.»)כ״ה בנוסח• דכ״ה בכיי . נ , י נ ש י י ו ג 4 א פ בנ,! מ. ש  ביישני ועה.ק 3ושנ,. ו
 י״ו ובדפ״ר רב אשי ובשדפיע נשמט «)כיה בכל כ.י ע׳ וכ״ה בדפיר וכיה בע׳ שפך אבל בדפ״ע כאן הפני ובשני יטיס היא.



ח ר ר ־ ש ן - ב ש  208 ב

ד אימי וכי,  ביישנאי [צ״ל בישנאי] שאלין ל
 ובבבלי פסחי׳ נ׳, בני כישן נהגו דלא אזלי וני,
 כיה בעיי בריי׳ף וברא״ש ובפי׳ רי׳ח וכיה.בכ״י
 א״ם עיי׳ דים פסחי׳ צד ע״ד. ובנו״ג בני ביישן,
! ובישן נקראת העיר גיב אצל ן ש י  ובכיי ט׳ מ
 שטיפנום ביצנטינום ואצל הערביים וםקיתםליפ
 נקראת בראשונה עיי׳ ע׳ זקנים לשופטי׳ א׳, כ׳׳ז
 ובן מתתיהו על הקדמוניו׳ ה׳, א׳, כיב; י״ב, ח׳,
 חי; ייג, וי, א׳ ותכונתה היתד, בדרומה של גליל
 (שמראבו ט״ז, חשס״ג ובן מתתיהו מלחמו׳ ג״ גי. אי)
 ובאמת אמרינן על בני גליל דלא דייק לישני
 (עירו׳ נ־!ג•) והחליפו אותיות הגרון עיייש ניג ן וכן
 אמרינן בציונים הנ״ל על חיפני ובישני או אנשי
 חיפה ובית שאן׳ וחיפני הוא כפר חיפנון אצל בן
 מתתיהו(חייו סי׳ ס״ד, voiv xtiaai,^־!') ופי׳ היפום
 ?םזדדז״ בל״י פוס ובפפיקת׳ רבתי פל־א הוזכרו
 סוסיתא וגדר וממש כן גם אצל בן מתתיהו (שט)
̂(UA-FCO*! ועיר פופיתא  17CTCO;, TaSapwv" אצל 
 הוזכרה כמה פעמים בדרז״ל עיי׳ מהרי״ש תבואות
 הארץ צד קיו : ושם שיער ג״ב הרב החכם הגיל
 שהיא העיר הנקראה בלש׳ חכז״ל חיפן. ובהיות
 בישן בגליל כפו שכתבנו עפ״י עדות בן מתתיהו
 (ובן משמע מפסתי׳ נ׳: שבני בישן קרובים לצידק היו ולפי
 זח לא רחוקים מגליל היו וכן נדדש ב״ר פצ״ח וירכתו על
 צידון ר״א אמר זביד וגלילי־•) לכן מציגו לאמר שמלת
 בישני של ע׳ הקודם לזה שוה עם בישן של כאן
 ונקרא הזית עיש המקום וידוע שבגליל מצוי
 שמן הרבה עיי׳ מקומות שהובאו בתופפו׳ שבת

 מ״ז. דיה בגלילא] —

aschkark ע בל׳ החואריש ^ י פ ״ ל ב  בשקר (
 klar, deutiich sein ועיי׳ בפנים) בדיג
 דם׳ עושין פסין(עירי׳ ייט-> בר מאן דבעיל גויה
 ופשיך ליה ערלתיה ולא מבשקר ליה י) פי׳ ולא
ר הברית, בם׳ בתרא דיבמות בגט׳ אין מעידין כ י  נ
 (ק״ב•) אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוי
 מסקיה ביה דבי ריש נלותא זוזי אייתי קירי דבק

 בבליתא דבק באסותיה חלף קטייהו ולא בשקדוה'1
ו (תהלי׳ ל כ י ה  סיא ולא'אישתטודעוה י), ולבקר ב
 כ״ז׳ י׳) תרג׳ ולבשקרא בהיכליה. • [אחי״ה בנויג
 ולבקרא וצ״ל בגי׳ רבינו ובאמת ב״ה בגי׳ המתורג׳
 והח׳ לעווי בעמתיר לא ראהו בי סימן רק גי׳ רבינו
 וגי׳ כ״י תרג׳. וכן תרג׳ יחקר זאת (תחלי׳ מיד, כ״ט
י (איוב ל״ז, י ט״0 ש ל פ  יבשקר דא. ותרג׳ מ
ש עיייע. ומלת ל  מבשקרנא וא״ב מוציאו מלש׳ ב
 בשקר אני גוזרה מלים הרשומה וטעמה וירוד
 ובהיר ונגלה לעיני כל איש. ואות ב׳ נופפת
 בתחילת המלה לחזק הענין ו ב״ה בעברי בשפ
 ושסס ועוד אחרי׳ וכן בדרז״ל ד״מ בדר בזר תקיפת
 הענין של דר(דרי) זר(זרי, זרע). ואולי גם שקר
 בעברי וסקר בלש׳ חכמים שענינו ראה נגזר מלים

 [א"!ש ק ר הניל] — ״

 ב&ר (!Fieisci) בגט׳ דפ״ק דפסחי׳ יט״ז:) הן ישא
 איש בשר קדש בכנף בגדו(חגי ב׳. י״ב) פי׳
 הוא שרץ ואמאי כתב בכנף בגדו ולא בידו משום
 דתנן בעירובי׳ (ק׳י:) שרץ שנמצא במקדש כהן
 מוציאו בהטיינו4) כמו כן הוציאו בבגדו ונגע
 בכנפו במקצתו של שרץ") היקדש היטמא כמו
 פן תקדש (דברי׳ כיב, ט, ועיי׳ חולי׳ קט״ו. קידושי׳ ניו:)
 (בפ״ק) [צ״ל בריש ם׳ ב׳] דאחילות (מי*) אבר
 [לפנינו עוד t מן החי] שיש עליו בשר כראוי פי׳
 נשאר על האבר בשר במקום שיתכן להדבק
 ולהתרפאות וכבר פי׳ כע׳ ארך «׳>״). ובב״ר פליה
 <ס^״י) צא מן התיבה ברוך שנתן חן מקום על
 יושביו [אף לעתיד לבא כן שנאי] ונתתי לכם לב
 כשר(יהזק׳ ליו׳ כ״י> לב בוסר בחלקו של הכירו.

 * [אחי״ה ועיי״ע חן ג׳, ועיי׳יע בסר ג׳, ובס ר ד׳.

 בשר תאור, עיייע בסר ג׳, חוליי ייז. בשר נחירה.
 ביכו׳ ליג. פסחי׳ קי״ט. ירו׳ ברכו׳ ס״ט דיני. בשר
 ודם כלוט׳ אדם. חולי׳ קיט. בישדא בחלבא, שבת
 קיט: תילתא מיני בישרא. ערכי׳ מיו: בשרא וכודי.
 ב״ב כיב. בישרא שטינא. ותואר כתוב׳ ס״א. בני

 ביצרני כלוט׳ בעלי בשר] —

 1) בנו״ג בר מישראל דבא על הכותית דמשכה ערלתו ולא וכ׳, ובתוספי שם הגי׳ בר מבא על הכותית אבל גכ״י מ׳ לבר

 מהבא על הגויה ושם ג״כ הגי׳ עדלתיה ועיי׳ דיס עירו׳ צד ל״א. ושם נסמנו שאר שינויים אבל באלפא ביתא דאו״זסי׳
 ייג צד ו׳ ע״ד מצאתי הגי׳ קרוב׳ לגי׳ רבינו בד מן מאן דבעל ארסית דממשך ערלתיה ולא מבשקר ליה, ובתוספי בכור׳
 ליו: ד״ה חזייה הגי׳ מאן דבעל נכרית וכ׳ עיש וע׳ איפס. י) כיה בנוסחאות וכיה לגי׳ ב״י ויו ול״ד אבל בדפיע מקוטע
 הציק יכדפיר וכיי ה״ב, כיד נשמט כלו אבל בע׳ בליתא הביא רבינו פי׳ המאמר בלי ציון המאמר וכן פי׳ שם בשקרוח
 כלוט׳ ולא הכירוהו וכן פי׳ בע׳ ארפס מלת כשקריר. (ולי׳ בדפוסי׳ עתי) והכיר וכ״ה ברש״י בכורו ליו: דיה בשיקריד.
 וצ״ל בשקדיה וכ״ה בתוספ׳ שם: דבשקדיהילשון הכרה וכי. «)ובע׳ בליתא בדפ״ע עוד ס״א ולא סקרוה ולי׳ בכיי וניל
0 וכ״ה בל״ם ועיי״ע. י) וכ״ד, בפירש״י לפסתי׳ U  שהיא הוספת מאוחרת הבאה מגליון לפנים. >) בל״פ אויר *
 ועיי׳ עי ד פי׳ ד׳׳ח לפסחי׳ צד כ״ו וע׳ ובע. •) שם הובא הציון מכלי׳ פיא מ״ה ואולי גם כאן להך ציון נתכוון רבינ

 וצ״ל בפיק רכל י ם.
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 schaft) ר״הי״ט. בשורתא טבתא,איכ״ר
 ם׳ היו צריה: בשורתא טבא אתבשרת. ב״ר פפ״א
 באת ליה בשורתא שמתה אמו. והוא במו בשרה
 בל״ט. והקבוץ בשור1ת ברכו׳ פיט מ״ב במרב״ריפי״ד.

Gerielit aus 4-מל״ע !־^׳ Zukost, Zuspeise 
 .Griltze, Brodmehl, Oel u. 8. w) בר״ג דפי
ת (ביכו׳ מ׳-> לית דין ו ק ר י  עושין פסין בגט׳ על ה
 צריך בשש. היאכל תפל מבלי מלח (איוב וי, 1׳)
 תרג׳ כמה דלא מתאכיל מידי בשש בלא מילהא.
) בשש לפתן אי  פי׳ כל דבר שיאכל עם הפת הו
 בל׳ משנה ובלישנא דרבנן שמו כששי) ועוד
 בא״י3) נותנין המאה בקדרה וביצים ופלפלין
 ומבשלין אותו וקורין אותו תבשיל בשש. פ״א
 אין צריך המברך להתבושש ולחזור על לפתן אלא
 מברך לאלתר מפני שיש בו מלח. פ״א מפני
 שהוא ילחם יפה ואין צריך לא מלח ולא לפתן.
 • [אחי״ה ודע שפי׳ הראשון לוקח מפי׳ רה״ג
 לנגעי׳ פי׳יב מיג עיי״ש וכן רומז רבינו על ם״ זה
 בע׳ לפתן עיי״ש ולפי׳ הראשון מסכים הרטבים
 הלכי ברכו׳ פ׳יז הל״ג הובא גם בש״ע פי׳ קם״ז
 סעיף ה׳ ועיי׳ עוד הכ״ט והגה׳ מיימוני שם. ורש״י
 פי׳ בושש עיכוב במו בושש רכבו(שופטי׳ ה׳, נייח)
 כלוט׳ סת נקיה היא זו ואינה צריכה ליפתן וכן
 כתב הרא׳ש לדעת י״ט איחור עד שיביאו לליסתן
 מלש׳ כי בשש משה ומעתה הנך רואה כי רש־י
 וי״ט של הרא״ש פירשו כפי׳ השני או השלישי
 של ערוך עיי׳ בהפלש״ב והדעה הזו היא כפי׳ ר״ח
 ז״ל הובא באו״ז שם עיי״ש, והובא בהגמיי״ט.
 ובענין גזרת הטלה דעתי שהיא ל״ע הרשומה
 וטעמה תבשיל נעשה מגרש וקמח מעורב בשטן
 וחטאה וזה קרוב למה שפי׳ רבינו ולזה עולה יפה
 הוראת לפתן שהוא ל״י ITOV?ג* בל׳א גערםטענ־
 גריטצע עיי• בט״ע ע׳ לפתן ודרכו לקנח בו את
 התבשיל עיי׳ אדיססיום י״ד, ע״ז. וא״כ קיצור בא״י
 של ערוך לדעתי צ״ל בארץ ישמעאל כי הוא
 תבשיל בשישה מפורסם בארץ ישמעאל. אבל
 רה״ג בנגעי׳ סתר אותה בטיית אודום ונ״ל לתקנו
 ארדוס והוא בלא״ש ארטישאקען והוא טין
 צומח ותהיה אז בשש ליס בששא ובל״י 2ד׳»ד׳£71
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 Raute עיי׳ בט״ר להרימ״ז ח״א. קליט אבל ליסתן
s-1S10v< הרימ׳׳ז שם ק׳> אבל ל״י) Xi7rx&ov לא 
 ובל״ע טין ירק צומח כסוריא. ותרגם

ני  תפל באותיות הפוכר לפת וכיה ליפתנא נתי
 כיי הובא בעטת״ר לחח׳ לעווי] —

ת י ת עור בית הבושת כבר פירשנו בע׳ ב £  ב
» 

 '[ב יש ת] —
Bosheit, Miss- ב2זות 0= בישות, בישו בלים ופי׳ 
 muth> חזייה לר׳ אלעזר בישות4) בס״ג
 דפ״ב בכתובו־ (כ״ה:> פי׳ החזיר ר״ל פניו והביט
ה ובעה״ק שנת ״ י ח א  בר אלעזר בפנים זועמות. * [
 שנ״ב הובא במקום הציון כתוב׳ הציון: חזייה לרבה
 בר בר חנה בבישות במקום שנהגו פי׳ בפנים
 זועמות ע"כ והוא בפסחי׳ נ״ג סע״ב ובנו״ג בישות
 וכיה ברש״י ובפי׳ ריח אבל בכיי ב׳ טינכען וא״ם
 ובדפוסי׳ הישני׳ בבישות עיי׳ ד״ס פסחי׳ צד ע״ח.
ת כיה ו מ ע ו  ופי׳ רשיי ד״ה הדר נסתכל בו בפנים ז
 בכ״י רש־י והוא כפי׳ רבינו ועיק׳ הגי׳ בישות וכן
 העתיק׳ הפשיט׳ ברע םנים קהל׳ זי׳ נ•׳* בישות אפא]—

Tochter vorneltmer Ahnen, eine) ת אב1ת  * ב
 Vomeiime) במ״ר פ״א ראה ענייה
 יתומה בת אבות וכי זו בת אבות היא צנועה היא
 וכי, פי׳ בת טובים מכתי אבות, והזכר בר אכהן
 עיי״ע — ירו׳ כתוכי פיב דכ״ו ע־ד ר׳ חייה בר
 יוסף שלח בת איתתיה צ״ל בתר איתתיה, וכיה
 בידו׳ פוט׳ פ״א דט״ז ע״ג. — ירו׳ גיטי׳ פפ״ט ד״נ
 רע״ד לא בא קומי רב כ ב ת יווני מיוטוי וכי וט״ס

ב יוני. ת  וצ״ל כמו בדס׳ זיט׳ כ
d i e T o c h t e r d e s A b b a ה ( א ר ו א ס ב ת א  * ב

t t t ־ 

(SurAh oder aus Sura 
 כתוב׳ ל״ט: רב פפא אטד אמרה לי בת אבא
 מוראה, סנהד׳ י״ד: כגון רב פפא ובת אבא סוראה
 ופירש״י אשת רב פפא היא. ונראה שאבא מעיר

 סורא בבבל. עיי״ע סורא.
die Tochter derFlamrae, J  * בת א1ר בל״ע ^ ^
 d. h. Heizung) שבת ב״ד, רעיב תתן
 ^ (דברי׳ ייח- י׳> לו ולא לאורו מכלל דבת אות הוא
 פי׳ ידבר הראוי לו לאכול ולא לתת לאורו להסיק
 ובת אור פי׳ ראוי להפקה, סי׳ אור בל״ע שלהבת.

 בת אח1ת1(seine Schwestertochter) בם׳ המביא
 גט שני בגט׳ נכתב ביום (׳״» איתמר
 מפני מה תיקנו זמן בגטין ר׳ יוחנן אטד משום
) כיון שאין טורפין בזמנו י ש ו ר י  בת אחותו פ
 של גט לא ממשעבדי ולא מבני חדי למה לי
 למיכתב ביה זמן ר׳ יוחנן אטד משום כת אחותו

) נ׳׳ה  י) כ״ה בדפ״ר ובאו״ז הלב׳ ברכת המוציא סי׳ קט״א בשם הערוך. 1) כ״ה לנכון בכ״י ה״ב ו״ו וב״ת באו׳׳ז שש. ג
 נאויז וניל שהוא קיצור תחת בארץ ישמעאל אבל בדפ׳יע כתוב באp ישראל ועיי׳ בס־ף העי. 4) כ׳יה בכיי ו״ו.

 ה״ב וד6״ר, ובשדפ״ע הגי׳ בבישות. 5) כ״ה בכיי ו״ו וה״ב אבל_כדפ״ע נשמט בטעות.
27 
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 דזיטנין דזניא ומהפה עליה [וכן סירש״י דיה מפני]
 ייףן׳ (גיטי׳ פ״ד הליג דמיה קלסע״ג ועיי׳ תוי״ט גיטי׳ פ״ב
 0»« מעשה באחד שהיה נשוי בת אחותו וזינתה
 עד שהיא אשת איש ועמד וגירשה והקדים זמן
 הגט אמר מוטב תידן כפנויה ואל תידון כאשת
 איש. זה המעשה בירו׳ בם׳ השולח גט לאשתו.
 בר״ג דפי אלו הן הנשרפין (סנהד׳ עיו: יבמו׳ ס״ב:
 ילק׳ ישעי׳ נ״ח ים׳ שנ״ה> ת׳׳ר האוהב את שכניו
 והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו וכי.
 * [אחי׳׳ה וכ״ה נאט׳ נדרי׳ פיח מ״ז היו מסרבין
 בו לשאת בת אחותו ופי׳ רע״ב מפני שהיא בת
 גילו ועיי׳ עוד טעמים אחרים הובאו בתוייט שם
 דיה לשאת. וגם אצל פרסיים זכות גדולה היתד•
 לשאת בת קרובים עיי׳ מאמרי על ספר טוביה

 במ״ע ג״ג ח״י צד ס׳יא ואילך] —

ת <מל״ט בת פי׳ מדד, כלו׳ בטדה ח ת א  I®5־ ב

ein Maas = auf einraal) אחת 
 מסכת יוט׳ ס״ס אמר להם הממונה(ל״ח:> היה כותבה
 בבת אחת. פי׳ בסעם. * [אחי״ה וכניה בחולי׳ ס״ב
 מיג התיז את הראש־בבת אחת ושם והתיז שני ראשי׳
 בבת אחת, יבטו׳ ל׳יג. מליקה בבת אחת, ושם: איסור
 בכת אחת, ושם: איסור ?ת אחת, ב״ק עיג. העידו
 כבת אחת ושם: עדות אחת בבת אחת, מנחו׳ כיד:
 התם בבת אחת הכא בזה אחר זה, תנחומי סוף
 חוקת אני מבערן מן העולם כבת אחת, במדד
 ס״ד לא היו משסילין אותה בבת אחת ועיי׳ עוד
 ע׳ בת ראש ובעצם וראשונה הוראת ב ת אחת
 מדד, אחת ולשון ערומים בחרו להם רזיל כמאמר
 הכתוב משעי׳ י׳״ י׳) יעשו בת אחת, והרחיבו
 שימושו על כל הנעשה בזמן אחד עיי׳ משפט
 הלשון והמשנה מהרב החי מהוד׳ איה״ו צד כ״ח]—

(Beule, Geschwur ^ בתאי־א בל־ע =) ת ארעא 3 
ת <שבת  בס׳ במה אשד. בסלע שעל הצני
 ם״ח:> מאי צינית בת ארעא [פי׳] מכה שתחת
 הרגל מיש שמשימין סלע של כסף עליה אילימא
 דאקישא מעלי לה כלוט׳ כל דבר שהוא קשה
 מועיל לה ליעביד ליה חספא כלוט׳ טם של חרם
 שקשה אלא משוס שוכתא') כלוט׳ שהוא כסף
) נעביד ליה טס של כסף אלא  מלש׳ נסכא,
 משום צורתא נעביד ליה סולסא כלום׳ מטבע של
 נחושת שכן בל׳ ישט׳ קורין לםולרי) פלס4) אמר
 אכיי שיט כולהו מעלי לה ולא משכחת לה מילתא
 דאית כה כולהי אלא סלע דאקישא וצורתא
 ושוכתא. וייא שוכתא חלודה כמו דאישתוך טפי

 (ביט כ״י->• * [אחי״ה ושם הגי׳ דשתוך וכיה בכיי
 ליד כאן אבל בע׳ שתך תסס רבינו ניב ני׳ דאישתוך
 וכפי׳ י״א אי׳ ג״כ ברש״י ולועז מייל סי׳ חלודה
 rouiiie ובשבת נ״ב: דיה חלודה: דואיירא״ה וביוט׳
 ל״ח: דיר- רקביבות: רדוליא וצ״ל רולי׳יא עיי׳
 ערך חלד ג׳. ובענין בת ארעא והובא כן בע׳ פלע
 ב׳, צינית, ושוכתא נ״ל שעיק׳ הגי׳ בתארא וכיה
 באמת בדסיר ע׳ צנית בל׳ ערבי אלבתר וכ״ה
 בכ״י ו״ו וה״ב וק״ט, ובדפיע אי׳ אלכתר ודע שיש
y ^  לקיים שתי הנוסחאות וטעם כמו •
 אבעבועות ומין שחין הוא. ובע׳ צנית הביא רבינו
 ירו׳ שבת פ״ו הליו ד״ח ע״ג צינית סודגרד, =
 *7r6Sayp. ולולי טסתפינא הייתי אומר כי פלת
 כת ארעא הוא שיבוש מתיבת פדגרא אבל ברי״ף
 פ״ו בשבת ראיתי בת ארעא פי׳ בלש׳ ישמעאל
 פצה אל״אר״ץ והוא בל״ע כלומר

 חתיכת צור וסלע של ארץ ואיכ פותר צינית מל׳
 ציני הר הברזל (סוב׳ פ״ג מ־»> כלוט׳ קשה כסלע

Jvוכן נקראת בל״ע חרסית של אדמה ״ 
 והוא בת ארעא. ודש״י פי׳ בת ארעא מכה שהיא

 תחת סרסת הרגל וכי והוא כםי׳_רבינו] —
k i e i n e r jij>) א < = בת בךיתא בל״פ ת ך י ת ב  ב

ג דכל הבשר (חולי׳ ק׳׳ו.) ד  Kanai) ב
 כי פליגי דםסיק טיניהו 5) בבת בירתא פי׳ כגון
 שלל לאגפיה. (א״ב ענין מלה זו בת כור כלוט׳
 בור קטן ובעל הע׳ כיוון למימרא דר׳ יוחנן(ב״ק
 סיא. עיייע שלל ג׳> מאי שלולית אמת המים המחלקת
 שלל לאגפיה). * [אחי״ה ורש״י סי׳ חריץ קטן
 וב״ה אמת כי בלים אבריתא טעמו צינור וחריץ
 מים ועיי״ע בריז, ומצאתי און לי בפי' וגפיה כיי
 לחולין (בקובץ ביי אנגייליק׳ דף שכ״ב ע'נ> וזיל בבת

 בירתא כלוט׳ שהיו עושין בצדי הנהו כמו צ נ ו ו ו ת
 שהולכות לשדות ומשקי מהם שדותיו דלא היו
ת ו ר ו נ י צ  המים במקום רבותא דנהוא אלא ב

א עכיל] — ת ר י ב ת ב א י ה  ד
. ם נ ע ג ״ י י ם ע י ס י נ ת ג , ב ס נ י ת ג  * ב

. ׳ א עיייע גשתא ב ת # ת נ  * ב

 * בת דומה עיייע דומה ב׳.
ת הבי (von Bolcher Beschaffenheit) סנהד ? * 
 . כיה: בהמה בת הכי היא, והזכר
 בר הכי עיייע כלומר ראוי לכך, מן אותה

 תכונה הוא.
ת חורין(לסי׳ רביגו Edeitochter ולפעיד מלים  ב
 Biindheit Jby וכן בת מ ל ך העתקה

 י) בל״ע סיגים של בסף נקרא *) עיי׳׳ע נסך ב׳. ״) כיד. בכ״י ו״ו והיב ופאריז וביה בדפיד, ובד ש״ע ד.גי׳ למטבע
 ועיייע פלד. 4) פי׳ מטבע של נחושת. 5) ננו״ג דפסקינהו.
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 של מלת kavan ופי׳ בלשון נקטרי׳ מלך ועור)
) עד ג׳ פעמים1) בפרק  היא זו ומקפדת,
 ח׳ שרצים (שבת קיט<) בגט׳ אין עושין הילפי פי׳
 רוח רעה ששורה ע״ג העין יש לה כבוד ברוחות
 כבן חורין בבני אדם ואינה עוברת עד ג׳ פעמים3)
 והיא נקראת בת מלך ופוך מעבירה. * [אחי״ה
 ואת אשר נ״ל כי בת חורין ובת מלך שניהם
 פתרונם בלים עומן כי חורין בל׳׳ם החדשה פי׳
ע ברירי ומלך העתקה עברית של לש׳ ׳ ׳ י י  עייון ע
י ®״א:> שענינו  בקטרית הרשומה(עיי׳ ייסטי צניל״ק צ
 מלך ועור ולשון ערומים בחרו רז״ל כי בת חורין
 ובת מלך מלבד הוראתן האלה רומזין על הוראת
 גדולה וייחום שטקסדת על נקיון וכל זה הראיתי
 לדעת בט״ע izr. Koziony 1869 זה עשר שנים
 ונעלם זה מעיני החכ׳ ברילל שכתב כן במ״ע יאהר־
 כיכער חיא, קנ״ח כשם עצמו. ועיי״ע ע׳ בת מלך]—

ת חזךין(die Freie) עיייע בן חורין.  * כ

ת י1מה (eintagiges Madchen) ירוי קדושי׳ ? 1 * 
 פ״ג רס״ד רע״ב בת יומה מתקדשת

 בכסף וכי והזכר בר יומיה ובן יומא עיייע.

ת יי־מא (an demselben Tag) ע״ז עיו. ? 2 * 
 קדירא בת יומי׳ דלאו נותן טעם
. גזירה קדירה שאינה בת יומא משום . א  לפגם הו
 קדיר׳ בת יומא וכי, פי׳ מאותו היום שבישלו בקדיר׳.

Yogelname, eig. Weill-) מ?נא חמייא 
) שריא ( m i 8 c h e r 8 Tochter, oivavjfr 
 בם׳ אלו טרפות בגט׳ סימני העוף (חולי׳ ס״ג רעיא)
 פי׳ שם עוף. * [אחייה ויש פין עוף שנקרא
 מגוון יין אצל אריסטו בל״י הרשומה ועיי׳ הרב
 החכם לעווינזאהן זאאלאגיע קס״ו ועוד יש להעיר

 כי שם עוף אחד נקרא בל״ע -ל*]

 * בת ןןחוזא בגיטי׳ ס״ט סע״א עיייע נטלא, וע׳
 נקד ב׳.

ת מינא (von dcrselben Gattung) ע״ז כ״ח ? * 
 פע״א ליתי עינבתא בת מעא (יע״״ע

) פי׳ מאותו חמין ודומה לו. י  ״י

J1 o•״^ I J ת מלך (פי׳ כמו בת עין ובל־ע  * ב
die Konigstochter bildlich fur Auge, 
 P u p i 11 e und T h r a n e n) תוםפתא ב״ק פיט
 הכהו על מוחו וירדו מים וחפו את עיניו ויצאו
 בנות מלך וסימא[ו] את עיניו יצא בן חורין וסי׳

 בעל טגן אביהם אפשר דבת עין קרי הכי. ויפה
 סי׳ וניל להסבירו כי בת מלך בדרך משל נאמרה
 כי הראש ,נקרא מלך כיה בפירוש באבות דרינ
 פל״א מלך באדם ראשו וכן בבהיג רפיה מהלכי
 ברכו׳ ד״ה. וליתני מתוך כובד הגוף כיון דאמר
 מר ראש מלך על כל האיברים וכי, וא׳כ ב ת
 מלך הושאל לכינוי העין וכמדומה לי שכן כתוב
 כתשו׳ הרשב״א. ובנות מלך שוה עם בנות עין
 וטעמו בל״ע אישון ובבת עין וגם טעמו דמעה׳
 עיייע בת עין. וא״ב שיעורו ויצאו בנות מלך
 שיצאו בבות עיניו מחירן וסימאו את עיניו יצא
 בן חורין וכן אמרינן בקידושי׳ ב״ד: וב״ק צ*א.
ו וסימאו עבד יוצא בהן נ י ל ע  וציח. היכהו ע
 לחירות, ועיי׳ ירו׳ כלאי׳ פיח הל״ב. ומעתה זכינו
 להבין גם מאמר הש״ם וקצת הובא בע׳ בת חורין
ה ע מ ד ת ה ק א ס ו פ  אמר ר״י פוך מעביר בת מלך ו
 ומרבה שיער בעסעפים (שכת ק״ט. וכיה במנו״ה סי׳
 קי״ט וסי׳ שי״ד ובפסקתא עניה סועדת פסדר״כ צר קל״ה

י עיש> והנה לדעתי הדיבור •וםונ1ק אתי ד פ  גשתנדי ה

 בא מנליון לפנים לפרש מהו פוך מעביר בת מלך
 ובאמת לי׳ בכיי א״ם ופוסק את הדמעה (עיי׳ דיס
 שבח «יי ק״כ-> וטעם מעביר בת מלך ממש פופק
 את הדמעה ואולי י״ל שמלת מלך ליע ^ היא
 וענינה ט י ם. והראיה שכן שיעורו כי הפוך
 (fucus) פגולה להפסקת מי העין הנוזלים מטה
 שכתב פליניאום ל״ג, ל־ג מפין כחול עינים הנקרא
 stibium כי ע״י פופקת נזילת מי העין והדמעה.
 ועוד מצאנו בעיז כיח. עין שטרדה מותר למחלה
.  בשבת . . כגון מאי (כלוט׳ איזה חולי העין) .
 כגון רירא דיצא דמא דימעתא וכי׳ עיי״ע רר, רץ
א פ ו  א׳. ועוד אי׳ בקידושי׳ כ״ת הרי שהיה רבו ר
 וא־ל לכחול לו עינו וכי וגם בשבת ם׳. הבדיל בין
 כחול לרפואה ובין כחול לקשש עיי׳׳ש. והשתא
 דאתינו להכי לא הוצרכנו לומר שבת מלך שוה
 בהוראתה עם בת חורין ועוד כי במקום בת מלך
 צ״ל בת חורין כדאי׳ בדפוסי׳ הישנים ברש׳׳י.
 ואולי בהיפך י״ל שגם בת חורין היא כמו בת עין
 כי י״ל חורין הוא ליי vAo-n ״xou?r פי׳ בת ובתולה
 ונקרא כן עוד בבת עין בל״י. ודי לחכימא רמיזה.
 ובעל חלוץ ח־ח, ק״י הפליא לטעות וכן בעל
 המשכיר בספרו המלואים צד י״ד. ועיי' עוד מיש
 פערלעס במאמרו עט־ש צד פ׳׳ד. וטח דמשתמש
 ר׳י בשבת בדיבור בת מלך תחת בת עין נ״ל כי
ם י ר ו ן ח ך כ כ ל מ  נגרר אחר ל״מ אשריך ארץ ש

 י) כיח בכיי ויו ל״ד וה״ב אבל בדפ״ע בטיס ומפקדת. י) וכיה חגיי במנו״ח סי׳ קייט וסי׳ שייר ובכ״י סי ע ל ג׳ פעמיס
 וציל עד וכן משמע מהי׳ הרין ובנו״ג עד שירחץ ידיו ג׳ פעמים. 3) וכן כתב הרין בחי׳ בשם ריח זיל עיי׳ש.
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 (קהל׳ י׳׳ י״ז> ויען שקורא תנא קפא בת עין עיי
 בת חורין קראו ד״י בת מלך.

Weberfaden, ^ 3ת נירא (בל׳ס וכן בל״ע 
 Kettenaufzug) בר״ג דפי ד״א אומר
ג (שבת ק״ה•) מאי בנירים י) אמר אביי תרתי ו ן א  ה

 בבת נירא וחרא ב נ י ר אי) פי׳ כד אזלא נירא תרי
 זמני סחור סחור נקיט חרא זמנא מאותו חוט עבה

 שהולך בעבר על הנירא3).
( S t r a u s s * - ע י® י י ל א ב ת י מ ע = נ א 0 ת י מ ע ת נ  * ב

 מ״ק כיו. אתאי בת נעמיתא בעא
 למבלעי׳(ד״ל הטוטפות), ובידו׳ ט״ק פ׳׳ג דפ״נ:
 הגי׳ אתת נעטיתא וחטפת תפילוי ובי, וע״״ע ע׳
 כץ ב׳ וע׳ נעמה, פי׳ בת נעטיתא ונעמיתא היענה

 ובת היענה וביה בל״ע.
ת עין(Augapfci, Pupiiie) שט״ר פ׳׳ל לפי  * ב
 שחביבין ישראל כבת עין העליונה שנא׳
 מכרי׳ בי׳ י״ט כי הנוגע בכם נגע בבבת עינו אלו
 הסופרים והחכמים שתיקנו הסייג הזה כלוט׳ שכינו
 הכתוב כביכול כלפי מעלה שצ״ל בבת עיני וזה
 אחד מן י״ח תיקוני פופרים ועיי״ע כבד א׳ ומ״כ
 לב״ר פטיט ומנחת שי לזכרי׳ ב׳, י״ג. וילק׳ זכרי׳
 רמז תקס״ט כי• <כל הנוגע בם בנוגע בבת עינו)
 [וצ״ל כי הנוגע בכם נגע בבבת עינו] בבת
 עין לא נאמר אלא בבת עינו ע״ב ופי׳ בת
ת עין (תהלי׳ ו אישון ב  עין כמו בבת עין והוא כמ

ך (איכ׳ ב׳, ייח). נ י ת ע ם ב ד  י׳׳ז׳ ח׳) א,1 ת

Loch, 1בל״ע^ע ;Loch im Miihlstein) ת עינא ? 
 durch welches Wasser fliesst) בפיק
 דטשקין בגט׳ מכבשין (ט״ק ״•> מאי טכבשין ר׳
 יחיאל אמר בת עינא, פי׳ נקב שבאמצע ריחים.
 * [אחי״ה וב״ה בפי׳ רש״י וכן ענינו עין של תנור,
 עין של כירה וכי בכלי׳ פיח מ־ז עיי־ע עין אי] -
der untore ת ציךעא (בלים צדעא, בל״ע  ב
Theil. der Scliliife und das Haar 
 daseibst) בם׳ המוציא יין (שבת ®׳:> מאי כלכול
 ומאי אנדיפי אמר רב צדעא ובת צדעא. ו ב פ ״ ג
ה ש א ה ש ו ם (כיבס׳:) ע י ת ב ת ה ק ז י ח פ  ד
ט ע ו ר מ ב ת ד ר י י ש מ ה ו י ט י ש כ ל ת  כ
) ובתשובות 4 א ע ד י צ ת ב ב ר ר מ א א י ה י א  מ
 כתב בת צידא5). פי׳ כשהאשה קולעת שערה כולן
 משיירת מטנו דבר מועט בין אזניה לפדחתה כנגד

 צדעיה ומביאה סיד טרוף כשהוא חבוט ומחה אותו
 שער ואינה קולעת אותו אלא מטילה אותו כנגד
 פניה זה עושה בת עניים אבל עשירה שורקתו בבשמי׳
 בשמן טוב שיתחברו שערות זו בזו ולא תהיינה
 באבילות ויתייסו. *[אחי״ה ועיי״ע אנדיפי וט״ש]—
ת קבדייא (או שבוש תחת קרבייא בל״י  נ©5* ב
Krahe, xoppo;, corvus ורו׳ 
 Rabe או טלי קבר Grabvogel, Eule ועיי' עוד
 בפנים) פדר׳ אסתר ם׳ בהראותו את עושר <אי׳ י׳
 ועיי׳ אי׳ טי> בין מדדיה י) בין לא מדידיה מתגלגלת
 בת קבריא עיייע צרצרא). « [אחי״ה ושם פי׳ ריב
 בסוף הע׳ והוא עוף המתפאר באברה ונוצה של
 עופות אחרים ע״ב וכעין זה מספר משל של איזוף
 מן העוף זרזיר והוא צרצרא עיי״ע שמטנו נאפר
 מאטד קרוב לזה בטדי אסת׳ אי, ט׳ וא״כ נוכל
 לפרש המלה בהיפך האותיות כמו קרבייא שהוא
 בל״י ורו׳ הרשומה זרזיר ועוד י״ל שנגזר מן לשון
 קבר והוא כעין ינשוף שמקונן על הקברים עיי״ע
 בר אביו ובר קפיו ובעל מ״ב מצא בכתב ישן נושן
ן ע ל $ ם ת הים״ ולפי זה נוכל נ ק  ״קברין ש
 להשותו עם שם עוף של פים שנקרא בל״ע
 קברון, אילקפד, |1נ^,_ועוד נקרא בל-ע
Lerche ובלא״ ש t;•9 עוף אחד ממש כטלה הנ״ל 
 והבוחר יבחר. וטי שמתגאה בדבר שאינו שלו
 יכונה עוד בדבור המתגאה בטלית של ת״ח, עיי׳

 ב״ב צ״ח 5 ילק׳ חבקוק רמז תקס־ב] —
Echo, widerhaii בת ק1ל ( אי) בת(ברת) קלא בל׳ס 
 בי) מל״ע מגלה ומםרםם וא־כ בת קול
 גלוי ופרסום או ע״י אנשים או עיי שטים ונוכל
das׳ Kundgeben, Offenbaren der (1 }להעתיקו 
Stimme der Menschen (vox populi); (2 das 
,Kundgeben Gottes = himmlische Offenbarung 
 וכן בל״י 07.7/1 קול אלוה) כפ״ק דברכות
 יךף (פיא םהל׳׳ד עיי׳ עירו׳ בכיי ו׳: והתוספ׳ שם ד״ח
 כאן) קודם שיצאת בת קול הרוצה לעשות כבית
 הלל בקוליהן וכחומריהן עושה כבית שמאי עושה
 לאחר בת קול העובר על דברי בי״ה חייב מיתה
 היכן יצאת ב״ק ד׳ ביבי בשם ר׳ יוחנן אטד ביבנה.
 * [אחי״ה הא לך מסורה יפה ומדורה על בת
 (ברת) קול שנמצאת במקומות האלה אי) ב ת ר ג׳
 ירו׳ א׳ וב׳ לבראשי׳ ליה, כיו; תרג׳ ירו׳ א׳ ובי
 לבמדב׳ ב״א, ו׳; תד״י א׳ לדברי׳ כ״ח׳ ט״ו; ל״ד.

 י) כיה ג״כ בשבת דפי שונצ׳ זויניצ׳ ר״ פ יושט׳ ובאם׳. י) וברפ־ר ופיזי װיניצ׳ הגי׳ בכורא וכן הובא בע׳ כר ז׳ אבל
 בכל זאת ט״ם היא ועיי׳ עוד ע׳ כר ז׳ גי׳ כ״י ף׳ ו ומ״ש. וגי׳ בכת נירא אי׳ ג״ב בכ״י מ׳ וא״פ וכן הגיח הכיח
 והטהרש״ל בדפ׳׳ד ועיי׳ ד׳׳ס שבת צד קי״ד: י) ורט״ל הרכיב בדברי העריך פי׳ דש׳׳י בלי לעשות היכר והטעה את הקורא.
 ועיי׳ עוד ע׳ נר הי. *) כ״ה רק בכ״י ו״ו ל״ד ה״ב, אבל בדפ״ע חפר. 5) וכ״ה פעם אחת בפי׳ רגט״ה כ׳׳י לב״ב. •) בדפי

 אם׳ בטיס מדיריח אבל בנכון כע׳ צרצרא.
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 מיו; תרג׳ שה״ש ב׳. י״ד; ד, אי; איכ׳ גי, ל״ח:
 אסת׳ ה׳ י״ד; ב׳> מכילתא יתרו מטכתא דעמלק
י לדברי׳ ל״ד׳ ה׳ פסקא שנ״ז. ר פ  פרש׳ ב׳. ס
 ג׳> מ ש נ ה יבטו׳ ט״ז, ו׳; אבות ר. בי; י׳) ת ל טוד

י ברכו׳ הניל׳ירו׳ פאה פ־א הל־וז: ירו׳כלאי׳ ו ר  י
 פ״ט- הלי״ג(כתובו׳ פייב הליג) שבת פיו הל״ט;
 חגיגי פיב הל״א; טיק פ׳ג הל־א; יבטו׳ פיא הליו;
 קידושי׳ ס״א הל׳׳א; סוטי פ״ג הל״ג; שם פיז
 הל״ה; שם פ״ט, הלי״ג(תופסתא פוט׳ סי״0 שם
 סיט הלי״ז; ע״ז סיג הל׳א; סגהד פ״י הל״ב
י ברכו׳ ג׳. ל ב  הוריות פוף פ׳ג. הי) ת ל ט ו ד ב
 י״ז: ג״ב. פיא:; שבת י״ד: ל״ג: ניו: פיח. קמ״ט:;
 עירו׳ וי: זי. י״ג: כ״א: נ״ד:; פסחי׳ קי״ד.; חגיג׳
 י״ג. י״ד: ט״ו.; ט״ק ט׳. ט״ז: ייח:; ויה ביא:;
 יומי טי: ב״א: יי׳®״, י״ח שלמא> ב״ד: ב״ט.; מגיל׳
 ג׳. י״ב. ביט. ל״ב.; יבטו׳ י״ד. קכיב.; כתוב׳ ע״ז:
 ק־ג: ק״ד.; גיטי׳ נ״ו: ג״ז:; סוט׳ ב׳. י׳: י״ג: ב״א.
 ל״ג. ט״ח:; ביט נ״ט: פיה. ושם: פיו.; ב״ב גי:
 ג״ח. ע״ג:; ע״ז י׳: י״ז. י״ח.; פנהד׳ י״א. כ״ב. ל״ט:
 ציד. ציי׳ו: צ״ט: ק״ב. ק״ד:; מכות כ״ג:; הוריו׳
 ייב.; הולי׳ מיד. פיו. פ״ז.; בריתו׳ הי: ״ב״ר
 פל״ה פפ״ז פע״ט. פס״ה שהש״ר ם׳ לריח ם׳
 התאנה, ם׳ אם חומה; איכיר ריש פתיחתא; קהל״ר
 פיט ם׳ כל אשר ופ״י ם׳ חופר ום׳ תן חלק <ברת
 קלא) אסתיר ם׳ ויאמר לה המלך; שפ״ר ספכ״ח
 וספכיט׳ וס״ל; ויקיר ס״ו, ססי״ט, פ״ב; כמדביר
 רפי״ד, דב״ר פי״א. מד׳ שויט מזמור צ״ג וילק׳
 תהלי׳ רמז תתט״ח; רות רבה פ׳ ליני — ואם נביט
 בעינים פקוחות בכל מאמרי׳ של הציונים הגיל אז
 מן הנחוץ ליעד שלש הוראות לדבור בת קול
 *׳> ה ד ה ך י ם וכן פירש הרד״ק (בשישים ועיי׳ עוד
 ליי״? י׳ י׳) ההול היוצא בין ההרים כשאדם נותן
 קולו שם שילך אותו הקול עד מקום כלותו
 וישוב לאחור וישמע הקול ההוא בעצמו ואותו
 הקול נקרא הד הרים. ובלע״ז איקו echo. ובזה
 הענין מובן המדרש שמות רבה ססכ״ח קול גדול
 ולא יסף (דברי׳ הי, יי® ר׳ יוחנן אמר קול אחד
 נחלק לז׳ קולות . . רבנן אמרי שלא היה לו בת
 קול וב׳ סי׳ לאותו קול של סיני לא היה לו קול
 הד וזהו לא יםף עיי׳ ט״כ שם ועל זה הציון
 העירני ידידי הרב החכם מוהר״ר יעקב גרינוואלד
 וכן ראיתי אח־כ בפפר שבלים מלא על כל גדותיו
 מדברים נעימים שהביא הרב המחבר ידידי החריף
 טוהר״ר משה דוד האסמאן בספר הגיל צד נ׳
 המדרש שטות רב׳ ספכ״ט קול גדול ולא יסף א״ד
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 שטעון בר לקיש מהו ולא יסף אלא כשאדם קורא
ל והקול שהיה יוצא ו ת ק  לחבירו יש לקולו ב
 מסי הקביה לא היה לקולו בת קול ועיייש כל
 המדרש. ועוד אני מוסיף להביא ראיה שבת קול
 שיעורו קול עיי הד ממה שאי׳ כשהשיר ם׳ לריח
 מה השמן הזה אין לו בת קול כך ישראל אין
 להם בת קול בעוה״ז אבל לעוה״ב כתיב וכי וע״ש
 ט*כ. ועל סי שלשה עדים יקום דבר כי בת קול
 טורה קול ע״י הד ומן התימה שכן כתבו בעלי
 התום׳ לסנהד׳ י״א. ד״ה ביק בשם עצמם מבלי
 שהזכירו המדרשי׳ הגיל ואלה הס דבריהם:.. מתוך
 אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאדם מכה
 בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ואותו
 קול היו שומעין לכך קורץ אותו בת קול עכ״ל.
ת קל א ר  ומוציא אני גזרת הטלה מליס ב
 שענינו קול עיי הד וכן אי׳ הגי׳ ברת קול
 בתרגומים ובאיזה מקומות של ציוני הירו׳ הנ״ל.—
 ובקהליר פייב פ׳ ביום שיזעו שמשם בת קול
 יוצאת צ״ל קול יוצא עיי׳ ויק״ר פי״ח. ב׳> בהוראה
 שנית פתרון של בת קול קול בני אדם שעיי
 נגלה והוברר דבר אחד ומורגל בפי כל והוא כמו
 קול דאטרי אינשי וראיה מופתית להשערה זו
 מהך דאי׳ בביר פס״ז בת קול אומרת הרבה סייחין
 מתו ונעשו עורותיהן עיג אמותיהן ובסנהד׳ נ״ב.
י ש נ י י א ר מ א ו ד נ י י  כתוב תחת זה הגי׳ ה
 נפישי נטלי סבא דטעיני משכי דהוגני עיי״ע הגן
 א׳ ועי אינשא — ואס הוברר ונגלה דבר מה עיי
 שטים נקרא י•׳) הבת קול בהוססת כנוי הייעוד
ם כמו בסנה׳ י״א. סוט׳מ״ח: הגיג׳ י״ד:  מן השמי
 ושמיר פ״ל עיש היטב. וזהו מן המדרגה למטה
 מן דוח הקודש וסחות מן הנביאות כגון ביומי טי:
 נסתלקה רוח הקודש מישראל ועדיין היו משתטשין
 בבת קול. ובזה הענין ברוב הציונים שהובאו לעיל.
 ובשתי הוראות האחרות נ״ל ברור לגזור הטלה בת
. ר ר ב ו ה ה ו ל ג נ  טל״ע הרשומה וטעמה מה ש
 ראה זה חדש הנה זאת חקרנוה ואתה דע לך.
 ובטרם אכלה לדבר טזה הענין אעריך לקורא מבין
 דעות גדולי חקרי לב ובראשם התייר הגדול רש״י
ה מדד, ת ו : א ל ו ק ת  ז״ל שפי׳ לסוט׳ ל״ג. ב
 הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני
 שעשויה להשמיע והיא משתלחת לכל הלשונות
 פעמים לזה ופעפים לזה ע״כ י). וקרוב לזה כתב
ה אומרים ל ב ק י ה ל ע ב ו . י . ב ש ת  כעל ה
ת הנקראת קול. עיי״ע ח  שהוא קול של מדד. א
 בת קול בתשבי. וכן כתב ר׳ ליפטאן בפ׳יהנצחון:

ל ו ת ק  ב

 י) ומצאתי אץ לי לקצת פידש״י משמות רבה ספכיח קול אחד נחלק לז׳ קולות והם נחלקים לע׳ לשון זב׳ ע׳׳ש.
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ו של בת קול. ת ד  ופירושו של בת קול מ
 ו ה ר מ ב ״ ם במו״נ ח״ב קל״פ פט״ב כתב בת קול
 שזכתה חכמים תמיד והוא ענין אחד ילוד. לאיש
 שאינו מזומן ופירשו הרב שם טוב: לפי דעת הרב
ן פ ו א ן ב ו י מ ד ק ה ז  ב״ק הואי שיהיה אדם ח
ש ע״ב. והמליץ פ נ ץ ל ו ל ח ו ב ק ו ש ח י  ש
 המפואר ר * י ה ל ו י בכוזרי ח־ג, י״א. מ״א. ע׳ג
 חשב ביק למדרגה ממטה לנביאות וכן ה ר מ ב ״ ן
 לשמות כ״ח, ל׳ והרב כעל תוי״ט ליבמו׳ פט׳׳ז,
 מיו והרב בחיי ם׳ זאת הברכה. וקרוב לזה כתב
 ה ר ל ב״ ג לשמואל א׳ י״ח. זי׳ והנה זאת המדרגה
 מההודעה• יקראו רזיל ביק ואחשוב שהיא חלק מה

 מהקסם השלם עכ״ל] —

ת ראש (auf einmal, plotzlich אולי בתיבה  * ב
 אחת בתדאש ונתקצר מן באתראש
 מל״י ;afl-pou והבית שמושית) יומי ל״ח: ירו׳
 שקלי׳ פ״ה דמיה קלסע״ד עד שהיו אחיו הכהנים
 נזקרין בבת ראש לאחוריהן(ובירר רק בבת ראש)
 .ובשהש׳׳ר פ׳ מי זאת הגי׳ נפקרין בבת ראש
 לאחוריהם, פוכה י״ד: כדי שיזדקר בה גדי בבת
 ראש עירובי׳ טיז. כדי שלא יזדקר הגדי בכת
 ראש, יומא ם״ז: זורקו בבת ראש עיי״ע זקר א׳
 ששם הביא רבינו הציונים מעירו׳ םוכ׳ ויומי בלי
 פי׳ המלה הזרה וגם רש׳׳י באר רק לפי הענין
 בעירו׳: להדיא בלא עכוב, ובםוכ׳ בהדיא וברױח
 ולא זכיתי להבין מאין בא לו ביאור כזה במנת
 הטלה כי בכל מקומות הגיל ענינו בסתע פתאום
 ו ב ב ת א ח ת ובאמת בכ״י מ׳ ליום׳ <דיס צד נ״א0
 ובכ״י ב׳ מינכ׳ לםוכ׳ <ד׳ם צי כי•) ובאו״ז הלב׳
׳ לעיװ׳ (ד״ס צד כ׳יד.)  עירו׳ פסי׳ קכ״ד, ובכיי ט
 במקום בת ראש הגי׳ בבת אחת ולפי זה היטב יש
 להמציא הטלה מל״י הרשומה שענינה פתאום
 ובבת אחת והמלה צ״ל בתיבה אחת בתראש
 ואלף נבלע׳ במקום באתראש (וקצת מזה ראיתי
 בספר המשכיר) ומתוך חסרון ידיעת המלה הזרה

 הפרידו הסופרים בין הדבקים ושבשוה.

eine kleine Oeff- ת תיר־וא (בל״פ ? 
 n u n g im Spunde des Fasses) ככר
 פי׳ בעי תיהא. * [אחי׳׳ד! ר״ל בעי תה ד׳ ושם פי׳
 רבינו בטוב טעם ודעת נקב, וכ״ה ברשיי לע״ז
 פיו: וכן ענין המלה הרשום׳ בלים נקב וחור.
 ומלת בת תורה לשון קטנות כמו בת צידעא

 עיי׳ ערכו] —

 בת (בל׳׳ע ^ וכן בל״ס בת משורש בית, בות
 פי׳ לן abemachten, weilen) דינא בטל דינא
 בחלק במעשה דםנחריב (םנהד׳ ,״ר״ ,,!ק, ״yB״ ״
 רמז רפ״ח פי׳ ל ן הדין בטל הדין. בת טות בדיג
 דס׳ ערבי ססחי׳ יקיז•) פי׳ לן בתעני׳. (א״ב פפוק
 בדניאל (י״ י״»• תרג׳ והוא לן בלילה ההוא (אינקל׳
 כראש׳ ל״ב׳ =״»> והוא בת בלילה ההוא) בת בקלנבו
 בגט׳ דהנודר בשמו בס׳ ד׳ מיתות נמסרו לבי״ד
 (סנהד׳ ס״» (א״ב בעיר קלנכו ושטה על שם ע״ז).
 * [אחי״ה וכן דעת רשיי לפנה׳ שם ולי נראה שהיא
 עיר XaXuptiv chaiybon הנזכרת אצל פתלימיאום
 ע״א. כי. ל״ה ותכונתה במחוז chaiybonitis אשר
 בסיריא (פתלימיאוס ה׳ ט״י) — ודע שבכ״י ו״ו על
 נכון נכללו הערכים בת דינא, בת טות ובת קלנבו
 לע׳ אחד וכיה בדם׳ אמש׳ אבל בשדפ״ע בלי
 נכון נפרדו לערכים מיוחדים. וכניה ברכו׳ ם׳: בת
 בדברא, תעני׳ כ״א. בת, בהאי דירה ועיי״ע גן ב׳.
 סנהד׳ ק״ט. בעא למיבת. ספחי׳ מ״ב. דרש רב
ו עיש נ ל  יהודה אשה לא תלוש אלא במים ש
 כל הפוגיא היאך טעו אנשי פפוניא שכיונו במלת
 לנו על מים שלהם עד שאמר להם אנא בטיא
) ופירש״י דביתו תרג׳ של י א נ י מ א  דביתו ק
 ל נ ו. ובפעל: עירו׳ ע״ג. אתו ובייתו בבי רב,
 ושם: בייתו בכיתיה. ונגזרה המלה מפעל בות

 או בית עיייע וכ״ה בל״ע וסו׳]—

 1 בת (Tochter) בס׳ נערה שנתסתתה בגט׳ בנין
 דיכרין <כתוכ׳ נ״» בשלמא בנו בידו אלא
 בתו בידו היא פי׳ ומתמהינן י) וכי בתו בידו היא
 לתתה לאנשים וכי נקבה תפובב גבר. המשיא
 בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן והמחזיר אבידה
מ למען ר (דברי׳ כ״ט׳ ״  לגוי עליו הכתוב אוט

 פפות הרוה את הצמאה (סנהי׳ ע״י:> י).

Absonderung, Umzaunung 2 בת (מל־ע 
 או כמו בית Gehause עיייע בית ג׳׳ ביתא
 אי) בע״ז בם׳ ר׳ ישמעאל בדיג מ׳•) ובשביעית
 בפ׳׳ב (מ״י) מזהטין את הנטיעות ומרכין אותן
 וקוטטין אותן ועושין בתין עד ראש השנה, ירו׳
 (שמעי׳ פ״ב דל״ ג עיי> עושה להן בתים לצל והיא
 גדלה מחמתו. * [אחי״ה בית׳ אי׳ לפנינו ב י ת
 עושה לה צל והיא גדלה מחמתן וכנראה מפיה״ט
 לרמב״ם גם הוא סבר כי בית ממש משמע כן
 עשויין להפך מן הגשם והשמש שלא יזיקם אבל
דר ע״ש וזה נ״ל  הריש פי׳ ועושין להם בתים ג

 י) כיה בכ״י מי. י) כיה בכל כ״י וכ״ד. בדפ״ר ודפי אמש׳ אבל בדפי re• װניצ׳ וכסיל בט״ס ומשמחינן. י) ועיי״ע בת
 אחותו, ובדפ׳ אמש׳ כל הע׳ נשלב לע׳ בת אחותו. .
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 עיקר כי בליע בת ענינו כן. ורעיב סי׳ כשיטת
 הר״ש והרמבים מבלי להזכירם כדרכו] —

Anschweiiung, בתא (=־ בועתא ועי׳ין נבלעת 
א (סנהד׳ פיר:) ת  Oeschwulst) למפתח ליה מ

 כבר פי׳ בעי בועתא י).

Mit to gr. ae^TTis,ותא(= מתוותא, טגובתא  בתו
 vocaliscfi ו=ב .u ז odor צ O fur בס״נ
 דחי שרצים ?v:> ואי לא ליכול כרתי
ש ו ר י  מבתוותא דטשרא פ׳יא מנובתא י) פ
׳ בנכון בכל י  מאמצע ערוגה. *[אחי׳ה מלת פ
 כיי ערוך וכיה בעהיק שנ״ב אבל בדפ״ע נשמט׳
 וכפי׳ רבעו אי׳ ג״ב בפירש״י וז״ל מאמצע הערוגה
 שהם חריפים עיכ ואם כגי׳ כיי ו״ו העיק׳ אז י״ל

 בוכתא וכצ״ל כ״י א״ם במקום בובתא לים
 כלוט׳ מה שמבושל כל צרכו וזה מה שכתב רש״י
 שהם חרישין כלוט׳ מבושלין וגמורין ובתכלית
 בישולן הכרתי׳ חריפין הן, ואם נדקדק פי׳
ע אז י״ל שמלת בתוותא כמו מתיותא צ מ א  מ
 והוא ל״י הרשוט׳ וענינו אמצע ועל זה העיד ניב
 פ״א מגובתא כי ג׳ במקום ז׳ או צ׳ וחליפות
 כאלה מצויין הרבה בלשונות שונות וביית בתיבת

 מגובתא היא כמו הברה ארוכה תחת וי״ו] —

 * בתיה <שם הפרטי Anhangerin Jah's על דרך
 בניה פי׳ בן יד0 שם הפרטי כבר בדיה

IT ז ז  ו
, י״ח בני בתיה בת פרעה. ויק״ר רפ״א אמר  א׳ ד
 לה הקב״ה לבתיה בת פרעה משה לא היה בנך
 וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא
. בת יה. ופנהד ל׳א: לדזיו ליה  אותך בתי .
 כבר בתיה ופירש״י כפשה שהוא בן בתיה שגדלתו
 בתיה והוא מטש כפי׳ רבינו בע׳ זיו. וילק׳ משלי
 רמז תנ״ו בשם פפיקת׳ רב׳ בתיה בת פרעה
 בכורה בת פרעה היתד. ובתפלתו של משה ניצולה,
 וידוע כי שמה של בת פרעה המצלת את טשה אצל
 בן מתתיהו נקרא ;0spu.<w&1 וכן נקרא גיכ
ת ואולי כונת זה הכנוי ו מ ך ה א ל  במצרים מ
 לדעת בן מתתיהו אפי׳ מלאך הטית לא היה שולט
 בפשר. ופיפור כזה אי׳ בהרחבת דבור בטוף דברי׳

 רבד. עיי״ש.
Jungfrau, 2 jungfraulicher, un 1 - לה (  בתו

 bearbeiteter Boden ) בפ״ג בתום פת א
I שביעית י) ג׳ בתולות הן בתולת אדם. בתולת 

 אדמה בתולת אילן וכי עד שהוא מגיע לסלע או
 לבתולה בם׳ ייו 4) באהלות (מ״י) פי׳ ארץ שלא
 נחרשה מעולם, בתולת שקמה בשביעי׳ בם׳
 בראשונה (6״ד ט״י•) ובם׳ הפוכר את הספינה בגט׳
 זתים לקוץ (ב״ב «׳•> פי׳ כל שלא החליפה.
 במגיל׳ איכ׳ נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה
 (ח׳ י״א) נבוכדנצר הרשע כנס את כל חיילותיו
 ואיל אלהיה של אומה זו שונא את הזנות הזהרו
 שלא תגעו באשת איש וכיון ששמעו אלפנותיהן
 של ישראל עמדו והשיאו את עצמן לאנשים
 והיו אומרות לשכיניהן לחמינו נאכל ושמלתינו
 נלבש רק יקרא שמך עלינו אסוף חרםתינו(ישעי׳
 י״ א׳> בר מן תלת דאיתעצלן ולא עבדין ונתקיימה
 עליהן הגזירה נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה
ת כתיב. * [אחי״ה בנוסח׳ באיכ״ר בשינויים ל ת  ב
Bet- ועיי׳ מ״כ שם. בסוט.׳ כ״ב. בתולה צליינית 
 schwester ; ירו׳ פוט׳ פ״ג דייט. בתולה ציימנית
 פי׳ שיושבת בצום. וציור בתולה במרכז גלגל
 המזלות (stembiid• הוזכר* בילק׳ פקודי רמז תייח

 וילק׳ מ״א ז׳ רמז קפ־ה ובפסיקת׳ רב׳ ם״כ] —

d i e u n e r s c h l o s s e n e ו נ י ב ׳ ר י פ ל ד ( ר ו ו ת ה ל ו ת  ב

s t r e i f e n לפי׳ רה״ג ; R o s e n k n o s p e 

R o s e n - J r j ולפע״ד מל״ע r o s e n r o t h e r W o l l e 

 baumzweig) בשבת בסיג דם׳ א״ר עקיב׳(צ׳.)
 בתולת הוורד אחת. פי׳ שושן פתום. רב האי
 גאון שונה פתילת הוורד5) שעושין מצמר גפן
 צבועה כפין וורד וקורץ אותו וורד, וכן [בכתוב׳
 בם׳ המדיר בגטי] וטווה בשוק (ע״ב:> וורד כנגד פניה
 סי׳ הגאון צמר אדום הצבוע בלכא י) וכיוצא בו כי
 הגון האדום קורין אותו וורד ובל׳ ארמי 7) צמר
 אדום קורץ אותו ורדא וזו האשד. אם טווה ורד

 בשוק ״שהוא צפר אדום כדי להראות פניה כנגדו י
 שנופל זיהורו על פניה הרי זה עזות פצח
ח הובאו בתוסם׳ ״ ה ע״ב דברי ר ״ י ח א  ופריצות. * [
 כתובות הגיל דיה בטווה, ובכינוי הכבוד:
ן כיון רבינו כאן על ר״ח ז״ל. ודש״י ו א ג  ה
 לשבת פי׳ בתולת הוורד: עלה של וורד בחור
 אחת עיי׳ בחירו׳ ד,מאירי. ול״ג שהוא ל״ע כי
 בתול ענינו ענף ובזה הענין לפ״ד גיכ בע׳ הבא

 אח״ז] —

die zwei ^־r? ת (מעי הקודם בל״ע 1 ל ו ת  ב

i m F u s s b o d e n d e r K e l t e r s i c h b e f i n d -

 י) עיייע בע ד׳ וט״ש. *) ב״ה בכ״י ל״ד וה״ב, וברפ״ע טכוווזא ובנו״ג מכבתותא ובכ״י מ׳ טבכחוותא, ובכיי א״פ טכובתא
 יברש״י דפי שונצ׳ סבבתותא עיי׳ דיס שבת גד קב״ב: ובב״י ו״ו ערוך אי׳ מבוכתא. 3) וביה נדה ח׳: ויחי נדה פ״א
 דמ״ט. 4) ביה בכיי אבל בדפ״ע בט״ס י״ז. 5) וכיה בכ״י א״פ לשבת עיי׳ ד״ס צד ציה. י) עיייע יניכא, ובטו״ע ע׳ לנא.

 ז) אולי צ״ל ע ר ב י כי כן הוא בל׳׳ע ^ג* אדום.
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 lichen Zweige, Stangen) בפי המוכר את
 הכית המוכר את בית הבד מכר את הים ואת
 הממל ואת הבתולות (ב״ב סי<: «מנ־> פי׳ בגט׳
ת ו ט ו  («=) א״ר יוחנן כלונפות של ארז והן מ
 כדכתיב <במדב׳ י׳ייג׳ נ״» וישאוהו במוט בשנים
 וכדתנן במסכת ר״ך, (כ*ב» מביאין כלונפות שהן
ה ופי׳ הרשב״ם ובלע״ז ״ י ח א ]  עצים עבים וארוכים. *
 קורין יזמיילין תאומים ויש מקומות שקורין שרור״ש
 אחיות ע״כ פי׳ בל״צ jumeiies, gemeiies תאומים;
 וכן soeurs ובל׳׳ר sorores פי׳ אחיות וכן נקראין
 הפוטות של בית הבד זה על זה, וזה ראיה
 לאמיתת גזרת המלה שענינו בל״ע הרשומה מוטות

 וענפי עץ עבים וארוכים] —

(hierauf, hintor, nach בל״ם אחר, אחר כן) בתד * 
 י י הרבה בתרגומי׳ (עיי׳ עמת״ר להח׳ לעווי ע-
 זה) ובש״ם ד״ט ברכו׳ ה׳5 בתר מבא גנוב וטעמא
 טעים; חולי׳ ק״ה, עירו׳ כ״ה, ב״ב קע״ב. ב״ק
 צ״ב. ילק׳ תזריע תקנ־ג בתר עניא אזלא עניותא,
 ושם צ״ג. בתר מרי ניכפי ציבי משך; עירוב׳ פ״א.
 בתר רישא גופא אזיל. פסחי׳ ס״ד. בתר השתא

 אזלינן בתר בפוף אזלינן, קידוש׳ עיא.׳ זיל בתר
 אשתיקותא, ע״ז י׳: ליהוו לפאן דבתרך דיהבי
 לבתראי דאתו כתרך עיי׳ פירש־י. ירו׳ דמאי פ״ב
 דכ״ג. ההוא דתנינן לבתרה׳ ירו׳ גיטי׳ רסיו דט״ז
 ע״ד ולעתה בתריה ארבעין זימני, וממנו נאצל
 התואר בתרא פי׳ אחרון גיטי׳ מ״ז. יומא בתרא,
 והקבוץ חולי׳ ק״ה: מיא בתראי פי׳ מים אחרונים,
 נזיר נ״ו: קמאי ובתראי. ועוד במקומות אחרים

 הרבה.

(Weintraube j30׳Tpu; (ioTpuov בל״י) בותךא 
 יתר היך גופנא בותריה י) תרג׳ של
 כפרו(איוב מיו. ל•" וכן נקרא בל׳׳י אשכול ענבים]—

zudringlich sein, in Jem. u ^ i בתי£ (בל״ע * 
 drangen) חולי׳ ז׳5 מכתש ביה טובא
 ופירש״י מפציר ויפה פי׳ כי כן ענינו ג״ב בל״ע
: אבל שם  ועוד כתב רש״י ז״ל וחברו בשבועו׳ ל׳
 בנו״ג בטש ביה בטי״ת ורבינו גורס כתש עיי״ע
 ורש׳׳י לוחם נגד גי׳ זו באמרו מכתש גרסינן בבית
 ולא בכ״ף, ונפקא מיניה לדינא עיי׳ הגהת של

 הגרי־ב לשבועו׳ שם.

 1) וביה בב״י חרג׳ עיי׳ עמת״ר להח׳ לעווי ובנו״ג בורתיה.

, ל מ ו ם ג י ב י י ח ד ל ס ת ח י ך ב ר ך ע ו ר ע ר ה פ ס ל מ ס ח ו , ה ת י ב ש ם נ ו ר מ ו מ נ ל ח ע נ ו י ס ם ב ל ש  נ

ה החרוז הזה אי׳ בקצת שנויים בכיי ו״ו א׳ ובי, ל״ד וביד. מלת נשלם ״ י ח א ] * . ל מ י ך ג ר ע י ב ב ז ר ז  י

 לנכון רק בכיי ב״ר והיב, בכיי ל״ד אי׳ ניהלני ובכ״י ו״ו ב׳ ינחילני׳ וטוב הוא בכיי רו א׳ נחלנו;
 בונת ממרום נשבית על התורה עיי׳ תהלי׳ פ״ח׳ י״ט ותרג׳ ורש״י שם ועיי׳ שבת פיט. וילק׳ תהלי׳
 רמז תשצ׳׳ז. בכ״י ל״ד במקום יזרזני הגי׳ יורני. - ובכ״י ה״ב כ״ה הגי׳ נשלם ערך בית תהלה לאל

 חי)׳ אתחיל ע׳ גימל בעזרת שדי ובכ״י לונדון של בריטיש מוזיאום לי׳ החרוזים אחר בי״ת]—



I! אות הגימל 

 * ג׳ אות שלישי בסדר א״ב ומספרו שלשה
 ומתחלף בדליית שכנו הקרוב אליו ד״ט
 גוה דור; גוח, דוח: גונבא, גנובתא, דונבא;
 גלוסקמא, דלוסקמא; חרג, חרד; שגר שדר; וגם
 מתחלף בכ״ף וקו״ף ד״מ גשורא כשורא; זגוגיתא,
 זכוכית; גולפא, קולסי; גניגי קניגי; גזף קצף.
 ולסעטים נוסף בתחילת המלה ד־מ גלוגדקא
 גלקטיקא. עיי׳ כל ע׳ ועי בפני עצמו ועיי׳ עוד

 ע׳ גימל.
(Stoiz, Hoheit, Hochmuth גאה, נאוה ==) 1 פא 
 בסיג דם׳ אלו טרפות (היל״ 0״» ר׳ יוסי בן
 דורטסקית אומר לויתן דג טהור הוא שנא׳ (איוב
 °"א י׳> גאוה אפיקי מגינים וכי אלו קשקשים שבו,
 תחתיו חדודי חרש <שם °םיק כ״א> אלו סנפירין
 שפורח בהן. פי׳ למה היצרן* לומר שהוא טהור
 מפני שהוקש לנחש דכתיב (ישע״ נ־ז׳ א׳> לויתן
 נחש בריח, סלקא דעתא אמינא הואיל והוקש
ה ־ י ח א  לדבר טמא טמא הוא קט״ל דלא. • ן
 הפעל משרש גאה, גאי בטבילת׳ מסכתא דשירתא
 רפ״ב כי גאה גאה נאני וגאיתיו גאני במצרים. .
 וגאיתיו במצרים . . גאני על הים . . אף אני
 גאיתיו על הים ובי פי׳ רומטני ואני רוממתיו. ירו׳
 תעני׳ ס״ג דם״ז. אני אמרתי להשפילן ואת אמרת
 לגאיותן, בהתפעל 5 במכילת׳ שם גאה גאה ן י גאה
 [כ״ה בילק׳ בשלח סרמ״ז רמ״ב, ובמכילת׳ חסרה
 המלה] ועתיד להתגאות׳ ושם ובילק׳ שם ררט״ז
 רמ״ג כי גאה גאה מתגאה הוא על המתגאים
 שבמה שאומות העולם מתגאים לפניו וכי ושם:
 בטובה שהשמעתי לכם אתם מתגאים בה לפני
 וכי ושם במה שנתגאו לפניו בו נפרע מהם וכי,
 הגיג׳ ה,: פרנס המתגאה על הציבור. שם י״ג:
. הקביה מתגאה  שירה למי שמתגאה על הגאים.
 על כולן ועל כל העולם כולו. סוטי ט׳5 אבשלום
 נתגאה בשערו. ביב צ׳׳ח. המתגאה בטלית של
 ת׳׳ח ואינו תיח וכי ועיייע בת קברי־א. םנהד׳ קיח.
 דור המבול נתגאו בשביל טובה וכי, ושם ק״ט.

 אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה. קהליר
 פ׳ ומוציא אני י״ד דברים קשין זה מזה וכולן
 מתגאין זה מזה תהום קשה והארץ מתגאה עליו שהוא
 כבוש עליו הארץ קשה וההרים קשין מתגאין עליה
 ההר קשה והברזל מתגאה עליו וכי, עיי׳ כל המאמר
 ובקצת שנויים בביב יי. ובילק׳ ישעיי רמז שט״ה.
 — שמייד פכ״ג הכל מתגאין זה על זה חשך
 מתגאה על התהום שהוא למעלה הימנו והרוח
 מתגאה על הטיט שהוא למעלה הימנו והאש
 מתגאה על הרוח שהוא למעלה הימנו, והשמים
 מתגאים על האש שהם למעלה ממנו והקב״ה
 מתגאה על הכל. ויקיר קל־ם פ״ז כל המתגאה
. דור המבול עיי שנתגאו  אינו נידון אלא באש .
 . . םדומײם עיי שנתגאו . . פרעה הרשע ע״י
 שנתגאה . . סיסרא הרשע עיי שנתגאה . .
 נבוכדנצר עיי שנתגאה . . לא נידון אלא באש.
 בכולם ענין גאוה וגובה לב. והתואר 5 גאה, ברכו׳
 י׳ ן ילק׳ מ״א רמז ר״ב ואותי השלכות אחרי גוך
 (מ״א י״ד׳ טי) א״ת גויך אלא גיאך אמר הקב״ה
 לאחר שאכל ושתה ונתגאה זה וכי, ב״ה בכיי ט׳
 ובילק׳ שם וברייף וברא׳׳ש. והקבוץ ירו׳ קידושי־
 פ״ה דס״ו ע״ג רוב עבדים גאים, ברכו׳ נ״ז: ועיי׳
 ע״ז י״א. א׳׳ת שני בוים (בראשי׳ ב״ה׳ כ״״ אלא
 שני גאים זה אנטנינום ורבי שלא פסקו מעל
 שולחנם וכי, ב״ה לנכון בכ״י מ׳ וכיה בילק׳
 תולדות, אכל בנו״ג גיים ובלתי נכון הוא עיי׳
 דים ברכו׳ שם צד קס״א 5 אות נ׳. ובביר פסיג
 דרש הכתיב גיים! שני גיאי גוים בבטנך, חולי׳
 צ״ב. דרש שריגים (בראשי׳ מ,׳ ״> אלו נ׳ שרי גאים
 היוצאים מישראל וכי ובילק׳ וישב רמז קמ״ו בלתי
 נכון שרי ג ו י ם. בשמיר פכ״ג ד׳ מיני נאים נבראו
 בעולם גאה שבבריות אדם, גאה שבעופות נשר
 וכי וכ״ה כשהשיר פ׳ עמודיו אבל בחגיג׳ י״גן
ך שבעופות וכי, ל ך שבבהמות שור מ ל  הגי׳ מ
 ובכ״י ט׳ לי׳ מלת מלך. ובספרי פ׳ בחוקותי פרק
 ה׳ ובילק׳ שם סרמ״ז תרע״ג ושברתי את גאון
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ם «יק׳ כיו, יי® אלו הגאים שהם גאונם של כ ן ו  ע
 ישראל כגון םםוס נן יהודה ולוליינוס אלכסנדר,
 וחביריו. — וטמנו נאצל ג״כ גיותן עיייע ועוד
 — [עיייע גת גי

(Grube ^ פ ״ ל  גא (או מליט ני, גיא Thai 2 או מ
 באימתי בפ״ג בשביעית <מיח> אין בונין
 מדרגות עפיי גאיות פי׳ כמו ג ו מ ו ת מל׳ כל גיא
 ינשא (ישעי׳ כ״ז׳ אי>• *[אחייה וכיה בעיז נ״ד:
 הרי הן עובדים. . לאפיקים ולגאיות. וניל שהוא
 — [מל״פ הרשומה׳ וטעמו גומה

die Leute yon Guba, wahrsch. Gabba.) גאובאי 
 t t ״ ד

(Gabe in Syr. 8. Plin. h. n. 5, 1G; 12 40 
ה (ברכי י״ז:> םי׳ ר ו ת  טפשאי בפ״ג דם׳ היה קורא ב
 גוים רשעים ונקראים על שם מקומם. * [אחי״ה
 וניל שהוא מקום הנ״ל בסוריא ועוד נמצאה עיר
 אחת בפרס שנקראת r«£*t, Gabae לסי עדות
 שטראבו ופתלימיאום׳ ובקידוש,׳ ע׳{ גובאי
 גבעונאי, ושם עיב. שוניא וגוביא וציצורא תכילתא
 דחביל ימא, ובירו׳ יבמו׳ פ׳יא דיג: הגי׳ גווכייא
 וצ״ל גוובייא ובירו׳ קידושי׳ פ״ד דפיה רע״ד אי׳
 גבביי ובע׳ בר ה׳ הגהת, גבניי, ועתה הראית
 לדעת כי גס נבביי נכון הוא ובב״ר פסליז הגי׳
 ג ו ב ב י. כצ״ל במקום גובכי של דפוסים הראשונים,
 וכירו׳ קידושי׳ שם הגי׳ עוד 5 שנייא וגבביא, והוא
 ממש Gabba אצל שטיפנום ביצנטינום, וסליניאוס

 י״ב, מ׳] -
Ehrenbeiname der Oberhiluptcr der) גא1ן 
bab. Akademien von der Mitte den 
) אחר רבנן סבוראי נקראו החכמים . 7 . Jahrh 
 הגדולים ובפרט ראשי ישיבות ואבות בתי דינים
 גאונים, וגאון הוא שם דבר ואינו שם תואר אולי
 נקראו כן מפני שהם גאון ופאר הדור או על שם
 ישיבת גאון יעקב אשר שם ישבו כסאות לפשפט
 כפאות לגאונים כמבואר בע׳ אביי, או הישיבה
 נקראת על שמותם). * [אחי״דז ולפי זה י נאצלה
 המלה מליט שטות מיו, ז׳; מיכ׳ ה׳, ג׳; ישעי׳
 ב׳, ג׳ ועוד במקופות אחרים שענין ופתרון המלה
magnificus, כמו כבוד ופאר והדר וכן בל״ר 
 majestas נגזר מן magnus, majus כלוט׳ גדול
 וחשוב. ויותר נראה להיות כי שם הכבוד גאון
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 מליע ופי נגזר והוא לדעתי בלים פי׳ איש
 מכובד ופורה דת וחוק לאנשים פרים למשמעתו
o^'li וכיה בל״ע *avwv ונפתעפת המלה מל״י 
 שענינו קו המשפט אשר על פיו נחתך הדין.
 וקרוב לזה כתב הרמב״ם זיל במבוא ליד החזקה:
 כל החכמים שעמדו אחר חיבור הגט׳ ובנו בו
 ויצא להם שם בחכמתם הם הנקראים גאונים וכי,
 ושאלות רבות שואלין אנשי כל עירי ועיר לכל
 גאון אשר היה בימיהם לפרש להם דברים קשים
 שבגט׳ והם משיבים להם כשי חכמתם וכי. ועל
 שלשלת זמן הגאונים כבר הביע דעתו היפה החי
 דר. גרעטץ בטיע של מהרז״ף חיו, שליו, שפ״א

 והלאה] —

ז האחרון. א עיייע ג ז א ו , ג א ז ו א  * ג

;erlosen, von der egypt. u. moss. Zeit gebr.) גאל 
(Erloser, insbes. der M e 8 8 i a 8 גיואל 
(  בפסיקתא דפליחות (יקס*י-> ובמגילת איכה [אי׳ י],
 ר׳ יהודה ב״ר פימן בשם ר׳ לוי בן פרטא כל זמן
 שישראל עושין רצינו של מקום מוסיפין (כח
 וגבורה) ובלי ספק ציל כח ב ג ב ו ר ה י) כמו דאת
 אטד(תהיי׳ ס׳׳ י׳׳י) באלהים נעשה חיל, ואס לאו
 כביכול וילכו בלא כח לפני רודף <איכ׳ אי׳ יי) אטד
 רב אחא רודף מלא כשם שגלו ברודף מלא כך
 נגאלין בגואל מלא הד,״ך (ישעי׳ נ״טי כי) ובא לציון
 גואל מלא נ). ובילטדנו בראש וירא בלק (בתנחו׳
 ליי) אטד הכתוב(ישעי׳ °יי״ כ״י> כה אטד ה׳ גואלך
 ויוצרך מבטן אפש׳ לוט׳ כן, יוצרך וגואלך צ׳׳ל
 אלא אין טדותיו של הקב״ה כטדת בו׳ד, ברד
 מכה ואח״כ מרפא והקביה מרפא עד שלא יכה
 שנא׳ (הישע זי׳ א׳) כרםאי לישראל ואח״ב ונגלה
 עון אפרים וכי (ש®• * [אחי׳יה ואלה הם ציוני
 מקומות בענין גאולה ברכו׳ ט׳. שבת קייח: עירוב׳
. ל״א! מגיל׳ טיו. י׳׳ז: ביב צ״א: א  קייח: דיה ״
 סנהד׳ ציט: חולי׳ צ׳ב. ב״ר רים צ״ז מה פרנפד,
 בכל יום אף גאולה בכל יום . . שהגאולה ע׳׳י
 מלאך וםרנםה ע״י של הקביה. שהש״ר ס׳ כשושנה
 גאולת מחר, ירו׳ ערל׳ פ״א דים ע״ד היא גאולה
 היא פדייה. — ועוד נקראה גאולה הברכה קודם
: הפומך גאולה  תפילת שמונה עשרה ברכו׳ ט׳
 לתפלה וכי, ושם י׳: והטוב בעיניך עשיתי שפטך

 •) ובכיי ל״ד הגי׳ מגילת קינות ורשיי זיל ליחזק׳ י״ב, ג׳ מכנה את מדר׳ איכה ג״כ מדרש קינות. והפשקא הזאת הובאה
 בילק׳ שלח רמז תשמ״ד וכילק׳ האזינו רמז תתקמ״ה וילק׳ איב׳ רמז אלף א׳ ועיי׳ עוד ילק׳ איוב רמז-תתק״ז. *) ב״ה
 בפסיקתא דסליחו׳ ובמדרש איכ׳ וילק׳ איכה אי׳ בגבורה של מעלה, אבל בילק׳ שלח, וילק׳ האזינו שם וילק׳ איוב שש י אי׳
 כגי׳ רבינו כה וגבורה והבונה שמוסיף כ׳יח בהקביה שנקרא גבורה כמו אנכי ולא יהיה לך מפי גבורה שטענו סוף מכות
 וכן הסביר לנכון הרב החכם ר׳ שלמד, באבעי בפסיקת׳ שם הער׳ י׳ ועיי׳ עוד הערה י״א. וכיה בפסיקת׳ שם בתהלת

 המאמר ובילק׳ שלח יוסיף אומץ (איוב ייז, טי) זה הקב״ה. י) ועיי׳ פי׳ רש״י זיל לאיכ׳ שם.
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 גאולה לתפלה, ועוד נקראה כן ברכה שביעית
 בשט״ע מגילי י״ז: ומה ראו לומר גאולה בשביעית
 אמר רבא מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך
 קבעוה בשביעית וע״ש פירש״י. ובויק״ר פפל״ב
 דרש נולה מביי׳ די׳ בי) גאולה םרוקא ובקהל׳ר
 — [פפק׳ ושבתי אני הגי׳ ניואלה והוא כמו גואל

beschmutzt sein, d. h. vom 2 גאל <= נעל 
(Priesterdienst entweiht sein 
 בר׳ג די׳ יוחסין (קידוש׳ 0״ט•־) ויגאלו מן הכהונה
 (עזד׳ כ׳י סיב; נחמי׳ זי׳ ס"י> םי׳ נעולים כמו חללים.
 * [אחי״ה ועיי׳ פי׳ המיוחס לרש״י לעזר׳ שם וכן
 פי׳ הרדק שם וכן פי׳ ר׳ יונה ן׳ גנאח בפסרו

 אלאופול צד קי״ט] —
a  י ,

j בלים V  גואלק (בלים גולקא בל״ע •
(Sack, Mantelsack ^־ר- , 
(  כגט׳ דם׳ סדר תעני׳ אלו <כיג:> הבו לי גואלקא,
 ואיזל ואיזבון רוזינקא. ובס״ג דס״ק דםוכ׳ (כ׳:>
 של שק ושל ספירה חזיין לגואלקי ומזבלי 1),
 ובר״ג דם׳ מי שהחשיך לו בדרך (שבת קנ׳יי:> מאי
ה וכ״ה ממש י י ח א  לאו בחבר גואלקי פי׳ שקים. * [
 בלים הרשוט׳ וממנה בל״ע וסו׳ וכנ״ה בתרג׳ איכ׳
 ה׳, ה׳ ולטיעבד מנהון גואלקאן. והוא רבים מיחיד
 גואלק וכצ״ל בראש הע׳ וכ״ה בכ׳׳י ג״ג אבל
 בדפיע אי׳ בראש הע׳ גאלק ומים הוא. ורש״י
 לםוכ׳ פי׳ כעין שקים ולתעני׳ לועז טשק״א והוא
 לאי״ט Sack, Ranzen, tasca ולשבת ט״ם עשקנ״ם
 וצ״ל טשקא״ם.— וגי׳ רוזינקא אי׳ לנכון בדפ״ר
 וכיה בכיי ו״ו ב׳ וה״ב ובכיי ק״ט בע׳ רזניקא
 הגי׳ הישרה ג״כ רזינקא והוא ממש בלים

* פי׳ צורך מידי יום כיומו ונגזר מטלה פר׳ , 'lyj 
, iy* ובדם׳ פיז׳ װיניצ׳ J j j יום וממנו ג״כ בל״ע 
 כט״ם רזוינקא וצ״ל רוזינקא, ובנו״ג ואיזיל ואייתי

- ן  לי בזוזא ע י ב ו ר א

ב (trocknen) בם׳ חוטר בקודש(חגיגי כ־:> אוכלין  נ
 אוכלין נגובין בידים מסואבות ובע״ז בפ׳
על (סיט30) ויסתום ויניב ויגוף ו  השוכר או/ ךפ
 ותיגב מנגיבה והיא טהורה ושל עץ ר׳ אומר
. וירא והנה חרבו ת ו ש ב  ינגוב4). פי׳ לש׳ י
 (בראש׳ ח׳, י״» תרג׳ נגובו. <איב העיק׳ נגב).
 * [אחי״ה ובע׳ נגבי הביא רבינו על נכון התרג׳
 הז.ה וגם ציון של הגיג׳ כי: מטביל ומגניב וא״כ
 גם דבינו חזר מגזרת הטלה של כאן. ובענין

 דקדוק ומשפט הלשון אצל רבעו מה שנוגע פדר
— [X הערכים עיי׳ מ״ש לעיל במבוא צד 

ב  גב (riicksichtlich, Rucksiclit, Absicht גב =על |
 .substantivisch gebrauchte Prup) בביצה בסי
 יו״ט ג6״ב ט»ד דף י״ז:» מטבילין מגב לגב, מפורש
 בנמ׳ (שם •ים•) ת״ר כיצד מגב לנב הרוצה לעשות
 גיתו על גב בדו עושה בדו על גב גיתו עושה")
 פי׳ אם כשהטביל כליו לבדו לעשות שמן רוצה
 לשומרם באותה הטבילה עד זמן גיתו יכול לעשות
 יינו באותן כלים על אותה טבילה וכל זה בחול
 הילכך ביויט אם אמר אעים שהטבלתי כלי לבדי
 רוצה אני להטבילם לגיתי יכול לעשות דלאו
 כלום קא עביד דהא אין צריכין טבילה, היה אוכל
 בחבורה זו והטביל כליו לשום אותה חבורה
 ועכשיו רוצה לטבול בחבורה אחרת אינו צריך
 להטביל כליו לשום חבורה אחרת ואם צריך
 להטביל לשום חבורה אחרת ביויט יטביל דלאו
 כלום קא עביד דלא הוה מתקן מנא. ירושלמי
 <ביצ׳ פ״ב יפ״א:> כיצד מגב לגב רצה לעשות עיסתו
 על גיתו או ניתו על גב עיסתו מטביל כליו,
 מחבורה לחבורה היה אוכל בחבורה זו ובקש לאכול
ה ורז״ל נשתמשו י י ח א  בחבורה אחרת טובל. * [
 כאן בטלת גב בהוראה: על גב שהיא מלת היחס
 ופתרונה בערך וביחס ולסי תעודה וזאת כונת רש״י
 ז״ל בפי׳ גתו על גב כדו מי שהיה כליו טמאין
ת דריכת זיתיו ונמלך לעשות גתו ע ד  והטבילן ל
 ע״כ וכן פי׳ הרע״ב אך הגי׳ היותר טובה על גב
. וכן פירשו פני משה וקרבן העדי ליה׳ ביצי ו ד  ב
. אבל התוי״ט גוזר ת ע ל ד  הגיל על גב כטו ע
 אומר שהוא לש׳ גבא (עיי״ע גב י״ז). וכן העניז
 לפיד בירר חגיגי פ״ב דע״ח: חולין שנעשו ע ל
ב הקדש פי׳ עלידעת הקודש ובחולי׳ בי: אי׳  ג

 על טהרת הקדש] —

 גב <ערות האשה מענין כפיפות וגובה ועיי׳ בל׳
 תרג׳ גיבבא Buckei, Gekrummtes, בל״ס 3יבא
 בל־ע -^י^ךי krummbuckiiger Schiid) בס׳ מרובה
 מידת תשלומי בגט׳ גנב עפ״י שנים (ביק עי:> ובס׳
 חזקת הבתים בגט׳ היו שנים מעידים (ב״ב נ״ו:»
 ובס״ג דם׳ דיני ממונות בשלשה זה בורר לו אחד
 (סניזי׳ ל׳:> ובם׳ בא פימן התחתון בגט׳ תינוקת
 (נרה ניב:) שתי שעדות שאמרו אחת בגבה ואחת
ן מדי• ׳«> לענין זכר אמר רב נ רי  בכריפה. םי׳ אט

 1) כנויג גואלקי. י) וכיה בכ״י מי אבל בנו׳ג לגולקי. •) ובדפיע בטיס הפועלין. C בנו׳ג כדי שיפתח ויגוף ותיגוב

 עיייע גף בי. י) וכ״ח לנכק בתוספתא ביצי פיב וביתי בסמוך וכיח בכיי מ׳ ועיי תוי״ט שהוכיח כן ובנויג בס״ם
 כדו בכיף.

28* 
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 יהוד׳ אמר שמואל שתי שערות שאמרו אשי׳
 אחת על הכף ואשי׳ אחת יעל הבצים, תניא נמי
 הכי שתי שערות שאמרו אשי׳ כנכה אשי׳ בכריסה.
 סי׳ כף זה מקום יש למעלה מן הגיד ונקרא כף
 כמו כף האשד• כמקום ערותה כדגרפינן(נדה מ״ז:)
 צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף מאי כף איר
 הונא מקום תשוח יש באשה למעלה מאותו מקום
 ונקרא כף וכיון שמתגדלת מתמעך והולך ומפני
 שהוא מקום תפוח קורין אותו על גבה כלוט׳ הוא
ה וזהו על גבה, וכריסה הוא מקום ו ב ם ג ו ק  מ
 שפתי הערוה ושתיהן במקום אחד כי הגב והכרס
 שניהם במקום אחד הן הלא תראה דאמרי בדיני
י ש ע ר ו ת י) ת  ממונות זוטא (סני־יד׳ שם> וכן ש
 שבבן ושכבת היכי דמי אילימא אחד אומר אחת
 בגבה ואחד אומר אחת בכריסה האי חצי עדות
 הוא אלא אחד אומי שתים בגבה ואחד אומי וכי•
 ובס׳ חזקת הבתים »״= שם> אמר כי האי גוונא.
 הכי נטי(בנדה נ״ב:> בתעוק יש לו מקום למעלה
 מן הגיד ונקרא כף ושנמצאו כף ולמטה מן הבצים
 ושניהם בית הערוד.1) וכן הלכה כרבנן וכשמואל.
 זה סי׳ ר״ח בבא סימן. * [אחי׳יה וגב לשון גובה
 וכפיפות ועיי׳׳ע גב ז׳, וכ״ה בלשונות שונות
 הרשומות בתחלת הע׳ וכן פירש״י לנד׳ ניב: גובה
 שעל האבר למטה מן הכרס אבל בב״ק וסנה׳ פי׳

 קישורי אצבעותיה] —

 גב = גבא, גבה, גבי <בל״ע •W בל׳ סורי׳ ינבא
t 1 » i t i t } 

 Steuer erlieben, Schuldon einfordern) בפי
 הזהב בגט׳ שוטר חנם אינו נשבע (ב״מ נ״ח., כתוב׳
 ק״ח. ירי׳ שלי׳ 6״כימ״י עי" תורטין על הגבוי ועל
 האבוד פי׳ על הגבוי אע״פ שלא הגיע לידס.
 * [אחי״ה והוא בינוני פעל משרש גבא או גבי וכ׳ה
 בל״ע ופו׳. — וכנ״ה בב״מ פ״ב. יכפו׳ ל״ח: כתוב׳
 פ״א. גיטי׳ ל״ז. שמעו׳ מ״ח s שטר העומד לגבות
 כגבוי דמי; כתוב׳ צ׳. והלאה בעל חוב מאוחר
. . ו ח  שקדם וגבה מה שגבה גבה. מאריך מ
 וגובה מהם עיי״ע ארך גי. ב״ם י״ב 5 ייג. נהי דלא
 גבי מטשעבדי מבני הרי מגבא גבי, ירו׳ גיטי׳ ס׳׳א
 דמ״ג ע״ד נחתון מינבי לחבריה תמן. ב״ר ריס
 ל״ג גובה מהם מיעוט מעשים רעים שעשו בעוה״ז
 וכי. ושם פפ״ה ופפצ״ב מצא בעל חוב לגבות
 שטר חובו וב״ר פפ״ה השטר מצוי להגבות- שט״ר
: ב״ב ו פעל בנ  פכ״ה מוציא שטרותיו וגובה מהם. ו
 ח׳: קופה של צדקה נגבית בשנים. באפעל: ב״ק

 צ״ח: אג3י ביה, ושם מגבי ביה. שבועו׳ מ״ח $ לא
 מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מנבינן ביה. ו ה.ש ם
 גבאי וכ״ה בל״ם נביא{ נדרי׳ פ״ה: כל הנופל

- ד • - דד

 אינו נופל לידי גבאי תחלה, סנהד׳ כיה: סתם
 גבאי כשר ערכי׳ ו׳. פלע זו לצדקה עד שלא
 באתה ליד גבאי מותר לשנותו טשבאתה ליד
 גבאי אסור לשנותו, ירו׳ דמאי פ־ב דכ״ג. חבר
 שנעשה גביי וכי ובבכורו׳ ל״א. אי׳ חבר ונעשה
 גבאי. ובדרך השאילה על הקב״ה בידו׳ שבת פי״ג
 דט״ו. ירו׳ יוט׳ פ״ח דט״ה: ירו׳ נדרי׳ פייר דל״ח
 ע״ד ואיכ״ר ים׳ על אלה הניחו לגבאי שיגבה את
 חובו עיייע בני קצרא של צפורין. ויק־ר פי״א
 ושלח המלך גבאי טמיון (Schatzmeistor עיי״ע
 טמיון) לגבות מה עשו בני המדינה עמדו ותלו
 אותו וגבו אותו. והקבוץ ב״ק צ״ד̂. הרועין והגבאין
 והמוכסין תשובתן קשה, פנהד׳ כ"ד,5 הופיפו עליהן
 הרועים הגבאין והמוכפין וכי, ב״ק פ״י ט״א כיס
 של גבאין, אבות פ״ג מט״ז הגבאין מחזירין תפיד
 ונפרעין וכי, פסחי׳ י״ג. שבת קי״ח! ב״ק קי־ט.
 ב״ב ח׳: ט׳. גבאי צדקה. ואומנת קבלת הפם
 נקראה גביותא <וכ־ה בל״ס), גמיה א1 גבאות
 פנהד׳ כ״ה': יעבד גביותא תליפר שנין, ירו׳ דמאי
 פיב דכ״ג. יצא מגבייתו הרי הוא כחבר ובתופפתא
 דמאי רפ״ג אי׳ פירש מגבאותו ובכ״י תופם׳ (עיי׳
 ציק״ט צד מ־® ג־כ הגי׳ מגבייתו. ומס הנגבה נקרא
 גיבוי וגוביינא- בכורו׳ הי. גיבוי •כסף, כתוב׳ פ״ח.
 קודם שיבא לידי גיבוי׳ ב״ט פ״ג: םנהד׳ כ״ט5
 יבטו׳ ם״.ו5 מהיפר גוביינא, ב״ט ק־י. האי שטרא
 כיון דלגובינא קאי וכי׳ ועיי׳ עוד ע׳ מגביתא] —

די ב (בל״ס גב באפעל אגיב וכן בל־ע^׳ י ג ב =  ג

ר ״ ב ׳ השיב antworten) ב י פ י ך ^ 
א ל י א ן ש י א : ו ה נ י א ד צ ת א (ט״» ו « פ  פ

ו ב י ש י ) ו 3 ן י ל א י י א ב ל י ג א פ ה ה י  ל
ו ב י ג א ׳ ו ג ר ם דבר <במדב׳ י״ג-כ״י) ת ת ו  א
 י ת ן ס ת ג ם. * [אחי״ה הערך הזה אי׳ רק בכ״י
 ו״ו א׳ וב׳ ול״ד אבל בדפ״ע חסר וגם לי׳ לפני
 ר״ב כנראה מהוםפתו בע׳ גיב ע״ש וציונים מבנין
 אפעל. ובתרג׳ אי׳ לפנינו במקו׳ ואגיבו יתיבו] —
 גב = גבב <בל״ם ענין אפים׳ ולקיט׳

 auflosen, zusammenklauben; נככא בל״ם .
Holzspan, eig. Zusammen- ^Jr^• נוב ת א פל׳ם 
 geklaubtes, Gestoppeltes ועיי״ע גב י׳) בשביעי׳
 בם׳ הפיגם <פ״° °״0 המגבב ביבש עד שתרד רביעה

 י) כ״ה בדפ״ר. *} כיה ברפ״ר ובדפי פיז׳ אי׳ שנמציא הכף וכי, שניהם וכי, ובדפי ההדשי׳ אי׳ ונמצא הכף למטה מן
 הבצים ושניהן וכי. ומי שלבו שלם יתקן המעוות. 3) בקצת נוסת׳ * בביר בטיס מניב וצ׳׳ל מגיב וכ״ה בידו׳ סנהד׳ ספ״ב

 וע״״ע גיב במו״ע.
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 שנייה, ובביצה בם׳ המביא <*׳<••) מגבב מן החצר
 ומדליק, ובר״ג דם׳ יוה׳ב (יום׳ עיי•) עד מתי אתה
ש ש ו ק . ל ( , ץ ב ק  מגבב ומביא עלינו י) פי׳ מ
. ( 3 י ל י א ג ב ב נ ׳ ל ג ר  ק ש (שמות ה׳ ייב> ת
 בשבת בפי בירה שהסיקוה ופ״ג מ״א, ובית׳ שבת
 re ר״ה עי" בקש או בגבבא, ובפרה בסיד מדג)
 שרפה שלא בעצים או ככלי עצים אפי׳ בקש או
 בגבבא, ובכלי׳ פי״ז כל כלי בעלי בתים ימיא> [של
 בעלי בתין] בתכן ושל בלנץ 4) בגבבא פי׳ מילתי
ה ולפי זה יש ״ י ח א ) כמו קש. * [ 5 ם י צ  של ע
 להמציא המלה מלים הרשום׳ שטעמה חתיכת עצים
 קטנים עיי״ע גב י״א. ורש״י לשבת שם פי׳ גבכא:
 הנגנב מן השדה אשטובליא וכיה בדפוסי׳ הישנים
 לשבת כ׳: דיה נבבא: אישטובל״א והוא נל״צ
 stoppei, e8teu1>1e והשם נגזר מפעל גבב שענינו
 כמו גבא בל״ע ופו־ מקבץ ובל״פ נכפלה ג״כ אות
 ני״ת. וכניה ביצי פ׳׳ד מיו מגבב מן החצר ומדליק,
 ב״ק קיא: עלי קנים ועלי נפנים שגיבבן בחובא
 עיי״ע חב. ירו׳ יבמו׳ פ״ח דיח ע״ד מגבב מעל פני

 השדה, איכיר ם׳ רבתי מגבב בובין] —

 (מל״ע ^*־י beugen, krUmmen עיייע גב גי)
 בדיג דאלו עוברין בפסח <מ״ב•) שלשה גובכין
 את הקומה כלוט׳ כופפין את הקומה. * [אחי״ד•
 בנו״ג וכופפין וכ׳׳ה בעירו׳ ניד, פע״ב ומפירש״י
 נראה שהיתר, מונחת לפניו גי׳ אחרת והגיה ואולי
 נובבין היה מונח ובדם׳ שונצ׳ אי׳ גופפין. ודע
 שכל העי מחובר בדפופים הישני׳ עם ע׳ הקודם

 לזה ואנן לדם׳ אמש׳ נגררנו] —

; stuck, Theii גב = גבבא (בלים גבביותא, גבא 
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 גבבא ךעמיא Woiistucke, Woiiflocken) בפיק
 דברכו׳ בפ״ג וחכמים אומרים עד חצות (ח׳. וכן
 3®־•י ®י•״) אסכרה דומה לחיזרא דשלפא לה

 מגבבא דעטרא") פי׳ חיזרא קוץ, כלומר כמו צמר
 שנסתבך בקוץ ובא לשלפו מגבי הקוץ שאינו
 יכול לשלפו אלא בשבירת צמחי הקוץ כך מיתת
 אסכרה אבל מיתת נשיקה היא סתימת הפה בלא
 צער כגון ותשק ידי ,1פי (אייב ל״א, כ״״• ובגט׳
 מאימתי קורין את שמע בשחרית (ביכו׳ טי:> מאי
ב א דעמרא ב  בין תכלת ללבן אילימא בין ג

 חיורא לגבבא עמרא דתכלתא ז), ובר״ג דס׳ מי
 שאחזו(גיטי׳ ס״ת•) וםתטינהו בגבבי דעמרא פי׳
ה פי׳ בלים הרשום׳ חלק אחד ״ י ח א  גיזי צמר. * [
 וחתיכה אחת וכן בליע ־זי״די חתך וגזז וכן ענין
 פתרון הטלה של גיזי צטר, ועיי׳ עוד דוגמאות

 בע׳ גב י״א] —
 גב = גב1ה <מל״מ der Hohe, Hochmuthige) ברי׳ג
 דסנהד׳ <״׳:) אבוד, דהאי גברא גבה עינים הוה
 ונתן עיניו בגרושה וחללה8) פ״א [וצ״ל או פי׳
 או פ״א] בשרירות לבו היה הולך י). ובגט׳ דפ״ק
 דםוט׳ (״׳•) גבוה רואה את הגבוה, פי׳ אדם גדול
 חולק כבוד למי שהוא גדול כמותו. * [אחי״ה
 וכניה סוט׳ שם: הוא גבוה ורואה את השפל, פי׳
: אליה ׳  הקכ־ה הוא גבוה וכן תוארו ד״ט פסחי׳ ג
 לגבוה פלקא, ירו׳ פנהד פ׳׳ז דניה: עבודת גבוה,
 ירו׳ נזי׳ רפ״א דנ״א. לשון גבוה, בטגיל׳ ט״ו. גבה
 המן מאחשורוש ושם גבר מלכא עילאה מטלכא
 תתאה, כינוי היא להיפך בלש׳ נקייה תחת גבה
 מלכא תתאר, ממלכא עילאה עיי׳ פירש״י. והפעל
 גבה כמו בל״ט בהפעיל נדרי׳ נ״ה. אם הגביה
 עצמו הקניה משפילו . . ואם חוזר בו הקניה
 מגביהו, ובעירו׳ י״גז כל המשפיל עצמו הקניה
 מגביהו וכל המגביה עצמו הקניה משפילו. ויק״ר
 פ־ח וילק׳ תהלי׳ פרט״ז תתי״ב עושה סולמות
 מגביה לזה ומשפיל לזה. והפעל שם ושם ובתנחו׳
 כי תשא בלשון זה הוגבהו, פוט׳ מיז.׳ שפלים
 הוגבהו והגבוהים הושפלו, ירו׳ שבוער פ״א דל״ב
 ע״ד מד, לשון שאת (ויקר׳ י״ג׳ י״® מוגבהת, אפעל:
 טוב׳ מיד? אגבהיה, ביט ח׳. אנא אגבר,תה. —
 והשם גובה. גבהות מנהו׳ ל״ז 5 גובה שביד, ירו׳
 יבמו׳ פיח ד״ט. ירו׳ שבת פי״ט די״ז עיד גובהה
 של עטרה, ברכו׳ י׳: אין גבהות לפני המקום,
 תנחומי כי תשא גבהות של עולם הרכין עצמו

 פי׳ הקב״ה הרכין עצמו] —

 גב (מל״ט Rucken, Rflckenseite, Oberflache) אין
 מטמאין מגביהן בכל כלי עץ פ״ב ב^י׳(מיא),
 אין חולקין את הגביים 0י) ככל הכלי׳ נם׳ כיה
 (ט״י•), פי׳ מגביהן כמו על גבי חרשו חורשים
 (תר,לי׳ קכ״ט׳ ג׳)• * [אחי־ד! וכניה יבמות ס״ג*

 י) וכ״ה בכ״י מ׳ ובמכילח׳ בשלח וילק׳ בשלח וכיה בספרא דבורא רנרבת פ־ר. ובעל קיא גרש מגבב עלינו הכתובים,
 וכיה בהוצאת מלבי׳ ובנויג ביוט׳ מגבב דברים. וגי׳ רבינו היא היותר טובה. י) כיה לנכון בכל כ׳יי וברפ״ר וכיה בעהיק
 שניב אבל בשדפ״ע נשמט. י) לי׳ בכיי ה״ב. 4) כיה לנכון בכ״י ובדפיר ובכ״י ה״ב אי׳ ושל אומן אבל בשדפ״ע בטיס
 דגים. 5) כ״ח בכיי ליד וב״ר וה״ב וכיה בדפ׳ד ועה״ק שנ״ב אבל בשדפ״ע בטיס של דגים. י) וכ״ה בכ״י מ׳ עיי׳ ד״ס
 צר ט״ו: ובהוספות צד קצ״ב: וגי׳ הנוסחאות הובאת לך בע׳ אסכרה ע״ש. 7) כ״ה לנכון בכיי ל״ר ובכ׳׳י ויו ודפ״ע
 כט״ס גבת ונשמט׳ הבי״ת האחת. 8) ובידו׳ שביעי׳ פ״ו וליו ע״ג הגי׳ עיניו של אבא היו גבוהות ונשא אשה שאינה
 הוגנת וכי. י) ורש״י פי׳ הלך אחר עיניו. 0י) כ״ה בכיי ל״ר היב ודפ״ד. ובכיי ו״ו ודפי וויניצ׳ ואט׳ הגביין ובדפי פת׳

 נשתבש חגכנץ.
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 טקשטא ליה תנא וטהורא ליה גבא עיייע תכא.
 יומי ע״ח. גבא דכרעא הוה ובכ״י א״ם אי׳ אגנא
 וכי. פיי על שטח העליון של הכרעים וכן פי׳
 הרמב״ם זיל בפיר,״מי לכלי׳ כיה, ה׳ הגביין זה
, וכן הענין ביתרת בחולי׳ מ׳׳ז רע״ב אבל ח ט ש  ה
 אגבא אפי׳ כטרפא דאסא טרפה. וכן שבת ק־ט,
 עיז כיח. גב היד וגב הרגל, פי׳ שטח העליון של
 יד ורגל, ובירו׳ שבת פי״ד דייד ע״ד וירו׳ ע״ז פ״ב
 ד״מ ע״ד הגי׳ גבות ידים וגבות רגלים, והקבוץ
 חולי׳ ם׳: נדה כיד. ושם: שני גבין, ב״ר רפ״ח
 ונפדו ועשאו גבייה גב לכאן וגב לכאן. ועיי״ע

 • דיזפרצוף ושם'הגי׳ גביים] —

(1101z8tuck,(?iba בל״ם הוצואריש) ב  ג

 בם׳ ח׳ שרצים בגט׳ אבוב רואה (שבח ק׳יט0
 ונפק מיניה גובי גובי, ובפ״ג דשבת <קג״י:> אשכח
 בה חיויא דפפק [ו]שדי בתרי גובי, ובדיג דם׳
 הגוזל עצים (ב״ק «״י-> דיקלא ופפקיה בגובי גובי
 נטי לא קני י) מ״ט השתא נמי גובי דדיקלא
 מיקרו פי׳ חתיכות. * [אחי״ה וכן פירש״י בשבת
 שם ושם ולועז גיב טרונ״ץ ובב״ק טרינקיי״ש והוא
a והמלה b g e s c h u i t t e n e S t i i c k e , t r o n ^ o n s ל״צ 
 נרדפה עם גכבא עיי׳׳ע גב ח׳ ובלי פםק נגזרה

 מל״פ הרשומה ועיי׳ עוד ע׳ צב האחרון] —

(Kinnbacken, der hohe Theil der Wange) גב 
 בם׳ אלו מגלחין בגם׳ דפמך ר׳ אליעזר אוט׳
 משחרב בית המקדש <ט״ק כיי•) כל עטיפה שאינה
ד כמה*)  כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה ע
 א״ר נחמן י) עד גובי דיקנא. פי׳ ר׳ שרירא גאון
 עד גובי דיקנא ואינו עד גבי דיקנא וגובי דיקנא
 הוא שיער שעל הלפתות 4) והרי עטיפה זו למעלה
 מן החוטם היא ועדיין ישמעאלים מחזירין קצת
 המצנפת שלהן על פיהן ועל ראש החוטם ועיקריה
 דכתיב (יחזק׳ כיי׳ י״י> ולא תעטה על שפם׳ ובנדה
 ם׳ הטפלת בגט׳ וחכמים אומרים כל שאין בו
 מצורת אדם אינו ולד מרח כ״ג:) המצח והגבינים
 והעינים והלפתות וגבות הזקן, פי׳ גבות הזקן היינו
 הפנים מקום הזקן עד שיהו כל אלו כאחד שוין
 לצורת אדם זה פי׳ ר׳ גרשום. * [אחי״ה ומוציא

 אני הטלה מל׳ גבוה והוא מקום גבוה של לחי העליון
 ואם כדברי ר״ג אז תהיה גב בהיפך אותיות בג ל״ע
ת ו מ ו  פנים, ורש״י לפיק פי׳ גובי דיקנאן ג
 שבלחי למטה מסיו וכן מצאתי פעד לפירושו
.  מירו׳ נדה פ״ג ד״נ ע״ג ואלו הן הסימנין המצח.
ת הזקן ע״כ. ולפי זה גובי ל״ע ו פ ו ג  והזקן ו
 וכ״ה בלים גובא וענינה גומא עיי״ע
 גב י״ז. ובנדה פירשיי רק גבות הזקן פנטר שקורין

 מנטו״ן menton פי׳ לחי] —

"Wasseransamralung, Cisterne arab.) גב = גבא 
^c בריש מקואות «״א מ״א)  ־
 שש מעלות במקור, זו למעלה מזו וזו למעלה
 מזו מי גבים s) שתה טמא [זכי], ובחלק בענין
 םנחריב (סנהר׳ ציי:> כמשק גבים שוקק בו (ישעי׳
 ל״ג׳ י׳) מה גבים הללו מעלין את האדם מטומאה
 לטהרה אף ממונן של ישראל כיון שנפל ליד גוי
 טהור כדרב פפא דאמר עמון ומואב טהרו בפיחון
 (גיטי׳ ליח. חולי׳ 0׳:>״) ובהטקדש בפיו בפרה (ם״ה>
 המפנה את המעיין לתוך הגת או לתוך הגבי, פי׳
ס (מ״ב ג׳, ט׳׳ו) י  מן: עשה7) הנחל הזה גבים גנ
ן ב ל ״ע8) והוא פציד') והן רקקין שיש בהן כ  ו
 טיס. *[אחי״ה וכניה בטיק כיה: בנחל שוטף
 נפלה חכה מה יעשו מי גבים, שהש״ר ם׳ ישקני
 כאדם שהוא משיק ב׳ !בין זה על זה ובירו׳ מ״ק
 פ״א ד־ם. הקבוץ מי גמים. ול״מ הוא ישעי׳ לי,
 י״ד: יחזק׳ ט״ז, י״א. וענינו מקוד, מים וכ״ה בל״ע
 הרשוט׳ ועליה כיון דבינו לפי גי׳ כ״י הגיל ותרג׳
 גבא t פציד וכיה בל״ם פצידא. ועיי׳ עוד פי׳
 רע״ב שנגרר אחר פי׳ רבינו ומעיני הרב בעל

 תוי״ט לפרה נעלם זה] —

H e u - ^ י ־ ע - ״ בל ) י 1בא , ג א ב ו י , ג ב ו י ג = ב • ! 

 schrecke 'עיי׳ גיזיניאופ פי׳ לישעי׳ א׳) בפ׳
 כיצד מברבין (ברכו׳ מ׳:) על החופץ ועל הגובאי
 ועל הנובלות י") אומי שהכל ״) מבאי מין חגבים
 הוא") בלע״ז ברוצ״יוהוא ארבהבשר. •[אחי״ה
 כונת רבינו על לאי״ט Raupe, bracio, bruco וגי׳
 דם׳ אמש׳ בהכי וזה יותר מכוון עם ל״י ורו׳
 ppou/o?, (ipoG*o;, bruchus וכן העתיקו ע׳ זקנים

 «) בנו״ג בשינויים ע״ם. י) וכ״ה בכיי מ׳ ובנוסח׳ ליי. 3) בנויג מחוי רב נחמן וכ״ה בכיי ט•. י) כ״ר. כנכון בכיי ו״ו
 ל-ד ה״ב ועה״ה וכיה בשי׳ הריטב״א ושם הגי׳ עד הלסתות וכל הפי׳ שם נכתב בשם רח״ג ע״ש וגי׳ על גובי דיקנא
 אי׳ בטוייר סי׳ שפיו וכן העתיק בעל כ»מ פ־ה מהל׳ אבל הלי׳ט. ובדפ״ע הגי• במקום הלסתות בטיס השפתות. י) בנו׳׳ג
 נ־אים אבל גי׳ הר״ש ורע״ב בגי׳ רבינו וכיה בפרה ,בסמוך. ») והמדפיסי׳ שמו התיבו׳ דאמר רב פפא בין שני חצאי
 עיגולים עפ״י דעת הבאר שבע והגרי׳ב בהפש״ב העלה בטוב טעם ידעת כי כל המאמר כררב פפא דאמר רב פפא וב׳
 צריכנו להסגיר ע״ש. י) כיח לנכון בכיי ר.״כ׳ ובדפ״ע בטיס עשה מן. י) כ״ה בכיי ו״ו וליד. «) כצ״ל וכיה בע׳ פצד
 ובפי׳ רה״ג למקו׳ וטרח צד כיט, ליג ובדפ״ע בטיס פצור. ״י) וכ״ר, בב״י פ• עיי׳ ד־ם ביכו׳ צד ק״י. וכן הסדד בידו׳
 ברבו׳ פ־ו ד״י: על ד,גוביי ועל הנובלות. ובנויג על הנובלות ועל הגובאי. ״) וכ״ה בכיי מ׳ וכן משמע מאויז סי׳ קעיח

 ובנויג וכן בידו׳ ברכי שהבל נהיה בדברו. ») וכיח באו״ז שש.
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 ארבה (ויק׳ י״א׳ ניב; מ״א ח׳׳ ל׳׳ז) ילק׳ (תהלי׳ ק״ד.
 ל״ג; יי*,^ אי׳ יי 5 בי׳ כ״הי גתיי 3י׳ ט״י) והפיל (י"ה
 כ׳ ז׳״ כיח ובן עקילס לתהלי׳ ע״ז׳ ט״י) וכן תרג' ארכה
 נובא או גובאי עיי׳ עטת״ר לההח׳ לעווי וכן אי׳
 כחולי׳ סיה. ארכה זה גובאי וכן תרג׳ עוף טהור
 (תר*י יי׳ לרביי׳ ״יי׳ י׳> גובא דכיא ר״ל ארבה שיש
 לו כנסים לעוף וכשר לאכילה ותרני'דפ״ר קרית
 ארבע (תי״י ב׳ לבראש׳ נ״ג׳ ביי בקרייתהון דגובייא
 (ובדפוסים שלנו גוברייא) והשוה ארבע לארבה.
 ומכת ארבה גדולה מנשוא. וכן אי׳ במוט׳ מ״ט:
 כשמת רשב׳ג עלה מבאי ורבו צרות. ובירו׳
 ברכו׳ פיו דיי ע״ב ראה גוביי אום׳ ברוך דיין
 האמת ובירר תעני' פ״ג דפיו ע״ד ולמה נקרא שטו
 גוביי דו גביה דיניה דמריה, כלוט׳ שהוא גובה דין
 אדוניו שבעון הדור הוא בא כמאמר חז״ל בשבת
 ל־ב5 בעון גזל הגובאי עולה. ובירו׳ תעני׳ פפ״א
 דפי׳ד ע״ד עצירת נשפים וגוביי מתריעין עליהן
 ועיי׳ בבבלי תעגי׳ י״ט. והמלה ל״ט הוא ובזה
 הענין ג״כ כמשק גבים של ע׳ הקודם לזה עיי׳

 ס׳ השרשים לרד״ק ע׳ גוב] —
Einriss, EinBchnitt in die Augen)*נביא = 
 מל״ע ־•?*ד, יטיץ־י oinschneiden) עורת או
ץ או יבלת (ויק׳ נ״ב. ניב) תר״י ו ר ו ח  שבור א
 [*׳] דסמי, דתביר או ד ג ב י א או נפיס. * [אחי״ה
 כן הצעתי לפי גי׳ דפ״ר; ועה״ק שג״ב רק או
 חרוץ או יבלת. אבל בדפי פיזי װיניצ׳ עוד א ו
ב ויותר משובש בשדפ׳׳ע עורת או שבור או ר  ג
 יבלת או גרב. ותרג׳ גביא עולה יפה עם ל״ם
 חרוץ ושניהם מורים עגין כריתה וקריצה כי חרוץ
 נגזר מל״ע וכן גביא מל־ע הרשוטה ופתרונם
 כרת וחתך. ונאצל מזה גם חריץ של עין גיטי׳
 ניו. בכורו׳ ל״ח. לפי גי׳ רבינו בעי חרץ ב׳ ונתפשר
 היטב עיי תורא ברא דעיגיה סי׳ שורה שחוץ מן
 העין כלום׳ נדר שנפרץ פביב העין ועיי׳ עוד ע׳
 חרץ ב׳ ופירשיי בכורו׳ ליה רע־ב. ובתרג׳ שלפנינו
 אי׳ או דריסוי לקיין וזה לפי פי׳ המשני בכור׳
 ש״ז: ט״ג שנשרו ריפי עיניו. ויתר החלופים בתרג׳
 שם נראה שנוספו מזמן מאוחר ורבעו לא

 הכירם] —

* גב (an, bei, nahe בל״ע ־־?*r* בל״ס גנבא ,®I 
 פי׳ צד) תר״י ?טי גבי. עטך גבך, עמו
 גביה). ״ [אחי״ה בלי פפק נגזרה הטלה מליע
 וסו׳ הרשומה שענינה צד, וטעם מלת היחם
 ששגורה מאוד בדרזיל כמו בצד, אצל וקרוב
 לדבר מה. ואות נו״ן נשמטה כי על כן נרגש
 הביית לתשלום וכבר מצא. מקומו בדניאל ז׳, ו׳
 נ!יה פי׳ בצדו וכן בכ׳׳ט שבא זכרונו דימ ברכו׳

 יי. ליתי נבאי פי׳ יבא אצלי. מגיל׳ י״א. גבי הדדי
 פי׳ זה אצל זה, כרכר שם אזל לגבי אלישע, שם
 ליג:.לגבי משה, ירו׳ ברכו׳ פיב דיה. הוה גבי ר׳
 חייא בר אחא פריטין, פי׳ היה לו(אצלו) מעות.
 ושם פיט דייג ע״ד יקרב אברהם מן גביה ועד
 גביי ואנא מקרב מן גביי עד פוף כל דרי כלום׳
 זכותו של אברהם מגינה מאצלו היינו מזמנו ועד
 זמני ומאצלי עד סוף כל הדורות (עיי׳ בכלי סוב׳
) ירו׳ נדרי׳ פיו ד״מ. נ3ן סי׳ אצלנו, ב״מ  מיה:

 סיב. מאי בעי גביה מה יבקש מטנו ב״ר פל״ג
 אית גבכון יש אצלכם, ומזה הענין אגב במקום
 אל=_על גב כלוט׳ על צדו, על ידו, מפני. והרבה
 בשים ד״ט קידוש׳ כיו: כ״ז: והלאה אגב אחר
 פי׳ ע־י אחר, ושם אגב קרקע, ע״י או מפני קרקע;
 פפחי׳ קי״ג. כל אגב גביא בעיא, פי׳ כל שהוא
 ע״י ומפני דבר אחר כלוט׳ שצריך לכתוב שטר
 עליו כגון מלוה עדיין הוא צריך לנכות ויש בו
 טורח. ב״ט ביא: אגב דיקירי׳ מפני שהם כבדים׳
 שבת קט״ז. אגב כתב הוא דקדוש פי׳ הניליונין
 עיי הכתב הם קדושים, ושם: אגב פ״ת שאני.
 ביט ד׳ 1 שבוער טי; אגב גררא נסבה, כתוב׳ קיהן
 אגב אורחי, סנהד ציה: אגב אורחך, ברבו׳ בי.
 אגב אורחיה כלוט׳ בדרך הצד וכן אגב גררא מה
 שנמשך ונגרר מענין הדבר ולא שיהיה שם עיקר
 מקומו. ואולי מן הענין המדובר ג״כ מאמר חז״ל
 דברים בגב, ירו׳ כלאים פ״ט דל״ב ע״ג, ירו׳ כתוב׳
 פי״ב דל״ה ן פי׳ עוד יש דברים בצדו ובלתי מבואר
 ומבורר הענין וגי׳ הבבלי ב נ ו וא״כ שיעורו טעם

 פנימי וסתום יש בדבר, עיי״ע גו] —

 31^=־ גב=גוב(בליע יל־-ל, בל׳ שומרוני
 נובא Grube) אריות בדניאל מ׳. ח. והלאה>.
 * [אחייה וכיה בירו׳ ע־ז פ־ד דמ״ד. ארמייא נטל
 לגובא ועיי״ע גב י״ט. וכן בתרג׳- עיי׳ עטת״ר

 לחח׳ לעור] —

 * גב (פי׳ כמו כף ufer או מליע -?aund V5 נדה
 פ״ו. על גב הנהר, תרג׳ שפת היאור <תי״י
) ושפת הנח^ (הריי ב׳ לדברי׳ ד׳, מ׳׳ח) '  ב׳ לשמי׳ בי׳ ג

 על נב נחל והוא כמו כף נחל. עיייע כף בי.

(copia ובל״ר Haufen, Ctebund ̂ ^ פ ״ ל ט ) 33 * 
 עידו׳ ע״ט. יגיב של תבן שבין ב׳ תחומי
ר רחב להכניס בו תבן וכיה ו  שבת ופירש"״׳ כ
 באױז הלכי עידו׳ סי׳ קס״א ובעלי התוסס׳ פירשו
 מלש׳ קש ונבבא ורבינו בע׳ נב א׳ גרס ניב של
 תבן פי׳ תבן מעזיבה כמו חבילות ב״ד. לגי׳ דפ״ר
י בה וכיי קיט גרס תבן מענבר. נ ע  וצ״ל תבן מ
 וצ״ל מעניבה וכן מצאתי בפי׳ הריטביא לעירו׳
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דל והראב״ד זיל גורס וכן אתה אומר בניב שבין  ו
 שני תחומי שבת וכן הגי׳ במקצת ספרי׳ ופי׳ הוא
 זיל דניב לישנא קיטא הוא כמו ע נ י ב והוא מל׳
ה שדרך עושה מתבן לעגוב אותו ולעשות ב י נ  ע
 אגודות ע״ב, ולפע״ד גי׳ גוב נראה יותר וכנראה כן
 גרפו גם הב׳׳י שבעל דים לא הביא שום חילוף
 הנוסחא בעירו׳ ע״ט. צד קניו. ולדעתי הוא
 מליפ הרשום׳ וטעמו גדיש וחבילה והוא ממש
 מענין מתבן של משנה עירו׳ ויפה פי׳ רש״י

 מתבן גדיש.

 * גב בנדה 'פ״ה: דמגבי בה טפי ט׳ים עיייע גח
 א׳ ומיש.

gibba גבבא (בלים גבב עיי״ע גב ג׳ בל״ר "tEa 
 חטוטרת Bergracken, Buckei) תרג׳
 בסם׳ הר גבנונים (תהלי׳ ס״ה, ם׳״ אתעבד להון
 גבבא פי׳ חטוטרת כמו גביעא). * [אחי״ה וכן פי׳
 ראיב במתורגמן ע׳ גבב. אבל בכ״י תרג׳ הגי׳
 גיבנא והוא מליט גבנונים עיייע גבן ג׳. ונגזרה
 הטלה מלים גבב ופתרונו כפוף ויש לו חטוטרת
 וכיה בל״ר הרשומה וכיה בל״ע -?y^ פי׳ הטיטר׳
 ועיייע גב ג׳. והקבוץ בב״ד פצ־ח אילין גיבבתא
 דצפורי פי; מלש׳ גבהות וגבשושית שצפורין
 יושבת במקום הרים כדאי׳ בפגיל׳ ו׳. ציפורי

 שיושבת בראשי הרים כצפור] —

י עיייע גאובאי. י ב ב , ג א י בב  * ג

Hoch- גבך! (סי׳ כמו גבה = בל׳ שומרוני גבח 
her-

 gewachsener, Riese מפעל ערבי .«1
 gross soin ,yorragen ; ולדעת י״ט הוא =
 ניפח מל׳ ערבי׳ robuster Mensch) בם׳
 טופין אלו בגם׳ כיפח <בנײע מ״ה:> תני רב
ה ומסקנא אם׳ רב פפא מ ו ל ק ע  זביד גיבח פי׳ ב
 באריכא שמוטה סניא י) פי׳ ארוך ודק ופרצופו
 בולט לחוץ שנוי הוא לראות וי״מ ארוך וגחון
 כלום׳ כיפח כסוף. אט׳ דיל גבח לא ישא גבחת
 שמא יצא מביניהן תורן. * [אחי״ה וגי׳ כיפח
 ונבח אח; דבינו גיכ בע׳ בפח ב׳ אבל במשנה
 ובנם׳ בכורו׳ אי׳ הקפח וברשיי הקיפח וכיה בטור
 אויח פי׳ רכ״ה אבל כיי ם׳ לברכו׳ ניח 5 אי׳ הכופה
 עיי׳ דיס שם צד קפיו אות ז׳ וניל להגיה כני׳
 רבינו כיפח אבל בכ״י ט׳ שם ג״כ הקיםח ובנוסח׳
 הקפה. ופי׳ רש״י בבכור׳ ד״ה באריכא ממש כפי׳
 רבינו כאן ובע׳ שמט ב׳ ופלת קיפח לא פי׳ כלל
 אבל בברכו׳ נ״ח: ד״ה קפח פי׳ בטן גדול מתוך

 עוביו נראית קומתו מקופחת ליא קפח ארוך הרבה
 ופרצופו שמט ובולט דטכוער הוי עיכ ודע שהגרייב
 בהגהות לברכו׳ ובפהש׳ב כבר התעורר שליא
 ממש כסוגי׳ בבכורו׳ ואני מוסיף שהוא בעצם
 ראשונה כסי׳ רבינו בכאן ולולי מיסתשינא הייתי
 אומי שהוספה מאוחרת היא כי כפה פעמים חויתי
 דעתי שרש״י בעת שטפרשו את מסכי ברכו׳ עדנה
 לא ראה ספר הע׳ ואולי במקום ל״א צ״ל ל״ע
 והוא לשון ערוך וכונת בעל ההוספה היה לקרב
 ולהשלים פי׳ הראשון של רשיי עם סוגי׳ של
 בכורו׳ שהוא כפי׳ ל״א עפ״י פי׳ רבינו בעל הערוך
 וראיה מופתית כי ל״א הוספה היא שהרי לפני
 בעל הטור ובעל המחבר באויח הנ׳׳ל לא היה
 מונח פי׳ ל״א רק פי׳ ראשון של רש״י ובזה
 הותרו כל הספקות בהפשיב עיש וגזרת הטלה
knrzer, stammiger בסי׳ ראשון ג״ל מל״ע 
 Mann מי שקומתו נראית קצורה מתוך עוביו. אבל
 לני׳ רבעו יש לגזור המלה מל״ע הרשומה. ובענין
 גיבח נראה אור בלש׳ שומרוני שתרג׳ נבוז עיי
 גבח עיי׳ גיזיני׳ תיזוירום ח״א רנ׳ז ע״ד ובאמת
 בנרג גבוה. ועוד י״ל שהוא ליע הרשום׳ סי׳ בעל

 קומה וכה] —

das Hervorragen, die Erhiihung) 1 ג?ח = גבחת 
am Rucken, hochrOckig, yon don Heu-
) אין לי אלא הבא ואין . s c h r e c k e n s. vor. Art 
 לו גבחת הבא ויש לו גבחת . . בגט׳ ובחגבים פ׳
) יש  ואלו טרפות יסיה:> פי׳ גבחת גבחות,
 בשידרה שלו כעין הנטל. ארבה אין לו גבחת *)
 ואין לו זנב, פלעם יש לו גבחת ויש לו
ה הועתק טפי׳ רגפ״ה כיי לחולי׳ ״ י ח א  זנב. ״ [
 שם בקובץ כיי אננייליק׳ דף שי״ז: ורשיי
 פי׳ שאין ראשו מרוט והוא בלשון סורי׳ מרטא
 פי׳"קרחה וא״כ גוזרו ממלה הבאה בערך אח״ז.
 ונגזרה המלה מלשון ערבי׳ הרשום׳ בע׳ ההודם

 לזה] -

* או מל׳ ^ ע י ל ת (hochstimig ב ח ב ג ח = ב  2 ג
Kahiheit des ערבית בלים גבחותא 
 cvorderkopfes בהבל מטמאין פ״ג בנגעים (ם״0
 הקרחת והגבחת מטמאות בשני שבועות, ובהנתקים
 פיי <°יי> מפרש איזהו הקרחת מן הקדקוד השופע
 לאחוריו עד פיקה של צואר ואי זו היא
 גבחת מן הקדקוד השופע לפניו כנגד שיער
) ובתורת כהניס (ספרא מכילתא 4 ה ל ע מ ל  מ
 רנגעים ספ״י והובא ג״כ בפי׳ הר׳׳ש לנגעי׳ פ״י ט״י)

 י) רט״ל בטעות תניא! ז) בפי׳ רגט׳ה כ״י הגי׳ גבהות. 3) עיי׳ פירושו בספ׳ זאאלאגיע להרב לעװיזאהן צד רפיז. 4) כ״ה
 בכ״י ויו וליד ובדפ״ע אבל בדפיר בטיס מלמטה, וכנויג עד כנגד שער מלמעלן.
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 מקדקוד שופע לאחוריו זו היא קדחת, מקדקוד
ה ודרושים ״ י ח א  שופע לפניו זו היא גנחת. * [
 אחרי׳ נענין גנחת אי׳ עוד נתורת נהגי׳ שם
 ופי״א ע״ש ונם׳ ט״ו דרש נעגין נגדים נקרחתו
 אלו השחקים נגנהתו אלו החדשים ונן תרגם
 אונקלום ופשיטה עיי׳ ספרי על העתקה פרסי׳
 לרינ״י טאוום צד קל׳יג. ועיי׳ ספר השרשי׳ לרדק
 ע׳ גנח. וגוזר אני המלה מל״ע הרשום׳ ופתרונה

 גבהות המצח וקרחה נקדקוד מלפניו] —

; a u s g e w n l i l t , s c h a t z b a r ם ״ ל = ב א ( מ ״ 3 ® I 

a u s e r w a h l t e r , rorzuglicher) ן י
ז

י ב  ג

ר (משלי חי׳ י״«> מן סניא גניא, ח נ  תרג׳ כסף נ
ץ (שם ב״*׳ י׳> מחשנתא  תרג׳ מחשנות חרו
ה וכיה נל׳ים. ונכ״י תרג׳ ונסשיט׳ ״ י ח א  דגניין>. * [
תנ נעל המתורגמן  אי׳ נמקום מניאו סימא וכן נ
 בע׳ סם כל לשנא כסף דאיוב משלי תהלי׳

 מתורג׳ סימא] —
 * גביא בשבת ק״י. מנהו׳ מ״ב: עיי־ע מנביא.

י (.E. N) בפסיקת׳ רבתי קלספכ״ט ת י י ב , ג ת י י ב  * ג

 אבוקה בן גביית כשבאו השונאים להקיף
 את ירושלים וכי, עיש כל המעשה ונקרא עוד שם

 האיש הזה אביקה ק גבייתי(ע״ש>.
r a h r e n , k n o t e n , m e n g e n ^^ג?ל (בל״ס וכן בל״ע•־ 
d e r K n e t e r a ; גבל בל״ם נבולא , u c h f o r m e n 

 י ־ t t t י

 Teigbereiter) בם׳ ואלו עוברין בפסחי׳ בגמ׳ בצק
 החרש <מ״י•) ובם׳ העור והרוטב בגט׳ וכולן
 שעיבדן (חולי׳ קכ״ב:> א״ד אבהו איר לקיש לגבל
 ולתפילה ולנטילת ידים ארבעה מילין ״סי׳ אם
 יש גבל העושה עיסתו בטהרה ברחוק ארבעה
 מילין ימתין עד שיגיע לאותו גבל או אם יש
 ברחוק ארבעה מילין לפניו מים ימתין עד שיגיע
 למים וינבל עיסתו בטהרה וכן לא יתפלל ולא
 יאכל עד שיגיע למים ויטול ידיו וה״ט דבעינן
 ארבעה מילין לפניו אכל לאחריו אפי׳ מיל אחד
 אין מטריחין אותו לחזור אלא עושה עיסתו כמו
 שיזדמן לו ויקנח ידיו בעפר ויתפלל״ כמסורש
 בפי היה הורא בתורה בגט׳ א״ד יהושע בן קרחא

 (גרני׳ ט״י•) טי שאין לו מים ליטול ידיו מקנח
 ידיו בצרור או בעפר וכי, ״וגם אוכל בבלאי חמתות
 בלא נטילה״ במבואר בע׳ בל [ג׳]. יוכן עבודת
 העור בהילוך ארבעה מילין נקרא עבדה ונטהר״,).
 אבל לא גובלין בסוף משנת שבת (קנ״ה:)• ונגבול
) וננבול בנטפא  בהדי קיטמא וניגבול בדבשא,
B״ ס"ט:> ובריש י) גט׳ דס׳  בר״ג דמי שאחזו »׳
 במה מדליקין <שבח 3"ג-> כל השטנין יפין לדיו
 ושמן זית מן המובחר בין לגבל בין לעשן פי׳
 לשרותו בשמן כדרך שאנו עושין במים לעשן
 שמעשנין כלי זכוכית בעשן השמן עד שנשחרין
 ומגדרים אותה שחרורית ומשימין בדיו. 4) גביל
 לתורי בס׳ כיצד מברכין בגט׳ על הירקות (ביכו׳ ט.)
 סי׳ אם ברך אדם המוציא לחם ובצע וקודם שיאכל
 אט׳ לאחד טול פרוסה של המוציא לא הפסיק
 הברכה ואין צריך לחזור ולברך ברכה אחרת וכן
 אם אט׳ הבאי מלח הבא לפתן ואפי׳ אם אמר

 גביל לתורי הנהי כולהו לצורך הסעודה הן ואין י
̂ן (ברכי שם)  צריך לברך ביכה אחרת דקיימא ,

 מידי דהוה מחמת הסעודה לא הפסקה היא דאמר
ם ו ל  רב יהודה אטר רב אסור לאדם שיטעום כ
ם וכי 5). ובס׳ איזהו נשך בגט׳ אין מושיבין ד ו  ק
י(ב״ט ס״ט-> דאטרי אינשי נביל לתורא גביל נ ו  חנ

) כלוט׳ לפטם שור בין השורים אין לו  לתורי,
 טורח. *[אחי״ה כן משמע מפי׳ ריח עיי׳ חיד׳
 הריטב״א לב״ט שם. וכניה בשבת קנ״ה t נותנים
 מים למורסן אבל לא גובלים, ירו׳ שבת פ״ז ד״י:
 ההן דגבל גירגובסין ועיי״ע גורגבסין בטויע.
 תוספתא מעשרו׳ פ״ג גובל עיפתו בטהרה. ב״ר
 ססל״ד אנא גבלין ליה אדמדמני עיייע אדמדמני.
 ויקיר רפכ״ט ברביעי גבלו. ובפיעל: שבת י״ח.
 אינו חייב עד שיגבל, תעני׳ י׳. מגבל את הגבינה,
ט: מנבל את הטיט, ושם הטיט מנובל יפה. ׳  שם י
 ירו׳ דמאי ס״ה דכ״ד ע״ג מגבל לעיסתו, ירו׳
 תרום׳ פ״ה דמ״ג ע״ג הפריש ואח׳כ גיבל, ושם
. הא כיצד  אין ינבל שית . . ואין ינבל ארבע .
 הוא עושה מיגבול [וצ״ל מגבל] חמש ונוט׳ ארבע.
 ירו׳ חלה פ״ד דם. ראו אותו מגבל אצל אחר.

 *) דברי רבינו אלה המצו״נים בסימני'רמיזה ממש כפי׳ ריח לפסחי׳ צד ע״ח וכן הסכימו התוספו׳ בחולי׳ שם דיה לגבל
 לפי׳ הערוך מכלי להזכירם כי לקוחים הם דברי רבינו מפי׳ דיה ולא זו בלבד אבל התוספ׳ מיהדים לר״ח בענין תפלה
 פי׳ בפני עצמו. ועיי׳ עוד ספיג של מבוא לזה החיבור ומ״ש בענין האויז. וציון מברכו׳ הנ״ל כבר מצא מקומו כאלקראן
ן ב דבש א ומיס ו ב ג נ  הי. ח׳. *) כיה בכיי ו״ו וליד וכ״ה כד׳ װיניצ׳ ואמ׳ אבלבדפ״ר ובד׳ פיזי אי׳ ונגבול כדבשא ו
 הוא. וכנו״ג בגיטי׳ סיט: רק וניגבול בנטפא וא״כ חסר ציון רבינו ובעמו׳ א׳ בגיטי׳ שם הגי׳ וניגדבל בקיטמא ובעי גרבל
ם ע״ש. י נ ו א  הגי׳ ונגרבל בההוא קיטמא. י)כצ״ל ובדפיע אי׳ בסוף. 4)כן פירש״י לשבת שם בשם חשובת הג
 5) כיה לנכון בכ״י ל״ד וכיה בגיטי׳ סיב. וברי״ף וברא״ש וכן העיר ע״ז הגרי״ב בהגהות לברכו׳ מי. וכ״ת באויז הלכי

 ברכו׳ המוציא סי׳ קטיה ושם משמע כי פי׳ דמנו מפי׳ ריח נובע עיש. בדפ״ע סוף התיבות כלום קודם חסר׳ וכנויג
 אסור לאדם שיאכל וכי. י) כ׳יח בכיי ביר ובנוסחאות ובדפ״ע אי׳ רק דאמר גביל לתורי וטיס הוא.
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 ירו׳ מע״ש פ״ה דנ׳ו ע״ד מהו מינוס צפר ומגבלא
 אדמיה בזרע כיתן, שפ״ר פיל מה דרכה של אשד,
 . . מנבלת את הקמח ואח״כ נוטלת חלה כך
 עשה האלהים נבל את העולם ואח״כ נטל אדם.
 ויקיר פ״ו עובדא הוה וכי אינבלון בלישה וכי,
 פי׳ שלשה דנרין נילושים בעיסה עיי׳ המעשה
 בניטי׳ ל״ה רע״א בשינויים. והשם נבל, גבלא
 וכ״ה בל־ם מלבד הציוני׳ הנ״ל אי׳ עוד בספחי׳
 ל״ד. אבא שאול גבל של בית רבי היה, כתוב׳
 ע״ב. פלוני גבל תיקן לי את העיסה, ילק׳ איוב
 ב״ח רמז תתקט־ז הגבל הזה שהוא גובל לבנין
 הטיט, שבת קנ״ו. גבלא דבי נשיה ורבינו בע׳
 בטש גרם דבי נשיאה ע״ש. ומה שנילש נקרא
 גיבול, טבלא, גביל: שבת י״ח. קמח בר גיבול
 הוא . . דיו דלאו בר ניבול הוא וכי ושם קניה
 סע״ב קמח דבר גיבול הוא אבל מורסן דלאו בר
 גיבול הוא. ברכו׳ ל״» גביל מרתח עיייע טרתא,
 ושם ל״ח. גובלא בעלמא הוא. וסי׳ המלה בליע
 וסו׳ ענין יצירה ולישה ודריסת הרגל עיייע הבא

 אח״ז, וגם בהשאילה הבלילה ושריה] —

Grenze, Um- Begrenzung) ג1בל , ל מ  גבל = ג
 aimfassung בפ״ק דשבת (כ׳•) ובגכולין
 משיצת האור ברובן,). בדיג דם׳ לולב וערבה
 (סוני ט״נ••) ד א ש ו ן י) ראיתיה מן התורה בגבולין
י (ויק׳ כ״ג׳ מ׳) ולקחתם לכם שתהא תי  מנא לן דכ
 לקיחה ביד כל אחד ואחד. פי׳ כל איי קרוי גבולין
 זלבד מירושלים3). בפ״ג בכלאי׳ <«״»> היה לו

 גובל גבוה טפח 4), סי׳ גובל הוא דריסת האדם
ה בידו׳ י י ח א  סביב הערוגה לשון גבול הוא. * [
 כלאי׳ שם אי׳ עוד גגו של גובל, שם גובל מהו
 שיציל את הירק מיד מוקשה . . מוקשה עצמו
 מהו שיציל בראש הגובל ע״ש כמה פעמים והקבוץ

 שם: הגובלין] —

 גבל (בל״ע Gebirgs-Hochland) תריי שעיר
 (בראשי׳ ל״ב, ד׳; ליו, ח׳, פ׳; במד׳.כיד, י״ח)
 גבלא בהדרם שעיר (ביא׳פי׳ ייי׳ י׳), ארצה שעיר
 (בראשי׳ ל־ב׳ י׳)• * נאחי״ה וכיה בתרג׳ שומרוני
; דברי׳ א׳׳ ב׳;  בראשי׳ ל״ד. ייד, ט״ז: ל״ו, ח׳, ט׳
 ב׳, א׳; ל״ג, ב׳, וכן תר״י ב׳ דברי׳ ל״ג, ב׳ פארן5

 טורי דגבלא, ולדעתי הוא ;ro^oXTxt אצל בן
; או  מתתיהו בהקדמוני׳ ב׳. א׳, ב׳; ג׳, ב׳, א׳
 Pa^aXiTat בהקדמוני׳ ט׳, טי. א׳ ואצל שטיפנום
 ביצנ׳ נקראה repaXr,w5 ועיי׳ עוד גיזיניאום

 תיזוירום ח״א רנ״ח:]—

w a h r s c h . G a b a l a i n TJn te r 1 - ן ( ל ב , ג א ל ב  * ג

galilaa; 2 das ostl. Grenzland Galil. 
 ;״-rauXavt) כתוב׳ קי״ב. ע״ז ניט. איקלע לגבלא
 ועיי׳ תוסס׳ שם ד״ב איקלע. ד׳ יעקב גבולאה
 קהל״ר פ׳ דור הולך, ובירר חלה ם־ג דנ׳׳ט. ירו׳
ט: ירו׳ קידוש׳ ם״ד דס״ה <ן״ר ר׳  יבמו׳ ם״ח די
 יעקב גבולייא. וכתב בעל כפתור ופרח ד״ם. בדרך
 מבית שאן לטברי׳ מהלך שעה וחצי בצד השמאל
 בתוך הנחל עיר גבול וקוראי׳ גבול תחתון ושל
 המערב הנחל כשתי שעות מלמעלה על שפתו
 עיר גבול העליון ע״כ ולעדות בן מתתיהו (קדמוני
 ט״י׳ י*»> נבנית עיר גבלה בגליל התחתון עיי
 הורדום. ויש להביא ראיה על תכונת עיר בגליל
 מטה ששנינו בסנהד׳ צ״ז. פוט׳ מ׳׳ט. שהש״ר
 ם׳ התאנה והגליל יחרב ו ה ג ב ל ו ן ישום ואנשי
 הגבול (בשהש״ר אי׳ אנשי הגליל) יסובבו מעיר
 לעיר: ולדעתי היא Gauianitis אצל בן מתתיהו
 (במלחם׳ די, א׳, א׳ ועיי׳ שס בי, ט׳, א׳ א׳; ג׳, ג׳. ה׳;
 ג׳׳ ״׳ ׳׳> ובאמת בירו׳ ע״ז סיב דט״א ע״ג, ובירר

 מגיל׳ פ״ג דע״ג ע״ד הגי׳ גובלנא וגוולנא.

ה (.E. N) ירו׳ נזי׳ סיז דנ׳׳ו. גבילה אחוא ל י ב  * ג

 דר׳ בא, ובידו׳ ברכו׳ פיב ד״ו. הגי׳
 מגבילה אחוי דר׳ אבא ובמהרש״ם הגי׳ מובילה.

ein Stuck eingeriihrten Toiges von) גבלול * 
 1 גבל) ירו׳ חלה רפ״ג דנ״ט. חלה כמין
 גבלול . . משתעשה גבלולין גבלולין כלוט׳
 טשיתערב הקמח יפה יפה והעיסה נילשת יפה
 ונגזר מפעל גבל א׳ ופני משה פי׳ כמו גבנוניות.

Hocker, Hugel ar. d. h. hocker) גבלית 
hiigelformiger Anbau am Gebaude = 
) באהלו׳ דים ייד5) . n a c h R. N. Getreidebehalt 
 הזיז מביא את הטומאה בכל שהוא והגזרה והגבלית
 בפותח טפח. גבלית פי׳ אוצר. תניא בתוספתא

 י) וקרוב לזה אי׳ בכיי א״פ שיוצת האור ברובן וב״ה במשניו׳ נאפולי ופיזי ועיי׳ ד״ם שבת צד י׳׳ז. ובידו׳ אי׳ בדי שיצת
 ובכיי ם׳ שיצית אבל במשנת דבבלי ובמשנ׳ שבמשניו׳ כדי שתאתוז האור. 1) וכ״ה נכון ברי״ף ודא״ש ובפסקי רי״ד וכן
 מצאתי כחי׳ הרשב״א וכ״ד, בכיי ם׳ עיי׳ ד״ס שם צד סיו: ובנוס׳ לי׳. *) וכן כתב רבינו בע׳ אגא, וכן דעת רשיי
 בכתוב׳ כיד: בענין קדשי הגבול, ועיי׳ עוד ירו׳ כתוב׳ פ״ב דכ״ו ע״ד, וירו׳ תרומ׳ פיח דמ״ה: והקבוץ גבולים, גבולין
 ב״ב נ״ו. ביר פ״ע, במד־ר ספיח, ועיי׳ מי׳ש בעל לימוד ערוך שבת צד ט״ו: אות ק״ג. 4) כ״ח ג״כ ביתי במשנת ובגט׳
 דכ״ח ע״ג ובמשניו׳ ובר״ש אי׳ גבול אבל בריש דפי װיניצ׳ ר״פ אי׳ גובל וביה בפי׳ הרא״ש ועיי״ בתוי״ט פיג ט״ב וכיח

 בכיי מ׳ בכל מקום. 5) כ״ה לנבון בכיי אבל בדפיע בטיס י״ז.
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 <אהלי׳ 0®1״י) אי זו היא גבלית כל המעוקש1) מכאן

ה וכן סי׳ וה״ג ״ י ח א  ומכאן ומשוייר מן האמצע. * [
 שם. ושם הגי׳ הגבילית, ובידו׳ שביעי׳ פ״ג דל־ד
 סעיג אי׳ הגובלית ובעה״ק שנ״ב הגבלות. ונגזרה'
 הטלה מל״ע הרשום׳ וטעמה כמין זיז בבנין בדמיון
 חטוטרת וגבנונית, והרא״ש פי׳ גבלית שאין לה
 פנים ונחתכו כל ארבעה קצוותיה ולפי זה נגזר

J ופתרונו נחתך] — f r מל״ע 

gerrinnen lasson zu בל״ם גבן Ot^"בל״ע) 
 K5se מהשם גבינה בל״ם גובנא, בל׳ שומרוני
ע (שבת צ״ה.) י נ  גבנו כל״ע -Ksae ofr) בש״ג דהטצ
 מגבן משום מאי מחייב, םי׳ המקםה גבינה ומקבץ
 פתיתי החלב הקפוי לעשותם חריץ של גבינה.
 * [אחי״ה וכנ״ה שבת שם ותופפתא שבת פ״י
 החולב והטחבץ והטגבן עיי״ע חלב א׳, הנץ א׳.
 ירו׳ שבת פ׳ז דיי סע״ג המגבן והמחבץ חייב משום
 לש. ירו׳ מעשרות פ״ב ד*נ. ירו׳ ב״ט רפיז די׳יא:
 יצא החולב והמגבן והמחבץ (ייי׳ שאין גידולי
 קרקע. ונגזרה הטלה מהשם גבינה(איוב י״ י׳) וכ״ה
 בל״ם וער׳ ושוט׳ והשם גבינה ד״ט גבינת בית
 אוניקי עיי״ע אנייקי על גי׳ אמיתית וכן במשקל
 סורי גובנא, ירו׳ שקלי׳ פ״ז ד״נ ע״ג עיגול
 דגובנא, ירו׳ מיק פ״ג דפ״ג: וירו' נדרי׳ רפ״ח דימ
 ע״ד אעיג דאכל גובנא ושתא מיא אסקיה צום

 ההוא <כל ההוא) יומא] —

A u g e n ן מבינא בלים ובן כל׳׳ע - י ב ג = ן ב  ג

 braue) בם׳ הגוזל ומאכיל בגט׳ אם מחמת
 הגזלן <ב״ק קי׳׳ז•) ר׳ יוחנן גברא סבא הוי וטםרחי
 גביניה. ובם׳ המפלת כגט׳ וחב״א כל שאין בו
 מצורת האדם <ניײ כ״ג•־* המצח והגבין והעין,).
ן (ט־ג: וכיה בספרא ל  ובפ״ז בבכורו׳ [בפי] מומין א
 אטור ®יק ב׳ •״» אין לו גבינין [או] אין לו אלא

 גבין אחד זהו גבן האמור בתורה (ויק׳ כ׳א, כ׳) פי׳
 •גבות עינים״, ר׳ דוסא אמר כל שגביניו שוכבין,
ו ת י) על עיניו״ י).  פי׳ •שהן גדולות ו ת ל ו י
 תר״י [בי] מפרש ג׳ פירושים גבן, או גבן ז או
 מכינוי הפין עינוי; או דלית ליה שיער בגבינוי;
). ותנומה לעפעפיך(משלי  או דגביח5) פ״אדגביע'
 י׳׳ ד׳> תרג׳ ונייטתא7) לגביניך, ואל תקחך

 בעפעפיה <שמ פסי׳ כיי!) [תרג׳] בגכינהא. * [אחי־ה
 בנו״ג בגבינותא, ובידו׳ שבת פיה ד׳׳ז 5 כהדא כיפה

 דהיא טשויא גבינתא] —
t t ״ i 

Rucken, Doppelrflcken, Buckel 2 ן ( ן = 33י ב ? 
ן (בכורו׳ מ״ג:) ך׳ ל ן א י מ ו ׳ מ ם ב von) ב  10 נ

 חנינא בן אנטיגנם׳ אומי כל שיש לו שני גבין
 ושני שדרות8) ובם׳ ואלו טרפות בגט׳ מימני חיה
 (חילי׳ ס׳-,) ובם׳ המפלת בגט׳ וחכ״א כל שאין בו
 מצורת האדם <נדח כ״י-> השםועה בריר, שיש לה
 ב׳ גבין ושני שדרות, רב מבר בריה בעלמא ליכא

 וכי בהמפלת(נדח שם.)

BergrScken מל״פ גבינא Hochlander) גבנװי 
J^ולדעת רבינו = גבלוני בל׳ ערבי׳ •־ 
 Gebirgsbewoimer) מהול בפי אין מעטידין בגט׳
 בת ישראל לא תניק <עיז כ״ז׳> ובר״ג דם׳ הערל
 (יבמי׳ ע״»־>. פי׳ בני קטורה הדרים בהרים גבנונים

 כדגרסינן בם׳ ד׳ מיתות בגט׳ המגדף (סנהי׳ ניט:)
 אלא מעתה בני קטורה לא ליחייבו איר יופי בר
 אבין ואיתיט׳ בר זבידא י) את בריתי הפר (בראשי׳ י׳׳ז׳
 י״י> לרבות בני קטורה. * [אחי׳׳ה הפי׳ הועתק מפי׳
 ר״חלע״ז בקובץ כיי אנג. דף ט־ז רע״ב.—בכיי ליד
 ודם׳ װיניצ׳ ערך הנוכחי הוא ע׳ בפני עצמו אבל
 בכיי ה״ב ודפ״ר נכלל כעי הקודם לזה. ודע כי בנו״ג
 ביבמו׳ וגבעוני. וגבנוני נגזר מליט הרים גבנונים
 (תחלי׳ ס״ח׳ י״ז> ופירושו גבוהים כי ההרים יש להם

 גב גבוה באמצעם ומשופעים מכאן ומכאן (רד׳ק
ט וכן בלים גבינא ענינו גב של הר  בשרשיו ע׳ ג

 ולדעת רבינו י׳ייל שנאצלה המלה מל״ע הרשומה
 ולי ונו״ן מתחלפות. וראיה לפירושו כי בע׳ גבל
 ג׳ אתה הראית לדעת שתרג׳ פארן טורי דגבלא
 ושם דרים הערביים והם באים מבני קטורה (כראש׳
 כ״ה. א׳ והלאה; י״ח א׳ אי• ל״ט ועיי' בן מתתיהו

 קדטוניו׳ א׳, ט״ו ויגיד עליו רעו כי תחילת הדיבור
י מהול. — ורמ״ל ב ר  בע״ז ויבטו׳ שם ושם $ ע
 הביא דברי רד״ק לפנים הערך וכן לא יעשה] —

ז (לדעת רבינו שם הפרטי, ולפע״ד ו ר  גביני כ
 מלים גבינא ראש ההר וא״כ גביני
 כרוז Hohenruf או טל״ע עצל וא״כ יש
 להעתיקו Ruf an die Lassigen) בפ־ג בתמיד(ל׳:)

) כצ׳׳ל וכיח בתוי״ט באהלו׳ בשם הערוך וכ״ה בפי׳ דהיג לסד״ט צד כ״ה ובדפיע שמעוקל, ובריש וברע״ב שמניקח  י
) כ״ה בכיי ויו וכיה  וכיה בט״ם בתוספ׳. *) בנדה הגי׳ הגבן אבל בידו׳ נדה פיג די< סע׳׳ג המצח והגבינץ והעץ. י
) הועתק מפי׳ רגט״ה כיי לבכורות בקובץ כ״י אנג׳. דף ק״ז: 5) כיה לנכון בדפי אמש׳  בפי׳ רגמ״ה ובדפ״ע תלולות. 4
) כ״ה לנכון בכל כיי ודפוסי׳  וכיה בתרג׳ ובדפי װיניצ׳ ובסיל׳ גביה׳ ובדפ״ר וכן בדפי פיז׳ גבי וחסר הקו וצ״ל גביה. י
 החדשי׳ וכיה בע׳ גביע אבל בדפיר ופיז׳ בכאן בט״ס דגביני. י) כיה בדפי ר אבל בדפי אחדי׳ ונימתא ובנו״ג וניומתא.
) ובספרא אמור פיב פיג הגי׳ כל שיש לו שתיבז גבים ושתי שדראות. ״) כיה לנכון בדפ״ר װיניצ׳ וכיה עיקר כמו 8 

 שהוא בברכו׳ י״ג. ובחולי׳ ניה, וכיה בכיי שי0 לסנהד׳, ובנו״ג ד׳ יוסי בר חנינא.

29* 
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 סי׳ שם אדם שהיה מכריז בשחר כדגרסי׳ בפפ״ק
 דיוט׳ »׳:>') גביני כרוז מה היה אומי• עמדו נהנים
 לעבודתכם ולויים לדוכנכם וישראל למעמדכם
 והיה קולו נשמע לג׳ פרסאות. * [אחי׳׳ה וראיה
 לדעת רבינו כי הוא שם פרטי מקהל״ר פ׳ יש
 אחד גביני בן הרסון. ולפי השערתי ולהעתקתי
 אולי יש לגזור המלה מלים הרשומ׳ פי׳ ראש
 ההר וקרוב הדבר שהכרוז משם יצא, או י״ל
 שהמלה ל" ע הרשוט׳ היא ופתרונה מתעצל ונתרשל
 והכרוז אל העצלים יצא כנראה מיומי הניל,

 והבוחר יבחר] — _

 * גבונתא ירו׳ תרוט׳ פ״י דט״זן גכונתא איקלקלת
 וט״ס וצ״ל כמו בירו׳ ע״ז פ״ג דמ״ב,

 זבינתא איתקלקלת עיי״ע זבן.

 * גיבםס(Gyps בל״ע ופי CrrfT, בלים גובאסוס
 בל־י;yu<]/0) ירו׳ מיק פ״א ד״פ: אם היו
 לו שם אבנים או צרורות או סיד או גיבסם מותר
 והוא כמו גיפסם עיי״ע גפס, והטלה נכתבת בבי״ת

 נם בל״ע פרם״ וסירי׳ הרשומה.

 * 3בע (Ortsnnme) עיי״ע חצר אי.

 * (בל״ע Cschwer athmen, keuclien ירו׳
 דמאי' ס״א דכ״ב. לדגלי מן דמלכא םרקיא
 נפלת ובלעת חד עכבר וכי, חמי חד מגבע ואתי
 אמר גבי ההן ניהו וגזר עלוי ופלטה. וניל שהוא
 ל״ע הרשוט׳ ופתרונו נשם בכבדות רוח ושיעור
 המאמר: מרגלית אחת של מלך ישמעאל נפלה
 ובלעה עכבר אחד ובא אצל ר׳ פנחס רן יאיר
 ובקש ממנו להצילו וגזר ר׳ פנחס ונתאספו כל
 העכברים שבאותו מקום וראה אחד שנשם ונשף
 רוח בכבדות ואמר אצל העכבר זה הוא המרגלית
 וגזר עליו ופולטה. ופירושי המפרשים קשה

 להולמן.

 גביע 0= גכיעא שם הפרטי על שם תואר בעל
 חטוטרת aiockeriger תר״י או גבן1). ובב״ר
 פס׳ב(ס״א) ולבני הסלגשים: אטד גביעא בן קוסם
 אני הולך ודן עמהם, ובר״ג דחלק <סנד.ד׳ צ״א.>
 גכיעא בן פסיםאי) פי׳ חכם היה והיה גבן דהכי
 קאמרינן אי קאימנא ובעיטנא בך פשיטנא
 לעקטומיתך מינך 4) א״ל אם אתה עושה כן רופא
 אומן ובקי תקרא ושכר גדול תטול. * [אחי״ה

 ועיי׳ עוד סנהד׳ שם בענין תשובת גביהא בן
 פסיסא לההוא צדוקא וט״ש על זה בט״ע דט־ג
 חכ״א צד תקע״ט. ונגזרה המלה מלשון נבע,
 גבעה פי׳ גבשושית. ובהשאילה חטוטרת שדומה

 לו וגם נרדף עם גבחת עיי״ע נבח בי] —

Biathen- ל (מל;מ וכן כל״ע 1 ע ב ג = ל ע ב  ג

 kolch והפעל ^*^Knospen treiben t) בסרה
 בפ׳ י״א <ס״ט> מצות אזוב בשלשה קלחים ובהן
 ג׳ גבעולים, ובס״ק דיוט׳ כגט׳ כל שבעת הימים
 <י״י• יעי".6יה °י״ב °״ה> כמה יהו ויהא בהן4) כדי
 הזאה כדי שיטבול ראשי גבעולין ויזה סי׳ כמו
 גשמייז ®׳, ל״א) הפשתה גבעול. * [אחי״ה וכניה
 פרה פי׳׳ב ט־ב הזה . . ספק מן הגבעול, שם סי״א
 ט׳׳ז אלו הן היונקות גבעולין שלא גמלו, ירו׳
 םוכ׳ רם״ג דנ״ג ע״ג אזוב טפח חוץ מגבעולין,
 ויק״ר סייח לאחד שהיתר, לו ערוגה מלאה סשתן
 השכים בבקר ומצאה גבעולין, במ׳׳ר פ״ז מצאה
 שנעשה גבעולין. פי׳ גבעולין כל זמן שהפרח
 מונח בתוך כיסו קודם שיפתח כן פי׳ רעיב לפרה
 סי״א, מ״ז וכן דעת תנחום ירושלמי עיי׳ ספרי על
 העתקה פרסי׳ של ריב״י טאווס צד ע״ב והלאה,
 ורש״י סי׳ לסוכ׳ י״ג. דיה שלשה t גבעול הוא
 קנה האמצעי שהזרע בראשו כקנבום ופשתן
 (ועיי׳ תוי״ט לשרה פי״א מ״ ט ורד״ק בשרשיש ע׳ גבעל)

 ולזה הסכימו חכמי האומות עיי׳ גיזיניאוס תיזוירוס
 ח״א צד נ״זז וסעל קבעל מורה בל״ע סרח, והשם:
 גביע של זרע. וכל הפירושים והענינים האלה

 עולים בקנה אחד] —

 * גבר, גבר (טל״מ בקל stark sein, בסיעל
sich Jemandes be- בהתפעל ,starken 
 machtigen) ענינו חזק כמו בל״ט ד״ט סוטי טיט.
 גברו בעלי זרוע ובעלי הלשון, ביצי כ׳. ירו׳ ביצ׳
 פ״ב דפ׳א ע״ג גברה ידם של בייש על בי״ה.
 גיטי׳ ס׳ ן ביב ל״ד t כל דאלים גבר עיייע אלם.
. תתאה גבר, פיעל: . בר  פפחי׳ ע׳ו רע״א עילאה ג
 מכילת׳ בשלח מסכתא דעמלק פ״א וכי ידיו של
 משה מגברות ישראל או ידיו שוברות עמלק ועיי׳
 בשינוים דיה פיג טיח, שהשיר פ׳ יונתי הקב״ה
 מגברן לישראל, שם ם׳ הנה מטתו ן שהם מגברין
 לישראל, איכ״ר ם׳ דוב; וגברתני לעטור בכולן,
 התפעל ריה הנ׳ל היו מתגברין ואם לאו היו

) בנו״ג גביהא וכאה״ה גבוהה כן פוסיסא. 4) כ״ה כסנה׳  *) כידו׳ 0וכ׳ פיה דנ״ה: בט״ס ג ב י כרוז. *) עיייע גבן ב׳. י
 ובביר אי׳ לכשאצא אני משות לך פרחתך נ״א גביעתך ונ״ל להגיה במקום שרחתך: גבחתך מענין גבחת פי׳ חטוטרת
 עיי״ע גבח, וילק׳ ח״ שרת רמז ק״י גדם משוה לך את גבהתך וכיה במגיל׳ תעני׳ פיג ועיי׳ מ״כ לב״ר — וגי׳ עקמוטיתך
 אי׳ גם ככ״י ש״ס ובמנו״ד, ובאה״ח אצל ד״ס סנהד׳ צד קכ״ו. ובנויג עקמותך — בנו״ג רופא אומן תקרא ושכר הרבה

) וב״ה בכ״י מ׳ ובילק׳ הקת רמז חשס״ג ובנו״ג כמה יהא בהן ויהא.  הטול. י
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 נופלים, מגילה ט״ו: המתגבר על יצרו, הגיג׳ ט״ז.
 יצרו מתגבר עליו. קידוש׳ ם׳: מה יתאונן אדם
 חי וגי אפי׳ בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר
 עליו, ספרי וילך ם׳ ש״ה נתגבר כחו של משה.

 אפעל: סנהד׳ ל״ח. אגברו חמרא אדרדקי•

 גבר (מליט גבר בל״ס נברא, גוברא ,Mann) גברא
t ז t i ״ V V י 

 דטוכס אנא (שבח ע״ח-> גברא דפרע אנא
 <׳BB ע״0•) סי׳ איש שלא יעכב המכס אני ורגילנא
) או , ו ל צ ם א י נ ו פ  לשלם מכסאי שיהא ל
 דמאחר ליה ולא דחיק ליה, כמו כן גברא דפרע
 אנא שמראה לבעל חוב שני כשירצה ללות השטר
 הפרוע שיכיר שנאמן הוא וילונו בעין יפה. גברא
י קטלוה בר״ג דם׳ השואל(בי׳ם «י״ז•) פי׳ גברא ש  מ
 דגשי קטלוה ללישנא דחבור עליה1) כלומר
 העכברין לפני שונרא כנשים במלחמה לפני
 אנשים הן חשובין וזו מפני שראוה תשושת כח
 הרגוה, וזה מחמת מלאכה הוא לפיכך פטור. סי׳
 ללישנא אחרינא אכלי) עכברי אי חבל ומית
 כגון ראובן ששאל משמעון עבדו לבא על
 שפחתיו לתת להן הריון ומרוב ביאתו כחש גופו
 ומת וכן זה המשל גברא דביאת נשיו קטליה לא
 דינא ליה עליהו דאיהו הוא קטל נפשיה דלא
 הוה ליה להריק עצמו כביאות כ״כ, כך השונרא
 לא היתד, לה לאכול הרבה. גבר פום דין חי
 בדיג דם׳ כיצד מעברין(עירי׳ נ״ג0 יפי׳ אושפיזנא 4)
: גבר, ותרג׳ פ י 5 פום, ותרג׳ ז ה: ש י  תרג׳ א
א (שמית י״ב, טי) ו נ נ צ : חי, אל תאכלו מ  דין, נ א
 תרגמינן כד חיי׳ מה טיבו יש 5) כפשוטו. בריש
 בפסיקתא דותאמר ציון «יי ק״ל:> מה יתאונן אדם
 חי גבר על חטאיו (איב׳ גי׳ ל״» אמר רב הונא 6)
 יעמוד כגבור ויתודה על חטאיו ולא יתאונן וכי,

 בס׳ אין בין המודד בגט׳ תורם את תרומה <ניי״ז
 ל״ח•) אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר
 ועניו וכולן ממשה וכ׳7). ובויק״ר ם׳ וצדקתך
 אלהים עד מרוס באמור אל הכהנים (ויקיר 0ל״א)

 עיר גברים עלה חכם (משלי ב״א- ניט ריב״ל אטד
 גברים כתיב עיר שכלה גברים ואין בה נשיפ.
 * [אחי״ה וכנ״ה הרבה בדרז״ל ד״ס ברכו׳ פ״ג. באתר
 דלית גבר תמן הוי גבר באתר דאית גבר לא תהוי
 גבר והוא העתקה ארמי׳ של מאפר באבות פ״ב
 מ״ד, במקום שאין אנשים וכי, בכורו׳ חי: גברא דאוזיף
 וטריף מאי חזא דהדר אוזיף וכי, קידושי׳ ע׳: הא
 גבר׳ הא דסקא. יבמו׳ קי״ח: כתו׳ ע״ה. דנפצא גברא
 תקרייה בםםי ביבי ותיתיב עיי״ע נפם א׳; סנהד׳
 ז׳. ילק׳ תהלי׳ רמז תשמ־ט גברא דרחיצנא עליה
 אדייה לגזיזא וקם סי׳ איש אשר בטחתי בו
 השליך עלי פסולת של עור והלך ור1א ל״ע
 ורבעו בע׳ גז ט׳ פי׳ בע׳יא ע׳יש. ההוא
 גברא וכי׳ ברכו׳ ם׳. מכו׳ י״א. ב״ב נ״ח. חולי׳ ק״ה:
 בכורו׳ ח׳: גברא דאכפא עיי״ע אכף א׳. ירו׳ שבת
 פ״א ד״ג. נקרא רב ששת גברא מפתחה והוא
 בלש׳ כבוד כמו פגי נהור עיי׳ בעל ק׳׳ע ועיי״ע
 גדש ב׳. ילק׳ זאת הברכה רמז תתקנ״א נתפרש
 איש האלהים: גברא דיינא משפטיו עם ישראל
 שהיה אומר יקוב הדין את ההר. והקבוץ שבת
ר בי. ב״ק צ״ב: כד הוען זוטרי ש  ל״ב. עיי״ע ג
 לגברי השתא דקשישנא לדרדקי, ויקיר פכיג
 יהוון גברין בכל מילה. ובמשקל פודי גוברא אי׳
 בידו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד: ההוא גוברא, ירו׳ ביב
 פ״ח דט״ז. אהן גוברא׳ ירו׳ נזיר פיח דנ״ו ע״ג הא
 אזיל גוברא. והקבוץ ברכו׳ ל״א: גברא בגוברין,
 גיטי׳ מיה פע״א עדי גוברין ונהרדעי גוברין עיייע
 עד ד׳. פנהד׳ פ״ה: מה גבר מגוברין, יח׳ פנהד
 פ״ב ד״כ? הוה מסיים לגוברין, שהש״ר ם׳ כשושנה
 דיהוון גוברין בכל מלה ועיי׳ לעיל. וגברין כבר

 נמצא בדניאל ג׳. ח׳. י״ב; ו׳, וי] —

der Mannhafte, ־Wehrhafte מלי גברות Hahn) גבר 
Ver- alsx"׳r/,p, Hahn aXexfwp וכן בל״י 
 theidiger ועוד בל׳ ערבי׳ Rebhuhn i]jf) בם״ק
 דתפיד (כ״י׳> פעמים שהוא בא מקרות הגבר8)

) בדפי אטש׳ ופראג ) כונתו ללשון ראשוץ בביט שם. י ) כ״ד. לנכון בכיי ויו ובדפ״ע לי׳ כי על כן אין לפי׳ שחר. י  י
) כיה נכון כי נא בסוף התיבה עלה בדרוש זה עם חי אבל בנויג אושפיזא ובדפי הישנים אושפזיכנו והגיהו  בט״ס אכל. 4
) עירו׳ שם וכ״ה s .המהרש״ל וגי׳ ריח הובא בתוספ׳ עירו׳ שם דיה גבר: אושפיזכנא וכל הפי׳ הזה נלקח מפי׳ ריח שם 
 הגי׳ בדפי שונצ׳ ופי׳ כמו מה טיבו של איש זה בכתוב׳ י״ג: ועיי׳ עוד ע׳ טיב א׳, ובנו״ג מה זו טובת יש לו,
 ") כפסיק׳ אי׳ ר׳ יודה אבל באיכ״ד במאמר המתחיל מי זה אטד הגי׳ כגי׳ רבינו. ועיי׳ דרוש אחר בקידושי׳ ש׳: הובא
) וכן מוכח בשבת צ״ב. לפי גי׳ הכ״י מ׳ וא״פ ובספר המפתח ובנו״ג שש גם בעל קומה עיי׳ ד״ס  בע׳ הקודם לזה. ד
 שם צד קי. וכתב הגאון בעל ד״ס שם אוח ח׳ וכבר עמד עיז בהגהות הגרייב ע״כ ובאמת מת שהניח הגדי״ב בשני
י נ א ה ש ש  מקומות בציע אץ כ״כ השינוי בגירסאות אבל זה הוא כי בנדרי׳ אמר הש״ס וכולן ממשה ובשבח אי׳ מ
ם וכולן י א י ב נ ל ה ע ת י א ו ב ן נ י נ ע  דאטר מר אין השכינה שורה וכי, ונלפעיד ליישב כי בנדרים ילפינן שפיר ב
ל ל ו י ם ן ש ה ב ו  ממשה עיי׳ הרי״ף ומהרש״א בחי׳ אגדות לנדרי׳ בעיי. אבל בשבח רצה השים לפום ריהטא ללמוד ג
 ממשה ועל זה השיב משה שאני וכי ודייק. 8) וכ״ה הגי׳ בפסחי׳ בסמוי ובידו׳ יוט׳ פ״א טיח וכיח בכיי א'6 ליומי

 ובכיי ב׳ בקרות עיי׳ ד״ס יומי צד ביג. ובנויג בקריאת.
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 ובס״ק דיןמ׳ (כ׳. זבחי׳ ®״י:) ככל יום תורמין את
 המזבח מקרות הגבר מ א י ק ר ו ת הגבר י) רב אמר
 קרא גברא, ר׳ שילא אמר קרא תרנגולא י). ויטעו
 מעציון נבר(דברי׳ ב׳, ח׳> תייר ונטלו מברך תרגגולא.
 * [אחי״ה ונראה שנגזר מל׳ גבר שנאצל מל׳ גבור׳
 וחזקה וזה מה שאמרנו בביצי ב״ה: שלשה עזין
. . תרנגול בעופות, והנקבה גברית עיי׳ שבת ן  ה
. תרנגולת זו שנקראת3)  ס״ז: האומר שחטו .
 גברית אין בו משום ירכי האמורי 4). וברך תרנגולי.
 ב״ם הוא תרנגולא רקיסריון שנזכר בתי׳׳ר ב׳
 לבמד ל״ר, ט״ו ובירו׳ רמאי סיב דב״ב עיר תרנגול
 קיםרײן ולמעלן, אבל מתרנגול קיסריין ולמטן
 כא״י היא, ובירו׳ שביעי׳ פיו דל״ו ע׳׳ג חשב בין
 תחומי א״י תרנגולא עילאה דלמעלה מן קסרין
 וכתב מהרי״ש בספרו תבואות הארץ קיו: ותכונתה
 למערבית צסונית באניאס(p) הנקרא ג״כ קיםריא
ן  פהיליפא וזה ולמעלה מן קסרין ריל לצפון י
F a ^ a p i ע*כ, ובבן מתתיהו (חייו סי׳ כ״יי) חשב גברה 
 בין עוים גיולות בגליל העליון והזכיר גם שם
 ערים טבריה וציפורין ובאמת בירר שביעי׳ זזנ׳ל
 הוזכרה נ״ב תרנגולא עילאי. אצל קציריא רגליל
 והוא קצטרא רגליל מבצר של גליל ועיי׳ עור
 סוב׳ כ״ז ן ומזה יש להביא ראיה להשערת הרב
 המנוח לעברעבט שעיר תרנגולי! שם הלעג של
 עיו ציפווין הרי גם כן מתתיהו חושב אותה אצל
 ציפורין׳ וקרוב הרבי שהיא העיו הנקרא׳ אצל
 פליניאום ה׳ י״ז Omithon כי ;opvt בל״י צפור
 ותרנגול. וקרוב הרבי שיושביה עברו רמות תרנגול
 במו אנשי כות עשו את נרגל מ״ב י״ ז, ל׳ סנהר׳
 ס״ג* ונראה שמעיר זאת היה ר׳ אבא הנזכר
 בססיקתא רבתי פ״ג בטיס איר אבא ס ר ו נ ג ל א

 וצ״ל תרנגולא] —
 * גבר (mannliches oiied) בכורו׳ ט״ד: בעל גבר

* T 
 עיייע בע׳ בעל וע׳ גרבתן,

(Macht, ubtg. der Allmachtige, Gott) גבורה * 
 מה שענינו כח רב ועוצם ידוע מל״מ
 והוא תואר לאל עליון סנהד׳ צ״ח: ימי שכל
 הגבורה שלו. ב״ט נ״ח: בא ללמד תורה שנאמרה
 מפי הגבורה, שבת פיז. ומה השיב משה לפני
 הגבורה, שם פ״ח ן כל דבור ודבור שיצא מפי
 הגבורה נחלק לשבעים לשונות (עיי״ע בת קול),
 הוריו׳ חי. מכות ביר. שמיר פל׳ג אנכי ולא יהיה

ל 230 א י ר ב  * נ

 לך מפי הגבורה שמעום ז מגיל׳ ל״א: הללו בלש׳
 רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו
 בלש׳ יחיד אמורות ומשה מפני עצמו אמרן, ירו׳
 סנהד׳ ס״י דכ״ח םע״א לא כשומעו מפי רועה אלא
 כשמעו מפי הגבורה. מדר׳ שהש״ר ם׳ זאת
 קומתך 5 המתינו לי עד שאמלך בגבורה. שמיר
 פכ״ד ע״פ הגבורה לא נסעו אלא שהסיק משה
 במקל. מוסיפין בח בגבורה עיייע גאל. ועיי׳ עוד
 סי׳ רש״י לשמות ייח, ייט. והקבוץ גבורות תואר
 לזקנה ולברכת גשמים בתפלת י״ח עיי׳ מיק כיח.
̂י׳ *׳׳ ״) ימי שנותינו  שמונים גבורות דכתיב (תיי
 וג׳ ואם בגבורות שמונים שנה, ובכ״י ט׳ וכמס׳
 שמחו׳ פ״ג הגי׳ שמונים זו היא מיתת גבורה.
 והנוסח של מ״ק עדיף ושם 5 לא שנו אלא שלא
 הגיע לגבורות אבל הגיע לגבורות זו היא מיתת
 נשיקה. ובירו׳ ביכורי׳ רפיב דסיד ע״ג לשמינים
 מיתה של זקנה. — ר״ה ס״ד מיה סדר ברכות
 אומר אבות וגבורות וקדושת השם, ירו׳ ברכות
 ספ״ד דיה סע״ג כך סדר ברכות אומר אבות וכי.
 וכן בתעני׳ בי. גבורות גשמים . . מפני שיורדין

 בגבורה.

 * גוביךי <בל״ע Kuchengewachs אבל עיי׳
 בפנים) ליע זה הביא רבינו בע׳ עזרד
 א׳ עיש לגי׳ כיי ק״ט ודסוסי׳ הישנים במו״ע בט״ס
 גונרי אבל בה״ג הלכו׳ ברכו׳ ח׳ ע״ג אי׳ זיתי או
 קונברי וכי והוא ממש ל״ע הרשומה וענינו מין
 ירק אחד הגדל בגנות. ושם עטור ב׳ שתיתא
 דכנארי ודגובירי וכי בורא פרי העץ וב״ם על
 גובירי הזה כיון רכינו ובפרט לפי גי׳ ב״י ו״ו ליד
 ה״ב ולפי זה הוא ל״ע בלא״ש ברוסטבערען
 ובל״ר cordia sebestana ורבינו לועז בלאי״ט

 sorbo והוא בלא״ש שפיערלינג עיי״ע עזרד.

 * גבריאל (der Engei Gabriel) כבר מצא מקומו
. .  בדניאל חי, ט־ז ואשמע קול א ד ם
ש גבריאל. י א ה  ויאמר גבריאל, ושם ט׳׳ כ״א ו
 וא״ב נגזר שם מלאך מן גבר ומן אל והוא במו
. ואיש בדניאל . ם ד  איש האלהים, ולכן מתואר א
 ובדרז״ל הוזכר כמה מעטים ד״ט שבת נ״ה. נ״וז
 סנהד כ״א5 כ״ו. ל״ח: צ״ה: סוט׳ י״ב: י״ג: ל״ג.
• (ב״ד פ״נ, פרדר״א פניה) מנחו׳ כ״ט. ן ״  ל״ו. ב״ט פ
 ירו׳ ברכו׳ סיט דייג. ב״ר פ״א, דביר סיה סייא,
 שהש״ר ם׳ כרם, איכ״ר פ׳ כל רעיה. וטי שרוצה

) ובירף סוני  י) כ״ה רק בכ«י ו״ו וה״ב. וכ״ה נכון ובנו״ג ביומי שם: מאי קריאת הגבר, ובב״י ליד קרות בגי׳ רבינו. ז
 פ״ה דניה ע״ג וירו׳ שקלי׳ פ״ה דמיה ע״ד מביא ראיה לדברי רב שענינו אכריז כרוזא ממה דאמרינן בן גבר (עיי״ע) אית
.Ton,כ״ה בכ״י מ׳, ובנויג שקרתה ובב״י יו״ד סי׳ קע״ט שקראה ועיש מ״ש בשם צוואת ד (  לך מימר בר חרנגולא ? נ
ר וכי כ ז  *) וכיה בכ״י א"6 ובנר׳ג יש בו וכי, וכן משמע מתוספת׳ שבת פ״ז האומר שחטו תרנגולת זו שהיא קורא כ

 הרי זו מדרכי האמורי.
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 לעמוד על מאמרים אלה ובפרט על הדטיונים
 הפרסיים שעל ידם יתפרשו המאמרים היטב ועיין
 בפפרנו על המלאכים ושדים צד ל׳ והלאה

 שהארכנו למעניתו ועיי׳ עוד ע׳ איטמון.

ת (stark, machtig) םםרי וילך י נ ת ר ב  * ג3ךתן׳ ג
 ריש פ׳ שיה יהושע בן נון גברתן
 כמותך, ונקבה t ויק״ר פי״ח, במד״ר פ״ז, ילק׳ ישעי׳
 סרמיז רפ״ז כאב אנוש (ישעי׳ י״י׳ י״א) מכה
 גברתנית סי׳ חזקה ותקיפה מלש׳ גבר ודורש אנוש

 טל־ אנ1ש.
 גבש1^£ז (Hiigol, Erdanliiiufung מפעל ערבי
 בל״ם קפס sammoin) בם׳
 כלל גדול אמרו בשבת בגט׳ דאבות מלאכות
ת ע״ג:) א״ר ששת היתד, לו גבשושית ונטלה ב ש ) 

 בבית חייב משום בונה בשדה חייב משום חורש
ל ע פ ר אם היה  וכי, פי׳ גבשושית ת ל ק ט ן ש
 בביתו ונטלו חייב משום בונה שהוא משוה את
ה (ישעי׳ פ-ח, כיה), י נ ה פ ו ם ש א א ל  ביתו כעגין ה
 ובשדה משום חורש והכי פירשה רב האי גאון
 כל חפירה וחריץ ונעיצה לייפות בקרקע שהוא
 צריך לה1) בשדה בכלל חורש הוא ואם בבית
 בכלל בונה וכל השואת פני קרקע בשדה משום
 חורש כגון המדייר והמעדר והמכבד שהוא משוה
 גומות• המפעפע גושים 2) והממלא נקעים שתחת
 הזיתים והעושה עוגיות לגפנים [וכי] כל אלו
 המפורשים בתלמוד איי (ירו׳ שגת פ»ז ד־ט סע־׳ד
אײ) חייב משום חורש. שגלשו מן הגלעד  ײ̂י
 (שה״ש יי׳ אי) תרג׳ כבנוי 3) דיעקב דלקטו אבנים
 ועבדו גבשושיתא בטור גלעד. סיא גלשושיתא4).
 בם׳ שואל בגט׳ אין מעמצץ <שבת קנ״ב•) גם מגבה
 ייראו (קהל׳ י״ב׳ י׳) שאפי׳ גבשושית קטנה דומה
 עליו כהרי הרים. * [אחי״ה כיה בכ״י ליד וביר
 וכיה בנוסח׳ אבל בדפיע כהרי אררט. וכנ״ה ירו׳
 עירו׳ פ״ב דכיא ע״ג מקצתו חריץ ומקצתו
 גבשושית, והקבוץ ירו׳ פוט׳ פיז דכ״א ע״ג הר
׳ ביז׳ י״א) שתי גבשושיות  גריזים והר עיבל (יביי
הד  עשו וקרו זה הר גריזים וזה הר עיכל6) ירו׳ פנ
 פפ״ז דכיה ע״ד אשכחון מיינוקיא עבדין גבשושין
 וכי. פי׳ גבשוש תל קטן כפי׳ רבינו ורש׳י לשבת
 ע״ג ז ונגזר לפ״ד מל׳ע הרשום׳ ופתרונו קבץ וצבר
 עפר לעשות ממנו גל ובזה נבין מאמר של תופפת׳
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 אהלות פי״ז בית הפרם שגכשו בגבושים שאין
 יכול להסיטן טמא, כלוט׳ שדה שצברו בו ומפלאין
 אותו בתל של עפר. וכן בתרג׳ צפניה א׳, יי מן
 גובשתא לגי׳ הרד״ק ובנו״ג גבעתא. ותרג׳ אגרה
ה (משלי י׳׳ י׳) וגבשא בחצדא מיכלה, ט ח  בקציר ל
 — [והפשיט׳ העתיקה כמו כן וקסס בחצדא מאכולתה

Stadt im Stamme Dan, LXX.) גבת׳ גיבת1ן * 
d"a^av)a)v,Jos. Ant. 18. 12.5 ra|ix&MVY] 
 ירו׳ תעני׳ פיר דםיט5 ירו׳ מגיל׳ פיא ד״ע.
 שהשיר פ׳ הנך יפה (אי׳ ב״ב) ושם ם׳ נפת ריש
 רות רבה מגבת ועד אנטיפרם צ״ל אנטיפטרים עיי״ע
 ששים רבוא עיירות היו וכי, קהליר ם׳ בבקר
 ד״ע אומר שנים עשר אלפים תלמידים היו
 לי מגבת ועד אנטיפרם וכולן מתו בחיי בין פסח
 לעצרת, וביבמות פ״ב: נשנה בקצת שנויים
 ע״״ע דרום, ובאיכיר סים בלע מגיבתון ועד
 אנטיפרס ששים רבוא עיירות וכי, ותכונת עיר
 גבתון שנזכרת ביהושע י״ט׳ מ״ד; כ״א, כ״ג; פ״א
 ט״ו כ״ז ובבן מתתיהו במקום הנ״ל היתד, בשבט
 דן. וגם נקראת *•Ta^aO עיי׳ היעראניטום
 אנאמאטיקאן. ושתי ערים אלה היו תחומי יהודה

 בצפון ודרום.
 גבתא <נובתא בל״ם קנה Rohr, Rohre כליי

II 1 1 1 י * י 

hohi) פי׳ חלול cavus אמצעי׳ בל״ר 
 בפי במה אשה יוצאה בגט׳ הבנים (שבת פייה)
 ולשדייה6) בגובתא דנחשא. ובפי יום הכפורים
 בנם׳ מי שנשכו כלב שוטה (יימ׳ °*י•) לא לישתי
 טיא אלא בגובתא דנחשא. ובסוף7) גמר׳ דם׳
 אריע (שבת *י,:) ופלגיה דשמאלא רמא ליה בגובתא
ג (ביבו׳ י״ח:) ואימא י ר  דנחשא. ובם׳ טי שמתו ב
 לה לאימא תשדר לי גובתא דכוחלא. ובם׳ הערל
א (יבטו׳ ע״ח בסע״ב) ההוא כ  בגט׳ איזהו פצוע ד
 עובדא דהוה בפומבדיתא איפתתם גובתא דשכבת
 זרע ואסיק במקום קטנים׳ ובס״ג דפי השואל [את]
י א  הפרה (ב»מ ק״ב. בדפי אם׳ ופר׳ נסמן בט״ס בשבת) ד
 בעי C מנח ליה בטבתא דקניא.. ובם׳ ואלו טרפות
 בם׳ הלכי נשתברו רגליה (חולי׳ נ־ח:) ההוא גובתא
 דהוה נפקא מבי כסיל הובלילא [וכי] ההוא גובתא
 דהוה נפיק®) מבי כפי לכריפא. ובם׳ חבית
ן (שבת קמי'•־) גובתא רב י קב ו  שנשברה בגט׳ אין נ
 אסר ושמואל שרי וכי. פי׳ גובתא היא שפופרת

י ׳־׳ ר פ ס  מ
ר פ ו ו ס ה י ל  231 א

) עיי׳ שבת קיג. וחי׳ הרשב״א שם שהביא דעת רד,׳ג זיל. *) וצ״ל כאן וכי כי בידו׳ שם הובאו עוד ענינים אחרים  י
ה לפי גי׳ הנכונה בדפי זיטאם׳׳ ובדפי  ע״ש. 3) בדפי װיניצ׳ ואמי בבניו. 4) וכיה בנוסח׳ התדג׳ ועיייע גלש. 5) כי
 קראט׳ אי׳ גבשושית. •) כיה לנכון בעה״ק שניב וכיה בדפוסי׳ הישני׳ בשבת דפי װיניצ׳ ר״צ אבל בדפ״ע ולשרייה ובכיי
ב נשמט ) ב״ח לנבץ בכ״י ויו. אבל בדפיע בטיס בריש, ובדפ״ר חסר הך ציון ובכיי ה׳  היב ולשווייח וציל ולשדייה. 7
) בדפ״ר' ובדפי אמש׳ ופר׳ דאיבעי ובדפי װיניצי דעיבעי ומיס הוא ובנויג אפשר  מן גובתא עד ההוא גובתא דנפקא וכי. 8

 הוא. 9)בנו״ג מעכרא.



ב ל ן ר י פ י ר ^ ת ד 1 ג א - נ ת ב ? 232 

) שנותנין אותו בנקב  של קנה או של עצים,
 של חבית או ביד הנוד של יין להיות מושבין
 ממנו יין מן החבית או מן הנוד רב אסר ושמואל
 שרי ואוקימנא לסלוגתייהו בשפופרת חתוכה ואינה
 מתוקנת להכניסה לנקב אבל לחתוך דברי הכל
 אסור ואם היתה חתוכה ומתוקנת דברי הכל מותר
 להחזירה בנקב החבית או בנוד למשוך היין מטנו.
א ת ב ו ח ג י . ל צ י ר׳ מ ס י מ ת ד מ י ל נ א  ו
א ו א ה ת ב ו ׳ ג י . פ י ר ל ש א ו מ ש ר ו ס  רב א
ם א ה ו נ ל ק ת ש ר פ ו פ ש ן ב ת ו נ  ה ע ס ץ ש
ר ו ס א ה ו ט י ח י ס ד י י ל ת ה א ת ו ק א ד ה  י
י ו ה נ נ י ת י י ח ש ה מ ת ו ה א ט ר ' י ם א  ו
א ו ה  מ י ל י ב ז ה (ה ם ת ם) [צ ״ ל ה ס ת ו ם] ש
ו ץ א ל ע א ש י ם ה ל א ב ת א ר ו ע ל נ  ש
ת ב ש ן ב י א י י צ ו ה ו ל ר ל ת ו ם מ צ ל ע  ש
ל ר ש ו ח ם ה ו ק מ ר ה ג ו ב ת א ל י ז ח מ  ו
תר מו ה ו ט י ח א ס כ י ל ה ד נ ל ק ת ש ר ס ו פ  ש
ש י ש ת ב ש י ב ל כ ן ה ן מ י א י י צ ו מ ל ה ב  ו
ם] סתו ו (סתם) [ ש ל י ת ו ר פ ו פ ו ש  ל
א ר ב י מם ת כ ה . ו ת ו ק ל ב מ י י ת ח ר ו ע  נ
. סי׳נובתא דנחשא ( 1 ״ל ו ז נ מ י מ ת ד מ ן ל כ  ו
 בם׳ ױה״כ יניח קנה של נחושת ארוך ראש אחד
 בכוס וראש א׳ בפיו והוא שלא כננד הביס ושותה
 דילמא אישתי בכוס או כנגד הכום חזי בבואה
 דיליה ומסתכן. * [אחי״ה ובנוי ג דלמא חזי
 בבואיה דשידא וליסתכן אבל בכיי ל׳ קרוב לגי׳
 רבינו חזי ליה לבבואיה ומסתכן ועיי׳ דיס יומא
 צד קטיא. ושם נסמנו השינויים. וביוט׳ שם אי׳
 עוד אבא בר מניוטי עבדא לי׳ אימא גובתא
 דדהבא, ובריץ גיאת הלב׳ ױהיכ עמוד נ״ח הגי׳
 גופתא אבל בכיי מ׳ וב׳ הגי׳ גוריא דדהבא ואולי
 כן גרס, רבינו ובעבור זה לא הביאו. ופי׳ נורא
 עיייע גר ט׳] — (א״ב פי׳ בליר כלי כמו קערה).
ף gabata והוא מין  * [אחי״ה כונת ר״ב על מ̂י
yipadov, ya?aTa קערה וכ״ה בל״י האמצעי 
 אכל פי׳ שאינו הגון הוא כי בכל המקומות
 ענינו קנה בין טבעי בין שנעשה עיי אדם וכן
 פי׳ רש״י בכל מקום וכיה ממש בל״ם וכן העתיקה
 הסשיט׳ גבים של ט״א ו׳. ט׳ וכן סירשיי שם
 גובתא דקניא. ובל״ע נקרא קנה חלול של שפוד:
 ־^* וכן בל״י האמצעי׳ ובליר הרשום׳ בראש

 הערך נקרא כן כל דבר חלול] —

. א י ׳ ג ר ע ח , א ע ״ י י ה ע ת פ ו . ג ה ת ב ו  ״ ג

(Dach, u. z. das platte der Morgenl.) ט  גג(מלי
 גגה קודש [וכי] וגגה חול בפיב בטעש׳ שני
 בתוססתא. • [אחי״ה והקבוץ ירו׳ ססחי׳ םיז דליה:
 גגות ההיכל. ובהשאילה נקרא כן שטח העליון
 חולי׳ פ״ז: גג תמרה . . גג גרעניתה, ירו׳ יבמו׳
 פיח ד״ט. גגה של עטרה. והדבור ביומי מיז.

ג נתפרש בעי זרד ע״ש] — ג ה ל ת ל  ע

Ortsname eig. ׳rapwo? 2ג1ת הצייפי} (בל״י 
 Daclier der Holzbauser) בסיג
ה <ב״ק םיב:> ועל אותה שעה שנינו ב ו ר ׳ מ ם  ד

 מעשה שבא מגגות הצריסין י) ושתי הלחם מעין
 השוכר 4) ובמנחו׳ ם׳ ר׳ ישמעאל אומי עומר
 (מנחי׳ ס׳'י-> ומפורש בגט׳ («» תיר כשצרו מלכי

 בית חשמונאי זה על זה וכי עד [כי מטא] עומר
 לא חזו טהיכא לאיתויי אכרוז ההיא חרשא אותיב
 חדא ידא אאיגרא וחרא ידיה אצריפא א״ל רב
 מרדכי5) מי איכא דוכתא דשטיה גגות צריפין
 או צריפין גגות בדוק ואשכח. * [אחי״ה בענין ב׳
 המקומות אלה מצאתי כתוב בספר תבואות הארץ
. נמצא במחוז השפלה . ן  למהרייש צד ע״ט צריפי
 במחוז עקרון כסר אחד הנקרא צארסא״ן עתיקיא
: בקעת עין פוכר  ר״ל הישנה ועוד כתב צד צ׳
 למערב נוטה מעט דרומה כסר סאלי״ם <עין שלום)
 בינו ובין הכפר אבולניט״א . . נמצא הכסר
 אסכא״ר. ומעין יוצא משם ונקרא עין אסכא״ר ושם
 בקעה מבורכת הפתוחה לצד מזרח עד הירדן והיא
 לפ״ד בקעת עין סוכר ע״כ וכן שיער הרב החכם
 נייבויער בספרו גיאגראפיע צד ק״ע. ולבי אומר
ר כ ו  לי ששני המקומות גגות הצריםין ועין ש
 (לגי׳ רבינו) באשר סמוכין היו הושוו לשני
 מקומות שבא זכרונם בביט ס״ו. ערק ואזל . .
ם ומעינא י מ א ד נ י ע א ל פ י ר צ מ  לצריפה ו
 דמים לפומבדיתא׳ וא״כ הובא העומד מחוצה לארץ
 שנחרבו תבואות הארץ וזה מה שסירש״י לב״ק
ק  שם אותה שעה בא [העומר] מגנות צריפין רחו
ם לסי שהחריבו בני המצור את י ל ש ו ר י  מ
 תבואות השדה ע־כ. ודע עוד שלסי גי׳ רבינו
 האמיתית רב מרדכי הותרה תיטה גדולה של בעלי
 התוססות לב״ק ומנחו׳ אם חיה מרדכי כ״כ כי בית
 חשמונאי לא היו כי אם ר״ס שנים קודם החורבן
 אבל באמת רב מרדכי עיקר הגי׳ ושם חכם הוא.
 ומה שאי׳ בנוסחאות מרדכי נ״ל להסביר מטה
 שאי׳ בירו׳ שקלי׳ הנ״ל <עיי״ע זב) כל המעשה

.XI בב״י היב עצם. י) עכיל של כיי ה״ב ונשמט בשאר כ״י ודפ״ע, ובעגין ר׳ מצליח עיי׳ לעיל ח״א במבוא צד (« 

) וכ״ה במנחו׳ ובידו׳ שקלי׳ פיה דמיה ע־ד אבל בב״ק הגי׳ מגנות הצריפין וכ״ה בע׳ פתח א׳. 4) בנו־ג עק סוכר.  י
 5)בנוס׳ ובפי׳ רגמ״ר, כיי לי׳ מלת רב.
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 ושם כתוב אייתוניה גבי ם ת ח י ה א״ל אית אתר
 דמתקרא גגות צרים ין וכי ופתחיה הוא שם הכבוד
 של,מרדכי עיי׳ שקלי׳ פיה ט״א, מנהו׳ ם״ד, רע״א.
 ובמעשה שמסופר בידו׳ שקלים לא קשה מידי
 שלא היה בימי חשמונאים הורקגוס ואריסטובלס
ל א ר ש ץ י ר ה א ש ב י ת ח ם א ע  רק אי׳ שם פ
 אבל בסיפור בבבלי אם גם המעשה בזמן מאוחר
 הרבה היה בכל זאת הועתק השם מרדכי יען שאי׳
 בירר פתחיה וזה מרדכי. והסיפור בירו׳ מדוייק
 ביותר שבענין תהלוכות הנוגעות לאיי יותר יש
 לםמוך על תלמוד א״י. ומעתה נתאמתה השערתנו
ל הוכרחו להביא א ר ש ץ י ר  כי בזמן יבישת א

 עומר מחוצ׳ לארץ]—
eine Art Lolch ^avov zizanum, ג un<^) 3גמי 
 wechs.) בפ״ג דהוריות<י״ג•) מפנימה הכלי)
 פושלין בעכבר א״ל מפני שסיאורו רעי) מאי
 היא אמר רבי) אפי׳ גגמי גייצי4) רב פפא אמר
 אפי׳ שופתא דמרא גייצי5) פי׳ גוגמי יש בקטניות
 שזונין כמו <כלאיי פ״א ט״א y״״? Pf> זונין בחיטין.
 כך יוצא בתוך הפולים קטניות אטומין וקשים
 שאין נכססין י) בשיני אדם וכן עופות. ובהמות
 אין אוכלין אותן כי אטומין הן וקשץ כמו אבן
 ונקראין כלש׳ לעז7) גוגני, פי׳ גייצי מק רטטין8)
 וגייצי גייפי וכייפי לשון אחד הוא9) כאמרך
 (ביצי ל״ז. תוספת׳ ביצי פ״ד) הכוםם את החטה ובודאי

 העכברין כוססין ומקרטפין דברים שאין אדם ולא
 עוף ולא בהמה כוספין אותן. וייט מפני מה חתול
 מושל בעכבר מפני שפיאורו רע מאי היא שאפי׳
 גליטי גייצי0,) כלומר שכל כך הם רשעים שאפי׳
 גליטא כוססין ומשברין דבר שאין להם הנאה
 . ממנו אלא כדי לעשות הפסד לאנשים בעלי
 הכפות. « [אחי״ה לפי׳ הראשון הטלה ל״ד ויוני׳
 הרשום׳ וכיה בלאי־ט zizzania וזה מה שפי׳ רב־נו
 לפי כיי ל״ד בל׳ לעז גוגני ואותיות ג׳ וז׳ רגילין
 להתחלף בלשונות שונות ולפי י״מ הוא לים
 פי׳ שמלת צמר וכ״ה בל״ם ע״״ע. ובעל כ״כ
Y<*T/aa7),] פי׳ שנפל הנו״ן ומשפטו מגפי 
 ע0^׳וץ»׳ך] שטעמו בל״י רשתות וטכמורות] —

Krug, Kossei), ת גבל׳ שומרוני גיגתה י ג י ׳ ג ת י ג  1 ג
ת (קנ״ז סע״א) א״ר ב ש ג ד י ס ) ב F a 8 g 

 יהודה אמר רב הילקטי קטנה היתד, בין שני בתים
) על גבן לידע אם  וגנית* פרוקה היתד, פונחת ״
 יש בגגית פותח טפח. פי׳ כפין כלי פתיא פרוק
 או כמין כפישה מפולשת והיה קבוע בכותל חלול
 פתוח. בפ״ק דשבת בגם׳ ב״ש אומי אין שורין
 ליו(שם י״ח:> גיגית נר וקדרה ושפוד אטאי שרי
 ב״ש דמפקר להו אפקורי ״). ם״ גיגית כלי שנותנין
 לתוכו שעורין לעשות שכר מבעוד יום ונשרין
 בשבת׳ נר שמדליקין מבעוד יום ודולק בשבת, קדרה
 ששטין אותה בכירה בערב שבת ומתבשלת בשבת
 וכן בשפוד ״). בם׳ ח׳ בשרצים בגט׳ אין עושץ
י (שבית ק״ט•) T לגיגית תיקצץ. פי׳ כלי ילט  ה

 שעושין בו שכר ומשוס הכי תיקצץ שמנהיג
 עצמו לשתות ולא יהיה לו ריוח בסחורתו4,).
 ובב״ר פל״ד אין עושין כיסוי לגיגית לא
 מכסף ולא מזהב וכי כדכתיב בע׳ אבל [גי] וכן
) ובפיפקא ונהפכו לדם (הובא  בילמדנו ויהי חשך ״
 בחנת׳ פ׳ בא סי׳ ״ג) א״ר אבין הלוי [ברבי] מטבת

 הדם העשירו ישראל כיצד המצרי והישראל בבית
 אחד והניגית מלאה מים ממלא הקיתון מתוכה
 ומוציאה מלאה דם וכי. ובם׳ לולב וערבה <סוב׳ מיה.)
 מניחין אותה כגיגית של זהב. * [אחי״ה בנו״ג
 בגיגיות וכיה בכ״י מ׳ בהגה, ועוד נמצא הקבוץ
 בירו׳ סנהד׳ ס״ז דכ״ה: ומה שבגיגיות ושבביברים
 וכי וכן בילק׳ ש״ב כ״ב רמז קס״א שבכדים
 ושבלגינות ושבגיגיות ושבצלוחיות. מכאן משמע
 עוד שמלת גיגיות עולה עם מלת כדים ומלת
 צלוחיות עם לגינות = ;la-pivo שהוא צלוחי׳
 בל״י. ופתרון גיגית כמו בלש׳ שומרוני הרשום׳
 ענינו כד וכן הועתק באמת כד בבראש׳ ב״ד
 ט־ו, י״ח. מ״ה ע״י תרג׳ שומרוני. וכן לועז
 רש״י כ ״ י לםוכ׳ ט״ה. גיגיות ככריש עיי׳ ד״ס
 שם צד פ״ט: והוא לפ״ד cruche פי׳ כד. והקבוץ
 ארמי 5 בירושלמי שבת פ״א דיג ע״ד אתגליק
 גיגייתא, ובירר ע״ז פ׳יב דמ״א. איתגליין ליה

i t t י • 

 גיגיתיא] —

 י) ב״ה לנבק בכ״ו ו״ו א׳ וב׳ ול״ר וב״ה בנוסח׳ ורש'י שם, ובדפ״ע אי׳ חתולים וב״ה בפירש״י לעיי וזה ב״י מ׳ של ע׳
) ב״ה בכיי והורי׳ וביה בע׳ שפת אי. וע׳ חרחר א׳ ) בנו״ג גלימי וזה בי״מ. 5 ) בנו״ג רבא. 4 ) כנויג שסודן. י  נוכחי. י
 ועיי׳ עוד ע׳ ג י י ת. וברפ״ע אי׳ שפתא ובע״י שיופינא ובפי׳ סר״ט לרה״ג בבלים פי״ג מיג גרס שוביא. י) ב״ה בב״י
 ועיי׳ רשד״ל בס׳ ח־ב של הפשב״ע ובדפ״ע בט״ס נכנסין. 7} כיה בכ״י ל״ד, ובדפיע אי׳ בל׳ ארמי. 8) כיח בכל כ״י.
) וכ״ח בכיי  ודפ״ע חסר. י) ובדפ׳יע אי׳ פי׳ גייצי וכים׳ לש׳ אחד הוא אבל בע׳ שפת א׳ אי׳ גייסי. וכ״ה בנוסח׳. ״
) כ״ה לנכון בכ״י ו״ו אבל בדפ״ע בט״ס בדלית דמפקד להו  א״פ ובדפוסי׳ חסר׳ מלח היתח עיי׳ ד״ס שש צד קצי׳ד. ״
) וביי לדעת רש״י פי׳ שטשטוש M .וכן פי׳ כל הסוגיא הרב המאירי בחידושיו לשבת צד ייא וויען תדכיב (  אפקודי. ״
 היד מפסיד השכר עיי׳ ב״י וש״ע או״ח סי׳ ד׳׳ והרב המאירי בחד׳ כתב שאף הוא גורם הוא להיות ״נו מזיק את שותיו.
) והובא בתנחו׳ ר»פ בא בזה״ל חזקיה בן ד״י אטד הגיגית הזו במת מכסין אוחו בכלי חרש מינה ובה וכי ועיי׳ כקצת י 5 

 שינויים בשמיר פייד ובמד״ר רפ״א.
30 
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(geflochtener Korb, oder wie oben) JVM 2 
 בפי אמר ריע בגט׳ י) מנין פולטת שכבת
 זרןן (שבת פ״ח. ילק׳ יתרו רמז רפ״ג ואדז א״ב סי׳ י״ט)

 ובר״ג דע״ז <כ׳ סע״ב> מלמד שכפה עליו הקב״ה
 על ישראל הר כגיגית ואמר להן אם אתם טקבלין •
 את התורה מוטב. ובם׳ אלו הן הנשרסין בגט׳ אלו
 הן הנהרגין <םנהי׳ע״ז״> איתמר כפה עליו גיגית
 ופרע עליו את המעזיבה. פי׳ כלי עשוי מן הריות
 והוא חורין חורין, וייט שהוא מע׳ של מעלה.
 * [אחי׳׳ה ועיי׳ על שני הפירושי׳ הפשב״ע סח״ב,
 ורמ״ל הכניס פירש״י לפנים מבלי לעשות היכר] -

grossbuch- גיגנטון אולי היא מל״י * 
 stabig) ירו׳ מגיל׳ רפ״ב דע״ג. תיפתר
 שהיתה כתובה גיגנטון פי׳ לפי הענין בלע״ז יוני
 עיי׳ פי׳ קיע ובגליון הש״ם הוגה אלנסתין, ולפע״ד
 אולי י״ל שהוא ל״י הרשומ׳ וענינו גדול כנפילים
 וכוונת בעל המאמר לעולם במתניתין בכתב
 אשורית אבל באותיות גדולות והוא כתב עברי או
 כתב ליבונאה שמדובר' בו בסנהד׳ כ״א סע״ב
 ופירש״י ליבונאה אותיות גדולות וכי ועיי׳ ערך
 אשור. והיותר נכון כי גיגנטון צ״ל ד י ג ל ט ו ן
 zweisprachig, XivXiottov (עיי׳ י״ב לה׳ ברילל ד׳ קט״ז).

 גד <מל״מ Oeschick, Schicksai וכיה בלים, ועוד
 עיי׳ מלה םרםית = Gott) גד גדי ופינוק
 לא בם״ג דפ׳ במה אשה יוצאה (שבת ס״ז:) פי׳
 התמזל מזלי כלוטר התגבר מזלי י) ופינוק לא 5
 אל תייגע כמו גדי מפנקן <פסח" J׳:> 3), אושכי
 ובושכי <שבת שם) 4) שיכול בשיכול כלוט׳ בכח׳
ל יכולת5), ובס׳ ואלו מגלחין בגט׳ ואין מברין כ  ב
 (מיק כ״ז-> ובסנהד בפי כה״ג בגט׳ וכשמכרין אותו
 (נ׳;> ובר״ג דם׳ הנודר מן ד,ירק (נדיי׳ נ״י•) מאי
 דרגש אמר עולא ערפא דגדא, פי׳ מטה עשויה
 לכבוד שר הבית ואין אדם ישן עליו'), ובם׳
 השוחט אחד בעוף בגט׳ השוחט לשם הרים (הולי׳ ם׳.)
 הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר פי׳ לשד
 ההד כגון ערסא דגדא מטה עשויה לשד שבבית
׳ ש א ר ב ) ד ג  כגון מזל או כוכב. בב״ר פע״ב (ספע״א) ב
 לי׳ י״א) אתא גד דביתא אתא גדא דעלמא תייר

 [בי] בגד אתא גדא טבא7) ובס׳ ס״ו (סיה> אמר
 הקב״ה לעשו אתה אמרת יקום אבי(בראש׳ כ״ז, ב״א)
 גדא דע״ז דאת קאים 9) אף אני בו בלשון אסרע
 לך יקום אלהים יפוצו אויביו. *[אחי״ה רומז על
 בטדב׳ י׳, ל״ה. וכניה סנהד׳ ק״ה. מתךבא דביש
" יפ״י) עיי״ע כרכשתא. י ירו׳ שבת  גדא ג
 פט״ז, דט״ו ע״ד; ירו׳ יוט׳ פ״ח דט־ה5 ירו׳ נדרי׳
 פ״ד דל״ח ע״ד בגדך מדלי פי׳ בטזלך תהא מונחת
 אוצרי ואם יגיע לו היזק ישלם לו הוא. ירו׳ ע״ז
 פ״א דל״ט רע״ד בגדא דארקליס עיייע אסקרנדה.
 קהל״ר פ׳ את הכל ום׳ שטח, ואסת״ר פ׳ ויבז ביש
 גדא וטמיע מזלא, פי' רוע מזל ושקוע המזל, ובעל
 מ״כ לאסת״ר רומז על הערוך ע׳ טמא ובנוסח׳ לי׳
 לפנינו. קהל״ר פ׳ ומוצא מה ביש גדא דההיא
 איתתא דאידבקת לך. ובענין ב״ר פס״ה פי׳ בעל
 מ״כ אבי כינוי לע״ז כד״א האום׳ לעץ אבי אתר,
 וכן הביא סי׳ המיוחס לרש״י תפסת בלשונך שם
 ע״ז שאתה מעמיד חייך וכי ולפע״ד היה מכוון
 בעל הדרוש על מלה יונית שהוא שם
 כבוד של אליל Apoiio שמגין בעד בני אדם. בית
 גדיא עיי״ע ביתגליא, ועיי״ע ע׳ גד יון בע׳גדי״ב]—

an- aus- fort Z i e h e n , sich נגד (בלים = 
 hinzichen, d. h. fortgchen) מלא כתסי
 נגדי בתרי עברי נהרא קוצו בגט׳ דס׳ המקבל
 (ב־מ ק״ז:> פי׳ כשאין רוח להלך הספינות בקלע
 קושרין בקצה הספינה אשלי ויוצאין המלחין על
 שפת הנהר מפה ומפה ומושכין אותה בתוך הנהר
 לםיכ׳ מלא כתפי המושכין בחבלים קוצו מן
 האילנות שלא יעכבום. לנוד ללכוד ולדופן עקומה
 בפ״ק דעירו׳(י׳:) ובס״ק דםוכ׳ בגט׳ ושאינה גבוהה
 י׳ טפחים (סובי י׳•־) פי׳ גור [צ״ל לנוד] דאטרינן
 (סיני י׳:) גוד אסיק מחיצתא, וגוד אחית מחיצתא
 (שבת ק״א. ועיי׳ בערוך בסמיח; ללכוד [דאמרינן] כל

 פחות מג׳ כלבוד דמי(סיכ׳ י•); דופן עקומה [פי׳] י)
 בית שנפחת וסיבך על גביו אם יש בין הכותל
 לסיכוך ד׳ אמות פסולה. וסי׳ גוד אסיק מחיצה
 כלומר הבן בלבך 0י) כאילו חתכת והעלית מחיצות
( " [ ה צ י ח  מזה העמוד [ל ״א ט ש ו ך ו א ס ו ק מ

) כיח בדפ״ר, ובשדפ״ע נשמט. *) והוא ממש ל״ ע .־־־J התגבר והתגדל בהדר ועושר ונגזר ממנו השש מזל טוב. 1 

) ועיי׳ השינויים ) ועיי״ע סנק ופי׳ ר״ח לפשחי׳ צד ג׳. והמלה ל״ע היא ופתרונה עיף וכן פירש״י לשבת שס. 4 3 

) וכן פירשייי וכן כתב בעל שט״מ על נדרי׳ באריכת ) כצ״ל ועיי״ע אשכי ובדפיע בט״ס בלא יכולת. י s בע׳ אשכי ומ״ש 

י לחולי׳ י ׳ ר ג ט י ה כ י פ ב  דברי׳ קצת מבלי להזכיר את רבינו, ובענין ערסא דגדא כבר חויבו דעתנו בע׳ בז ד׳ ע״ש ו

ן עיי״ע אשן וט״ש. ת נ ו ) ורמ״ל הפליא לטעות לשוס בפי רבינו נתן ציון תרגום י ר ההד וכצ״ל בערוך. 7 ש  הנ״ל מפורש ל

) בנו״ג עוד  ובענין פתרון הפשוק עיי׳ ההעתקות העתיקות לפסוק זה בספרי על העתק׳ פרסי׳ לריביי טאוום צד שכיב. י

) כצ״ל וכיה בע׳ דפן. י") כיה לנכון בכיי ו״ו ליד ופאריז וה״ב וכן היה מונח לפני המהרשיל לסוב׳ ד׳: ובדפ״ע  חייך. י

) כ״ה לנבון בחי׳ הרש׳ל לסוכ׳ די: ועיי׳ שריד שבערכין ע׳ גד כי.  בטיס כל כך. ״
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אע׳ ל״י׳ כ״ח> ונגדו. י בהלכה קמי בי  תרג׳ וימשכו י
 דעירר <ט׳-> אי גוד אטרינן אי חבוט אטרינן מד
) כמשוך דמי. גוד 1 ׳ י  וחבוט לא אטרינן קט־ל. פ
 אחית מחיצתא בפ״ג הזורק (שבת הנ׳ל) רישא
 דשמעתא (שם) אמר רב הונא הגי בצייתא דטישן
 אין מטלטלין בהן אלא בד׳ אמות וכי פי׳ בצייתא
 כבר פי׳ במקומו,). זה פ״א בצייתא הן אניות
 קטנות רחבות מלמעלה וקצרות מלמטה וגבוהות
 י׳ טפחים וכיון דאינן רחבות למטה ד׳ על ד׳
 אינן רשות היחיד גמורה דבעינן דומיא דחריץ
 גבוה עשרה ורחב ד והילכך ככרמלית דמין ואינן
 מטלטלין בהן אלא בד אמות ולא אמרן אלא
 שאין בתחתיתו בפחות מני טפחים גובה. ד
 טפחים רוחב. אבל יש בפחות מג׳ ודי לית לן בה
 וכל פחות מג׳ כלבוד דמי ונחשב שהיא רחבה עד
 למטה ד׳ טפחים ומותר לטלטל בכולה. וכי אין
 בפחות מג׳ ארבעה אימלנהו אותן ג׳ טפחים קני
 ואורבני כיון דאין נראה לעינים אותו הקצר לית
 לן בה דמותר לטלטל בכולה. מתקיף לה רב נחמן
 בר יצחק י) ואפי׳ לא מלינהו קני ואורבני ליטא
 גוד אחית מחיצתא ונראה כאילו הן רחבות
 המחיצות למטה כמו מלמעלה מי לא תניא ר׳
 יופי בר יהודה אומר וכי א״ל אביי לר׳ יוסף אתה
 שהבאת ראיה מחכמים פוטרין לא תסבור דאמרינן
ת ו ש ר ד ב ו מ ן ע נ ת ה  גוד אחית טחיצתא ו
׳ ט י ת נ י צ ו י ב ב י ג מ א נ ב ם וכ׳ ה י ב ר  ה
) וכי תיט׳ מ״ש עמוד 4 י צ תא ח ת מ חי ד אי ו  ג
 מקנה דחכפים פוטרין התם גבי קנה אם תאמר

 גוד אחית טחיצתא נראית לעינים שהגדיים בוקעין
 בה ואינה מחיצה הכא גבי עמוד אם נאמר גוד
 אחית מחיצתא נראית כמחיצה שאין הקצר אלא
 ג׳ טפחים ואין הגדיים בוקעין בה. נגודו לי גלימא
 בפ׳ג דם׳ כל גגות <עייי׳ «״י•) 5). פי׳ משכו לי
 טלית. גוד גרמא מככא ״) ונטטי טיא לאנטוכיא7).
ם י פ ת ח ו פ  פי׳ חתוך המאכל מן השינים יגיע ח
) כלוט׳ כיון שנחתך המאכל מפי 8 י כ ו ט נ א  ב
 החולה בוערת בו חמות וטחממת מי רגליו כחמות
 אנטוכי דתנן <׳»=" מ־א-> אנטיכי אע״ם גרופה אין
 שותין הימנו. פ׳׳א טול עצם מן השיכים שהיה
 לועם פת ואותה פים שהיה שותה לאחר פיתו
 יוליכם לאנטוכיא, זה בפ״ג דם׳ ואלו מגלחי׳
 <ט׳ק ב-ח:1 י) בפיק דב״ב בגם׳ ולא את הטריקלין

 ולא את המורן (״ג•) רב יהודה אמר אית דינא
 דגוד או אגוד [וכי] רב נחמן לית ליה דיינא דגוד
 או אגוד. פי׳ לשון גוד או אגוד משוך או המשך
 שאומר לו קנה או מכור, ובר״פ יש נוחלין בגט׳
p והאיש את אטו <קי״א:) א״ל לשטעיה גוד לי׳ 
 צבי דיליף 0י), פי׳ משוך אותו ועבור אין y רוצה
 ללמוד. בפפיקתא דויהי בשלח פרעה (צד צ׳.)
ק פלן א״ל אין [א״ל אין] ו ש  א״ל נקיתה ב
 אפיקת לך טיתא מן בתרך א״ל כוד חטי לי. פי׳
 לך הראה לי ״). בם׳ עושין מפין בגט׳ מותר
 להקריב <עייי׳ כ־א:> ועל פתחינו כל מגדיס (שת״ש
 יי׳ י"י> אלו בחורות") ישראל שטוגדות פתחיהן
 לבעליהן. ובפסחי׳ בר׳ג דם׳ האש׳ <»•> בנותינו
 בזויות מחוטבות (תי!לי' ק°״י׳ י״ב> אלו בחורות

) עיי׳׳ע בציתא ושם פי׳ דבינו כפי׳ ר׳׳ח הובא כתוספ׳ שבת קיא. דיה הני ובאו״ז הלב׳ ערב  י) כ״ה רק בכ׳׳י ו״ו וה״ב. ז

 שבת סי׳ ד׳ וקרוב לזה פי׳ רה״ג הובא בהי׳ הרשב״א זיל וכפי׳ רכינו בכאן היא ג״כ שיטת רש״י זיל וכן משמע מתי׳

) וכיה בכיי א״פ לשבת אבל נוסח הדש׳ רב נחמן סתמא עדיף  הרין לשבת ועיי׳ עוד הרב המאידי לשבת בסוגי׳ שלנו. י

 מדשקלו וטרו עליה רב יוסף ואביי עיי׳ ד״ס שבת צד ק״ט. וכן הגי׳ בחי׳ הרשב״א ועיי׳ עוד התוספת׳ גיטי׳ ל״א: דיה

) כ״ה בכיי ויו אכל בדפ״ע חסרה שורה שלמה. 5) ושם הגי׳ שקולו גלימא נגידו בה ובכיי מ׳ וא״פ נגידי לה,  אנא. 4

) בכ״י ו״ו מבבא וכיה בכיי ם׳ ובכיי ב׳ וכ״ה בדפי פיז׳ בגמ׳ וברשיי עיי׳ דים סוף שקלי׳  ועיי׳ ד״ס שם צד קפ״ב: 8

) כיה בכ״י ו״ו.  צד ליח: אבל לשני פירושי רבינו הנום׳ ככא היא הנכונה. 7) וכיה בכיי ם׳ וב׳ עיי׳ ד״ס מ״ק נ״ב: 8

 *) שני פירושים אלו קשה להולמם וגם פירשיי נפלו הלחיים הדרי מיא למפרע בלשי מעלה רק מהמשך הענין ולא

 מפתרון התיבות נובע,' ואשר אני אחזה לי כי מקור ודוגמא של חרוז זח הוא בשיב י״ד, י״ד בי מות נמות וכמים הנגרים

א ל א ב ב א מ מ ר ג ד ו  ארצה אשר לא יאספו. ולדוגמא אשת חכמה תקועית אמרו ג״כ נשי שכנציב על האדם שמח: ג

א כיה לגי׳ כיי ם׳ וניל להגיה לא נ ט ם ט ו מלש׳ טמם שענינו בל״ע וסו׳ כמו סתם י כ ו ט נ א א ל י ו ט ט מ ט  נ

 וכיה במ״ק ד׳ סע״ב נהרא טמיטא פי׳ מעיין נסתם עיייע טם ב׳ וענין מלת אנטוכיא בל״י svSoy^ov פי׳ כלי לשמור

 בו דבר מה כגון מים וזולתו וגרמא בל״ע גוף או עצמות וא״כ שיער המאמר כשמוליכץ את הגוף מפתח הבית,

 כלוט׳ להובילו לקבר, אז לא נסתמו ונאספו המים עוד בכלי לשמרם שם וזה כמאמר של פסוק הנ״ל כי מות נמות וגי.

) גי׳ בשוק אי׳ בכ״י ל״ד וכיה נכון בדפי װיניצ׳ ואט׳ אבל  ודויק. ובע״י הראשון חסר כל החרח. 1°) בנויג למילף. ״

 בדפ״ר בט״ס בלשון וכיה בדפי פיזארו ובב״ר פע״ט הגי׳ לא דכיחח שוק סלן, ובקהל״ר פ׳ חופר דכיתית שקק שלן,

) וכ״ה במנו״ה דסי׳ כיד ורסי׳ דליג  וכפסיק׳ דכיתא שוקא פלן עיי׳ הרב החכם מוהר״ר שלטה באבער הער׳ קע״ה. ״

 וכיה בכי• מ׳ לעיר׳ ועיי הראשון ובנו״ג בנוח וכיח בכיי ויי ע׳ ובילק׳ שד,יש רמז תתקציג.

30* 



( א ך ג א ד ( ) - ג ד ג ; ד (  236 ג

 ישראל שמוגדות וכי. כלומר שמושכות בתוליהן
 עד שבאות לבעליהן וכ׳׳ה אומר (זבי״ טי, ט״ו הובא
. שם ובילק׳ תר,ליי קמ״ד רמז תתפ״ח) ומלאו ׳  בפסחי

 כמזרק בזויות מזבח כלומר שמלאות דם בתולים.
ם ד ו ם ק ד ן א ה י ל א ע א ב ל א ש ״  ם
א ל ם א ו ק ו מ ת ו ו א ד י ג א ה ל ן ו ה י ל ע  ב
ם ל ו ע ת ה ו מ ו ת א ו נ ל ב ב ן א ה י ל ע ב  ל
, יש ( ' ת ו ל ו ע ן ב ה י ל ע ב ו ל א ב ן י ב ו  ר
 ששונין אותו דעירו׳ מנידות ומפרש שאומרות
ה ובכ״י ל־ד אי׳ ״ י ח א  לבעליהן מתי הן נדות. * [
 כאן הגי׳ שמגידות. ובאמת לפי פי׳ רבינו של
 מעלה שמושכות יותר נראה גי׳ מנימת הפעיל
 משרש נגד שענינו משך וגי׳ שמוגדות וכי אי׳
 בכיי ל״ד וג״ג וכי׳ד, בל־א באה״ת וברש״י כיי
 לעירו׳ עיי׳ דים צד ל״ז: אבל בדפ״ע אי׳ שמגידות
 וכיה בנוסח׳ בעירו׳ ובפםהי׳ ובילק׳ שה״ש הניל
 ובמנו׳ה בשני המקומות ובשיס אי׳ עוד ל״א
ת פתחיהן וכי, ובד״ש שפאגדות עיי׳ ו י ז א ו ג  ש
 ד״ס שם ולשון הגון הוא ושיעורו שקושרות
 כםירש׳;ו וכמאמר בשבת <שבת ס״ב:> שנעשו
 פתחיהן כיער פי׳ סתומות(אבל עיי׳ פ״א בע׳ פתח
א; ב״ד, ל״א  אי) וכן נאמר באלקראן כ־א׳ צי
 ועיי׳ הח׳ פליישער בהוספות לעמת״ר להח׳ לעווי
 פח״א, תי׳׳ז. — ודע שכל ע׳ שלנו שייך בסוג ע׳

 נגד האחרון ע״ש. ומזה נגזרה אגדה עיי״ע1 —
Bauinzweiטל״ע ^-^״ Stock, Stab) גד = אגךא 
 ענף עץ מפעל גדד = ־ף*- abscimeiden) בדיג
 שואל אדם מחבירן (שבת קמ״ח. בנוס׳ לי׳ אבל איי
 לגי׳ התוספ׳ שם ד״ה אתקין ע״ש וכן אי׳ בגליו] לכ״י שבת

 עיי׳ ד״ס שם צר קע״ח•) ובר״ג דם׳ המביא כדי יין

 (ביצי ל׳•) אתקין רבא ב מ ח ו ז א י) דדרו בדוחקא
 נידרו בדיגלא דדרו בדיגלא נדרו באגדא, דדרו

 באגדא גידרו באכסא דדרו באכפא נפרוס פודרא
 עליה י). פי׳ דדדו בדוחקא שמי שהיו רגילין
ר מי מ ו ל  לשאת משאם בדוחק בטורח בין ידיהם כ
 שנהוג להוליך הכד בידיו לישני ביו״ט להקל
: בעץ שיש לו שני ענפין  הטורח ב ד י ג ל א
: בא כ פא: על ט ו מ ב : א ד ג א ב  בראשו כזה4) ^
 הכתף 5); דדה j באכפא ליכא להקל המשאוי
 לפרוס סודדא עליה ואי לא אפשר ליפרוס םודרא
 עליה משום סחיטה שרי בלא שינוי 6). ובס־ג דם׳
 השוכר את האומנין <ב"מ פ״ג-> אתקין ר׳ חייא בר
 יוסף בסיכרא7) דדרו באגדא נישלם פלגא מ״ט
 נסיש לחד וזוטר לתרי דדמי לאונס, פי׳ תיקן
 בהני אבלושי 8) דטעני חביתא בטוצ1 ואיתבר משלם
 פלגא מ״ט נפיש לחד וזוטר לתרי וקרוב לאונס
 וקרוב לפשיעה הוא. ומדמתרץ') רבא אליבא
 דר״מ ש״מ הלכה כותיה10). בפ״ק דתעני׳ בגט׳ עד
 מתי שואלין מ׳^דע״ט ובריג דפי אלו מציאות
 <בימ כ"א:> מאי נמושות ר׳ יוחנן אמר") פבי
 דאזלי אתיגדא") פי׳ זקנים דטהלכין כמשענת.
 שבתך וטשענתך (תהל״ מ״ג׳ י׳> תרג׳ תיגדאך
ך (ש״ב גי, ב״ט) ל פ ק ב י ז ח  תריצא ואוריתך. מ
ה זה הציון ״ י ח א  ת ר ג ׳ [ומתקיף] ב ת י ג ד י ן. * [
 אי׳ רק בכ״י ו״ו וכן רומז דש־י זיל להך תרגם
 בפירושו. לתעני׳ רק שם גי׳ מוטעת אתיגרא׳
 ובנום׳ של תרג׳ אי׳ באגד. ובאמת אות ת׳ נופפת
 ותיגדא כמו אנדא וכדוגמא תגאלתא שהוא כמו
 גאלתא ובט״ע של מהרז״ף חט׳׳ו. קט״ט" נגזרה
 המלה בטעות מל״ם ע״ש. ואני גוזרה טל״ע
 הרשומה והכרת אות עין בערבי נשמעת כמבטא הגי
 ומלת עסא כמו גסא ענינו מטה• ועוד יש להאצילה
 מפעל גדד שענינו חתך ומפצל וגדאד פתרונו
 בל״ע ענף עץ שמתפצל וזה כדעת רבינו ורש״י] —

) כיה דק בכיי פאריז וקרוב לזה גם בכ״י ה״ב עד התיבות אבל בנות אויה. *) כ״ה בכיי ו״ו וליד וכ״ח נכון בביצי  י
) וגי׳ כיי ו״ו ול״ד בדיגלא אי׳ ג׳׳ב בעי דגל ב׳ ובתום׳ שבת הנ״ל ובכ״מ פ׳יג אבל בשאר כיי ידפ״ע אי׳  ותום׳ שבח. ג
 בריגלא וכ״ה בגט׳ ורש״י ומאירי לביצ׳. וגי׳ אגדא כ״ה גיכ בכיי ביצי ובמאירי אבל בנו״ג בט״ם באגרא וכ״ה בתום׳
 שבת הני׳ל וריטבא ב״מ פ״ג. 4) הציור הזה נמצא בכיי ל״ד ה״ב ופאריז וכן הוראת המלה כליי StJieXXa פי׳ כל דבר
 שיש לו שני שינים וענפין מפיצלין וכן פירש״י ב״ם פ״ג. עץ מפוצל בראשו ומזה גיכ דקרינן {!נחו׳ צ״ה. מפוצלין
Si) עיי״ע כף הי. ' / .apvov• 5 מראשיהן כמין דקרנין (עיייע דקרן ב׳ במו״ע) פי׳ מזלג או עץ שיש לו שתי שינים בל״י 
ו סורר והמאירי הוסיף עוד או שחושש לקלקול הסודר. וגי׳ המאירי ) ורש״י והמאירי פירשו ואי לא אפשר כגון שאין ^  י
) וכניה ב׳׳ם מ״ב.  באנפא ט״ס וצ״ל באכפא וברי׳׳ף כ״י אי׳ באכיתפא ובכיי בערלין כאכתפא עיי' ד״ס ביצי צד מי. ד
 פסחי׳ ל׳׳א: אמר רפרם מסיכרא וקרובה היתה לבי מחוזא כדאי׳ בחוליי צ״ד: הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא ו ר ב א
 ורב ספרא היה קאתי לסיכרא ובנדה ליו. אי׳ רב שמן מסכרא ובחולי׳ י״ח סע״ב בט״ס ר׳ שמן מסוברא וציל מסיכרא,
 ובכיי מ׳ לפסחי׳ שם בט״ס מסתברא ובעל ד״ס שם צד מ״ד. כתב באות ר׳ ולשק שאינו הגון ומשובש הוא ע״ב ולא ציין
 מקומות הנ״ל וגי׳ סיכרא אי׳ ג״ב בנכון בחי׳ הריטב״א לב״ם אבל בשיט אי׳ סיקרא וגי׳ בסיכרא בכיי ל״ד וה״ב אבל
) עיייע אכלושי. ״) כ״ה לנכון בכיי פאריז אבל בשאר כיי ודפוסי׳ אי׳ רק  בכיי ו״ו בטיס בסיברא ובדפ״ר בסיכדא. 8
 מתרץ. ״1) ובעל שטים לב׳מ בסוגיתינו כתב ור״ח פסק כד״מ ותקנת חכמים היא ע״ב ואחריו נגרר רבינו אבל יתר
) וכיה בע׳ ) וכיה בכיי ב׳ לחעני׳ אבל בנו״ג א״ר יוחנן. ״  הראשונים לא פסקו כריס עיי׳ שטים שם וריטבא כחיי. ״
 נמ:ש וכיה בכיי ב׳ לתעני׳ וכיה לגי׳ ד,מהרגיל אבל בנו״ג אתיגרא ובנוס׳ של תרג׳ הגי• תיגדאך ועיי״ע תיגדא במו׳׳ע.
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̂• = גוז׳ גזז  גד (מליט גדד בל״ס גד, בל־ע ־־־
- t t 

 ab- oinselineiden, umhauon) בם' שואל אדם
 בגט׳ לא ישבור <שבת ק״נ:> מי [צ״ל מת] משכחת לה
.( ) פי׳ לחתוך וי״א לתפור,  .למיגד ליה גלימא,
 ובהלכה קמא דביצה יי׳•) אפי׳ למיגד ליה גלימא
 ואפי׳ למיגז ליה אסא 3) ובפי חזקת הבתים בגט׳ ר׳
 ישמעאל (ב״ב ל״י•-) אבל חכמים אמרו עד שיגדוד
 שלש גרידות [וכי] וימסוק ג׳ מסיקות4). ובם׳
 השוכר את הפועלין בגט׳ ואלו אוכלין מן התורה
 יכ״מ י»״ט:> פועלין שהיו אורין בתאנין גודדין
 כתמרים בוצרין בענבים מוסקין בזתים הרי אלו
 אוכלין שהתורה זכתה להן. (א״ב גודרין כתיב).
 * [אחי׳׳ה וגם כתוב שהיו עוררין בתאנים אבל
 בחי׳ הריטב״א כגי׳ רבינו שהיו אורין וכן גי׳
 גודדין נמצא בבי׳ח] — ובם׳ נערה שנתפתתה
) סיף סוף העומד ליגדד 5 ש ר  בגט׳ זה מדרש ד
 כגדוד דטי(כתיב׳ נ״א•) ״), ובביר פע״ב <ע״א> בא גד
ש" לי׳ י״א> בא מי שעתיד לגדד משתיתן של א ר ג ) 

א (דניאל ד״ י״א׳ כ׳) 9).  אומות ז) סי׳ כגון נדן אילנ
 ובם׳ המוציא תפילין ב ג׳ ש ר ש י וי) והאיכא
׳ בע׳ י פ  קינסי בגידודא ופי׳ בע׳ גדד בגירודא ו
ד [בי] * [אחי״ה וכן נשתנה המלה בחילופי ר  ג
 הנוסחאות שהרי בשבת ני. קכ״ה: קכ׳ו: אי׳ הריות
ן לעצים וכי ובעי חרית וע׳ ר ר ג  של דקלים ש
 למד ג׳ הגי׳ שגרדן וכ״ה בכיי א״ס לשבת קכ״ה 5
 וכן בנדה ל״ו: ואי לא ציית גדדיה׳ כיה בעי צנע
 ב׳ וכיה בחי׳ הריטב״א לנדה, ובע׳ גר י׳ וכ״ה
 בנוסחאות אי׳ גרריה אבל בחי׳ הריטביא גרדיה.
י בגדודא ט נ י י ק ר ת נ א ק א ה  ודע שבנו״ג ו

 וכיה בע׳ גרד ב׳, קנם, קסן אי, תר ז׳ וכציל ניב
ת י ל א ד ו ה  כאן׳ אבל מלשון הריטב״א בחיר ו
 י ב י ה קטני משמע קצת כגי׳ רבינו ומלת בגידודא
 אי׳ בגי׳ כיי ה״ב ב״ר וכ״ח בדפיר ואמש׳ אבל
 בדפי װיניצ׳ אי׳ בגידורא וביה בחי׳ הריטב״א
י ב ג ד ו ר׳ מ ס י  ובדפו־ שונצי א״ הא קא נתרי ק
ד ר  וזה היותר טוב ונראה שרבינו כיון על ע׳ ג
 ב׳ ששם הביא הך ציון מעירו׳ בשני הנוסחאות
 בגרדא ס״א גרודא ובאמת ב״ה בכיי מ׳ לעירו׳ צד
 קצ״ו, וא״ב סיום רמאטר כצ״ל והא קא נתרי קינטי
 [או יותר טוב קיסני = קיסמי וב״ה ברא״ש והוא
- וכנ״ה בבינוני פעול: . ׳  בליפ עץ יבש עיייע קם א
 בב״ר רסס״ח, ועיי׳ ילק׳ תהלי׳ מזמור קכ״א גדוד
 שלחו כלוט׳ מחותך מממון שלח יצהק את יעקב
 והיינו בלי ממון, וכן פתרון המלה בל״ע הרשום׳.
 והשם נדידה קידושי׳ ליה 5 הגדירה שישנה במקום
 השער ושלא במקום השער, וב׳׳ה בערך שרט
 לגי׳ ב״י קיט ובע׳ סרט ב׳ לגי׳ כיי ב״ר
 אבל כשאר ב״י ובדפ״ע הגירם׳ שם ושם
 גרידה, וטייס הוא׳ מכות ביא, שריטה וגרידה
 אחת היא וכי, אלא ששריטה ביד וגרידה בכלי
 הוא. והתואר; בירו׳ דמאי רפ״ב דכ״ב סע״ב והא
 חרוב בביארי0,) גירוד הוא פי׳ נפרץ בחתיכות

 חתיכות] —
Scheidewand, eig. er- ־ ג וד (בל״ע ^ י י  ?ד = ג
 hohte Stelle, bergige Stelle) בהלכה קמא
 דעירובין (י׳•) הבא איכא גדודי התם ליכא גדודי׳
 סי׳ התם כשנפרץ מצדו כלפי ראשו איכא נדודי
 כשנפרץ הכותל חתיכות חתיכות ונשארו מן

ת נמי משבחת לה למיגזא ליה גלימא ובלי ספק גם בערוך צ״ל במקוס "מי: ט n וגי, למיגזא אי׳ ג׳׳כ בעי  י) בנו״ג מ
 גז גי׳ והוא מציון של שבת קרוב לציון של כאן ובכיי מ׳ בשנים הגי׳ למיגז וב״ה בחיי הרשב״א אבל בכ״י איפ הגי׳
 למיגד ועיי׳ בסמוך. 1) ורש״י פי׳ לתקן לו תכריכין אבל בחי׳ המאירי לביצ׳ ו׳. אי׳ כפיי רבינו ת״ל ולא נאמר בגם׳
ת תכריכין ו ת פ י ר ת ן וכי ונ״ל שלפי פי׳ זה כ י ת  מיגר גלימא ומיגז אסא אלא לגוזמא אפי׳ מיגד גלימא דיל ח
) וכן הגי׳ בחי׳ המאיר י לביצ׳ ובט״מ פ״א מהלכי  הושוה פעל גד עם פעל חט באותיות מתחלפות וענינו בל״ם תופר. י
: כי כיה  יו״ט הכ״ב ובתשי הריב״ש ס״ קט״ז וססי׳ תפיז (ושם בט״ס למיגו וצ״ל למיגז) וכתב בעל ד״ס לביצ׳ צד ד
 בתוספו׳ שלפנינו בדפי שונצ׳ ובתוס׳ כ״י וכ״ה ברש״י כיי ובנו״ג למיגז ליה גלים׳ ולמיגז וכי ובכיי מ׳ בשתי הפעמים
 ולמיגד ובהלכו׳ אבל לרי״ץ גיאת עמוד נ״ו אפי׳ למיגר ליה וכי ולמיגד וכבר תיקן בעל יצחק ירנן דצ״ל למיגד ובשו״ח
) בנו״ג שיגדור ג׳ גרירות וכיה בשט״ט  הרא״ש כלל כיג, ב׳ (דפי װיניצי) אי׳ בקו על הגימל ואפי׳ למיג׳ וכי ולמיגד. 4
 לביב וכיה ברוב דפוסי ע׳ כאן ובציון הבא אבל טיס הוא וצ״ל כבדפ׳ אם׳ שאל״כ למה היה מסדר בעל ערוך בסוג גד
 והיה לסדרו בע׳ גדר. ומצאתי ראיה לגי׳ רבינו משבת ע״ג: הבוצר והגודר והמוסק כ״ת בכיי רייף עיי׳ דיס שבת שם,
 וכתב המהרש״ל לשבת שם הערוך כתב שהוא גודד בדלי״ת והוא מל׳ גודו אילנא ע״ש בע׳ גד עיכ הרי שגם המהרש״ל
 מסכים לגי׳ רבינו, וכן ניב בהגהת הגרייב לבייב בשם מהרשייל ומשיג עליז הגרייב בהפשב״ע בזה״ל ולא דאו שכך גי׳
ס ע״ג וי׳ ע״א אי׳ הבוצר המוסק  רבינו אבל לפי מה שהבאתי ראה היטב והעיד על גי׳ הערוך. אבל גם בידו׳ שבת פ״ז די
ט: ד״ה י  הגודר ועיייע אר. 5) כיה לנכק בכיי ויו. י) ובחום׳ ביב מ״ב: דיה שבח הגי׳ ליגדר כגדוו׳ דמי ובתו׳ ב״ק נ
 ופסק וצ״ה: דיה שבח המגיע חגי׳ כל העומד ליגזז כגזוז דמי וכ״ה בשיס כתוב׳ הנ״ל. 7) ובשמיר פיט הגי׳ שמשם
 הקב״ה יוצא ומגדיר [צ״ל, ומגדר] משתותן של או״ה ובילק׳ ויצא רמז קכ״ח בטייס לגדר, ובנכק בתנחו׳ כי תשא סי׳ י׳ג
 צד קניה: מגדל גד (•ד.יש׳ז 0יי, ליו) שמשם הקביה יוציא ומגרד משכנותיהן ומשתוחיהן של אויה. 8) בעה״ק שניב אי׳
 עוד לקיטת הסריס קרוי גרידה מלשון גדו אילנא. 8) כיה בכ״י ל״ד ו״ו וב״ה בעי גרד בי, קנס׳ קסן אי׳ הר זי והוא
) כ״ה בדפי זיטאטי׳ וכן גרס מהרז״ף בהוצאה שלוובר״ש לדמאי פ״ב מ״א אי׳ בביאי ובדפי קראט׳ בכיארי l 0 :  בעירו׳ ק׳

 וציל בביארי.
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 הכותל חתיכות קטנות עומדין כמין יתדות דרכים
 ולא ניחא ליה לחלוני ביה. ובס׳ כירה בגט׳ מעשה
 (שבת «״״ יע״א' הא דאית ליה גידודי').
 בסיג דפי כל גגות העיר יעייי׳ «״ג:> דרש מרימר
 גידור חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין והלב׳ גידוד
 ה׳ ומחיצה ה׳ מצטרסין י), ובר״ג דפי המביא גט
י <גיטי׳ ט״ו:> אמר רב חסדא גירוד ה׳ ומחיצה נ  ש

ת גבוה ה׳ י ש ו ש ב  ה׳ אין מצטרסין פי׳ כגון ג
 טפחים והוסיף בנין ה׳ טפחים. בם׳ כיצד מעברין
 (עירו׳ פ״ה מיא דנ״ב סע״ב> היו שם גדודיות גבוהות

א <שם ניה:)  י׳ טסחים פי׳ חתיכות פן הכותל. גטר
 מאי •גדודיות אמר רב יהודה ג׳ מחיצות שאין
 עליהן תקרה. והרכסים לבקעה(ישעי׳ מ׳׳ יי) תרג׳
 ובית גידודין. * [אחי״ה פתרון המלה בל־ע הרשוט׳
 גבשושית והר קטן וזה כפי׳ רנינו ובהשאילה כמו
ת מן הכותל והוא ו כ י ת  מחיצה. ועוד פי׳ רבינו ח
 מערך הקורס לזה. ובענין נוסח׳ של בית גידודין

 עיייע בית גלגול וע׳ גד ז׳, וע׳ גלגל זי] —

(Schoidcwand בל׳׳פ Trennung) 3ד = גיךא 
 בב׳׳ב השותפין שרצו לעשות מחיצה
 (ב״62"א °״א> גמר׳: כאי מחיצה גודא. פי׳ קיר.
 למה פרצת גדריה (תרילי׳ «׳׳ י״ג> תרג׳ למה תקפת
 גודהא. * [אחי״ה בדס״ע נכלל דע׳ בע׳ הקודם
 לזה, ויותר טוב להפרידו ופתרון המלה בלים
 הרשומ׳ מחיצה המפרדת כגון כותל וכדומה וכ״י
 רגמ״ה לביב במשנה א׳ לפ״א פי׳ כותל וכיה
 בפירשיי וכניה בביב ל״ו. האי מאן דאחזיק מגודא
 דערודי ולבר עיי״ע ארד ב׳. שבת ק״י: לוקמיה
 בין תנורא לנורא, עירו׳ נ״ג. כי פיכתא בגודא
 עיי״ע סך ט׳ וע׳ אצבע, תעני׳ כ״א. אותבי תותי
 גודא רעיעא ובכיי ט׳ ובשאר מקומות שמצויינים
 בדם שם צד נ״ח: אות ל׳ הגי׳ אשיתא רעועא
 והוא ג״כ כותל עיי׳׳ע אשיתא. ביק ציב: קרית
 חבירך ולא ענך רמי גודא רבה שדי ביה ובקצת
 שינויים בילק׳ יחזק׳ כיד רמז שסיד ונ״ב פי׳
 השלך עליו חומה וכ״ה בפירשיי כותל הפל עליו.
 קהליר ס׳ דאיתי עבדים * טרף רישיה אגודא
 וטית פי׳ הכה ראשו על הכותל ומת. וכמו
 בתענית הנ״ל אי׳ ניב בתרג׳ תהלי׳ ס״ב, ד׳
 גודא רעעיתא. וכן תרג׳ גדר: גודא בקהלת

 י׳, ח׳] —

sclimalcr S t r c i f en , י =ג1ידא (טל״ע ־?=*-*, ^  ג
 cnger Weg, stog) בס׳ אין דורשין בעריות
׳ ט״י-> רב אחא בר יעקב ג י ג ח  בגט׳ ולא במרכבה (
 בגודא דגטלא פי׳ בשני נסרים של גשר שטונחין
 זה בצד זה שיש ביניהן ריוח כמעט כך יש הפרש
 בין מים למים. בהלכה קמה דסנהד <׳׳•> אביי
 קשישא אמר דמי ג) לגודא דגמלא כיון דקם קם.
 סי׳ נסרים של גשר העשוי מחדש אין אדם ממהר
 לעבור עליו אלא עקב בצד גודל כיון דקם קם
 כיון שמתחיל להלך על הגשר מתחזק יותר ואין
 אדם מתפהד לעבור עליו. * [אחי״ה הגי׳ בחגיג׳
ד ט ן א נ ב ר  אמר רב אחא בר יעקב כמלא נימא ו
 כי גודא דגמלא ופירשיי דפין של גשר ובטנה׳ פי׳
 לווחין של גשר וזה כפי׳ רבעו אולם זה רק פי׳
 של גמלא עיייע נמל ג׳ אבל בענין גודא גיל
 לגוזרו מל״ע הרשוט׳ וענינו קו ושרטוט ומעבר
 צר ושביל וזה מה שפי׳ רבינו בע׳ בית גלגול
) ס־א י  תרג׳ של רכסיס (ישעי׳ מ׳, ד׳ עיי״ע גד י
 בית גדגד פי׳ שבילי מקום מעבר צר וכי וגוזר
 רכסים טל״ע חבל וענינו קו וחבל הארץ
 ודע שלם׳ ג״ הדסיר בשני מקומות לגודא
 ד נ י מ ל א י״ל שמלת גודא הוא טע׳ הבא אח״ז
 ר״ל חוף של מ ח ו ז בל״י har,v ובל׳ משנה נמל

 עיי״ע למין וע׳ נטל] —

( l i f e r א (מליט גדה בליע י*־*־ ד ו ד = ג  ג
t t ז \ 

 בם׳ מי שאחזו בגט׳ זה גטיך מהיום(גיטי׳ ע״ג.)
 רב פפא ורב הונא בדה דר׳ יהושע זבין שושטי 4)
 אגודא דנהד מלכא. ובס׳ יוהיב בגט׳ ותשמיש
 המטה(יום׳ ע׳׳ײ רב יהודה ורב שמואל בר יהודה5)
 הוו קיימי אגודא מהר פפא. פי׳ כמו על כל
ח; ישעי׳ ח׳ ז'׳; ד״ה י׳ב, י  גדותיו (הושע ג׳, ט״ו; ד׳, י
 ט״» והן גפי הנהרות. * [אחי״ה פי׳ גודא בל״ע
 הרשום׳ חוף הנהר ועיי׳ עוד ע׳ הקודם לזה. —
 וגי׳ מהר פפא אי׳ בכ״י ו״ו וליד וכ״ה בכ״י
 רשד״ל ובע׳ חצדד וכיה ביומי ובארז הל׳ ױהיכ
 פי׳ רע״ז אבל בכ״י ה״ב ודפ״ע אי׳ בכאן נהר פרת
 וכ״ה ברי״ף כ״י עיי׳ ד״ס שם וראשון ג״ל עיקר.
ת נ  וראיה מתעני׳ כ״ד: אמר רב מרי בדה ד
ל אנא הוה קאימנא אגודה מהר פסא, א ו מ  ש
 אבל בכ״י מ׳ גם שם הגי׳ נהר פרת. והוזכר עוד
 בב״ט פ״ו. ונראה שהוא שוד. עם נהר פפיאתא

) וכיה בכ״י מ׳ וא״פ עיי׳ ד״ס שבת צד מ״א: ובנו״ג הא דלית ליה גידודי הא דאית ובו׳ וכגי׳ רבינו אי׳ ג״ב בדפוסי׳  י
 הישני׳ והפנס המהרשיל. *) ובדפי פיז׳ וד6׳ װיניצ׳ אי׳ עוד והלכתא מצטרפין ולשון מיותר הוא ולי׳ בדפ״ר. ״) ב״ה
 בכ״י ל״ד ודפי אמש׳׳ ובשדפ״ע בטיס דמי. 4) ב״ה בדפ״ר ופיז׳ וכיה בעי טרימא ובעי ששמי ובב״י ה״ב בט״ס שושבא
) כ״ה נכון  ובכ״י רשד״ל ששומי עיי׳ סח״ב של הפשב״ע ובדפוסי׳ אחרי׳ שומשמי וכ״ה בנוסח׳ וכיה בע׳ שמשם. י
 כדאמר ביבמו׳ ק״א סע״ב דגר היה וכ״ה בראיש בדפוסי׳ הישנים ובנו״ג כר רב יהודה וטים הוא וכן לי׳ רב בכיי ס׳

 עיי׳ דיס יומי צד קכ״ג.
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 עירו׳ סיב: עיי״ע אכר ודם שם צד קס״ג: ועיי׳
 רש״י לעירו׳ שם] —

Koriander plion. 1) נר״ג י D i o s c 0 1 5 . 3, 54) 13 
 דם׳ יוה״ב (יומי ע״ה-> והוא כזרע גד לבן(עמית
 ט"ז׳ ל״א> 1) אמר רב אסי י) .עגול כגידא ולבן

 כמרגליות פ״ הוא כסברית ובלש׳ ישמעאל כוסבר
ה וכיה בע׳ כסבר ״ י ח א ]  ובלע״ז כוליינדר״ו. •
l ובל״ם כופברתא וכן העתיקה / . j t והיא ל״ע 
 הפשיט׳ עיי׳ ספרי על העתקה פרפי׳ לריב״י
 טאווס צד שמ״ה ועיי׳ פי׳ הראב׳׳ע לשמות שם,

— [coriandro, curiandolo ובלאי' ט 

( W e r m u t h , A b s y n t u א (בל׳ים גךךא ך ך י ד --- ג  ג

ת ב כ  בם׳ א״ר עקיבא בגם׳ מנין לפולטת ש
ב (׳טמות י״ט, טי) י ת כ י8ד, ד נ ו ף םי׳ ע ) ולבםו 3 ע ר  ז
 וינה דברים שהן קשין כגידין 4) פי׳ הדל תדגש5)
 והוא לענה (הנני מאכיל את העם לענה) [וצ״ל
ם ,1ענה (ירט״ כ־ג׳ מיי) הנני ת ו ^ א י כ א  הנני מ
 מאכילם את העם הזה לענה] (שם ט׳׳ י״י) תרג׳
ט (עמום ה׳, ז•) פ ש ה ט נ ע ם ^ י כ פ ו ה  מרד כגידין 8)$ ה
 [דהפכין לגידא דינא], ואחריתה מרה כלענה (משלי
ה ב״ה בכיי ויו ׳ ׳ י ח א  ה׳׳ יי) מרירא היך גידדא. * [

 ובעה״ק וכיה גם בכיי תרג׳ אצל ה׳ לעײי וכ׳׳ה
 בהעתקת הפשיטי. ובנו׳׳ג גיררא והוא טיס, וכן
(במדב׳ יי־ג׳ י״א) גרדים ופררין  בטיס בביר פע״א גדי
 וצ״ל גדדים ובדפו׳ האחרונים הגי׳ כגידים ומררין.

 ושמ״ר פ״ז מר וגד] —

 ג1* = גיוד, ג1דא <בל״פ Schiauch) בס׳ לולב
t 

 וערבה בגם׳ שני ספלים של כסף (סיב׳ מ״ח:)
 משכיח דההוא גברא דמשוינן ליה נודא ומלינן
ן (שנת לי ו  ביה מיא. בר״ג דם׳ ר׳ אליעז׳ אומ׳ ת
̂יח-> הגוד והמשמרת כבר פי׳ בע׳ אסלא.  ק
ה עיש חילופי הגירםאות ובשבת שם ״ י ח א ] * 

 עפוד ב׳ הגוד בכיםנא מותר לנטותה בשבת ובע׳
 כסך גרס רבינו בכסכיו וכיה בריי׳ף ובכיי א״ם
 בטיס הגור בכסכפיו. פי׳ גיד בלים חמת מים כמו
 נוד בל״מ. ועה״ק פיים סי׳ חמת מים. ועיייע

 גל אי] - .

Ortsname, Statte der (griech.) Fortuna,) JV גד 
besser ן ו י ד etwa P. ב 4 S 0 J V s. Rcland Pal 
) בפיק דזבין <פ״א מיה) ראה אחת מרובה 7 7 2 .S 
 בשלש שהוא (כמין) [וצ״ל כמן] גד יון לשילוח
 וכי, ״פי׳ מקום בבית המקדש שעשו א־תו יונים
 קבוע לעיז כאותו ששנינו (מדות פ״א מיי) בה גנזו
 בית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו מלכי
 יון לע״ז ומשם לשילוח קרוב הוא ומנין שגד עיז
 הוא דאמרינן בפי ד׳ מיתות בנם׳ הנודר בשמו
 <סנהד׳ ס״ג0 מותיב רב משרשיא ראה אחת מרובה

 כשלש וכי אמר רבינא גד נטי מיכתב כתיבא
ב (ישעי׳ ס׳׳ה׳ י״א) העורכים לגד שלחן״. י ת כ  ד

ה כל זה נעתק מפי׳ רה״ג לפד״ט צד ״ י ח א ] * 

 ל״ט ושם הגי׳ כמגד יון ובתריה נגרר רבינו ובגו״ג
 כמן גד יון וכ״ה בסי׳ הרטבים וריש ובתוספי זבין
 פ״א גרם כמגדיון לשילה וגי׳ כמגדיון אי׳ ג״כ
 בסנה׳ הנ״ל ועיי׳ פי׳ המאמר בפי׳ א״צ למהרז״ף
 לירו׳ ברכו׳ פ״א דיב דע״ג וגי׳ גדיון ניל עיקר
 והוא שם מקום הנזכר ושילוח כמו שילה וקרוב
 לה היתד, עיז וכן העיד היעראנימום בפירוש
 למתתיהו פיי עיי׳ רילאנד פאלישטינא צד תתנ״ט.

 ועיי׳ עוד פירשיי לסנה׳ הגיל ד״ד, ראה] —

zerstuckeln, die Sehnen גד (הפעל ג״״יד בל״פ צד 
 zerscimeiden מהשם גיד בל״ע ־־ד^ג ובל״ס
 גידא Xerv, sehne, Faden) בפיק דאהילות <ט־א
 מ"יי "יי מ"ג• 'במי׳ ק״כ:> אדם אינו מטמא עד

 שתצא נפשו אפי׳ מגוייד ואפי׳ גיסס. ובם׳ בתרא
 דיבטו׳ (ק״ב. במשנת וידו׳ יבמו׳ פט״ז דט״ו עיג, ידו׳
 גיטי׳ פ״ז דמ״ת ע״ג תוספת׳ גיטי׳ דפ״ה) מגוייד״ וצלוב

 על הצליבה ד) וחיה אוכלת בו אין מעידין עד
 שתצא נפשו, פי׳ מחותך הגידים. ובפיג דפי ד׳
 מיתות <ס־הי' °״ז: יכייי ביבפיי ק״ב:) לדידי חזי
 לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה8)
 לגמליה. ובויקיר ם׳ אל תהי עד חמס (י״״י) מעשה
 בשלטון שהיה בקםרין שהיה מגייד את הגנבים
 והורג את הקבלנים') פ־א מנגיד. בריש מעשרות
 <פ״א מ״ב) הפרסקין 0י) משיטילו גידים. פי׳ חוטים

׳(מעשדות «״א ימ״ח םע״י) משיטילו  שעל הגרגר, ירו

) וכן מביא הילק׳ בשלח רמז רסיב המקרא אבל בנויג והמן כזרע וג׳ והוא המקרא בפי במתאננים, במדי י״א״ ז׳ והגי׳ 1 

ס יום׳ צד קי׳׳ד. *) וכ״ה בילק׳ שם  בלתי נכונה כי בפי כמתאננים לא נזכר לבן וכגי׳ רבינו אי׳ בכ״י ב׳ ול״ד עיי׳ די
ה בכיי ו״ו ודפ״ר והוא בשבת פ׳׳ז י ) כ  ובילק׳ בהעלתך ר׳ רמז תשל״ד, ובנויג אט׳ רב אסי ובביי ל׳ אם׳ ר׳ אמי. י
ן ) בנו״ג דברים שקשין לאדם כגירין וכ״ר, בילק׳ שם ובכיי מ׳ שקשין לגוף בגדי  סע״א ועיי׳ בילק׳ יתרו ם׳ רמז רעיה. 4
) ב״ה בדפי וויניצ׳, ובדפ״ר ופיזי אי׳ כל דגש ובלי ספק צ״ל דל דגש וכן בכ״י פאריז  ובכ״י ל׳ שקשין לו לאדם וכי. 5
 דלגשגש טיס וצ״ל כמו שכתבתי. וכונת רבינו הדלית במלח ויגד תדגש וכ״ה באמת בב״י ויו. י) בנו״ג בתר׳ כגירין.
) כ״ח במשנה של ירו׳ יבמי פט״ז מ״ג וצלוב על הצליב בגס׳ שם על הצלוב אבל כמשני של בבלי ובמשניות ובתוספי 7 

 הנ״ל אי׳ רק וצלוב. 8) כיה בכיי ויו, ובדפיע אי׳ גידיה. ״) בויק״ר ובילק׳ משלי כ״ט רמז תתק״ב הגי׳ מעשה בשלטון
1)וכ״ה במשנה שבידוי ובתוספי כיי מעשרו׳ פיא אבל בנויג האפרסקים  אחד שהיה הורג את הקבלני! ומתיר את הגנבים.' 0



ד - מ ג  ר

 גידים ארומין י) בריג רס׳ בן סורר ומורה [בגטי]
 עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון (הנהר׳ ס״ח:)
 תני ר׳ חייא עד שתקיף עטרה כי אתא ר׳ דימי
 אטד הקסת גיד ולא הקפת ביצים. בס״ק דקידושין
 בם׳ הלכה וחכמים אומרים (כיה. וכ״ה:> סירוס
 דמאן י) אילימא סירוס דגיך היינו סירוס הגויה3)
 אלא לאו סירוס דביצים . . ר׳ יוסי אומר מעוך
 וכתות אף בבצים נתוק וכרות בגיד אין בבצים
. * [אחי״ה וכניה חולי׳ פ״ז ר ב א  לא, פי׳ הוא ה
 מ״א גיד הנשה ובגט׳ שס פ״ט 5 איסור גיד ושם
 אין בגידין בנותן טעם, ושם : לא נקשרו אבריו
. העצמות והגידין וכי, ועיי׳ שם  בגידי-ן, שם צ,
 והלאה הרבה פעמים. ובל׳ ארמית שם צ״ז: גידא
 דנשיא. ירו׳ מגיל׳ פ״א דע״א ע״ד אפסיק <גודא>
 גידא דרצועתא, ושם: ותופרין בגידין, ועיי׳ בבלי
 מגיל׳ חי: ובהשאילה ב״ר קלר״פ כ׳ ושומט גידין
 של אדמה ואוכל. פי׳ גיד בליע וסורי׳ הרשום׳
 חוטין ונימין ול־מ הוא ובנפרד כינוי לאבר
 התשמיש, וממנו נגזר הפעל גייד ופתרונו מחתך

 הגידין כפי׳ רביבי] —

 גד = גךי(מליט Bock, Bockicin) בם׳ כל הבשר
כ׳ (חולי׳ ה בח,$נ ו ר ו ה ה ט מ ה ר ב ש  [במשנה] ב
 פ״ח ם*י) ר״ע אומר חיה ועוף אינן טן התורה
 שנאמר(שמות כ״ג, י״» לא תבשל גדי בחלב אמו
 ג' פעמים פרט לחיה ולעוף ולבהמת טמאה.
 ובגט׳ (שס קי״ג:> (בשר בהמה טהורה בחלב)4) אמר
 , שמואל גדי לרבות את החלב, גדי לרבות את
 הטתה גדי לרבות את ד,שליל, גדי להוציא את
 הדם, גרי להוציא את השליא׳ גדי להוציא את
 הטמאה. בחלב אמו ולא בחלב זכר, בחלב אמו
ב ל ח ב א ל ו ו ט א ב ל ח  ולא בחלב שחוטה, ב
 ט מ א ה. * [אחי־ה כ״ה בכיי ו״ו ל״ד ודסי׳ר, אבל
 בשדסיע נקצר ע״י וכי. והקבוץ גךי\ם׳ ירו׳ סנהד׳
 פ״א די״ט. ירו׳ נדרי׳ פ״ו ד״מ. גדיים שהנחת
 נעשו תישים בעלי קרגים, כלומר תלמידים נעשים
 גדולים, ירו׳ סנהר פ״י דב״ח: ב״ר פט״ב, ריש
 אסתיר אם אין גדיים אין תישים בלומר בימי
 חרפו של אדם ניכר אם נעשה אדם גדול כדוגמא
 בוצין מצין מקטסיה ידיע, ברכו׳ מ״ח. עיי״ע בצין
 א׳. ועוד בר,שאילה על ראשית הבכורים שלא
 נתבשלו. כל צרכן, פסיקתא דעשר תעשר צד
ן (דברי׳ ט״ו, כ״א) מ נ א ל ח ט: לא תבשל גדי ב  צי
 י וכתיב בתריה עשר תעשר אמר הקב״ה אל תגרמו
 לי לבשל גדיים עד שהן במעי אמותיהן וכי וכן

2 4 ד 0 ו ג י ד  ג

׳ י״ד, ב״ב) למאמר הפסיקתא הזה י ר ב ד ) י ״ ש ן ו י י  כ

 כמו שהעיר הרב החכם מוהר־ר שלמה באבער
: בילק׳ י ד  בפסיקת׳ שם אות ע״ז. — ו מ ז ל ג
 פקודי רמז תי״ח בצפון גדי דלי דגים ובי, ובילק׳
 מ״א ז׳ רמז קפ״ה שור בתולה גדי פונים למערב.
 פסיקת׳ רבתי פ׳כ ואחריו מה אתה בורא גדי שמא
 תאמר כיון שעלה מגיהנם פניו משחירים הוא
 מרקד ועולה כגדי. גדיא עיייע בית גליא] —

 * ?ךא (E. N., Dienor R. Schoscheth'8) עירו׳
 י״א: א״ל רב ששת לרב גדא שמעיה זיל
 שלוף וכי א״ל גדא פוק תא וכי׳ ב״ה לנכון בד׳
 שאלוניקי װיניצ׳ רפ״ח וביה באו״ז הלכי עירו׳
 סי׳ ק״י פיק ו׳, וכיה בכ״י א״ס עיי׳ ד״ס עירוי צד
 טיז. ובנו׳׳ג לשמעיה רב גדא ובכ״י מ׳ לרב גדל
 שמעיה ובדם׳ פיזי אי׳ רק לשמעיה גדא וזה נ״ל
 עיקר ויגיד עליו רעו בסמוך א״ל גדא בלי כינוי
 רב. אבל ביוחסין השלם צד קכ־ב הביא גם הוא
 רב גדא שמעיה דרב ששת. ובב״מ פ״ט. אי׳ שם

 הפרטי רב מנשה בר גדא.

 * גךא (ein Amoraer) בשבת קמ״ה: ועוד אמר
 רב גדא כיה בכ״י מ׳ וא״פ, ובנויג רב גזא
 וככ״י רש״י רב גידל עיי׳ דים שבת צד קע״ג:

 * גוךא׳ גודע (.E. K einer Pers) ע״ז ליב. העיד
 שמעון בן גודא לפני בנו של דיג
 וכי, ושם העיד שמעון בן גודע לפני וביי ולפי
 מפקנא גודא לחוד וגודע לחוד, ובױחםין השלם
 צד קצ״ד הובא רק ר׳ שטעון בן גורע תגא דבריתא

 ד״ק עכ״ל.

 SHUI" גדיאן(בל״ס Heuschreckenart) באלו טרסו׳
 (חולי׳ ס״ה•) חגב גדיאן, כן כתוב

 בנוסחאותנו ובעל הע׳ גרס נדיין ע״ש ועיי׳ ע׳
ה במקום גדיאן ניל להגיה גריאן י י ח א  נדוניא). * [

 והוא בל״ם חגב ועיי׳ עוד ע׳ גדן ומיש] —

j ובלש׳ y  גךבךא (Schatzmeister... בל״פ ^
 צינד ופאצינד תרג׳ בססוק
(קהלת בי, י׳> וגדברין די ממנן ץ ^י ת ה  ובני בי
 על מזונא דביתא). * [אחי״ה והוא מל״ט דניאל ג׳׳
 ב׳. ג׳ גדבריא ונגזר מל״ם הרשומ׳ ופירושו בעל

 האוצר והוא כמו גזבר עיייע] —
a . . . . 

ד (לפי גי׳ גדורקי הוא לפע״ד מל־פ י ו ג י ך  ג

 Bretterg^hege ולפי גי׳ הש״ס גדזקי הוא
Versteck, dann Behalt-4^_/לפעיד מל"פ 

)יש למחוק ו״ג היינו גוייה ועיי״ע גויה. 4  ׳ס הר״ש ורע׳׳ב מבלי שהזכירו הך ידוש-. י) בנו׳׳ג דמאי. •)בנ
 ולהשלים למעלה וסירוס המאמר הוא אי לזאת מצויין בטעות בדפוסים.



א מ ת ר ױ נ ד ת ד - 3 ו ג י ך  241 ג

 mere׳ niss der) בילמדנו נקום נקמת בני ישראלי)
 הרי נכנס הזאב לגדיגוד, פי׳ הוא הכלוב שנותני

 שם פריצי חיות הארי והזאב וזה כמו אותה דס״ג
 דם׳ ר״א אומר האורג (שבח ק־י:> הצד ארי בשבת
 אינו חייב עד שיבניפו ל ג ד ו ר ק י שלו.
 * [אחי״ה כיה בכ״י ו״ו וניג, ושם אי׳יבראש התיבה
 הגי׳ גדינור וכ״ה בע׳ גרדלקי, ובדפ׳ע בכאן אי׳
 לגדודקי שלו ובכ״י ה״ב לגדדוקי ובנו״ג בשבת
 לגורזקי ובד׳ װיניצ׳ דים לגרזקי וזה נ״ל עיקר
 וענינו בלים הרשומה מקום מפלט אשר שמה
 תנוס החיה ושיעורו אינו חייב משום צד עד
 שינום הארי למקום מסלט המיוחד לו והמאירי
 פי׳ עד שיכניפהו לכיפה שאוסרין אותו בה, וזה
 נעתק ממש מפי׳ הרמב״ם פ״י מהל׳ שבת הלי״ט,
 ורש״י פי׳ בית משמר העשוי לו כמין תיבה
 והובא במ׳מ להל׳ שבת שם ושם הגי׳ לגדורדקי
 ובכיי א״ס אי׳ לגרודרקי ובכ״י ט׳ לגדורקרי עיי׳
 ד״ס שבת צד קי״ז. וניל שכולם ט״ס וצ״ל כגי׳
 בעל מים גדורדקי או כגי׳ כ״י ערוך גדורקי והוא
 בלים מקום מוגדר ע״י נפדים לשמור שם דבר מה.
 ומלת גדיגוד גיל ברור שהוא ט״ם וצ׳ל גדינור
 והוא בחילוף אותיות גדורקי. ומה שנוגע נ״א
gardiae גרדלקי עיי״ע ואולי שהיא תיבה מורכבת 
 locus מקום משמר] — (א״ב בנוסחאות דידן כתוב
ה ורפ״ל העתיק עוד פירש״י ״ י ח א ]  גורזקי). •

 בשם ר״ב אולם בד׳ אט׳ לי׳] —
• עסר קשה ומתואר כן ^ ־ ת (טל״ע ^ 1 » נ ך ג ך  נ

 עשב הנדקוקא steinkiee עיי״ע; ובל״ס
 נקרא גדגד Steinkiee) בפוף חלוטות בם׳
 הרואה (ביבי׳ כ׳׳ז•־) ת־ר ג׳ נכנסין לגוף ואין הגוף
 נהנה מהן ואלו הן גרגרניות כפניות ופגי תמרה.
 ובר״גדפ׳בכל מערכין<ב״ח->בפעפועין ובחלגלוגות4)
ש י ת ו ו ק ר ן י י ע ו פ ע ׳ פ י  ובגדגדניות. פ
ן י ש ו ע ק ש ר א י ו ה ת ו ו ח י ל ן מ ה  ב

( 3 י ל ק א ׳ ק ט ש ׳ י ש ל ב ן ו מ ו ש נ ט  מ
ה ל ג ר ל ׳ א ט ש ׳ י : בל ת ו ג ו ל ג ו ל ח ב  ו
ם י פ ן ר׳ ג י ח פ ר א א י צ א פ מ ט י ת  ו
ה (ב״י•־) נ ש ש ה א ר ן ב נ > ר מ א ד כ ( 4 ל ״  ז
ן נ ב י ר ע ד ו י ו א ה ה <״"•> ל ל י ג מ ב  ו
ה ו ע מ ד ש א ח מ ו ת י ו ג ו ל ג ו ל י ח א  מ
א ר ב א ג ו ה ה ל ה י ת י ז ח ד ׳ ר ד א ת מ א  ל
ה ר מ ד פ ר פ י ח נ י ה א ד ב א מ ה ק ו ה  ד
ך ג ו ל ג ו ל ר ח ז פ ה מ ת י א ת ד מ ו ע  ל
א ו ה ן ו י ח פ ר א פ ר ק ו נ י ש כ ד ע ע  ו
) ובגדגדניות והתניא (עירו׳ 5 ה ל ק  א ל ר ג ל ה ב
 שם) גרגרניות מרובי בנים יאכלו חסוכי בנים 8)
 לא יאכלו ואם הוקשו לזרע אפי׳ מרובי בנים לא
 יאכלו ומסקנא כי קאמר רב בהנדקוקי מדאי, פי׳
 גרגרניות 7) הן הינדקוקי, וחסוכי בנים לא יאכלו
 שהן ממעטין את הזרע9) ואם הוקשו לזרע אסי׳
 מרוב בנים לא יאכלו. ובסוף פיאה יח׳ (ש״ח דכ״א
 רע״א וכיה ירו׳ עייף פיג י״כ יע״י) גדגדניות הינדקוקי
 ולש׳ ישמעאל הן י) והן עשב שאוכלין הגמלים
 ולא יאכל אדם אותם אלא ע״י הדחק. וי״מ
 קוליינדר״ו כטו כזרע גד. *[אחי״ה וכי״מ פי׳
 רש״י לעירו׳ וגיטי׳ גרגרניות שלועזו עיי אליינדר״א
 ובארז שם הביא הלע״ז איילנדא. ומה שלועז
cerises רש״י זיל בברכו׳ נ״ז: צירתייש והוא בל״צ 
 קירשען בלא״ש בעבור שלא ראה עדנה ספר הערוך
 בעת שהיה מפרש את מסכת ברכות כמו שהוכחנו
 כמה פעמים ואולי גרס בברכו׳ במקום גרגרניות:
 דבדבניות והוא לדעת קצת ציראפי בלאייט
 ceraso עיייע דבדבן. ואחר פירש״י לברכות נגרר
 עהיק שניב שהעתיק בכאן גרגרניות *ב״א קירשין•
 וטעות הוא וכן העתיק רמ״ל בטעות ותפיח שגם
 בעל כ״כ הביא הך פתרון המלה בשם הגאון
 אום׳ וכונתו על רבינו כדרכו אבל בדפ״ע ובכיי
 ע׳ לא נמצא מזה לא דבר ולא חצי דבר] — (א״ב

) בתנחו׳ סיפ מטות הגי״ עד שהזאב בא לצאן פרשו לו המצודח, ובילק׳ מטות רמז תשפ״ה צד רנ״ג ע״ד גשם ילמדנו 1 

, ונשתנית מחסרון ידיעת מלת זרת., *) בדפיר אי׳ ובלגלוגות וב״ח בע׳ לגלוגות, אצל גיא י ד ג  הרי נכנס הזאב ל

 חלגלוגות, וכיה בכיי א״פ לעידו׳ וביי מ׳ לר״ה כ*ו. וכ׳י ב׳ וא״פ למגיל׳ ייח. עיי׳ דים שם ודיס לר״ה צד ליד. ובספר

 המפתח לרבינו נסים צד כ״ו הגי׳ חלוגלוגות והוא לפיד ל״פ •®0U>J מין עשב שדומח לאשנן והוא מלות עיי׳ע אשלג

Distel בלא׳ש i l i l s וכן פתרק המלח קאקלי שיבא בסמיך. י) פי׳ ירק שהן בו מליחות דומה לאשנן ועוד פי׳ 

 ובל״ר cardamomum מאכל בהמות ועיי״ע קקל א׳ ומ-ש. 4) והוא מאמר ערבי

 כלום׳ בלש׳ ישמ׳ אלרגלה וגם נקרא פיפחין ומלת רגלה ופרפחין בלא״ש Portulak עיי״ע חלגלוגות וע׳ פרפחין.
S ומדפוסי הע׳ נשמט. י) בנויג חשוכי בנים o r b o n ך כ״י 180 . ו ר ע י ב ת א צ ח מ ל ז Portulak i. כ l i AIS-,11(5 

 אבל בדפי שונצ׳ ובאויז הלכ׳ עיר׳ סי׳ קל״א אי׳ כגי׳ רבינו ובע׳ חסך פי׳ רבינו. ״) וכ״ה בכ״ט ככ״י ט׳ ובידו׳ בסמוך

 ובנו״ג גודגדניוח. ״) וכיח נאמר בגיטי׳ ע׳ סע״א שמנה ממעטין את הזרע ואלו הן וכי וגדגדניות וכשות שלא ב זמנה.

J והוזן ^ i וכ״ה ליס נגזרת טל׳ נבטי ובערכי קורין לחן J u s * . ׳ ׳ J j ׳ י ב ר  י) והיא טלח ע

 עשב שק ורק בל״ר לוטוס,

31, 
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 פי׳ הנדקוקי בל׳ ישמ׳ מין עשנ נקרא שלשה
 עלים של מצרים י) ומזרעו נעצר השטן המועיל
 לחולי הגידים ובארץ מצרים מזה הזרע שהוא כמו
 דחן עושים לחם).* [אחי״ה ויען שקשה להתעכל
 עד מאוד מתואר לפ״ד ע״י גרגרניות שגאצל
 מלי׳ע הרשוט׳ וטעמו צרור קשה. והיותר נכון כי
 בל׳פ גאד ענינו כמו הנדקוק ונכפלה הטלה לחיזוק

 הענין] -

,Einhaiiung, Huiie by ,by גוךיזין (או מל״פ 
 או = גוזזין schur בליע -kjt\ מפעל
 עברי. גזז) דתכלתא תרג׳ בגלומי תכלת. * נאחי״ה
 בנו״ג בתרג׳ יחזק׳ כ״ז, כ״ד בגוזזין. ודע שמלת
 גלומי נתפרש׳ בשני אופנים או כיסוי ועטפה
 כמו גלימא דמיכסא (ב״ט ם,״•) או כרכי בגדים
 עיי׳ רדיק ליחז׳ שם ובם׳ השרשים ולפי׳ הראשון
 ושני הפכים תרגום גודיזין שעגינו עטיפה וכריכה
 בל״פ הרשומ׳. ולגי׳ גוזזין י״ל שהוא גיזת צמר
 בל״ע והוא ממש העתקת גלימא שפתרונו ג״כ
ע גיזת צמר. ובעל המתרגמן לא הביא י ל  ב

 הטלה לא בע׳ גדז ולא בע׳ גזז, וער,״ק פי׳ סדינין
 וטליתות] —

der Daumen, die grosse zehe) גדל = גוךל 
vom ar. J) .בהלכ׳ קטא ^ stark 
 דכתוב׳(״׳:> ובסיק דטנחו׳ בגמ׳ מסגי שאמרו
 (׳״א> הקומץ זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע
 זו גודל כבר סי׳ בע׳ אצבע. * [אחי״ה וכניה
 שהשיר פ׳ הביאני אל בית היין? ודגלו עלי אהבה
 (שהשי י בי׳ י׳) וגודלו עלי אהבה ע״ש מ״כ. וכן
 נאמר מאצבע גדולה של רגל, ירו׳ ברכו׳ פ״א דיב
 ע״ג היו טהלכין עקב בצד גודל וגודל בצד עקב׳
 ירו׳ סוכה פיה דניה רעיג, ירו׳ סנהר׳ פ״ב ד״כ;
 בט״ר פ״ד אמרו עליו על בית שאול שלא נראה
 מהם לא עקב ולא גודל מימיהם. שבת סיב:
 ילק׳ ישעי׳ ג׳ רמז רס״ד מגוה״ט סי׳ ג׳ שהיו
 מהלכות עקב בצד גודל. והקבוץ שבת קנ״א:
 ואוחז בשני גודלי רגליו והגי׳ הזו הוגה עפ״י
 פירש״י ובדםוםי׳ הישנים אי׳ גודלי אצבעותיו.
; שהשיר 1 (יום׳ ב׳, א׳ , ד ו ג ו א 1 א , ד ו ת נ 1 , ׳ מ ר ז ג נ  ן

 פ׳ מי זאי» מל״ע הרשוט׳ וענינו אצבע העב והחזק]—

prunken, התגדל ;gross, yorzOglich גדל =י3ד1ל 
 stoiz thun) בס״ג דפ׳ק דקידוש׳ (מ׳:) י)
 גדול התלמוד שהתלמוד. מביא את האדם לידי
 מעשה 3) תניא ר׳ שטעון בן אלעזר 4) אומר גדול
 תלמוד5) שהתלמוד קודם לחלה ם׳ שנה וכי.
 ובספ״ק דביק (י״ז-> ר׳ יוחנן אמר קיים אמרינן
 לימד לא אמרינן והא אטד מר גדול התלמוד
 שהתלמוד מביא לידי מעשה וסרקינן לא קשיא
 הא למיגמר הא לאגמורי, פי׳ למגטר הוא תלמוד
 גדול שהתלמוד מביאו לידי מעשה לאגטודי הוא
 לאחריני מעשה גדול שיט דלטיגמר הוא וליעפוקי
 קמי דביר, טסי עדיף וקדים לאגמורי") הוא
׳ סיב•) ר׳ אלעזר דרי נ ) ן י  לאחריני 7), בסיג דקונם י
 בר צדוק אומר עשה דברי׳ לסועלן8) ודבר בהן
 לשמן ואל תעשם עטרה להתגדל בהם וכי. בםיפ
 מי שמת בגמ׳ וחכ״א המוציא מחברן (ב״ב קניה.
ט °ע״ב) אין העדים ט יע״א יםנרייי ° י " נ י  יעיי׳ בת
 חותמין על השטר אלא א״כ נעשה גדול. פי׳
 אלא אם נעשה המוכר גדול. * [אחי״ה הא לך
 סדר יפה ממאמרי של מוסר לרז״ל המתחילים עם
 גדול, גדולה, גדולים עס״י א״ב ועם טיט המצאן
 בערוך? גדול אונאת דברים מאונאת מטון וכי
 ב״ט נ״ח?, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה
 סוב׳ ט״ט:, גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות
 וכי ברכו׳ ל״ג., עיי״ע דע׳ גדולה הבטחה שהבטיחן
 הקב״ה לנשים יותר מן האנשים שם י״ז. גדולה
. . מהקבלת  הכנסת אורחין כר,שכמת בית המד׳
 פני השכינה שבת קכ״ז., גדולה הסרת טבעת
 יותר מטיח נביאים וז׳ י נביאות וכי מגיל׳ ייד.,
 גדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר מטה
 שנאמרה בתחתונות וכי שבת צ״ט., גדול כבוד
 הבריות וכי שבת צ״ד? גדולה לגימה שהרחיקה
 שתי משפחות מישראל וכי פנהד׳ ק״ג: עיי״ע
 לגם, גדולה מלאכה שמחממת את בעליה גיטי׳
 פ״ז?, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה נדרי׳
 טיט?, גדול המלוה יותר מן העושה צדקה וכי
 שבת סיג. עיייע טל א׳, גדול המעשה יותר מן
 העושה וכי ב״ב ט׳. גדול המצווה ועושה יותר
 משאינו מצווה ועושה ע״ז נ׳., גדול הנאמר באיוב
 יותר ממה שנא׳ באברהם וכי ב״ב ט״ו?, גדול

) ועיי׳׳ע ביה ארים ושם נסמן שינוי ) ונקרא אצל הסופרים Loton Aegyptium עיי׳ רימיז בט״ר ח״א, קט״ב. י  י
) בנו״ג לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה ועיי׳ מגיל׳ כיז. ובב׳ק י״ז. אי׳ לימוד תודח אבל בדפוסים  הנוסחאות. י
 הישנים עד בסיליא הגי׳ במגיל׳ התלמוד כגי׳ רבינו וכיה בכיי מי, ב׳ ולי עיי׳ דים שם צד ס״ט: וכ״ה במקומות
) וכ״ה בשאילתות לך לך סי׳ ז׳ וגי׳  המצוייני׳ בע׳ בית ארים. וכ״ה באו״ז הל׳ ביה״כ סי׳ שפיו. 4) כנו״ג ר׳ יוסי. 5
) כיה שיטת ריח הובאח בחי׳ הרשב״א  דשיי תלמוד תורה ובנויג לימוד. •) כיה לנכון בדפיו• אבל בשדפ״ע על לאגטורי. ד
 ספיק דביק וכעין זה בשאילתות הנ״ל הובא בתום׳ ב״ק שם דיח והאטד עיש בשינוי הנוסח. ושיטת דש״י לא כיה

 ועיי׳ בישובים בש״ט לב״ק. וגם הרשביא כחי׳ סבר דלאגמורי אחריני טפי עדיף ממעשה. •) כנויג לשם פעלם.
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 הגהנה מיגיעו יותר מירא שטים ברכו׳ חי. גדול
 עבירה לשמה ממצור, שלא לשמה גזי׳ כ״ג?, גדול
 העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה וכי מוט׳
 .ל״א., גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה
 רבינו וכי ב״ב ט׳:, גדול העושה צדקה יותר מכל
 הקרבנות סוב׳ מ״ט:, גדולה צדקה שמקרבת את
 הגאולה וכי ב״ב י׳., גדול השלום שאף הקב״ה
 שינה בו וכי יבמות ם״ה:, גדולה שימושה של
 תורה יותר מלמודה ברכו׳ ז׳:, גדולה שנאה
 ששונאין ע״ד, לת״ה יותר וכי פסחי׳ מ״ט:, גדולה
 תעני׳ יותר מן הצדקה ברכות ל־ב:, גדולה תפלה
 יותר ממעשים טובים שם . . יותר• מן הקרבנות
 שם, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה
 מוחלין לכל העולם כולו יומי פ״ו: ושם מאמרים
 הרבה על גדולה תשובה עיש גדולה תשובה
 שמקרעת גזר דינו של אדם ד״ד, ייז:, גדול׳ ת״ת
 יותר מבנין ביה״ט מגילה ט״ז:, גדולה ת״ת יותר
 מהצלת נפשות, שם, גדול ת״ת יותר מהקרבת
 תפידין עירו׳ פ״ג:, גדול ת״ת יותר מכיבוד אב
 ואם מגיל׳ ט״ז: גדולים מעשה צדיקים יותר
 ממעשה שמים וארץ וכי כתוב׳ ה׳., גדולים
 צדיקים יותר ממלאכי השרת פנהד׳ צ״ג. גדולים
 צדיקים במיתתן יותר מבחייהן וכי חולי׳ ז׳: ועם
 סמיכות סנהד׳ כ׳א: גדול העולם <שם התואר של
 שלמד,) ב״ר פ״ק גדול העולמים זה כינוי הכבוד של
 הקב״ה וכן נאמר שם כבוד חי עולמים. והקבוץ
 ברכו׳ פ״ג. נדולי הדור הם קהל״ר ם׳ טוב אחרית
 גדולי הדור . . גדולי ירושלים, ויקיר פכ״ז גדולי
 מלכות. והשם גדולה עיי׳ ברכו׳ ל״ב. פ״א. שבת
 סיג. עירו׳ י״ג: ניד. פיג. מגיל׳ ט״ו. גיטי׳ ניט.
 פוט׳ ייג: ב״ק פ״א: פנהד׳ י״ד. ירו׳ תרומה פיה
 דמ״ג ע״ג למשחה לגדולה, ירו׳ ביכורי׳ פ״ג דפ־ה
 ע״ג, ירו׳ הוריות דמ״ז. גדולה מכפרת, ירו׳ תעני׳
 פ״ב דפ״ה. חטא הנשיא הגדולה במקומה חטא
 הציבור אין הגדולה במקומה, ירו׳ פפחי׳ פ״ו דל׳יג.
 כדי ליתן גדולה להלל. ב:ר רם״כ בגדולה מתחילין
 מן הגדול. ועוד השם גדול. גידול כרכו׳ פי: דבר
 שאין גדולו מן הארץ, ירו׳ ברכו׳ פ״ה ד״ט ע״ג
 דרך גידוליהן, ירו׳ נזיר פ״ז דניו ע״ג גידול שער.
 ועוד גידול בנים עירו׳ קי: פנהד׳ י״ט: ב״ר ם״כ
 פכ״ו. והקבוץ ברכו׳ מ׳: גדולי קרקע, ירו׳ תרומו׳
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 פיז דמ״ה. גידולי איפור׳ ירו׳ נדרי׳ פ״ו דל״ט ע״ד
 גידולי גידולין וכי׳ ירי׳ ביצי פ״א ד״ס. וירו׳ ע״ז
 פ״ב דמ״א ע״ג ביצה גידולי גופה, ירו׳ ביכורי׳
 דפ״א דסיג ע״ג כל הגידולים מאדמתך. ובחשאי לה
 על בני אדם, ירו׳ כתוב׳ סיד דכ״ח ע״ג יבואו
 גידולים רעים שגדלו יתנכלו הן וגידוליהן. ביר
 רסניה דרש נס להתנוסס <חהלי׳ ם׳׳ י׳) גידולין
 אחר גידולין עיי׳ מ״כ — ועל שם האמורא רב
, רב גידול בר מניומי, גידול בר מנשי, ל ד י  ג
׳  גידול דמן נרש, גידול בר בנימין עיי׳ יוחםי
 השלם צד קכ״ב ומבה״י למהרז״ף דעיא. ועיי׳ עוד

 גיטי׳ ל״ד. גידול בד רעילאי] —
flechten, F a d e n J • ל <נדל בל״ם וכן בליע ^ ד  ג

F1echt-J^ נד יל בלש׳ ערבי׳ ; drelion 
Haarflcchterin) ניודלת׳ גדלת ;werk, Geflochtonea 
. .  בפ״ג דפ״ק דמשקין <°״ק י״א•) לפיגדל תנורי
 למינרל מהולתא . . למינרל אוהדי י). בס״ג דם׳
 חזקת הבו/י׳(ב״ב נ״ז0 שלחן של ת״ח כיצד שני
 שלישי גדיל ושליש גלוי *)׳ פי׳ הגי מילי דיחיד
 אבל דרבים לא אפשר דצריך לאותובי מאכל
 לפני כל אחד ואחד ודקא מקשינן טבעתו מבפנים
 והתניא מבחוץ לא קשיא טבעתו מבחוץ כדאיכא
 ינוקא דלא ניתזק י) ביה א• נמי דלא ממשמש
 ביה טבעתו מבפנים בדליכא ינוקא אי נמי בדאיכא
ע ת ו4) ואיליכא ב  שמעא נקיט ליה מבחוץ ל ט
 שמעא והוא דבעי לטלטולי נקיט ליה מבפנים
 אי נמי מיממא לטבעתו עביד ליה מבפנים ובליליא
 דלא מתחזיא דמכפיא בנהמא עביד ליה מבחוץ.
 פ״א ״ב׳ שלישי גדיל מכיפה במפה מדבר שהוא
ג מקום שמשים ו ר  עשוי (הגדיל) [בגדיל] י) א
 הלחם עליו שליש גלוי בלא מסה שעליו מניחין
 קערות וירק שלא תתלכלך המפה ויקלקל הפעורה
 וטבעתו של שלחן שתולין אותו בו תהא קבועה
 מבחוץ שלא באותו צד שהוא יושב אלא
) מצד האחר והא תניא מבפנים 6 [ ץ ו ח ב מ ] 
ך ל ו]ד) לאקשיא ו מ ס א ו ; ו צד ש ו ת ו א ב ] 
 הא דאיכא ינוקא שיושב אצלו יחזיר השלחן
 שיהא הטבעת מבחוץ [שאם היה הטבעת מבפנים
 בפמוך שהוא יושב הוה איכא למיחש י) שמא
 יחזיק התינוק בטבעת ויהפוך השולחן י) ואי ליכא
 ינוקא יהא מבפנים 0י) [אי] איכא שמעא שעומד

) בנו״ג הפרד ב״ה למיגדל אוחרא . . למיגדל תנורי . . למיגדל מהולתא, וגי׳ אוהדי ב״ה ג״כ בע׳ אחרי וכיח בחי׳  י
 הריטב״א יבכ״י רי״ף עיי׳ דים מ״ק צד ט״ו: וכ״ה ברי״ץ גיאת הל׳ חו״ה צד ט״ז ושם הגי׳ למגדל מהולאתא ועיי׳ עוד
) כ״ה לנכון בכיי ו״ו ובדפ״ע אי׳ נתיק. 4) כיה ) וכיה הגי׳ בכיי פי׳ רגמיה, ובנויג גלאי. 3  ע׳ הל ב׳ וע׳ מהולתא. י
) כיה בפי׳ רגטיה כיי ) וכ״ה בפי׳ רגמ״ה כ״י. •) כ׳׳ה לנכון בכיי פי׳ הרגמ׳ה וכציל גם בערוך׳ 7  בכיי ו״ו ובדפיר. 5
)כצ״ל וכיה בכיי פי׳ 1 י פי׳ הרגמ״ה איי וינענע השולחן ויהפוך אותו. 0 י בכ (  וכצ׳׳ל בערוך. 8)השלמנו מפי׳ רגמ״ה כיי. 9

 הרגמ״ה.
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 לפני השלחן ומשמשו (יחזיר הטבעת מבפנים
 שלא יזיק לשמש) [וציל") יחזיר הטבעת מבפנים
ו שלא יזיק לשמש ל ש ע ו ט ד ך ל ו מ  ס
ד ה א ח ד] הא בימטא יכול להחזירו שיהא צ  ל
 הטבעת מבחוץ לפי שרואהו ויכול לשמור שלא
 יגע בו• *). גדיל שנים גדילים ארבעה בר״נ דבמו׳
׳  (ח׳:) בעינן גדיל גדילים בדיג דם׳ התכלת (מנחי
 ל״ט:) פי׳ בע׳ שעטנז י). נגדול פתילתא ונטטיש
 בחלא ברפואות דפי מי שאחזו(גיטי׳ ס״ט•) 4), על
 מנת שיש לי בת שפחה גודלת ואין לו בפי האיש
 מקדש בו ובשלוחו5) ובגט׳ דהתקדשי לי בכום זה
 של יין (בבלי קידושי׳ מ״ט•) פי פברת מאי גדלתי)
 גדולה ממש לא מאי גדלת גיודלת פי׳ גודלת שער

v v 
ת י ב ת ל י ב ת מ ו כ ל ו ה של נשים ו  י

ה י ב ת א ש י א ר ב ה ד ל ג ת מ א צ מ נ  ו
. ( 7 ן ר ע ת ש ל ד ו ג ם ש י ש נ ן ה ת ו א  ל
 פ״א גודלת דברנית דכתיב (ויגדילו עלי פיהם)
 [וציל ותגדילו עלי בפיכם] (יהזק׳ ל״ה׳ ייג>. הגודלת
 הבוחלת הפוקפת בם׳ המצניע <משנח אחרונה כפי י׳
ת *יי:>8), פי׳ הגודלת פעשה עבות תר ג׳ עובד ב ש  י
 גדילין״) גודלת משום אורגת כוחלת משום
 כותבת פוקפת' משום טוה וכי עד בוחלת משום
ת גודלת ופוקסת משום בונה (שבת בגט׳ ב ת ו  כ
) ר׳ יהודה אומר אף של, גדלת טמא מושב 1 0 ( ם  ש

 מפני שהבנות יושבות בו") וגודלות. בפט״ו בכלי׳
 <טיג) פי׳ המגדלת שיער נשים יש לה צורת נפח
 שתשב עליה הכלה ומקשטת אותה. אזל נפיב
 בת גדיל כלילי דינאי מלכא בם׳ יש נוחלין בגט׳
 הכותב נכסיו לאחרים (ב״ג ל״ג:> « [אחי״ה ושם
 הגי׳ גאדיל אבל בכיי פי׳ הרגט״ה ג״כ כגי׳ רבינו
 ושם מפורש: בת ג ד י ל כלילא: בתו של אותו
 שהיה'מתקן כתרי צאי עכיל וכן הגי׳ בעיז מ״א.
 גדיל כלילי ופי׳ מהרים גדיל שם אומן ובלתי
 נכון הוא אבל פי׳ מי־ שטקלע עטרות וכן פי׳
 הרשב״ם לב״ב הנ״ל וכן הענין גודלי המצנפת

 בכלי׳ פט״ז מיז עיי׳׳ע אטם. סוכ׳ ל״ז. מגדלי
 הושענא עיייע הושענא ועיש פירש״י ותום׳ ריש
 טוב׳ דיה מאי שנא והגהת דיים שם. ביט פיה:
 וגדילנא נישבא פי׳ קולע רשתות עיי״ע נשב. פי׳
 גדל בליע ופו׳ לשון הטויה והשדרה שהחוטים
 נפתלים זה עם זה ולכן האשד, הקולעת שעדן
 של נשים נקראת גודלת ובל״ס גדלת ואולי מזה
 הענין ג״כ בביר פיק למי אטד לגדלת שתפייס
 למלכה והמלכה תפייס לפלך וכי ובויק״ד פפייט
 מה נעשה נלך ונפייס לגדלת וגדלת למלכה
 ומלכה לפלך וכי, פי׳ קולעת שער של מלכה כי
 דרכן של נשים האלה לגלות סוד והן בקשו
 חשבונות הרבה כידוע גם בזמנינו וכעין פירושו
 של רבינו לפעלה פי׳ גודלת . . הולכות מבית
 לבית וכי, ומזה הענין מדים מגדלא שיער נשיא
 שבת קיד: בדפ׳ הישנים ובחגיג׳ ד׳ן אבל יותר
 נ״ל שמלת מגדלא נגזרה מעיר מגדלה. מגדלא
 מגדלאה עיי׳ ביט כיה. ר׳ יצחק מגדלאה, ביר
 פי״ג ר׳ יהודה מגדלאה, ובידו׳ ברכו׳ פ״ט די״ד.
 ירו׳ תעני׳• פ׳א דס׳ד: ר׳ יודן פגדליא. יה׳ עירו׳
 פ״ד דכיא פע״ד מתחום טבריה ומתחום מגדלה.
 ולפ״ז תכונתה היתד. בתחומה של טבריא ומפתברא
 שהיא אחת עם מגדל נוניא שהיתה לפי מסורת
 רז״ל בססחי׳ מ״ו. קרובה לטבריא (ממגדל נוניא
 לטבריא מיל) ופעתה אפסע פסיעה אינה גסה
י א נ ו א ט״ם במקום מנדלא ג י ש  לומר שטגדלא נ
 ואחר בלבול הגי׳ הביאו עוד הפופרים הנמהרים
ר בין הדבקים שסברו כי מגדלא ע י  מלת ש
 מלש׳ קלעת שיער ובאמת עיקר הגי׳ הישנה מרים
א עיייע בן פטדא וכן גרסו י ש  מ ג ד ל א נ
 התוספ׳ ביבטו׳ ני. דיה משלו, וכיה בפנהר פ״ז.
 בדפו׳ ד,ישני׳ וכיה בכיי מ׳ וב׳ בחגיג׳ ר; עיי׳
 דיס שם. וממלת מגדל נוניא נתהוה מגדלינא
 Magdaiena והיא לדעת רז״ל מרים אפו של אותו
 האיש ועיר MaySaXi ונקראת היום !JjfS5 היתד.

ו בכיי פי׳ הרגמ״ח. *) בל פ״א של הערוך נעתק מלה במלת מב׳׳י פי׳ הרגט״ה ובזו השטת הלך ג״כ הרשבים מ כ 1 

׳ וניגדול תרתי פתילתי ולטפיש בהלא אבל גי• רש׳׳י כני׳ רבינו עיש. ) ושם הגי ) עיייע שע א׳, 4 a .בפירוש הסוגיא עיש 
ת ל ד ו ת או שפתה ג ג כי שם הגי׳ עיט שיש לי ב י קידוי פ״ב דם׳׳ ב עי מ ל ש ו ר ) ואין אצלי ספק שרבינו כיון על י 5 

, ובדפ׳׳ע נשמטת ת ל ד ו ג ו ת אבל במשנה של ש׳׳ס בבלי וירו׳ איי מ  יכיה כמשני ג׳ פ״ב דקידושי׳ לפי גי׳ ש ל מ ש נ י
׳ מ״ט. ח שתובא בתוספת׳ קדושי ׳ לקח הפי׳ מפי׳ ר י ו״ו וליד דלפי זה נ י ה רק בכ י ) כ ) בנר׳ג מגודלת. 7  מלת ירו׳. •
ל המאמר ואי׳ רק ש ג ו ד ל ת ה ש ע ר ש ל. ה ן. י.) ושם ובמשניות וכן ד,גודלת וכן הבוחלת ה טאי, ובדפ״ע נשמט כ  די
 ובן הפוקסת אבל בגט׳ שם הובא ציון של משני בלי מלת וכן וכמו כן הובא הציון בלי וכן כידו׳ מ״ק פ״א ד״ם ע״ד.
ו וכ״ה במתורגמן. ועיי׳ שינוי הנופח׳ הובא י ט, ט ב הגי׳ ג ד י ל ו וכיח לשמו׳ לי י  ״) בתרג׳ אונק׳ שמוח ביח, ייד. כ
׳ ת <*יד. ועיא> אכל בכ׳׳י מ׳ אי׳ בגי׳ רבינו משום כותבת וביד, נירו ע ב ו א של גם׳ כוחלת משום צ  בהפשב״ע בי מסקנ
ג וחרע״ב בט״ש הגרי״ב בהפשביע וסח לפני הרמבים והסמי ג וכן היה הנ י  שבת ספיי די״ב רעיד ובילק׳ בראשי׳ רמז כ
 וכן משמע מחי׳ המאירי עיש. ובאמת גדולה מזו יש להביא ראיה מחשוב׳ הגאוני׳ ספר שערי תשובי ססיי רטיא שהשיב
ת גודלת ופוקסת משום בונת ועיי׳ עוד בס׳ ב ת ו  שם רה״ג ז״ל גודלת וכוחלת ופוקסת משום מאי מחייב בוחלת משום כ
) בנויג בתוכו. . ״ ה נ ו ל בלי צורה חייב משום ב ד ג  ליע לשבת «ד •״ו, ובענק גודלת אי׳ ג״כ בידו׳ שבת פ״ז דיי עיר ה
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 כאמת כערך שעה טטבריא עיי׳ וויענער הרב
 חיב צד מיה וכל זה מסכים למה שכתבנו ומי
 שרוצה לקיים הגי׳ מגדלא נ ש י א גם לזה יש
 פתרון עיי׳ הערה להרב החכם קירכהיים לספר ד׳
 הייליגע לאנד למהרי״שצד ציב. ידי בזה]— (א״ב
 תרג׳ ותגלח את שבע מחלפות ראשו(׳8"®טי׳ ט״י׳
 י׳יט> וגדעת ית שבע גדילת רישיה). • [אחי׳׳ה פי׳
 גדולה בלים תלתלי השער וכן פתרון מחלפות]—

J מ^׳ץ .*־ב gohauft , tiberfliessend) 3ךיל * 
 zur Erde herabfiiessen ומזה המושג
haufon, zur Erde fallen u) ירו׳ " ־  גדיש טל״ע ^
 פסחי׳ םפ״ד דל״א רעיג מה אמר לבון גדיל או
 מחוק . . אנא יהבה לכון גדיל ואין אמר גדיל
 הא במילוי ואין לא אנא מחשבנא גודלנא מן
 סרני סי׳ אמרה אשתו של בן מביא יין להני
 רבנן שצריכין נדבה לדבר מצוה אני נותן לכם
 מדה מלאה וגדושה ואם אמר כך בעלי הרי אני
 נותן לכם כציווי מרה במלואה ואם לא אני אחשב
 היתרון מה שהוא גדיש יותר מן המחוק מכתובתי
 ובמד׳ אסתיר סיב ס׳ בהראותו נשנה כל המעשה
ש או מחיק . . אנא יהבה י ד  ושם הגי׳ ג
י ה מן סרני וסי׳ כמו גדלאניה והוא ד ר א נ  ג
 גודלנא של ד,ירו׳ ונגזרה הטלה מל״ע הרשומה
 וענינו מה שנוסל לארץ בעת מלאוי המדה על
 שסתה וכן ענין גדיש כלומ׳ התוספת העולה

 למעלה מן המדה ועיי״ע גדש א׳.

 גידם (טל״ע פי׳ קצץ ותואר השם בלים
stumpfhiindig, de8sen Hando, Finger גךימא 
 abgehackt sind) בדיג סדר תעניות האלו <ב״א->
י ידיו1). ובפי נגמר הדין בגט׳ אם ת ש  גידם ב
י(סנה- מ״״:) עדים גדמין. * [אחי״ה  לאו העד השנ
 בנויג גידטין אבל בציון הראשון גם בכיי ל״ד
 בירד אחר גיט״ל וכניה סנהד ע״א. היה אחד מהם
 גידם׳ מנחו׳ ל־ז. לרבות את הגידם, שהשיר פ׳
 כרם גידם אצבעים, והקבוץ ירו׳ םנהד׳ פיח דכיו:
 ידינו לא שפכו פרט לגידטים, והנקבה: שבת
 נ״ג: אשה גידמת, טוט׳ כ״ז. היגרת וגידמת, ירו׳
 פוט׳ רפ״ג די״ח ע״ג וירו׳ קידוש׳ פ״א דם״א ע״ג
 מוטה גידמת, ירו׳ יבטו׳ םײב דייג. וב״ר פפ״א
 הגידמת במה היא חולצת, וגם הושאל לבהמה
 חולי׳ ע״ט. אלמת ונידטת. פי׳ גם בל״ע וסו׳ מחותך
 ידים או רגלים וכן הפעל תעני׳ כיא. ידי שלא
 הפו על ידיך יתגדמו, זבחי׳ ט״ב: אטה גדומה

I — [ודבינו בע׳ גרם האחרון גרם גרוטה 

 גדם =גףךמא (ב,ל״ע Paimzweig; בלים
 גדמא cstumpf, Abgeschnittenes בם׳ ח׳
 שרצים ובגט׳] י ושותה אבוברואה %(שבת ק״י•) גזר
 רב יצחק בר ביסנא דליכא דלימטי אסא וגורמי
) ובר״ג דס׳ אלו הן הגולין  גבי הלולא ובטבלא],
 (מנית חי-> כגון דשדא פיסא ומחייה לגודטא ואזל
 גודמא ומחייה לכבסא"). ובם׳ השולח גט בגט׳
 הלל התקין סרוזבול <גיטי׳ ל״ז ) רב אשי מקני ליה
 גודמא בדיקליה4) וכתב עליה פרוזבול. פי׳ ענף.
ה וכן סירש־י לשבת שם ענסי דקלים, י  * [אחי
 ולמכו׳ סי׳ עץ החריות שהתמרים תלויין אצלו,
 ולגיטי׳ פי׳ גזע דקל קצוץ. וזה האחרון עיקר וכיה

 בליע ומוי] —

 * גידומי בב״ר רפל־ג ט״ס ועיייע גדדם ב׳.
a 

 גדין(בל׳׳פ^-ג* Lugenwesen) דקסטין חתיטין
ם (במדבר כיב׳ ז־). (איב ד  תר״י וקסמים בי
 בנוסחאות דידן כתוב מגדין). * [אחי״ד! כיה בתריי
 א׳ ובתר״י כ׳ הגי׳ ואגרין וכתב בעל כ״כ והוא
 הנכון augurium בל״ר כמשמעו ע״כ ולא הוצרכנו
 לזה כי לפיד גי׳ רבעו טוב וישר היא, ופתרונו

 בל״פ הרשומה דברי כזב ושקר] —

Objl̂׳׳ס '״ ן ב י נ ו ד ש ק נ ב ת ש נ ) ן י כ ו ד י  גדן = ג
 צנור מים Rinne, Kanai עיי׳ החכם פערלעס
 מיסצעללען כ״0 לקראת צמא התיו מים (ידטי׳
 כ״א׳ י״י> תרג׳ גידונין דמיא. * [אחי״ה וכן הביאו
 המתורגמן וכתב ג״ל שהוא לשון יבלי מיס
 דמתורג׳ נ ג ד י ן מיא ע״כ אבל לזאת יש לה
 גזרה אחרת עיי״ע נגד ד׳ והיותר טוב שצריך
 להיות נ ד ו נ י ן והוא ל״פ הרשומה וטעמה גב
 וצנור מים, וגם גבים(מ״א יי׳ טי) מתורגם הנתובין
 עיי״ע והוא כמו הנדויין וכיה בלים. ולולי מסתפינא
י ן חולי׳ ם״ה. (לסי גי׳  הייתי אומר שגם נ ד י
 רבעו עיי״ע וע׳ גדיאן) תרגם של ח נ ב נולד ע״י

 השווי של חגב עם הגב] —

 * גךנפא <בל״ס Rand, Saum) עיי״ע גדף כ׳.

 * גדע (מל״מ ונרדף עם גזע וכיה בל״ס ובל״ע
 abhacken) ירו׳ שבת קלססיד ד״ז.
 חריות שגדען, והשם גדוע ירוי ע״ז פ״ד דמ״ד. או
 שיבור או גידוע. ובתרג׳ ירו׳ א׳ לשטות י״ב י״ב
 ולבמדב׳ ל״ג, ד׳ מתגדעין, מליט ענינו כרת וחתך
 וכ״ה בל״ע וסו׳. וכן הענין בב״ר סי׳׳ב גדעה קומתו
 של אדם ובביר פייט ובמיר פי״ג וכפסיק׳ רב׳ פ׳

 החוד׳ דכיט: הגי׳ גרעה.

) בני״ג לגרמא . . גרמא . . לכבאסא ועיי״ע ל זכייה בעי טבלא אי׳ בנו״ג גידמי. ג ) כצי  י) וכ״ה בכ״י מ׳, ובנויג משתי. 2
) בנו׳יג גידמא דדיקלא.  כבס א, ובכיי ו״ו בט״ס סיפא וצ״ל פיכא עיי׳יע פייס. 4
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einschneiden, aus- abscharren "־־,-̂  (בלייע ־־?
 ועוד casur im Oesang machen ; פיעל כמו
 בל״ט וכן בל״ע *luster) בריש כריתו׳ יצא מגדף שאינו
ה (כריתות ®"א °"א) גמרא <ז׳:> תיר את ש ע ה מ ש ו  ע

 ה׳ הוא מגדף (בכדבר ט״י׳ אימי בן יהודה אמר
 כאדם שאומר לחברו וגדפת את הקערה והפרת
׳ ״כגון מדף  קא פבר מגדף היינו מברך את ה׳ פ,
 קערה וחסר מן הקערה עצמה קא סבר מגדף היינו
 מברך את השם כלומר שפושט יד וכופר בעיקר,
 גדפת הקערה ולא הסרתי) קסבר מגדף היינו
ר לע״ז *) מדף קערה שכופר ר ו ש  עובד ע״ז מ
 בעיקר ולא חסרה שלא פשט ידיו בשם [הקדש]־ י),
 ובס״ג דס׳ כלל גדול בשבת <ע״ײ•) מאי אמנושתא4)
 רב אמר חרשי ושמואל אמר גידופי ם״ שמחרף
 כלפי למעלה וכבר פי׳ בעי אמגוש. ובר״ג דם׳ מי
 שהיה טמא קסבר מגדף היינו מברך את השם
ג רע״ב>• מגדף בד, ר׳ אבהו אלא מעתה  (פסחי׳ צ

ב (עמוס י״ ז־> לכן עתה יגלו בראש גלים  דכתי
 וכי בס׳ במה אשה בגט׳ ולא בכובלת5) (שבת ס״ב:),
 ובדיג די׳ •והפין <קייישי׳ ע״*) ובר־ג דס׳ היו
 בודקין <סנהד׳ מ':> מגדף בה ר׳ אבהו ואימא
 לאתויי ח׳ חקירות י). פי׳ רב שרירא גאון מגדף
 מראה תימה גדול בידו C כאדם שנודף מן הקערה.
 ובסיב דם׳ כל שעה <פסתי׳ מ״ב•) (בפי׳ ר״ח אשד,
 לא תלוש לא במים גדופים) [וצ״ל אשד, לא
י ם]י). פ ו ר ח ג ־ ר ׳ י פ  תלוש לא במים גדופים כ
 ויש מפרשים כמו לייטי עלה בטערבא. * [אחי״ה
 ברכו׳כ״ט: נ״ט. ומנת רבינו לפרש ע״י ציון זה ציון
 של מעלה מגדף בה ר׳ אבהו ובע״ז ל״ה. אי׳ ג״כ
 מגדף בה ר׳ ירמיה ועיי׳ תופם׳ כתוב׳ ב׳: ד״ד, פשיט.
 והפיוט מן וי״ט לי׳ בכ״י ו״ו, ואולי הוספה מאוחרת
 היא. ונגזרה הטלה מל״ע הרשומה ופתרונה חתך
 וענינו כמו גרף ובאמת בכ״י ל״ד הגי׳ גרפת את
 הקערה כמו בנופחאות ואם גם הגי׳ גדפת בכ״ז
 הושוה לפלת גרפת וכן נדף בל״ט כמו חרף

 שאותיות ר׳ וד׳ מתחלפות כפי׳ המפרש לכריתות
 וכמשמעו מירו׳ פנהד׳ הנ״ל וכן כתב הרד״ק
 בשורש נדף וז״ל החרפה והגדוף ענין אחד הם
 ע״כ. וכן הוזכרו יחד בדרז״ל גיטי׳ נ״ו: חירף וגידף
 כלפי מעלה, קידושי׳ מ״ט. הרי זה מחרף ומגדף.
 ב״ב י׳: התחיל מחרף ומגדף. בויק״ר פ״ז מלבות
 הרשעה ע״י שהיא מחרפת ומגדפת . . אינה
 נידונית אלא באש ושם פל״ב תהא מחרף ומגדף.
 במד״ר פ״י לפי שהיה מחרפם ומגדפם בנחיצה
 לכך מת מיתה גדופה וכי, ושם פי״ג התחיל מחרף
 ומגדף, והשם גיטי׳ נ״ו: ניאוצו וגידופו, ב״ק ל״ח.
 מאי אית לי גבי נחטתא דבבלאי דגידופא הוא
 דאמרי מאי אפשר לטיעבד הא אפשר לטיעבד
 עבדי, והקבױן ירו׳ תרומו׳ פ״א ד״ט ע״ד אם התפלל
 תפילתו גידופין, שט״ר רפטיא קול חירופין וגידופין
ת (:תטי׳ ן ל ד  אני שומע, ושם מהו ויעשו נאצות ג
 טי) חירופין וגידופין שהיה שם. ויק״ר פ״ז בחירופין
 וגידופין לא נדון אלא באש, בטדב״ר פי־ג מה
 להלן חרופים וגדופים אף כרובים שנאמר כאן
 חרופים וגדופים, ושם: עפלק שנתגאה על הקב״ה
 בחרופיו וגדופיו וכי ע״ש שהש״ר פ׳ אל תראוני
 מדינתא דחירופיא וגידופיא. והשם למגדף נקרא:
 נדפן כשהשיר ם׳ כמגדל: ציץ היה מכפר. .
 על הגדפנים. ובידו׳ יום׳ פפ״ז דמ״ד. ע״ג הגי׳ על
 הגודפנים ושם גם הגודפנין, ובידו׳ פ׳׳ק פיג דפ״ג:
 משרבו הגדפנין ובידו׳ פנהד׳ פ״ז דכ״ה רע״ב הגי׳
 משרבו הגודפנים. וכן בלים נרפא ועוד גודפא
 םי׳ כמו גדוף בל״מ, וגם הוזכרו יחד בישעי׳ ל״ז,

 כ״ג; יחזק׳ ה׳, טיו] —
 נדף = גךפא (נדנפא Rand, Saum) בס״ג דפ״ק
 דםוכ׳ (כ׳:) דא דאית ליה גדפא הא דלית
 ליה גדפא פי׳ בעי בדיא והוא מסוגרת שנעשה לה
 בית קיבול, בס״ג דע״ז <ע״ו ס״א יע׳׳ו יע״טרב עוקבא י)
 זבן דודא מגוי עבד ליה גדפא דלישא ומלייה
 טיא וארתחיה. והגבול פביב (לה) [וצ״ל אותה]

וסח ) זו דעת ר״א בן עזריה כריתות שם ובנו״ג בשני המקומות גירפתה, וכ״ה בירו׳ סנהר׳ פ״ז רכ־ה רע״ב ושס הנ  י
 גירפתה את בל הקערה ולא שיידתה בח כלום וכי, כך המגדף והעובד ע״ז אינו משייר אחריו מצוה ע׳ש כל הסוני׳
ת כל  ובספרי שלח פ׳ קייב הגי׳ ג ר ד ת ה מן הקערה וחסרתה איסי בן ע ק ב י א אומר כאדם שאומר לחבירו גרדתח א
ו כלום ובכיי הגי׳ גירפת וכן הגיה המפרש של ילק׳ שלח רמז תשמיט במקום גידפת  הקערה כולה ולא שיידתה ממנ
) בדפי אמש׳ בט״ס משומד ורמ״ל  שהביא בעל הילק׳ בשם הספרי ובאמת הגי׳ כרי״ש נות יותר ועיי׳ המפרש לכריתות. ־
! והמפרש לבדיחות פי׳ ג״כ כרבינו וזיל קסבד היינו עובד ע״ז כגון משורר ומזמר לע׳׳ז וכי ובאמת ר מ ו  החליף במלת מ
י אנגיילי׳ צד י ) כיה בדפי ר וצ״ל כסו שסגרנו יכיה בפי׳ דגמ״ה כ״י לכריתות (בקובץ כ ק גרף צעק ומזמר. 3  כליע ענ
) כיה בכ״י ) וכ״ה בכיי מי ובגו״ג מגושתא. 5 ׳ ושם אי׳ ג״כ כגי׳ רבינו גודף בדלית. 4 י פ ל ה ד) שממנו הועתק כ  קעי
ג בדפיר. ואולי כיון על גרף בל׳יע מחא יד מתמיה. י ה ) כ ) כ״ה בכיי ו״ו ובדפ״ע לי׳ ח׳ בט״ס. ד  ליד, ובדפ״ע בטיס בכוחלת. י
) ובאמת בע׳ גרף גי׳ רבינו כמו בנוסחאות במים גרופים ופירשו כפי׳ ריח צדע א עיש וגי׳ גרופים אי׳ גם בכ״י מ׳ גם בראשונים  י
 עיי׳ שעדי תשובה לד,גאוני׳ סי׳ ק׳ ובהל׳ פסחי׳ לרי״ץ גיאת צ״ב וביי לאוית סי׳ תניד. ובהגמײ־מ פ״ד מה׳ חויט ובאויז הל׳
ה האילפם העתיקו ) וכ״ה בע׳ דד ה׳ י ובעי יורה וכ״ה בשאילתות מטות רפי׳ קל׳׳ז אבל התוס׳ פסחי׳ מ׳: די  פסחי׳ סי׳ ר״ט. י

 רב עקביא התוספ׳ שבת טיב: ד״ה אבל העתיקו מר עוקבא וכן הובא בסת״ד אות ע׳ ולא כהגרי״ב בגליון ע״ז עיש,



ז מ ר ר ל ף ־ ? ד  247 ג

0 תרג׳ גדנפא מקף לה1), ותרג׳  (יחזק׳ מ־גי ״

 מסגרת גדנפא. « [אחייה אונק׳ לשמו׳ ב״ה, כיה.
 כיז; ל״ז, י״ב. ייד וכיה בלים, ובמלת גדפאהנו״ן
 מובלע׳ במקום גדנסא׳ וכציל מלת גדסנא הג״ל.
 והקבוץ גדפגי בתרג׳ מ״א ז׳י כיח. כיט: מ״ב טיז,
 י״ז — ודע שבין בציון הראשון בין בציון השגי
 אי׳ בכ״י ו״ו וליד וב״ר ודפ״ר, וסעם ראשון בדם׳
 װיניצ׳ ג ד פ א וכן הוא בראש הערך ובאמת מסדר
 א״ב ידים מוכיחות כי כן גרס רבינו שאם לא כן
 היה לו ליבינו לסדר מלת גדנפא קודם ע׳ גדף
 וכדם׳ אמש׳ ופראג נשתנה הסדר שלא כדת וזה
 בעבור שגרסו בראש הע׳ גדנפא וכן גרס רבינו
 בעצמו בסמוך בהביאו התרגם וכן בציון ע״ז גרם
 כן בע׳ דד ה׳ ובעי יורה וכיה בשאילתות ובתוספי
 שם ושם ומזה תדין ששתי נוסחאות מוגחות לפניו
 ונמטיא אסריון לרבינו כי רשם שתיהן כדרכו]-־

oeflugei, _ vogei, Schwung- גךפא (וכן בלים * 
(fliegen^Jמפעל ערבי~־ fcder, Flflgel 
 כתוב׳ ק״ה: פרח גדפא ארישיה, ביב ע״גנ חדא
 דלי גדפא פי׳ אווז אחד הגביה הכנף ורשב״ם
 גרם שם גדנפא, בגיטי׳ פיו. ע״ז כיח. גדפא
 דאווזא, חולי׳.מ״ו} מותבינן עלה גדפא עיייע בץ
 א׳. והקבוץ ב״ב שם דשמטי גדסייהו ובחולי׳ ל״א
 רע״א גידפי [וצ״ל גדפי] דמיפרמי עיש פירש״י,י
 פי׳ נדף עוף, כנף, נוצה וכולם נגזרו מל״ע הרשומה
 וענינו פרוח ועוף העוף בכנף אברו. והרבה בתרג׳

 עיי׳ עמתיר להח׳ לעווי.

 * גדפה (Ortsname) ירו׳ ב״ם פיר ד״ט ע׳׳ג רבי
 הונא ר׳ סינחס ר׳ חזקיה פלקון גבי ר׳
 יוסי לגדסה וזה ר׳ יוסי היה הגדול של דור הרביעי
 ובני דורו היו רבי הונא ר׳ פינחס ור׳ חזקיה
 שסלקון לבקר לר׳ יופי, עיי׳ ירו׳ פאה ס״נ דייז
 ע״ד וירו׳ גיטי׳ ס״ו רע״ב. ולא ראיתי מי שהעיר
 על תכונת המקום הזה ואולי הוא שוד, עם יודפת

 שנקרא jotapata עיי׳ ערך גובתא, גוסתא.
 ועיי״ע ידפת.

 * גדפי עיייע טט.

im Hitbp. sich hervortliun, 8ich Wurde) גדר 
 t ־

sich wurdigmachen)>^מל״ע <־ zuschreiben 
 בסיג דפי היה קורא(ברכי׳ י״ז•) כשם שאינו מתגדר
 במלאכתו כך אני איני מתגדר במלאכתי י). סי׳
ן י א ל ו ד ג ת ו מ נ י ל מהו3) א ד ג ת מ ן י נ  ע
י נ י י א נ ף א ו א ת כ א ל מ ה ב ר ר  לו ש
ל ט ב ל ה צ ו י ר נ י י א ת כ א ל מ ל ב ד ג ת  מ
. בס׳ יוהיב בגט׳ תשמיש ( 4 רה י תו ר ב ד  מ
 המטה <יוט״ ע״ח•) דבר זה הניחו להן לבית ר׳
 להתגדר בו י). מאי כיון דלהתגדר בו צריך ליטול
 רשות [וכי],׳) ובדיג דם׳ בתראדנדרי׳ (פ״א•) מפני
 טה תיח אין טצויין לצאת מביניהן תלמידי חכמים
 שלא יאמרו תורה ירושה היא להם7) ר׳ שישא
 בדיה דרב אידי אמרי) כדי שלא יתגדרו על
 הציבור מר זוטרא אמר מפני שהן מתגדרין על
 הציבור י) רב אשי אמר משום דקרו לאנשי חמרא.
 ובהלכה קט׳ דחולין (י׳•) אלא מקום הניחו לו
 אבותיו להתגדר בו אף אני מקום הניחו לי אבותי
ו ) הי ג (דכ״ב סעי י  להתגדר בו, ירו׳ בדטאי בפ׳ שנ
 הכל מליזין עליו אמר להם בואו וכדיין בתיב(מ״ב י״ח,
 י׳) וכתת נחש הנחושת וכי לא עמד צדיק ממשה עד
ו ח ל י נ ה ה ר ט ה ע ת ו  חזקיהלהעבירו אלא א
 ה ק ב י ה ל ה ת ע ט ר בה, ואנן אותה עטרה הניח
 לנו הקביה להתעמר בה, * [אחי״ה ביה בכ״י ו״ו וכיה
 ?ירוי ובנויג בדם״ע הניח לו הקביה להתגדר בה אבל
ר בה. ובענין גזרת הטלה מ ע ת ה  גם בכיי ליד וב״ר ל
 אני אומר שהיא ל״ע הרשומה וענינה מתיהם לו
 גדולה וכבוד, וכפירוש של רבעו אי׳ ניב בפירש״י
 והמאירי ושט״ט לנדרי׳, והחילוף בין רייש ללטיד
 טורגל בדרז״ל כמו נרעינין וגלעינין עיייע גרע,
 שרשר ושלשל עיי״ע שרשר ועוד עיייע בלדר

י ו״ו ע׳ דד ה׳ וכ״ה בכ״י ם׳ בסוב׳ כ׳: עיי׳ ד״ס שש צד ב״ט. ועת־ עיי׳ ) בדפ״ר ובעה״ק שניב הגי׳ גדפנא וכ״ה בכי  י
 ע׳ בדיא. *) כ״ה ג״כ בכ״י פ׳ עיי׳ ד״ס ברכו׳ צר מי. והיה לו לבעל דיס לרמוז על גי׳ רבינו וחצי הראשון אי׳ ג׳יב
מ של י מ׳ ובנו״ג וכן בכיי ה״ב בשש שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו וזה כגי׳ ײ  בגליון כי
) כ־ה בכ״י ב״ר ודפ״ר אבל ברפ״ע אי׳ פי׳. ענין מתגדל ואין שררה במלאכתו אף אני ) כלו׳ מה היא 4  דפוסי ערוך. 3
 איני מתגדל במלאכתי, ויש מפרש מה הוא אינו מתגדר בשלי שאינו עוסק בחורה כלום אף אני איני מתגדר בשלו שאיני
 רוצת לבטל מדברי חורה וזח כגי׳ שלפנינו בנוסחאות וכ״ה בע״י ונ״ל שהוא הוספה מאוחרת וכפי׳ זח משמע ג״כ מפי׳
ם י מ כ פ רק שם אי׳ עוד מלת הניחו ח ) וב״ה בכ״י אי  דש״י וזח ראיה קצת שעפ״י פירש״י הוגה ע״י סופר אחד. 5
) וכיה בכיי ב׳ מינכען עיי׳ ד״ס ױמ צד קביו. ושם נסמן חילוף  וכגי׳ רכינו אי׳ עוד באו״ז הלב׳ בכורו׳ ססי׳ חק״י. י
) ובילק׳ בלק כ״ד  הנוסחאות השונות, ובנר׳ג הניחו להם לבי נשיאה כדי להתגדר בו צריך ליטול רשות או דלמא וכי. 7
ף שלא יאמרו וכי. ס ו ב י  רמז השעיא אי׳ כגי׳ רבינו רק שם ירושה היא לנו וכיה בחי׳ המאירי ובנו״ג עוד א מ ר ר
 י) יכ״ה בילק׳ שם וכן הביאו ןזױחסין השלם צד ק«צ: אבל בכיי ו״ו אי׳ רב ששת בדיה דרב אידא וכיה בנוסחי.
יג מתגברץ ומשמ״ם מוכח כגי׳ רבינו שפי: בדברי מר ז־טיא מפני שנהגו שררה על הציבור, ובילק׳ ובמאירי לי׳ ו ) כנ  י

 דעת מר זוטרא.
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 במו״ע ועי שדר א׳ וגי. ובעל כ"כ גוזרו מלש׳ גדר
 ומחיצה כלומר אהיה מופרש ונבדל ויחיד בדבר
 וכן פירשו החי לעמי בעמת״ל. — ועוד נמצאה
 הטלה סעם אחת בהוספת נו״ן בתעגי׳ כ״ג 5 קא
 מגנדרא עלי סי׳ מתגדלת עלי ובכיי ב׳ מינכען
 ובילק׳ וע״י הראשון גם שם הנוסח מגדרא ובכיי

 מ׳ ומרדע עליה עיי׳ דיס תעני׳ צד עי5] —
i y j j i מ ל"ע Kleinvieh, Heerde) י = ג1ךי1ת ל  ג
ein von der Ileerde zuruckgebliebenes 
 Schaf או מלים ־־?Rind, vieh^Pj5 ועיי׳ עוד ע׳
 נזירך.) בפי איזהו נשך בגט׳ אין מושיבין חנוני
 <נ״ט ס״ט-> בגודרות עשרים וארבע חדש. בס׳
ו סע-א> ם (ב״ב לי י  חזקת הבתים בגט׳ חזסתן ג׳ שנ
) בגם׳ הניח , ם י ר ב ד  ובפי הכותב לאשתו דין ו
 לו פירות (כתיב׳ פ״י:> אמר ר׳׳ל הגוררות אין להן
 חזקה. פי׳ כל דבר המהלך בדרכים ובשווקים
 שיתכן לומר מעצמו נכנם או אתה הכנסתו לביתך
 והחזקת בו אין לו חזקה• * נאחי״ה בעצם וראשונה
 כתב כן פי׳ כ״י ב־ב לרגטיי׳ה בזה״ל: הגוררות אין
 להם חזקה כגון צאן ובהמה שאם החזיק בהן אינה
 חזקה משום דיש בהם רוח חיים דאיכא לטימר
 מאליהם הלכו אצלו והחזיק בהן עכ־ל. ורשב״ם
 םי׳ מלה במלה כרבינו מבלי להזכירו. וכן כתב
 הרב בעל מים להלכות טוען ונטען פ״י הל״א.
 והרמב״ם כתב שם: בהמה או חיה שאינה שמורה
 אלא מהלכת בכל. מקום ורועד. ע״כ. ופי׳ ב׳׳י
 לרגט׳ה העלה לדין גודרות בהמה דקה דאין להם
 שטירה כל כך אין להם חזקה אבל בהמה גסה
 דיש להן שטירה יש להם חזקה עכ׳׳ל. ורש״י
 לב״ט שם ולגיטי׳ כ׳: ולכתוב׳ שם םי׳ גודרות
ן (במרב׳ ל״ב) ול״ג א  בהמה דקה ע״ש גדרות צ
 שנגזר טל״ע הרשומה שענינו צאן שנבדל ממכלה
 והלך אנה ואנה לרעות וזה כפי׳ הרטבים, ובל״ם
 הרשומה הוראת המלה צאן ובקר, ועוד ג״ל לגוזרו
 מלים גודרהי^־ל פי׳ הולכת אנה ואנה, וזה מה
 שפי׳ רבינו כל דבר המהלך בדרכי׳ ובשווקים] —
umzaumen, Scheide- גךר (םל״ם וכן בל״ע ־•®*-ע 
 wand machen, Schranke setzen) בס״ג דם׳
w המה היוצרים ויושבי  המוכר את הספינה <ב־ב *
 נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שש <ריח
 א׳ ד׳. כ״ג> גדרה אלו סנהדרין שגדרו פרצותיהן
) גדרה (ר״ה שם) על  של ישראל וכי, ובביר פיח,
 שם אשד שטתי חול גבול לים וכי (ירטי׳ הי, כיב).
 במקואות פ״ה מעין (ט״י) ומודים שהוא גודר כלים

 וטובל בהן ואותן הכלים שנדרו בהן8) לא הוטבלו
 פי׳ בגדים וכיוצא בהן שסתם בהן מקום שיוצאין
 המים מטנו• ״ [אחי׳׳ה ובדרך השאילה משתמשים
 בה הרבה רז״ל להוראת הפרישות והרחקה שהוא
 בדמיון גדר וכותל שסותם בפני האדם שלא יכנם
 לשם: ברכו׳ ייט. תגדור פרצותינו, שם כיב. גדר
 גדול גדרו בה, סנהד כ״א. נדר גדול גדרה תמר
 וכי, חולי׳ ק׳יי. עירו׳ ו׳. בקעה מצא וגדר בה גדר,
 ירו׳ ברכו׳ פ״ג דיו ע״ג דבר שהויא גודר את
 ישראל מן העבירה, ירו׳ ברכו׳ ס״ט די״ד ע״ג אם
 נזדקנה אומתך עמוד וגוררה, ירו׳ שבת פ״ג דיו.
 כיון שנתגדרו התירן להן, ושם רפי׳יז דט״ו ע״א
 כיון שנגררו היו מתירין להן, ושם פט״ו סע׳א
 מעשה בחפיד אחד וכי וראה שם פירצה אהת
 וחשב לגודרו במ״ש אמר הואיל וחשבתי לגדרו
 אינה גודרה עולמית ועיי׳ שבת בבלי קינ! ב״ר
 פ״ע אנשי מזרח גדורים מן הערוד., ויקיר רפ״א
 אביגדור (דיי׳ יי׳׳ יי׳ י׳) ר׳ הונא בר אחא אמר
 הרבה גודרין עמדו לישראל וזה היה אביהן של
 כולם, ושם פל״ב ועיי׳ בטד׳ר פי״ג ובשהש״ר ם׳
 גן נעול ע״י שגדרו ישראל במצרים עצמן מן
 הערוד, . . שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה עצמה
 מן הערוד. ונגררו כל הנשים בזכותה, יוסף ירד
 למצרים וגדר עצמו מן הערוד. ונגררו ישראל
 בזכותו וכי. יבמו׳ צ״. משום מגדר מילתא וכי.
 והשם ויקיר פכ״ד גדר ערוד״ ועיי׳ פירש״י לם׳
 קדושים תהיו, ובויק׳׳ר פל״ב נדור ערוה, ושהש״ר
 ם׳ גן נעול נדידת ערוד,. ירו׳ שבת פי״ד די״ד
 פע״ד וירו׳ ע״ז פ״ב דט״א. ביר פע״ט דב״ר פ״ה
 לא פרצת גדרן של חכמים, ויק״ר פכ״ו הנחש
 פרץ גדרו של עולם, ועיי׳ ירו׳ פיאה פיא דטיז
 סע״א, דב״ר פ״ה, שרט מזט׳ ז׳, ירו׳ דמאי פ׳א
 דכ״א ע״ד מפני גיירה, ושם פ״ג דכ״ג ע״ג מסני
 גידורו, ירו׳ פסחי׳ פיא דכ״ז ע״ג וירו׳ פנהד ס״ד.
 דכיב ע״ד ויש גדר לגדר ובבלי תחת זה גזירה
 לגזירה. ובתוספתא שביעי׳ פ״ג לא גזרו אלא גדר

 שיכול לעמוד] —

(zerschneiden גזר = J-^בליע ־־) 135״ גדר 
 גודרין בתמרים עיייע(גדר) [וצ״ל גדד]
״ה ובע׳ גד נאחי  כי כן גרם בעל הערוף. י
 ד ערכתי נוסחאות אחרות וחילופים בין גי׳ גרד
 וגדר. ובל״ר ענינו כמו גזר בל״מ — וכניה גיטי׳ נ״ו:
 ויק״ר םיכ וםכ״ב בט״ר םי״ח קהל״ר פ׳ ויתרון
 טיטום הרשע . . גידר את הפרוכת. ב״ר פטיש

ל וככ״י ליד אי׳ פ״א ובדפ״ע פי״א י צ ה בכיי ו״ו. *) נ י ) כ  י
 ספיד הגי׳ שגרדן . . וכלים שגרר בהן אבל

) כגויג וכלים שגדר בהם וכתום׳ מקואות  ובכ״י־ב״ר פי״ג. י
 בהריש למקואות שס הובא התוספ׳ על נכון. .
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ח׳ כ״ג> את גודר את האף  האף תספה יניא׳®׳ י'
 והאף לא יגדרך פי׳ מכלה ומחתך והעד בסמוך
 שם אף שאתה מביא לעולמך אתה מכלה בו ובי,
 תוספתא שביעי׳ פ״ג אבא שאול אומר מגדר
 בחורשין ובתוסם׳ כ״י הגי׳ מברך בחורשין, ובירו׳

 שבת ס׳ז ד״י. הגי׳ המבדה עיייע בר] —

Gadara, l aSap*, Hauptstadt von) גדר, גדור • 
 a'eraa ר״ה כ׳׳ב. שזפר ראשה של גדר
 וירו׳ ר״ה ס״א דנ״ז: ראש גדר ונראה מסיפור זה
 ששם היה בית דין וכן כשמע מריש אסתיר להדא
ן דגדר עיי' בן מתתיהו על המלחמות ו י כ ר  א
 אי, ד׳ בי. וקרובה היתה העיר לחמתה שהוא
 מקום מרחצאות חמין עיי׳ סנה׳ ק״ח״ ירו׳ עירוי
 ס״ה דל׳ב סע״ד התיר רבי שיהו בני גדר יורדין
 לחמתא ועולין לגדר ובני חמתא אינן עולין לגדר,
 וכן הובא כמה פעמים חמתא <חמתה) דגדר עיי׳
 ירו׳ עירו׳ פיו דכ״ג ע״ג, ירוי קידו׳ פ״ג דסיד ע״ז־,
 ירו׳ ע״ז ספ״ה דמ״ה: ועיי׳ עוד כרם ם״י שכתב
 שמקום אלחמי <והוא חמתא) הוא תחום שבת
 מגדר. והנוסע בורקהארד מצא ג׳יכ קרוב לגדר
 מרחצאות חמין של גפרית עיי׳ רוימער פאליסט׳
 צד רי״ט. ויפה הגיה מהרייש <דאס ה׳ לאנד ק6־ו)
י וחמתן (תוספת׳ טהרות טיז> בית ד ת ג י  במקום ב
 גדר. ולפיד במקום גדוד ערכי׳ ל״ב. ג״כ ציל גדור
 והוא לסי מסורת המשנה שם מוקפת חומה מימות
 יהושע בן נון, וכן העיד בן מתתיהו (קדמוניו׳ י״ג,
 י״ג׳ ג׳> שהיה מקום מבצר. וגם היה במעלות
 ומורדות׳ עיי׳ עירו׳ כ״ב רע״ב אילימא משים דמקיף
ד גיסא י) ו מ ח ת נ א דגדר ח  לה סולמא דצור מ
 מחד גיסא מהמהרשיל הגיה בלי נכון במחיכ
 דגידד), וכן להביא ראיה מירו׳ דיה סיב דניח.
י מכוור (Macharus) וגדור ועיי״ע מכבר. ר ה  ב
,Gadara ועל תכונת העיר הלזו עיי׳ וויענער רװ״ב ע׳ 
 ונייבויער גיאגראפיע צד רמ״ג והלאה. ואולי גדורה
 בריש מעשרו׳ ירו׳ אחת היא עם גדור דכאן עיי״ע

 נרד ב׳ ומיש.

 גדרון(Mauiesei עיייע גיידר וליע בסיג
ה (נדרי׳ ט״א•) רבה א נ  דפי אין בין המודר ה
 בר רב שילה1) אמרי ליה כלדאי3) שכיב גברא
 מגובהא 4) הוה רכיב גידרונא זוטרא מטא תיתורא
 איסטיוט 5) שדייה"1 הוה קא שכיב קרי אנפשיה
 למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך (תהלי׳ קי״ט,
 «ייא). פי; גידרונא עייר תיתורא גשר, איסטיוט
 נזדעזע מסתכרא גדרונא מע׳ גדרות של מעלה
 ובל״י קורין לחמור גיידרו. (אייב במקצת נוסחאות
 כתוב גררונא בנוסחאות אחרות גינדרונא ויש

 גורס־ן גונדיתא וגדרון וגיידור אחד הם עיי״ש). ,
 * ןאחי״ה בנויג גירדונא וכיה ביוהסי׳ השלם וברין;
 וברשיי גירדנא, וברא־ש גינדרונא, ובע״י גידרונא,
 וכתב בעל היוחסין אחרי שהביא סי׳ רבינו וסי׳
דל: ורב צמח פי׳ עילא בר גרדי עייר בן  הרין ו
 אתונות. ולולי שפי׳ הריין גברא מגבהא איש ארוך
 היית• מפרש שר״ל האיש שיפול ממקום נכוה,
 כיון שאמר כי מן הגשר היה זה הדבר להשליכו
 בנהר כי מה לי שיהיה אדם ארוך או קצר וקרה
 מקרה להשליכו ממקום גבוה שזה העיר לא נסה
 ללכת כגשר כמו שזה נראה לעין ע״כ. ועיי־ מיש

— [XY111 במבוא לזה החיבור ספ״ב צד 

 * גדראניה עיייע גדיל

 * גודריתא עיייע נרד ד׳.

haufen, ttbervoll u " ־  גלש (מל״מ = ל׳יע ^
Haufe, auf- גדיש בל״ע ;machen 
 gehaufte Garbe) בפאה ס־ו (מ״ב> ובעדױ׳ ם״ד
 <מ״י) העומר שהוא סמוך לנפא7) ולגדיש. בם׳
 איזהו נשך (ב״ט עי ב: י פוסק עמו על הגדיש. —
 בר״ג דפי ואלו נאמרין בכל לשון <ס־ט׳ ליד•) מלמד
 שהיו המים נגדשין ועולין. ובם׳ שתי מדות
 במנחות (פיט מ״״ י״׳י > כל המרות שהיו במקדש
 היו נגדשות פי׳ תוספת שעולה למעלה מן המדה
 כמו גדיש. * [אחי״ה פי׳ גדיש צבור התבואה
 לאחר שנקצרה בגורן. וכניה ידים פיד מיז ילך

) בנו׳ ג רבה בר שילה וכני׳ רבינו אי׳ ג״ב בברכו׳ ב׳ רע״ב ושבת קנ״ו. לגי׳ נ״י א״פ ה בכיי מ׳ ובבו״פ ש0 י י כ ( ' 
. וכ״ה ביומא ל״ט: לגי׳ כ״י מ׳ וכ״י ב׳ ול׳ ובעיי ואם כני׳ הנוסח׳ כיה אז ג י ׳ נ  עיי׳ דיס שם צד קצ״ב. וכ״ה בקידוש,
ד אות ש׳ צד ר׳ י ה : זבחי׳ ליח. ובמגחו׳ פ״ז. אי׳ רבא בר רב שילח וכתב בעל ס ה י  צ״ל רבא בר שילה עיי׳ סוטי ל
 ע״ד גם מסופק אני רבה בר שילה בן מי היה גם קראו רבה בר שילא ולא ברב או ברבי שילא ע״כ וחמיה גדולה על
ף לו רב שילא ברבה י ח  גברא רבה כביתו דאישתמיטתא לו הני ציונים וגם לא העיר על ערך הנוכחי וגם לבעל יוחסין נ
ה לנכון בנ״י ו״ו וכיה ביוחסין השלס צד קפ״ג: ובדפיע בט״ס כל ) כי  בר שילא עיי׳ יוהסי׳ השלם צר קשיז. בהגה. 3
ה בדש״ ר יכנ״ל עיקר ובשדפיע דגובתא וביוהסין השלם שש מגבראי ונראה שטייס י ) כ  דאי, ובשים ובע״י לי׳ הטלה. 4
 הוא וצ״ל מגבהא כמו שאי׳ עוד תפעם בפי׳ ד,־והפין שם ובנו״ג שכיב גברא גבוה ובדש׳י גבוהה וברין וברא״ש גברא
) וכיה בעי איסטיוט עיש וביוחס־ן השלש הגי׳ איסטיזס וכיה ככ־י ה״ב וצ״ל איסטייס וכצ״ל  גיבהא וכיה בעיי. י
ח בכי׳י ל״ד וכ״ה בנוס׳ ובע״י הגי׳ שדייה כ p י א, ם איסטויט של גי׳ כיי ו״ו וחראיש והדין ובנויג איסתויט. *) כי  נמקי

ה נכ״י מי, ובני״ג גפה וכיה נירו׳ במשנה ובגט׳ פיאה פיו די״ט: כי ) ינ״ד, בע׳ גף ב׳ ו 7 
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 וידליק גדישו של אחר, ירו׳ שבת פט״ז דט״ו
 ע״ד פרם גולתיה על גדישא ובעי נל ו׳ נסמן ע״ש.
 ב״ק ניט: בעל הגדיש; והקבוץ ב״ק ם׳: גדישין
 של שעורין ושם גדישין של עדשים דפלשתים
 ובילק׳ ש״ב כ״ג רמז קפ״ה גדישים של עדשים
 של פלשתים׳ ב״ר פפניא שרף גדישים.-וטזה
 בד,שאילה מלאוי המדד. על שפתה מנחות פ״ט
 מ־ה היה גודשה לתוכה, זבחי׳ פ״ב: במחק גודש
 פאה, עידו׳ י־ד: גודשא תלתא הוי, ובשבת ל״ה.
 אמר אביי ש־מ האי גודשא תילתא הוי בלי דיוק
 של קרא וכבר עמד עליו הגרייב בהגהות ובאמת
 בכיי מ׳ וא״ם לי׳ בשבת זה המאמר וממנו הפעל
 גדש פסחי׳ נ״ו. מנחות ע״א. תופסת׳ פסחל׳ פפ״ג
 גודשין לפני העומר וכי, תוספת׳ ב״ק פיו השאילו
 לגדוש בו חיטין וגדש שעורים וכי, ב״ק נ״ט:
 המגדיש בתוך שדה חבירו וכי, ובהשאילה נתמלא׳
 פאתו ב״ב פיה מייא למחוק לא יגדוש לגדוש לא
 ימח,יק,׳ תמיד פ״ה ט״ד מלא וגדוש, יומי מ־ח. מלא
 חסניו שאמרו מחוקות או גדושות וכי עיי״ע מחק
 וע׳ טפף, שבת קניג: ירו׳ שבת פ״א ד״ג ע״ג תיס׳
 שבת פ״א בו ביום גדשו סאה . . בו ביום מחקו
 סאה עיי״ע מחק, ב״ר פכיב חטאו של אותו האיש
 גדוש ומגודש. ובלים גדישא פתרונה צבורת
 התבואה וכן ענינו בל״ע הרשומה ופעל קדש] —

, ב^״ס ש א ו  גדש (fahren בל״ס הלך כ
 vorubergehen) ויקיר אחרי מות ם׳ ויתרון
 ארץ <פכ״ב יקיריי «׳ י'י"־ת> עובדא הוי בתרין
 גכרין דהוו עיילין לטבריא חד פפי וחד פתיח
 והוד, ההוא פתיחא גדיש ליה יתבון למקרטא
 באורחא,) לקטון עשבא ואכלין דין דהוה פתיח
 איסטי י) ודין דהוה סמיא איפתח ולא עלץ מתמן
 עד זמן דגדיש ההוא פטיא לד,הוא פתיחא.
 * [אחי״ה ובעה״ק שניב סיים: מצאתי פי׳ לשון
 מוליך ע״כ. וכן ענינו בלים רק שם בהוראת פעל
 אינו יוצא נשתמש בענין יוצא ובא, וב״ה בל״ם
 הרשומה. וכל המעשה נשנה בטד״ר ספי״ח ושם
 בתמורתו ל׳ קדש עד שזה נסמך על זה שהיה
 סוטכו. וכניה בירו׳ כלאים פיט דל״ב רע־ג יהבין
 משיחתא ברגלי ואין עניית אתון ג ד, ש י ן כן
 גרם בטוב טעם ודעת הרב בעל מ״כ בקהליר ס׳
 כל אשר ושם הגי׳ ואין לא תהוון שררין ברגלי
 וכי, ובנויג בירו׳ גרשין ופי׳ הפיט תגררו אותי

 עיי החבל והמשיחה לחוץ ע״כ ויותר טוב שנגרום
 גדשין כלומר פוליכין אותי אבל בעי גרש אנסה
 את חילי בפירוש אחר עיש]— (א״ב פי׳ מנהיג).

y*^• גה = גהה (בל׳ים גחא, גד,א בל״ע 
 sich neigen, gebogen sein) בפ״ג דטשקין
 בגט׳ ומקרין את הפרצה (°״ק ז׳-> כותל הגוהר,
 ברשות הרבים פותרו ובונה כדרכו מפני המכנה
 פי׳ גוחה 3) (א״ב כנוסחאות דידן כתוב גוחר,).
 * [אחי״ה אבל בדף י״ג. הגי׳ כרבינו גוהר, וכ״ה
 בחי׳ הריטב׳׳א וכיה בידו׳ פיק פיא דים עיג ושם
: ירו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד ע״ד ושם פ״ד א י ׳ פ  פ״ב ד
 דפ״ט: כותלו נוהה, פי׳ נטוי וכפוף וכן בםוכ׳
 ט״ה. וילק׳ תהלים קי״ח רמז תתע״ו כדי שיהו
 נוחות על המזבח אטה ופירש״י מוטות כמו כותל
 הנוחה וכי ובפי׳ המלות בילק׳ שם נ״ב נכרעות
 ופתרון הטלה בל״ע ופו׳ נטוי ושוחה ונרדף עם
 פעל עברי נוח, גחן. ובעה״ק שנ־ב פיים גוהר,

— [ ה ט ו ׳ נ י  פ
ס ״ ל aus- vorbeRsern, r ב o m g i r o n ו ( ל ג נ  גלו ״

 aufmerksames Anscbauen) בם' הקורא
א די״ז.) היה  את המגילה למפרע (מגילה פ״ב מ׳
 כותבה דורשה ומגיהה, ובם׳ ואלו מגלחין במועד
 <מ״ק פ״ג מ״ד רי״ח סע־ב) ואין מגיהין אות אחת

 אפי׳ בפפר עזרא 4), ובפ״ב בכתוב׳ בנם' העדים
 שאמרו <כחי׳ י״ט:) אמר רב אפי־פפרשאינו מוגה
 עד ל׳ יום מותר לשהותו5), ובהלכ׳ קמא דם׳ שני
 דייני נזילות <כתיב׳ ק״יי> אמר רבה בב״ח א״ר
 יוחנן מגיהי ספרים שבירושלים י) היו נוטלין
 שכרן מתרומת הלשכה. ובדייג דפי היה קורא
 בתורה (ברכי׳ ייג•) בקורא להגיה שאינו קורא את
י לה, ג״ל שהוא טים וצ״ל כמו שהביא  (הם ג
[ א ר ק מ ה  הארז הל׳ ק״ש פי׳ ל״א בשם ר״ח0 [
 בניקודה אלא בכתיבתה כגון מקרא קורהו מקרא
 (כגון) [ציל כלו׳] C חפר יו״ד בענין זה קוראריו
 להגיה וזה שצריך לכוין את לבו. פ״א שבתחילה
 היה קורהו להגיהו ולא היה קורא אלא דילוגין
 וכיון זה לבו וקורא שלא לדילוגין יצא. * [אחי״ה
׳ ר * ח בקורא להגיה י  כתב האויז שם וז״ל: פ
 שאינו קורא ה ם ק ר א בנקודה אלא ככתבה
 כלוטר חסר ירד בענין זה היה קורא להגיה וזה
 שצריך לכוין את לבו וכי, ותו פי׳ ריח זצ״ל דד,א

/ ׳ א  דאוקימנא לטתני׳ דתמיד ברכו׳ אין מעכבות ז

) כ״ח לנכון בכיי ויו ול״ד אבל בדפ״ע בט״ס יתבון למקטדא. *) וצ״ל איסתמי וכ״ח בנוסחאות. י) ב״ה בכיי ל״ד אכל  י
ח בנוסח׳ ובמשני שבמשניות אבל שס גס נ״א העזרה וכיה בידו׳ עיי׳ רש״י למשנת שס וכיה במשניות ) כי  בדפ׳׳ע גוחן. 4
) בנו״ג ספר שאינו מוגה אמר רב אמי וכי ובילק׳ איוב רמז ק צד ל״א. ע״ש. י י  דפי נאפ׳ ובשאר מקומות שהובאו בד״ס מ
 תחק״ו הסדר כגי׳ רבינו דק שם אי׳ אמר ד׳ יוסי וכי, ובידו׳ כתוב׳ פ״ב דכ״ו: אי׳ רב חנא אמר לטידין מספר מוגה.

) כמו כאו״ז שם. ) ובידו׳ שקלי׳ פ״ב דמ״ז דע״א אי׳ מגיהי ספר העזרה. י  י
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 ה״ט ש ל א כ ס ד ד ן אבל וכי הרי שהמקור לשני
 פירושי רבינו בע״ה מב׳ פירושי של ר״ח דל נובע
 ופי׳ הראשון הובא ג״כ בשם ר״ה בתש׳ הרא׳יש
 כלל ד סי׳ ט׳ ע״ש, וכ״ה בתוסס׳ ברכו׳ י״ג. ד״ה
 בקורא בלי זכרון פי׳ ר׳יה וכ״ה בשט״ט לברכו׳ בסי׳
 הראשון ע״ש. ולפיד נגזרה המלה מל״פ הרשומה
 ופתרונה שטירה יתירה והשמת לב ועיקר מקומו

 בע׳ נגה] —
(Erderschutterung בלים גיוחא) ג1!א = גיורא 
 גוהא גוהא מיבעי ליה בס׳ הרואה בגט׳ ועל
׳ נ״ט-> פי׳ אובא טטיא כי בעת שרואה י נ ר כ  הזועות (
 הקב״ה צער לישראל שמצערין אותן האומות
 כיותר מחשב להביא מבול זוכר ברית ומוריד כמין
 שני דמעות חם ושלום דמעה ממש אלא מעין
 טיסות כעין דמעות ומתנחם הקב״ה שלא לאבד
 עולמו ומתגלגלות ויורדות לים הגדול וקולן הולך
 מסוף העולם ועד סופו וזהו גוהא והשיב רב קטינא
 אובא טמיא כמו שהוא שקר שהוא אלוה כך הם
 שקר. כל דבריו שאינן דמעות אלא כמו ספיקות
 כפים גוזר הקב״ה למלאך וסופק כסיס כדכתיב
 (יחזקא׳ נ־א, נ״בי ויוצא זעזוע מביניהם וזהו גוהא
 וזה שאמר ר׳ נתן מתאנח חס ושלום שיש שם
 אנחה אלא גוזר על מלאך שיתאנח׳ וזהו שאמר
 דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד גוזר למלאך
 לדחוק את רגליו׳ ורבנן אמרי אומר למלאך ובועט
 ברקיע שנאמר (יומי׳ כיה ל׳> הידד כדרכים יענה
 וזה דבר ידוע הוא כדכתיב (מ״ב י״ט׳ ל״יז> ויצא
 מלאך ה׳ ויך במחנה אשור י) .(א״ב פי׳ בל״י
 פועל הצועק וצווח ואולי מלה זו נעתקה מל׳
 עברי געה אל לש׳ היונים). * [אחי״ה בונת ר״ב
 על ליי;60)• = ו׳ע״,״ סי׳ צעקה גדולה ומרה ולשון
 נוטל על לשון הוא כי ?,yw בל״י ג״כ מכשף וזהו
 אובא טמיא. וכן בל׳ סרטי׳ = גיה פי׳ צעקה׳
 ויותר נראה שהיא רעידת ארץ וכן ענין המלה
 בל״ס׳ ונאמר על מי שנכנסה בלבו רעדה: בלכה

 גנח לה גוחא] —
aer grosse und ׳ ר גיהא <בל ״ע ^ ב  גיהא ו
 kieine Teich) במשקין בגט׳ ועושין נברבת
 <מיק ח׳:> פי׳ גיהא בריכה גדולה שעושין בחצר
 שיכנסו בה כל השופכין, בר גיהא בקיע והיא
 נברכת קטנה שעושין סמוך לגדולה כדי שיכנסו
 בה המים היוצאין מן הגדולה לקטנה כשהיא
) הוא מפורש. * [אחי״ה ולפי׳  מלאה ובעי בקיע,

^ ר ג  זה עולה יפה גי׳ הכ׳י ו״ו ל״ר ה״ב ורפ״ר ש
 גיהא בירד וכ״ה בעהיק שניב וכן הוא בנופח׳
 וברש״י והוא מפרש טלה במלה כפי׳ רבעו ובל״ע
 הרשומה פתרון המלה בריכה, אבל בדפ״ע הגי׳
 גוהא וכיה בכ״י ג״ג ובחי׳ הריטב״א וכיה בספר
 תורת האדם לרמב״ן ז״ל צד מ־א, וביי״ץ גיאת
 הלכי חו׳׳ט צד י״ג הגי׳ גיוהא ומפורש שם ע״י
 חפירה וכן משמע מתורת האדם שם שפי׳ גוהא
 ע״י נקע וזה ג־ב חפירה עיי־ע נקע ועיי׳ עוד בחי׳
 הריטכ״א א"כ נוכל לקיים גם גי׳ גוהא ותהיה
 המלה ל״ע ?y-^* פי׳ חפירה ובור ואולי לזאת
 הטלה כיון ר״ב וצ״ל בל׳ ערבי במקום ל׳ יוני.
 ודע עוד יןוכ״י מ׳ גרם גיהיאה ונ״ל להגיה גווױאה
 והוא ל״ס = גוהיא וכן גוהין, פי׳ מערה
 וכור וחפירה, והבוחר יבחר]-(א״ב סי׳ בל״י מכרה

 בור וחפירה).

 H גידץא (roth = גיחור = בל״פ מסכ׳
( ׳ מיה: ת ו נ ב ן ( ל ן א י מ ו ש מ ״ ס - ב ו ר ו כ  ב

 כדאמרי אינשי םומקא גיהיא לבקן חיוורא, פי׳
 אדום). * [אחי״ה בנו״ג גיחיא ובעי נחר א׳ גרם
 רבינו גחיא ובכיי ו״ו גהיא וניל שהוא כמו גיחור
 ואית רי״ש נשמטה בסוף כמו איזנדא םרכא

 וכדומה והמלה ל״פ היא עיי״ע גחר א׳.

x r 4 ׳ ^ U  J®" גל׳יט (1st entfernt בל־ע ^
vermindert, ausradirt O-X-^IS)^ כל״פ 

׳ נ״י-> בע״ה גרס גחיט ע״ש). י נ י ב  טתפילך (
 * 1אחי״ה והעיקר בה״א וכיה בנוסח׳ ובכיי וענינו
 בליע מרוחק ובל־פ: נחסר היינו נמחק.• ובדפי
 אמש׳ הגי׳ בתחילת העי גהוט וצ׳ל גהיט וכ״ה

 במו״ע בע׳ גחט ע״ש מ״ש] —

 1 גהץ (Wasche reinigon מל״ע
mit Stoin glattcn) -—-*או מל״פ ג reiben 

 בפי ערבי פסחי׳ בגט׳ אפי׳ עני שבישראל (פסחי׳
 ק״ט•) בבגדי פשתן המגוהצץ. ובתעניות בפי
 בשלשה פרקים בגט׳ שבת שחל ט׳ באב להיות
 וכי (ב״ט:) וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם וכלי פשתן
 אין בהן משום גיהוץ. ובסוף הלכי קם׳ דכתוב׳
 <י׳ רע״ב> גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם ואי אמית
 ליעבד גיהוץ מעברא ליה חומרתא נ), ם״ גיהוץ
 שלנו ככיבום שלהם לפי שכלי פשתן שלהם
 דקין הן ביותר ובכיבוס הראשון טתלבנין כבגיהוץ
 שלנו. [פי׳ גיהוץ שמעבירין על הבגדים אבן

׳ הגאוני׳ ד׳ ליק סי׳ צ״ח ועיי׳ גם בע״י פי׳ ר׳ נסיס ל דברי העריך בזה המה קיצור מחש׳ רח׳׳ג ז״ל הובא בחשו ) נ  י
) עיי״ע חמר י״ג. . עיי״ע בקע ב׳. י ח י י  גאון ז״ל סי׳ ק

32* 
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 חלקה להחליקן]1) חומרתא אבן שמחלקין כה
 בנדי פשתן נקראת בלע״ז לישק״א. * נאחי״ה
liscia כיה בכ״י ה״ב וכ״ה עיקר והוא בלאי״ט 
 aiatt- Poiireisen, ובדפ״ע בט״ם לישא ובעה״ק
 ליצא וכפי׳ רבינו לועז ג״כ דש״י בכתוב׳ הנ״ל
י ר באבן הזכוכית והוא בלאי״ט  גיהוץ: ל ש י ק י
. ל ו ש ק י ״ י  lisciare וכן פי׳ לתענית הנ״ל גיהוץ .
 בלע׳׳ז ועיי׳ עוד הגטיי״ט הל׳ יויט פ״ח סי׳ ל-
 שכתב ודל אבל ר״׳ פי׳ ליק״א [וצ״ל לישקא]
 בלע״ז שמחליקין הבגדים באבן זכוכית אחר
 הכיבום והוא גיהוץ וכי ועיי׳ ג״כ בתוםם׳ ט״ק י׳:
 דיה יכםכופי וגם שם צ״ל לישקייר. פי׳ גהץ בל״ע
 שחק והוא לבון וטהר ע״י השחקת הבגדים או י״ל
 שהמלה נגזרת מהשם גהשת שענינו בל״ם הרשומה
 אבן שע״י מחליקין הבגדים ובנו״ג גהץ בה׳יא וכ״ה
 בפי׳ ר״ח לפםחי׳ צד קס״ג וכ״ה ברי״ץ גיאת הנ״ל
 ובאו״ז הל׳ תש׳ באב סי׳ תי״ד ובטור ובב״י או״ח
 פי׳ תקנ״א, אבל בכ״י מ׳ וב׳ לפסחי׳ ט״ק ותעני׳
 בכ״ט גחץ, גיחוץ מגוחצין וכ״ה לרוב פעמים
 בבה־ג ובמרדכי עיי׳ ד״ס במקומות הנ״ל אך בירו׳
 ובמד׳ אי׳ בכ״ט בהיא ד״ט ירו׳ מ־ק ם״ג דפ״ב.
 איחוי וגיהוץ . . אי זה גיהוץ כלי צמר מגוהצין
 חדשים וככי פשתן מגוהצ־ן לבנים, וכן בשבת
 קניב: כשהן'מגור,צץ, היפך מלוכלכין. פסיקתא
 בשלח צד צ״ב. אמינטון הזה אין מגהיצין אותו
 אלא באור ובדב״ר פפ״ז מגהצין, ובשהש״ר ם׳
 נפת שאינו מתנהץ וכי עיייע אטיינטון. ופי׳
 הערוך הובא בארז הלכי אבילות פי׳ תט״ה] —

 2 גהץ (בל״ע geriistet, bereit) בב״ר פ׳
 ויאמר ה׳ אל אכרם (St״0' ואם תאמר
 גהץ ושטח למה לא יצא ? שעדיין לא הורשה
 אבל משהורשה וילך אכרם כאשר דבר אליו ה׳
ט (בראש׳ י״ב׳ י׳)• (א״ב סי׳ שמח). ו ו ל ת לך א י  ן
 * [אחי״ה כונת ר״ב אולי ללש״ר gaudeo ובלתי
 נכון הוא ונ״ל שהוא ל־ע הרשומה מוכן ומזומן
 ועל זה שייך היטב למה לא יצא אחרי שמוכן
 היה וקבל ציווי של מקום בפבר פנים יפות,
 ובנו״ג שלא גהץ אכרם ושטח וא״כ שיעורו שלא
 פחד ודאג ול״ע הוא כי a-4-T פתרונו פחד וירא,

 ובעל מ״כ והח׳ לעווי בל ידעו זאת] —

OerSusch, in Folge dor MagenblShung) pilil 
 בל״ם <yעל- o-aipsen בם׳ מי שמתו בגט׳
׳ כ״י סע־א) גיהק ופיהק י : ח כ  היד, עומד בתפלה (
 פי׳ רוטר״י י). (א״ב פי׳ ענין נפיחה מן הפה).
 * [אחי״ה וכנ״ה כרכו׳ שם רע״ב וכשהוא 'מפהק
 היה מניח ידו על סנטרו, ושם מגהק ומפהק הרי
 זר, מגסי הרוח, בנדה פ״ג. במשנה ובגט׳ שם
 מפהקת ומעטשת עיי״ע פהק, וע׳ סנטר ולא
 ראיתי מי שפי׳ המלה הזרה הזו ולדעתי נגזרה מל״ם
 הרשוט׳ וענינה קול נפיחת בטן מלא ודרך האדם
 שמוציאו מגופו לפיו מתוך שובעו וכן נראה
 מפירש״י. ובתוספי נדה סיג. ד״ה מעטשת ראיתי
ך ו ר ע ב  שכתבו וז״ל וכן גיהק כתפלה רוטי״ר') ו
 ם״ קול היוצא מן הגרון מתוך מאכל כבד וזה
 רוטיר ע״כ נשמע מזה שלפני בעלי התופם׳ היה
 מונח ערוך יותר שלם והשם גיהוק בתופס׳ שם,

 וזו היא מלה פרם״ הרשומה] —
Edelstein u.^VH• יבליע j ^ f גידור(בלים 
 Perie) תרג׳ בפס׳ ידיו גלילי.זהב
 (שה״® י•׳׳ י״י) זבלון גליף על גיהר, פי׳ אבן
 יהלום). * [אחי״ה בל״ע וםרםי׳ ענינו אבן טוב
 ופנינים ועיי״ע יהד. ובתרג׳ ירו׳ א׳ לבמד ב׳, ג׳
 במקום גיהר הגי׳ ברוקא עיי״ע ברק ב׳ ועיי׳ עוד

 תר״י שטות כ״ח, י״ח. כ׳] —

 גהרק(לדע׳ החיפערלעם עט״ש כ״ט בל״פ
 eine A.rt Tragsesse], Sanfte) בדיג דם׳ פדר
 תעניות האלו בגט׳ [וכן עיר שיש בה דבר] (תעני׳
 כ׳:> ביומא דעיבא טפקי ליה בנוהרקא דדהבא 4),

 ובם׳ איזהו נשך בגט׳ אין פוםקץ (בימ ע״ג:) רב
 פעורים4) אחוד, דרבא הוה תקיף אנשי דלא
 מעלו ומעייל להו בגוהרקא דדהבא 0 ובהגד׳
 דהשוכר את הפועלין <ב״מ »״״:> בגוהרקי דכולהו
 הפתכל לבר מגוהרקיה דר׳ חייא דלא תסתכל
 א״ל מאי פיטניה א״ל כולהו יתבי בנוהרקא
 דדהבא7) ואסקי להו מלאכי לבר טגוהרקי דרי
 חייא דמנפשיה פליק ומנפשיה נחית. ובם״פ כל
( B״ ל״א:) חליף ואזיל רב אחא בר יעקב, 'J) הגט 
 כי יתיב בנוהרקא דדהבא ופרים עליה פרבלא
 דכרתי, פי׳ כפא של זהב. * [אחי״ה ורש״י לתעני׳
 פי׳ תיבה תלויה בעגלה ושרות יושבות בהן וכן

תב פי׳ גיהוץ שמלבנים  י) כן השלמתי עפ״י עדות של מרן בית יוסף לטו׳ א״ת פי׳ תקנ״א ע״ש וכן משמע מעה»ק שנ
 הבגד באבן להחליקו ובלע׳ז ליצא ע״ב וברי״ץ גיאת הלכ׳ ט׳ באב עמוד כ׳ אי׳ ומאי גיהוץ שמעברין הומרתא על הבגד
) בנו״ג דבל יומא דעיבא הוו מפקין r u c t a r e ) בל״צ roter ; ובל״ד 4 . r u l p s e n , it. ruttaro. 3 (* .כדי לצחצחו ע״ב 
) כיה בכ״י ו״ו וכיה בעיי הראשו׳ למ״ק כ״ח. ובב״י מי למ״ק וכן הובא ביוהסי׳ חשלם צד קע״ב סע״ד ושם ג״כ  וכי. 5
ה וכי ובב״מ אי׳ דב  נ״א דב שעורים וכ״ר, בדפ״ע בכאן ובכ׳יי ב״ר בחסרון ידיעת הסופר אי׳ אין פוסקין שעורים רב אחו
יג רב ו ) כנ ) זה המאמר לי׳ בש־ם ובע״י ועיש בשיניים. 8  סעורם. •) בנו״ג דרבא וכ״ד. בשט״ט ועיי׳ בסמיד גי׳ היוחסין. ד

ב א. כ נ״א גוהדקא ד ר י  נחמן בר יעקב וכן הובא ביוחסי׳ השלם צד קס״ט ושם ג
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 סי׳ לגיטין עגלה עשוי׳ כשידה ומנהיגים בה שרים,
 ולכ״ט ע״ג: עגלה מוכנת למרכבת אדם ובל׳
 אשכנז רייטווגן. ובאמת בלים הרשוט׳ כך ענינו
 כי גיהאר קושר, פתרונה עגלה ושידה להנהיג בה
 אנשים חשובים והמלה נקצרה למלת גוהרקא.
 ובכיי ה״ב בכל מקום גרם גיהרקא וזה יותר טובי
 וכפי׳ רבעו א•׳ ג״כ ברש״י לב״מ פיה: גוהרקא :
 קתידרה וכן נראה מקהל״ר ם׳ מה יתרון העושה 5
 ואית דאייתי גמורקין וצ״ל גהורקין ואית דאייתי
 כורסוון. וראיתי בשט״ט לבים ע״ג: שהביא בשם
 ה״ר יהונתן בזה״ל ומעייל לחו בגוהרקא דרבא
ל א ש ס כ  להוליך דכא שהיה ראש ישיבה ב
 ע ץ וטוליכין אותו על כתפיהן מפני רוב העם
 דבאין לשמוע הדרשה לא היה יכול לעבור עליהן
 אלא כעין זה שאין דרך אדם חשוב לרכוב על
 סוס בפני רבים עכ״ל — ועוד נ״ל לגזור הטלה

c פי׳ זענפטע בלא״ש] — a r r u c a מל״ר 
 * גיוהרקא עיי״ע גרק כי כן גרם רבינו והוא העיקר.
 גו (מל״מ Mitte, inneres) בסס״ק דכתובו׳ (ט״י•
א (דבריי י״ט׳ י״א) וארב י  ועיי׳ סנהד׳ ע־ט ) אמר ק
 לו עד שיהא מתכוין לו ואמרי דבי ר׳ ינאי פרט
 לזורק אבן לגו, סי׳ כלומר בא וארב לו לפטור את
 הזורק במעמד בני אדם הרבה והרג אחד שפטור.
 ובס״ג דכתובו׳ (קי"»•) וישבע יוסף את בני ישראל
 וגו׳ <ביאש׳ נ׳׳ כ,׳*) אמר רב חנינא דברים בגו ידע
 יוסף בעצמו שצדיק גמור הוא וכי, ובסוף דאיש
 מקדש בו ובשלוחו בגט׳ האיש מקדש את בתו
 יקיײ׳ מ"י•') אתמר נערה1) שנתקדשה שלא
 מדעת אביה אמר שמואל צריכה גט וצריכה מיאון
 אמר קרנא דברים בגו אם גט למה מיאון ואם
 מיאון למה גט, <םיי) כלומר דברים יש לומר
 ולהקשות בדבר זה *). <איב תרג׳ בתוך העיר
 (שופטי׳ מי, נ״א; שיא טי, י״ד; ירמי׳ נ־ב, ב״ה,• יחזק׳

 י!,׳ ב׳) בגו קרתא). * [אחי״ה ול״ט הוא עיי׳ דניאל
 גי, וי. י״א. ט״ו ואילך, עזר׳ ה׳, ז׳ וכיה הרבה
 בשים פסחי׳ ק״י: לא אתיתי לגו, ב״מ נ״ג:
 חומשא מלגיו ורבינו בעי חמש גורס מלגו, חולי׳
 מיא^ א־ת לי שותפות בגוה, שם מ״ח: קופא
 לגיו עיי״ע קף י״ג, ב״ב ה׳: בנו זימניה ע״ש. ירוי
 דמאי פיה דכ״ד ע״ד אילין לגוא אילין פי׳ אלה
 בתוך אלה, ירו׳ פיאה פיז ד״ב. לגוא ידיה, ושם

 ס״ח ד״כ ע״ר מן גו לססא, ירו׳ שבת פ״ז ד״י:
 עיגולין מן גוא עיגולין אפי׳ רמוניס מן גוא
 רמונים . . אפי׳ בני נש מן גו בני נש, ירוי
 שבועו׳ פ״ז דליז ע״ד .גו שוקא . . גו ביתא.
 ובשימוש מלת יחס, ירו׳ תעני׳ פ״ב דס״ה: מן
 גוא דאעון בייכין, ירו׳ ברכו׳ ס״א ד־ג: מן גו
 דאינון ציבחד כלומר מתוך, יען שהיו מועטים.
 ובבבלי בקיצור מגו טיגו הרבה בש״ס ד״ט ב״ט ו׳.
 מיגו דחשיד אטמונא חשיד אשבועתא, שם ל״ט:
 טיגו דמוקטינן אפיטרופא לסלגא טוקטינון ליה
 אפטרופא לאידך סלגא. שם ק״י. טיגו דאי בעי
 אמר לקוחה היא בידי, ב״ב ל״ג. דטיגו דאי בעינא
 אמינא לקוחה היא בידי וכי, חולי׳ ק״א. טיגו
 דמיחייב אהתיכות טהורות וכי, שבוער ט״ב. מינו
 דיכול למימר לא היו דברים מעולם יכול נטי וכי
ך ו ת  ובתמורתו קודש אי׳ בשבועי׳ מיה: מ
 שיכול לומר לו וכי, ובירו׳ שבועו׳ ס״ד דל״ה ע״ד
 ושם פ״ו דל־ו ע״ד ושם ס״ז דל״ז ע״ג אי׳ בזה
 הלשון אין אומר בממון מאחר דיכול למיטר
 וכי והוא במקום טיגו בבבלי עיי׳ מבה״י למהרז״ף
 צד י״א 5 ועיי׳ עוד דער געריכטליכע בעווייז

 מהנ״ל צד תנ״ח ואילך צד תס״ו ואילך] —

die Mitte, גוא, גווא, גוויא (בל״ס גויא, גוא * 
ז 7 • t t j t 1 ז * !  ־ t ־

 das innere) שבת קנ״ב: ליקום מר לגוויה
 דביתא, נדרי׳ ט״ט. נריח דקרא, ירו׳ שבת פ״ח
. בהן ברייא, פי׳ מה שבתוך..  די״א: בהן גוויא .
 ומה שבחוץ של גטי, ירוי יבמו׳ םט״ז דט״ו ע״ג
 כל תלתא יומין נפשא טייסא על גופא סברא
 דהוא חזרה לגווה, ובידו׳ מ״ק פ״ג דפ״ב : אי חזרה
ה ובב״ר ס״ק רק היא חוזרת ובויק״ר פייח י ב ג  ל
 היא חוזרת ליה ר״ל לגופה ובעגין המושג הזה
 אשר לוקח מהפרםײם עיי מאמרינו בט״ע דט״ג
 חכ״א, תקס׳׳ד. — שהשיי׳ר ם׳ אתי מלבנון: כהדא
 תרנגולתא דמנערה גפא מגווה קטמא. ושם פ׳
 הגידה: יומא דהוא קאים בגויא עיי׳ בשמ״ר פ״ג
 ובויק״ר פי״א. והתואר גואי. חולי׳ מ״ז. ממאי
 והנקבה עירו׳ ב״ה: גודא גוויתא. והקבוץ זכר

 קידושי׳ ל־ג. חגיג׳ הי: בתי גואי • ., בתי בראי, .
ז ־ ־ : ז • j 

 ב״ב כיט: שכוני גואי. ותואר הפעל בזבחי׳ ט״ו.
 קאי גואי . . קאי בראי׳

 פנים ותוך של פה, וחללו.

ו 4 נ י נ ע j W - ם י ל  וגם ב

ך דבר זח  י) בנו״ג קטנה ויעויין בתוםפ׳ שש ד״ח קטנח ובחיר׳ הרשב״א במכילתין. 2) ורשיי פי׳ לקידו׳ יש דבר בתו
 וכי ובכתוב׳ פי׳ יש כאן דברים מסוחרי׳ בדבר הזה וב׳ ובן נראה מביר ספצ־ו ולמה כל האבות תובעין ומחבבין קבורה
 א״י א״ד אלעזר דברים בגו ד׳ יהושע בן לוי אמר מהו דברים בגו אתהלך לפגי ה׳ באי־צות החיים (־!דל״ ק:״ז, נו׳) ופי׳
J כלומר יש w l 1־^-P ר עיב' אי בי  בעל מ״כ דברים בגו כלומר יש בו סוד וטעם. ומסכים CV די

 עוד בו דבר והיינו צריך.תיפוש. ובירו׳ איי כגב עיי׳ ערך גב ט״ז.
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Ortsname eig. א (בלים גיבותא ת פ ו , ג א ת ב ו  • ג
 cBergabhang בביר פציח גובתתא של
 צפורין ובקהליר פ־ כל אשר עד מבתתא מהלך
 ג׳ מילין ובקצת גופת׳ גיפתתא וכיה בקהליר פ׳
 טובה חכמה ובידו׳ כלאים פיט דליב: ובידו׳ כתוב׳
 פי״ב דליה. משובשת לגו פתתא וצ״ל לגופתתא,
 פי׳ גובתא בל״ם הרשומה מקום מדרון בהר והיה
 שם הפרטי למקום קרוב לציפורי שיושבת בהר
 עיי׳ מגיל׳ ו׳, ושם העיר גופתא נמצא עוד בירד
 שקלי׳ פ״ז דיג ע״ג אסרטא דמפתא׳ ירו׳ מוכי
 פ״ב דניג. ר׳ יוחנן פפרא דגופתא, ירו׳ שבת פ״ה
 ד״ז: יחנן טגופת״ה ובידו׳ ערל׳ פ״ג דפ׳׳ג: חנן
 גוביתא, עירובי׳ פ״ד. ר׳ ירמיה מ ג ו ב ת א כיה
 בד׳ שינצ׳ וב״ה בבה״ג הל׳ ברכו׳ ם׳ אין עומדין
 עמוד הי: ו ב״ה ביוחסי׳ השלם ע׳ רבא צד קפ״ג
 בר ירמיה מגובתא וביוחסי׳ השלם ע׳ מנשיא צד
 קפיו ע״ד אי׳ מגיבתא ובנרג בעירו׳ מגיפתי עיי״ע

 זופתי, ועיייע גפתית.

Ortsname Hugelort von Ariach) אריח * 
( = Tarichaa 30 Stad. von Tiber. 

 בספרי בלק ם׳ קל״א מעשה בפנחם בן גובתא
 דאריח <ובילק׳ בלק רמז תשע״א הגי׳ בן גבתא
 דאריא) ובירו׳ סנהד׳ פ׳׳י דכיח: מעשה במנחם
 איש גוםתא אריח ונראה שהוא תחום אריח הנזכר
 בירו׳ כלאים פיא הל״ד ובתוםפ׳ כלאי׳ פ״א וקרוב
 הדבר שהוא בית ירח והוא Tarichaa הנזכר אצל
 בן מתתיהו, חייו פי׳ כ״ו, כערך ל׳ פטאדיא מטבריה
 וכערך זה היה דחוק מקום סנבראי או צנבריי
 (עיייע) ובב״ר פצ״ח ר,וזכרו יחד סנבראי ובית ירח
 ועיי׳ בן מתתיהו על המלחמות ס״ג, ט׳, ז׳; ס״ד
 חי, ב׳ ועיי׳ הספר גיאגראסיא להחכם נייבויער

 צד רט״ז. ועיי״ע אריח.

Hugelort von Simai, ,A Stunde) יבת שימאי  « ג
 von Miron) בביר פפל״ד מהיכן
 אתר את א״ל מן טבת שמאי ולפיד אחת היא
 עם כפר שאמי, בידו׳ חלה פיב דניח ע״ג ובידו׳
 גיטי׳ פיא דמיג ע״ג הגי׳ כפר פמיי, ובתופס׳ גיטי׳
 פ״א בט״ם כפר ססי, ובגיטי׳ ו׳: פיסאי וצ״ל פימאי
 ובתוספי אהלו׳ פייה מימית ובקהליר פ״ז פ׳ ומוציא
 אני אי׳ כפר פאפי; ובכולם צ״ל שימאי או סימאי
 וכן נקרא הכפר עד היום עיי׳ ד׳ ה׳ לאנד למהרייש

 צד קמיח.
 « גואזא עיייע גוז.

nichtisr. Volk alj Collectiv. iibtg. ein) גוי * 
,nichtisr. Individuum, vgl. 1. ethnicus 

 gentiiis) שבת י״א. תחת ישמעאל ולא תחת
 ג ו י ב״ה בדפוסי׳ הישגי׳ וברשיי בשתי הפעמים
 ונשתנה בדם׳ באסיליא מן הצינזור עיי׳ ד״ס שם
 צד ח׳. מגיל׳ ז׳: לכם ולא לגוים, ב״ד, בכיי עיי׳
 דים שס צד י״ד. ולרוב פעמים נשתנה מלת גוי
 למלת נכרי כותי ועכוים וכדומה עיי׳ ב״ק קי׳ג:
 פנהד׳ נ״ח: נ״ט. ע״ו. קיד. ועיי׳ עוד דוגמאות
 עירו׳ ס״ב. ודים שם צד קכ׳יה. ומאמר על הדפסת
 התלמוד להגאון ראבינאיויטץ סוף ד״ס למגיל׳ צד
 כיה ועוד בכמה מקימות שם. אבל בירר ובמדרש
 אי׳ פעמים' בלי השתנות דים, ירו׳ תרום׳ ס״א
 ד״מ םעיב אין הגוי עושה שליח וכי, ירו׳ ערלה
 ספ׳יג ד״ס סע״ב אין עושין עם הנוי בכלאים, ירו׳
 יבמות פ״ב דיד. נוי שבא על גויה (עיי׳ בבי1' 'במי׳
 ס״ב•) ושם גויים יש להן יחסים, ירו׳ גיטי׳ פ״א
 דמ״ג: גויים לוקין חתומין עליו, וכ״ה בירו׳ ע״ז
 ם״ב דמ״ב. אבל בירו׳ תרום׳ פ״י דמיז: בטיס גייס
 לוקס. תוספת׳ ב״ק ס״ט גזל גוי חמור מגזל ישראל
 וכי. תוספתא עיז פ״א מתירא מפני גייס וכי
 ובשבת כ״ט: מפני נכרים, במיר פייד נמסר ביד
 גוים . . או גויס סוקל־ן אותו, ושם ם״כ אע״ס
 שמדבר בלה״ק,מי לשונו סרוח, אלה הדברים רבה
 גוי ששומר את השבת חייב מיתה וב׳ ע״ש.
 איכ״ר ם׳ טבעו בארץ: יש חכמה במים אבל אין
 גוים בתורה. ובויק״ר רפכיג ובםםיק׳ דר״כ ם׳
 החודש צד ניב, וכפסיק׳ רבתי ם׳ החודש פט״ו צד
 ל״א ע״ד, במד׳ שהש״ר ם׳ כשושנה בין החוחים
 והובא בילק׳ ואתחנן רמז תתכ״ח, ובילק׳ תהליפ
 רמז תתי״ו דרש גוי מקרב טי(דביי׳ יי׳ ליי) מלמד
 שהיו אלו ערלים ואלו ערלים וכי, וא״כ מפורש
 גוי מי שאינו בר ישראל וכבר מצא קן לו זה
 הפי׳ בתר״י א׳ שהעתיק הגוי גם צדיק תהרוג
 (בראש׳ כ״א׳ י׳) ה ב ר ע ט ט י ן דלא חב וכי, וכבר
 הרגיש בזה טרז״ף במ״ע שלו חי״א צד רע״ו• —
 ובל׳ נקבה: ירו׳ ברכו׳ פיט דייג: וירו׳ ע׳ז פ״א
 ד״מ. ראה אשה אחת גיויה, ירו׳ יבמו׳ הגיל ע״ש;
 ירו׳ סנהד׳ פייט דכ״ז: זה שהוא נושא גויה, ב״ר
 פפיה שמשון שהוא נושא גויה. והקבוץ ירו׳
 יבמו׳ סיד ד״ו סעי א וסתם גויות לא כבעולוו*רן.
 וממנו השם כתוב׳ י״א. דאזלה ואכלה במותה.
 וכתב בעל התשבי ע׳ גוי: כל איש שאינו
 מישראל קראו לו גוי כלומר שהוא מגוי אחר ואם
 נקבה היא קראו לה גויה ובל׳ רבות גויות אעפיי

 שלא יתכן בלשון ע״ב.
ה (מליט Leii., K5rPer) בפי בכל מערכין בגם׳ י ו  ג
 הכל ניקח (עירובי׳ ב״ט•),) כל האוכלין

 ',) גי׳ ניקח אי׳ ברש״ ר וב׳יח בנוסח׳ אבל בדפ׳יע נלקח.
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 מצטרפין לפסול את הגויה גכחצי סרס י). ובכריתו׳
א (ברית׳ ה ש ה י ס  בפי אטרו לו אכלת חלב בגט׳ כ
 יי3••) כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה
 . בכחצי סרס בכדי אכילת סרס כיצד אכל וחזר
 ואכל אם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף
 אכילה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרסין יותר
) אין טצטרפין, לא התירו לו לאכולי) פחות ,  מכן
 מכשיעור לירד ולטבול ירד וטבל ועלה והשלימו
 מצטרף וכי. ובסיג דס׳ אע״ס שאמרו בהלכה
׳ ס״י:> ר׳ שמעון אומר ב ו ת כ ) ו ת ש  המשרה את א
 ב׳ ידות לככר מג׳ ככרות לקב4) חציה לבית
 המנוגע וחצי חציה לססול את הגויה, ובריש
 מסכת טהרות (שיא מיג) וכחצי פרס לססול את
 הגויה, ובסוף מקואות <פ״י מ״״ כל האוכלין
 מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי סרס כל
 הטשקין מצטרסין לפסול את הגויה ברביעית וכי.
 ובסיד במעילה <ייז:> כל האוכלים מצטרסין בכחצי
 סרס לפסול את הגויה5) במזון שתי סעודות6)
 לעירוב, כביצה לטמא טומאת אוכלין, כגרוגרות
 להוצאת שבת, ככותבת ליוד,״ב, כל המשקין
 מצטרפין לפסול את הגויה ברביעית, ותנן בפי
 כיצד משתתסין (עירו׳ 0״ב:> ר׳ שמעון אומר ב׳
 ידות לככר מג׳ לקב7) חציה לבית המנוגע וחצי
׳ (שם פ״ג יע־א) תנא ט ג י ב ה ױ ג ת ה ה ,1םשן,1 א י צ  ה

 וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין פי׳ לר׳
ו ל ו ר כ כ כ  שמעון ב׳ ידות לככר הן ב׳ סעודות ו
ב ק ל ה ה ע ו ק ב ם ל י ר כ ת ו ג׳ כ ו ד ו ע  ג׳ ס
) וכל ככר ח׳ בצים שהקב כיד 9 ת ו ד ו ע  ט׳ ס
 בצים וחצי הכבד שהוא ד ביצים הוא הפרם
 ששנינו (נגעים פייג 0״ט> הנכנס לבית המנוגע
 [וכי] הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהא בכדי
 אכילת פרס פת חטים וכי וחצי חציו שהוא חצי
 פרם הוא ב׳ בצים לסםול את הגויה שהאוכל
 כשיעור הזה אוכלין טמאין נפסל גופו מלאכול
 בתרומה ואסור לאכול בתרומה עד שיטבול ויש
 שסי׳ שאם נגע בה פסולה והוא ששנינו כל
 האוכלין מצטרסין ל ס ס ו ל את הגויה בכחצי םרם
 וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין בכביצה.

י פ׳:) מ ו י ) ן י מ ג ו  ובם׳ ױה״כ בגט׳ השותה מלא ל
ת בכדי אכילת פרס וכחצי פרס בכדי אכילת י ז  כ
 פרם א״ל רב פפא הנח לטומאת גויות דלאו
 דאוריתא"). פי׳ פרם חצי חלה10) שהוא כל
 האוכלין מצטרםין לםםול את הגויה בכחצי פרס
 כלומר אם אכל מעט לחם טמא ומעט בשר טמא
 אם יש בשניהן שיעור חצי פרם נטמא גופו
 מלאכול בתרומה וזו היא טומאת גויות ועל זה
ף] רבינא") אם שהא מתחילת  (התקין) [וצ״ל התקי
 אכילת נותר או פיגול שאיסורו כזית ואכל במעט
 מעט עד שהשלימו לכזית כשיעור סרס נצטרפו
 כל האכילות וחייב ואם שהא יותר מזה אין
 מצטרפין אלא בטל המעט במיעוטו ואכילת
 אוכלין טמאין חצי פרס מעט מעט כשיעור שהיית
 אכילת פרס מצטרפין ונטמא הגוף ואם הוא שיעור
 שיהוי יותר מזה בטלו האוכלין, וכשיעור") אחד
 לכזית שיעור אחד לחצי סרס ופריק לה רב פפא
 חנו! לטומאת גויות דמדרבנן היא לפיכך מקילין
 בה זה פי׳ ריח זיל. ורבינו נסים זצ״ל פי׳ טומאת
 גויות לאו דאוריתא מי שאוכל אוכלין טטאין
 ושתה משקין טמאין שפוסל את התרומה וטי״ח
ה מי״ב) י  דברי׳ שגזרו בו ביום הוא דתק (זבים פ
 ואלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון
 ואוכל שני והשותה משקין טטאין ואמר בגט׳
(  דיציאת השבת (י״ד•) אוכל ראשון ואוכל שני ״
 ט״ט גזרו בהו רבנן טומאה ושניא מטומאה דאוריתא
 דאלו טומאה דאוריתא טמא לתרוט׳ טומאת ערב
 ובעי הערב שמש והאי כיון דטבל טהור ולא בעי
 הערב שמש דתניא בםיסרא (פרשת שמיני פרש׳ ה׳
 פיק י) אין האוכל אוכל טטאין ולא השותה
 משקין טמאין טמא טומאת ערב. * [אחייה ודע
 שכל הפי׳ הזה שהביא רבעו בשם ר׳ג ז״ל אי׳
 בסי׳ באריכת דברים קצת בספר המפתח. לרבעו
 נסים על מס׳ עירובין צד ס״א ע״א ועיב עיש וגם
 התייר הגדול רבן של כל המפרשים רש״י זצ״ל
 מצא קורת רוח בפי׳ רבינו זה והביאו בשבת י״ג:
ך ו ר ר ע פ ס י ב ת א צ מ ל ו  ד״ה האוכל מהי
 משונה טומאה זו וכי ע״ש דתניא בספרי וציל

) ב״ח ) בנויג לא הותרו לאביל. 4 ) בנו״ג סבאן. י י מ׳ ובשאר מקימות בסמוך אבל בנו״ג בעיר׳ בחצי פרם. 1 ) וכ״ח בכי  י
) בנו״ג מצטרפין כיה ברפ״ר בשתי הפעמ-ם. י  ג״כ בנוסחא אבל מקור ההלכה הוא במשנה עירו׳ פ״ב: ושם הגי׳ מג׳ לקב ו
ה רק בכיי ו״ו. י ב ( 8 . ת ו ) כ״ה בדפ״ר וכ״ה כנוס׳ אבל בשדפ״עאי׳ עוד מג׳ ב ב ר ) בנוי ג כבמזון. 7  זו עם זו לפסול וכי. י
ת בכדי ב ת ו כ  ״) ככר עמד הגרייב בהפשביע על גי׳ רבינו שהיא היותר נכונה ובנו״ג מתקיף לה רבא נזית בכדי איפ ו
 א״פ חצי פרס בכדי א״פ א״ל ר׳ פשא וכי ולפי גי׳ זו יכול המקשן להגדיל הפליאה יותר מכזית שהוא בכדי א״פ ולמה חצי
 פרס ככדי א״פ אבל לגי׳ רבינו הכל נכון במו שהעלה הגרייב וטי יגלה עפר מעיניו שתחזינה מיש־ים כי גס בכיי מ׳
) וכ״ה בכ״י ) פי׳ הצי ככר וכ״ה ברש״י לױמ׳ ובפ״מ להרמב״ם לנגעים הנ״ל. ״  וא״פ לי׳ גי׳ הש״ס ואי׳ כגי׳ רבינו. 0י
) וכיה בכ״י ם׳ ובנו״ג אוכל אוכל י ) בכיי ה״ב וכי שיעור. 3  מ׳ ל׳ וא״פ עיי׳ ד״ס ליומי צד קליא. ובנויג רבא. ״
 ראשון ואוכל אוכל שגי וכתב כעל ד״ס שם צד'י״א: על גי׳ כיי שהיא מוטעת ולא העיר מאומה כי ה־א ג״כ גי׳ הערוך.



 רנו גױה -

 כמו שאי׳ ברש״יי דם־ שמצינא בספרא (עיי׳ ד׳פ.
ת הנ״ל) אין האוכלין וכי עיש. ובענין טומאת ג  ע

 גויה העלו התוספות בשבת י״ד. ד״ד, זימנין שאינה
 מייה דברים ועיי׳ ג״כ בריש בריש טהרו׳ ותוס׳
ה מדרבנן. ועיי׳ עוד סה״מ  ישנים ליומי פי: ד
̂םוף זבים. — וכנ״ה בירו׳ ברכו׳ ס״ד  להרמב״ם 
 ד״ה: לכליבריה וכריה צרכיה ולכל גויה וגויה
 די מחםורד״ ירו׳ נדה פ״ג דיג ע״ד גוייתו כטיפה
 של זבוב וא׳ היתד, נקבה גוייתה מתוח כשערה.
 ובבבלי נדה כ־ה סע״א אי׳ גויתו כעדשה וע״ש
 בשינויים וסירש״י גויתו גיד אבר הזכר וכי ואיכ
 גוזר1 מע׳ הבא אח״ז. ופי׳ גויה מליט כלומר גיף

 וכ״ה בעה״ק שנ׳יב] —
^ תשמיש המטה) פ ״ ל  גויה (Zeugungsgiied ב
 בס״ג דם׳ ארבעה נדרי׳ (ל״ב:> אמר רמי בר
 ח«א כתיב אכרם וכתיב אברהם בתחילה המליכו
 הקב״ה לאברהם על רנעג איברים ולבסוף המליכו
 על רמ״ח ואלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש
. פרק ו׳ בנגעי׳ <מ״י> ב״ד ראשי ( ' ה פ ו ג ב  הגויה ו
 איברים שבאדם אין מטמאין י משום מחיה ראשי
 אצבעות ידים ורגלים ראשי אזנים ראש החוטם
 וראש הגויה,. פי׳ ״הוא ראש האטד, שכן מפורש
 בפיק דקידוש׳ כפוף הלכה וחכ״א בכסף לענין
 יציאת עבד לחירות (קייי׳8׳ ב״יז•) כיד ראשי
 איברים באדם ותני עלה וכולן עבד יוצא בהן
 לחירות והוינן בה סימם דמאי אי פרים דגיד
 היינו ראש דגויה מהא הויא נמרינן דראש הגויה
 הוא ראש האמה שהוא הגיד״. * [אחי״ה אלו דברי
 רה־ג בסד״ט צד כיו והועתקו מלה במלה ורק שם
ו הויא וכי, ובדס״ע ג״כ בט־ס ה י  הגי׳ בטיס מ
 מיהא וצ״ל מהא. וכל המפרשים פירשו גויה היינו
 אבר וכתב בעל שט״ט לנדרים בשם הרי״ץ פי׳
 נכון ויפה וזיל וראש הגויה דהיינו האבר ועל כן
 כשמל אברהם והוסר ממנו הערלה הגורמת תאוות
 הגשמיות אז מלך על העינים ועל האזניט הגורמים
 לו לחטוא על הרוב ומאחר שמלך עליהם הופיף
 ה׳ בשמו ה׳ ואז מלך על כל האיברים כי כולם
 היו נכנעים לפניו ולא היו גורמים לו לחטוא ע״כ
 א״ל השם התהלך לפני והיה תמים כי נקרא
 תמים באמה עכיל הזהב. והרב בעל תוי״ט לנגעי׳
 הנ״ל משיג על כף נחת והעלה שהאבר לא נקרא

 • גוז 256

 גויה לבד אבל נקרא ר א ש ה ג ו י ה לסי שהיא
 בולט ויוצא מן הגויה וע״ש שהאריך למעניתו
 ולפע״ד הוא ל״ס וענינו אבר ה ת ש מ י ש בי
 תשמיש נקרא גאיה בל״פ ואות וי׳׳ו הברה ארוכה
 במקום אל״ף וזה מורגל ביותר ודע שכל כינויי
 אברי התשמיש נעתקו לרז״ל מלשונות שונות
 בפרט מל׳׳פ וער׳ ומדרכם הוא להעלים ולהפתיר
 בלשונם כי ע״כ נקרא לשון הקדש כדעת הרטבים
 במ״נ ח־ג פ׳׳ח ועיי׳ פי׳ הרמבין על שמות ל׳׳
 י״ג — וכניה ירו׳ ע״ז פ״ג דמ״ג. בעל •ראש גויה
 היה עיי״ע אפון. והקבוץ גוייות מדרש שמואל ם־כ
 ם׳ ויעמד דרש כתיב ממערות <־= א י״ז׳ 3״9•' נתערבו
 בה גויות של מאה בני אדם ובילק׳ שמואל ר׳ רמז
 קכ״ו נערכו בה גויות של כמה בני אדם וברות
ס י ו  רבה פ״ב פ׳ ותשאנה דגי׳ ממאה ערלות ג
 שנתערו בה וממנו נשתבש בתוספ׳ פוט׳ מ״ב:
ס של מאה בני אדם י י  דיה מאה נתערבו בה ג
 ועי״ עוד ע׳ בן ד] — (א״ב ס״ כליי י) אבר

 ואבר כנוי לגיד).

ex׳roy.£a; מפעל נה יכן בל״י Versclmittener) גוז 
Haus- u b  סרים מפעל Tsavw; ובל״פ ^
 lienor,) בפי בני העיר בנם׳ וחכ״א מוכרין איתו
 לשם חצר (מגיל׳ נ״ח־> שאל ריע את ר׳ חנינא
 הגדול במה הארכת יפים אתו גואזי קא מחו
 ליה י), ונפיק דקידוש״ בגם׳ כל מצות האב על
 הבן <קייי׳ ל י• ) רבא משדר שלוחי רב נחמן משדר
 גואזי4). ובשבת בם׳ שואל אדם בגט׳ אין מעטצין
 (קניב•) א״ל ההוא טאזא לר׳ יהושע בן קרחה')׳

ך הערוד, והוא פריט י). ויקרא מלך ו ת  פי׳ גיאזא ח
 ישראל אל פרים אחד (ס״א כיב׳ טי) תרג׳ לגואזא
 חדי) ויתן לה המלך סרים אחד (מיג ח׳׳ י׳), לקה
 סרים אחד <מ״כ כיה, י״ט) תרג׳ גואזא. * [אחי״ה
 בנו״ג גווזא ועוד נמצא בתרג׳ עיי׳ עטת־ר לד,ח׳
 לעווי. וכנ״ה בשבת שם גוזא גוזא. ושם כמהכא
 ל ג ו ז א ה כ־ה לנכון בכיי מ׳ ובנויג בטיס
 לגוזניא. ונגזרה הפלה מסעל גוז עיייע גז נ׳ כי
 ע״כ היטב נםדר הערוך בכל כיי ובדפוסי׳ הישנים
 תחת פוגי גוז ולא כדם׳ אמש׳ ופראג שיחדו לו
 ע׳ ג ו א ז א. ודע שבל־ם הרשומה נקראו משרתי
 הבית (והם היו הסריפים בארצות הקדם) גאוז וכן
 פירשיי הטלה במגיל׳ טריפים היו עבדים פשרתים

ה זי׳ הי-יף יעי'״ע א . . עיר קטנ נ ר א ל אי׳ שש וסוף ילק׳ קהלת פייט אמר רמי נ ) המלה האחרונה לי׳ בנוסח׳ אג  י
י עיי׳ ד״ס מגיל׳ ע״ג. שלא העיר על ) וביה הגי׳ ככ״י מ׳ וגי׳ גואז• אי׳ ג״ב ברש׳יי כי  גף האחרון. ») = ov"׳-'/*. י
) בב״י גוואזי, בנו״ג ה ושש הגי׳ גווזאי ובכיי מי גוזאי ובנו״ג גווזי. 4  הערוך ובנו״ג ד׳ נתוניה וכ״ה במנו״ה סי׳ דלי
ג גוזאה ובדפ׳ שונצ׳ גוזא וכרשיי כ״י גווזא עיי׳ ד״ס ׳ ו נ ) ב ח בעה״ק שנ״ב ובכיי ל״ד גב״ם הגי׳ גוזאה. 5 כי  גוזאי ו
ד ס ר י ס מן מלכותא וכן הגי׳ בשבת לפי 3״  שבת צד קפ׳יה. ״) ובקהל״ר פ׳ ראיתי הגי׳ בסיפור לקוח משבת הניל ח

) בנו״ג גוזאה. ס ובן פירש י י בכי מ את המלה. 7 י ר  א״פ ההוא ס
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 אותו. ובקירו׳ שם: סריסים שהיו תמיד לפניו
 לסי וב׳ היו רגילין לעמוד לפניו משרתים וכי] —

 « גואזא, גווזא עיי׳׳ע גז האחרון.
(Fussgicht, gutta, gutta גוטא <כל״ר אמצעי׳ * 
 בילק׳ חקת רמז תשס״ד גוטי ודלריא
 אוחזתן, ובילק׳ ישעי׳ רמז שליב הגי׳ גוטם וציל
 נוטה כן נ״ל עיקר ובל״ר ענינו חולי רגלים וכן
 משמעו בל״צ 1a goutto וכ״ה בל׳ הגר וכפסיק׳
 ותאמר ציון ובאיכ״ר פ׳ טי זה הגי׳ גופה וכה״ג
 בע׳ גס ג׳ ע״ש. בילק׳ שופטי׳ רמז ע״א פי׳ המפרש

 פודגרא בזה״ל: חולי הנקרא גוטי בלע״ז.

 שרוף המלך את המגילה ואת הדברים (יומי׳ ליו.

 ב׳> את המגילה זה הגויל ואת הדברים זה הכתב.

ן <כ׳ה בעיי) נשרפין ואותיו׳ פורחות. לי י ו  ע ״ז י־ח, ג
 תר״י א׳ לדברי׳ כ׳׳א. כיד סםר:עלנוילא-ובענין
 טיל פירש״י לשבת ע״ט: מעובד בעפצים וא׳׳כ
 כוזרי גויל מתיבת gaiia עיייע אפץ אי. ובעלי
 התוספו׳ בשבת שם דיה קלף פירשו כמו גויל
 של ע׳ הקודם לזה וז״ל גויל הוא עור שלם אלא
 שהשירו השיער והיינו דאטר בריש ב״ב גי. גויל
 אבני רלא משפיין אלטא שאין מתוקן קרי גויל
 ע״כ וכן דעת החי לעווי בעמתיר ע׳ טיל •וקשה
 הדבר להלמו. והדין בחי׳ שבת כתב והטיל הוא
 ?ויל (לפע״ד כמו גבל בל״ע^ץ^ gross, roh וא״כ I העור השלם שלא נחלק לשנים וכותבין עליו

 « י - Br '1 I I I I I י, W ׳* י׳. <־It* h ־>

s ׳sef0r!51t0r״u) במקום שער ע״כ ועיי׳ ג׳יכ הרין סביב לרי״ף פיח r038er steh.biock אבני טיל 
ש 1 דשבת דל״ז. וכתב הרב המאיר' בחי׳ שבת וז״ל ר פ מ ל ו י י ת ג י נ ב ו ל ג ה נ ום ש ב (ט־א) ט5ז ״  ב

 גאוני הראשונים כתבו שכך היו עושים לוקחים
 עור בהמה או חיה ומעבירים ממנה השער ומדקקיס
 אותו מעט בגרירה ומולחין אותו במלח וטעבדין
 אותו בקמח ומתקנים אותו בעפצים וכיוצא בו

 בריש ב״ב <ט־א) מקום שנהגו לבנות גויל ומפרש
(שם ג׳-> גויל אבני דלא משפיין כלומר אבנים  בנט׳
 שאינן מטרדות שיש להן כמין קרנות בולטות היינו
 מדשא דקרנאתא. * 1אחי״ה ובטיג מורשא דקרנות׳
 ובכ״י פי׳ רגמ״ה הגי׳ מורשא דקרנת׳ ופי׳ שבולט מן
 הכותל וכן סירש״י ראשי האבנים בולטות לחוץ,
 וטלתגוילפי׳ רגט״ה ״אבנים שנחצבו מן ההר
 דעדיין אינן משוסין* ולפי פי׳ היפה הזה תתכן
J וכן :  להיות נויל כמו נבל סי׳ בל״ע ה ר ^
ד  בכתיבה: ־־®Jjy סי׳ הר, וידידי הרב החכ׳ ד

 בדברים שמכווצים את העור ומקבצים אותו
ל וכי. י ו א ג ר ק נ ו ה ה ז  ומחזיקים אותו ו
 וכונת הרב המאירי על תשובת הגאונים הובאה
 בספר שער תשובה בשם שר שלום סי׳ של״ב
 שטתחלת כך עושים עורות של גוילין אצלינו
 קויפטאן מירד, בבית המדרש של רבנים בבודאסעסט ן מביאים עורות יבישין שמשירין את צמרן ושורין

ל P אותם וכי עיש עד גטירא. יזה האח״} ניל עיקר י ו ל ע ? ש מ ב ה ? ^ ( פ י  ,TT * ה
' ובלי ספק מלת גויל הושוה למלה רומי׳ הרשומה נ ב א״כ א ל r011en ו ל ל ג ע פ ר ט ז ג נ , < ל ל  ™־ ע
5 ופתרונה עיר כבש הנסשט שהוסר צמרו וכן נקרא ' י ט י י ב ׳ וכנ״ײ ב R ( f i e g c l ם '  , י
ת *I ליר vellum עור המעובד לקלף שנקרא םערגאםענט. י ז ג t * ב ^ 1 ־ ^ ״  התחתון הבא לשנות ב

L ו L — י * 1 ובלשונו׳ רומניות וכן בל׳׳ם נהפכה אות ג׳ בתחילת שומעיז לו ע״ש פירש״יז 
 * גריל (Pergament טל״ר vellum (וטמנו בלי התיבה לאות וי״ווכן וייולאות גימל והח׳פערלעם
 בריט׳ veiium ובליצ feinstes Per- •diin הרבה להביא דומגאות במקום הנ״ל. והרימ״ז
 gament) עיי׳ סערלעס עט״ש ליט) שבת ע״ט: בספרו ב״ט ח״ב קפ״ח טעה בפי׳ המלה. ומן התימה
 כתבה על הנייר וכי פסולה על הקלף ועל הגויל שרביט משך ידו מלפרש המלה שלא הביאו לא
 . . כשרה. ושם תפילין אגויל מי כתבינן וכי, בעי דכסוסטוס ולא בעי קלף גי. והדוויה במחזור

 ב״ב י״ד. ם״ת בכמה א״ל בטיל ששד״ ט״ק כ״ו.
 הרואה ס״ת שנקרע חייב לקרוע ב׳ קריעות אחד
 על הטיל ואחד על הכתב, מנחות כ״ט. ליד. כל
 אות שאין טיל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה,
 פופרי׳ פ״א ה״ד כותבין. . על הטיל במקום
 שער ואינו רשאי לשנות הלכה לטשה מפיני.
 ירו׳ מגיל׳ פיא דע״א רע״ג היה הניטל מכלה את
 הטיל אם גורדו ונשתייר שם ירך קטנה כשר
 וכי. ושם ניקב נקב באמצע הבית אם היה הטיל

I :מקיפו מכל צד כשר וכי. ירו׳ טיק סיג דס״ג 
 הרואה ס״ת שנשרף חייב לקרוע על הטיל בפני
 עצמי ועל הכתב בפני עצמו מה טעמא אחרי

 I של שבועות בפיוט אקדמות פיה פי׳ גויל על
 I דרך מגלה וגליון ובלתי נכון הוא.

 * גווכיא טיס וצ״ל גווביא עיי״ע גאובאי.

״ גול (לדעת ר״ב טיס תחת נול) תרג׳ קפדתי ®  נ
 כאורג חיי(ישעי׳ ל״ח׳ י״ב) אתקפלו כגול
 גרדאין חיי אולי יש לגרוס כנו״ל נאות נו״ן
 סירושו אריגת). * [אחי״ה ר״ב בצדק העיר כי
 באמת בתרגו׳ סשיט׳ אי׳ ואיך טלא והוא בל״ס
 וארמי׳ אריגה עיייע נוול ב׳ אבל גם הגי׳ שלפנינו

 ניל לקיים ואז תהיה המלה ל״ם וערבי׳
j מין אריגת צמר ועוד י״ל טל ממש בל״ס W 
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 אורג. וכן הגי׳ בטתורג׳ רק הוא סי׳ ענין
 כריתה ורש״י ז״ל גי׳ אחרת היתד. לו עיש] —

 * גוולנא עיייע גבלא, גבלן, והתואר כתוסשתא
 מעשר שני סס״ד נותן אדם להכירו
 גולנית פי׳ מטבע מעיר או מחוז גוולן אבל בכ״י

 תוספתא הגי׳ נולגית.
א עיי׳ע גואלק. ק ל ו ו  * ג

ם עיי״ע טיס ב׳. ו ק י ל ו  * ג

 גוון(בלי צינד gaona ובל״ם החדשה
) בר״נ דם׳ כיצד F a r b e ; 2 Art, "Weise 1 
 מעבירין «עייי׳ ניג:> מה גוון טליתך [אמד להו]
 כתרדין עלי אדמה, פי׳ כאיזה מראה טלית שלך,
 כתרדין עלי אדמה שירוקין הרבה. ובם׳ דריא
 אומר תולין נותנין ביצה במסננת של חרדל בגט׳
 תני יעקב קרחה (שבת ק״מ-> לפי שאין עושין
 אותן 1) אלא לגואן י), פי׳ לצבעו להתראות בו
 גוונא של ביצה. פיא לגוון התבשיל שיהא לבן
 ולא צריכי.לאכול הביצה דליהוי כבורר י). (א׳יב
 תרג׳ חור כרפס יאסתיאי׳ יי) גוון חוור. וענין אחר
 קרוב לזה תרג׳ כדמות חמת נחש (תהלי׳ נ״ח׳ הי)
 כגון אירפא דחוויא4) ובל׳ תלמוד כגון פי׳ כעין")),
 ובם׳ החובל'בגט׳ דשבת יב״ק «״׳•> שבת דמרקיד
 בי כובי דבעי אחויי גווני ארישיה') ולא מצי י)
 מחוי מהנהו קרטופני. (א״ב נענועים וענינים שונים,
ע (קהליי א׳• י׳) גוון כיש). * נאחי״ה  תרג׳ ענין ו
 והועתק מפירש״י ע׳׳ש. וגם זה מל־ם הרשומה
 ופתרונו: ענין. אופן. וכל לשון ענין בקהלת
 מתורגם כן. וממנו בתרג׳ רות ד, ו׳ כי האי גוונא
 וכן מורגל בם׳ דז׳ל ד״מ ב״פ ל׳.• פי׳ באופן הזה
 וכן ב״ק ק״ח. תרי גווני טטונא קאמר רחמנא . .
 והכא חד גוונא וכי, פי׳ אופן וענין, ב״מ ח׳: ט׳.
 תרי גווני מנהיג׳ עירובי׳ י״ט פע״ב תרי גווני אילן
 וכי. ומפתרון הזה האחרון נאצלה ג״כ מלת כגון
 והוא באופן, כאופן, בדוגמא. והרבה בש״ס עיי׳
 ױמ׳ פ׳׳ו. ופיוז ביק ק׳ז: ק״ח. קידוש׳ ל״טז ע״א.
 פוף עדיות וזה הפירוש ג״ב למלת מעין. ברכות
 פ״ד מ״ג מעין שמונה עשרה עיייע עין א׳; ושם

 פיט מ״ג הרעה מעין הטובה . . הטובה מעין
 הרעה ; ע״ז גי: מעין יטמא; ב״ב ייז. מעין עולם
 הבא׳ פי׳ כאופן כדוגמת עהיב, ובמוט׳ י׳. הוזכרו
 שניהם ביחד מעין דוגמא של מעלה. ורפ״ל הפריד
 בין הדבקים ועשה שני ערכים ומלבד זה הציג
 הערת ר״ב לגוון ראשון לראש ערך גוון השני!]—

 * גון(Ortsname) ירו׳ב״בם״הדט״ו. ד׳ תנחום דכפד
 גון ובביר פ״ק אי׳ר׳ תנחום בר חייא דכם׳ אגין.

Faike ,גז(לפי דעת הי״א האד!רון, והוא העיקר 
Faike J) בם׳ אלו ^ y , j j r? לםע״ד טל״פ 
 טרסות <8«ג מ״א דמ״ב-> דרוסת הגז בעוף הגס פי׳
 יש אומרים שהוא הינשוף ויש שקורין אותו
 בלעיז פ^קון. * [אחי״ה בלאי״ט faicone ובספר
 תורת הבית הארוך להרשביא זיל הלכו׳ טרפות
 בית שני שער שלישי צד טיח ז הובאו שתי דעות
 של רבינו. וטור י״ד. פי׳ נ״ז הביא י״א שהוא
 פלקון והוכיח הגרי׳׳ב בהפשב״ע שכונת הטור על
ס וכיה ג  ערך הנוכחי. ודע שבנו״ג בכים דרוסת ה
 בם״ המפרשים אבל לסי עדות בעלי התוספות
 חולי׳ מ״ב. ד״ד, דרוסת הנץ וצ״ל הגז גם בתוספתא
 חולי׳ [פ״ג] ובפיוט [בסליחות ביום שני של עשרת
 ימי תשובה כסי מנהג פראג ובערלין] הגי׳ כגי׳
 דבינו והוכיח הנרי־ב שם כי כן גי׳ התופסות וכן
 כתב בפירוש בעל מעדני יו״ט. וגי׳ גז תפס דבינו
 ג״כ בע׳ גם א׳ ע״ש לגי׳ דפיע. ובענין גזרת
 המלה ג״ל שלפי פי׳ הראשון הושוה גז לפלת
 קדיא שפתרונו ינשוף • עיי״ע קדיא באותיות
0r*•* מתחלפות במבטא, ולפי פי׳ ב׳ הוא ליע 
 Habicht ג״ב בחילוף אותיות המבטא אבל י״א
 האחרון העיקר כי גוז בל״ם פי׳ פאלקע ודברי ר״ב
׳ ירו׳ [א•] (לויקי׳ ג ר  לא בדקדוק הם] — (א״ב ת
 י״א, י״ג יעי״ חיי" י׳ יבי״ י״י׳ י״ב> את הגשר ואת
 הפרס ואת העזניה ית נישרא וית עוזא וית בר
 גזא). * [אחי״ה ועיי״ע בר גזא. ובילק׳ תר,לי׳
 רמז תת״ב בט״ם בר זגין וצ״ל בר נזין. ועתה ברור
 לי שטה שדרשו בחולי׳ סיג. הנץ זה הנץ למינהו

 להביא את בר ח י ר י א נ״ב ללשון ערבי
 כיונו שענינו בלא״ש Faike, Habicht. ולפי זה

) ותדב הטאירי סותר ר וקרוב לזה בב״י מ׳ לגיא ן וצ״ל לגואן ובנו״ג לגוון. י ה ברפי י ) כ ג אותה ובכיי מ׳ ליי. י י ו ) בנ  י
 מי׳ האחרון בשתי ידים ע״ש, וכפי׳ השני הביא רש״י זיל בשש רבינו הלוי עיש דף ל״ט: ד״ד, ונותנין והרשב״א בחי׳ שבת
) וכניה בטעם ) בכ״י אצל הת׳ לעווי הגי׳ ננ;־ן ירסא דחיוויא ובנויג איריסא. י  שדא בפי׳ זה נרגא ודוחה אותו עיש. 4
ח. כאד הזר גונא עיייע כאד, ברכו׳ ו׳: מתהפך לכמת נױנץ ובעי כרם ד׳ הגי׳  זה ב״ק פיה: גונא דבישרא, סנהד׳ צי
מא חו ז בשם החנ ן . . כולה בחד גוונא הוח קאי עיי״ע גנן ב׳, ילק׳ תזריע רמז תקמי  גוונים וכן בנדה כ״ד: גוונים תנ
כיה בל״ע וסו׳ ועיי׳ עוד תרג׳ ירו׳ א׳ ויק׳ ט״ו׳ ג׳. ייט. *) בדפ׳ װיניצ׳  טווס הזה שטיה גוונין יש בו. 0י׳ בל*פ צבע ו
ד וכ״ה בדפ״ר אבל י לי . ל) כ״ה בכי ה בנוסח׳ ועיי״ע ע׳ בי כוכי וע׳ קיטפן כי ב א׳ בי כוכי ו  ואם׳ כי כוכי אבל בע׳ כ
 בדפי וויניצי בטיס שצי ובדפי אט׳ שני. ובע׳ קרטפן בדפי אם׳ מני אכל בדפי װיניצ׳ שם על נכון מצי ובנוס׳ לא גרס

 זו הטלה אבל ברשיי אי׳ ע״ש.
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 גי׳ זו יותר מדוייקת מגי׳ רבינו בר הדיא ע״ש ומה
 מאוד גבון גי׳ ב״י ה״ב שגרס שם ב ר ה ו ר י א] —

 גז מבנמן, באמצע גנזך (דיה א׳. כ״ח׳ י״א) והוא
 ל״פ ובל׳ הונגרי kinC8 פי׳ אוצר
 Schatz ; בי גיא Scbatzkammer) כס׳ במה אשה
 כסוף הלכה ולא בכוכלייר,) (שבת ס״ג.) ומשתכחא
 בי גזא דצטצטאי י) מלכא 3). ובס׳ הוציאו לו
 בסוף הלכה נטל את המחתה (יומי נ״א•) שאני בי
 גזא דאהרן דאפקורי אסקריה רחמנא לגבי אחיו
 הכהנים 4). ובפי הורה כהן משיח בגט׳ אין חייבין
׳ ט׳•) א״ל דידך י) או דמאי ײ ד ו ח ) ל ו  על שמיעת ק
 ובר״ג דפי שילוח הקן(חולי׳ קליט•) ושמואל אמר6)
 כל היכא דאיתנהו בי גזא דרחמנא קיימי דכתיב
זה^׳ כ״י׳ א') לה׳ הארץ ומלואה7) פ״א בגנזא9) י ) 

 ובמעיל׳ בפ״ג קדשי מזבח (״׳י••) אמר להו שאילו
 כל מאי דאית לכו ועולו לבי גזא ושקלו כל מאי
ו (גיטי׳ ס״ח•׳) מ״ט  דבעיתו"). ובר״ג דם׳ טי שאחז
 כי חזיתיה לההוא קיסמא אחיכת דהרה יתיב אבי
 גזא לקסום מאי דאיכא תותי. (א״ב פי׳ בל׳׳י
 [ya^a] אוצר של דברים חשובים והיא מלה
 פרסי׳ אשר הועתקה לל״י וכן אנגריא). * [אחי״ה
 בצדק העיד ר״ב ול־ם הרשום׳ בתחיל׳ הע׳ היא
 יאות גרן נבלעה וכן בל״ם. ועיקר כתיבתה באסת׳
 גי. ט׳; ד ז׳ גנזי ובעזר׳ ה׳, י״ז)• ז׳ כ׳ בית גנזיא•
 ועיי״ע גזבר. ועה״ק שניב סיים בי גזא בית אוצרי

 • ועיי׳ עוד ערך גנז, וע׳ גס ח׳] —

J*r גז = גוז = גזז, גזי(בל־ס גז, גוז בל״ע • 1 -  י 1
 weg- abschneiden) בספ״ק דפסחי׳ (כ׳•) גוז
ם (שבת ד ק שואל א י פ ). ובגט׳ ד  משקין דרישא0,
) לטיגזא לה " ך י ש ח ט  ק״נ:) משכחת לה ד
 אפא *'). ובנדרים בדג דם׳ נערה המאורסה(ס״ט.)
 ש״ט דבית שמאי מינז גייז. ובם׳ מי שאמר הריני
ה (נזיר ב״א: ועיי- שס ר י ז  נזיד בראש הלכה הריני נ
 י׳ט. ובנדר״ ס״ח. ע״א0 איבעיא להד בעל מיעקר
 עקר או מיגז גייז׳ פי׳ מיעקר עקר מעיקרא או
 מיחתך חתיך מהשתא. ומזה הערך אתו גואזי וקא

 מחו ליה שהוא בפרק לפני זה. יי [אחי״ה ר״ל
 בע׳ גוז. ובענין פרק עיי׳ במבוא לזה הספד.
 וכניה בסנהד׳ ק״ט:' הויא להו פורייתא דד,וו מגני
 עלה אורחים כי מאריך גייזי ליה ־ כי גוץ טתחין
 ליה ורש״י גרם גייצו ליה והביא גם הוא ואית
 דגרסי ניידי ליה. ובעצם תומה כן ספרו היונים
 מגזלן אחד שנקרא Procrustes שתי מטות היו
 לו אחת היותר ארוכה ואחת היותר קצרה
 וכשמכניס לו אורחים כך עשה בעברת זדון אם
 היה האורח קצר אז הניחו במטה ארוכה ומתח
 איבריו עד אשר מת, ואס היה ארם ארוך הניחו
 במטה קצרה וחתך מאיבריו הארוכים. סנהד ק׳׳יי
 גייז למיזייכו עיי׳ רש״י. נדה י״ז. גז מידי בתריהו׳
 גיטיי ס״ז: גאיז ליה לדיבוריה ושם ג׳. אי טפשית
 ליה דיבורא אתי למיגזייא, פי׳ ולא יאמר בפני
 נכתב ובפני נחתם ושם : חדא מתלת גאיז חדא
. . י א  מתרתי לא גאיז, סוכ׳ ל״ז: הדס להריח ק
. . אתי י א  לא אתי למגזייה אתרוג דלאכילה ק
 למגזייה. ירו׳ גיטי׳ ס״ה דט״ז: ולאו חכור את
 שבוק לי ומה דאת גזי גזי. פי׳ גז וגו״ז בל״ע

 וסו׳ חתך ונררף עם גזה וגזז בל״מ] —

ח (בל״ע hindurchgehen באסעלמגיז ג  גז =
 hmdurchfahren) בב״ר ס״י וכל צבאם ר׳ אחא
 הוה משתעי הדין עובדא חד בר נש הוה קאים
 על כיף נהרא חטא חד עורדען טענא חד עקרבא
 ומגיזא יתיה נהרא ביון דעבד שליחותיה
 אהדרתא13). ובויק־ר ויהי ביום השמיני פ׳ אל
) נטוריא מהבא ' 4 ז ו ז  תוא יין (פי״ב) א״ל כדון ג
ו שוטרי העיר ״). דרך.לעבור ר ב ע  פי׳ עכשיו י
 גאולים (ישעי׳ נ״א י׳) תרג׳ למיגז משיזביא. כפום
 שוטף במלחמה (ירמי׳ חי, חי) כסופיא דגזיא ״)
* [אחי״ה . ז ו ג ר ו ב ע ל א ע ט ש י ׳ ל  בקרבא ב
 כ״ה בכ״י ו״ו ול״ד — וכניה בפסח״ קי״א: מאי
 תקנתיה גייז לה גזוזי כיה בכ״י א״ם ובנו״ג לטא
ם שם צד ק״ע: ושם  נפקא מינה לגזוזי לה. עיי׳ ד
י ה  גייז ליה ובנו״ג גזי לה וברש״י ורשב״ם ג ז י

ח בב״י ו״ו וליד וב״ד. בע׳ כבליאר ע״ש ובדפי -ויניצ׳ בא! בבולייר ובנו״ג בוליאר אבל בכיי איוו כוכליאר. ) ב״ה י  י) כ
ס י מ׳ ואיפ בגי׳ רבינו עיי׳ די ג בגזאי אבל בכי י ו ) בנ י א«פ ובנויג דצימצמאי, ובדפ״ע רצפצמא. י י י ייי ונ״ח בנ י נ  ב
א וני ועיי׳ א שאני וב׳ דאפקריה רחמנ ל  שכת צד סיי. שלא העיר על גי• רבינו. ») וביה בב״י מ- א״פ ול׳ ובנו״ג א
י ליד. י) בנו״ג כל היכי ראיתיה בבי גזא דרחמנא איחית ) ב״ה לנכון בכי  פירש״י וד״ס יומא צד ס״ט. «) בנו״ג דיליך. •
) ונן משמע מילק׳ תצא ר- רמז תתקל״ו , ובילק׳ פ- ויק- רמז תל״ו ובשני המקומות אלה הגי׳ בי גזא. ־  וב״ה בר״ה ו
יג שאילי בל מה דאית לבון למישאל ו  ששם הגי׳ כל היכא ראיתיה בי״ ג־זא [ונ״ל שצ׳ל בי גנזא] דרחמנא איתיה «) בנ
׳ י פ י ( ה ביי למעילה (בקובץ כיי אנגייל׳ דף דס״ט.0 ' י פ ג בעי וגי׳ בי גזא אי׳ גיכ בפי׳ ו  ועיילינהו לגניזה לשקול כל ו
ה ל מ ( י מכאן משקין ורישא עיי-דים פסחי׳ צד ב״י. « ט - ב- ,איפ ם  ר-ח העבר ובאמת לפי פי- זה יפה עילה גי׳ כיי ט
. ועיי׳ עוד ה ר ת א ) כ״ה בב״י ו״ו ובנויג עוד: ל ) עיייע גד ד׳ ושם השינויים. ״  זו מוסיף רבינו לפירוש הענין. »
ס עבור ן עליה נטודיא ובילק׳ משלי כ״ג רמז תתקי ב ר י ) ובנו״ג ע י ו״ו. » ה בכי ) כי  קהליר פ׳ ויתרון וע׳ ארדענא. ״

 עליה בטוריה. •״) בנויג דגזר.
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 ופי׳ ברח ועיי׳׳ע הבא אח״ז. בויק״ר סליו מיני
 נוזין בחד נהו ובי, פי׳ משהיו עוברים נהר. קהליו
 ם׳ טוב אחרית גייז בשוקא. ובאפעל מניז וביה
 בויסיו פכ״ב מגזתיה נהרא . . אגיזתא נהרא
 וצ״ל מגיזתיה נהרא ובקהל״ו פ׳ ויתוון בטים
 אגיתיה־יוצ״ל אגיזתיה, פי׳ בל״ע עבר ובאפעל
 מעביר ועה״ק שניב כתב וזיל גז לשון הלכה
 והעבוה לעבוו(גבול ים) וצ״ל גאולים (והוא בישעי׳
ם אי. ״ב) וכן נחי  נ״א׳ יי) תוג׳ לפיגז עיכ וגם ל״ט (
 נגוזו ועבד מזה הענין ונודף עטו פעל גזז: תת
 רבה ם׳ ליני אלישע וביה נזיז בשוקא. איכיו ם׳
 ומרוב דהוא גזיז פוגיא דטיהוא. פי׳ הלך ועכו.

 ועוד נרדף עמו פעל גס עיייע גם י׳] —

 U = ??ײתא יבליע -=<!Durch- Uebergang J או
 מל׳ פרסי׳/;Winkoi, KrammungJ) בםם׳ק
 דפפחי׳ (י׳ט:> לאפוקי גזײתאי) סי׳ שבילים
 עקומים שאינן מיוחדין לא לעלייה ולא לירידה.
 ובם׳ השואל פרה בגם׳ השואל. פרה ושלחה לו
ט•) לא צריכא דאיכא גזיאתא י) פי׳ ב״ט צ  י

 דרך עקלתון. ובס׳ ערבי פסחים בגמרא לא
׳ ?״*) למאי נסקא מינה לגזויי  יסחתו לו (פסחי
 לה . . אזל גזי לה3)׳ סי׳ עיקל•הדרך. ובגט׳
 ואפי׳ מן התמחוי <טםתי׳ קי״ג יע״א) הא קא חזינן
 דאיכא 4) הנך גזייאתא נ״נהו דשמטי פופיהו ואתו
 דברי להו. פי׳ שמהלכין בטובו ולא בישוב
 וכשבאין לשבילין שהם ממדבר לישוב בורחין
 פופיהן דרך אותן שבילין והולכין אחריהן ומנהיגין
 אותן ובענין אחו אינן מצויין י). ווב האי פי׳
 לאפוקי גזייתא מקום ה ע ב ו ה כומתוגטינן עבוו
 (״8עי׳ "׳ נ"ט> גזו׳ וכתיב (ונגוזו) [צ״ל וכן נגוזו]
ם א׳, י״ב) כלומר אותו מקום שאין ידוע נחו  ועבר (
 הלהוריד הוא שם או להעלות מחטירין בו ודנין
 אותו בדרך ירידה. ובעובי ססחי׳ אמר ההוא
 גזייתא8) היא כלומר עוברת בעלמא היא. »[אחי״ה
 וז״ל פי׳ ר״ח לםסחי׳ צד ל״ב. גזיאתא כדכתיב
 וכן נגוזו ועבר וכדמתרגטינן עברו גזו וכי׳ וזה
 כפי׳ רהיג ורש״י לפפחי׳ י״ט: וקי״ג. פי׳ גזייתא

 מבואות וזה עולה ג״כ לפי׳ העברה של רה״ג, אבל
 לב׳מ הגיל פירש״י דאיכא גזייתא: שיש בחצר
 המשאיל ז ו י י ת ו ע ו ק צ י ן וכי דשטול״ט
 בלע״ז. ולפי פי׳ זה נוכל לקיים גי׳ הפפרים שהביא
 בעל שטיט וגי׳ כ״י הנ״ל בתחילת הע׳ שייל גוויית׳
 הוא לים הושופה כי גויזא בל״ם ענינו זויות
 ועוקצין של הבית ומה שלועז וש״י זיל נ״ ל
 לתקנו רשטור״ט והוא ל״צ retors פי׳ מעוקל ואולי
 ובינו כיון גיכ למלה פוםי׳ בםיװשו דרך עקלתון
 ומזה יש להוכיח שלפניו היה מונח ג״כ גי׳ גוייתא]—

 3? (טל״ע ־^[er- zutheilen, vergelten) בפפקתא
ח ״ ל ק ת ר: ובן הובא בילק׳ תצא רמז ח ף (דבי ו כ ז  ר

 ועיי׳ עוד תנחומי תצא פי׳ ו׳ והובא בילק׳ חתלי׳ רמז

 "־8״ט) הוו זהירין למגזי טבא טבתיה לא תתעב
א (דברי׳ כ׳׳ג׳ חי) וגוט׳ למגזי ו  אדומי כי אחיך ה
 בישא בשתיה זכור את אשר עשה לך עמלק
 (דברי׳ ב״ה ״׳» פי׳ לשלם. • [אחי״ה רבינו קיצר

 את הלשון וזה הנופח׳ בפפיק׳ הנ״ל הוו זהירין
 לטיגזי טבא לטבתיה ולפיגזא בישא לבישתא
 לטיגזי טבא לטבתיה לא תתעב אדומי ולמיגזי
 לבישא בישותיה זכור את אשר וגי, והרב החכם
 ר׳ שלטה כאבער אות פיח היטב תיקן לפי גי׳
 כיי כרמולי למיגזי לטבא טבתיה ולמיגזי לבישא
 בישתיה, וכיה בתנחו׳ תצא (אך בדפי שטעטין
 בטיס למזגיר.) ונכון הוא ג״ב בילק׳ תהלי׳ שם
 ובילק׳ תצא שם. אולם במס׳ םוםוים פכ״ד ה״ז
 בט״ם לטגוי ובפפיקתא ובתי פי״ב תמורתו קדש
 בזה״ל היוזכווים לפוועילטוב טובתן ולוע את ועתן
 וכי, והוראת גזא בל״ע גפול. ועוד עיייע זג א׳] —
 U (טל״ם der Schaden Zufugende <Sy. פאטי
 בל׳ םרםית stock וא״כ גאזי דפאטי
j j^f- ולגי׳ הכ״י גזױפטי הװכב מל״פ strafvogt 
 Prugei ופלים <1ג• בל״פ הישנה paiti םי׳ בעל
 ואיכ פי׳ בעל השוטו Prugeitrager) בו״ג דפ׳
לין(שבת קל"ט•) ובחלק בעגין משיח  ר״א אומר תו
׳ «״״•> אי בטלי דייני בטלי גאזי דפאטי י ה נ ס ) 

 דכתיב (צ»יײ ג׳ ט״י> הפיר ה׳ משפטיך פנה איבך 7)

) בנו״ג גזייתא אבל גי׳ ד״ח ו ולא העיר על גי׳ רבינו. י ׳ ב׳ וא״פ וכי״ רש״י הגי׳ גווייתא עיי׳ דיס צד כי ) ובכ״י ט  י
א ה״ג בבל הספרים ורש״י ת י ו ו ט לב״ט וזיל לא צריכא דאיכא ג י ׳ ט ש ל ג״ב בגי׳ רבינו׳ אבל מצאתי ראיתי ב י נ ׳ ה  לפסתי
ג י ו בנ ) וגי' זו אי׳ ג״ב ברש״י ורשבים ו ׳ שהזכרתי לעיל. י כ וגי׳ גוויתא עולה יפה עם גי׳ ב״י לפסהי י  גורס גזייתא ע
ה ובכ״י הגי׳ . ובמשך הציון יש כאן קיצור ובנו״ג אזיל צורבא מרבנן וכי אתא עילויה וגזי ל ה ה עיי״ע קודם א  לגזוזי ל
א קא חזינן ׳ א״פ וע״י ובנר׳ג ה ה בכ״י מ׳ י כ ) ו ם כע׳ הקודם לזה ע״ש. 4  גייז ליה וזה נ״ל עיקר ע״כ פניתי לו מקו
ל המאמר. ת מצויין ובדפי 0יז׳ לי׳ כ ל י ו״ו ול״ד אבל בדפ״ר חסרה מ י ה לנבון בדפי װיניצ׳ וכ״ה בכ ׳ ) כ 5 . ה ע ב ד  ד
) בכ״י ו׳ הגי׳ גזי רפטי ובפי׳ רגט״ה גזי ס גזניתא. 7 ׳ אבל בדפ״ע אי׳ בטי פ לפסחי י י א י כ י ה״ב וכיה ב י כ ) כ״ה כ • 
. ובכיי ב״ר גאזי רפטי אבל בכיי ל״ד וה״ב גזירפטי ובאמת כ״ד. גם בע׳ יהיר בדפוסים ו י  דיפטי עיי׳ ד״ס תעני׳ צד נ
ה בתוםפ׳ שבע״י הראשון ובסנה׳ אי׳ כי ה בשבת שם ובילק׳ צפניה גי ס׳ רמז תקס״ז ובילק׳ מלאכי רמז תקפ״ט ו בי  ו
׳ י שבת דפ״ש ובדש״י ב״י ובפעם הראשונה גם בדפ״ש הגי ך גזיריפטי ובכיי גזיר פטי וכ׳יה בדש׳  גזירפתי ובתעני׳ בסמו

י ט׳ עיי״ ד״ם שבת קס״ג:  גיזרפטי וכ׳׳ח בכי
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 סי' שוטרים (שחובשין) [שחובטין],) בני אדם
t ולוקחין ממונן. ובגט׳ דס׳ סדר תעניות האלו <כ׳ 
 וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים (מלאכי ב׳, טי)
 אמר רב יד,ודא אמר רב י) לברבר, דלא מוקטי
 טיגן לא רישי נהרא ולא גזי דפטי ולא דשי
 כרבי,). (א״ב כבר פירשתי שבליי איפטי הם
 שרים ובערך גאז 4) פי׳ בעל הערוך שהוא שוטר
 וסרים א״כ גאזי דפאטי פי' םריםי ושוטרי השרים
 ובנופחאות גרפינן גזרפתין). * [אחייה ול״נ שעיקר
 הגי׳ גזירפטי או יותר טוב גיזרפטי כמו שהזכרתי
 לעיל והוא מלה מורכבת משתי תיבות פרפיות
 כי גיזר ענינו מקל וזמורה שחובטין בו, ופטי
 הוא מורגל בלים בטוף התיבה וענינו כמו בעל
 •בצירוף התיבות וא׳׳כ גזירסטי או גיזרפטי ממש
 כמו בעל זטורה עיייע. ואם נדחק לקיים גי׳
 הדםוםי׳ בערוך גזי או גאזי דפאטי או דפטי ג״כ
 ענינו שוטר הרודה במקל כי נזאי בל־ם מזיק
 וחובל ופאט בל״ם מקל וכן פירשו התוםפ׳ תעני׳
 כי. נזיריפטי סי• פרדיוטא ושוטרי העם במקל.
 ובתום׳ שבע״י אי׳ שרודים העם במקל וזה כסי׳
 רבינו שוטרים שחובטין [כצ״ל] בני אדם ומלת
 םרדױטא בתוםפ׳ הועתקה מפי׳ רש״י לתענית
 וא״כ בעלי התוסס׳ חגרו שתי דעות של רבינו
 ורש׳י אשה אל אחותה. ופי׳ הראשון נ׳׳ל יותר
 ברור ולפי זה המלה בצדק תחת סוג גזרפטיצריך
 להעריך וכ״ה במלה אחת בעי יהיר, ובכיי ל״ד
 וה״ב בעי דכאן. ובטיע ב״ח חיי חקירות פי׳ ט״ו
 צד ריכ הצגתי השערה אחרת בענין גזרת המלה
 ועתה חזרתי מדיבורי זה שהובא ג״כ בעט״ש
 לפערלעם צד קי״ז. והוא בעצמו גורם ג א ז י ד
 פאט*. פי׳ איש הממונה על טכסי היהודים עיש.
אבל מה נעשה בגי׳ זו שלא נמצאה בשום מקום  ז

 לא בדפוסי׳ ולא בכ״י] —
(לדעת רבינו מין ממיני דבורים ולפי׳ רש״י ז  נ
(Grabheuschrecke מין ארבה וכן בל״פ 
א (בכור׳ מ א ט מ ט א ק ה צ ו י ה ׳ ש ט ג  בפיק בבכורו׳ נ
 ז׳:) דבש הגזין והצרעין טהור ומותר באכילה.
 ובפ״ג דם׳ ר״א אומר האורג (שבח ק״יי> הצד
 חגבים הגזין5) ובכל היד פ׳ב בנידה בגט׳ בי״ש
 <י״יי> רבה כד [רב] ד,ונא מקרקש גזי דכלתיה, פי׳
 ממיני דבורין וצרעין הן. (א״ב בגירפאות שלנו

 כתוב זגי דכילתא ופירש״י .מקשקש הפעמונים
 וגי׳ בעל הערוך היא נכונה כמו שכתבו התוסם׳ י)
 בשם דית כי אין עגין לפעמונים עם זבובים
 ויתושי׳ הנזכרים בגט׳). י [אחי״ה ודע שגי׳ ופי׳
 של רבעו נעתק מפי׳ ר׳׳ח כמ״ש התוסס׳ שם
 ובבכורו׳ זיז דיה הגזין כתבו כן לסי׳ ר״ת עיש.
 ובבכורו׳ כתב רש״י הגזין מין ארבה ובשבת שם
 טין חגב טהור. ובחי׳ הר״ן לשבת מין חגב טטאין
 ונאכלין ע״כ׳ וכן נמנה בירו׳ תרום׳ פיח דמיהן
 בין הזבובים ובשקצים שאי׳ שם שקץ שבזיזין
 ובזבובין ובה נזין •בשקצים וכי. ובידו׳ שבת רסי״ד
 די״ד סע״ב הצד זיזין זבובין (חגייף [צ״ל הגיזין]
 יתושין חייב. ובענין גזרת המלה ניל שהיא ליס
 הרשומה והוא טין ארבה כדעת רש״ ור״ן ז״ל
ש המין אין הדעה סובלתו וצ״ל ב  אבל בדיבור ד
 שיעורו טין דבורים כדעת רבעו ונעתק מסי׳ רה״ג
 למכשירין עיייע זף. ולולא יראתי הייתי אומר
 שאות ו׳ או פ׳ נשמטה וציל הגזוין או הגזפין
 שהוא בל״ר אמצי wespe, guespa״ מין דבורים
 וצרעה הוא והראיה שגי׳ הרמב״ם הנ״ל הגזטין

 וצ״ל הגזפין או ע״י חילוף ם׳ בטי״ם] —

ל  גז (6ich furchten) בם׳ כל היד בגט׳ כ
) <נוה ט״י:) א״ר יוחנןאפי׳ כיולדת 7  "הנשים
 דגזיזא למיטבל פ״א דכזיזא והוא העיקר ופי׳ כעי
 כף. * [אחי־ה היינו בע׳ כז ועיי״ע בזז וכע׳ הנוכחי

 בהפשב״ע] —

 גז = גזיזא (schwert, Lanze וכן בל״י אמצי
 ובל״ר אמצי gessum, gaesum) בסוף הלכה
 קט׳ דביק (ח׳•) ובס׳ שור שנגח ד׳ וחי שורים

תה ושם טיב:) הא תבריח.  בגט׳ זה וזה חייבין מי
ע לגזירה. סי׳ שבר _ כלי זיינם שלוחמין בהם.  ד
 ובדיג דפנהד׳ ״׳•> נברא דרוחצני8) עלי אדיה
 למיזיח וקם פי׳ הרים כלי זיינו עלי. * [אחייה
 פי׳ בליר ויוני האמצ׳ הרשומה כלי זיין וחנית.
 והוראת אדייה עיייע אד ד׳, פי׳ לחם בכלי זיינו
 נגדי. ורש׳י יזיל פי׳ למיזיד, לכח אגרופו׳ ולא
 ירדתי לפוף דעתו, ושוב מצאתי בפירוש
 הטלות פוף תש׳ גאונים קדמונים (בערלין תריח)
 שכתוב שם בזה״ל 5 אדיה למידה t נשא את

 אגרופו] —

׳ ובכ״י ילק׳ מלאכי ב- עיי׳ דיס תעני׳ שש ובדפיר רק אמר רב ובנו׳׳ג רק איר ) וכיה בכיי ם ) עיי״ע בעלי זמורה. י  י
י ב׳ לא. ראשי נהרי ולא גיזר פטי ולא ראש ג לא רישי גוזרי ולא גזיריפטי ובילק׳ מלאכי גזירפטי אבל בכי י ו נ ) ג  יהירה י
) ציל גואז והוא ע׳ גוז. «) וכ״ה בשים בדפי קראקא לובליי יא כרכי וצ״ל כרבי ועיי׳ ד״ס תעני׳ שם. 4  כרכמיא וכגליון נ
 ובנבנישתי וכמיש בראיש עיי׳ ד״ס שבת צד קטיז: ושם נסמן השינוי ברמב״ם מהל׳ שבת הלכי כ״ד בדפי הראש׳ וקושט׳
י ז״ו וליד׳ ובדפ״ע ) כ״ה בדפ״ר, ובשרפ״ע נשמט. «) כ״ה בכי ) נדה שם ד״ה מקרקש. 7 • . ן י ז י ז ח ס ־ י מ ז ג  הגבים ו

 בטיס דחרציניה וציל דרחציניח ובנו״ג דרהיצנא ובילק׳ תהלי׳ תשט״א דקא רחיצנא.
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 מ =» {?'?(בל־ע Abgebrochenes, Stack וא״כ
 גזיזי דברדא Hageischoiien) נר״ג דם׳ מי שמתו
 (ברכי׳ «״••> והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור

(ש״ב כ״ג׳ נ׳) דתבר י) גזיזי דברדא י) ג ל ש ם ה ו  בי

 וטבל, פי׳ חתיכות חזקות של ברד. ובפי הרואה
 בגט׳ על הרעמים (ברכי׳ ניט־) רב אחא בר יעקב
 אמר מיטרא בענני מיפפא מסי ובריק ברקא
 תקיפא דברק בעננא ומיתכר גזיזי דברדא ומפשר
 ליה. פי׳ טיטסא טסי מלש׳ המם ימס (ש״ב י״ז׳ י׳)
 כלוט׳ מחמם הברק גזיזי השלג והן נפסין ויורדין
 בעננים. פ״א ממפא מפי קפוי הוא., בב״ר (ספיר
) טיסה של מסו 3), ובריק ברקא  ופי״ד עיי״ע מסס

 ומחמטו ומתפשר. * [אחי״ה גי׳ רבינו אינה נמצאת
 לא בנוסחאותינו ולא בגי׳ ב׳׳י שהרי בנרג ראב״י
 אמר ברקא תקיםא דבריק בעננא ומתבר גזיזי
 דברזא וכי וטפתברא כרב אחא בר יעקב דבריק
 ברקא ומנהמי ענני ואתי מטרא ובכיי מ׳ אי׳ דברק
 בעננא ומחבר בזיזי דנורא ובביג דטרק בעננא
 ומיתבר ג ז ם י דברדא וצ׳׳ל גזיזי עיי׳ ד״ס ברכו׳
 צד קפ״ז! פי׳ גזז בל״ע חתך וקצץ וא״כ גזיז

 דברדא חתיכת ברד] —
, ־<יע ע י j וכלים / ] *  גז = גנאזא. גווזא <בל״ע .
 Abgeschnittenes, Holz, Ast, Zweig) בם' כיצד
 מברכין בגט׳ בירך על חפירות ד|אילן (ברכל׳ מ׳.)
 אלא היכא דכי שקלת ליה לפירא איתיה לגזא4)
 ובם׳ אין מעפידין בגם׳ השיאו לדבר אחר(ע״ז ליד,:)
 עד כאן לא פליג ר׳ יהושע עליה דר״א אלא
 בקטפא דגזא"), ובפ״ק דנידה בגט׳ ר״א אומר ד׳
 נשים <ח׳:> עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר״א

 אלא בקטפא דגזא י). פי׳ שרף של גוף העץ של
 אילן מלשון גואזות של הקדש (פסחי׳ נ״ח: מנתו/
 ע׳»•) ד). ובגט׳ דס׳ הנודר מן המבושל (גדרי׳ נ׳.)
 זטנא חדא טבעה פפינתא דכולה עפקא הוה מחת
 בההוא גיאזא ואישתכח בההוא זמנא י). ובהלכת
 הטא דשחיטת חולין <ח׳:> דפפק ביה גואזא
 לע״ז י), ם י׳ ש ח ו ת ך ב ה ע צ י ם ל ע ״ ז °י).
 ובם׳ מי שהחשיך בגם׳ הגיע לחצר (שבת קנית)
 התם בגואזא פרפיכנא, פי׳ נטיעים שטוחים אילך
 ואילך פרופים כעין דלת. פ״א מחיצה אחת
 שבאילן כשרה לאו דחק באילן ופיכך על גביו
) אלא מענפיו היוצאין לחוץ ומעובי  ולא דכפייה ״
 שבו עשה מחיצה שלישית לפוכה דיכול ליגטל
 האילן ועומדת הסוכה ומשום הכי מותר אבל
 צדדין ליכא למשמע מיהא. ובסוף הלכה <שם קנ״ח.)
 אלא לינחיה אגואזי") וכי סליק לא לינח כרעיה
 אגואזי אלא אקנה. בלש׳ ערבי קודין לקורות
) ועוד פי׳ מזה בע׳ אטדלא. ובר״ג דם׳ מי  גואזא ״
. . (  שאחזו <גיטי׳ ס״ט סעי" ייע״ב) לברפם ״
 וליבחשיה בגואזא דמרטהון15) וכי כשיל גואזא
 דמרמהון ״) בשיל ליה כוליה. דמסר ליה גואזא17)
 סילתא ושרגא בס׳ כיצד הרגל בגט׳ הכלב <ביק
 ב״ב:> ובס׳ הכינם בגט׳ שילח ביד פיקה (שם כ״ט
) פילתא  מעיב יס׳ יע״א), פי׳ גואזא עצים יבשים ״
) שרגא נר. (א׳ב גאזא כפו זאזא  עצים קטנים ״
 עיש). * [אדזייה והעיקד כי בל״ע הרשופה כל
 מה שנחתך עיייע הקודם וכן בל״ם נואז ענינו
 חתיכת עץ וענף של עץ כגון מקל וכיוצא.
 ובהשאילה גואזין גורל באיב״ר ם׳ רבתי! תא

,omasum ויותר טוב הגי׳ המסו והוא ל״ד ( ) בנו״ג איכא דאמרי ובכיי מ׳ אמרי לה דחבר. *) ונחת ב״ה בנוס׳. י  י

) בנו״ג לגווזא וביה באו״ז הלב׳ סעודת סי׳ קעיב וכתב עוד בעל  פי׳ קיבה שמעמידץ בה החלב עיייע המסס וע׳ מסס. 4

 אויז ויש ספרים שכתוב בהם . . ואיתית ל א י ל נ א ויש שכתוב בהן ואיתא לגודנא והוא ענף של עץ עכ״ל וגי׳ לאילנא

 מצאתי ג״כ באבודרה״ם הלכו׳ ברכות שער ד׳ צד קל״א ע״ג דפי וויניצי, וכגי׳ לגודנא אי׳ בכיי ל״ד כאן שגרס בזה״ל

א והוא כל״ע חתיכת נ ז ג א וגם שם ציל ד ז נ ג  איתיה לגזנא ובע׳ קטף א׳ הגי׳ בכיי ק״ט ובדפ״ר בקטפא ד

 עץ או ממש כגי׳ אויז גודנא והוא ל״ע חוטר וגזע של עץ ובאמת בכיי פ׳ הגי׳ במקום גווזא: גזעא עיי׳ ד״ס

) בנו״ג גמזיות ) בנויג דגווזא. י ) בנו״ג דגוזא וככ״י ק״ט ובדפ״ר בע׳ קטף דגנזא ועיי׳ ט״ש לעיל. •  ברכו׳ צד ק״ח: 5

ח זיל שכתב ו ת ופי׳ וב׳ וביון על רי : והגאון היח קורא ג ו א ז י ו נ  וכיה בע׳ גמז א׳ בשני המקומות אבל בתב שם רבי

) כ״ח בכ״י ו״ו, ובדפיע אי׳ גזיזא׳ ובנו״ג בההוא גמא׳ ושם  ופי׳ כן עיי׳ פיריח לפסחי׳ צד *״ת ועיי׳ ע׳ גמז וט״ש. י

ה פעמים ופי׳ הרא״ש גוזא חתיכת עץ גדול ע״כ והוא ל״פ הרשומה בכל זאת עיקר פירושו תיבת להצניע בח מ  נשנה כ

ן וכיה בל״פ גוזח = ומעתה נוכל לומר שזה פתרון אגוז של ספינת עיי״ע אגוז ועיייע  דבר עיי׳ פירש״יורי

ד וביח בעחיק שנ״ב ובדפ״ע נשמט. י י ל ) כ״ה בכ״י ו״ו, ובכ״י ל״ד גזוזא ובדפיע גוזא ובנויג גווזא. ״') כ״ת בכי  אילה. י

ח כי , ובדפ״ר אי׳ אגוחי וציל אגווזי ו ) וכיה בנוסח׳ , ) ב״ה בכ״י ו״ו ה״ב, וכ״ה בנוסח׳ אבל בדפ״ע בט״ם דכייפית. י  ״

ב אגוואזי. שלפנינו עיי״ע אמדלא. י ) כ״ה בכיי ויו וביה באמת בל׳ ערבי׳ וזה ג 1  בכ״י מ׳ עיי׳ ד״ס שבת צד ק״צ. י

כק בכיי דיו ול״ד ודפי אמש׳, אבל בדפי וויניצ׳, דמחרמון, אבל נ ) כיד, ל י ויו ודפ״ר וע״״ע, ובדפ״ע כרסם. ״ ח בכי י ) כ י 4 

כיח ) ו ) וכיח בפירש״י לב״ק כ״ב: אבל לס׳: פי׳ קוצים. ״ ) בנו־ג גווזא. ״ ) בנו״ג מרט ה ין. ״  לנכון בע׳ טרטהון ע״ש. ״

 ברש״י כיב: עצים קטנים דקים ולס׳: עצים דקים.
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 נעביד גאוזין, פי׳ נטיל גורלות ונקרא כן הכורל
 על שם שנעשה בעצים דקים ודוגמא אחרת
 םםיםון אינון עברין מל״י וטעמו אבנים
 קטנים ומשתמשין בהם בגורל עיי״ע םםיםון] —

 * גןא (.E. N) שם אמורא עיייע גרא בי. יבמות
 מיה: אמר רבינא אמר לי רב גזא וכי ושם
 אמר לי רב גזא. ושמו של סוף רבנן סבוראי
 נקרא רב גיזא או רב גידא עיי׳ מכתב עתי

 יאהרבוך להחכם כרילל ח־ב מ״א. טיט.
 גי־זא (E. n. eines stromes) ע״ז ליט. נהר גוזא
 הוא גוזן של ד״ה א׳ ה/ כיו עיי״ע איתן.

 * גוזניה <ט״ם) שבת קנ״ב. כמהכא לגוזניא וט״ס
 עיייע גוז גי׳ הכ׳׳י מ׳. ואם היא עיקר
 אז הוא שם כסר Gauzania במדי עיי׳ נייבויער

 צד שסיט.
Seestadt in Galilaa bei ״יךי j 3 (=׳ מיב בליעT3 
 Jos. bell. jud. 1,13,4 'Ex.S17:7:tov) בס׳ק
 דדטאי <ס"ג> מן נזיב ולהלן פטור מן הרמאי.
 ובשביעי' פ׳׳ו י) <ם'א> שלש ארצות לשביעית כל
 שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד נזיב.
 ״ [אחי״ה בנו״ג כזיב אבל בכ״י ט׳ בשגי המקומות
 גויב ובלי כל ססק צ״ל גזיב וכ״ה בידו׳ דמאי
 רפ״א דכ״א עיג ורכיב. וכיה בירו׳ שביעי׳ פ״ו
 מ׳א וכיה בידו׳ חלה פ״ד מ״ח. וכיה בית׳ ע״ז פיא
 הליט ד״ט. עד כשהוא יוצא מגזיב בא אחד וכי
 וכן כתב בכרם פניו שבפפרים המדוייקים כתוב
 גזיב ואצל בן מתתיהו הגיל וכן אצל פתלמיאום
 הי. טיו נקראת העיר אכדיפפון ואצל םליגיאום
 הי. י״ז Ecdippa והוא אכזיב וכזיב של מקרא

 עיי׳ איזיביאום זה הערך, ונייבויער צד רל״ג]—

das s c h e e r e n , J j >  • גזיזה, גיזוזא(בל״ע <
. גיזוזא מידע  das Abscbneiden) ב״ב ד
ע ובתום׳ שם דיה נייז הגי׳ גזוזא. ירו׳ ערלה ד  י
 פיג דפ״ג רע״א גזים גזיזות *)׳ ירו׳ שבת פ״ד ד״ז.
 קשרו לכם ראשי גיזיות, חולי׳ קליה. מחופר
 גזיזה, ב״ר פעיד ופפיה כים שנאמר גזיזה עושה
בראש׳ ל״א י׳׳ט) והשם ) ן נ א  רושם. מ־יימ לגזוז את צ
 ניזח ירו׳ שבת פי״ט דייז. היה תוחבה בגיזתה,
 פי׳ כמו את גזת הצמר (שופטי׳ י׳׳ ליי) וכיה בל״ע
. ובכיי מ׳ ו ר מ צ  ־־£׳ ובססחי׳ פיו. הגי׳ תיחבו ב
ה וקאי אסכץ ויש להביא ראיה לזה ב ח  הני׳ ת
 מידו׳ הגיל. וגוזז צאן נקרא גזז ביר סס״ו נזזץ

*.Woiischeerer בדמשק. וכ״ה בל״ס גזוזא 

e n t g e g e n s t r e i t e n , j p מי, גזלו (בל״ע * 
 widersprechen) ירו׳ תעני׳ פיר דס״ט רע״ג
 וגזי ליה ההיא דתנינן תטן כלומר בהיפך זה היה
 התם דר״א טעה ור׳ בא הזכירו. ובירו׳ מגיל׳ פיא
ע ע׳ג אי׳ וגזה. ולדעתי ל״ע הרשוט׳ היא  ד
 ־ ופתרונה לוחם כנגדו והיינו מתנגד לו ומהופך
 הוא, עיי׳ פי׳ קה׳׳ע אבל הטם׳ פיט טעה במח״ב.

* A י 
 גזבר (בלים גזברא, ןנזוךא בלים

Schatzimister j) בפיק דסיאה (מיי) עד y ^ 
 שימרח הגזבר. <ונם״ק) ובפ״ג דמעילה (ם״ת די׳ד.)
 הגזברין שלקחו את העצים טועלין בהם. * [אחייה
 ב״ה בכיי ו״ו ובנו״ג בעצים ובדפ״ע חפרה כלל.
 וכניה בפיאה פ״ב, מ״ח הפודה מיד הגזבר, שבת
 ל״א פעיא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת
 שטים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות
 ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. ירו׳ תדמי פ״א
. . הוא ן  ד״ט סע״ב גיזבר כמאן דאינון בעלי
 הגזבר הוא האחר. ובירו׳ חלה פ״א דג״ח. גיזבר
 כבעלים . . הוא גי>בר הוא אחר. ירוי כתוב׳ פ״ח
 דל״ב; מה גיזבר עבר הגיזבר אין מוציאין מידו.
 ירו׳ קידוש׳ פ״א דט״א רע״א ניזבר שנתן מעות
 הקדש במטלטלין וכי׳ ירו׳ םנהד׳ םםיא ד״ט
 רע״ד גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה. ירו׳ הוריות
 ס״ג דמ״ח: המרכל קודם לניזבר גיזבר קודם לכהן
 הדיוט, ובבבלי הוריו׳ י״ג. הגי׳ אמרכל קודם לגזבר
 גזבר קודם לראש משמר וכי׳ שט״ר פכ״א כבר
 עשיתיך גזבר עליו ושם פנ״א משה גזבר לעצמו,
 בט״ר פ״ג ופיו עיי״ע אמרכל. והקבוץ במעילה
ל הגזברים וגי׳ רבינו —ין וכ״ה בירר שקלים  תי
 ם״ב דמיו ע״ג נשבעין לבני העיר במעמד גזברין׳
 ויקיר פי״ט הואיל ולא זכינו להיות גזברין וכי.
 ונגזרה המלה מל׳ פרסי׳ הרשומה וענינו שומר
 האוצרות] - (א״ב בעזרא (יי׳ כ־א) לשון פסוק
 לכל מבריא די בעבר נהרה, פי׳ ממונים על
 אוצרות המלכים). * [אחי״ה וכיה בעזר׳ א׳, ח׳
 הגזבר וכ״ה בלים. ולנקבה שבת ס״ב. אשה

 גזברית] —

(Gallerie 2£ci7׳Tp* בל״י exostra בל״ר) גזזטלא 
 בם׳ החליל חמשה וששה בגט׳ מתקנין
 שם תיקון גדול (סיב׳ נ״*) אמר ר׳ אלעזר כאותה
 ששנינו במדות בס׳ שני(מיהי ע״׳®) וחלקה היתה
 בראשונה והקיפוה גזוזטרא פי׳ חלקה כמו גבעה
 היו באין לידי קלות ראש שהיו נכנפין בין הנשים
 ועשו גזוזטרא פביב לחצר יוצאת מן הקיר וקירוי

ח בדפי זיט׳ ובדפי קראט׳ אי׳ גזיזית. י ) כ״וז לנבון בכ״י ו״ו ולא בבדפופי׳ פ׳׳ז. •) כ 1 
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 על גנה והיו הנשים עומדות מלמעלה על הגזוזטרא
 ואנשים מלמטה בחצר ותנא בראשונה כשהיו
 רואין שמחת בית השואבה היו אנשים מבפנים
 ונשים מבחוץ רואות והיו באין לידי קלות ראש
 התקינו שלש גזוזטרות בעזרה כנגד שלש דוחות
 להיות נשים רואות מלמעלה. ובם׳ הזורק (שבת
 «״י•) כיצד שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות
 הרבים. ובפי חלון <עיייבי׳ ע״ח:> וכן שתי גזוזטראות
 (מלמעלה) י) זו כנגד זו. ובם׳ חזקת הבתים (ב״ב
 ס׳-> אין טוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים2).

 ובפ״ח באהלות(טיב) הזיזין והגזוזטראות'•4 ובזבין
 ם׳ ר׳ יהושע (®״י מ״א) זב שהקיש על גזוזטרא4).
 פי׳ גזוזטרא כדכתיב (יחזק׳ מ״א׳ י׳ג) והגזרה
 והבניה וקרותיה תרג׳ וכזוזטרא ובנייתא ועוד
 מפורש בע׳ זיז י). ויש מקומות כתיב גזוזריות ויש
 גזוזטריות ויש כפופראות ויש כפופטראות ויש
 כצוצריות ויש כצוצטראות. * [אחי״ה כיה בכ״י
 ו״ו וה״ב וקצת מזה בדפ״ר ושם אי׳ עוד גצוצריות
 ויש גצוצטדיות, ובדפ״ע הרבה שינויים ושיבושים
 ודע שגי׳ גזוזריות קרוב לגי׳ גזיריות שהוזכרה
 לעיל, והגי׳ כםוםטראות הובאת לך ג״כ לעיל,
 והגי׳ כצוצריות אי׳ במשניות נאפולי לשבת צ״ו
 ובמשניות נאפולי ופיזרו לעירו׳ עיח! אי׳ כצוצרות
 עיי׳ ד״ם שבת ק״ד. ולעירו׳ צד קנ״ה: וכיה בידו׳
 עירו׳ ם״ז מ׳יג, וכן גרם רבינו בעי כצוצרא ועיי׳
 םה׳מ להרמבים לעירו׳ שם. וגי׳ כצוצטריות אי׳
 במשג׳ פיזרו לשבת עיי׳ ד״ס שם צד ק־ד. והגי׳
 כצוצטראות אי׳ באו״ז הלכו׳ עירובי׳ םםי׳ק״פ וב״ד,
 ברש״י כ״י לעירו׳ עיי׳ רם הגיל. ובידו׳ ב״ב פפ״ג
 די״ה אי׳ ובצוצטראות וצ״ל וכצוצטראות]-(א״ב פי׳
 בל״י בנין בולט מקיר הבתים חוצה עשוי לישב שם
 לראות). * [אחי״הורש״י פי׳ לשבת צ״ו. גזוזטראות
ם י ר ס  זיזין היוצאין מן הכותל ומניחין עליהן נ
 להלך ולםוכ׳ שם פי׳ קרוב לזה והוסיף לפרש'
 גזוזטראות לווחין שקורץ ס ל נ ק ״ ש כיה בכ״י
 וכ״ה בדם׳ סיד, ובד׳ וויניצ׳באסיל׳ וקושטיפלנק
 ונשתבש בדם׳ קראקא בלנק עיי׳ דים םוכ׳ צד
 סיג. והעיקר כני׳ כ״י והוא ל״צ pianche פי׳ לוח

 ונפר, ורמ״ל כמרפא לשון לעירו׳ טעה במח״כ,
 ולעירו׳ פי׳ רש״י ג״ב גזוזטראות נ ם ר י ן בולטין
ה לר״ה וקורץ לו אלטויי״ד י י ל ע  משפת תקרת ה
 כיה בכיי עיי׳ ד״ם עירו׳ הגיל <ובנו״נ אלדוייר
 וכ״ה בעירו׳ נ״ט: דיה מרפסת אבל בדיש לי׳)
 ונראה שהוא לאייט aitura פי׳ מקום גבוה ועליה
 . , וזה האחרון ג״ל עיקר וכן ראיתי מפורש
 בעה־קישנ״ב וז״ל שני גזוזטראות פי׳ הוא כעין
ה בולטת לחוץ אומגאנג בלא״ש ע״כ. י י ל  ע
 וראיה שאין עליה תשובה מצאתי בשפ״ר פטיו
ו <תהלי׳ קיר, ב׳) י ת ו י ל  שדרש המקרה במים ע
 בגזוזטראות של מים ייעיי׳ עיי ע׳ "ל) וכן ענין
 המלה בל״י הרשומה. והתיבה בראש הע׳ אי׳ לנכון
 בכ״י ו״ו א׳ וביי וכ״י ב״ר ובדפיר גזזטר אבל בכיי

 ה״ב גזוטר ובדפ״ע גוזטר וט״ס הוא] —

 * גזית עיי״ע גזת.

 גזל (מל״ט rauben, berauben; גזל Raub; גזילה
 Oeraubtes; גזלן Rituber) בפ״ג דפי הזרוע
 והלחיים (חולי- קלי״י. עיי׳ ב״ק קי״א:) דאמר רב
 חסדא גזל ולא נתיאשו הבעלים ובא אחר ואכלו
 רצה מזה גובה רצה מזה גובה וכי לא דכ״ע אית
 להו דר״ח סי׳ מדאמר תרוייהו אית להו דריח
 ש״ט הלכתא כוותיה. ובב״ר פניה (נ״י) והוכיח
 אברהם איזהו גזלן ר׳ אלעזר בר קפרא *) אטד זה
ר (שופטי׳ ט׳, כ״ה) ט ת א א  שנוזל בפרהסיא היך ד
 ויגזלו [את] כל אשר יעבר עליהם בדרך מה דרך
 בפרהפיא אף גזלן בפרהסיא, ר׳ שטעון בן יוחיי)
 מיית׳ לה טהכא והבאתם גזול את ״) הפסח(מלאכי
 אי׳ ״» מה פסח מום שבגלוי אף גזלן בגלוי וכי,
 ובויק״ר ם׳ ויתרון ארץ באחרי מות(6כ״ב) ר׳ יוחנן
 אטד כל הגוזל את הברו שוה פרוטה מעלה עליו
ן י י ר ה ק י ת ל י א ו ו ג ר  הכתוב כאילו ה
 ם ג י א י ן י) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש
 בעליו יקך! (משלי א׳י י״ט), מחמס בני יהודה אשר
 שפכו דם נקיא בארצם <ייאל י׳י כי), וילמד לטרף
.(1 ם אכל0 ד א  טרף אדם אכל (יהזק׳ י״ט׳ גי) כ
ה כ מ  שוחט השוד מכה איש (ישעי׳ ״יי׳ ג׳) כ

ב ) יש למחוק. *) ובדפ״ר רק לרבים ושם לנכון במיש אבל בשדפ״ע אי׳ עוד גזוזטראות ז ו ב נ ג ד ז ו וכן לי׳ גירו׳ בי 1 

) בנױג ותגזיריות ובמשנת שבמשניות ב ונראה שכתב איזה סופר כן להשות הגי׳ עם הגי׳ בשבת חנ״ל. 3 י  פ׳׳ג טי
 והגזריות ובפי׳ רה״ג לסד׳יט צד כ״ד והגיזראות וגס רביני גרס בעי שבך והגיזריות וכן מוכח מאחלות פי׳׳ר מ״א, אבל
כתב עוד ואיד כצוצטרה, ג לסדיט צד טי נ י ה ג בפי׳ ר ) וכהי 4 .  בע׳ זיז א׳ גרס רבינו כמו כאן עיש. ועיייע גזירה ב׳
ג לסד״ט צד כיד ושם אי׳ ) הועתק מפי׳ רהי ג כצוצרא וברעיב כסוסטרא ולקוח הוא מר׳׳ש לזבי׳ ע״ש. 5 ׳ ו  אבל בנ
) בנו־ ג ) בנו״ג רק בר קפרא. 7  ומתרג׳ רב יוסף וביצורחא ובנינא וכיה בנוסחאות וכן גרס רבעו בע׳ בצירתא ע״ש. •
) כיד, לנכון בכ״י ובדפיר ופיז׳ ואט׳ אבל בדפ׳ װיניצ׳ ובאסיל חסרה שורה ר אבל ל״ט הוא ואת. י ) וכיד, בבי  יוחאי. י
) בנוסח׳ לי׳ ובלי ספק כך היה כתיב לפגי רבינו וכן מוכח מתנחוט׳ אחרי מות פ׳ איש איש פי׳ ייב בעני! 1  שלימה. 0

 הדרוש הסמוך.
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 א י ש. האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו (ש״ב
 כ'׳א׳ ה׳> וכי הוא הרגן והוא דימה להן אלא ע״י

 שהחריב נוב עיר הכהנים שהיו מסשיקין להן
 מזונות מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן י). וכסייג
 דם׳ כיצד משתתפין (עירובי• פיח•) יש גזל בשבת
 (בחורבה) [וצ׳׳ל וחורבה] מחזיר לבעלים• סי׳ הא
 גומא קשיא אמרת יש גזל בשבת אלמא מאן
 דגזל רשותיה דחבריה ואחזיק בה ובנאה וקנאה
 בשיגוי ושרי ליה לטלטולי בשבת בגור, דהוה לה
 כולה רשותיה והדר אמרתי) דחורבה יחזיר לבעלים
 כלומר יחזיר רשותו של חבירו שגזל כמות שהיא
 בעינה אלמא לא קנה וסרקינן הכי קאמר יש דין
 גזל בשבת כיצד דין גזל בזמן שהכניסו גזלן
 לרשותו אבל אם הניחו בחורבה של נגזל בחורבה
 יחזיר לבעלים, כלומר אם גזל מחבירו חרבתו ולא
ם ו ל ה בה כ ש א ע ל י ר ה  בנאה לא קנאה ש
א קנאה3) בחזקה אלא היא ל ך כ י ם ל ו ת ו נ ק  ל
 עדיין חורבה יחזיר לבעלים כמות שהיא בעינה
 יהא לא קנאה אבל בנה בה והחזיק קנאה אמר
 רבה ומותבינן על זו השמועה איני שהבונה ברשות
 חבירו בגזילה והחזיק בגזילה קנאה והא תנן וכן
 שתי גזוזטראות זו למעלה מזו עשו לעליונה
 מחיצה למעלה ולמטה עוד עשו לה מחיצה עשרה
 ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות והא העליונה
 החזיקה מעבר עיג התחתונה בגזילה וא״כ הוא
 שיש דין גדלה בשבת וקנה הגזילה אמאי
) אסורה הלא יש מחיצות למעלה 4 ה נ ו י ל  ע
 ולמטה נהי דתחתוגה אסורה דרגל העליונה
 דורסתה") אלא העליונה אמאי אסורה הרי יש
 מחיצות ורשות התחתונה שעוברת עליה הרי
 קנאתה בחזקה אלא מדקתני שתיהן אסורות עד
 שיערבו שייט שאין גזל בשבת וכי כל אחת
 אוסרת על חברתה ופריק רב ששת כגון שעשו
 מחיצה בשותפות שגלו דעתן. דלא מכח גזילה
 קא אתו ונעשו כאלו שני בתים בחצר אחת
 שצריכין עירוב ומקשינן אי הכי כי עשו לתחתונה
 נטי מחיצות למעלה ביניהן ועוד עשו למטה
 תהיינה אסורות עד שיערבו דהא אמרת נעשו
 בשני בתים בחצר אחת וסרקינן כיון דחזרו ועשו
 לתחתונה מחיצה למטה םליקו נםשײהו מן
 העליונה דגליא דעתא דלא ניחא לה שותפות
 בהדה ומחיצות הדיין הלוקה ביניהן וכל אחת

 זכתה לעצמה לפיכך שתיהן מותרות. * [אחי״ה
 וכ״ה בפירש״י ובארז הלכו׳ עירו׳ ססי׳ קצ״ג רק
 בקיצור הלשון. גזל וגזלה (גדלה) נמצא כמה
 פעמים בש״ס ועיי׳ שבת ל״ב: עירובי׳ י׳׳ז. כ״אן
 קין פסחי׳ קי־גן סוב׳ לי. תעני׳ דן חגיג׳ ייאן
 מכו׳ כ״ג: נדריי ם״ב. גיטי׳ נ״ט: סוטי י״ב. קידושי׳
 ס״ב. ב״ק ם׳ן ם׳ן ק״ד: קי״ג; ב״ט נ״ט. קי״א. ב״ב
 פ״ח: קס״ה. סנהד ט״ט. נ״ו. ק״ח. חולי׳ פ״ט.
 ערכי׳ ט״ז. אבות ס״ב מ״ז; פיד מיז; פיה, ט״ט.
 ירו׳ ב״ט ס״ב ד״ח ע״ג גזילו של גוי אסור, ירו׳
 גיטי׳ ס״ד דמ״ה ע״ג גזל השבט וירו׳ ערלה סיב
 דס״א ע״ד בט״ס ג י ל השבט. והקבוץ מגדלה
 בגיטי׳ נ״ה: שלא יאמרו מזבח אוכל גדלות,
 בירו׳ גיטי׳ פ״ה דמ״ז! הגי׳ שלא יהא מזבח מקבל
 גזילות, ירו׳ שקלי׳ פ׳׳ד דט׳ח. וירו׳ כתוב׳ סייג
 מ״א שני דייני גדלות ובבבלי הגי׳ גזירות ונתפרש
 בכתוב׳ קיה. גוזרי גזירות על הנזילות ורבינו בע׳
 איש הביא ג״ב הגי׳ בר״ג דס׳ שני דייני גדלות
 ועיי׳ בפירושו ספר ד״ט למהרז״ף צד ס״א והלאה
 וכן בט״ע המחקר הוציאו לאור הרב החכם שטעון
 שנה ראשונה סי׳ ב׳ והלאה. והתואר גזלן ברכו׳
 ו׳ ן נתן שלום לחברו ולא החזיר נקרא גזלן, ב״ק
 סיב, מה בין גזלן לחטסן . . א״ל גזלן לא יהיב
 דמי עיי״ע חמס, ושם ע־ט ן מפני מה החמירה
 תורה בגנב יותר מגזלן וכי עיי״ע חמש׳ ושם
 ק״ה: הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן. ב״ב ל׳׳הן
 גזלן של רבים לאו שטי׳ גזלן: סנהד כיה: גזלן
 דאורייתא, ושם כ״ו: נהי דבעי׳ הכרזה בגזלן דרבנן
 בגזלן דאורייתא מי בעי׳ הכרזה, ירו׳ סנהד׳ פ״ח
 דכ״ו: הי דינו גנב והי דינו גזלן א״ד הילא וכי
 בפני הבעלים נזלן« ושם והי דינו גוזלן וכי וכה״ג
 בידו׳ פנהד׳ רפי־א ד״ל. גנב בפני הבעלים גוזלן
 הוא . . והיי דינו גוזלן וכי, ירו׳ קידוש׳ פ״א
 ד״ס ע״ג ושם פ״ב דפיבן כל המשנה מדעת הבעלים
 נקרא גוזלן, ירו׳ ביכורי׳ רפ״א דפ״ג פע׳׳ג משום
 תורת הגוזלן ירדו להן. ושם: אפילו לשעה אין זח
 גוזלן. ב״ק ייא. אין שטין לא לגנב ולא לגזלן,
 ובירו׳ ב״ק ס״ב ד״ב רע״א הגי׳ אין וכי ולא לגוזלן
 והתוסס׳ ב״ט שם ד״ה אין גרסו בשם ד,ידו׳ גזלן׳
 ירו׳ ב״ק שם הגנב והגוזלן, וירו׳ קידוש׳ פ״א ד״ס

 רעיג הגוזלן והגנב ב־מ ט״ון דלא ניקרייה גזלנא, י
 ב״ב לין פלניא גזלנא הוא. והקבוץ פסחי׳ ל״ב.

) וכיה בב״ק קי״ט. ושם הביא מקצת הפסוקים הנ״ל ועוד הביא אחרים וכ״ה בילק׳ שי׳ב רמז קנייה ובענין הטעם 1 

ד יש להעיר כי סדר המאמרים בויק״ר משונה ממה שהביא רבינו  הרחיב דיבורו בעל יפה תואר לויקיר פכ״ב עיש"ועו
) בנוסח׳ לי׳ אבל בדפוס שונצ׳ אי׳ והב״ח גרס והדר תני וכיה בכ׳׳י א״פ אבל הראשון יותר נכון עיי׳ ד״ס עירו׳  עיש. י
) כ״ה לנכון בכיי ו״ו ובדפי׳ע נשמט מלא קנאה הראשון עד השני. כ״ה לנכון בכ״י פאריז וכ״ה באויז  צד קע״ג: ג

) נ״ל שצ״ל אוסרחה.  הנטמן למטה ובשאר כ״י ודפ״ר חסד. 5
34 



ו ס א ר מ ז ו ל - ג  מ
T l T 

2C6 

 ביק צ״ג: קיג. ביט מיג. כל הגזלנים (ין) טשלטין
 כשעת הגזילה. גיטי׳ טיט: סנהד ביה: ל״ח.
 הגזלנין והחטסנין, ובירר ריר. ס״א דניז ע״ג
 החמסנים והגזלנים. והשם בסנהד׳ כ״ג: ערעור
 דגזלנותא שם כ״ז: פסלינהו בגזלנותא, ב״ב מיז,

 החזיק על שדה זו בגזלנותא] —
 * גיוזלא (מליט גוזל וכן בל״ע ־*־׳Taube Jjj) ירו׳
 ביכורי׳ סיג דפיה עיד לא היו נותנין
 הגוזלות עיג הסלין וכי, ירו׳ תעני׳ פ״ד דפיה:
 שני גוזלות אכל גם בטין זכר כמו בלים בידו׳
 ב׳׳ט פיא ד״ח. אשכח גזזלין ונסתון. ובדרך
 השאילה בססהי׳ מ״ט. סוף מחריב את ביתו וכי,
 ופייתם את גוזליו, סי׳ בניו ובאמת בילק׳ עמוס
 ו׳ רמז תקטיר, כה״ג וכיה בכיי ם׳ וכ׳יי ב׳ עיי׳

 דים פפחי׳ צד פ״ט:
 * ג1זלה (בליע -*Dattein ,ty) כבר הצגנו
 המקומות בע׳ ארד א׳ עיש ופירושו בל״ע

 פרי תפרים.
) עיי׳יע אשל u n b e d e u t e n d s c b w a c h ,  * גזלי (

 ושם מפורש.

schneiden, abschnei- בל״ם = בל״ע) D13 1 
 den) בר״ג דם׳ ר׳ ישמעאל בע״ז <נ׳:) פכין
 שטן לגזום בין במועד בין בשביעי׳. פי׳ שאם
 נקצץ קודם שביעית סכין שמן בשביעית ובמועד
 בפקום הקצץ. * [אחי״ה בסדר הערכי׳ נגררנו כאן
 אחר עה״ק שניב וכן נכון עפ״י א״ב אבל בדפ״ע
 מוקדם לו ע׳ גוזמא — וכנ״ה עיז שם: אין
 מגזפין וכי, וכ״ה בידו׳ שביעי׳ ס״ב דל״ג ע״ד,
 ובתוס׳ שביעי׳ סס״א מגמזין וציל מגזמין וכ״י
 תופם׳ לי,. ירו׳ ערלה ס״ג דס״ג. עיי״ע גזיזה.
 והשם גיזום בע״ז שם כמה פעמים ועיי״ע אברויי
 וע׳ בר ד,׳. גזם נרדף עם שרש גדם עיי־ע,
 ופתרונו בל״ע הרשום׳ קצץ וחתך. וטמנו נגזרו

 שני ערכים הבאים אח״ז] —
 2 גזם'( אי) טע׳ הקודם בד,שאילה וכן נאמר בל׳
 אשכי aufschneiden = ubertreiben. ני) מל״ם
 גזם drohen) בפי כל הנשבעץ בגט׳ הנגזל כיצד
 (שמעי׳ ט״י•) אמר רב נחמן האי מאן דנקיט צןגלא
) ואמר איזיל ואקטליה לדיקלא  ותובליא בידיה,
 דפלניא ואשתכח דקטיל ושדי לא אמרינון דאיהו

 קטליה מ״ט עביד אינש דגזים ולא עביר,
 הכי נפי עכיד איניש דגזים ולא עביר. פי׳
 שמחרף ואינו עושה. מפני אויב ומתנקם (תהלי׳
 ח׳׳ ג׳) תרג׳ בעיל דבבא וגיזומא. * ןאחייה וכן
 קרץ כשסתיו(משלי טיז׳ ל׳) תרג׳ גזים בשפוותיה
 לפי גי׳ המתורגמן ושם הובא ג״כ תרג׳ איוב ל׳,
 כ״א תשטמני: תנזטנני ובנו״ג תתזטינני. וכניה ביט
 ק״ד: גוזמא בעלמא הוא דקגזים, בפיר פייד בשביל
 אותו דבר שהיא מגזמת לעשות לו פי׳ מפחדת וכן
 ענינו בלים. ונגזרה המלה מע׳ הקודם וענינו כמו
 הפליג בדברים משרש פלג פי׳ חתך וקצץ כמו גזם

 לשון קצץ. והשם גוזמא עיי״ע הבא אח״ז] —

 13זמא (Aufschneiderei, Uebertreibung) בדייג
 דעירו׳ <ב׳:> בשלמא לבר קפרא גוזמא.
 ובריש ביצה (י׳•) אפרוח וקליפתו גוזמא. ובר״ג
(  דגיד הנשר, <חילי׳ ס׳:) ובגט׳ דמסכ׳ תםיד (נ״ט.
יד <מ״א דכיח•־) החלו מעלין ט  תנן התם בס״ב דת
 באפר ע״ג התפוח ותפוח היה באמצע המזבח סעטי׳
 עליו ש׳ כור אמר רבא גוזמא, השקו את התמיד
 בכים של זהב (שם יגי1 ל׳•) אטד רכא גוזמא י)
 אמר ר׳ אמי דברה תורה בלש׳ הבאי,). ותבקע
 הארץ לקולם 4) <מ*א א׳ מי> ותבקע פ״ד אלא
 גוזמא. א״ר יצחק אמר שמואל בג׳ מקומות דברו
 חכמים לש׳ הבאי תפוח, גפן ופרכת לאפוקא
 מדרבא . . דאטר כוס של זהב גוזטא קמ־ל הני
 אין אבל התם אין עניות במקום עשירות. וסי׳
 גוזמא לשון הבאי ודברי הבאי אחד הוא והוא
 כאדם שמגדל את הדבר הרבה ומוסיף בגידולו
 והוא כענין ערים גדולות ובצורות בשטים (דברי׳
 א׳, נ״ח> אשר בתורת משל הוא 5) כשם שהשמים
 [איין אתה מגביה ראשך בכל יכולת עד שתראה
 הפקום שלמעלה הימנו כך הערים האלה אי אתה
 רואה את ראש המבצר עד שתגביה ראשך ותשא
 עיניך בכל יכולתך ואם במנין אתה תטה איך
 יאמר מנין שאין הדבר בקצבה ההיא כל שכן
 שאמר ותבקע מעשה שהיה ראוי לתימהון והנה
 בטנין לשון הבאי הרבה באטדך ואלו חיה אלף
 שנים פעמים <קי־לח יי׳ י׳) ואין זה מצוי באנוש,
 ולמך שבעים ושבעה (בראש׳ ד׳, ב״ח לא קצבה
 מדוקדקת היא, טהכות כסיל מאה (משלי י׳׳ז, י׳)
 אלף גפן באלף כסף (ישעי׳ זי׳ ני" ולקבל אלפא

ב ל״ג: דיה איזיל אכל לישנא דגי׳ רבינו ג דנקיט נרגא וכן הובאה הגי׳ בתוספתא בי ׳ ו ) וכה״ג בע׳ תבליא אבל בנ  י
ן ו ב י י ר י ב ס ו ח דג״א: אי׳ פעמים *(ליו כשלש מאות כור ר ׳ י ל עיי׳ ב״ב שם. *) בידו׳ שקלי׳ ספי י  מורגל בפי ח
ל גוזמא והגי׳ פעמים עליו הוא כגי׳ רבינו אבל בבבלי במקומות ד,ג״ל פעמים היה (שהיה) עליו וכי. א ו מ ם ש ש  ב
) ב״ה בדפ״ד ובשדפ״ע הגי׳ כ בחולי׳ ותמיד אבל ל״מ בקולם. י י ) כיה ג  *) כ״ה בתמיד אבל בחולי׳ צי: אי׳ הואי. 4

 שהוא משל.
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 חטרא שתה (דניאל הי׳ אי> הרי זה מנין שאי אפשר
 להיות כמשמעו שישתה אחד כנגד אלף אלא
 'לשון הבאי הוא והוא נקרא גוזמא כי הוסיף
 בעילויו של דבר כלומר אילו היה בן אדם יכול
 לשתות כך היה זה שותה אף כך הוסיף בעלוי
 תסוח כי פעמים עליו ש׳ כור ובפרוכת ש׳ כהנים
 מטבילין אותה כלומר כי לא נראה כמה הן והיו
 נראין לעינים כאשר יראו כורין הרבה והמטבילין
 נראין כאשר יראה קהל גדול כמשל בעלמא וכן
 גפן וכיוצא בו וכיון שחקרו אנשי התלמוד וראו
 כי לא בדקדוק נאמרו משניות הללו אלא הבאי
 גילו כי כן הם ואשר אמו־ת מאי שנא הני מדדמי
 להו כי באלה פורש בו כך וכל שפורש בו כך
 או שנודע שהוא כך כענין מגדל הפורח באויר
׳ ק״י•') וכיוצא בו הרי הוא כמותו הי  <חגיג׳ ט״י: סנ

 וכל מה שלא נגלה בו כך אין לומר בו כן שאף
 במקרא יש לומר כן מאי שנא כי ה׳ אלהיך אש
 אוכלה הוא <דביי׳ י׳ כ"י) מן כי ה׳ אלהיך הוא
 האלהים (שם ז׳. ט׳) אלא שאין לך להוציא דבר
 ממשמעו אלא בראיה אף כן דברי חכמים וכל
 דברי בני אדם כך זאת תשובת רב שרירא ורב
 האיי גאון בני הגאונים זצ״ל. * [אחי״ה כיה בכיי
 רו. וזו התשובה הובאה בקיצור נמרץ באמת
 בתשר הגאוני׳ י בדם׳ ליק סי׳ כ״ו צד י״ב בשם
 רה״ג ז״ל. ועיי׳ עוד ע׳ עשר אעי׳פ שרב האי שם
 קצת סותר את דברי עצמו וכבר העיר על זה
 הגאון שי״ד בתולדות רבינו האי בבכ״ע תק״ץ צד
 פ״ח הערה י״ג. וכניה בערכי׳ י׳יא. וסימניך מתניתא
 [נ״א מתניתין] גוזמא ופירש״י דרך המשניות
 לשנות גוזמא כגון הנך דאמר בפר׳ ג״ה ד״צ:
 ובס׳ נ״ר. פירש״י גוזמא מילתא בעלמא ולאו
 דווקא׳ ובביצ׳ די. פי׳ כאדם שרוצה להחזיק דבריו
 מדבר יתר וכי, עוד כתב רש״י שם ד״ה גוזמא
 אע״ג דלא אפשר גזים ואמר מילתא דטוסיינא
 גוזמא דבר שנוי שאינו מתקבל. ועוד עיי׳ בענינינו
 בשני לוחות הברית תורת שבעל פה אות גימל
 דיה גוזמא צד"ת״ג: והובא ערך שלנו בספר שו״ת
 גאון בנימין זאב ד״ו שנת רצ״ט דשס״ח: שאלה
 דע״ו ועוד בספר באר שבע להגאון יששכר בער
 איילינבורג בסנהד׳ קיו: ועיי׳ עוד מויג להרמב״ם
 ח״ב פמ״ז ע״ש ומהדבור ערבי ומבאלגה הנזכר שם
**1Vנגזר׳ ג״כ הפלגה של חכז־ל והוא מל״ע ״ 
 היסערבעל בלא״ש] — (א״ב סי׳ בל״י הפלגה

 בדבר מד.).

 I * גיזמא (.die Bruckeleugma am Euplir) קידושי׳
 ע״א: עד מעברתא דגיזמא ונ״ל ברור
 שצ״ל באותיות הפוכות חיגמא והוא מעבר של
 .גשר הנקרא כן בנהר פרת ועיי׳ מיש בע׳ ארב ה׳•

entasteter Stamm £*»מל״מ וכ״ה בל־ע ־־) P13 
 ועוד עיייע גוזעא) בפי המוכר את הספינה
 (ב״ב פ״א. כמשני ד׳ פיה דב״ב) העולה מן הגזע שלו׳

 מן השרשים של בעל הבית י). סי׳ גזע כל גוף
 האילן מן הארץ ולמעלה הנראה לעין וחמה זורחת
 עליו זהו גזע וכל האטירין1) העולין מטנו הן
 ללוקח, וזהו שכתב (ישעי׳ י״א׳ »׳> ויצא חטר מגזע
 ישי, וכל שטמון בארץ ואין חטה עוברת עליו
 הוא שרש כרכתי׳ (ש® ונצר משרשיו יסרה. ובס׳
 המוציא תפילין בגט׳ שרשיו גבוהין יעייי׳ ק׳:> כאן
 שמעו מחליף כאן כשאין גזעו מחליף. * [אחי״ה
 וכנ״ה בב״ב פי: מה תמר אין גזעו מחליף אף
 צדיק אין גזעו מחליף. נדה נ״ה. מה עצם שנברא
 עטו ואין גזעו מחליף אף כל שנברא עמו ואין
 גזעו מחליף ושם נאמר בדרך השאילה גזעו
 מחליף אף משינים שער צפורין עור ובשר עיש
 וענינו אם ניטל אינו חוזר. מ״ק כיה: גזע ישישיס
 עלה מבבל.— ומאמר של משנה ד׳ פיה דב״ב
 נתפרש בגט׳ שם ס״ב. כל שרואה סני חמה זהו
 מן הגזע ושאינו רואה פני החמה זהו מן השרשין
 ועליו נתכוין פי׳ של רבינו, ובירו׳ ב״ב פ״הדט״ו.
 אי׳ הרואה את הצל זהו שורש הרואה את החמה.
 זהו גזע ר׳.חטא בר עוקבא בשם ד׳.יוסי העולה
 משרשיו ומגזעו זהו שורש מגזעו ולא משרשיו
 זהו אילן. ומקור פי׳ של רבינו הוא סי׳ רגמ״ה
 כ״י שכתב במשנה ב״ב שם: ואותן בדי.אילן
 העולין מן הגזע היינו שעולין מן האילן עצמו
 בסמוך לארץ דלוקח הוי וכי׳ ולב״ב לדף פ״ב.
 כתב: כל הרואה פני חמה כל שעולה וגדול מן
 הקלח של עץ היינו הגזע מאותו שרואה פני חטה
 הוי של בעל האילן וכל שעולה מאותו שאינו
ה מן הקרקע היינו מן ס ו כ מ  רואה פני חטה ש

 השרשים והרי הן כקרקע עכ״ל, וקרוב לזה הענין י
 כתב הרא״ם ז״ל הובא בש״מ לביב סיב. עיש] —

(zurnen ״ סי׳ קצף r 1  נזף(מל״ס •f-fjF בל״ע ^
 בעיז בם׳ ר׳ ישמעאל בגט׳ שאלו את הזקנים
 (נ״ד׳•) דכי מנזף בעלמא ולא אתי מטרא, פי׳ כי
 איכא דיתחא בעלמא. (איב אולי דכי מנזף בעלמא
 היא גי׳ נכונה אבל בגירסאות שלנו כתוב דכי

׳ ב״ב שם אבל בבבלי ובמשנה שבמשניות אי׳ בעל הקרקע וכן מוכח ו ר י ) כ״ה בכ״י ו״ו ול״ד וכ״ה באמת במשנה ד  י
ם עיי׳ רד׳׳ק בסה׳ש ערך אמר. . י פ י ע ס ) בונת רבינו ה  מב״מ קי״ח: ע״ש. ובדפ״ע חסרה מלת• הבית. י
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 מצטדיך עלמא למימרא). * [אחי״ה ובאהית
 באמת הגי׳ דכי טינזף עלפא׳ אבל בכיי ש״ם
 דכי מנדיף בעלמא ובעיי דבי מנגיב עלמא. וגם
 גי׳ רביגו יש לה על מה לסמוך כי גזב בליע ום;
 ענינו כעס וזה ענין של ריתהא ובעה״ק שניב

 אי׳ בסירוש הימה וקצף] —
• 

 1 גזר =־ גיזרא (מל׳ים *Heiimittoi^J) בפי במה
 בהמה בגט׳ ולא ברצועה שברגלו <עבת נ״ר:>
 דעבדי לה לגיזרא׳ פי׳ בהמה המזקת רגל אחת
 בחברתה עושין לה רצועה שלא יזיק. פ״א אם
 תהיה סרפה של בהמה סדוקה קושרין אותה
 ברצועה להתרפא. * [אחייה שני הפירושים האלה
 נמצאים ג״כ ברייף בקצת אריכות דברים עיש.
 ומיש בפי׳ הראשון שפסיעותיו רחוקות כבר תיקן
 בעל ליע מס׳ שבת צד מיא: שצ״ל דחוקות
 ובאמת ביה בכ״י רייף ושם ג״ב בנכון לגיזרא
 עיי׳ ד״ם שבת צ״ד ודע כפי׳ ראשון מפורש נ״כ
 ברש״י וכחי׳ הטאירי וכיה ברע״ב לשבת פ״ד. מיד
 וכ״ה בהה״ט הל׳ שבת ם״כ הל״י וכפי׳ שני מפורש
 בפיהיט להרמב״ם וכן הביא פי׳ שני הארז ה׳
 שכת סי׳ פ״ג פ״ק י׳ אצל פירש״י ע״ש. ובענין
 פתרון הטלה גיל שהוא ממש ליס הרשומה וטעמה

 סגולתי רפואה וזה מפכים לפי׳ שני] —

ר הנחתך ב ד ^ י ב ר זרא (א׳ מפעל ע י  2 גזר =ג
 ובהשאילה Holzstuck, Scheit ; נ׳) מלים
ת ת א ו ב ר  •Lanzettejy) שני גיזרי עצים ל
ם בפ״ב כיומא <כ״ר>י) ובפיו בשקלי׳ ימ״י). י צ ע  ה
 ובפיפרא בם׳ קרבן מנחה <ספרא פ׳ דמרא דנדבה
 ספיח וסוף פרק ט׳> האומד הרי עלי עצים לא יפחות
) ובפ״ב בתמיד (כ״ט•) החלו  משני גזרי עצים,

 מעלין בגזירין, סי׳ גיזרי עצים חתיכות עצים
 שהיה מנהגם בכל יום עורכין המערכה ואח״ב
 נכנסין שני כהנים בשני גיזרי עצים ומשימין
 אותן על המערכה דאטר הכתוב (ונתנו) [וצ״ל
 וערכו] עצים על האש מיק׳ א׳׳ ז׳) וכן מסורש
 בס״ג דפ״ב בייט׳ «״י» ובגט׳ דפיג [בגט׳] אביי
 מסדר מערכה ובי <שמ ל״ג־>. בזבחי׳ בסוף הלכי קם׳
 דפי קדשי קדש•׳ (ס״״ גזירים שעשה משה ארכן
) של סאה  אמה ורחבן אמה ועוביין כטחק גדיש,
 איר ירמיה באמה גרוטה 4) אמר רב יוסף אי הכי
 היינו דכתיב 5) על העצים אשר על האש אשר
 על המזבח מיק׳ אי׳ חי) שלא יהו עצים יוצאין מן
 המזבח כלום.— בר־ג דס׳ ריא אומר אס לא הביא
י (שבת ק״ל: וידו׳ שבת פי״ט רטיז ע״י) א״ר אושעיא ל  כ

.(  שאילית את רבי יהודה הגוזר פי׳ המוהל,
 בפ־ג דם׳ מרובה <ביק«״*:) אי לאו יהודיו בן
 נקוסא את גזרית לשקך7) בגיזרא דפרזלא9).
 פי׳ הייתי מקשה לך עד שהייתי משבר שוקיך,
 ויש מפרשי׳ כלי ברזל ממש כענין ובמגזרות
 הברזל (ש״ב •״ב׳ ל־א>. ובפיט בסנהד׳ אלו הן
 הנשרסין (סנתי׳ פיב:) פרחי כהונה מוציאין אותו
 חוץ לעזרה ופוצעין את מוחו בגזירין") וגם זה
 כלי ברזל ויש טפרשין בגזירין של עצים. * [אדזי״ה
 ולינ כי יתרון לפי׳ ראשון משני.והוא ל״ם
 הרשומה וענינו פכין של רופאים לפצוע בו המוח
 והוא כפו קופיץ לפי׳ שטיט והוא כליי?xozt מכין
 וכלי ברזל לחתוך ולפצוע בו. והגרזן בטיא ו׳, ז׳
 העתיקה הפשיט׳ מנזרא. ובענין גזירין של עצים
 נמצא היחיד, ירו׳ שביעי׳ פיט דליט. ויחי נדרי׳
 פיח דט״א. האומר הרי עלי עץ מביא גיזר אחד,
 ובשקלי׳ פ״ו מ״ז בגט׳ בבלי די״א. אי׳ גזיר אחד]—

) כ״ח במשניות נאפולי ופיזי וכ״ה בכ״י ב> וא״פ ולי וכן נראת מפידש״י ומפי׳ ר׳ אליקים עיי׳ ד״ס יומי צד ל״ד. אות  י
ר ק בט״ס דף ב״ד: יען שלא נמצא בנוסחאותינו הדבו ס  ע׳ ותמיד, שבעל ד״ס לא העיר כי ב״ה בגי׳ של רבינו ובדפ״ע נ
 לרבות את העצים אבל בדף כ״ד: אי׳ רק סידר שני גזירי העצים עיש וכגי׳ רבינו מצאתי ג״כ בידו׳ ספ״ו דשקליס ד״נ
 סע״ב שגי גזירי עצים לרבות את העצים ועיי׳ מעיל׳ י״ט: עצים מעונין עצים ובמנחו׳ כי: וקיו: עצים צריכין עצים.
 *) בשקלי׳ אי׳ רק משני גיזרין ובמנהו׳ ק״ו: משני גזירין וכ״ה בספרא שם׳ ובירר שקלי׳ פיו מ״ת גיזירין׳ אבל בידו׳
 נדרי׳ פ״ח דט״א. אי׳ בגי׳ רבינו האומר וכי לא יפחית משני גיזידי עצים. והגי׳ גיזירים אי׳ ג״כ בירי׳ תעני׳ פ״ר רפיה:
כיה בדפ״ר וכ״ה בע׳ גרם וכ״ה בידו׳ שקלי׳ פ״ו ד״נ: ובדפ״ע ) כ*ה לנכון בכ״י ו״ו וה״ב ו  *) כנו״ג גודש וע״״ע גדש. 4
א דע״א. ד ׳ ) וכן פירש״י ובכיי מ׳ הגי׳ הגוזרי וכן מצאתי בידו׳ מגיל׳ פ ) בנו״ג ולאו היינו דתניא. 6 ס גרוטה. 5  בטי
כ בכיי מ׳ הגזורי וכן בידו׳ ד״ד, פ״ג דג״ט. ר׳ יודה גוזריא וצ״ל גזוריא וכן בליס ניייא פתרונו מוהל ׳ ק גזורי וציל ג ו  י
. והשם גזורה גזורתא וכ״ה בלים ירו׳ סוכ׳ פ״ג דנ״ג. סליק לגזורה דר׳ ייא, י  והקבוץ ירו׳ עירו׳ פ״ה דכ״ב ע״ד שקתא דנ
 אילא, ידו׳ ע״ז שיג דמ״ב ע״ג יד,ב נפשיה על ׳גזורתא. (עיי׳ הפי׳ השני של תוספי בט״ק ב״ה: דיה שפעו). ירו׳ מגיל׳
: ירו׳ מגיל׳ שם אזל וגזר, ירו׳ קידושי׳ פ״ג דס״ד ע״ד מהו  פ״א דעיב: איל (אנטנינום לרבי) רבי חמי גזירתי. והפעל
פי ובתרגום ר פי ת י״א. שכם נסיב ומבגאי גזר עיי׳ע שכם וע׳ מבגאי אי ד,גי׳ מבי ו נ  לטיגזור ברה דארמ״תא בשבת. מ
) כ״ה בכ״י ל״ד וכ״ה בנוסח׳  מצוי הדבה פעל גזר להעתקת הטול׳ ימול׳ וגמלתם ועיי׳ דוגמאות בעמת״ר לוזה׳ לעווי. 7
סא את גזרחינהו לשקך וכי׳ וביוחסין השלם צד קמ״ח ע״ד הוזכרו שתי ו קנ . ן ) בנו״ג אי לאו יהודה ב  ובדפ״ע לשקיך. 8
י ד י ג  הנוסחאות ביחד וכתב יעב״ץ על נוסח בן נקוסא וזה ראוי למנותו בין התנאים ובשטיט הגי׳ גזרתינתו לשוקך ב
 דפרזלא הייתי קוצץ כרעים שלך בקופץ. *) בנו״ג בגיזרין אבל במשנה שם דפ״א: בגזירין ובידו׳ במשנה פיט מי״א ובידו׳

 גט׳ שם דכ״ח ע״ד הגי׳ בגיזירין ועיי׳ עוד ע׳ בעל פול וע׳ בקע גי.
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 den) בפרק אלו מגלחין במועד <מ״ק י״ח:)

 נזירות בית דין י), פי׳ פסקי דינין ופתיחין2)
 ובגמ׳ הקובר את מתו ג׳ ימים קודם הרגל וכי
 <מ״ק י״ט-> גזירות בטלו ימים לא בטלו,
 פי׳ נדחו גזירות האבלות גבי הרגל שיש לו
 לגלח וזולתי זה מגזירות האבילות ואם לא גילח
 ערב הרגל אסור לגלח אחר הרגל. — ובר״ג דפי
 הזורק מרשות היחיד <שבח צ"ז יעיא> גזרה שוד, לא
 נמיר, פי׳ לא גמיר ר״ע גזרה שוה אלא הוא דרש
 לעצמו ומזאת אתה למד דבל גזרה שוד, דלאו
 גמירי היא ליכ׳ למיסמך עלה וכן מפורש בדיג
 דפי אלו דברים בפסח (פסחי׳ ״״׳•> נהי דגזרה שוה
 לא גמירא לנו 3) דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו
 אלא א״ב קבלה מרבותיו אבל היה לכם לדון קל
 וחומר דאדם דן קרח מעצמו. * [אחייה הגרי״ב
 בהפשב״ע הרבה לשבח פירושו של רבינו ולדבריו
 מיושבת קושית התוסס׳ שבת שם ד״ה ג״ש דלפי׳
 הערוך נם ר״ע לא דרשיה לג״ש שלא קיבל אותה
 רק אמרה ע״ד מה מצינו והגרי״ב הביא ראיה לפי׳
 זה טרייף והאריך בו עיש וסמוכים אחרים לפי׳
 הערוך הביא עוד בעל מחבר ל״ע שבת צד ס״ח:
 ודע זה שאמרנו אין אדם דן נ״ש מעצמו אלא
 איב קבלה מרבו היינו לדון לגמרי דבר שלא
 נתברר לו שכן היא האמת אבל דבר שיודעין בו
 שכן היא האטת אך לא נתברר לנו סמך מן
 הכתוב רשות ביד כל אדם לדונו ולהביאו בג״ש
 כמו שאמרנו, ביה׳ ברכו׳ פ״ב דיד רע״ג וירו׳
 עירו׳ רס״י דכ״ו רע״א כל מילא דלא מחוורא
 מסמכין לה מן אתרין פגי עיי׳ פירושו ומקום
.  כבודו של כלל זה ביד מלאכי אות א׳ סי׳ ל ד
 ובענין גזירה שוד, מופנה, וגזירה שוד, שהוא
 טוסנה מב׳ צדדין עיש אות ג׳ סי׳ קכ״ו וקכ״ז ויתר
 דינים מבוארים עפ״י עומק החקירה בפחד יצחק
 ע׳ גזירה עיש היטב. ופתרון של שם תוכני גזירה
 שוהי (והקבוץ ב״ר פטיו גזר1ת שו1ת) הוא משפט
 חרוץ (בלא״ש ענטשיידונג) והתואר שוה מורה על
 שיווי שני הענינים ועיקר גזירה שוד, או עפ״י
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 שיווי התיבות הנמצאות בשני ענינים ד״ט (6סתי׳
 ס״י•) נאמר מועדו בפםח (במדבר ט׳׳ » ונאמר
 מועדו בתמיד (שם כיח׳ ני) או עפ״י שיווי הענינים
 בדרך הגיוני (בלא״ש בעגריפפסאנאלאגיע) ד״ט
 ושב הכהן.ובא הכהן עיי״ע בא. ובזה הענין נמצא
 גזיש כבר במשנה (ביצי פ״א ט״י> א״ל ביש גזירה
 שוד, ופי׳ המאירי מדין ג״ש ונ״ל שכונתו על דין
 ומשפט שוד, כלומר משפט אחד להן. ויש לי עוד
ה שוה ר י ז  השערה חדשה בענין פתרון מלת נ
 והיא כי בעצם ו-אשונה מורה גזירה חוק ומשפט
 כי להג״ש לא נמצא עזר כי אם ע״ם הקבלה
 כמיש אין אדם דן ג״ש מעצמו ומאחר שאין
 בדרשת ג״ש שום מועצות ודעת כי אם קבלה
 וחוק שאין רשות להרהר אחר מוצאו ע״כ נלמד
 הדין רק מטעם המ^ך(יונה גי׳ י׳) שמתורג׳ מגזירת
 מלכא ונלמד רק משיווי מלות דומות או ענינים
 דומים. והראיה לפירושנו כי תרג׳ הוקז גזירה
 ותרני שם שם לו חוק ומשפט (שמות ט״ו, ביה)
אל י דנ ) ן י ר  תטן נזר להון קיים ודין. ומל״ט גזרת עי
פ י״א> וכ־ה בדרז״ל ש  יי׳ י״י> וגזרת עליא היא (
 ברוב מקומות ד״מ שבת ל׳. משה רבינו גזר כמה
 גזרות וכי, שם קמ״ה: לידע איזה גזרה קשה אביא
 עליהם, עירובי׳ כיא! הרבה גזרות גזרתי על עצמי
 וכי, ססחי׳ פ״ז: אץ יכולין לקבל גזרות וכי, תעני׳
 כ״ב5 כי הוי גזרה גזרה וכי, שם כיט. גמירי דכי
 גזרי גזרה . . מבטלין לגזרה, סוט׳ י״ב. ג׳ גזרות
 גזר, ושם: מלך ברד גוזר גזרה, ב״ק ע״ט: אין
 גוזרין גזרה על הצבור אא״ב רוב הצבור יכולין
 לעמוד בה עיי׳ ירו׳ שבת פ״א ד־ג רע״ד, ב״ט
 י״א. גזירת הכתוב היא, ושם קכ״א: לא נגזרה
 גזרה על שבט לוי, סנהד׳ פיה. קב״ה גוזר גזרה
 ומבטלה בשבילו, ציז: מלך שגזרותיו קשות
 כ המן, מכות ב״ד. ד׳ גזרות גזר משה וכי ע״ז ל׳יה.
 גזירה חדשה היא וכי ושם: כי גזרי גזירתא
 במערבא לא מגלו טעמא וכי, ריה י״ח: גזרת

 המלכות, שבת קמיה: גזרה קשה, כתובו׳ ג׳:י
 גזרה עבידא דבטלא, ירו׳ תעני׳ פ״ב דס״ה: ג׳
 דברים מבטלין את הגזרה קשה וכי, גיטי׳ נ״ה:
 גזירתא קמייתא, וכ״ה בל״ס. והסעל מצוי הרבה,
 עיי׳ ברכו׳ ל״א. נ״ח: ס״א: שבת י״ג: י״ז: נ״ג:
 סיג. ק״י. עירו׳ כ״א: ר״ה י״ח: י״ט. כיה. תעני׳
 כ״ח. כ״ט. מ״ק ט״ז. ט״ז: יבמו׳ פיג: ע״ח: עיט.
 גיטי׳ ז׳. פוט׳ י״ב. י״ב: טיט. קידושי׳ י״ג. ב״ק

) ובנו׳ג גזרות ב״ד וב״ה במשניות ובידו׳ וב״ה בה״ג הלכי מועד צד מ־א עיג ובחי׳ הריטב״א אבל בכיי ט׳ וגזירת ב״ד  י
פ נהי י א׳ ה בכי ) וקרוב £ ) עיי״ע פתיחה וברש״י ובחי׳ הריטב״א אי׳ רק פיסקי דינין. י  וצ״ל וגזירות ב־ד בגי׳ דבינו. י

ס פסחי׳ צך צ״ה. ובן מובח מפירש׳י אבל בנו״ג בשלמא גזירה שזח לא גמריתו.  דגזידה שוה לא גמדיתו ועיי׳ ד׳
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 עיט: ב״ב פי: סגד,ד׳ ב״א. עיז ל״ו: מכו׳ ב״ד. ב״ב
 קב׳א: עיז ל״ח:] —

CHeerde YonZiegen י = גזיא (מל״ס נזרא י " ג ® I 
t ״ » t t * • * v 

 תרג׳ בשני חשפי עזים <מ״א כי. כ»0
 כתרי גזרי עזין). ״ [אחי״ה הרד״ק בשרש חשף
 הביאו ופירשו כלומר בשני עדרים קטנים וביה
 במתורגמן וכן הביאו ע׳ זקנים והעתקת ואולגאטא
 וכן פותר ר׳ יונה עיי׳ גיזיניאום תיזוירום שרש
 חשף ופי׳ גזרא בל״ם עדר בפרט'של עזים, ורמ״ל
 שגה בהעתקת המלה ע״י קטן! והמלה נרדפת עם

 גוררות עיי׳ע גדר ב׳] —
Pastinacke, Kiicben-J/^ בל״ע , . p בלים) * 
 gewachs) בה״ג ד״ח רע״ב גזר בין בחיותיהו
 ובין כדמבשלין בורא פרי הארמי. ושם עמוד ג׳
 גזר דמבשלין ליח גוים וכי. פי׳ בל״ע ופרפי מין
 נטע גינה שנקרא פסטינקא ושם נ״א שטונקי
 ובים צ״ל פסטונקי עיי׳ כ״כ ע׳ גזר. וסערלעם במ״ע

 של מהרזיף ח״ח.
(steinbruch בל״ם נזירתא) גיזרה , ה ר י ז ג * 1 

t ו • t *1 • ״ ד < 

ם (איני ת ר ז  באיכ״ר ם׳ זכוי־פפיר ג
 יי׳ י) איר יורן כל גזירה וגזירה שהיתר, בירושלים
 היתה קשה כפפיר, וכן ציל בפסיקתא עניה פוערה
 (בפסדר׳׳נ ייי' קל״י<:> כל גיזרה וגיזרה שהיא עתידה
 .להנתן בירושלים וכי עיש הערת הרב החכם
 ר׳ שלמה באבער ושפתים ישק משיב דברים
 נכחים. פתרון הטלה בלים אבני מחצב. ואבן

 שלטח מפע.
oiebeianbau,יי 2 גזירה,גיזרה(בלים גזירתא 
 Gaiierie) באהלו׳ פיח מ״ב הזיזין
 והגזיריות ונמצא ניב נוס׳ גזריות, גיזריות עיייע
 גזזטר וגי׳ רבינו שם, ונירו׳ שביעי׳ פ״ג דליד
 ע״ג אי׳ הגזרה. ובאהלו׳ פי״ד מ״א הגיזרה לפי
מ (יחזק׳ מ׳׳א, י״» והגזרה  גי׳ הדפופי׳ והוא מלי
ש עלייה עליונה א  והבניה. ובל״ס הרשוט׳ ענינה ו

 מזה עד לפירושינו של גזזטרא עיש. וזה מה.
 שמתרגמינן ביצורתא ותהיה לפי זה מל״מ ובצורות

 בשטים (דברי׳ אי, ב״ח).
 I®"* גזרפיתין(strafv5gte> בטלי גזירפיתין בעל
י עיש). ם ט  הערוך גרים נ ז י ד

 * [אחי־ה וכבר חרתי דעתי בעי גז זי] —
hehauener Stein, Quaderatein) גיית = nt3 
o בראש ב״ב (מ־א e  מפעל (גזה) גזז בל״ע -
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. גזית. ובגט׳  יעי" י1 *׳•> במקום שנהגו לבנות .
 דם׳ הבית והעליה (ביט קי״י:) תחתון הבא לשנות
 בגויל שומעין לו אבל בגזית אין שומעין לו.
 ובסוף מדות <פיה °יי יל״ז•,) לשכת הגזית שם
 היתד, פנהדרין יושבת ודנה את הכהונה י). ובפפיב
) ללשכת ד,גזית..פי׳  בתמיד (ביט•) ירדו ובאו,
 בנויה היתד, הלשכה באבנים ט ם ו ם ל ו ת שוות.
 תרג׳ לא תבנה אתהן גזית (שמית בי. כיה) לא
 תבני• יתהון פפילן. ויש מפרשין בדולה היתד,
 הלישכה מן הלשכות האחרות ולא היתה נראית
 עד שיבא אדם לתוכה מן ויגז שלוים (במד׳ י״א,
 ל״א)• * [אחי״ה ועיי׳ עוד על לשכת הגזי׳ יוט׳
 כ״ה. ותוספתא שם פ׳א, ותוספתא מוכי פיה
 ותופם׳ חגיגי פיי׳ב, ותופפתי פנהד פ״ז, וירו׳ סנהד׳
 פ׳א דייט ע״ג, וירו׳ הוריו׳ פיא דמ״ו. אבני גזית
. ידו׳ פוט׳ פיט דכיד: כל אלה  עיייע פפפם ד
 אבנים יקרים במדות גזית מגוררות במגירה. ונגזרה
 הטלה מפעל הרשום בתחילת הע׳ וענינו כרת
 ופפל, וכן פי׳ הרד״ק בשדש גזז: גזית אבני כריתה

 • כלומד אבנים נפפלות] —

langsam ^  גח (לדעת רבינו מאחר אולי מל״ם ־
angreifen, im ^ ולפע״ד או מל״ע gehen 
gtrei- 0.A*?או מלשון פרסי׳ ־ Kampfe siegen 
 ten) בר״ג דם׳ תינוקת מדת ס״״:) שאני כתובה
 דמגחי בה טפי כלופר משאין ונותנין בה טובא
) ובשאלות דרב אחאי  וטאחרין עד חצי הלילה,
 בנשא 4) והאימא דקא מלקי כהניא בתעניתא
י ח י ברחמי עד זמן נעילא  במנחה ביון ד מ ג
 דיומא דבפורי חויא לה בתפילת נעילה ולא
ן י ר  מחלפא5). פי׳ ביון דמתעפקי ברחמי למא ה
 עד זמן נעילה כנעילה דטיא. (א״ב תרג׳ וילחם
 בישראל (במדבר ניא׳ א׳> ואגיח קרבא). * [אדוייה
 בדם׳ אט׳ נדפסה הוספת ד״ב בעי בפני עצמו אחר
 ע׳ נח הבא אח״זד־ויותר טוב לחבר הוספת ר״ב
 עם ע׳ הנוכחי כי עיקר הוראת נוח או גיח לחם
 וכיה בכימ בתרגום עיי׳ עטת״ר להה׳ לעווי וכן
 נמצא בפוט׳ ל״ג. ירו׳ פוט׳ פיט דכיד ז שהשיר
 פ׳ אני חומה, תופפתי פוט׳ פייג יוחנן כהיג שמע
 ב״ק מבית קד,יק שהוא אומר נצחו טליא דאזלי
 לאגחא קרבא לאנטוכיא (באנטוכיא, ויותר טוב
 באנטוביס עיי׳ מאטד הגאון שייר במ״ע השחר
 שנה שלישית צד ל״ז והלאה) וכל הפיפור הזה
 מבואר ג״ב בספר קדמוניות לבן מתתיהו(פי׳׳ג י׳ ג׳).

. ״) בנו״ג דמגבי ונ״ב נ׳יא דמגתי ורש״י n n b בנויג ובאו ( ג שם היתת סנתדדין גדולת של ישראל יושבת ובי. י ׳ ר נ ב ( 1 

ת לפנינו אי׳ ב0׳ י ת ל א ) והוא ש יש עיכוב בדבר וכי וזה עולה עם פי׳ של רבינו ומאתרין. 4  גרס דמגד׳י ופי#.
 בהעלותך ססי׳ קכ״ג. *) בנו״ג כיון ד מ ש כ י ן ברחמי וכי.
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 ובזה הענין נוכל לפרש נ״ב שני הציונים שהביא
 רבינו כי טעם הדיבור כתובה דמנהי. בה טפי ענינו
 בכתובה לוחמין וטתנרין בעלי החתונה וכ״ה
 כפירוש בשבת ק״ל. דליכא כתובה דלא רמו בה
 תיגרא. וגם מאמר השני כיון רמניחי ברחמי וכי•
 נוכל לפרש שהכהנים לוחמים ומנצחים בתענית
 שלוחמים נגד יצרם ומנצחים אותו וכן ענין הטלה
 ממש בל״ע ופרסי הרשומה. אבל רבינו וכן דעת
 רש״י פירשו מאחרים ומעכבים ולפי זה הוכרחנו
 לגזור המלה מליע חגי באותיות הפוכות של מלה
ר פעמו בלכתו. ולפי פי׳ זה ח  נחי ופתרונה א
 נוח גי׳ הדפו׳ בשאלתות שם כיון דמשכי ברחמי

 וכי׳ פי׳ מאחרים ומושכים בתפילה] —

 1E3I" גח (neigen) הגוחה ברשות הרבים בעל
 הערוך גרים הגוהר. ע״ש). * [אחי״ה

 עיי״ע גד. א׳ ומ״ש] —

 3חט = גחיט (גהיט.Art .») בחלומות דם׳ הרואה
 » • ן •

 <ביכי׳ נ״י•) [וי־ו] דפטר חמור גחיט מתפילך
 פי׳ חסר מתסילך. (א״ב בנוסח׳ דידן כתוב נהיט
 טתפילף. ״ [אחי״ה וכן הוא עיקר עיי״ע גהיט
ק ח מ ר נ מ ו ל  וכן הגירס׳ בשט׳ימ בברכו׳ ופי׳ כ
 שהסופר כתבו מלא ואינו אלא חסר ומחק הוא״ו
 עיב ובאמת בל״פ גהיט ענינו נחסר ונמחק. ^ ועוד
 יש להעיר על מלה ערביי כחם כחט = •*3׳ע״
 שסתרונה נחסר ונמחק. ובכ״י ט׳ ובב״ג אי׳
 עוד עיין רבא וחזא דגהיט עיי׳ ד״ס צד קנ׳׳ד:] —
das Laciien גיחוך: נוהכא ;lachen גחך <מל״ס גווך 
 גחכן Spassmacher) בם' המפלת טין בהמה
 (נדה כ״ג•) עד שהביאו') ר׳ ירמיה לר׳ זירא לידי
 גיחוך ולא גיחך. ובס״ג דם׳ אחד דיני ממונות
 (סנהד׳ ל״ט-> גחכן הוא דקאמר ליה ליחזקאל <שכב

 על צדך הימנית ושכבת על צדך השמאלית)
 [וצ״ל שכב על צדך השמאלי(יחזק׳ יי׳ יי) ושכבת
 על צדך הימיני] <שס טסיק י׳> 1). תר״י צחקה שרה
 (בראשי׳ י״ת׳ י״ג) גחכת שרה, ויהי כמצחק (שם י״ט׳

 י״י) והוד. כמגחך. * [אחי״ה בנו־ג כתיטהא כגבר
י אכל בתרג׳ מ ל ש ו ר  מגחך. והרבה בתרג׳ י
 אונקל׳ אי׳ רק שורש חוך ודחך ע״ש עיי׳ דוגמאות
 בעמת״ר להח׳ לעווי. וכן מצוי הרבה בתלמוד ירו׳
 ד״ט ירו׳ ברכו׳ פיו ד״י ע״ג גחיך ליה חבריה,
 ירו׳ כלאי׳ פ״ט דל־ב ע־ג גחיך לקבליה. ירו־ נזי׳
 ס״ז דנ״ו ע״ג אתחטי גחיך, ירו׳ קידו׳ סיג דס״ר.
 גחכין וקטון להון, ירו׳ ב״ט סיב ד״ח ע־ג שרי
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 גחיך, שם פ״ד ד״ט ע״ד פלוני אינחך והוא אתסעל
 כטו אתגחך בל״ם. ב״ר ס״ו אתת מלתא ושדין
 גחכין, ושם פ״ל גחיך ציבודא לקליה. והשם
 גיחוך נדה הנ״ל וכיה בשבת ס״ד. מחוך דבר
 המביא לידי גיחוך, ובילק׳ מטות רמז תשס״ו הגי׳
 לידי מחוך, וכ״ה בכ״י ט׳ וא״פ עיי׳ ד״ס שבת צד
 ס״ח: ועיי״ע מחך. ובמשקל סורי גוחכא אי׳
. והטלה בל״ס  בתרג׳ משלי י״ד, י״ג, תהלי׳ ע״ט׳ ד
 צחק ושטח זכן בלשון ערבית באותיות הפוכות

 חגה = ־?*י] _

Vogelname, Reb- גחילנא (אולי מל״ע 
 h u h n) ובר נפחא בם׳ אלו טרפות בגט׳
ף (חילי׳ 0״»« פי׳ עוסות שהן ססק אם ו ע  סימני ה
 טמאין הן אם טהורין כמפורש בגטי. (א״ב בנוסחי
 דידן כתוב כוחילנא). * [אחי״ה אם כגי׳ רבינו
 כן הוא אז אולי הוא מל״ע הרשוט׳ וכן נקרא
 קורא זכר. ואס כגי׳ הדסוסי׳ אז אולי היא מלה
̂ מין עוף אחדעיי׳פרייטאג *  ערבית בחלאון = ־

 אוצר,״ש ח״ד, ט״ו] —
(der Neidische, Geizige ^  * !JlOn (מל״ע ־
 בב־ר םסנ״ז כולהון (ר״ל שמות פרטיים
 כבראשי׳ כ״ב, כיד) לשם מרדות הן טבח טבחון
 גחס גחמון וכי, כ״ה לפי גי׳ נכונה של ילק׳ סוף
 וירא רמז ק״ב. ונ״ל לגזור מל״ע הרשומה וענינו

 כילי ובעל קנאה.

 גחן(מל״ם גחן neigen, sich Mcken) תרג׳
ה <מ»א י״ח- מ״ב) וגחין לארעא. צ ר  ויגהר א
 המה כרען (חהלי׳ כי׳ טי) אינון גחינו). * [אחי״ה
 וכן הרבה בתרג׳ עיי״ע בעטת״ר להח׳ לעווי. וכניה
 בגיטי׳ נ״ז5 גחין ושקליד״ פוט׳ מי. והאי דגחין
 וזקיף עליה וכי׳ םנהד׳ ז׳: קם גחין עליה וכי,
 ב״ב כ״ז: אפשר דגחין וחליף תותיר,. בינוני פועל
 בפפיקת׳ רבתי פכ״ו היה גוחן לארץ ומנשקן,
 בינוני פעול בביר ם״כ מהלכי גחונים על מיתיהם,
 בינוני פעיל בשבת מיג רע״א בבתי גחיני דשכיח

 בהו דליקה. פי׳ בבתים נמוכים] —

 גחר = גיח1ר <בל׳ בקטרי׳ cukhra, בלים הישנה
 cuhar ובלים החדשה בהפך האותיות

 פי׳ אדום roth) בפרק הרואה מקום בסוף הלכה
ן (ברכו׳ נ״ח: ירו׳ בדכי׳  מקום שנעקרה ממנו עי
 6־ט דייג םע״ב> ראה את הכושי ואת הגיחור.
 ובגמר׳ ר׳ יהודה אומר הרואה את הים הגדול
 (ברכות ניט:) והאי דגחירי משום דדיירי בבתי

) ובילק׳ יחזקאל רסי׳ שמיד הובא רק פסוק הראשון וכן שם ) בנו״ג עד באן הביאו וכ״ה בחיד׳ הריטב״א, י  י
 הגי׳ גיחכן.
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ן אלן (כבות׳ 0״ה:> םי ׳ מו פ  אפלי י), ובבכורו׳ ב
 הכושי והטהור והלווקן 1) פי׳ בגט׳ (בכו״׳ שם לפי
 המפקנא) טהור סוטקא כדאמרי אנשי סוטקא גהיא 3)
 פי: ״אדום ביותר״. « [אחי״ה כן גי׳ ופי׳ רגטיה
 בכ״י לבכורו׳ (בקובץ כיי אנטיליק׳ דף ק״ט»
 וגוזר אני הטלה מלים הרשוט׳ שענינה טטש אדום
 ובל״פ חדשה בחילוף אותיות ר׳ קודם הי. ודע
 שגם בל״ע נקרא אדום מעורב עם לבן והוא
 צחור הנזכר בברכו׳ ל־א: ולא צחור ולא טהור
 ולדעתי צחור וגיחור אחת היא. ובאמת בכיי פ׳
 ובב״נ ברכו׳ צד י״ח: אי׳ רק צחור וכן בדפ״ש
 װינייצ׳ ובטיל׳ לי׳ מלת גיחור רק צחור ובכיי מ׳
 במקום צחור הגי׳ חיור ובגליון אדיג גיחור ולדעתי
 במקום חיור צ״ל גם בכיי מ׳ צחור ועל זה בא
 הגליון להופיף אד״ג טחור. וגיחור פירש׳י ברכו׳
 נ־ח: אדום הרבה רו־ש בלע״ז [rouge בל״צ אדום]
 ופפכים לזה בברכו׳ ניט: ד׳׳ה ה״ג ובבכורו׳ הנ״ל
 עיש וט״ש רש״י בברכו׳ ל״א: צחור רו״ש בלע״ז
 גיחור שהוא לבן יותר מדאי כבר תיקן הגרי״ב
 בהפשב־ע ע׳ צחר ובגליון הש״ס דא־פכא צ״ל
 צחור שהוא לבן וכי, טהור רו״ש בלע״ז והראיה
 שבפי׳ ליחזק׳ כ״ז, י״ח כתב רש״י בפירוש צחר
 לבן כמו אתונות צחורות שופטי׳ ה׳. י׳ וכן פי׳

 הרד׳ק לשופטי׳ ועיי־ע צחר וע׳ כבן] —

 גדור (בל־ע Hohie, Erdrias) ביש מביאין
 בפ״ח באהלות (3״» הפלעים והגחרים, פי׳
 מין חורים שטשם בא האור ובל׳ ישמעאל אגחאר4).
 וי״א מערות וחוחים. * [אחי״ה והוא ל־מ בש״א
 ייג, ו׳ עיי׳ תוייט לאהלו׳ שם אבל בסי׳ רה׳׳ג
 לפדיט אי׳ הגחורין, פי׳ מערות וחורים וכן הביאו
 הר־ש בשם הערוך בזד,״ל נחורים פי׳ בערוך מין
 חורים שבהם שמשם בא האויר. וייא מערות
 וחורים עכ״ל. ובטעות נכפל שבהם שמשם ולפ־ד
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 מתחילה היה כתוב שבהם וסופר אחד שראה גי׳
 רבינו שמשם הגיה כן בגליון ואח״כ בא לפנים,
 וגי׳ נחורים טיס וצ״ל גחורים בגי׳ רה־ג גחורין
 וכצ״ל הגחירים בעה״ק שנ״ב וכ״ה בראיש, וגי׳
 האויר בר״ש צ״ל אור ועיי׳ הרא־ש. ורע״ב יפה
ש שהוא לשון הערוך. ושם הגי׳ ד  הביא לשון ה
 הגהרים וכיה במשנה שבפשטות וכן גרס הרטבים.
 ובענין פי׳ המלה נ״ל לחזק סירושו של רבינו כי
 מלה ערבי׳ הרשוט׳ ענינה חור ומערה, ומה שכתב
 בשם י״מ הוא דעת רהיג אך בתיקון חורים
 לחוחים והיא ל״ע ־־^די* ׳ פי׳ ב1ר. והרמב״ם פי׳
 הגהרים תוספות הכותל מן ויגהר ארצה (טיא י״ח,
 מ״ב עיייע ™1>• פי׳ יציאת הכותל והטייתו עיי׳

 הרא״ש ותוי״ט] —

ט (אולי מליע ^ ScliriftstQck, Urkunde (עיי׳  ג
 6״ילעפ במ"ע מהח'י® י״יק ט״ו׳ קנ״א)יי י) גט נשים

• t r 

 Scheidebrief, Ehesclieidungsurkunde ; גט פשוט
zusammen-ט מקושר g l a t t e , einfache Urkunde; 3 
Schuld- גט חוב ; geniilite, gefaltete Urkunde 
 urkunde, Scliuldschein) בם׳ ח׳ בגיטין (מ״א דף
 ע״ז•) הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך
 חצרה הרי זו מגורשת. ועוד בזה הפרק תגן (יו׳
 ע־ח• יש״נ> היתד. עוטדת ברשות הרבים וזרקו לה

 קרוב לה מגורשת וכי, פי׳ ריח קבלנו מרבותינו
 אפי׳ זרקו לה בחצרה לא משתריא לעלמא עד
 דטטי גיטא לידה דנרפינן בין־ף (גיטי׳ פיח הל״ב
. (  דמ״ט סע״ט המחוור מכולם עד שיתננו לידה י

א יק״פ•) גט פשוט עדיו  ם׳ אחרון דב״ב י6" °י
 מתוכו ומקושר מאחוריו ד), פי׳ גט פשוט ״שטר
 פשוט כגון שטרות־ שלנו והאי גט אפי׳ בשאר
 שטרות מיידי דכל שטרות איקרו גט כדאמרינן
 (ביק וגט חוב שאין בו אחריות, פי׳ עדיו
 מתוכו במקום כתיבה תחת הכתיבה. פי׳ מקושר

י מ׳ והאי דגיחורי משום דדדו בבית אפל ובב״ב צד ל״ו. והאי דגחירי משום רדידי בבתי אפלים ובכיי א״פ ) וכיה בכי  י

 הגי• דגיהרי עיי׳ ד״ס ברכות צר קס׳יט. ובנו •ג האי דגיחורי משום דמשמשי ביממא והאי דניידו עיניהו משום דדיירי

 בבית אפל וגי׳ זו הוגה עפ״י פירש״י עיש ד־ה ה״ג משמע דד,יה מונח לפניו גם גי׳ אחרת. י) כ״ה בכ״י ו״ו וליד

) ב״ה  ודפ״ר וכ״ה בע׳ לווקן אבל בשדפ״ע דכאן והלוקן וכיה בספר המפתח לרבינו נסים ברכו׳ צד כ״ו: ובנויג והלבקן. 3

 בכ״י ו״ו ועיי״ע גיהיא וכן משמע משט״ט לבכורות כספר מזבח כפרה צד ל״א: גיהא אדום ביותר, וברפ״ע גחיא ובנו״ג

: ״לשק גט כמו שמצינו בירושלמי אבן• אתת ל י ה ם למרדכי רפ״א דגטין אי׳ מ י ד ו ע ) בשלטי ה s (  גיחיא. 4

. וכ״ה בחידושי אנשי שם למרדכי שם רק גגרשת כל חברותיה מפי הר׳ אברהם טאוסטדוק״אהי  בכרכי הים וגטא שטה ו

acates ויש במיני אבן זו גם אבן שואבת עיי׳יאחרב׳ , aga tes וכונתו על אבן אבאטים(עיי״ע) שנקראה ג״כ , ש ד ד  בשם מ

) העתיקו התוספ׳ בגיטי׳ ע״ח: ד״ד. ואת בשש הערוך והשיגו עליו שאין ראית מירו׳ מוכרת ע״ש.  לה׳ ברילל אי, קכ״ו. י

 וכן הביא הרשב״א בחי׳ לגיטי׳ ע״ח: וכתב על פר״ח דברי תימא הם דהא דכא דבתרא הוא עבד עובדא כדאטרי׳ לעיל

 <עיז:) חיזול וחיחוד ותפתח ותקני גיטא אגב ביתא וההיא דירו׳ אד׳ אמות קאי וכי ע״ש ומסיק הרשב״א אלא שדברי

 קבלה הם וראויין לחוש להם, ועיי׳ עוד המראיפ לירו׳ גיטי׳ הנ״ל. C וכיה לפי גי׳ חמשי בידו׳ אבל בבבלי אי׳ מקושר

ה במשנה שבמשניות ושם ובמקושר. כי  עדיו מאחוריו ו
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 הוא עשוי כקישורין תפירות') וכך היו רגילין
 לעשות: בראשי) הקלף היו כותבין שיטה אחת
 זכרון עדות שהיתה בפנינו ואח׳כ היו מניחין חלק
 כשיעור שיטה אחת והיו מקפלי׳ שיטה [ראשוני]3)
 הכתובה על [שיטה שניה]4) שאינה כתובה
 ותופיין אותה ![שיטה הכתובה על שיטה שאינה
 כתובה] 5) ואח״כ כותבין בשיטה שלישית בירח
 פלוני בכך וכך בו ומניחין שיטה ד׳ חלק וחוזרין
 ומקפלין שיטה הכתובה על החלק ותופרין אותן
) [חמישית]  ביחד, ושוב כותבין בשיטה <הש נ ת\
 בשנת כך וכך לבריאת עולם, ומניחין שיטה ו׳
 חלק וטקפלין ותופרין הכתוב על החלק, ובין אלו
 • הקשרים משלימין כל הזמן 7) ושאר כל השטר
 כותבין פשוט כשאר כל השטרות') וזהו פשוט
 שבמקושר. ומפורש בגט׳ <קים:) טעמא מאי עבדו
 מקושר") אתרא דכהני הוה. ודינו של מקושר10)
 שיהו עדיו חתוטין מאחוריו מאחרי הכתיבה בין
 הקשרים כדמפרש בגט׳ מפני שיכול לעשותו
. ( ״ ל הכתב־  פשוט שיקרע התפירות ויתפשט כ
 ואותן ג׳ השורות העליונות שיש בין שורה לשורה
 ריוח שורה אחת לא חיישינן. גט קרח בס״ם
ט (גיסי׳ פיא במשנה) מפורש איזה גט קרח  הזורק ג
 כל שקשריו מרובין מעדיו. בר״ג דחילק גפנהי׳ צ״א.>
 אב שכתב לגטון לבניו, פי׳ שטר צואה") ובב״ר
 םס׳ב (ספס״א) ואיכן") הוא לוקטור אמר לו ולבני
)•(א״ב תרג׳ ספר כריתות  הפילגשים (בראש׳ כ״ה׳ י,
 (דברי׳ כ״ר׳ »׳׳ גט פטורין.— לגטון בל״ר מתנת
 שכיב מרע ולקטור מציה מחמת מיתה לתת מתנה).
 * [אחי׳׳ה שני הציונים האחרונים שייכי׳ לערך
 למ״ד. כונת רבינו בציון מב״ר על מלה רומי׳
 legator וכמו כן דעת ר״ב ופתרונה מצוד, מחמת
 מיתה. ובלי ספק כך היתד, הגי׳ לפני בעל הערוך
 ולסנינו בביר בסים הנ״ל אי׳ תמורתו קדש בזד,״ל
ח שחילק בין בניו א״ל ולבני ו ל י ר ש ט  והיכן ש
י נ ב י, הילק׳(׳»>והיכן הוא נותן ל מג  הפילגשים ו
ה איל ולבני הפילגשים ע״כ נשמע ר ו ט  ק
 שמתחילה היה כתוב כגי׳ רבינו ואיכן הוא ל ו ק ט ו ד
 כלומר איה היה מצוד, ועושה שטר צואה שינתן

 ג״כ לבני קטורה חוץ משל יצחק. ומחטרון ידיעת
י נ ב  המלה הזרה נשתנה לרקטורi למלות ל
 קטורה ודו״ק. וגזרת מלת גט דעתי נוטה לדעת
 פערלעם שהוא ליע וס׳ הרשומה וענינה כתב
 וספר בלאיש אורקונדע, דאקוטענט וכן נקרא כל
 שטר, עיי׳ גיטי׳ ט״ד. גיטי ממון. ובאמת ב״ה
 דעת גדולי המפרשים עיי׳ פירש״י לגיטי׳ ט״ד,{
 דיה כתבו ופי׳ מהיל כבר החזיקו בו לקרות לספר
 כריתות אשה גט, ובפיה״ט להרמב״ם לגיטי׳ ס׳יב
 מיה אי׳ בזה״ל שם גט נופל על כל שטר
 והשטרות כולם נקראין גיטין ותרג׳ ספר כריתות
 גט פיטורין אבל הן קורץ ברוב לגט האשד, גט
 כמלה מוחלטת ואין בכאן דבר שיפול בו ספק
 לםי שעצם הענין יורה לך אי זה הדבר הוא בגט
 אשד, או בזולתו ע״כ לשונו הזהב ועיי׳ עוד תיספ׳
 רס־א דניטי׳ ב׳. דייה המביא ותוי״ט שם ורע״ב
 לביב ס״י מ־א. ובלשון שלמה אי׳ גט נשים ב״ט
 פ״א ט״ז׳ או גט אשה בגט׳ שם י״ח: גיטי׳ יי.
 והלאה. או גט כריתות כתוב׳ ט׳: סנהד׳ י״א.
 ובילק׳ וירא רמז צ״ד אי׳ גט גרושין. והקבוץ
 גיטין, גיטי נשים, גיטין עיי׳ גיטי׳ ד: והלאה
 ע״ח? פ״ד5 ועוד הרבה נלאיתי לכתוב. ובצירוף עם
 התוארים כגון גט חליצה יבמו׳ קיו. גיטא
 דחליצותא שם: גט מיאון שם. גט שחרור גיטי׳
 פ״ה: גיטא דחירותא שם ליח. גט המעושה גיטי׳

 סייח: ב״ב מ״ח. יבטו׳ שם עיש הטפדשי׳] —
$ (Mist, Excrement מל״ס באותיר ט  13S ג
 הפוכות) תרג׳ ירו׳ [בי] והדים את
 טראתו בנצתה מיקר׳ א׳׳ ט״ה ויעברית קרקבנה
 בגטישא). * [אחי״ה מתחילה עלה בדעתי לומר
 שהוא ט״ם במקום גדפא והוא ממש העתקת של
 נוצתה עיייע גדפד״ או ט״ם במקום גדשה, פי׳
 בלים לקיטה וצבירה, והראיה שבתרג׳ ירו׳ א׳
 לזה הפפוק אי׳ לגי׳ רבינו בע׳. לקט ולפקקה
 בלקטה שהוא בלים לוקטה, פי׳ מה שהוא צבור
, פי׳_ פסולת והושאל. ע ״  בזסק ועיי׳ עוד ל
. ואחרי י עיון א ר ק נ  ג״כ לזסק של עוף ש
 אמרתי שהיותר טוב לגזור מלים הרשומה בחילוף

) ב״ה בכיי רגמ״ה ונבק הוא. ה אי׳ תחילת. 3 ״ מ ג ר י ״ ב ב ( 1 . ת ו ר ו פ י דגמ״ה לביב כקישורי! ת י נ ה ככ״י ו״ו וצ״ל כמו ב ״ ב ( ' 
, בדפי װיניצ׳ אבל בשדפיע אי׳ בשנית* ובדפי פיז׳ חסרה שורה ד י כ ( ) כיח לנכו! בכיי הרגט״ה. •  >) ביד, בכיי רגמ״ה. י
: יכך היו רגילין ׳ ) ובכיי דגמ״ה הגי ה בבפנים. י  שלמה וכלי כל ספק נשמט לפנינו חיכה אחת וציל כמו בכיי רגמי
) ובכיי רגמיה אי׳ כזה: ושאר  לעשות מן ו׳ שיטין עד שיכתוב הזמן ומאריך באותו עני! שאמרנו והיו תופרי! אותן עיכ. י
) בכ״י  כחיבת השטר בותבין כשאר השטרות פשוטין. «) וכיה בב׳יי רגמ״ח אבל בנו״ג וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר. °י
י רגמ״ח אי׳ על הכתיבה. ע״כ העתיק י כ ב ו ( : טעמא מאי הוו עבדי מקושר והיינו של גט מקושר שיהו וכי. " ה י  רגמיה כ
) כונתו על לשון ב של רגמ״ה בשינויים ובהשמטות שהבאתים כין שני חצאי עיגולים. ״  רבינו פידושו אוח באות מכ־י בי
כ כילק׳ סוף חיי י e ויפה פי׳ אבל המלה ה,•באה חוץ למקומה עיי״ע לגטו! בט״ע. וכגי׳ רבינו אי׳ ג g a t u m 1 דו׳ 
ה י ן עיי״ע. «י) כ ט י ס אב שנתן א ג י ט  שרה רמז קיט אב שכתב לגיטיין ונ״ב ל׳ לע־ז לגאטי. אבל בנויג בסנהד׳ ב

 בדפיר אבל בשדפ״ע והיאך.
35 
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 אותיות כיגושט פתרונה צואת עיסות וגם נוצתה
 לש׳ קטיעה במקום נוצאתה טל׳ יצא והיינו מה

 שיצא מבית ד,רעי עיי״ע בית רעי] —
Hii lie, eig. Thai lies Ben Ilinnoin, DaH 3יא בן 
,.ein siidostlich von Joius. geleg 
dem Molochdienste geweihter Ort, aus גי ה3ם 
 גידנם .Jos. 18, 16 zusammengez) בילםרנו בם׳
 פרשת קדושים י) ובמגילת איכ׳ טומאתה בשולה
 (איני א׳׳ טי) אמרו רבותינו אע־ם שהיו כל בתי
 ע״ז בירושלם המולך חוץ לירושלם היה והיה עשוי
 צלם והיו לו ז׳ קנקלים והוא לפנים מהן והיו פניו
 של עגל וידיו פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל
 מחברו והיו מסיקין אותו באש והכומרין נוטלין
 התינוק ונותנין לתוך ידיו של מולך והתינוק
 פוציא נפשו ולטה נקרא שטו תפת והנם שהיו
 מתופפים ומנחמים בתופים שלא ישמע אביו קול
 הנער וירחם עליו. ד״א הנם שהיה תינוק מנהם
 וקול נהמותיו עילות. ד״א הנם שהיו הכופרים
) לך יערב לך יתבסס לך וכי.  אומרים יהגה,
 * [אחי״ה באיכ־ר הנ־ל אי׳ בכמה וכמה שינויים
 אבל לפני רבינו היה גם שם הנום׳ במו בילמדנו
 וקרוב לזה הובא בילק׳ שם וברד״ק לט״ב כ־ג, י׳.
; י״ט, וי; ד־וז ב י ם (ירמי׳ ד, ל״א. ל נ ן ה א ב י י ג ע כ ד  ו

; י״ח, ט׳׳ז; ׳ ם (יהושע ט״ו, ח נ ן ה י ב ו ג  כ׳ ב״ח׳ ג׳) א

 ר׳׳ה ל־ג׳ י׳) או גיא הנם (נחמי׳ י״א׳ לי) או גי הנם
 (יהושע שם ושט) או גי בני הנם <לפי כתיב במ״ב

 כ״ג, יי) היה מקום ידוע קרוב לירושלים גיא שאין
 האש נכבית מפנו היו שורסין בו עצמות הטומאה
 והנבלות ושאר הטומאות והמלה עברית פורכבת
 עכ׳ל הכוזרי סח״א סי׳ קי׳יא. ועיי׳ ג״כ הרדק
 במ״ב הגיל. והושאל בזמן מאוחר למקום שאול
 שהרשעים נוהמים שם באחריתם לדיראון עולם
 ר״ה י״ז. כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם
 ונידונין בה לדורי דורות וכי גיהנם כלה והן אינן
 כלין ועיי׳ עוד ע׳ בני מחוזא. שבת ל״ג: משפט
 רשעים בגיהנם י״ב חודש. והא לך ציון יפה
 מהזכרת גיד,נם בדרז־ל ברכו׳ י׳. ט״ו: ׳־ט. כ־ח:
 נ־ז: פ׳׳א. שבת ל״ג. קיד. קי״ח. קט״ט: עירו׳ י״ט.
 מיא: ק״א. פסחי׳ נ״ד. ציד. קי״ח. יום׳ ע״ב: ביצי
 ל׳יב: תעני׳ ה׳. מגלה י׳ד. ט״ו: חגיג׳ י״ג: ט״ו.
 כ־ו. יבמו׳ פ״ג: ק״ב: ק״ט: נדרי׳ ח׳: כיב. ל־ט:
 ט׳. גיטי׳ ז׳. פוט׳ ד׳: י׳: ב״ב. מ״א. קידוש׳ פ״א.
 פ״ב. ביט נ״ח: ניט. פ״ג: פיה. ב״ב י׳. י׳: ט״ו.
 ע״ד. ע׳ה: ע״ט. ס״ד. פנהד׳ ניב. ק״ח. ק״ט:

 קי״א: ע״ז י״ז, (ילק׳ משלי רמז תתקס״ב) ע״ז י״ח:
 מנחו׳ ציט: חולי׳ קליג. ערכי׳ ט׳ו: תמיד ל״ב:
 אבות פ״א ט״ד,; פיה מי״ט; דיא זוט׳ פ״א ביר
 פ״ט ילק׳ משלי רמז תתקל״ג. בכל המקומות הללו
 נתקצרו שלש מלות לתיבה אחת וכ״ה בל״ע
 וסו׳ הרשומה וממנו נאצלה בפפדי אונגליאום
בל״ע־^ן שאול ואבדון ובל״ס  המלה ysswx ו

 גיהנא סי׳ שאול] —
ב (ontworten, erwidern) ירו׳ בריש י J ® " 3 
ח םע״ג> ולמה לא י מ  דהוריות <פ׳יא ר
 אגיבתוניה. פנהד׳ ם׳ כר,״ג יםט"כ י״כ עיי) אפשר
 כל מאן דנא שאיל ליה הוא מגיב (ליה) [וצ״ל
 לי] פי׳ נותן תשובה). * [אחי״ה והרבה מצו•
 בידו׳ ד״ט ירו׳ ברכות פיא דיג: מגיב ליה חבריה
 ושם פ״ג דיו: וס״ד ד״ח: ולא אגיבה, ירו׳ פיאה
 פ״א דט״ו ע״ג ואגיבוניה אכין. ירו׳ שביעי׳ פיו

 דל״ו רע״ד ומגיב ליה ושם פ״ח דל״ח רע״ב אגיב,
 ההן טעמא וכי, ירו׳ תרומ׳ פ״ח דמיה: לא אגיבו,
 ירו׳ שקלי׳ פיח דנ״א. ולא אניביה, ירו׳ עירו׳ פ״א
 די״ח ע״ד אגיב ואמר ליה, ירו׳ יבמו׳ פי״ב ד״יג.
 ולמה לא אגיבתינון, ירו׳ תעני׳ פ׳׳א דפ״ד פע׳יב
 אטרינן לך אישר ולא אגיבתינון. ירו׳ סוט׳ פ״ט
 דכ־ג ע״ד אתון מגיבין לי. קד,ל״ד ס׳ עת ללדת
 אגיבון אבתריה מה דאנא אמר לכון פירוש כולן
 בל״ע ופו׳ השיב כבנין אפעל וכן ענינו כבנין
 פעל ב״ר פ־ם ואין שאילנא ליה מגייב. עיי״ע גב

 ד׳ וט״ש] —

yiSapo;, yotfXapo; בל״י אטצ׳ Maulesel) טיךר 
 עיי׳ ריט״ז בט״ר א, קט״0 י) ירו׳ בם׳
 השוכר את האומנין <ב׳ט °״י יי״*•) אם יש בנבלה
 כדי ליקח גיידור קטן אין חייב להעמיד לו חמור
 אחר, סי׳ חמור בל״י ג״דרו. * [אחי״ה ובאמת
 בל״י הרשו׳ ביה ומלת גיידרו הוא בל׳ קלילא
 חמור קטן jp1׳ya.sS0 וזהו ג״ב גיידרון של מעלה
 בעי׳ גדרון ד״ל yaiSoGptov• ועי,י׳ עוד ל״ע הרשוט׳
. j • 3  בע׳ גדרון ובל׳ים נקרא עגל ובהמה ^
 ודע שממה שפי׳ כאן ובע׳ גדרון שבל״י קורין
 לחמור גיידרו והחריש מע׳ אונוס היא לפיד ראיה
 מופתית שבע׳ אונום הוספה מאוחרת היא ע״ש

 פ״ש] — (א״ב עיייע גדרון).

 * ניהא עיי״ע לפעלה אחר ע׳ גהא.
 * KW3 (Heidenthum, Nichtjudenthum) עיי׳ע

 גוי שממנו נאצל שם מופשט זה.

ה כילק׳ שם ובאיכ״ר חסרה כי ) ו ) בתנהר יבילק׳ לי׳ אבל אי׳ בהרחבת הלשון בילק׳ ירמי׳ רמז רעיז בשם הילמרנו. 1  י
. y x i o x p o ס ; . פ ס יענה, ובהעתקת הרד׳יק נסמן בשנים הגי׳ הנד, יצ׳׳ל יהנה, ^ !שש כ ׳ ובד׳ אמש׳ ופר׳ בטי ה ל ג  ד ה
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(מהשם נאה (עיי־ע גא אי) התואר  * גיותן גאותן

 הסורי גאותנייא hochmathig, stoiz) בב״ר
 פפ״ה כדי לסטוך רשע אל רשע . . גיותן לגיותן
 ע״ש מ"כ ונילק׳ דניאל ריש פרש׳ ה׳ הגי׳ גאותן
 לגאותן. הקבוץ שמ״ר פ״ח הגיותנין שעושין
 עצמן אלוהות, ונתנהו׳ וארא הגי׳ גאותנץ, ובדריא
 דפ״ב גיפתנין. וכן תר*י א׳ שטות ט״ו, ז׳ גאונך:
 ובסוגי גיפתתנותך, וגיותן וגיבתנותא מצוים בתרגום
 לסעטים עיי־ עמת״ר להח׳ לעווי ח״א צד קכיט.

׳ע ab- zerreiben) בביר סל״ג הן יי(טל׳ | * 
 דיהבת אשפע על אותו העני קרא משפטיך
 תהום רבה (יייזלי׳ ל״י׳ י> הן דמחיית גיית ופי׳ טיב
 לשון גודל וגיאות. והדוחק נראה לעינים ולדעתי
 היא מלה ערבי׳ הרשום׳ ופתרונה ^זחק ומרק
 ושיעורו לטי שאתה נותן טובה תתן בשפע רב
 ולטי שאתה מכהו תמרק ותשהק אותו ובנ־א את
 בתנהומא ובפסיקתא שור או כשב צד ע״ד
 מדקדק. וזה ראיה לאמיתת פירושי כלומר דקדקת
 ותשחק אותו היטב הדק ורבינו גורם גיית ג״כ אצל
 נ״א אבל הובאה רמלה בע׳ גיית חוץ למקומה כי

 אות תייו כינוי הפעל הוא.

 ״ גיל עיייע גל.

zusammenrollen, JV• ל בל״ע  ״ גי_יל (בל"0 גיל, |
 eig. wenden) ירו׳ יומי ס״ז דמ״ב: כד דהיא
 חדא אוריא תהא ני.יל לה להדי סרוכתא, ובירו׳
 מגיל׳ ס״ד דע׳יה: הגי׳ תהוי גוילא ויותר נשתבש
 כידו׳ פוט׳ פיז דכיב. תוגייל וצ״ל תהוי גייל וכצ״ל
 בידו׳ מגילה שם במקום שאין גוילים ס־ת ברבים: אין
 גיילים וכי, פי׳ אין גוללין ואות הכפול נהפך לירד
 עיייע גייף, וכיה בל״ם וע׳ הרשומה וענינו גלל.
(Voikshaufe, Schaar בלים גיסא בל״ע)גץס 
 בפי ואלו עוברין בפסח (פסחי׳ פ״ג מיז דמ«ט.)
׳ <קנ־צ.) ו מ ב ה י נ  ולהציל מן הגיים י). ובסוף מש
 אתה יודע *) שהמדינה הזאת משובשת בגייסות
ה וכיה באמת בליע הרשומה. ׳ ׳  סי׳ חיילות. •נאחי
 וכניה יבמות קכיב: רדף אחרינו גיים וירו׳ יבמות
 פט״ז דט״ו ע״ד ירד הגיים עלינו, ב״ק קי״ד. המציל
 מן הנהר או מן הגיים וגי׳ ידו׳ נ״ב בהגהת רי״ם.
 בפפיקתא רבתי פכ״א דמ״ב: גיים גיים מן הגודר
 ולוקים מן סופיתא והיו מתגנבים וכי וכפסיק׳ שם
 עמוד ג׳ אי׳ גייס מן הגדר אלקים מן סוסיתה היו
 מגנבים וכי, והמפרש בדם׳ כרעפלוי כתב ולוקים
ו אותם וטעות הוא כי לוקים לפיד הוא ק ל  ו

 לקום של מקרא (יהושע י״ט- ל״» ותכונתה היתד,
 אצל ים כנרת ובן סוסיתא היה בשכנות טבריה
 שהיא קרובה לכנרת וזה מה שאמר לוקים מן
 סוסיתא, סי׳ אנשי מקום לקום באו מעיר סוסיתא,
 וכן משמע מידו׳ מגילה פ״א דיע. שלקום ולוקים
 אחד הוא. ברכו׳ ם׳: אתא גייפא שבייה למתא
 פי׳ בא גדוד ושדד את העיר. וכד,״ג בכ״י מ׳ אבל
 גי׳ דבינו עיייע גרב א׳. וכן מפורש גד גדוד
 יגורנו(בראשי׳ מ״ט• י״ט> בידו׳ סוטי פ״ח דכ״ג. גייסא
 אתי מגייסתיה והוא מגייס ליה וקרוב לזה בב״ר
 פצ״ח גייפא אתי למגייס יתהון ואינון מגייפין
u ^  גייסא. והפעל נאצל משם וכמו כן בל״ע -
 כלומר הכין ומקבץ חיילות למלחמה וכ״ה בדרז״ל
 וכ״ה בויקיר פייז התחיל מגי״יס חיילותיו למלחמה
 רות״ר ס׳ וימותו כמה גייסות אני יכול לגיים.
 והקבוץ גייסות אי׳ עוד בתעני׳ חי: גדול יום גשמים
 שאסי׳ גייסות פוסקות בו. ירו׳ תעני׳ סייג דס־ו
 ע״ד באו הגייסות לעירו, ירו׳ סובי ם־ב דנ״ג.
 שומרי גייסות. שמיר פכ״ב משל למי שראה
 הגייסות באות עליו . . מה עשה נטל בנו בידו
 והיה נלחם עם הגיים. — גייס טיס במקום גוים

 עיייע גוי ועי גויה] —

 ?ײס (Cajus (Caligula) ־= ,Vi'io;, = Gajus) ירו׳
 םוט׳.פ״ט דכ״ד: כעשה ששמע שטעון
 הצדיק בת קול יוצא מבית קודש הקדשים ואמר
 נהרג גייס גיליקס ובטלו גזרותיו ובבבלי הגי׳
 גסקלגם, ובתוספת׳ פוט׳ פי׳ג גשקלנוס, ובשהש״ר
 ס׳ אם חומה גיוסלוקין בלי ספק ט״ם נפל כאן
 וצ״ל גיוס .קלגלום והוא היה קיסר דומי צורר
 היהודים שצור, להם להעמיד תמונת צורתו בהיכל
 וחי בימי אגריפס וידידיה אלכסנדרוני ושמעון
 הצדיק הוא שמעון שחי בימיו אשר בא זכרונו
 ג״ב בבן מתתיהו בקדטוניו׳ פייט, ז׳, ד׳ ועיי׳ עוד
 מ״ע לטהרז״ף ח״ג צד תיט. וזה מה שכתיב בפייב
 במגיל׳ תעני׳ בתרתין בשבט וכי בעסרין ותרין
 ביה בטילת עבידתא דאמד סנאה להיתאה להיכלא
 דלא למספד. ובצידה לדרך דמיח. א״ שלח
 קסלקלגוס [וצ״ל קיים קלגלוט] את הצלמים

 להעמידם בהיכל.

ס עיי״ ע גס. ס ו ס, גיסא, ג ו  * גיס. ג

der י = גויה ^ פ ״ ל פ או מ י ל ו מ א  2ייף (
 Beischla^ namentl. der unelieliclie) כנם׳
 דם׳ הבונה (שביי ק׳׳י•) אחים בט״ע ני״ף אחס

) וכד,״ג בידו׳ ובמשניו׳ נאפולי ופיזי וברייף וברמב״ם פיג מהלב׳ חו״מ הליט זבפי׳ הרע׳׳ב ונת״ג בכיי מ׳ 1ב׳ ואיפ  י
 עיי׳ ד״ס פסחי׳ צד סיט. וכה״ג בניא בדפיסי׳ אצל הגי׳ נכרים ובדפוסי׳ הישני׳ אי׳ גויס וצ׳׳ל גייס. *) בנוי׳ג אתם יודעים.

* 35* 
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 עליהם מפני שבעטו נגיף. פי׳ שלא ניאפו י).
ת <ריש פ״ג וכ״ח ח  בריש ויק״ר פרש׳ מלא כף נ
ר פ׳ טוב מלא ובילק׳ קהלת רמז תתקע״א) ובריש י ל ה ק  ב

 פפיקתא דעשר תעשר «י «י־י-> טתלא אמד גייפא
) פ״א גיירא3). (א״ב  בחזורין ומפלגא לבישיא,
'׳> נייפא ונייפתא.  תרג׳ הנואף והנואפת «ייקי' °׳
 פי׳ נואפת בשכר תפוחים וטחלקתם לחולים).
ה וגוזר אני הפלה מל״ם הרשומה וענינה י י ח א ] * 
 כמו גויה אבר המוליד וכן נקרא בויק״ר קלפ״פ
; וכן הגי׳ בשבת ף ו ג  ב״ה האבר עיש ערלת ה
ף לפי גי׳ כיי ט׳ וא־ם ו ג  ק״ד. מפני שבעטו ב
 וברשיי דם׳ קראקא ובע״י הראשון עיי׳ ד״ס שם
 צד קי׳ג. ועיי״ע גף האחרון. ועוד י״ל כי אות
 האחרון והיינו תי״ו נשמטת כי גפת בלים הרשום׳
 פתרונה תשמיש ובדרזיל תשמיש שלא כקדושה
,gap והיינו ניאוף. ועוד י״ל שהיא מלה בקטרית 
 פי׳ שכיבה והיינו שלא בקדושה עיי ניאוף וממנו
 הפעל גפתה לאמו בסנהד׳ פ״ב: עיי״ע שולנאי.
 ועוד י״ל שהוא מלשון גפף, פי׳ מחבק ועיי
 חיבוק נעשה או נעשתה נואף ונואפת, וכ״ה בידו׳
 כתובו׳ פ״ז דל״א ע״ג מנפפין סוטה, סי׳ אם חובקה
 איש אותה נידונת כסוטה. והתרככות אות הנפולה
״ל וע׳ גיל). ה (עיייע גגמי 1ע׳ ג י ו צ !  לאות TV ׳הרבה נ
 וכן מצאנו במלה זו בעצמה בירו׳ ױמ׳ ם״ג דמ״א.
 ובקש1(ריל הסער הגדול) להטיל עוד שני ועמד
י ם ו, פי׳ מחבקו ניקנור את דלתותיו ובבלי  ו ג י
ה ופ־רש״י וחבקה] — כ ר כ  ל״ח. אי׳ עמד הוא ו

 * גייץ׳ גײץ (בל־ם ^עmit Gier es3en) הוריות
 י״ג. אפי׳ גלימי גייצי גי׳ רבינו גגטי ע״ש.

 פי׳ בל״פ אוכל לתאוה ועיי׳ עוד ערך הבא.

 געת (du zerreibst) בכיר פל״ד<ל״» ויזכד אלהים
 את נח: על העני 4) קרא משפטיך תהום
 רבה (תי׳לי, ליי׳ ײ הן דמחיית גיית. ובויק״ר ם׳
 צדקתך כהררי אל « ובפפיקתא דשור או כשב
 (פסרר׳׳כ צי ע״י•) הן דטחיית דקדקת. * [אחי״ה

 בפסיקתא שס ובתנחוט׳ אטור פי׳ ו׳ צד רכ״ז: איי
 הן דאת מחי את מדקדק, וכ״ה בויק״ר שם: אן
 דאת וכי, וגי׳ ב״ר הובאת בע׳ גיי ושם חויתי
 דעתי על גזרת המלה. והרט״ל העתיק טהאל
 בחסרון הבנה וחשב שהיא מלשון גיא. אכל
 האמת שהיא בליע <ע״יע גיי> כמו ישחק בל״ט.
 ולדעת רבינו התיו היא שרשית. והראיה לנ״א
 מצאתי בתרג׳ איוב ט׳, ייז שהעתיק בשערה
ק עטי וענין שוף ד ק ד  ישופני דעד חוטי בינתא מ
 ג״כ שחק וכתת וזה סתרון מלת דקדק כי דק =
 <-<J בליע הוראתה שחק וכתת. ורבינו חשב כי אות
 ת׳ במלת גיית שרשית היא'ואם כדעתו כן הוא אז
 נוכל לפרש גייצי מערך הקודם מאותו ענין כלוט׳
 שחקו ודקדקו העכברים בשיניהם ובע׳ גגפי פי׳
 רבינו על נכון מקרטטין והיא ל״ע *fa כתת וחתך
 ועיייע קרטם שסירשו שס רבינו מחתך. — ובילק׳
 ישעי׳ ר׳ רמז תשכ״ז חסר המאמר האחרון] —

Stoppel J®- גל = גילה (לדעת רבינו קש טל״ע 
פ ^ Rohr, Schiif, staude ובל׳ ל״  ולפע״ד מ
 ארמניא: ניליתא) בסיג דם׳ כירה (שכת מיז:) בי
 רב חמא הוה ההיא מיטה גיליתא דודה מהדרי לה
 ביומא טבא 5) בדיג דם׳ ר״א אומר תולין <שנת
 קל׳׳ח•) ה ג ו ד י) והמשמרת כילא וכסא גלין י)
 לא יעשה ואם עשה פטור אבל אסור פי׳ כסא
ק׳ נ אי ׳  גלין ומטה גיליתא מלשון לגבבא גילי (תרג

ע כאן ונע׳ גר ג׳ לנושא פ ד ב ) כ׳יה לנכון כדפ״ר וד׳ אמש׳ וככ׳יי ונ״ד, נקהל״ר ונפסיקת׳ שט ושט ו ) וכן פירש״י. ז  י
י ו״ו וה״נ ידפ״ד ונ״ה נע׳ גר ד׳ ע״ש שהניא שתי הנוסחאות וגי׳ ״ה בכי ) נ  וצ״ל לנישא וכ׳יה בויקי׳ר ונילק׳ קהלי. 3
ר נקהלי ס וחולקת לחולין. ו חי ת עברית מנאפת נתפו ק ת ע ה כ בפסיקתא שם: ובשמ׳׳ר ם שי״ א הובא המשל נ י  גיירי אי׳ ג
כ ובלי כל ספק בא מגליק  אי׳ אחרי שהביא המשל בזר,׳׳ל פירוש נואפת בתפוחים שלוקחת בשכרה ומחלקן לחוליס עי
ו גייסייא בחוזרין מ א מתלא א  לפנים. ובתנחום׳ פ׳ ראה סי׳ י׳ צד שכיא הגי׳ ומחלין אמר בחוזרק ומפלגיה בחולין סי
 ומפלגא לביש־ד, וכבר הוכיח הרב ההכם שלמה באבעד בפםקדר׳׳כ צ׳ו הערה י״ב כי בנוסח׳ הראשונה חסרה המלה
ת בחולין ובנוסחא פ״א צ״ל גיירי במק-ס גייסי וגם הוא העיד בצדק שרמ״ל בע׳ שלנו הפריד ח  גייפא גס צ״ל לחולים ת
ו שהפי׳ אשר הביא הערוך [צ״ל מוסף הערוך] אחר לשון התרג׳ מוסב אל המאמר  בטעות את הערך לשנים ונעלם ממנ
) בכיי מ׳ הגי׳ מטה ג על אוחו העני אבל בפסיק׳ בסמיך ובתנחומ׳ ובויקיד הגי' על העני. י י ו ) כנ  אשר בראש הערך. 4
 גלילתא דהוד, מהדרי וכי וכן מצאתי באו׳ז הלכי שבת סי׳ ע״ה ס׳׳ק אי. וגי׳ גלילתא אי׳ ג״ב בדש״י דפי שונצ׳ עיי׳
 ד״ס שבת צד מיו. וגי׳ דהוה אי׳ ג״כ בכיי א״פ אבל בנו״ג מטת גללניתא הוה מהדרי וכי ויתר שינױים הכאתי בע׳
ה חייב משום בונת. ל י ל ג ג המרכיב מיטה ש ת רפי״ב די״ג רעי נ  אסל עיש וראיה אמיתית לגי׳ רבינו מצאתי בירי׳ ש
) כ״ה בכ״י ו״ו ול״ד ובכיי bv רשדי׳ל הובא בסח״ב להפשב״ע צד קי״ז, וכן הגי׳ בע׳  וגיליתא הוא בלא״ר כמו גילה. 6
ה בנוסחאותינו וכן היה מתחילה בכ״י ט׳ ונגרר והוגד. הנוד וכ״ה בכיי א״פ עיי׳ ד״ס שבת צד כי  אסל ובעי גד י״א ו
 קסיא: ועיי״ע אסל ובהיד׳ ד,מאירי כתב בזד,־׳ל הנאד ויש גורסין הגיד והבל אחד והענין הוא חמת מים ע״כ. עיייע גד
) וכ״ה בע׳ אסל ובע׳ בם א׳, וכה־ג בנוסח׳ ובכ״י אבל בכ״י א״פ גיללין עיי׳ ד״ס שם.  י״א. ובדפ״ע הגי׳ בט״ס הנוד. 7
 ובעה׳׳ק שניב הגי׳ גליל ולדעתי נתקן כן עפ״י מה שכתב רשיי בשבת קל״ח. דייה וכסא גלין ע״ש. והיותר טוב לגרוס

 בסא גילץ.



ז ע ל ר 3 - ( ה ל י = ג ) ל  277 ג

 שטות הי, י׳׳ב בעד העתקת י'קשש ק׳®) כלוט׳ שהן רפויין

 על הרגלים ונוחין לתקן ולפרק כקש על כן ביו״ט
 ובשבת מותר להחזיר המטה לכתחילה אכל כסא
 גלין יש לו יותר עסק מעט ע״כ פטור אבל אטור
 וכיצד הוא עשוי עושין שני עצים כל עץ ארכו
 מעט יותר מרוחב הלוח ולכל עץ ג׳ רגלים י)
 ומשים אותן העצים תחת מראשותי הלוח ועוד
 מפורש בע׳ אסל. בס־ק דטוכה בגט׳ חבילי קש
 (סיב׳ ׳״י•) חזיא לכי סתר לה לטינקט ב ג י ל י ה ו י).
 פי׳ ק ש. * [אחי׳׳ה וכן פירש״י בסוכ׳ שם, אבל
 בענין מטה גללניתא סי׳ בשבת מ״ז: ט ו ר נ ד י ץ
 כ״ה בד׳ שונצ׳ ונ״ל להגיה טורנלי׳׳ץ והוא בל״צ
 toume- lit בלא״ש בעװעגליכעם בעטט וגוזר
 הטלה לפי זה מלש׳ גלל, פי׳ תנועה וסיבוב
 ופירוק יזה מה שהוסיף רש״י לשבת קלייה. לפרש
 מטה גללניתא שהוא שם מקום ו מ ם ר ק י ן
ן ת ו ן א י נ ע ו ט ן ו ת ו א ס כ ן ו ה י ת ו ט  מ
ו ע״כ, ת ו ן א י ר י ז ח מ ן ו י ר ז ו ח ן ו ט ה  ע
 ומוציא אני המלה מל־ם הרשומה -וענינה קנה סוף
 ואגמון וכן סתרון המלה גלא בלים. וכנ״ה בםוכ׳
 ליד. חילפא גילא עיי״ע חלף בי. חולי׳ ט״ו: מ׳׳ז:
 גדםא או גילא, עיי׳׳ע בץ אי. חולי׳ נ״ו. גיטי׳
 ס״ט. גילא דחיטתא, נדה כ״ו: גברא דרמינן ליה
 בגילא דחטתא. פי׳ בשבלת וקש חיטין כלומר
 בשאלות גרועות. שבת ק״י. מנחות טיב: מנביא
 גילא עיי״ע מנביא. והקבוץ בברכו׳ מיד: גילדני
 דבי גילי, סי׳ דג הגדל במקום קנה ואגמון ורבינו
 סי׳ בענין אחר עיייע גלדן. ביצי י״ד: הא בעפרא

י ופירש״י קש] — ל י ג  הא ב

(Thfire, Thor yon גלל sich drelien, wenden) 7a 
 בם׳ המוציא יין בגם׳ עצם כדי לעשות תרווד
 (שבח"״»•> ושל גל אע״ס שחיברן וקבען י) במסמרין
 טהורין, סי׳ דלת כמו טרוקו גלי דלא ליתי עבדי
׳ תםילת השחר (ברכו׳ כ״ח•) ובר״ג פ ן נמ,1יא,ל ד ב ר  ד

 דם׳ הנוזל ומאכיל (ביק קי־ב סע״»> בר חמוה דר׳
 ירמיה טרק גלי C באסיה דר׳ ירמיה. ובע״ז בס׳ ר׳
ה (ע־ז נ״ח.) א״ל ט ו ע ת ב ן ג י ח ק ן  ישמעאל בגט׳ ל
 דבא לרב אליקים שמעיה טרוק גלי דלא ליתי
 איניש וליטרוד5), ובס׳ המקבל בגט׳ המקבל שדה
 מחברו לזורעה (ב״ט ק״י״•) ובם׳ השותסין בגט׳
 בוסין אותו לבנות (ביב ח׳•) א״ד יהודה הכל לאיגלי
 גפא ואפי׳ מיתמי י). פי׳ ר״ח אגסא סגירה מלשון
 יגיסו הדלתות (נחמי׳ ז׳. גי>׳ אגלי שערים כמו

 I מרוקן גלי(ברבו׳ יניא כלומר לעשות שערים לעיר.

 * [אחי׳׳ה וכענין הזה פירש״י לבימ ולביב ועיי׳
׳ י״ב. וז״ל כיי רגמיה לב״ב  עוד לשיר השירי׳ ד
 הנ״ל אגלי גפא לשון הנפות הדלתות ויום׳ י״ח.)
 כלומר לנעול שערים שעושים לפני פינת העיר
 משום מצור העיר עכיל. וכניה בםנהר קייג םע״א
 ובילק׳ מ״א רמז ר״ז משל דאליהו למה הדבר
 דומה לגברא דטרקיה לגליה ואבדה למפתיחיה.
 ומלת גל נאצל׳ מפעל גל, גלל וטעמה הדלת

 שתסוב על צירה] —
Zeitaiter; J?*גל = גיל (בל׳ שמרוני וכן בל״ע ־ 
on gloichem Alter und ubtg•. 3| גיל ; Alter 

 von gleichera Geschick) בס׳ אלו מציאות בגטי אף
 השמלה (בייט ביז:> בשומא מצויה בכן גילו קא
 מפלגי. ובם׳ אחרון דיבמות בגט׳ אין מעידין
 (יבמות ק״ב•) ובס׳ אין בין המודר בגט׳ המודד הנאה
 מחבירו (נדרים ל־ט סע״ב> נכנס לבקרו בעישוריתא
 דבי ר׳ ובבני גילו7) פי׳ גילו דורו וכן בלשון
 ישמעאל׳ פ״א בבן מזלו. * [אחי״ה כהיג בכיי ו״ו
 בצירוף כ״י ביר וכן משמע מעה״ק שפי׳ בן גילו
 בן(דודו) [צ״ל דורו] ובן מזלו. ובכ״י ל־ד פיים
 רק וכן בלי״ש. ובדס״ע רק פי׳ בבן מזלו וכן
 פירשו המפרשים. וכנ״ה בב״ט לי: לא נצרכה
 אלא לבן גילו דאמר מר בן גילו נוטל אחד מס׳
 בחליו. מגילי י״א. אחשורש אמר רב אחיו של
 ״ ראש ובן גילו של ראש וכי, בן גילו של ראש
 בן גילו של נכוכדנצר הרשע כה״ג בכ״י ל׳ ובכ״י
 ילק׳ ס׳ עקב, עיי׳ ד״ס מגיל׳ צד כ״א: והקבוץ
 בזבחי׳ קט״ז: זילו ודברו תרי עולמא גילאי וכי,
 כה״ג ברש״י עיש רות רב׳ פ׳ וימת אלימלך גילין
 וגילין וחבורות חבורות מביא הקב״ה לעולם מת
 א׳ מן הגיל ידאג כל הגיל חבר אחד מן החבורה
 תדאג כל החבורה. וסירש מ״ב נילין בני אדם
 שהם בני מזל אחד ע״כ. והיותר נ״ל שהוא בל״ע
 הרשום׳ ענין חבורה ולהקת אנשים. והראיה כי
 בשבת ק״ו רע״א בתמורתיו: אחד מבני חבורה
 שמת תדאג כל החבורה וכי. וגם ענינו כמו דור
 בלים וכן תרג׳ השומרוני דור עיי גיל. וכיה ל״ט

 (דניאל א׳ י׳> מן הילדים אשר כגילכם] —
 גל (מל־ט, ובל״ם גלא Woge״ ,Weiie) בפי אחרון
ם <יב0יח קנ״א•) וכל גל י ט  דיבטו׳ בגט׳ נפל ל
 וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו
 חכמים אם באו רשעים על אדם ינענע להם

) כ־ה בכיי ו״ו וכ״ח בדפיע וכה״ג בכיי מ׳ אבל בנו״ג ה בכ״י ו״ו ול״ד ובפירש״י אי׳ ויושב על ד׳ רגלים. י י ) כ  י
) וכ״ה בכיי שים ובנו״ג טרוק טרוק גלי דלא ג גלא. 5 ׳ ו יג שה-ברן בדלת וקבען. ») בנ ו ) בנ י ליד. 3  בגילייהו וכ״ה בכי

) בנו״ג כבן גילו, ) בב״ב הגי׳ לאגלי ג6א. ד  ניתו אינשי דניטריד וטיס הוא עיי׳ דיס לע׳׳ז מי ס״א. י
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 ראשו. ונש׳ ה׳ במקואות (מ״י> גל שנתלש ונו
ה וכניה נינמות שם ותוספתא י י ח א  מ׳.סאה. • [
 ינטות פ״ד קהל״ר דים שלח לחמך גל טרדני
 (טרדני הגל) ונימי ינטו׳ פט״ז דט״ו ע״ד טרפני
 גל. תוספתא שם גל טורד אותו ומעלה אותו
 ליבשה, קהל״ר שם מגלא לגלא סליק לינשתא.
 והקבוץ כשט״ר פייט כמה גלים קשים עברו
 עליהם וכי, ויק״ר פיה פסיקתא דר״כ ק״י: ילק׳
 ישעי׳ רמז רס״ד בת גלים מה הגלים הללו
 מסויימים בים וכי, ביבמו׳ קכ״א. כיון דא־כא גלי
 איפור גלי אשסולו, וכ״ה בתרג׳ זכרי׳ י,, ייא גלי
 ימא ובתרג׳ איוב ט״א, י״ח גללי ימא וכיה בתריי
 א׳ דברי׳ כיה, י״ח וכיה בלים גלא וגללא. ומל״ט
ך עלי עברן(תר,לי׳ מ״ב׳ חי) ונקראו כן לםי שגלי י ל  ג

 הים מתגלגלין בתנועות עיי׳ רד־ק שרש גלל]. —
 נל (מל״מ Steinhaufe, Schuttliaufe) בם׳ אחרון
) נמצא טמון בגל. ובם׳ י:  . דפוט׳ <פיט מ״כ ימ'
ג דב״י•:) מצא בגל או י  אלו מציאות (כ״ט פ׳־ב מ
) [וציל ו ב ס ג ו ס] ו ף גטי בס ו  בכותל ישן י) (
 פטיו באהלות (ם״״ בית שמלאהו עפר או צרורות
 (ביטלו) [וצ״ל וביטלו] י) וכן כרי של תבואה או
 גל של צרורות אפי׳ כגילו של עכן אפי׳ טומאה
 כצד הכלים טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת.
 ובפ׳יט בנדה <°״א•) לגל טמא שנתערב עם שני
ה וכנ״ה כתוב׳ ט״ו. לפקח י  גלין טהורין. * [אחי

 עליו את הגל. ברכו׳ נ״ח. שבת ליד. ב״ב ע״ה. •
 פגר,ד׳ קי. פסיקתא עניה פוערה צד קל״ז. גל של
 עצמות, ירו׳ פסחי׳ פ״ח דל״ו. גל ארוך . . גל
 עגול. והקבוץ בכלאים פ״א מ״ב חזית גלים ופי׳
 בידו׳ כלאים ס״א דכ״ז. ר׳ חנניה אטד(חסדיגרון)
 [וגי׳ הר״ש לכלאים שם הסא דאיגרין] ופי־ הר״ש
 גל תרג׳ דגורא כלומר הגדילים בגלים והרמב״ם
 בפיה״ם פי׳ הפא ההררית וכן פי׳ הרע״ב חסא
 הגדילה בהרים ע״כ ותהיה לפי זה המלה ל״ע נול
 = צד ההר וההר עצמו, ורבינו פי׳ בע׳ חזר
 ג׳ חםא מרה והיא חזרת שבשדות יוא״כ חשב
J פי׳ שדה, וכן בל״פ  שהמלה ל״ע ולים ^
S פתרונה דבר שגדל בשדה. וגל ל״ם הוא f 

— [ ט ״ ה (בראשי׳ ל־א- נ ז ל ה ג ד ה ן ע  מ

 3ל (= נולתא Mantel, Gebetmantel מל״ם גלא
Haiie, והקבוץ J ^ , Jגולתא, ובליע -<־ 

 Decke) גולתא גלי ותיב י) בדיג דם׳ המוציא יין
 (שבת ע־י:) פי׳ גלה אותו למעלה ושב על האבן
 או על העץ ולא תשב עליה. בר נש דאתי
 לקובלנא הוא •אה וגולתיה יאה 4) בר׳ג דם׳ יש
 נוחילין (ב״ב קי״א סע״» פי׳ בן אדם הבא לנגדינו
 הוא נאה וכסותו נאה. ובם׳ משילין בגם׳ וכן
ת יע״» אחיכו עליה אטד י  האשד, ששאלה (ביצה ל
 להו גולתייכו שקלי. ובהגדה דם׳ השוכר את
 הםועלין (כ״ט «׳״•) וגולתא דדהבא פרסי עלך.
 ובב״ר םיכ (י״ט) ויעשו להם חגרת (בראשי׳ ג׳ זי)
 אסטכיון5) גולין סדינין6), ובם׳ ל״ז(ליי) כפיתו
 בסרבליתן (ײיאל ג׳׳ ב״א) ר׳ יודן אומי בנוליהון
׳ , לבטי ב׳ ) »י ר  רב ה ו נ א C אמר במוקסיהון. בגד ת
ײ נולתא. על כנסי בגדיהם (במדבר שס>. י  ט*ו. ל
ך תר״י [א׳] גוליהון 5 גדלים תעשה לך ת ו ס  כ
ט וכי. • [אחי־ה כיה לנכון בכיי ה״ב  (דברי׳ כ״ב׳ ״

, ולכאורה כונת' ך ת ו ס  אבל בדפוסי׳ נשמט׳ מלת כ
 רבינו בהך וכי על יתר התרג׳ ד״ט במדבר ט״ז, ב׳
 עבדו נוליין וציציתהון כלהון דתיכלא עיי׳ סירשיי,
 דברי׳ כ״ב׳ ה׳ טליין דציצית, שם פ׳ י״ב צניפת
 גולתיכץ. ודע שמלת גולתא בלתי נמצא׳ באונקל׳
 דק בתר״י ומשתמש בה רק בבגד שחייב בציצית
 על_כן קרוב הדבר לשער כי נגזרה המלה מל״ס
 ־־?^ = גולת ופתרונה צניפת חוטין משוזרין וא״כ
 נקרא בנד של ציצית גולתא ובהרחבת הענין כל
 בגד. ויש להביא על זה ראיה מידו׳ שמורגלת
 הטלה שם ד״ט ירו׳ ברכו׳ פ״ד דיז רע׳׳ג אחוי
 דאימא דרב אדא הוה צייר גולתיה דרב בצומא
י נעילת ל  רבא א״ל וכי עד תיהב לי גולתי מצ
 שערים׳ ירו׳ תעני׳ פ״ד דפ״ז ע״ג יהב לי גולתי
 דניצלי, ירו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד פע״ב ורע״ג יהב
. שאולה הווית דניצלי בה.  גולתא מרום מובלה .
 ירו׳ שם פ״ג דס״ו רע״ר רב אחא עבד תלת עשרה
 תעניין ולא נחת מיטרא מי עלל פגע ביה חד
 כותיי איל רבי ר׳ עצור גולתך מן טיטרא וכי,
 סי׳ סחוט טליתך אשר היית מתפלל בה מן המטר
 ודרך לעג אמר כן. ירו׳ סנהד׳ פיי דכ״ח ע״ג
 ציציתה דגולתיה, קהל־ר פ׳ ושבתי עטוף גולתיה
 ותפילין בדישיה. עפ״י עדים אלה יקום דבר כי
 גולתא הוא טלית של ציצית להתפלל בה. וכן
 נקרא אח״כ בהחלט בנד סתם ד״ם ירו׳ כלאים

) וכהיג במשנ׳ ירו׳ ובמשג׳ שבמשניות אבל בבלי אי׳ ובכותל. *) יכיה בתוםפ׳ עירו׳ ע״ח: דיה והתנן ובתוספת׳ סיב׳  י
ה בדפיר וכיה ) כי פ ואייתי. 4 ) וכיה בע׳ גלתא וברש״י אבל בנו״ג ואתיב ובכ״י א׳  די. ד״ה בית ועיש ושם היטב. י
כיה בנוסחאות אבל ח נכון מאוד לפי גי׳ כיי ודפ״ר עיייע אסטכיון ו י ) כ  בכיי פי׳ דגמ״ה ובנו״ג יאי וכיה בדפ״ע. 5
י ו״ו ל״ד ה״ב ובדפ״ע גוליון ובעי אסטכיון אי׳ ג׳׳ב בכיי ו״ו ל״ד גולין אבל ) וגי׳ גולין אי׳ בכי  בדפ״ע בט״ס אסטריון. י
ה לגנון בכיי ה״ב וכיה בע׳ מקס ובביר שם ובילק׳ דניאל רמז אלף סיא, ובדפ״ע ) כי  בדפ״ע גליונים, ובנו׳ג אגליון. 7

. ה ד ו ה  בעי הנוכחי בטייס רב י



ט ע ל ר ) - ג א ת ל ו ג = ל (  ג
 י ! ז ד

279 

 פ״ט דל״ב ע״ד מהו מיתן פריטין בגו גולתא וכי-
 ירו, ביט פ״ו דייא. ארים גולתיה. ירו׳ שבת סט״ז
 דט״ו עיד, ירו׳ נדרי׳ פיד דל״ח ע״ד, ירו׳ יומי ם״ח
 דמ״ה: פרם גולתיה על גדישא, ירו׳ הגיג׳ פ״ב
 דע״ז רעיג נסב גולתיה') ופרסיה עלוי ופי׳ מעיל

 וכ״ה בל״ם ובל״ע הרשומה] —
Exulant, Yer- 3ל = 3ליל = גליל (בלים 3לולא 

 t t t • t t י

 bannter; בל״ם גלױא Exulant; גלות מל״ט
 Exii) בחלק בענין םנחריב <סנד,ד׳ ציי:) אם חוזר
 בו מוטב ואם לאו אני אעשה אותו גלילא בגוים,
ו (איוב כ׳, ד) מ א כ ״ ם פ י ו ג  סי׳ גלילא שיגלה ב
) דס״ק דמגיל׳ 3 ה ד ג ה  כגללו לנצח יאבד') ב
 (י״א:) ובס״ג דפי אין נערכין (ערכין י״ב•) מי סברת
 ג׳ גליות הוו 4) ב׳ גליות הוו גלו בז׳ לכיבוש
 יהויקים שהיא ח׳ לנבוכדנצר גלו בי״ח לכיבוש
 יהויקים שהוא י״ט לנבוכדנצר דאמר מר שנה
 ראשונה כבש נינוה •שנייה כבש יהויקים, פי׳
 נבוכדנצר מלך בשנה ר ליהויקים דכתיב (ירמי׳
 כ״ה׳ אי) הדבר אשר היה אל ירמיהו ואל י) כל

 עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו
 מלך יהודה היא השנה הראשונית לנבוכדנצר6)
 מלך בבל. ותניא בסדר עולם <פכ*ה) שנד,
 ראשונה שמלך נבוכדנצר כיבש נינוה שניה כיבש
 יד,ויקים וכתיב במלכים יב׳ נ״י׳ אי) בימיו עלה
 נבוכדנאצר מלך בבל ויהי לו יד,ויקים עבד שלש
 שנים וישב וימרד בו. וכתיב בריש דניאל <אי• •א׳
.  ובי) בשנת שלש למלכות יהויקים מלך יהודה.
 ויתן אדני בידו את יהויקים וגוי, ותניא בסדר
 עולם אפשר לומר כן והלא לא מלך עד שנת ד׳
 ליהויקים אלא מה תיל בשנת ג׳ לטרדו ה׳ שנים
 היה יהויקים במלכו כשנכבש וגי שעבד וג׳ שמרד
ב בסוף ך«ה (ב־ ל״י. ה׳ ו׳) , ת ן כ כ ה י״א ן נ  ה

 בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה
 שנה מלך בירושלים . . (עלה עליו) [במקרא
 כתוב $ עליו עלה] נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו
 בנחשתים להלינו בבלה ולא הוליכו דתניא בסדר
׳ (ירמי׳ א נ ה ש  עולם מיד מת כשנאסר לקײם מ
 כיב י״ט) קבורת חמור יקבר נמצא שגלו בשנת ז׳

 לכיבוש יהויקים שהיא שנת ח׳ לנכוכדנצר ועוד
ם (כ׳ כ״י׳ י״ט ביד,ויכין ויקח י ב ל ף מ י ם ב ב י ת  כ

 אותו מלך בבל בשנת שמנה למלכו ויד,ויקים
 ויהויכין בשנה אחת גלו ולא הוה ביניהן אלא ג׳
ה (ניב. ביי״ זה העם אשר י ט ר  חדשים וכתיב בסוף י
 הגלה נבוכדראצר בשנת שבע . . ותניא מה תיל
 שבע ומה ח״ל שמנה שהיא שנת שבע לכיבוש
 יהויקים שנת שמנה לכשמלך, פי׳ גלו בי״ח גלו
 בי״ט וכתיב בסוף מלכים (ב׳ כ״ח׳ י׳׳) ובחודש
 החמישי בשכעד• לחדש היא שנת תשע עשרה
 שנה למלך נבוכדנאצר וכתיב בסוף ירמיה (ניב׳
 ב״ט) בשנת שמנה עשרה לנטכדראצר הא כיצד
 י״ח לכיבוש יהויקים שהיא ייט לכשמלך7). ואת
 העם העביר אותו לערים (בראשי׳ מיז׳ כ״א> תרגם
) דלא יהוון מוניין לבנוידיעקבואמרין להון 8 ׳ ו ר  י
 אכסנאי גלולאי י). ובריש(פסוק) [וצ״ל 0י) פיסקא]
הן (פסיק׳ דריב צד ק״י:) בת גלים (ישעי׳ י ט ר  ךךברי י
 י׳׳ לי) בת גולים ברתהון דגלולאי אברהס יצחק
 ויעקב") ובילטתו (לפנינו בתנחו׳ ויקרא לי׳)
 ובויק״ר אם הכהן המשיח סרש׳ והוא ישקיט וטי
 ירשיע <פ״די> מה לך פה ומי לך סה (ישעי׳ ביב׳ ם״ז)
 גלוייא בר גלויי ״). אי זה כותל בנית כאן ואי זה
 עמיד העמדת כאן ואי זה מסמר קבעת כאן א״ד
 אליעזר צריך אדם שיהא לו מסמר או יתד קבוע
) כדי שיזכה ויקבר באותו מקום.  בבית הכנסת3,
 ־* [אחי״ה לפע׳׳ד מנהג זה ממנהגי של רומיים בא
 להם כי גם אצלם מורגלים לקבוע מסמר או יתד
Kreuzer Symboiik בבית תפלתם בשעת צרה, עיי׳ 
 ח״א צד תפ״א. ואכ״ט להאריך, - גלולא וגלױא
 בל־ם תואר וענינו ידוע מגורש ומי שהוא בטלטול
 ובד,נוע ול״ט הוא נלד, כבוד מישראל (שיא ד׳, ביא)
 ןננפע,1 נג,^ה (ישעי׳ ל״ח- ייב) הפעיל הגליתי

 (ירמי׳ ב״ט׳ הי), הפעל: הגלף, (אסתר בי׳ יי) וכן מורגל
 < ז י ז ו

 בדרז״ל ד״ט שבת ל״ג ן יגלה לצפורי, שם קט־ז 1
 מן יומא דגליתין מארעיכון וכי, פסחי׳ ט״ט. אי
 לא נסיבנא כהנתא לא גלאי א״ל והא למקום
 תורד, גלית לא גלאי כדגלי אינשי א״ד יצחק כל
 הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה וכי, יומי נ״ג.

» 

ה בכיי ) בי ) ובדפי זיט׳ בט־ס גולסיה אבל גי׳ קה״ע בנכון «) בנו״ג גליל במים ובשני הפירוש״ האלה פירשיי עיש. י • 
. ») וכ״ה בערכי׳ אבל במגיל׳ לי׳ וכגי׳ רבינו אי׳ בב־י בי בגליון ובביי א״פ הגי׳ ׳ מ ש ג א ר  ו״ו׳ ובדפ׳יע נשתבש: ב
) כמקרא ס על גי׳ רבינו. י  וטי הואי ארבע גליות והא שני גליות הואי וכי, עיי׳ ד־ט מגיל׳ צד כ״ו. ולא העיר בעל די
) עיי׳ כל הפי׳ הזה כלשון קצרה ברשיי למגיל׳ ) במקרא כתוב לנבוכדראצר. 7  איי ע ל ירמיהו ע ל ועיי׳ רד״ק שס. י
) וכיה במתורג׳ רק שם וגילולאי ובני״ג ה בכ״י ל׳יד, אבל בדפיע נשמטה מלת ירו׳. י ) כ-  וקצת מזה לערכי׳ שם. י
ם אבינו ובריש פתיתתא לאיכיר הגי׳ כרההת ה ר ב א ל ג ברתיהון דגליליא בתו ש ״ ו נ ב ( . 0י) כמו בע׳ צייץ. "  אכסני
ת גלים כתו הם אבל בסנה׳ צ״ד סעיב כ  דגליואי בתו של אברהם, ובילק׳ ישעי׳ רמז רפי ר ברתה־ן דגלוייא בתו של אבי
) וכה״ג בדפוסי׳ ישנים כגון  של אברהם יצחק ויעקב. »') בנויג גלויי בר גלויי ובילק׳ ישעי׳ רמז ר״צ גלוי בר גלוי. ״

 בויקיר עם יפה תואר אבל בדפוסי׳ י הר,דשים ובילק׳ ישעי׳ שם בשם ויקיר הגי׳ בבית הקברות.
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ה ל״א. וכנגדן גלתה סנהדרי  ארון גלה לבבל. ד
 גדולה, שם: שש גלות גלה וכי, מגיל׳ ייב: מיום
 שגלינו נטלה עצה ממנו, הגיג׳ הי: ג׳ דמעות
 הללו למה על ישראל שגלו, גיטי׳ ניו. הגלתנו
 מארצינו ושם: המלכות שהגלתנו מארצינו׳ שם
 פיח. צדקה עשה קב״ה שהגלה גלות צדקיה
 ועדיין גלות יכניה וכי׳ סוטי מ״ט. ב׳ ת״ה ואין
 נוהין זה לזה א׳ גולה, םנהד צ״ב: בשעה שהגלה
 נ״ג וכי שם צ״ד. להיכא אגליסנהרב לי׳ שבטים,
 שם צ״ט. יום נקם בלבי ללבי גליתי וכי, מכו׳ י׳.
 תלמיד שגלה מלין רבו עמו ושם: משל לב׳ בני
 אדם וכי זה נהרג וזה גולה, מנחו׳ נ״ג: בניך חטאו
 וגלו, ערכי׳ ל״ב: משגלו שבט ראובן גד וכי, אבות
 סיד. מייד הוי גולה למקום תורה, אבדד״נ ם״כ לא
 גלינו מארצינו אלא בשביל שלא הפרשנו תרומות.
 והשם גולה (יחזק׳ י״ב׳ גי) ר״ה י־ח: באה שטועה
 לגולה, קידושי׳ ע״ב. כגולה ליוחסין, ברכו׳ ס״ג
: בני גולה׳ סנהד׳  רעיב אחינו שבגולה, עי׳ז ל,
 ל״ב: אחר ר׳ יהושע לגולה צ״ל ר׳ חנינא בן אחי
 ר׳ יהושע לגולה זו הגי׳ הנכונה בילק׳ קדושי׳
 רמז תרי״א עיי׳ הגהת רי־ס לסנהד׳ שם. סנהד׳
 ל״ח. הוריו׳ י״א{ חולי׳ ציב. ראש גולה והוא כמו
 ריש גלותא, שבת ניה. פוט ל״א. שבועו׳ וי: ב״ק
 נ״ח: קהל״ר ס״ט ס׳ כל אשר, ועל ראשי גליותא
 עיי׳ אגרת של רש״ג צד כ״ט והלאה להוצאת
ת (ישעי׳ מ״ה, ו ל  ב״ג. ונאצלה הטלה מן משקל ן
 י־ג; יחזק׳ י״ב׳ י•׳) והרבה בדרז״ל עיי׳ דיט ברכו׳
 נ״ו. גלות מכסרת, שבת ל״ג. בעון גילוי עריות
 גלות בא, סוכ׳ ניב: ה׳ קב״ה מתחרט שבראן
 גלות וכי, תעני׳ ט״ז. גלותינו מ־ פרת עלינו, גיטי׳
 פיח. עיי׳ למעלה, סוט׳ ט״ח. מרמין גלות וכי
 פנהד ל״ז: גלות מכפרת עון מחצה ג׳ דברים על
 הכל, סנהד ק״ד. גורם גלות לבניו, מכות ם*ב
 מיו נתחייב גלות; אבות פ״א׳ י״א חובת גלות׳
 שם פיה טיט גלות בא לעולם. והקבוץ 3לי1ת
 פפחי׳ פ״ח. מגיל׳ י״ז: זבחי׳ קט״ז: קיבוץ גליות,
 מנחו׳ ק״י. הביאי בניך פרחוק אלו גליות של
 בבל, ביצי ד׳: שני ימים טובים של גליות, ירו׳
 ברכו׳ פ״א דיה רע״א נתקבצו הגליות. והקבוץ
 למשקל ארמי וסודי, םנהד״ י״א: לאחנא בני
 גלוותא בבבל ולאחנא דבטדי ולשאר כל גלוותא
 דישראל וכי, חולי׳ ם׳ סע״ב ואת העם העביר
» מאי נ״ט דלא ליקרו ״  אותו לערים (בראשי׳ מ׳׳ז, כ

 לאחיו גלוותא] —

־ גלי גלה offenbaren, kundgeben ; ושם ) ל  ג
 מופשט גלויי das Kundgeben) בדיג דפי
 השולח גט (גיטי׳ ל״י.) גלו:י דעתא בגיטא לאו

ל 280 3 -

 פילתא היא. •[אחי״ה והוא פעל משורש גלי
 גלא וכיה בל־ם ובל״ם גלה. וכנ״ה עירו׳ כ״ו: כיון
 דגלי דעתיה גלי, חולי׳ קי״ג. תנא פיפא לגלויי
 רישא, ע״ז כ״ח. לאלהא דישראל לא טגלינא,
 ירו׳ מעשרו׳ ספ״ה דנ״ב. ירו׳ כתוב׳ פ״ט דל״ג:
 מן דגליית לך חספא אשכחת מרגניתא מעיי׳ בבלי
מ ׳״ײ• בפיעל שבת פיח. ״ • ב א " ׳ כ י כ : מ ב "  יבמי׳ צ

 מי גילה רז זה וכי (ובסנהד׳ ל״א. בקל אי׳ דין
 גלי רזיא), שבת צ״ו: התורה כסתו ואתה מגלה,
 שם קנ״ג: ולא רצו חכמים לגלותה וכי, פסחי׳
 טיט: ע״ה אין מגלין להס סוד וכי, ושם קי״ט.
 המגלה דברים וכי, מגיל׳ ג׳. מי הוא זה שגילה
 סתריי לב״א, שם י״ג סע״א עבד משתיא גדול
 ולא גליא ליה דלי כרגא ולא גליא ליה וכי עיייע
 פרדשן ושם ואסי הכי לא נליא ליה, שם ט״ו
 סע״ב משום דכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי
 (לי׳ בב״י מ׳ ולי׳ בבל המקומות שציין בעל ד״ס במגיל׳

 צד מ״ב• ע״׳». חגיגה י־ד. קב״ה מגלה להם סוד

 לעוה״ב. יבטו׳ פ״ג: גילה פוד לא׳ מאלף׳ כתוב׳
 קי״א. השביע קב״ה לישראל שלא יגלו הקץ ולא
 יגלו הסוד, נדרי׳ ס״ה. נ״נ השביע לצדקיה שלא
 יגלה וכי, סוטי ל״ו: פרעה השביע ליוסף שלא
 יגלה שאינו יודע בלה״ק. קידוש׳ ע״א. לא יגלה
 משפחות, ב״מ ס״ה: מאן גלי רזיא בעלמא. סנהד
 ל״א. דגלי פילתא וכי, פוט׳ פ״ה ט״ב מי יגלה
 עפר מעיניך, ירו׳ ברכו׳ פיט די״ג ע״ד הוא יגלה
 את העפר מעל עיניכם. ב״ר פכ״א ויק״ר פכ״ה מי
 יגלה עפר מעיניך. אבות פ״ג טי״א ירו׳ יום׳ פ״ח
 דמ״ה: ירו׳ שבועו׳ פ״א דל־ג: המגלה פנים בתורה
 שלא כהלכה. נפעל: יום׳ ט׳: ראשונים שנתגלה
 עינם נתגלה קצם, פסחי׳ קי״ט. א׳ נתגלה לקרח
 וכי, נזי׳ כ״ג: נתגלה קלונו בכיה״כ ובהט״ד.
 אתפעל: חולי׳ ט״ט: איגלי ליה, ע״ז ל׳. איגלי
 ליה חמרא, פוט׳ ב״ב: דמטטרא מטטרא ודמגליא
 מנל;א, דיה כ״א: עליל לישנא דטיגלי עיייע על
 ז׳, שבת ק״ט: איגלאי מילתא. והשם גילוי,
 גילויא, תרומו׳ פיח ט״ד, ע״ז ל׳. ירו׳ תרוט׳ פ־ז
 דמ״ה עיג משום גילוי, מטי׳ פיט: לגילוי אנםקא
 דחמרא חייא, ע״ז ל׳. נהי דאגילויא לא קפדי
 וכי, חולי׳ מ״ט: כי הוו להד גילוי, פי׳ אפוד של
 מים. מגולין (חילי׳ ט׳:)• ומה שענינו גילוי ראש
 שבת קי״ח: או גילוי פנים פוט׳ ט״ב: עירו׳ פיט,
 פי׳ חציפה ועיי״ע גלית. גילוי עריות שבת י״ג. ל״ג.
 יוט׳ ט׳. ט׳: גיטי׳ ו׳: פנהד׳ ע״ד, זבחי׳ פ״ח: ערכי׳
 ט״ז. ענינו זנות ופריצות בערוה. ואכ״ט להאריך] —

 גל (Schiidkrote נלים (הושע ייב׳ י״ב) העתיקו ע׳
ן עיי׳ י  זקנים) ysl&vxi והפשיט׳ גלאובל״ע ^
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ת א א י ב ה  באכאןט היראזאיקאן בי, תקכ״א) ל
ם י נ ה ת נ ר ו ת ם ב י ע ד ר פ צ ה ם ו י ל ג  ה
י (פרק ד׳ 6דש׳ גי! וילק׳ שמיני בשם ת״כ רמז נ י מ  ש
 חקל'י>• * [אחייה כל הערך הזה אי׳ רק בכיי פאריז

 אבל נדפ׳ע חסר. ונענין גזרת המלה עיי׳ ציפשער
 במ״ע ב״ח. ח״א. ל״א ולים הוא כמוכח מהעתקת
 הפשיט׳ להושע י״ב, י״ב וכל״ט גלים (עיייע גר
 י׳א״ייז* נקרא ג״כ בל״ע גילם טין צב. וכתב
 הראב׳יד ז״ל בספרא שם גלים איני יודע מה הוא
 וכמדומה אני שהוא אותו הטין שנקרא טרטוג״א
 על שם שהוא עגול ומתגלגל ע"כ ועיי׳ עוד רד״ק
 ע׳ קסד וסי׳ ישעי׳ י״ד כ״ג שהביא גם הוא הלע״ז
 טרטוגא והוא בל־ פהינצא tortuga, tartugue ובל׳
 אםפמיא tartugua ובל״צ tortue ונקרא בלא״ש
 שילדקרעטע והיא נמצאת תמיד במקום המים] —

(Kloppel ill der Klingel , Schel le ל ( י  ג

 בויק״ר ם׳ שור או כשב<י"° כ״» דומה
 לפעמון של זהב והגיל שלו של מרגלית. פי׳ הזוג
 שמקיש ומתגלגל בתוכי). * [אחי״ה ובתנחו׳ אמור
 פי׳ ה׳ הגי׳ והגול שלו. ואשר ג״ל הוא כי נגזר
 מפעל צלל וכ״ה בל״ע ונקרא גיל מצלתים
 מצללת הקול. וכן שטו צצלא בלים. ומהיפוךשל
 אות כפול לאות ירד דברנו בע׳ ג״ל, גייף ועוד] —

 * גיל [ציל נזל] ירו׳ ערלה פ־׳ב דס״א מעיד מפני
ל השבט צ״ל גזל. וכן בירר יבמו׳ י  ג
 ספט״ו דט״ו עיב והיא מדברי׳ בנילח צ״ל בגזילה.
 * גילא עיי״ע גר ג׳ גי׳ רבינו. — במנחו״מ״ב:

 .עײ״ע מנביא.
Grabstein, eig. schwerer, grosser Stein 1) , ) bbi 

der a u f oder T o r der Grabesmtindung 

א ורע״ב) aufgestel) בס״ק דעימבי׳ (טיו פע׳ l t wird 

 מטמא משום גולל ר׳ מאיר מטהר, ובפ״זי) בנזיר
 (נ״ר•) הגולל והדופק ורביעית הדם, ובסוכ׳ בם׳
 הישן בגט׳ בראש האילן (סוב׳ כ״ג•) שהיה ר״.מ
 אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו
 וכי עד ולא גולל לקבר. ובפי העור והרוטב בגט׳
0 גולל ודופק מטמא במגע ובאהל י ־ נ  קולית(חילי׳ ק
 ואינו מטמא במשא. ובם׳ בהמה המקשה בגט׳
) וכל אשר יגע על פני ב ״  וכן 3) האשה (חילי׳ ע
 השדה(במרב׳ ייט• טיז) ר״ע אמר לרבות גולל ודופק
) הילכתאגמירי 4 ק פ ו ד ל ו ל ו ל ג א ע מ ש  ודי י
׳ (ד׳: ועיי׳ עיר שבת בו  לה. ובהלכתא קמא דכתו
ק כ׳ז. סנהד׳ מיז: שמחו׳ &ייא ועיי׳ עוד ירו׳ י  קנ״ב: מ

 מ״ק 6״ג דפיב רעיג ועיי׳ תשו׳ הרשב״א סי׳ תעיזוחע״ח)

 א״ד יהושע עד שיפתום הגולל. •פי׳ גולל כסוי
 הקבר דופק אבנים מכאן ומכאן כמו הכתלים והמת
 נתון באמצע והגולל עליהם״ כדתנן באהילות ם׳
 שני (ט״י) הגולל והדופק טטטאין במגע ובאהל
 ואין מטמאין במשא ר׳ אליעזר אומר מטמאין
 במשא ר׳ יהושע אומר אם יש ביניהן5) עפד
 קברות מטמאין במשא ואם לאו אין מטמאין
 במשא איזהו דופק את שהגולל נשען עליו אבל
 דופק דופקין טהור. פי׳ דופק מפקין הסמך
 שמסמיך הדופק. * [אחי״ה הפי׳ הזה נלקח מפי׳
 ר״ח ז״ל כמוכח מתורת האדם להרמב״ן מ״ז ע״ג
 שהביא כן בשמו עד כדתנן וכתב שם וכי ובלי
 ספק כיון למשנת אהלות הנ״ל ועוד כתב שם
 הרמב״ן וז״ל פי׳ גולל 1!וא אבן גדולה שנותנין
 על הקבר לסתמו ולא לעשות נפש לקבר אלא
ב רב ת ך כ כ  לסתימה מלש׳ וגללו את האבן ו
 נ ת ן ב ע ל ה ע ר ו ך ז״ל ע״כ, וכן הביא בקיצור
 מרן הרב ב״י בטי״ד סי׳ שע״ה. ועוד מצאתי בשט״ט
ך פי׳ לאחר שחפרו הקבר ו ר ע  לנזיר נ״ד. וזיל ב
 כל צרכו בונין מכאן ומכאן איצטבא לכסות המת
 ואותן אבנים קרויין גולל ושורות אבנים שמכאן
 ומכאן קרוי דופק, דופק דפקים היינו דופק מועט
י ע ה ב ׳ ז י  שסומך דופק גדול ואותו טהור, פ
ל עכ״ל, נשמע מזה שערך שלנו נתקצר ל ו  ג
 הרבה ע״י מהירות הסופרים ועון סלילי הוא.
 והוספה שהוספנו משטים ודאי שייכת לע׳ הנוכחי
 כי כן כתב רה״ג בסד״ט צד כ״א ונדפס בסוף
 מסכת כלים ושייך לאהלו׳ פ״ב מיד עיי׳ ההערה
 של מו״ל בסוף סי׳ סדט״ה צד ניב. וזה לשון
 רה״ג ז״ל הדופק והגולל, פי׳ איזה הוא דופק בשעה
 שחופרין את הקבר לאחר שיחפרוהו כל צרכן
 בונין מיכן ומיכן איצטבאות כדי שישימו למעלה
 מן האיצטבאות אבנים גדולות לכסות את המת
 והאבנים הגדולות המכסות את המת נשענות על
 אותן מקומות שעושין פיזוליאה מן קרקע עצמה
 אפטופיזולה ואילו פיזולאה שהן מיכן וטיבן
 במקום שנותנין את המת הן הן קרואות דופק.
 ולמה נקרא שטן דופק שהן צלעות׳ הצלעות
 דסקי קורין אותם ואיזהו גולל אותן האבנים
 הגדולות שאמרנו שהן למעלה מן אותן סיזוליאה
 שהן נטויות מיכן ומיכן הן קרויות גולל למה
 שנגלל המת בהן ע״כ לסי תיקון המו״ל. נראה
 בעליל כי רבינו נגרר אחר סי׳ רה״ג כדרכו בכל
 סדר טהרות רק קיצר כאן והביא בלבד תחילת
 דברי רהיג. ומלת פיזולאה ג״ל שהוא ל״ע מפזל

J בל״ע. *) נ״ד, על נכון בכ״י ויו,• י) כנוס׳ לי׳ סלח וכן. 4) כיה לנכון בכ״י ה״ב. 5) בנו״ג תחתיהם. - k . (  י
36 



ב פ ל ר ל ל - 3 ל  282 ג

 וקבוץ משאןיל = *J-o^i וענינו אוצר אבנים
 העומדים סביב סביב וזה מה שכתב רבינו: ושורות
 אבנים מכאן ומכאן קרוי דופק. ונ״ל ברור שלפני
 בעלי התופפות היתה פונהת נ״כ הוספה הנ״ל
 שהרי בתוסם׳ כתוב׳ ד׳: דיה עד שיסתום כתבו
 וזיל בכמה מקומות פירש״י דנולל הוי כיסוי ארון
י הארון ונקרא דופק ד צ ב  ודופק היינו קרשים ש
ן זה פי׳ בערוך י ע כ  עיש שהגולל דופק עליו ו
 וקשה לר״ת וכי, ובשבת קנ״ב: דיה עד שיפתס
 האריכו התיםפ׳ וסיימו אחרי שהביאו ם״ ר״ת וז־ל
 ובערוך סי׳ בענין אחר בע׳ גלל וכפירושו יתכן
 מה שבתוספתא עכ׳יל וכונתם על תוספתא דאהלו׳
 ספיג עיש. וכתב הגרי״ב בהסשביע וציע קצת
 דלמה כתבו התוספ׳ בכתובו׳ דכעץ זה פי׳ בערוך
 ומצאתי בטהרש״א שהרגיש בזה עיש עכ״ל
 ומהרש״א בחי׳ לשבת מקשה כן ולא נמצא שם
 יישוב רק ע״ש ובערוך עיכ ולםע״ד לא קשה מידי
 כ׳ בשבת כינת התוספו׳ על פי׳ רבינו זיכאן בענין
 גולל או לפי׳ ר״ח אשר ממנו שאב רבינו בהיותו
 מפרש שהוא כיסוי הקבר או לפי׳ רהיג שהזכרנו
 אבל בכתוב׳ כינת התוספות לא על פי׳ גולל
 אלא על ם״ דופק, וכמו שפירש־י דופק היינו
 קרשים •ש ב צי ד י הארון ונקרא דופק עיש
 שהגולל דופק עליו ם״ גיכ רבינו מהיל שורות
 אבנים שמכאן ומכאן קרוי דופק כמו שכתבנו
ת דופקי ו ע ל צ  בשם שטים או לפי פי׳ רהיג ה
 קורין אותם וכי עכים נשמע מזה שגם לפני בעלי
 התוסם׳ ערך היותר שלם היה מונח. וכענין שיטת
 התוסס׳ שהיא נגד שיטת רש״י עיי׳ התוסס׳ כרכו׳
 י״ט: שבת וכתוב׳ שס וסנהד׳ מיז: ועיי׳ עוד ספר
 הישר לר״ת סי׳ סיד, ואחר ר״ת נגרר ג״כ ר׳ יונה
 בסי׳ סנהד מיז: וריטביא בחי׳ לכתוב׳ עי׳ש.
 ובשיטת רבינו בעל הערוך הלך ג״כ הר״ש לאהלו׳
 פ״ב מיד ע״ש היטב וכניל להוכיח כן משיטת
 הרמב״ם שפי׳ שם בזהיל גולל הוא הכיסוי אשר
 יכסו בו המתים יהיה מאבן או מעץ אד מזולת זה
 ודופק הוא צדדי הקברות אשר עליהן יהיה הכיפוי
 יהיה ג״כ מעץ או מאבן וכי ורצה בעל תוייט
 לאהלו׳ שם לפרש שהרמבים פי׳ גולל ודופק

 כפירשיי ואחר מחילה דבח לא דק היט{ שחרי
ת ו ר ב ק  מפורש כתב הרמב״ם דופק הוא צדדי ה
 ובודאי גולל שהוא כיסוי אשר יכסו בו המתים ג״כ
 כיסוי הקבר חשב ובאמת זה מה שסיים הרפב״ם
ר גולל להיותו אצלו ב ק  שם: ויקרא כסוי ה
 מאבן מתגלגלת עס״י הקבר מאמרו אבן גלל ענינו
 מתגלגלת עכ״ל, ועיי׳ עוד יד החזקה הלב׳ טומאת
 פ״ב הלט״ו. וגוזר אני מלת גלל או גולל מל״ע
 הרשום׳ בתחיל׳ הע׳ בהערה וטעמו כל דבר גדול וכבד
 והוא מל״ט אבן גלל <עיי׳ יי׳׳ חי> ופי׳ שם ראב״ע
 אבן גלל שצריכה לגלגל אותה מרוב ככדותה ע״כ,
 וזה כדברי הרמב׳ם חניל. וכן העלו התוסס׳ בסנה׳
 מ״ז: ומסרש ר״ת דגולל היינו אבן גדול מלשין
 וגללו את האבן (כראש׳ כ״ט׳ ג׳> שמניחין על הקבר
 לסימן והיא מצכח ע״כ וכיה בפפר הישר לר״ת
 הנ״ל עיש וכיה בר״ש לאהלות הגיל עיש. ובדרך
 השאילה כל דבר שסותם הקבר ומשתמשים בו
 לציין הקבר נקרא גולל יכן שיעוד מאמר המשנה
ה שעשאה גולל לקבר ר ו  ח׳ בפטיו באהלות ק
ת שהיא מלאה משקים טהורים י ב  ושם: מ״ט ח
ה שעשאה מ ה  ומוקפת צ״פ ועשאה גולל לקבר, ב
 גולל לקבר וכי. עיי׳ כים להל׳ טומאת מת פ״ו
 הל״ד. וא*כ מקים להאריך ועוד עיי׳ ציונים אשר
 בהם נזכרה הפלה בתוספתא בפי׳ הדיש לאהלו׳
 פ״ב ט״ד] — (א״ב במקצת נוסחאות תרג׳ בססוק
 <*יוכ'יי׳ כ״נ> אך בשרו עליו יכאב ברם בפריה
 עד דלא יסתתם גוללא עלוהי כאב). • [אחי״ה
 וב״ה בתרג׳ ידו׳ א׳ בטדב׳ י״ט, ט״ז, ייח בקבורתא

 וגוללא ודופקא] —
 גלל feinpolirter Btein, Marmor מלים וכן בל״ע
 ־־?־poiiren J) בדיג דם׳ אין מעמידין(ע״ז כיב:)
 מכתבא גללא בזע, ורגלא בחבריה ידע כלומר
) נוקב ובוקע באבן 1 י ו ד נ  כשם שעט ברזל ה
 שהוא אבן גולל כך. רגלא בחבריה ידע, םי׳
 [ר ג ל א] י) אדם ממונה על המכם ומחזר על
 הנכנסין ויוצאין ומרגיש במנבי י) המכס וכדגרפינן
 בפסח״ <פ״י:> והוא דגש4) ביה רגלא זה פי׳
 ר״ח5) ובסוף פרק השולח גט בגמרא המוכר
׳ מיז-> שקל בהדיה חייתא ו (גיסי  את עצט

ה לנכון ככ״י ר׳׳ח . ״.) כי ר ג נ , ובדפ״ע הגי׳ ברזל ה י ח א הנרואה עיייע הנ ל ח ה בכ״י ל״ד וכמו כן אי׳ ע־ז טיז. פ י ) כ  י
) הועתק מלה כמלח מפי׳ ) כיה בדפ״ר, ובשדפ״ע דרגש. 5 י ריח, ובכ״י ול׳ו בטיס בגובבי. 4 ) וכ׳יה בכי  וכצ״ל בעדוך. י
: ודל׳׳ת ו י י ם׳ לפסחי׳ פ ש ביה רגלא כמו שהוא באמת בכי ג  ו^ח לע״ז (בקובץ כיי אנג׳ דף י״ג:) ושם ג״כ הגי׳ ד
 במלת דגש שמושית היא עיייע גש א׳ וענינו דגש, ובנוסחאות איי באמת דרגש כהו דיילא יעיי״ע דייל ושם גנרד רבינו
ש וכי, ולכן הביא ראיה י ג ד מ  אחר פי׳ וגי׳ ר׳׳ח בפי׳ לפסחי׳ פ״ו: ומפני שפי׳ ד׳׳ח בעיז דגלא פי׳ אדם הממונה וכי ו
 מפסחי׳ שאי׳ שם לפי גירסתו והוא דגש כיה ר ג ל א, אבל בנויג בפסחי׳ כמו שאי׳ בע׳ ד״ל עיש. — ודע שגי׳ רגלא
 אי׳ גיכ בנוסחאיתינו בעיז ובדש״י אבל בע׳ דגל אי׳ גי׳ רבינו דגלא וכיה עיקר ובן הובא בתוספ׳ ע־ז עיש. ועוד עיי׳ יתר

 פירושים בעי דגל אי.
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 ו ג ל ל ת א י). ובס׳ אלו טרפות בגט׳ סימני העוף
 יי׳יייי׳ ?״ג•) אתי גללא ופפקיה למוחיה פי׳ מרט״ו1).
ת כ׳בי הי> זה השן וכיה אומר(מ״א ,.י״ר׳ ו מ ש  ובער (
׳ סע״ב)  י׳> כאשד יבער הגלל עד תמו בר״ג דב״ק ע
 פי׳ השן שהוא דומה לאבן גללי). פ״א למה
 נקרא שן גלל שפעמים נכפה ופעמים נגלה. פ״א
 היינו שן שלועס המאכל ומביאו לידי גללים.4)
 והנד׳ הראשון הוא עיקר, כלומר מה אבן גלל
 מכלה כל דבר שמוכה בוי) כמו הלודאי והעוף
 שאמרנו בהשולה גט (גיטי׳ שם> ובאלו טרפות
 (חילי׳ שם> כן השן מבער כל דבר. (א״ב לשון

 פפוק בעז׳ (יי׳ חי; י׳׳ יי) אבן גלל). *[אחייה
 בל׳יע הרשומה הפעל מרט ולטש וא״כ גלל אבן
 מלוטש וממורט וזה שיש, וכן פירש״י שבת טיז:
 כלי גללים: שיש אבל עיי׳ ערך הבא אהיז. ודע
 עוד כי בל״ם (יעיי״ע ?*»> אבן קשה ולבן.
 — ועיין עוד פי׳ הראב״ע והרמב״ם בע׳ הקודם
 לזה — וכנ״ה כםנהד׳ ק״ט: שקל גללא פדיוהו
 ופירש״י מקל ל״א אבן. וכן פירש״י בב״ק צ״ב:
 גללי אבנים בלשון מורי. ועיי״ע הבא אה״ז] —

 3לל Mist, Excrement, Kothkugelchen בל״ע
) בכלי׳ פ״ג (מ״י> הבית ^ ^ ץ ו ב ק ה  ו
 שנתרועעה וטפלה בגללים אעפ״י שהוא נוטל את
 הגללים וכי פרק (ם׳ ט״ס י*״ל1 י׳ בכלי׳(ט״א) אלו
 כלים מצילין בצמיד פתיל כלי גללים כלי אבנים
 כלי אדמה. ובהמביא פ״ה בפרה(םיה> בכל הכלים
 מקדשין אפי׳ בכלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה.
ם מ צ פ י ע י ה ב ק ר, י ל ם כ י ל ל י ג ל ׳ כ י  פ
ה [כלי מ ד א ן מ ם י ו ש ע ם י ל כ ה מ ד א י ל  כ
ם י ר מ ו ש א י , ו ט י ט ן ה ם מ י ל  אבנים] כ
( , ה מ ד א י ל ם כ י נ ב י א ל ם כ י ל ל י ג ל  כ
 שלא הופקו בכבשן שאינן מקבלין טומאה לפי
 שאינן כלי חרם 7). ובם׳ המניח את הכד (ב״ק ל--
» ההופך את הגלל. ״ ע ג הל׳׳ג דכ״ג ד י  ירי׳ דמאי פ
 פי׳ זבל כדכתיב (יחזק׳ ד׳, ייב> והיא בגללי צאת

- 1 r 1 

 האדם. * [אחייה ודע שרש״י ליום׳ ב,: פי׳ כלי
 גללים ג״כ כפי׳ רבינו והיינו צפיעי בקר וכן

 פירש״י בשבת נ״ח. ובמנחות שם פי׳ כלי גללי
ל  בהמה ובתופם׳ שם ד״ה כלי גללים כתבו מהי
 במם׳ שבת נ״ח. פי׳ בקונטרס אבן גלל וכאן
 מוכיח שהם כלים של צפיעי בקר ע״ב וכבר עמד
 על זה הנרי״ב בהסלשב־ע שצ״ל בשבת טיז: כי
ם םירשיי הכי ועיי״ע הקידם לזה ודעת זו  ש
 הזכיר ג״כ הרמב״ם לריש פ״י לכלים וכתב בזה״ל:
 יאמר שכלי גללין והן כלי שיש והמרמר וכי
 ודוחה אותה והעלה שהן כלים עושין מרפת בקר,
 וכן כתב הר״ש בעוקצי׳ פ״ב מ״י שאי׳ שם כלי
 גללים וכלי אדמה שהשרשים יכולין לצאת בהן
 וכי, וכתב הר״ש בזה״ל ומכאן משמע דכלי גללים
 דרינו של צפיעי בקר ולא כדברי האומר של אבן
 גלל וכי ע״ש ובתוי״ט לריש ס״י דכלים. ופי׳ של
 רבעו כלי גללים כלים מצסיעי בקר נעתק ממש
 מס•׳ רה״ג לסד״ט צד ו׳. וסי׳ גלל ל־מ הוא וכיה
 בל״ע וענינו צואת בקר וכ״ה בשבת קנ״ג: להשתין
 מים ולהטיל גללים. וכן הענין במשל הדיוט ב״ק
 ציב: ילק׳ משלי תתקס״א כלבא בכפניה גללי
 מבלע, סי׳ כשהכלב רעב אוכל אף צואה אבל
 עיי׳ פ־רש״י ועיי״ע ע׳ הקודם לזה. ופירש הרדיק
 בשרש נלל ונקרא הרומן והצואה גלל לפי שהוא
 מתגלגל. וכן היזכרו יהד בתוספתא שבת ספי״ד
 כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה הרי הן ככל
 הכלים ומטלטלין אותן. ובמסדי חקת ם׳ קכ״ו
 דיה וכל אשר באהל ובד״ה וכל כלי פתוח ע״ש]—

 גלל <כמו גלילא פי׳ סגלגל rund וא״כ גללי
steinhart, נללניתא ; Salzkiigelclien מלחא 
 fest מערך גלל בי) בפי כל הבשר בגט׳ הכחל
 (חולי׳ קי׳׳ב סע״א) עד דטייתי תרי תלת גללי מלחא

 ושדי ליה בי דוגיה 9) ר׳ דיטי מנהרדעא מלח ליה
 בטילחא גללניתא וטנפץ ליה (חילי׳ קי"3••/ ובם׳
 האומר לחברו צא וקדש לי בגט׳ ר׳ חנינא בן
 גמליאל (קידוש׳ ס״ב יע״א) לחטא אקושא דשערי
 ומלחא גללניתא, פי׳ חזק כאבן. * [אחי־ה בנו״ג
 טילחא גללניתא נהם א דשערי אקושא ובצלי
 ובילק׳ ישעי׳ א׳ רמז רנ״ו מילחא גללניתא ונהמא

ת ד׳ ושש מפורש. וברפ״ע בכאן הגי׳ חיחא וגללא וגנו״ג חייתא וגלגלתא ועיי׳ פירש״י. כיה כערך ח ) כיה בכ״י ל״ד ו  י
ד מדמן ובכ״י ר,״כ מדמי וצ״ל מרמ״ו ובדפיע הגי׳ מרמריו ושניהם י  *) כ״ה לנכp בכ״י ו״ו וליד וכ״ה בדפיר ובכ״י ב
 נכונים כי אבן שיש בלאייט m&rmoro = marmo וכן פי׳ המיוחם לרש״י בעזרא ה׳, ת׳ אבן גלל מרמר״א בלע׳׳ז וזח
ק ) נלקח מפי׳ ר״ח ז״ל הובא בשמו בתוספ׳ ב״ק ב׳: דיה כאשר ובחי׳ הרשב״א לבי  לאי״ט כי בל״צ נקרא marbre. י
י ו״ו׳ ובדפי׳ע י ) נ״ר• בכ s .וכן נמצאו שני פירושים האחרונים אלה ברשיי לב״ק שש ( כיה בשרשים לרד־ק ע׳ גלל. 4  ו
ה בכיי ל״ד ובכיי פאריז ובכ״י ה״ב בקצת ערבוב אי׳ בזה״ל: פי׳ כלי גללים מצפיעי הבקר, כלי אדמח י כ (  שמכה. ״
ס וייא כלי אבנים כלי גללים שלא הוסקו וכי, וצ׳׳ל כגי׳ הכ״י ל־ד ופאריז. ועיי׳ תשובת התשב״ץ ח״א  כלים עשויין מטי
 סי׳ קכ״א ושם הוזכרו שני פירושי הערוך אבל בדפ״ע נשמט המאמר מדיבור בכלי גללים וכי עד כלי גיילים וכי 7,) כו:ת
. מנהו׳ ס״ט: כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה אינן מקבלין טומאה וכי ועיי׳ התום׳ ח י  רביגו על הך דאמרינן בשבת נ
 כמנחו׳ שם ד״ה כלי אדמה. ״) וכיה גי׳ הרי״ף רק שם אי׳ בבי דוגי וכ״ה ברא״ש חולי׳ פייה סי׳ ל״ו ובנו״ג משדא ביה

 חרתי גללי מלחא וברשיי ובתוס׳ שש הגי׳ חדי גללי דמלחא.
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 רפד גלל ־

 דשערי אקושו ובוצלי. ורש״י בחולי׳ קי״ג. ובקירו׳
 פי׳ גללניתא: גסה וכן משמע מהלכי מאכלו׳
ה ב  אפו׳ ם״ו הלי־א אין מולחין אלא במלח ע
 כחול הגם וע״״ש מים שהביא ג״כ דעת רבינו.
 ולפי פי׳ זה נגזר׳ המלה מליע ־־־^J , פי׳ גדול ועב
 אבל לדעת רבינו נגזרה מע׳ גלל ב׳ כפי׳ ר״ב] —

 (איב עיי״ע גלל שני).
(Qaiiisa מל־מ וכן בלים נלילא) גליל, גלילא 
ף (שבת ו ש ן בגט׳ מים כדי ל  בפי המוציא ״
 עיח•) אמר אביי בר נלילא שנו י). פי׳ מי גליל
 שהן ידועין כי מועילין לעין בקילור כמו מי דקלים
 שהין ידועין שמועילין לירוקה. * [אחי״ד! והוא ע״ם
 משנה ג׳ פייר בשבת ובדפופי׳ האחרונים להדקה.
 ודע שמה שכתב רבינו כי טועילין לעין בקילור
 הוא כשיטת ר״ח זיל שבחי׳ הרטבין וכתב הרמב״ן
 וזיל פי׳ לפירושו שמאחר שהן ידועין לרפואה
 ובכיס מתרפאין מהן רפואתן מצויה בכ״ט כשתייתן
 במקומן ויותר עכיל ובהפשב״ע העלה כי כפי׳
 הערוך פפק ג׳כ הרטבים פ״׳א הליב עיש. וידוע
- כי ארץ הגליל ובל״א גלילא היא מישור גבוה
 לצד מערב משפיל מעט מעט לעמק הים אצל
 עכו לצד דרום משפיל לעמק יזרעאל לצד מזרח
 לעמק ים ׳כנרת ולמישור הירדן העליון משפיל
 הרכה עיי׳ מהרי״ש בספרו תה״א ל־ט: ונחלק
 לגליל העליון וגליל התחתון והעמק־ עיי׳ שביעי׳
; ׳ , א ; גי, ג׳ ׳ ׳ ב׳• ב׳> ו ב (ובן מתתיהו במלחמו ״ ט מ ״  פ

. א׳, כ״ב)׳ וכן בירר מעשר שני פיה  בקדמוניו׳ ה׳

 דנ״ו ע״ג וירו׳ סנהד׳ פ״א די״ח עיד אחינו בני
 גלילא עילאה ובני גלילא ארעיתא שלמכון יסגא,
 וכבלי סנהד י׳א: הגי׳ בני גלילאה והוא כמו כליי
 .?YA<Xyi או קרוב לל״מ הגלילה מ״ב ט״ו, ב״ט.
 והוזכר שם הפרטי והתואר גלילאה כמה פעמים
 בדרז׳ל ד״מ ברכו׳ מ״ד. מגיל׳ ו׳. פסחי׳ ג״ה. טיק
 כ״ג. שבת פיה. קכ״ז: קניג. עירוב״ נ״ג. ונ״ג:
 עיייע בני גליל. נדרי׳ ייה: מ״ח. נזי׳ ל״א: מוט׳
 מ״ט: כתוב׳ טי: ״ב. ב״ק ק״ט: ב״ב קכיז: חולי׳
 כ״ז: קל׳ז: מנהדי ע׳. קי״ג. ירו׳ ט״ק סיג דפ״א
 פעיד וירו׳ נדרי׳ רפ״ט דט״א: אחד מזקני הגליל,
 ירו׳ כתוב׳ פפ״ד דכ״ט: ירו׳ ב״ב פיו דט״ו ע״ג,
 תופפתא פאה פ״ח ב״ר םיב ועיי׳ עוד ע׳ בני גליל

 וע׳ בר גליל] —

ל 284 3 ל  ג

roll en, walzcn das Ei auf.heisser Platte)גלגל ׳ 
odcr yermiscben [ל בל״ע"], wenn sich 
beira ersten Braten das Weiss mit dem Dotter 
 vermischt) בם׳ כידה (שבת ל״ת: במש:ת> אין נותנין
) המיחם בשביל שתתגלגל. ובפיב  ביצה בצד,
). בפ׳יג  בעוקצין (מיי) ביצה מגולגלת עד שיגום,
כי׳ 0״י•׳) כי אתא ר׳ דימי אמר  דכיצד מבדכין (בי
 טבא ביעתא מגולגלתא משיתא אוקיי פולתא,
 פי׳ צליית הביצה נקרא גלגול שיתא אוקיי ו׳
 אונקיות של פולת. הכי גרפינן ואפר ר׳ זירא טכא
 ביעתא טגולגלתא משיתא מטויתא מארבע שליקתא
 כדר׳ ינאי פי׳ טבא ביעתא מגולגלתא טו׳ אונקיות
 סולת מטויתא מארבע אונקיות סולת שליקתא
 היא טובה מכל דבר כמשקלה כר׳ ינאי. • [אחייה
 בב״ג צד כ״ח. הגי׳ קרוב לגי׳ רבינו וזיל שם: כי
י אמר טבא ביעתא מגולגלתא מ  אתא ר׳ ד י
א טבא ביעתא ר ר ז י  משיתא קייסא סולתא א״
 מגולגלתא משיתא מטויתא ומארבע שליקתא
 וכר׳ ינאי וכי וצ״ל מטויתא מארבע שליקתא
 כדר׳ ינאי וכי כגי׳ רבינו ובמנו״ה סי׳ שט״ז הגי׳
 מטויתא מארבע שליקתא ושם הגי׳ קסוי סילתא
 וצ״ל קייסי סולתא וכה״ג בעי קס א׳ וכ״ה בכיי
 ם׳ עיי׳ ד״ס ברכו׳ צד קי״ט: ובנו״ג כי אתא'ר ב י ן
 אמר טבא ביעתא מגולגלתא משיתא קייסי סולתא
, ת ל ש ו ב  כי אתא ר׳ די מי וכי מטויתא מארבע מ
 וכ׳] — (א״ב ם״ מאמר ר׳ זירא לפי דעתי שטובה
 ביצה צלויה רכה הנקראת טורמיטא בלש׳ משנה
 משש צלויות קשות ומארבע שלוקות במים ופי׳
 גלגול בביצה הוא התחלת הצליה ונוהגים בכל
 יום לגלגל את הביצה לראות אם היא כבר צלויה).
 * [אחי״ה וריב העתיק פירושו מפירש״י שכתב
ה כ ה ר צ י  בעירו׳ מיא רע״א ד״ה מגולגלת. ב
 וכן פי׳ לשבת ל״ח: דיה בשביל שתתגלגל.
 שתצלה קצת וכי. וכיה ברעיב לשבת ולעוקצים
 שם ושם, ולפי זה הענין מפורש ג״כ בפי׳ רה״ג
 לפריט צד מ״ד ביצה מגולגלת: פי׳ חציו שלוק
 . . . בטיית ומנין שכן הוא חדא שאומר בפוף
 ההלכה ושלוקה מכלל דמגולגלת אינה שלוקה
 עכ״ל וטלה ערבי׳.שנחפר׳ בהוצאת הדפום של
 פי׳ רהיג נ״ל ברור להשליטה שצ״ל נ ם ב ר ש ״ ת
 בטיית והוא בליע וטעמה חצי מבושל

) כיד. לנכון בכ״י דיו ליד ובדפ״ר אבל בשדפ״ע ברגלילא שני ובנויג בגלילא שנו וכיה בשבת מיז. ובפסתי׳ נ׳׳ה. 1 

ה י כ  בדפוסי׳ הישני׳ עד לובלין שפ״ו (ובדפוסי׳ האחרים בגליל שנו) וכיה בחגיג׳ כ״ה. נזי׳ ל״א: *) כ״ה בכ״י ו״ו ו
ה בנוסח׳ וכיה בכ״י ו״ו וליד וה״ב ובדפיר ובדפי אמי אבל בדפי י ) כ . י ת ח י ל״ד הגי׳ בתוך ובדפ״ע ת  בנוסח׳ אבל בכי
 פיז׳ עד שיגם ובדפי װיניצ׳ עם שיגוז ובה״ג ברע״ב לעוקצי׳ ועיי׳ תוי״ט שם שגורם שיגם וט״ס הוא וצ״ל עד שיגוס
 וכיד, בפי׳ רה״ג לסד׳יט צד מיד וזיל שם עד שיגוס פי׳ כשצולה אדם ביצה מגולגלת ורוצה לאוכלה שוברה בראשה
׳ עור ע׳ גס די. י  ומביא קיסם ומגיס אותה כששנינו (מכשירי׳ פ״ה מי״א) האשת שידיה טהורות ומגיסה בקדירה וכי מי
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 ונציל בפיה״מ להרטבים ז״ל בעוקצי וז׳׳ל ביצה
 מגולגלת בלש׳ ערב נמרשת וצ״ל נטברשית.
 ובענין גזרת המלה ניל שהוא ליע הרשומה וענינו
 מעורב כי בהתחלת הצליה נתערב החלמון עש
 החלבון וראיה לפירושי מצאתי בפיה״מ להרמב״מ
ב ר ע ת  זיל לשבת שכתב בזה״ל ופי׳ שתתגלגל ת
 הענין שתתבשל קצת בישול עכיל. וכניה שבת
 ל״ט. מנלגלין ביצה ע״ג גג רותח ואין מגלגלין
 ביצה ע״ג סיד רותח, ועיי׳ הגי׳ בתוספתא שבת
 ספ״ג ובירו׳ שבת פיג ד״ו רע־א. והשם בירו׳ סוטי
 פ״א דטיז ע״ג ובמיר פייט כדי גלגול ביצה, וירו׳
 חלה פ״ג ועיט. ירוי פסחי־ פ״ג ד״ל. אחר הגילגול..
 קודם הגילגול, והקבוץ ירו׳ סוטי ובט״ר שם ושם
 ג׳ ביצים מגולגלות. וכן משתמשין רז״ל בה לענין

 עיסה עיי״ע גלגל גי] —

in cino rundo Masso J f ^  גלגל (לפע״ד מליע ־
 zusammenpressen ודעת רבעו עיי׳ בפנים)
) חבית של זתים י ״  בעדיח^ פ״ד (ט״ל והובא ביבמו׳ ט
 מגולגלין, ובאין מעמידין פיב בע״ן (ל״ט:) זיתי
 (קלוסטא) י) [ק ל ו ס ק א] המגולנלין*)׳ פי׳ זיתים
 הנמתקין לאכילה נקראין מגולגלין. * [אחי״ה וכן
 הביאו התוסס׳ מבלי לציין הערוך אשר אליו סבבו.
 ורע״ב־ כתב בעדיו׳ שם קרוב לזה מגולנלין כבושין
 במלח כדי למתקן ע״כ וכונת רבינו בטלת הנטתקין
 פי׳ המבושלים עיי״ע מתק וכן הענין במשנת
 מנחות (ט״י•) מגרגרו בראש הזית ופירש״י מניחו
 להתבשל, ושם בגט׳ איבעיא להו מגרגרו תנן
 או מגלגלו תנן, ופי׳ רבעו בע׳ גרגר ב׳ כלומר
 לוקט אחד מן ה מ ב ו ש ל י ן וכי ועיי״ש פירש״י.
 וכן ראיה מטהרות פייט מ״ו המניח זיתיו בגג
 לגרגרם, ופי׳ הר״ש ורע״ב מעלה אותן לגג
ן בחמה וכי ולדעת רבעו בע׳ גרגר ב׳ ק ת מ  ל
 לגרגרם היינו לגלגלם, ואשר נ״ל הוא כי נגזרה
 המלה מל״ע הרשומה וענינה דחק וקלסקא הוא
 כליי פת עגולה ושיעורו זיתי׳ שדחוקים
 ונעצרים כצורת פת עגולה ורגילין לכתוש
 הגרוגרות לעיגול כטו התאיניס לדבילה עיייע
 דבל. וזה מה שפירש״י ביבמו׳ ט״ו: טגולגלין כמו
 ביצה מגולגלת, ד ח ו ק י ן ועומדין בחבית ע״ב.
 ומהר״ם לונזאנו כמעריך ע׳ גלגל א׳ כתב הזתים
 הירוקין השלמין הניתנין במים ומלח הן הנקראין
 מגולגלין ביוני קולוביטיס ע'כ ועיש וכיון על ל"

 ^•^•mIWE• ויותר נכון ?xcAuapi אין זאלצלאקע
 שוויטמענדע איינגעמאכטע אליפע] —

aizen, d re hen, niimlich J זז f b גלגל (מל״ע 
 den gekneteten Teig) בם״ג בחלה (מ״א)
 אוכלין ארעי מן העיסה עד שתתגלגל בחטין
 ותטמטם בשעורים [וכוי]. הקדישה עיסתה עד
 שלא גילגלה ופדאתה חייבת משגלגלה ומדאתה
 פטורה <שם מ״ג)• זו המשנה ג ר י ד ה י) במנחות
 בס׳ ר׳ ישמעאל בגמ׳ דריע מחייב בחלה (מנחי׳
׳•'. ובסוף הלכי קטא דפסחי׳ (ז׳•) הכא בתלמיד  ס׳,

 היושב לפני רבו עסיקינן ונזכר שיש לו עיסה
 מגולגלת בתוך ביתו ומתירא שמא תחמיץ. ובפ״ק
) בגם׳ כיצד דייה שעתה מדח י׳:) תנן 4 ה ד נ  ד
 התם בפ״ג בחלה <מ"ב) נולד לו ספק טומאה עד
 שלא גלגלה תעשה בטומאה וכו׳ מפורשת כאן,
 ובפיה בפאה (=׳״ אין מגלגלין בטיפח, פי׳ עיסה
 שנגמרה לישתה נקראה מגולגלת. * [אחי־ה
 ועיי״ע טפח בי. והשם בטנחו׳ הנ״ל כמה פעמים:
 גילגול עכוים ועיייע גלגל אי. ובליע הרשומה
 ענינה הפך וגלל. ובזה הענין עוד דוגמאות שבת
 ל״ב. וכן ב״ב קייט: ועיי׳ םנהד׳יח׳. מגלגלין זכות
 ע״י זכאי וחובה ע״י חייב. תעני׳ כ״ט. מנלגלין
 זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב; כתוב׳
ן אלא  ע״ח. ושם: על החדשים אנו משי
 שאתם מנלגלין עלינו את הישנים, בירושלמי
 פיאה פיו די״ט רע״ג בחדשים אנו בושין אלא
 שאתם מגלגלין עמנו הישנים. ובירו׳ כתובו׳
 רפ״* דל״ב. -אלא שאתם מגלגלין חדשים על
 הישנים. ירו׳ שביעי׳ פיד דל״ה: אתם מגלגלין
 עלינו פים־ם וזימױת וכי, עיי״ע פס גי. ירו׳ ב״ב
 רפיא די״ב עיר מגלנלין עליו את הכל. פי׳
 הפך וסבב, שבת י׳: ונתגלגל הדבר, פי׳. היתד.
; יומי פיו מיו מתגלגל ויורד, סי׳ תנועה ה ב י ס  נ
 בסבוב, ירו׳ כלאים פיט דליב ע׳ג מחליד הב״ה
 לפניהן את הארץ והן מתנלגלין כנורות, ובידו׳
 כתובו׳ סי״ב דליה: בט״ם מהלך וציל מחלד.
 ובפסיקת׳ רבתי פ״א האלהים עושה להם מחילות
 בארץ והם מתגלגלים בנאדות ובאין לאיי וכי׳
 ועיי׳ כתוב׳ קי״א. - מתגלגלת בת קברייא עיייע
 בת קברייא. — ועוד מורה גלגל בדרך השאילה
 גלל העת כלומר חי ועכב עצמו והמתין לדבר אחד
 וכן משתמשין בליד yoivere להוראת חי והמתין

) לבד®״ ע כיה במשניות נאפולי וכ״ה בב״י רשד׳ל בח״ב של ה&שב״ע צד קי״ז וכן בכ״י ו״ו וצ״ל במל בע׳ קלסקה. י ) ו  י
א ק ס ו ל  בט־ס גלוסטרא. ובנויג זיתי גלוסקאות המגולגלין וראיה לאמיתת חיקונינו מידו׳ עיז ספ״ב דמ״ב. הן זיתי ק
נחת הגי׳ לפני בעלי התוס׳ במנהו׳ פיו. ד״ה שלשה ע׳׳ש סוף הדיבור. «) כ״ה  הן זיתים מגולגלין. ובאמת כך היתה מו

י ו״ו והיב, ובדפיע בטיס בגדרה. ») ב״ה לנכון בכ״י ויו. ליד וה״ב אבל בדפ׳יע בט״ס בפי תודה,  לנכון ככי
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 ועיקר טעמו גלל, ד״מ כתוב׳ ס״ז: רצונך שתגלגל
 עטי בעדשים גילגל עמו בעדשים, שם קי״א סע״א
 גלגל בעצמו עד יום מותו, ירו׳ יבטו׳ פ״ח ד״ח
 ע״ד מגלגל עמד,ן שנים עשר חודש, ירו׳ כתוב׳
 דפ״ז דל״א: מגלגלת עטו ל׳ יום.— גלגל שבועה
 עיי״ע גלגל ו׳. — ירו׳ ע״ז פ״ב דט״א. היה מגלגל

 בגילויים צ״ל מלגלג עיי״ע לגלג.

Himmciskugei גלגל (פי׳ אופן מל־ט; גלגל קבוע 
(Sonnenkugel גלגל חטה ; mit d. Fixsternen 
) ת״ר חכמי ישראל  בפי מי שהיה (פסחי׳ «״י•׳) י
 אמרו גלגל קבוע ומזלות הוזרין, ובר״ג דפי המוכר
 את הםס»נה (ב״ב ע׳׳י.) האי גלגלא דרקיע הוא
 דהדר. ובפי שואל אדם בגט׳ אין מאמצין (שבת
) תגא ה (דברי׳ ט״י׳ ״ ן ר ה ב ד ^ ה ג  קנ״א:> י) כי ב
 דבי ר׳ ישפעאל גלגל הוא שחוזר בעולם. ובויק״ר
 פ׳ אשרי משכיל אל דל «»ל״י> אמר ד׳ איבו
» נתון תתן לו וכתיב כי בגלל :  כתיב (דביי׳ «
 הדבר הזה גלגל הוא והוא עובר על הכל, העולם
 הזה דומה לגלגל אנטליא וכבר פירשנו אותו בע׳
ו (ב״ק צ-ב.> ר  אנטל י). י ובפ״ג דם׳ החובל בהב
 עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון4) ובם׳ המוכר
ה) לא את הגלגל ולא ת (ב״ב סיז: במשנ י ב ת ה  א

 את הקורה' ומפרש בגם׳ (שנ» גלגל חומרתא5).
 פי׳ אבן גדולה ויש בה נקב וע״כ נקרא חומרתא
 שהיא כעין טבעת (כדגרםינן בטדושא פטור אבל
 אפור בדחומרתא)')[וכצ,׳ל כדגרפינן ב ט י ש ה ם ך
 בגט׳ פטור אבל אפוף (ט״ק י״ב:) בחומרתא
) ומכנים אותה בראש הקורה השוכבת  דמדושא] ז
׳ (ק״ד.) י ב ו ו י ף ע ו ס  על הזיתים כדי שתכבד8). ב
 וטמלאין מבור הגולה בגלגל בשבת, ובסוף מדות
 <6״ה טיח לשכת הגולה שם היה בור הגולה והגלגל
 נתון עליו וכבר פירשנו בע׳ בר [ז׳] ויש מדמין
 זה הגלגל לגלגל דבית הבד ואומר שזה מכביד
 על הקורה שעל בית הכד. * [אחי״ה כיה דפדר
 בכיי ל״ד דיל בתחילה הובא הציון מעירו׳ ואחיכ
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 ממדות ואח״כ מסנהד׳ וזה האחרון שייך לע׳ הבא
 אחיז אבל בדפ״ע הובא ציון של סנהדרי׳ בין ציון
 של עירו׳ ובין ציון של מדות ומעשה ידי פופרים
 הנמהרים הוא ושבשתא דעל על. — ודע שעיקר
 הוראת גלגל כמו בל״ט פי׳ אופן, וביה מפורש
 בשט״ר פל״א ואין אופן אלא גלגל וכי, והיינו
 אופן של דלי ע־ג בור כמו בעירו׳ ק־ד: למימלא
 בנילגלא ובויק״ר פל״ד הובא למעלה בערך ועיייע
 אנטל. והקבוץ בקהל־ר ם׳ עד אשר ובויקיר פי״ח
 כאילין 3לנל;א דציפורי עיי׳ מ״כ לויק״ר שם,
 ועוד פתרונו אופן של עגלה ד״מ מכשירין פ״ג
 טיח הובא בע׳ הבא אח״ז ועיקר מקומו כאן.
 ובהשאילה אופן של חטה נקרא גלגל חמה ב״ב
 נ״ח. דומים לשני גלגלי חמה עיי״ע דיוקן, יום׳
 כ׳ פע״ב אלמלא גלגל חטה נשמע קול המונה של
 העיר ואלמלא קול המונה של העיר נשמע קול
 גלגל חמה, עיי״ע חרגא. ירו׳ חגיג׳ פ״ג דע״ט ע״ד
 ראו פרושים מטבילים גלגל חמה. ב״ר ס״ה״טכהה
. . ה ט  גלגל החמה, ושם ספכ־ב הזריח לו גלגל ח
 היה מזריח לו ד,ק״ב גלגל חפה, ושם פצ״ז יהושע
 שהוא מדמים (בפי׳ המיוחם לרש״י הגי׳ מעמיד)
 גלגל חמה ולבנה וכי. וכוכבי לכת והשמים נקראו
 גלגל כי הם פובבים תמיד. ביב ע״ד. גלגלא
 דרקיעא. וכל״ם גיגלא כי בכפולי׳ נתחלף האות
 הראשון לאות יו״ד עיייע גייף וכדומה. ולציון
 הגיל טססחי׳ ציד: עיי׳ ספר הנפלא קוסמוס לחוקר
 הנעלה הומבאלדט ח״ב, שנ״ב והלאה, ועיי׳ עוד
 חגיגי י״ב: משטרו (איוב ל״י1׳ ל־ג) תרג׳ שיטריח
 גלגליה. — גלגל מלח (שבת ס״ד: ס״ה. ע״״זג גרגר

י ה׳>׳ פי׳ גרעיני מלח] —  ב׳׳ יע׳ י

Rad, das s ich drehende Qbtg. Augapfel) גלגל 
Pupi) בחלק בגט׳ אנשי דור הטבול (סנה׳ i i e 

 ק״ח••) תניא ר׳ יוסי בן דורטוסקית אומר אנשי דור
 המבול לא נתגאו אלא בגלגל העין שדומה למים
 כלומד הלכו אחר עיניהן י). גלגל עינו עגול

לם. ) ילק׳ דאה רמז תתצ״ח ובשמ״ר 0ל״א כי בגלל וגו׳ א״ד אחא שגלגל הוא העו ת יאיר סי׳ די״ט. 1 ) ועיי׳ תשו׳ חו  י
ד איבו נתן תתן א״ר נחמן כי בגלל הדבר הזה אהן עלמא מדמי לגלגלא דאנטילא דטלא מתרוקן  ״)עיי״ש ובנו״ג אי
) וכן משמע מזבחי׳ כ״א: 5 . ) הציק הזה הוא חוץ למקומו ושייך לפעל לעי גלגל א׳ או גלגל ג׳  דמתרוקן מתמלא. 4
ה בכ״י ו״ו׳ ובכ״י ה״ב י ר י׳. *) כ מ  דמשקע ליה בגילגלא ל״א דמשקע ליה בחומדתית ופירשיי חומרחיה: גילגלא ועיי״ע ח
ה: כדגרסינן חוטרתא דמריש פטור  הגי׳ כדגדסינן חומרתא דמדושא פטור אבל אסור בדחומרתא ויוחד נשתבש בדפ״ע כז
נת דכינו לפרש חומרחא שהוא כעין טבעת וכ״ה בע׳ חמר י׳ ושס הובא ג״כ עירו׳ ס״ט: ) כו  אבל אסור בר חומרתא. 7
י טבעת ת ע מ י ש נ ל בכ״י (הובא בד״ס עירו׳ צד ק״ט סע״א) א י י רש׳׳י לעירו׳ ס״ט סע״ב י״ה בדחומרתא ת ח בכי כי  ו
ל אחדי י  יכ׳ ובלי ספק כיון על פי׳ דבינו׳ ועיי׳ עוד תוספי שבת מיו: ד״ה ואמר. רבינו חיזר ומפרש מאמר של ב״ג הנ
) בנויג ר׳ יוסי אמר דור המבול וכי אבל בכ״י ובתוספת׳ פ״ג דסוט׳ אי׳ בגי׳ רבינו וכן מוכח  שהביא מאי חומרתא. י
ר פליב א״ד יוסי בן דורמוסקי׳ הם חטאו בגלגל העין שהוא דומה למים אף הקב״ה לא פרע מהם אלא במים, ובמד״ר  מבי
ל העין שדומ׳ למים וכי׳ אף המקום לא נפרע ג ל ג  פיט ר׳ יוסי כן דורמסקית אומר הם לא נתגאו לפני המקום אלא כ
ל כי סיבת הדרש יען י  מהם אלא בגלגל המים הדומה לעין וכי, וכפי׳ רבינו אי׳ ג״ב ברש״י לסנהד׳ שם ע״ש ואשר נ

 נל״ע עץ ובליפ גשם משתמש הרי אפי דיל עין ומעין. - ובדפ״ע נדפס זה הציון בטיס בעי הקידם לזה עיייש,
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׳ מי.) ת ו ב ב ) ן י מ ו ן מ ל ל א  כשל אדם. בפ״ו בבכורו׳ ע
 כלומר שעין של אדם עגול'). בסיג דתמיד <ל״ב;
ג ויק״ר  ועיי׳ שינויים בירוי ב״ט פ״א דיח ע״ג וביר פלי

 פכ׳ז> יחכו ליה חד גילכלא דעינא י). — המוריד
 את הגלגלין בשק כסייג דמכשירין (ט־ח>. סי׳
 האופנים של עגלה3). תרג׳ אופן מרכבותיו (שמי׳
 "י׳ נ״ה> גלגלי! •[אחי״ה ומקרא מלא הוא
 ביחזק׳ יי. ייג לאופנים להם קורא הגלגל באזני
 וכן בתרג׳ לאוסניא להון אתקיי גלגלא, ועיי׳
 סירש״י שם. וכן בישעי׳ כ׳יח, כ" ז אופן עגלה
 ובפסוק כ׳יח גלגל עגלתו. ובתרג׳ בשני המעמיס

 גלגלי עגלא] —
(Eidoszuwiilzung, -ansehiebung) גלגל קיבועה 
 בפיק דקידושין בגט׳ זוקקין את
 הנכסי׳ (קייישי׳ כ״ז:> מניין לגלגול שבועה מן
 התורה שנאמר «;9דבי י׳'׳ כ־ב> ואפרה האשד. אמן
ט׳ י״ח•) אמ^ שלא שטיתי  ותגן<שם ייבפי' נ"ח• סו
 ארוסה ונשואה וכי. • [אחי״ה וכניה בספרי ס׳
 נשא סי׳ ט״ו הואיל ונאמד שבועות בתורה סתם
 וסרט באחת מהם שמגלגלין עליה את הישן אף
 פורטני בכל שבועות שבתורה שיגלגלו עליה את
 הישן והלא דברי׳ קיו ומה פוט׳ שלא נתבעה
 מקודם מגלגלים עליה את הישן נזילות שנתבעו
 מקודם אינו דין שיגלגלו עליה את הישן, ועיי׳
 כמדיד פיט. — ובירו׳ פוט׳ פיב די״ח רע״ב, וירו׳
 קידושי׳ פ״א דים עיד ארוסה ושומרת יבם ראוי
 הוא להשבע ותימר (את אמר) פנלגלין והכא
 מגלגלין וכי, כלום למדו גילגול שבועה לא מסוטה
 לגילגול את למד וכי ע״ש. שבוער פיז מ״י
 נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו
 את הכל. שם מ״ח: מגלגלין בדרבנן, ושם טיט
 רע״א לכל מגלגלין חוץ משכיר שאין מגלגלין,
 ירו׳ שבועו׳ פ״ז דל״ז ע״ד מהו לגלגל שבועת
 תורה על שבועת תורה נישמעינה מן הדא מגלגלין
 שבועת תורה על שבועת תורה וכי, ושם דל״ח
 סע״א עד כמה מגלגלין עליו א״ד יוחנן עד כדי
 # שיאמר לו עבדי אתה, ובבלי קידושי׳ כיח. עד

 היכן גלגול שבועה איר יהודה אמר רב דא־ל
 הישבעי לי שאין עבדי אתה. ועל דיני גלגול
 שבועה עיי׳ רטבים ם"א מהל׳ טוען וחים סי' צ״ד.
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ה ה ה״ג. ולביט צ״ה. ד  תוסס׳ קידושי׳ כ״ז: ד
 ביום׳ ותוייט ביט ס״ח מ״ב, תרומו׳ הדשן סי׳
 שכ״ו, תשו׳ הרשב״א סי׳ תתקטיד ועוד האריך
 בענינו תורת חיים למהרח־ש ח״ט ח״א 0י׳ עיג

 ואכ״ט להאריך] —
 גלגל (ab8cbu88iger Steg, Abhang) בסי עושין
 פסין בגט׳ ר׳ יהודה אומר (עירו׳ ב״ב:) אם
 היתד.4) שבילי בית גלגול קא אמרת. (ובטקוה
 פרק זי) [צ״ל ובמקום פרק ו׳] (ט״י) בטהרות א״ד
 אליעזר לא הוזכרו שבילי בית גלגול אלא שהן
 רשות היחיד לכך ולכך, פי׳ מקים עקום עולה
 ויורד. והגאון אומר אנו קורין גדגד והוא מקום
 ידוע וכבר פירשנו בע׳ בית גלגול. • [אחי״ה ושם
 כתבנו שגי׳ גדגד לי׳ בסי׳ רהיג לסד״ט אבל יש
 להביא ראיה מטה שאי׳ בתוספת׳ מהרו׳ ס״ז שאי׳
 שם מבואות היורדין לים או לנהר אעפיי׳י
 ש ג ד ו ד י ן מכאן ומכאן וכי, כ״ה לסי גי׳ נכונה
 של הדיש בפ״ו דטהרר מ״ו ע־ש, ועיי׳ עוד ע׳ גד

 ה׳ ועי גד ז׳] —
 גלגל = גולגולת (מל״מ Kopf, schadei ובליע
 ובל״ס גגולתא, ועוד כסף גלגלת
 Kopfsteuer) פסיקתא דכי תשא (שקלי׳ צר י״א:

 והובא בשם הפסיקתא בילק׳ ריש כי תשא רמז שפ״ו ובילק׳

ג ובשינויים אי׳ בתנחומי ריפ כי תשא) י  משלי ט״ו רמז תתקנ

 אייתי גולגולתיך, ובם׳ השותפין בגט׳ כופין (ב״ב
 ח׳•) בלו(עיי׳ יי׳ יי" זו כסף גולגלתא כבר פירשנו
) — בפ״ב באהלות(ט׳׳ג והובא בעירו׳ 5 [  בע׳ ארנון [בי
 ז׳. חילי׳ מ׳ב: בכירי׳ ל״י) השידרה והגולגולת שחפרו
 כמה יהא חסרונן וכי י). בפרק ד׳ מיתות נטפרו
 לב״ד בגט׳ בעל אוב (סנהר׳ ס•״:) מעלה בזכורו
 ונשאל בגולגולת היינו דורש אל המתים. * [אחי״ה
 בנויג אחד הטעלה בזכורו ואחד הנשאל בגולגלת
 וכיה בתוספת׳ סנה־ פ״י. וכפי׳ רבינו יוצא מסורש
 בירר פנהד פיז מ״ב ע־ג ו ד ו ר ש א ל ה מ ת י ם
 אית תניי תני זה הנשאל בגולגולת ואית תניי
 תני הנשאל בזכורו אבל בבבלי שם אי׳ ת״ר בעל
 אוב אחד המעלה וכי, וע״ש כל הפוגיא. וכניה
 באהלו׳ פ״ב מ״א וט״ו השדרה והגולגולת, חולי׳
 מ״ב: ניב: גולגולת שנחבסה, ספרא שמיני פרק
 נ׳ פרש׳ ב׳ נפחת הגולגולת, םנהדי ק״ד. אשכח
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) בנו״ג יהבו ליה גולגלחא חרא וכי ושם ) וכן אי׳ בית׳ נדה פ״ג ד־נ עיג גלגלי אדם עגולין וגלגלי בהמה ארוכין. י , 

 גולגלתא דעינא דבישרא ודמא וכי וגי׳ רבינו יותר נוח וכן אי׳ ב״ב ע״ג: חד גילגליה דעיניה. וכן דרשו (כביר פמיב
 ילק׳ לך לך רמז ע״ב, מר׳ אסת״ר פ׳ ויהי בימי) וישובו ויבאו אל עין משפט היא קדש (בראשי׳ י״ד, זי) לא בקשו להזדוג
) בנו״ג אמר ליה אבל בכ״י מ׳ לי׳ א״ל וכ״ח ) וכ״ה בפי׳ רה״ג לסד״ט צר ליז ע״ש. 4  אלא לגלגל עינו של עולם וכי. ג
) וע״ש מיש. וכניה יבמו׳ ייז. כסף גלגלתא והקבוץ  בדפ״ש וכגי' הכיי אי, ג־כ בערוך בסמ.ך לפני זה עיי״ע בית גלגל. 5
 גולגוליות, גולגל;א, עיייע ארנון כ׳. •) בנויג כמה הוא חסרון בשדרה וכי, וכ״ה בחולי׳ ניב רעיב וכיה בכיי עירו׳ שם,
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 גולגלתא . . גולגלתו של יהויקיס; אבות סיב
 מיו ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, ירו׳
 סגהד׳ טפ׳ז דכ״ה סע״ד חטית חד מיניי נסב חדא
 גולגלא וזרקו לרומא וכי, ירו׳ פסחי׳ רפ״ט דל״ו
 פע״ג, וירו׳ נדרי׳ פ״ו דליט פע״ד וירו׳ פוט׳ פיה
 ד״כ: גולגולתו של ארנן היבופי מצאו תחת המזבח.
 קהליר פ׳ עד אשר ותרוץ גלת הזהב(קהל׳ י״ב׳ 1׳>
 זו גלגלת וכי, והקבוץ במדד פייט גולג1ל«1ת

 וזרועות ורגלים.

ן (Geflecht, Gewebe) מל״ם גלג ו י ל ו ג ל , ג ל ג ל  ג
 in einander versclilingen ועוד עיי' בפנים)
 בפי כל המטמאין פ״ג בעדיות (מיי) כל הקליעות
 טהורות חוץ משל גלגלין דברי ר׳ דוסא וחכמים
 אוטרי׳ כולן טטאין חוץ משל צטרין'), ובכל
 הבגדים פי׳׳א בנגעים <מ'־א> כל הראוי ליטמא טמא
 מת אעפ״י שאינו ראוי ליטמא מדרס מטמא
 בנגעים כגון קלע של פפינה וילון ושבים של
 פבכא ומטפחות פופרים וגלגיליון1), פ״ טיזר ויש
. [אחי׳׳ה ת. לו  אומדי׳ חלסין של משי והן גדי
 והמלה טיזר נמצאת ג״כ בכ״כ ע׳ גלל צד ל״א
 ע׳׳ג וכתב שנעתק פל״ע ולא פירשו ואם בצדק
j ענינו j j J  חרץ משפטו אז נוכל לגוזרו מליע ״
 רסן ארוג מחוטים שזורים אבל יותר נ״ל להגיהו
ר וכן פי׳ הראב״ד גינגילון בפפרא ו ז  כזה פי׳ א
 זבים הנ״ל אזור קטן וכן פי׳ הראב״ד בעדיות הנ״ל
 גלגילון וזיל והוא אזור שעושים פעמים מן המשי
 פעמי׳ מן הצמר ע״כ. והדיש שם פי׳ אבנט, וכיה
 ברמב״ם וברעיב לנגעים והר״ש לנגעי׳ פי׳ נלנלון
 צלצול קטן מצמר או מפשתים ע״כ והוא ג״כ
 ענינו אזור קטן עיי׳יע צלצל. ואם פירושי נכון
girdoiia הוא נוכל לגזור מלת גלגילון מליר האמצעי׳ 
 ששוהעם מלת girgiiius ופתרונו מטש אזור שאדם
 חוגר בו Gamhaspei ובידו׳ שבת פ״ו ד״ח: נתפרש
 הגליונים בישעי׳ גי, כיג עיי גלנליזיא והוא ג״כ
 אבנט או מצנפת שאדם חוגר פביב לרא&1,
 ובכיר פייט נתפרש חגרת ע״י גליונים אכל עיי׳
 הגי׳ בעי גל ו׳ ופיש. ובענין פי׳ של י׳א נוכל
J f  לרמוז על לים הרשומה וכן על ל׳ ערבי׳ ^
 שענינה חוטין טשוזרין ובדילים] — (א״ב פי׳ גרגל
 בליר הוא שם כלי אשר בו החוטים מתגלגלים).
girgiiius אחי״ה כונת ריב ג״כ על מלת הרשום׳] * 
 שענינה כמו כן ובלא״ש גארנהאספעל וכן פתרון

 מלת סורית גיגלא ואות ל׳ בתיבות של כסולי אותיו׳
 נתהפך ליו״ד כדרכה עיייע גייף וש״ג] —

gedrehter Faden גלגל (לדעת רבינו מענין הקודם 
l S r m e n d o r Z u - J  Schnur, ולסע״ד מל״ס ^
 ruf) בויק״ר באמור אל הכהנים פרשת אטרות ה׳
 אמרות טהורות (פכ"י> ובפפיקתא דפרה (יל״ב:)
 ע״י שלא המתין לשאול להתפייט ימדוד דכתיב
 <ש״א כ״י׳ י״ט ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך
 בדי וגי, א״ל אבנר מה את בעי מן גילגלוי דדין
 בסירה הוערתה, פי׳ צצית. • [אחי״ה וכני׳ רבינו
 מוכח פירו׳ פיאה סיא דט״ז. מה את בעי מן
 גולגלוי דהדין בפירה הוערת, אבל בידו׳ פוט׳ פ״א
 די״ז: הגי׳ מה את בעי מן גלגוי דהדן כפירה
 הועדת, ובויק״ר שם מן גלגוי דידך [וציל דהדין]
 בסירה הועדה, ובילק׳ שמואל רמז קל״ג בשם
 התנחוט׳ מן את בעי מן גו^נלוי דדין בסירה
 הועדת. ודע כי גי׳ הועדת אי׳ ג״ב בכ״י ל״ד וכן
 מוכח מכ״י ו״ו רק שם בט״ס הודעת וציל הועדת
 ועיי׳ עוד ע׳ בר ו׳ וש״ג והרב החכם ר׳ שלטה
 באבער בפסיקתא שם אות נ״ג רצה לקיים גי׳
 הועדת מלש׳ לא עדה עליו שהל (איוב כיח, ח׳)
 וכן בלא״ר העברה והסרה מתורגם עדה אבל לפי
j  דעתי עיקר הגי׳ בריש וטעם הטלה בל״ע ^
 ענינה עבר והלך ובאמת במדד׳ שו״ט מזטו׳ ז׳
ת ר ב  בתמורתו קודש ישנו בזה״ל בסירות בקוצים ע
ם היא פי׳ אחד המעתיקים י צ ו ק  ונכרת ומלת ב
 כדעת ר׳ שלמה באבער שם. ובאות ניב הביא גס
 הוא פי׳ יפה מראה לפיאה םיי כ׳ שכתב וזיל
 בילק׳ מן גולגלוי דדין ואות אמת הגיה לגליגוי
 דהדין, ולפיז פי׳ מה אתה חושש לדיבורו של זה
 וקורא הדיבור דרך ביזוי לגלג וכי עיש, ואני
 אומר שנבא ולא ידע מה נבא כי לדעתי אין פפק
 כי כן שיעור המאמר אך לא מטעם גזרת מלת
 גלגלוי מלשון לגלג כמו שפי׳ ג״ג כמעריך הובא
 בהערת ר׳ שלמה באבער שם וכמו שפי׳ ג״כ
 הח׳ לעווי בעמת״ל אבל מטעם הוראת המלה גלגל
 בלים הרשוט׳ כי פתרונה צעקת קול ודבור חזק
 ושיעורו למה חושש אתה לצעקתו ודיבורו של
 דוד ודרש בעל המאמר כסילות לשון ראה גם
 ראה וגו׳, משמע שהתאמץ דוד לקרא בקול גדול.
 ומה שפי׳ רבינו יפי׳ ציצית״ נראה בעליל כי גזר
 אומר שהוא מע׳ של מעלה כי ע״כ נכלל בע׳

י ) כ״ח לנכון בע׳ גנגיליק וכצ״ל גם כאן במקום גלגוליון של דפוסי׳ ובכי יג גלגילון, וכ״ה בפי׳ הראביד וברע״ב. י ו ) בנ  י
ג גלגלון. ובספרא שמיני פרק ה׳ פרש׳ ד׳ שביץ של סבכא והגנגלים ובספרא אחרי ׳ ו  ויו וה״ב גם כאן הגי׳ גנגליון ובנ
 מות פרק ייב פרשה ח׳ הגי׳ וגינגליון וכפי זבים בספרא מצורע פרק ב׳ פרש׳ ב׳ גינגילון, ובספרא סוף שמיני סרק י״א

 פרש׳ י׳ שתי נוסחאות יחדיו תדובקנת שאי׳ שם בזד,יל שביס של סבכה וגנגלים וגנגיליון.
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 הקודם לזה. וכדעת י׳מ הוטין של משי והן
 גדילות. או גוזרו טע׳ גל ו׳ שהביא התרגום בגד
 ונדילים: גוליהון והוכחנו כי כן גקרא בגד של
 צצית. ובאמת בתנחומא חוקת ובמד׳ בט״ר פייט
ה ולס״ז דורש מ י ל  הנופחא מה את בעי מן ג

ף ט ע י ל וגי. והבן] — נ  מלת כ

das damit Zusammengewickelte, ihm Beiל^ל (־? 
 gefiigte, daher Ansatz, Beisatz) בנזיר
ד (נזיר נ״א•) שני מתים ו ן ר א ת ל  בם׳ כה״ג גמ׳ מ
. .  שנקברין זה עם זה נעשו גלגלים זה לזה .
 גזז שערו וקברו עטו נעשה לו גלגלין. ובם׳
׳זרעיב) מהתחלתו  הטפלת בגט׳ שליא בבית <נדח כ׳
 דבר אחר נעשה לו גלגלין אף סופו וכי, דתניא
 (נזיר נ״א. תוספתא אהלות פ״ב> איזח מת שיש לו

 רקב וכי. פי׳ דבר ה גג ל ל עמו כמו תכריכין
 ונעשה גלל למת והן תכריכין ודחו תכריכין את
 הרקב אף סופו כיון שנגלל עפר עס הרקב ונעשו
 גל אחד נדחת תורת רקב. (א״ב בנוסחאות דידן
 כתוב גנגילון ובעל הערוך הביא נוסחא זו בעי
 גנגיליון). * [אחי״ה ובחי׳ הריטב״א לנדה הוזכרו
ר גם י ז נ  שתי הנוסחאות. ולגי׳ חי׳ הטאירי ל
 שם הנוסח ננגלין. וכתבו התוסס׳ לנזיר נ־ג. ד״ה
 שני וז״ל ובם׳ המפלת גרסינן בכל הספרי׳ גנגילאן
 וגם בערוך פי׳ גלגלים עפר הוא שמעורב ממקום
 אחר לשון דבר המתגלל ועוד פי׳ בערוך גלגלין
 קוטריימא בלע״ז דלא גטירי רקב אלא של מת
 אחד ולא שיש מת אחר מעורב בו עכ״ל. נשמע
 מזה שערוך יותר שלם היה מונח לפני בעלי
 התוספות. והלע־ז הנ״ל קשה עלי להולמו ואולי
 צ״ל קומט״רא והוא בלאײט commettitura חיבור
 וכריכה. ורש״י סי׳ לנדה לשון ננגילון דבר העוטד
 כננדו לבטלו ולקלקלו ע״כ. וכ״ה בחי׳ הרב המאירי
 לנזיר. ובנזיר פירש״י בזה׳׳ל גלגלין המגלגל זה לזה
 ונתעכב זה עם זה. ועיי׳ כ״ מ להלכו׳ נזירות פ״ז הל״ד.
 וביה׳ נזיר פ׳׳ז דנ״ו: ודנ״ו ע״ג כמה פעמי׳ הגי׳
 גילגלין ופירש פני משה תערוכה ע״שכל הסוגיא]-

wiesei,[ציל נלא יןסיטן = קטיטן])3לא כןסינון 
Harder, yxhv! tx.׳u? = KTtfelis 
כ) כתנות עור ריש  musteiina) בביר פכ״א (ס1י
 לקיש אומר גלאקסינון ובהם היו בכורות משתטשין.
 (א״ב פי׳ בל״י עור בעוד שערו עליו של מין
 חולדה יקרה וחשובה הנגדלת במדינות צסון ואולי
 היא חולדת הסנאים הנזכרת במשנת דכלאים י).
 פי׳ גלא חולדה. פי׳ כסנאי [*fcvt דבר נחמד בא

 מארץ אחרת בל״י. ירו׳ דשבת פרק במה מדליקין
 (6"ב י״י ע״י> ועורות תחשים ר׳ נחמיה אומר

 (גלקסיכון> [וצ״ל גלקטינון]).׳ * [אחי״ה כך היא
 הצעת הגמרא הירו׳ הנ״ל ועורות תחשים ר׳ יודה
 ודי נחמי׳ ורבנן ר׳ יהוד אומר טיינון לשם צבעו נקרא
 ור׳ נחמי׳ אטד גלקטינון ורבנן אמרי מין חיה
 טהורה וגדולה במדבר ע"כ. ובקהל׳ר פיא פ׳ מה
 שהיה הגי׳ ר׳ יהודה אומר אלטינון ר׳ נחמי׳ אומד
 גלטינון ובפסיקתא רבתי פל״ג צד ט״ב ע״ד הגי׳
 מוטעת ר׳ יהודה אומר מאינון וצ״ל טאינון.
 ובתנחוט׳ תרום׳ סי׳ ו׳ חסרו התיבות הזרות ואי׳
 שם רק ר׳ יהודה אומר חיה טהורה גדולה היתה
 במדבר וכי. וזה כדעת רבנן שהובאת בירו׳ שבת
 הניל וכגי׳ התנחו׳ הובא בילק׳ תרוט׳ רמז ש״ע
 בשם התנחוטי. והנה הרימ״ז בפסרו בט״ר ח״א.
 ק״ל חשב שמלת גלקטינון היא ל״י מין צבע
 וקשה להולמו, אבל לא אפונה כי היא מלה
 מורכבת הרשוט׳ בתחילת הערך כי גלא כדעת
 ר״ב חולדה וקסיט או קטים נ״כ בל״י מין חולדה
 אבל ממשפחה אחרת ונקרא בלא״ש מארדער
 ובאמת בכ״י ו״ו ובב״ר נכתב בשתי תיבות וזה
 נכון רק נ״ל כי אות ט׳ נשתבש׳ לשתי אותיות
 נו (עיי׳ דוגמאות בע׳ אבויין, אבהונום) ועיקר
 הכתיבה כצ״ל גלא קסיטן או יותר טוב גלא
 קטיטן. ושיעור של גלא קטיט יסה עד מאוד וזה
 מה שאמרו בכ״ר כתנות עוד גלא קסינון צ״ל
 קסיטן וכן בקהל״ר ם׳ מה שהיה עתיד זאב להיות
 גזוז מילתן והכלב גלבטינין וצ״ל גלכטיטן כלומד
 שערות של כלב עתיד להיות כשער חית גלא
 קטיט. ומעתה זכינו להבין ג״כ מאטד רבותינו ז״ל
 בשבת כיח. שני מכטאות היו אחד של עורות
 אלים טאדמים ואחד של עורות תחשים ר׳ נחמיה
ן ל י  אמר מכסה אחד היה ודומה בטין ת ל א א
 והא תלא אילן טמא הוא ה״ק כמין תלא אילן
 ולא תלא אילן שיש בגוונין שלו וכי *). וסירש״י
 תלא אילן חיה טמאה היא ומנמרת בגוונין ע״כ
 ול״נ שחית תלא אילן היא חית מארדער שדברנו
 בה ומין אחד מאותה משפחה נקרא כוימטארדער
 Martcs abietum ויושב תמיד באילנות כאילו
 תולה באילן, אבל היותר נראה שציל קלא אילן
 כלומר קלא כטו !לא בל״י מארדער וע״י מלת
 אילן מיוחם אותו מין שאמרנו וידוע שיש בחיה
 זו מיני גוונים הרבה והושאל בדרז־ל לצבע מיוחד
ן (עיי״ע׳ יעיי״ע הלא ל י  בהוראת תכלת ק ל א א
 *יא> וא״כ תלא אילן של בבלי שבת מסכים עם

נ״י ט׳ 1א״6 עיי׳ ד*ס שגת צד נ״ו. ) נ״ד, לנבון נ ה ונ״ה לגי׳ הדיש ע״ש וכ״ה בב״נן פי. עיייע חלד א׳. י י ח מ ) 0י  י
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 גלקטינון, ד״ל גל( א) קטיטן של ירו׳ שבת וכאן
 וכאן בעל המאמר הוא ר׳ נחמיה רק בירושלמי
 השתמש בלשון יוני בשם תוכני ובבבלי מכנה
 החיה לשם המושג מאשר ל־י אינה מורגלת בסי

 העם, והבן] —
0Uבל׳׳ע ום׳ «־ Wicke, eine Erbsenart) ב ל  ג
* בכל שעה בגט׳ אלו ד ^  ובל־ע בטיית -
 דברי׳(פסחי׳ ל״ה־> ובמנחו׳ בס׳ ר׳ ישמעאל בגט׳
 החיטין והשעורים כוסמא י) גולבא שיסון דישרא.
 * [אחי״ה ובע׳ סול סי׳ רבינו גולבינא של ירו׳
 כלאי' פ״א דכ״ז רע״ א (ועיי׳ גי׳ הד״ש לבלאי׳ פ״א ט׳יא)
 ע״י ציצירקל־י והוא לאי״ט ticerciiia בלא״ש
 קיכערערבזען וכן מוכח מירו׳ הנ״ל שנזכרת המלה
J והשני y ביחד עם פולה ופושונה והראשון בל״ע 
 בל״ר pimim ענינה שוד, עם גולבינא שהוא בל״ע
 של ההמון כמו כן מין סולים ועדשים ואסונים,
 ובפי׳ המיוחס לר׳ סעדיה לדניאל א׳ ט״ז מפורש
 הזרעונים ז הם פול הלבן ופול המצרי וסול העב
 והגולבון [וצ׳׳ל והגולבין] והאפונים והעדשים וכי.
 אבל רש״י ז״ל ם״ לפפחי׳ ומנחו׳ שם: גולב׳ י)
speiiia, speita איפפילט״א בלע״ז והוא בלא״יט 
 וכן ם״ רבעו בע׳ דשד מלת שיפון אםפילת״א
 והרד״ק בשרש כסם, ם״ כן כופמת אישפילט״א
.Spelt ובלאיש ,espeita בלע״ז והוא בלי אפפמיא 
 ועל מלה ערבית הרשומה העיר כבר הרב החי ר׳

 אהרן יעלינעק בשפת חכפים] —

Schneidewerk- 4-Vגלבא <בל״ם גלבא ובל״ע ־ * 
ד • ז - T T -

 zeug, HUutunggwerkzeug) ב״ר פל״א
 עשה לך חרבות צורים (יהושע הי׳ נ׳> נתפרש נלבין
 דטינורי ובילק׳ יהושע רמז ט״ו הגי׳ גלבין דטינרי
 וכתב בעל מ״כ בב״ר שם כך התרגום של חרבות
 צורים ע״כ וכן הביא הרדק בשרשים ערך גלב
 ד,תרגם לפסוק הנ״ל מהיל גלבים דטור אבל בפי׳
 ליהושע כתב כתרגומו אזטלון חריפין וכה״ג לפנינו
 וכן הוא בע׳ אזמל, חרב בי. חרף גי, ופתרון המלה
 בל״ס וערבי הרשומה סכין לכרות בו העור ונרדף עם
 נלד ־־A, פי׳ עור וטמנו נגזר מגלב עיי״ע שענינו
 בל־ע רצועת מרדות׳ וכן סירש״י יחזק׳ ה׳, א׳
 תרג׳ תער הגלבים: גלביא ופירש הוא ז״ל
 הרצענים ולשון יון הוא ע־כ ויש לתקן ל׳ ישמעאל
, ועיי׳ עוד במתורגמן ע׳ גלב, די  הוא ר״ל ^י
 והרפב״ן בפי׳ לויק׳ י״א, י׳(טי) לפפוק פנפיר
 וקשקשת עיש היטב וע׳ נלגם וע׳ גלך גי׳ רביגו.

 וכן הביא הדדיק בשרשים שם תרגם כל זקן
ה (יימי׳ ט־ח, ל״ז> גליבא אבל בנויג בתרגם ע ו ר  ג

 גלוח וכיה בישעי׳ ט״ו, ב׳ כל זקן גדועה: נלוח.
 ונרדף עוד עם גלב הפעל גלף עיי״ע, ועיי־ע הבא
 אזדז.—ועוד תרג׳ תער: גלב וידועהוא. ועיי• הוספת
 הח׳ סליישער לעמת״ד לד,ח׳ לעווי חייב, תקס״ז]—

in Holz, Erz, Stein ylux-cvt גליבטין (מל״י 
 gegraben) בילמדנו פרשת ואתם הדבקים
 (רברי׳ די׳ ד׳ ובתנחי' ליי וכ! ליי ניל?') פטורי ציצים
 <מ״א יי׳ י״ח> גליבטון. פתוחי חותם (שמות כיח, י»א.
 ב״א, כיח; ל״ט׳ י׳־ לי) תרג׳ גליסן. * [אחי׳׳ה בנו״ג
 גליף חקיק. אבל מפתחות בשמות ל״ט׳ ו׳ מתורג׳
 באונקלם נליפן, ועיי׳ עוד דוגמאות בעםת״ר לד,ח׳
 לעווי היא, קפ״ג והלאה. גליף הוא בינוני פעול
 של בנין פעיל וטעמו בל״ם חקק וכ״ה בל״י
] — (א״ב בל״י פתוח וחקוק וכן ך ׳ ג « ? y X ^ w ,«1 

 גליפן).

 י גלבטינון צ״ל גלכטיטן עיי״ע, גלא קפינון.
eine Krautart, Qlaucion, l׳Aa׳jxtcv, s. Plin.) 3לבק 
) בספרא פרש׳ שבועת הפקדון 5 9 ,27 .1!. n 
 <&יק כ־נ׳ יי״8׳ י״ב) פי גלבקיא כשפן, פ״ עשב
erba הנקרא אירבא לוצא. • [אחי״ה בלאי״ט 
 luccia, Schlangenzunge Pfl. העשב הזה אשר
 אליו כיון ג״ב ר״ב ושטו בל״י ורו׳ כמו שרשמנו
 כתחילת הערך כבר מצא מקומו בפליניאום
 שהאריך למעניתו במקום הנ׳ל ואת אשר נ״ל
 אפרתי בעי בלבקי ע״ש] — (א״ב פי׳ בל־י טין
 עשב ריחו רע וטעמו מר ויש לו גרעין וזרע אשר
 עינו כעין כרכם וממנו עוצרים מיץ לרפואת חולי
 עינים ורמאים מזייפים זה המיץ הנקרא פי גלבקיא
 בשמן או אותו מיץ הוא השטן ומזייפים אותו

 בטי העשב).

laut xXâ G) yxiî o) = xXayw, xXxYyw גלג (בל״י 
 verkunden, ertonen lasseii) ככ״ר פליו ױהױ
 בני נח: זיל גליג לאמך דקרא תרנגולא ואלפלא
 דקרא תרנגולא הוינא מחי יתך וקטלך א״ל זיל
 את גליג לאטיך") דלא קטעת אימא שורדי ואלו
 קטעת אימא שורדי הוינא מחי יתך וקטלך׳ וכל
 המעשה בויק״ר בס׳ והוא ישקיט וטי ירשיע (פיה).
 ובקדושים תהיו פרש׳ עץ חיים היא מיקיר פניה
 וביה בקר,ל״ר 6׳ וסביי׳י אגי) אמר להו פנו יתהון

 מיניה וטלו יתהון ליה דינרין אתעביד ליה כן 4)

ה בדפ״ר, ובדפי וויגיצי בוססא ובשדפיע בוסתא וכשרפ״ע כוסתא וט־ס הוא וצ״ל בוסטא יכנו׳׳ג והבוסמין וב״ה בע׳ י ) כ  י
) בקצת דפוסים גרסי׳ בב״ר גלגל וט״ס . י י ח  חט ה׳ ועיי׳ עוד ע׳ דשד. *) וביה בכיי ט׳ לפסתי׳ במקום גולבא של י
י ו״ו ול״ד הגי׳ טלו יתיר. לית דיגא אעביד ליה. י נ . *) כה׳׳ג בכיי ה״ג ובדפ׳׳ע אבל ב ח  הוא וצ״ל גלוג וכיד, כילק׳ איוב רמז תתקי
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 אזל גליג לבני ביתיר, י). ובפסיקתא דעניה פוערה
 (*י קל״ז-> א״ל פבא פבא כל מה דאת יכיל
 (למנלגלא גליג׳ פי׳ לטשבחא שבה) [וצ״ל
 לטגלגא גליג למשבחא שבח] * [אחי״ה כן הגיה
 נ׳כ הרב החכם ר׳ שלטה באבער בפסיקתא שם
 הערה ניב ע׳יש וגי׳ למשבחא שבח, אי׳ לנכון
 בדפיר וכצ״ל בכיי ה״ב ובכ״י ו״ו ב׳ ושם בטיס
 למשכחא וכיה בססיקתא בנופחאות ובילק׳ ישעי׳
 רמז של״ט הגי׳ לטלגלג גלוג למשבחא שבח
 וצ״ל למגלג. ובפנה׳ ק׳. ביב עיה. ובפפיק׳ רבתי
 ספל״ב ובטי שו״ט מזם׳ פיז הגי׳ איל דרוש ולך
 נאה לדרוש וכי. ומלת ס י ׳ בדברי הערוך הוספה
 הדיוטית היא וצריך למוחקה כי זה רק סיום לשון
 הססיקתא כן התעורר כבר מו״ל הססיקתא הנ״ל
 אבל גם בכ״י ערוך ישנו מלת סי׳ בט״ס ונם
 לסני מסרש מלות זרות של הילק׳ כבר מונח
 קלקול זה יען כן נ״ב בילק׳ איוב הנ״ל למלת
 גלוג בזה״ל ״סי׳ תשתבח״ וזה מגי׳ המוטעת של
 ערוך, וכן אי׳ בט״כ לויק״ר ס״ד, גלוג ״סי׳ השתבח־
 ולפי כיה: ״פי׳ לך והשתבח־ ,ובס׳ י׳ הלין אינון
ג עליהון, סי׳ בעל ט״כ מספר ומשתבח י ל ג  דאת מ
 עליהם ובהם עיכ• ובעל יפה תואר סי׳ מתסאר
 אבל הוראת המלה בל־י קרא בקול גדול

 ומפרסם] —

lectica ובל״ר \zv.™.<m גלוגדמא (בל״י אטצ׳ 
 ו * • -1

 Sanfte) בס׳ אין צדין בגט׳ שחטה
ה (ביצר, נ״ר•:) זקן אחד היד, נ א י ב א י  [בשדה] ל
 בשכנותינו והיה יוצא בנלוגדקא שלו י). ולא זכר
 הדום רגליו ביום. אפו <איכ׳ כי׳ אי> תרג׳ ולא דכר
 בית מקדשיה דהוה נלוגדקא דרגלוי ולא חס
 עלוהי ביום תקוף רוגזיה. כמלך עתיד לכידור
 (איוב ט״י׳ כיי) תרג׳ היך טליך דאיטימום")
 לגלוגדיקא 4); (איב בל״ר קוראים לקטיקא למין
 כפא שהוא כמו עגלה לשאת אנשים חשובים
 בכתף וגי׳ מלה זו על אופנים שונים לפעמים
 כתוב גלגטיקא פעמים כלקדיקא). * [אחי־ה הגי׳
 האחרונה בקשתי ומצאתי בשד,ש״ר ם׳ אתי
 מלבנון כאילין פביא דלי׳ אינון יכולין מטענין
 בכל קדיקה, וצ״ל בתיבה אחת בכלקדיקה, והגי׳
 היותר נכונה לקטיקא הובא׳ בילק׳ משפטים רמז

 שי״א והביאו ר״ב בטו״ע בע׳ לקטיקא. וסומכוס
 העתיק בצבים בישעי׳ פ״ו, כ׳ ע״י ;•EX.T-( וזה ראי׳
 מופתית כי יבשהש״ר הנ״ל אשר בה ג״כ נדרשה
 מלת בצבים ע״י בכל קדיקה ציל כמו שהגהתי
 במלה אחת ובהוראה הנזכרת, וטעם המדרש
 וםומכוס כי סתרו בצבים כמו עגלת צב וכן סירש״י

 ורד״ק לישעי׳ שם ע״ש] —
Spiess, Spitziges ׳;l^'/k ס (לדעת ריב מלײ ג ל  ג
caiiga ולע״ד מל״י האמצ׳ וכן בל״ר 
 Soidatenschuho) במגילת איכה זנח ה׳ (ב׳, ז׳)
 ועושין רושם במסמרות הגולגסייס בקרקע בית
 המקדש, סי׳ רמחים. (א״ב סי׳ גלוכיס בל״י להב
 רומח חנית וחרב עיי״ע נלך ובנוסחאות שלנו כתוב
 גלאסין, סי׳ בל״ר6) כובע ברזל והוא הנקרא
״ה והיותר טוב שהמלה בל״י  קסדא ״)). * [אחי
 ורו׳ הרשוט׳ ענינה מכסה ברזל לרגלי אנשי
 המלחמה, וכן פי׳ בעל כ״כ והגיטיל תחת קוף כמו
 אגדיקוס וכדומה הרבה וכן גלג בעי הקודם תחת
 קלג. עיי׳ מיש עיט יוני אמצעי של מיורפיאום
 צד ר־ג. ושיעור מסמרות הנולנפיים כלומר של
 מנעלי אנשי מלחמה עשו רושם של חריץ בקרקע
 בית המקדש ובנויג בט״ס ועשו מסגר של גליאסין
 שלהן וראשם בארץ וצ״ל ועשו מסמר של גלגסין
 שלהן רושם בארץ. וסי׳ בעל מ״כ דחוק ורחוק] —

Handschuhe ד ת י ת ר״ב בי ע ד ל ) ן י ק ו ג ל ו 1 ג 3 B 
 ולדעתי טיס במקום גלוגדקא
 Sanfte) ירו׳ דביצ׳ פ׳ בתרא (פייה יסיג•) לא זכינן
 לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן
ה כן י י ח א  גולגיקון דידיה סי׳ המפרש בית יד. * [
 ם״ קה״ע ופיט אבל היותר טוב כי ט״ט הוא וצ״ל
 גלוגדיקון ובע׳ גלוגדקא צינתי כבר ני׳ הילק׳ מ״ב
 ואני מוליכך בגלוגיקא שגם כאן נשמט׳ אות ט׳
 או ד־ וכן דעת בעל כ״כ ושיעור המאמר ר׳ יוחנן
 ור״ל מעירין על עצמן שלא זכו לתורה רק בעבור
 שראו אצבעותיו של רבי בשעה שנשאו אותו
 בכסא והניח ר׳ אצבעותיו למעלה לאחוז בכסא]—

Haut, Fell, ubt. Kruste גלד ( - גילדא בל״ע 
י  TI • T T . י

die entliautete ; ־  Ueberzug! גלודה בל״ע ^
^ Riemer, Feimandier) בדג דבמה • לךאה^ג י  נ

ל הדין יקרא אנא שלים לך אמרה אזיל גלוג לאיטך ב יקיד וקחל״ר מנון יהיה ואזל לביתיח אמר לאנתתיה נ ו ) בנו־ג נ  י
כיה באו״ז הל׳ יו״ט דסי׳ שניר, ) גנו״ג בגלודקי וכה״ג בע׳ גלודקיא לגי׳ ב״י עיש ו  ובקהל״ר שם הגי׳ איזילי גליגי. י
י ס׳ הגי׳ נגלגדקי וצ״ל בגלגדקי ובילק׳ שלח רמז השמ־ג בשק הספרי אני מוליכך בגלודקא אבל בספרי עקב 0׳ י בנ  ו
 ל״ז הגי׳ בגלגוטיקא ו«״ל בגלגטיקא וכיד, בשהש״ר פ׳ קמתי ובקהל״ר פ׳ שבתי ואפי׳ בגלקטיקא לא היה יכול להיטען,
ד מוליכך בקרון ב  ובילק׳ בהד דמז תדסיו לא יטייל אחריך בגלטקא עיייע בלנטיא גי׳ הספרא, ובילק׳ ס״ב רמז רל״ח א
י ) וכיה בכי ח לנכון כדפ״ר ופיזי ואמש׳. 4 י ) כ  ואני מוליכך בגלוגיקא ונשמט׳ אות ס׳ אחר הגימל השני ועיי׳׳ע גולגיקון. י

.cassida ( • . ga lea (  חרג׳ עיי׳ עמת״ד להח׳ לעווי. י
37* 
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ן (שבת נ׳:) מגרד אדם 'גילדי צואה וגילוי י נ מ ו  ט

 מכה שעל בשרו. ובס״ט במקואות אלו הוצצין
) לפלוף שחוץ לעץ וגלד שחוץ למכה ב י ט׳ ט פי ) 

 והדמיה שעליה ושרף היבש וגלדי צואה שעל
 בשרו1). םיי אדם שהיתה לו זיעה גדולה ועלה
 הליכלוד והצואה עליו ונעשה כמו גלד על עורו י).
 בס׳ אלו טרפות בגמ׳ המםס ובית הכוסות (חילי׳
 ניא.) ובכתוב׳ בס׳ המדיר בגט׳ היה בה מומין(עיי:)
 הוגלד פי המכה בידוע שג׳ ימים קודם שחיטה.
 פי׳ עור דק שעלה על המכה כפו שק תפרתי עלי
ב מיז׳ ט"י> ״אמר איוב מנהגו של עולם ו (אי י  גלד
 מיי שהיתר. לו מכה ונתרפאה [מעט] והעלת גלד
 נותן בה דברים רכים כמו צמר גפן או פרק של
 פשתן בריכוך השמן אבל אני השק שאינו רך
 אלא קשה תפרתי עלי גלדי' י). בם׳ אלו טרפות
 (חולי׳ מ״ב. מ׳ב: נ״ד. נ׳׳חז) ובספרא בם׳ את זה לא

 תאכלו (שמיני פרק ג׳ פרשח ב׳) הגלודה ר׳ מאיר
ף (סוכה ל״ת סע״ב) ל ק ׳ ג מ ג  מכשיר. בס׳ לולכ הגזול ב
 אמר רבא האי אתרוגא דאנליד כאהינא פומקא
ה (חולי׳ מ״י א י ר ׳ ך מ ג  כשרה. ובם׳ אלו טרפות ב
 סע׳׳* ייע״» אמר רבא האי ריאה דאיגליד4)
 כאהינא פומקא כשרה׳ פי׳ נקלסה הריאה כגון
 שניטל קרום העליון כמו התמרה האדומה שנקלפה
 עורו כשרה שהקרום התחתון מנין5). בם׳ אלו
 טרפות בגט׳ הריאה (חולי׳ מ״ח סעיא ייע׳יב) אמר
 דכא כי היינן אזלין י) בתריה דרב נחמן בשוקא
 דנילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן. ובס׳ אלו
 מציאות כגט׳ ר״ש אומר כל כלי אנפוריא (ב־מ
 כיי:) רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן
 בשוקא דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן ז). בסייג
 דם׳ אלו מגלחץ <מ־ק כ״ז-> ובסנהד׳ בם׳ כה״ג
 בגט׳ מת לו מת <נייז כי אתא רבין אמר אפר לי
 ההוא מדרבנן ורב תחליפא בר מערבא שטיה דהוה
 שכיח בשוקא דגילדאי מאי דרגש ערטא דצלא י).
 ובגט׳ דהריאה (חילי׳ מיי:) אטד דכא האי ריאה

 דקייפא גילדי גילדי. בדיג דם׳ ראוהו כי״ר והאי
 דפרה כיק דקאי גילדי גילדי כב׳ וג׳ שופרות
 דפי י) [ובגם׳ שופר שנסדק] 0,) גרדו והעמידו על
 גלדו כשר ״). ובם׳ טרף בקלפי [בגט׳] בכל יום
 היתד. כבידה והיום היתד, קלה(ייט׳ ט״י:) תנא בכל
 יום היתד, גילדה עבה והיום דקה"). ובויק״ר בם׳
 צו בם׳ שנאה תעורר מדנים (ייק״י םי0 אם תאפר
 דהוד, גליד תני ר׳ הושעיה כעובי דינר גרדיון היה
 בו. * [אחיי׳ה גלד נקרא בל״ע ו^לדא בלים עור
 והוא מל״ט איוב הגיל כמו שהבינו הראב״ע ורדיק.
 וכניה מלבד הדוגמאות הניל בפסחי׳ קי״ט. וכולהו
 אקלידי וקליסא דגלדא, ובסנהד׳ רף. הגי׳ אקלידי
 וקילפי דגילדא, וריח לפסחי׳ גרם דגילדאי ובכיי
 מ׳ איס ובע־י הראשון וקוסלי דגילדא. וכן בע׳
 קלד עיש ומ״ש. ברכו׳ מ״ג: אבל בנילדא וכי
 עיי״ע אפנתא. ירו׳ ב״ב סיג דייג ע׳ג מקום שעושה
 גלד. ובהשאילה נקרא גילדא חסן ורקע סח כמו
 ביוט׳ הנ״ל גילדה עבה ופירש״י דפנה עבה וכן
 במ׳ר פי״ג קערה גילדה עב מזרק גילדו דק,
 ובתר״י א׳ לבמד׳ ז׳, ייג. ייט גילדא סמיך׳ ושם
 גילדא קליש, פי׳ דפנו עב ודמנו דק. ובגנזי
 ברופיט (יחזק׳ כ־ז ב״י) תרג׳ חפן גילדין׳ פי׳
 מכופים ברקע פח. וכן נקרא גילדא עור דק העולה
 מחמת מכה וטמנו הוגלד ואיגלד של מעלה כלומר
 שנעשה קרום מלמעלה. וכן פירש׳י חולי׳ ניא.
 ד,וגלד קרופט״א כלומר בל־ר crusta עור דק או
 בליצ crout<5 בלא׳יש איבערקרוסטעט, וכן גיל
 לפרש את מאטד בנד׳ ג׳ו: אינו דומה כתם שלאחר
 הככום לכתם שלפני הכבום שזה מקדיר וזה מגליד,
ד (נצ־ל עיייע קי• א׳) י ד ק  פי׳ כתם שלאחר הכבוס מ
 נכנס לתוך הבגד וכתם שלפני ד,כבוס עולה רק
 על שטח העליון של בגד כקרום על העור. או
 י״ל שהוא מערך הבא אח״ז ע״ש. הגלידה כלומר
 שנסשטה עורה וכיה בלשון ערבית. גילדאי
 סי׳ מתקני עורות או מוכרי עורות וכ״ה בליע.

) כה״ג בכ״י ו״ו וה״ב וכ״ה נכון וציון הוא ממשגה ב׳ לפיט במקואות אכן בדפ״ע אי׳ לפלו!» שהוא חוץ לעין וגלוי  י
 שחוץ למכה וכי, חה משני ד׳ שם ועיי״ע לפלף לכלוך ב׳ ועי סרף. *) וכן הפי׳ בר״ש שם ולא הזכיר אח הערוך.
) וכן פירש׳׳ י ג דאגליר. 5 ״ ו נ כ ( ) הועתק טלח במלח מפי׳ רח״ג בסד״ט צד ל״ד. וכן פירש׳י ורלב־ג גלדי באיוב ע׳׳ש. 4 3 

ת כ״י לחולץ (בקובץ ב״י אנגייל׳ דף ש״ז.) בזהיל: כלומר דאינקוב עילאה ולא אינקיב תתאה״. אכל י מ  וכמו כן פי׳ ת
 הרי״ף פוסק שדוקא מקצתה מתיר בגלידת אבל הרשב״ס כ״י בהוספות על הרי״ף חולק עליו עיי׳ ד״ס לסוכ׳ צד נ׳ אות
) כת״ג בסנחד׳ י ו׳׳ו ול״ד אבל בדפ״ע חסר מן בשוקא עד בשוקא. • ה לנכון בכי י ) כ ) ננו״ג בי היה טסגינין. ?  חי. •
ח ח. אבל בדפוסי׳ בט״ק ובנדרי׳ נ •ו: בקצת שינויים עיש. ״) וכה״ג בתוספ׳ סוטי י״ח. די  ובכיי ט״ק עיי׳ דיס שם טי
: אבל בנו״ג והאי דפרה וכי מיתחזי כשנים ושלשת שופרות. י ט׳ ובכיי א״פ עיי׳ ד״ס שם צד ל״ג י  כתבה וכיה בנ
ג דנ״ט ובירר גיטי׳ פ׳ב דט״ד: ׳ ) וגי׳ גרדו אי׳ ג״כ בנוסח׳ ובידו׳ ר״ת פ ) כציל וכיה בע׳ גרד א׳ והובא בדיה כ״ז: ״ י 0 

י ל״ג ובאו״ז הל׳ דיה ט  והיא העיקר עיי׳ הציונים בעי גרד א׳ וכיח בבה״ג ברי״ף וברא״ש ובהל׳ ר״ה לרייץ גיאת ע
ז ובדי׳ ף כ״י עיי׳ ד״ס ר״ת  דסי׳ רנ״ט אבל בדפיד הגי׳ כאן גרדו וביה פעם אחת בכ״י מ׳ ובכולן בשבלי הלקט סי׳ צי
כ בכיי ב׳ ול״ד וט״ס הוא י ) ובה״ג בפיסקי רי״ד ובכ״י מ׳ אי׳ והיום גילדה דק ובנו״ג והיום רך וגי׳ רך ג  צד ליו. ״

: ׳  עיי׳ ד״ס יומי צר ס
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 וכן מצאתי מפורש בסי׳ תמיר! כ״י לחולין ט״ח.
 בקובץ ב״י אנגייל׳ דף ש״ח] —

Reif, E i s , • ג ^ ד (= גליד בליס וכן בל״ע ־ ל  ג
 Gefrorenes) ביש מביאין פ״ח באהלות (מ־ה)
 השלג והכפור והגליד. ובס״ז במקואות <מ״א> אלו
 מעלין ולא פופלין השלג והברד והכפור והגליד י).
 •פי׳ המים כשיקפו מרוב הקור כדכתיב (שמות ט״י׳
 חי) קפאו תהומות שם אותו הקפוי גליד דכתיב

 <זכיי׳ י״י׳ יי) לא יהיה אור יקרות וקפאון ומתרג׳
 רב יוסף עדי וגליד״ ובלש׳ ישמעאל גליד.
 * [אחי״ה עד ובל״י וכי הועתק מפי׳ סדט״ה לרה״ג
ן  צד כ״ד אך שם הגי׳ ע ר י וגליד וזה נכון ע
 מאוד וכ״ה בפשיט׳ שם עריא וגלידא, פי׳ קור
 וקרח והתרגם פותר יקרות מלש׳ קרה. ובנו״ג
 בכ״ט עדי וכן הובא התרג׳ מרש״י ורד״ק לזכרי׳
 ובשרשים ע׳ יקר ובמתורגמן ע׳ גלד. ועוד בע׳
 גמד א׳ הביא רבינו תרגום רב יוסף וגם זה הועתק
 מפי׳ רה״ג לכלי׳ כ״ט, א׳ וא״כ יםה שיער מהרא״ג
 במ״ע שלו ח״ג צד ר״נ כהערה ג׳ כי הגאונים ז״ל
 יכנו תרג׳ של נ״ך בשם תרג׳ רב יוסף ויען כן
 הותרו הספקות של מהרי״ט צונץ בספרו ג״פ צד
 סיג הערה ה׳, ועיי׳ עוד רמ״ל בזה הערך. ופתרון
 המלה בל״ע וסו׳ דקרח, וכן פי׳ רבינו בעצמו בע׳
 טר ג׳ בציון משבת קנ״ב. סחרונוהי גלידין כה״ג
 בכ״י א״ס ואה״ת ובדס׳ הישגי׳ וכן בע׳ טר ג׳
; יחזק׳ א׳. כ״ב) ׳  ע״ש, ותרג׳ קרח (כראשי׳ ליא, מ
 וכפוף (שמות מיז, י״ד; תהלי׳ קמ״ז, טיז; איובליח׳כ״ט)
־ וענינה  גלידא. ונגזרה המלה מפעל גלד = ^
 נעשה חזק וקשה ונקרש וכן מצינו בדרז״ל ירו׳
ע(בראשי׳ אי׳ יי) יחזק  ברכו׳ פ״א ד״ב סע״ג יהי רקי
 הרקיע יקרש הרקיע יגלד הרקיע׳ ב״ר רפ״ד
« יה׳) יהי רקיע בתוך המים גלדה  (וילק׳ בראשי׳ י

 טיפה האמצעית ונעשו השטים וכי רב אמר לחים
 היו מעשיהם ביום הראשון ובשני קרשו וכי וכן

 ענין רקע בל״ע פי׳ הכה ובעט ברגל וכן בל״ט
 (יחזק׳ י׳׳ י״א) רקע ברגלך ובהשאילה שטיחה

 ורידוד ע״י רמיפת רגל כל״מ(איוב ל״ז׳ י״ח) תרקיע
 עמו שחקים ומזה נבנה השם רקיע, פי׳ דמום
 ברגל ומחוזק יען כן העתיקו ע׳ זקנים וסומכוס
firma- והעתקת וואולגאטא <rrsp£wa* רקיע 
 mentum ורס״ג ־^*• פי׳ חזוק ועיי׳ ססרי על
 העתקה פרפית לריב״י טאווס צד מ״ה. ומהשם גליד
חטאת  נאצל ההפעיל בתוספת׳ סרה מפ״טמי
 שהגלידו וחזרו ונמוחו כשרים, סי׳ נקפאו כגליד,
 ואולי מזה הענין גם מגליד בנדה ניו: שהובא
 בע׳ הקודם לזה, פי׳ הכתם נעשה כגלידא ונתקשה

 בבגד]. (א״ב בל״ר י) מים נקפאים).

eine Art Thunfisch,fliegender 1  גלדן = 3ילךנא (
Meerfisch gr. ^sXiStiv; 2 eine 
 Uhnliche kleine Fischart) בר״ג דפי המוכר את
 הספינה (ב״ב ע״גל) ההיא גילדנא דימא היא דאית
 ליה תרי שיצי. בס״ג דם׳ כיצד מברכין(ברכו׳ מיד:)
 כל נפש משיבה נפש אמר רב פפא אסי׳ גילדנא
 דבי גילי. ובפ״ק דכריתות בסוף הלכה המפטם
 את השמן (ו׳. הוריות י״ב• עיש) טב גילרנא ®־יא
 למיכל מכותחא דרטי כיפי. ובר״ג דם׳ שני דייני
 נזילות (כחיב׳ ק״ה•-) אייתי ליה כנתא דגלדני, סי׳
 סל של דגים גדולים י). סי׳ גילדנא דבי גילי דג
 שגדל באשסה שבים בחלק בגט׳ ד״ע אומר
 אף הקורא (D™ ק׳•־) לא תשלח גילדנא מאוניה
 דלא ליזיל משכיח להכלה וכ׳5) פ״א גילדנא
) העור מן 7 ט ו ש פ . פי׳ לא ת ( ' ה י נ ז ו א  מ
 האוזן של בהמה י) שאותו העור להבלה יהיה ולא
 יצלח למלאכה אלא צלי יתיה באש ואיכול ביה
 תרי גריצין שתוכל לצלותו עם עודו ולאכול בו
 ב׳ עוגות. * [אחי״ד. וכן פירש״י וגוזר אני המלה
 מל״י הרשומה שענינו דג של ים ודומה לצפור
 דרור <שוואלבע) ויש ממנו שני מינים אחד גדול

) בנו׳׳ג רב ענן אייתי ליה ההיא גברא כנתא דגילדני דבי גילי י עד והגליד. *) gelidus. י ל ג ) בדפ״ר נשמט מן ה  י

 ופירש״י דגים קטנים. וכן גדם רבינו בעצמו בע׳ כנת א׳ אך שס אי׳ בט״ס דגילדאי וצ״ל דגילדני, והוספה דבי גילי גס

ת לי׳ וכן לי׳ כילק׳ שמיני רמז שנ״ג בשם כתוב׳, אבל ממה שפי׳ בכאן מלת דבי גילי נראה בעליל שהיה  בע׳ כנ

) פי׳ גדל בבצת ואגם הים וא׳יכ תהיה  גורסת רבינו במימרא דכתובו׳ רק לא ציינה וזה דרכו של רבינו בכמה פעמים. 4

א ף ד ו צ ו ה ז J בצת ואגם ועיי׳ עוד ע׳ גל א׳. בדפי פיז׳ װיניצ׳ בסיל ואמש׳ ופראג אי׳ עוד ו - i מלת גיל ליע 

 ונראה שהיא הוספה מאיזה סופר ובדפ״ר ובכ״י ערוך לי׳ ובאמת אץ לו הבנה כי צודאף הוא ממש בל״ע חיה

 ששטה Giraff ואולי לדוגמא בעלמא נקט ליה סופר המגיה כן לפרש גילדנא שפותר אותו מל״ע גלאדם פי׳ ארוך

) כיה בדפ״ר אבל בשדפ״ע ובנוסחאות כתוב לחבלא ועיי״ע חבל א׳ ובחי״ת  ביותר וידוע בי צוראף היותר ארוך בחיות. 5

) ב״ה לנבון בדפי פיזי, וויניצ׳ וכזה החלוק בין שתי הנוסחאות ובדפ׳׳ר הגי׳ מאומיה אבל כבר מלתי אמורה  העיקר. י

 בע׳ אן א׳ כי מלת אומא אינה נמצאת בש״ס ועוד צריך ביאור מה הוסיף בזה בס׳א לכן נראה להגרי״ב בהפשב״ע דכך

 צ״ל ס״א לא תנטוש גילדנא מאוניה וכן הביאו רבינו בע׳ נשט ורומז על ע׳ נוכחי ע״ש ובמו׳׳ע ובה״ג כאמת בנוסהאותינו.

) ול״נ שצ״ל דג עיי׳ פירש•׳•. ) וכיח בכ״י ש״ס ובאחית ובילק׳ כ״י עיי׳ דים לסנה׳ קנ״ב. 8 7 
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 ואחד קטן הראשון גדל בים כי על כן נקרא
 גילדנא דימא, וכן כתב כיי פי׳ רגטיה לב״ב הנ״ל
 כי הוא דג של ים׳ והמין השני קטן ביותר עד כי
 פל אחד הכיל גילדני הרבה, וכן מפרש המלות
 של ילק׳ כשפיני הנ״ל פי׳ גילדני דגים קטנים
 כפירש׳׳י. ומתמיד ל״ב: מוכח כי דרכם להאכל
 מלוחים כאי׳ שם? הוו בידי׳ גולדנא דפלחא

 וכי] —
 גלודקיא (בל״ד =לוגדיקא sanfte) בר״ג דאין
 צדין (ביצי כ״ימ> פ־א גלוגדקא וככר
 פירשנו למעלה בזה הפרק. * נאחי״ה עיייע
 גלוגדיקא. המלה בראש הע׳ אי׳ בגי׳ זו בכיי ו״ו
 וה״ב אבל בדם׳ װיניצ׳ ועוד הגי׳ גלדוקיא וטים
 הוא, ובפ״א אי׳ בכ״י ו״ו ב׳ גלונדקיא והוא כגי׳

 ב״י מ׳ שהובא בעי גלוגדיקא עיש ומיש] —

Morgen 1  גלא = גלדהי <א מל״ע ^1ג4 -
, פי׳ זרח> ^  the, 2 Mond™ משעל ערבי ־
 בפ־ק דפסחי׳ [בגט׳] ר״ט אומר אוכלין כל ארבע
׳ י־ג יע־א' והאי דקאמר בתוך הנץ החמה  (פסחי

ש גמר׳') דתענית יג׳:> י ר ב  הוה קאי בגלוהי. ו
 למעוטי בגלוהי דליליא, פי׳ לשון נוגה. * [אחי״ה
 בנו״ג בפסחי׳ בגילויי ובסנהד׳ טיב. בגילויא אבל
 רבינו גרס'בע׳ זהר ב׳ גם בפנהד׳ כמו כאן בגלוהי
 כפי גי׳ כיי רו ובכ״י ב׳ וא׳ים גרסו כפסחי׳ בגולהא,
 וכ״ה בכ׳׳י בע׳ זהר עיש ובכ־י מ׳ ובכיי ב׳ ורשיי
 לתעני׳ בגולהי אבל בסי׳ רגמיה בנלוהי כגי׳
 רבינו עיי׳ ד״ס תעני׳ צד הי : וזה האחרון עיקר
 וכיה בליע הרשוט׳ ופתרונה בקיעת השחר וגם
 זריחת הירח וכפתרון הראשון מוכח בססחי׳ הנ״ל,
 וכפתרון השני בתעני׳ הנ״ל וזה מה שפירשו
 התוסס׳ שס בזהיל גילהי דלילה, פי׳ זריחת הלילה
 שקורין לנישויר בלע״ז ע״כ וצ״ל לנישי״ן בל־צ
 lunaison פי׳ זריחת הירח ורש״י פי׳ שס
 אישלושטר״א בלע״ז והוא eiucere שהובא בע׳
 ברק ב׳ עיש. וכן מ צ א ת י ב ם י ׳ ר ג ט ״ ה כ ״י

 ל ת ע נ י ׳ שפי׳ ׳גלוהי דליליא : ב ר קי] —

 גלחי (E. N. einer sodomitischen stadt) בם׳
ד ט נרה ס״ט•) א ה ( ב ז ה ב ן ז ׳ ה ם ג ת ב ק ו נ י  ת

 רבא [האי1 דינא דלאו דינא דדייני בגלחי, פי׳ עיר
ן בה כן דאית ליה י  שבאדץ סדום ששמה כן מ
 תורא נרעי חד יומא שורו.וכל השורים שבעיר.
 * [אחי״ה וכן פי׳ רש־י זיל ועיי׳ על המשך

 המאמר בע׳ אית] —

 * גלטקא ט־ס עיי״ע גלוגדקא ומיש.

FremdwSrterbuch, y^wt-) ,TlD^ =('גלטוךי 
 אא .raaiov, yXoxjtxpiov, s. Art־) כבר
 פירשנו בראש ה ם ם ר. • נאחי״ה כ׳׳ה בכ״י ל״ד
 ובכיי ו״ו וב״ד אי׳ ב ע׳ הספר וצ״ל בראש הספר
 ובדס׳ע הגי׳ בראש הערוך וכונה על ע׳ אא ע״ש
 ונוסח גלסורי אי׳ בכ״י ויו א׳. ורמ׳ל יש לו עוד
 הוספה הועתקה מדברי ריב בע׳ אא מבלי שהזכירו
 ולקורא נתן בזה מקום לטעות כאלו דברי רבינו

 הם וכן לא יעשה] —
 WS" 1 גליא (Gaiiia) מסכת יבמות ם׳ הבא על
 יבמתו(יבמי׳ ס״ג-> אפי׳ ספינות באות
 מגליא לאספמיא ובילממו פ׳ ויצא (עיי׳׳ע אספסיא
 *׳> מארץ שבים מגליא ומאםפניא ומחברותיה,
 סי׳ שם מדינה גדולה בל״ר והיא הנקראת לנו
 צרפת וממנה היו המאותת הגדולים רש׳י ובעלי
 התופפות. * [אחי״ה וכן דעת בעל מפרש מלות
 זרות של ילקוט עיי״ע אספטיא א׳ ומ״ש. אבל
 הדעת יותר סובלת כי גליא האמורה כאן היתד,
Gallia quaestoria תכונתה במדינת איטלי׳ ונקראת 
 או provincia Gaiiica עיי׳ סוועטאניאוס על
 קלוידיאום כיד ועיי׳ עוד ליויאום ל״ט. מ״ד;
 פליניאום ג׳, י״ט והיתה מנוחתה בין נהרות
 דוביקאן ואיזים עיי׳ אוצרי מלין רומיים. ואכ״מ

 להאריך] —

Flecken bei Ekron = !,aXXaf*,) ־י 2 נליא 
 Euseb. 8. v. TaXXsi) דיה כיו. ואמר
 ד״ע •כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה
 וכי׳ ועיייע גלמודה. כתוב׳ ם׳. נחום איש גליא,
 ובתופפתא עירו׳ פ״ח אי׳ מנחם איש גליא, ובידו׳
 ברכו׳ ס״ד דיח רע״ב מנחם דגלייא וזה האחרון
 נ״ל עיקר, וכן נקרא בויק׳ פ׳כ ד׳ יוק גלייא
 שלפי עדות איזיביאום כן נקרא כפר אצל עקרון
 ואיכ תכונתה בגבול צפוני של יהודה כמו שכתוב
 (יהושע ט״י׳ י״״) ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה.

 ובזה מובן גי׳ מדרש שו״ט (עיייע אספטיא א׳> הרי
 שהביא מנחתו מגליא שמאחר שגליא לתחום א״י
 נחשבת מחוייבים היו יושביה להביא מנחותיהם
 לירושלים פשא״ב אם שנליא תהיה בחוצה לארץ
 צרפת או איטליא. ועוד יש להביא ראיה בי
 תכונתה היתד, באיי מטה שקוראים שם נדה
 גלמודה ומלה זו לשון עבר היא. ובה״ג הלכי ר״ה
 עמוד ל״ח. הגי׳ גלילאה ואינו נחוץ לגרוס ככה.
 ונראה ששם נליא היא היא גלים של מקרא
 יהושע טיו, נ״ט לעדות ע׳ זקנים ועיי׳ ש״א ב״ה,

 מ״ד,• ישעי׳ י׳, לי

ה לנכון בדפ״ר. 1)וירידי הרב החי והחריף ד״י שסיינהארט באראר כתב ליי כי נוכל לפרש גלם ודי בהפך אותיות: י ) כ  י
ל הזהב. י כ l פי׳ קמיעות וכתבים של מכשפות ע igaturao ליגטורי והוא בל״ר 
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 גליא (עיייע בית גליא) ירו׳ דשבת פ׳ 3 *^31
ך ך״ןן (ידו׳ שבת פ״ט די" א ע״ד׳ מ  א

ג °ע״א> את שקורין אותו פני ' ט  עיי׳ ירו׳ ע׳׳ז פ״ג י
 מלך קורין אותו פגי כלב עין בום עין קוץ גדיא

 .גליא׳ עיי׳׳ע בית גליא
der Rand, der unbeschrie- גי^י1ן (בל״פ גליונא 
(bene Theil eines Buehes, einer Rolle 
 בדיג דפי כל כתבי הקודש (שבת קט״ז.) הגליוגים
 של מעלה וכי׳ פי׳ של מעלה ושל מטה בדף•
 שבתחילה ושבסוף (שם) [סי׳] קודם שמתחיל
 בראשית ושאחר כל היד החזקה מקום דלא כתיב
 ביה מידעם כדתנן בידים (פ״ג מיי) הגליון שבספר
 של מעלה ושל מטה שבתחילה ושבסוף מטמא
 את הידים, ותיסוק ליה משום גיליון דידיה מקום
 כתב לא קא מיבעיא לי דכי קדוש אגב כתב הוא
ן גליון.*[אחי״ה ו בע׳ או ג ש ר י  דקדושוכבר פ
 וכה״ג בדם׳ װיניצ׳ ובכ״י ויו ל״ד ה״ב ודם׳ אמש׳ אבל
 בדם׳ פיז׳ בע׳ עון גליון וכ־ה בדפ״ר וכי׳ה בכ״י מ׳
 הובא בע׳ און גליון ורצז״ל השמיט הסיום וכן השמיט
 ע׳ און אעיג שאי׳ בדם׳ אמש׳ בקטוע הלשון ואנחנו
 השלמנו למעלי מכ״י הערוך ובעל הסשב״ע כתב חסר
 לפנינו שום סי׳ תמן ע״ב ולא ראינו אינו ראיה.
 ודע שגי׳ בשבת הנ״ל הגליונין של מעלה ושל
 מטה וכי שבתחלת הססר שבסוף הססר וכי ובידים
 הגיל אי׳ גליון שבססר שמלמעלן ושמלמטן וכי,
 ומתוך פירוש רה״ג ז״ל לסדיט צד מ־א.מוכח
 שגרס ברכינו וז״ל שם גליון שבספר פי׳ שלמעלה
 מן הדף ושל מטה מן הדף שמו גיליון ע״כ. וניל
 שדברי רד,״ג אלה נשמטו מדפ״ע וזה מוכח מערוך
 הקצר שנ״ב שאי׳ שם וז״ל: פי׳ ריוח שלמעלה
 מן הדף ומה שלמטה קורץ גליון ע״כ והוראת
 גליון בל״ם נייר חלק שנשאר בלא כתיבה וכן
 בפיה״מ להרמב״ם לידים הנ־ל ורע״ב שם. וכנ״ה
, (ועיי׳ ירו׳ מגיל׳ פ״א דע״א רעיד. מ״ם מ״ב׳ י  במנחן׳ ל
 ועיי׳ פירש״י לב״ב י״ג: דייה יפי®' כרי לגיל) שיעור

 גליון מלמטה טפח מלמעלה שלש אצבעות וכי,
 עיי׳ ר״ש לידים שם. — ודע עוד כי בלים גליונא
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 נקרא ם פ ר ובדרז״ל נקראו כן ספרי דת החדשה
 ד״ט שבת קט״ז. הגליונין וספרי הצדוקים אין
 מצילין'אותן מפני הדליקה. ובירושלמי שבת פט״ז
 דט״ו ע״ג הגי׳ הגיליוניס וססרי מינין ובתוספתא
 שבת רפייד הגליונים וססרי ע״ז וכי ובילק׳ ישעי׳
 נ״ז ריש רמז שטיט הגי׳ רק הגליונים ובדסוסים
 הישנים עד בסיליאה הגי׳ בשבת הגליונים וספרי
 מינין ובכיי מ׳ הגליון וספרי המינין עיי׳ ד׳ם שבת
 צד קיל. והגל יון לשון נופל על לשון להוראת
 ,Evangeiiun-., zux-pfihov ובלים אעגלען׳ ובדרך
 גנאי הפרידו בין הדבקים לכתוב און גליון או
 כגי׳ כיי הובא בע׳ און גליון ובדפ״ר ופיזי בכאן
 עון גליון, ומחמת המציק טהצינזור נשמטה מלת

 כליון בדפיע ונשאר רק און] —

 * גיליון בליר גוילין(die Pergamente) ע״ז י״ח.
 גיליון נשרסין וכי טיס וצ״ל כני׳ ע״י

״ע גויל. י  גוילין עי

 * גליונים כ״ה בדפ״ע כעי אסטכיון בציון מביר
 פייט ועיי׳ על גי׳ האמיתית בעי הגיל

 ובעי גל וי.

 גליור. גוליור(לרבינו חלש der Schwache. לדעת
 ר״ב מליר Schildknecht, galearius וכיה
Laufer, celer ולפע״ד מל״ר yaXtapio; בל״י אמצי 
 Voriaufer) כברכות בס״ג דם׳ אלו דברים (נ״ג:)
 גדול העונה אמן יותר מן המברך איל ר׳ נהוראי
 השטים כן הוא תדע שהרי הגוליירין מתגרין
 במלחמה והגבורין נוצחין. וכל זה בם״ג דנזיר
. ובילמדנו באלה המשפטים (תנחומי משפטי׳ (  <ס״י:)'

 פ״ הי) אס האין גליור אחד אין עוטדין מלפניו").
 בביר פס״ד ואלה תולדות יצחק (סיג) לא תבזון
 לא ברומי זעיר ולא בגליור זעיר י). ובפסיקתא
) ר׳ יוחנן אמרי) 4 ( ב י ע  דהחודש (צד מ״ח ס״א װ
 אף הפרפור הרגיש בעבירה [שנאמר] מלאכי
 צבאות יהדון ידודון (תחלי׳ ס״ח׳ י״גז ר׳ יודן בשם
 ר׳ אייבו אמר מלאכי צבאות אין כתיב כאן אלא
 מלכי צבאות מלכיהון דטלאכיא אסי׳ מיכאל

) כח״ג בנזיר אבל בברבו׳ אי׳ שהרי גוליירץ יורדי! ומתגרין וגבורים יורדין ומנצחץ ובכ״י ט׳ אי׳ בגי׳ רבינו וכיח בב״נ  י
 צד ל״ב ע״ר דק שס הגולייבים וצ״ל הגול״רים וכ״ה בפסקי ר׳ ישעי׳ מטראני בב״ב צד נ״ד. ע״א חדע שהרי גוליירים
) כתנח׳ ב ובכיי ו״ו א׳ הגוליורין ובב״י ו״ו ב׳ הגיליורק וכ״ת בדפ״ע. י י רק וגיבורים מנצחין וגי׳ הגול״רין אי׳ בכ״י ה  מתג
 הגי׳ גילורר וצ״ל גילויר וכן בפסיקתא בסמוך במקום הגולרירין צ״ל הגוליירין או הגליורין כהגהת ר׳ שלמה באכער פסיקדר״כ
ם ד ר א י י ל ו ג ב ו ו ש ם ח ד ׳ א ט ו ל ת כ מ מ ו ר ת ן ה ו ש ך ל ו ר ע ׳ ה ) וכתב כעל מ״ב וזיל פי  צד מ״ה אוח ס״ג ע״ש. י
ל כמקום תכסי של ו רע״ג הגי׳ לא תכסי [כצ׳ ל עכ״ל ולפנינו חסר בדפיע ובכ״י. ובידו׳ תרום׳ ספ״ח דמי פ ש ש ו ל  ח
) והובא בפסיקתא רבתי פ׳ החודש צד כ׳ ט: ועיי׳ עוד קהל״ר טי׳ ז׳ פ׳ שבתי י זעיר ולא בחבר זעיר. 4 מ ת  נוסחאות] לא ב
י ז י  וראה, שחש״ד פ׳ הנה מטתו. במר״ר פי״א׳ ילק׳ משפטים רמז שס״ב, ילק׳ תחלי׳ רמז תשצ״ה ובאגדת שמואל ספי
) ר׳ שלמה באבער שם אוח ס״א צדד המקומות אשר בהם הנוסח ד׳ פנחס בשם ר׳ אבין או בשפ ר׳ הנין ע״ש ולפי 5 

ן אמר. י נ  זה גט בערוך צ״ל ד׳ ה
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 וגבריאל לא היו יכולין להסתכל בפניו של משה
 וכיון שחטאו אפי׳ פני הנליורין לא היה משה יכול
 להסתכל בם שנאמר <דביי׳ טי׳ י״מ> כי ינורתי מפני
 האף והתימה, פי׳ ניליורין הלשין, פי׳ אף וחמה
 שני מלאכי חבלה י). (א״ב פי׳ בל״י משרתים של
 אנשי המלחמה. תרג׳ בפסוק וישב מרדכי אל
י לאםתר י׳׳ "ב> וגוליר ׳ שנ ג י ת  שער (העיר) [המלך](
 דהוה נגיד סוסיא). * [אחי״ה ר״ב כיון על ליד
 רוני׳ הרשומה וטעמה בל״ר שומר הכלים נושא
 הכלים לאנשי המלחמה והיותר גיל שהוא' ל״ר
 ceier פי׳ הרץ וקל ברגלו ומטעם זה ציד ומשולח
 והפכו הם הפרשים שדרכם להשתמש בסוסים
 כדי שיגיעו למחוז חפצם וזה מה שתרגם וגוליר
 דהוה נגיד סוסיא, כלומר קל ברגליו שמנהיג את
 דפוס• וכן פירשו התוסס׳ סוף נזיר גוליירין
 מתגרין וגבורים מנצחץ הפרשים הבאים אחרי כן
 ושם נצחון המלחמה על הפרשים הגומרין ע״כ.
 נשמע׳ פזה כי הפרשים היפך פן גוליירין ולולי
 מסתפינא הייתי אומר כי גם בדברי רבינו במקום
 חלשין צ״ל הרצין והראיה כי בעה״ק שנ״ב סיים
 בלא״ש ר ע נ נ ע ר, וכיה במתורגמן ע׳ גליור. אבל
 במ״כ למעלה וכן במד״ד שם ובם׳ ט׳ ובשהש״ר
 הגיל פי׳ 'וגורם חלש, וכן ניב בילק׳ משפטים
 גוליירין: חלשים ויותר מזה כי כן פירש׳י דהיינו
 סי׳ המיוחס לרש״י בסוף נזיר ״גוליירין: הלשין׳
 וזה בא לו מסי׳ רבינו שחשב כי גוליירין הוא
 לעומת גבורים ולא היא בי הוא איש הרץ וקל
 ברגליו ומקדים בחפזון את מערכות אנשי המלחמה
 לתור את המקום וכן משמע מבפ״ר פיט םיםרא
 לא נתגאה לפני הפקום אלא בשביל לגיונות וכ׳
יה לא נפרע מהם אלא בלגיונות וכי׳ לא  אף הקב׳
 זזו פשס ולא ססנוהו מפני שהוא גולייר, פי׳
 הכוכבים לא חלקו לסיסרא כבוד ולא חשבוהו
 לבעל מלחמה אלא להרץ ומשרת אנשי מלחמה
 ובעל מ״כ גס שם פי׳ הדיוט וחלש, אבל לאפת״ר
 ם׳ והמן נדחף מצאתי פירושו של י מ״כ נאמן
 ונכון שאי׳ שם ובידו (ביד המן) ארבעה מלאכות
 בלן וספד וגליור וכורז וכתב הניל בזה״ל גליור
ו וכי, נ ו ד י א נ פ ץ ל ר ד ה ב  הדיוט ושפל ע
׳ וזה תניא דמסייע לן לגרום ך ו ר ע ן ב י י ע  ו
 במקום הלשין: הרצין. ובעל המעריך כתב בע׳
 גליור במד אסתר ם׳ והמן נדחף, פי׳ משרת
 ההולך לרגלי הפום ע״ב וכנים דבריו. ועוד אי׳
 באסת״ר רפ״ז פ׳ אחר הדברים משל לגולייר שקלל
 לבנו של מלך אמר המלך אם אני הורגן [צ״ל

 הורגו] הכל אומרים גליור הרג עשה אותו
 (טרוכנום) [וצ״ל טריכונוס] ואח״כ עשה אותו
 הבטון ואח״כ התיז את ראשו וכי. וידוע הוא
 מספרי הרופיים (עיי׳ לדוגמא ליויאיס א׳. ט״ו) כי
 Ceieres היו משרתי המלך דימום כעין כרתי
 ופלתי הרצים לפניו. וגי׳ גיליורין מעידה על מלח
 רומית הנ״ל, ודי בזה להוציא טעות מלב הקוראים
 במראה הפנים שפי' בירו׳ תרומ׳ םםיח הגולײר

 יהיה מקום שיהיה!] —

Engel, der Oottes Geheimnisse entגליצור (־ * 
deckt [= רזיאל] -auch fiber die Feld 
 ortragnisse gesetzt ist) םסיקתא רבתי קלסס״ב
׳ גי, כ י א ) ו  צד ל׳ט רע״א. פגע בו גליצור שכתב ב
ה ל ג  ל״י״ מפי עליון לא תצא הרעות והטוב והוא מ
 טעמי צ ו ר וכי, ושוב מלאך (אחד, צריך לפחקו)
 גליצור עומד ואומר שנה זו חיטין יצליחו ויין
 יזול וכי׳ ובפרקי היכלות (הובא בילק׳ דאיכני סוף
 משפטים) האריך ביותר ופגע בו י גליצור המכונה
 רזיאל וכי, ולמה נקרא גליצור שמגלה טעמי צור
 רזיאל שמע מאחורי הפרגוד מה שנגזר להיות
 ומכריז בעולם ועומד אליה ז״ל על הר חורב וכי,
 אמרו עליו על גליצור שהוא עומד לפגי הכפא
 וכנפיו פרושות לקבל הבל פיהם של חיות וכי עיש.
(Goliath, gedeutet גילוי פנים Frechheit) גלית 
 בדיג דפי משוח מלחמה (סוטי ט־נ:) גלית
 שבא בגילוי פנים [לפני הקב״ה] ואפר ברו לכם
 איש <׳»״* ייז׳ ח׳). * [אחי״ה כה׳ג בילק׳ ש״א י־ז
 רפז קכ״ה טלית שמו שבא בגילוי פנים לפני
 המקום וכי׳ אכל בסוט׳ שם הגי׳ שעמד בגילוי
 פנים לפני הקב״ה וכי׳ וכן דרשו במכילת׳ וישלח
 פרש׳ עמלק פ״א ם׳ ויבא עפלק שבא בגילוי
ע י י י  פנים. על יתר הדרשות על גליות בסוט׳ שם ע
 בן ד׳ ושם נסמן ע׳ פאפאי וע׳ נניי.ועיי׳ עוד על
 גלית שמ״ר פליא; ויקיר פיה, פ״י, פי״ז, פכ״א; בפ״ר
 פ״י, פכיב; קהליר פ״ד; רות ר׳ פיר; שהשירפיג]—

(Hervorragendes, Spitze, — tv) גלך 
 ושריון קשקשים הוא לבוש (שיא ייז׳ חי)
ד ו ח  תרג: ושדין גלכים י). (א״ב פי׳ בל״י להב ו
ת ומסטר והיה בשריון חודים נוטים חוצה י נ  ח

 עיי״ע נלגס).
 גלם (פי׳ חוטר שאין לו צורה וכלי שלא נגמר
ungeformte Masse, unfertiges Gefass 
ungebiideter (un- ובהשאיל* על אדם בור ורק 
behandeln והפעל ממנו 3לם fertiger) Mensch 

) עיי׳ ילק׳ עקב רמז תתנ״ג. י) וכה״ג בפי׳ הרדיק לשמואל׳ וכמתורגמן גרס נל:ן אכל בנו״ג גלבץ וט״ס הוא.  י
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 Jem. gleicli einem ungebild. Menschen) בשי נטה
 בהמה בנם׳ וטובלין במקומן <שנת ניב:> הא תירגמא
 אביי אליבא דרבא בגלמי. ובפ״ק דחולין בגט׳
ץ <חילי׳ כ״ה. תוספתא ׳DB°״א> גולמי  הטהור בכלי ע
 כלי עץ טמאין סשוטיהן טהורין גולמי כלי מתכות
 טהורין פשוטיהן טמאין וכי. ובפיג בעדיות (ט״ט*
 ובטבעת םי*ב בכלים (ט״י) ד׳ דברים רבן גמליאל
 מטמא וחכמים מטהרין כסוי טניי) של מתכת
 ושל בעלי בתים ותלוי(המגדרות)[צ״ל המגרדות\)
 וגולמי כלי מתכות וכי• ״פי׳ כל כלי שהוא מוכן
 להתחיל להיעשות ועדיין לא נעשה שמו טלם
 כדאטוינן(חולי׳ כיה•) [ואלו הן גולמי כלי מתכות
 שהן טהורים] י) כל העומד לשוף 4) וכן אדם עד
 שלא נזרקה בו נשטה שטו גולם״ 5) מלשון גלמי
׳ קל״ט, ט״ז) וכן זה כלי מחט שאין יך (תחלי ו עינ א  ר

 לה ראש חד ולא נקב ומשום כן לא מטמא י). גליטא
׳ י . פ (  שנעשה כגולם בר״נ דס׳ המוציא(שבת ע״ז:> 7
 כשיושב עטוף נראה כאדם שאינו יודע לעשות
 כלום כמו וחילופיהן בגולם שבסוף אבות <0׳ה
 ט״י) פ״א נראה כמין שאין לו לא יד ולא רגל

). בפי הגוזל ומאכיל  כמו גולמי כלי מתכות,
ג רעיב הובא בילק׳ בהר י  בגט׳ אין פורטין (ב״ק קי
 סרמיז תי־ם״י) יכול יגלום עליו ת״ל וחשב עם קונהו
 (ויקר׳ ב״ה׳ נ׳) ידקדק עם קונהו׳ פי׳ יכול יגלום

 החשבון ויטעהו ת״ל וחשב. * [אחי״ה פי׳ הערוך
 זה נ״ב בילק׳ שם וגם בעלי התוספ׳ בב״ק שם
 דיה יכול אחרי שהשיגו על פירש׳׳י הביאו פי׳
 הערוך ולזה מסכים הריי בפרשו יכול יגלום עליו
 שיטעה את הכושי ויתן לו סחת מטה שנתן לו
 תיל וחשב וגי. והרשב״א בחי׳ ב״ק ציין פירוש
 הערוך בסגנון אחר ח״ל: והרב בעל הערוך
 פי׳ יגלום מלש׳ גולמי כלי עץ כל דבר שאינו
 נגמר קרוי גולם ולפיכך אטד כאן גאולה תהיה
 לו שלא ימשכננו ויצא בלי גאולה תיל אחרי
 נמכר גאולה תהיה לו יכול י ג ל ו פ ה ח ש ב ו ן
ו ה ז ו ו ה נ ם ק ב ע ש ח  ו י ט ע ה ו ת ״ ל ו
ר עכ״ל. בוא וראה כמה חביב פי׳ רבינו נתן ק י  ע
 גם בעיני התייר הגדול הרטבים ז״ל כי קבע הלכה
 כפי פי׳ הגיל בהלכות גנבות פ״ז הל״ח וזיל שם

 וכן אסור להטעות את העובד כוכבים בחשבון אלא
 ידקדק עמו שנא׳ וחשב עם קונהו. — וכניה בםםרי
 ס׳יפמטו׳ פ׳ קניה אתה אומר כלים או אינו אומר אלא
 גלומים וכי, מה מתי ישראל כלים ולא גלומים אף
 מתי מדין כלים ולא גלומים ריהיג אומר כלים אתה
 אומר כלים או אינו אלא גלומים תיל אך חלק ובילק׳
 מטות רמז תשפ׳ו ה4י׳ הנכונה גולמים. וגי׳ נלומי
 אי׳ ג־כ בכ״י ה״ב בערך דכאן. וכן מצאתי בססיק׳
 רבתי סליג צד ס״ב ע״ד שדרש שם אלמוגים של
 מקרא (עיי״ע) גלוטי היו וכיון שהיו מראים אותם
 לשמיר היו כדוג הזה ר״ל שנקט ליה אלגומים
 ע״ש גולטים שמתחלה גולם אחד שלם היו. וכן
 נקרא אדם קודם שנזרק בו נשמה גולם שהוא
 גשם וחומר בלי צורה הוא השכל, ירו׳ נדה פיג
 ד״נ ע״ד ושאר כל איבריו כמין גולם מצומתים,
 ובויק׳׳ר פי״ד ושאר כל איבריו מצומצמים בו
• םנהר׳ כיב: אשה < י ם  כגולם(ובבלי נדה ב״י׳ סעייא ח
 גולם היא ואינה כורתת ברית אלא לטי שעשא׳
 כלי וכי ע״ש פירש״י. ושם ל״ח: אבדר״נ פ״א
 שנייה נעשה [אדה״ר] גולם וכי, ובויקיר רפכ״ט
 בששי עשאו גולם בשביעי נסח בו נשטה. ב״ר
 רפ־ה ורפכ״ד ילק׳ תהלי׳ קליט רמז תתפ״ז בשעה
 שברא הקב״ה את אדה״ר גולם בראו והיה מוטל
 מסוף העולם עד סופו (עיי׳ מאמרי על אדה״ר בט״ע
 דמ״ג חנ״ה ׳יי«״״, ב״ר סי״ד העמידו גולם מן הארץ

 ועד הרקיע וכי שמיר פיט עד שאדה״ר מוטל
 גולם וכי, וכבר עשו ממנו פעל כשט״ר פ״ל נתן
 האלהים לאו״ה מצות גלומות שייגעו בהם וכי.

 פי׳ מצות בלי פירוש וחילוק ותיקון] —

Abliang, Gebirgs- גלם = 3לימא <בל"י 
lehne, abschtissige Absenkung eines 
 Hageis) בפסיקתא דויהי בשלח פרעה (צד צ״ג.)
 ארכביה [ו]הוה מפיק ליה טורין ומחית ליה גלמן').
 ומגבעות אשורנו (במדב׳ כיג׳ טי) תי״ר [אי]
, על ההרים הרמים ועל הגבעות (דברי׳ ( י  גלימתא 0
 י״ב׳ כי) תי״ר [אי] על טוריא רטיא ועל כל גליטתא,

 וממגד גבעות עולם (דברי׳ ליג׳ ט״י) תרג׳ ירו׳ [אי]
 ובזכות ארבעת אימהתא דמתילן כגליטתא.
 * [אחי״ה וכתב ר׳ שלמה באבער בפסיקת׳ שם

ם ודיש שש ) ובת״ג •בכלי׳ שם ובפי׳ הרטבי יו א׳ זב׳ ול״ד וכ״ה בע׳ טן ז׳ אבל בדפ״ע בכאן בט״ס יוני. י ה בכ״י ו ״ כ ( 1 

 ועיי׳ ג״כ ערך גרד א׳ אבל בעדיות אי׳ המגדרות וקרוב לזה בע׳ תל א׳ המגדירות ובפי׳ רה״ג זיל לסד״ט צד ח׳ אי׳
 תלוי המדרגות וציל המגרדות וכן שם בציון משבת קמ׳׳ז מדרגתא דכספא ט״ם במקום מגרדתא עיייע תל א׳ ושש אביא
) עד 5 . , ה בע׳ שף ב כי י לשוף ו ת ע ) כה״ג ג״כ בפי׳ רה״ג ובנו״ג כל ש ) כח״ג בפי׳ רד,״ג. 4  אייה ראיה לאמיתת הגי׳. י
) רבינו סובב לתחילת דיבורו לשבת הנ״ל וכ״ה בשבת קכ״ג. אבל לענין טלטול ג לסד״ט שש. י  כאן הועתק מפי׳ רהי
. וכגי׳ רבינו ) ועיי׳ עוד ע׳ גלם ד׳  בשבת שריא דחזי לקוץ כ1ירש»י שם והטעם בחב הרין בחירו׳ שבת שם ע״ש. 7
 ישנו בכ״י ט׳ שנעשית כגולם אבל בנו״ג שנעשה בו כגולם. י) ובפ״א מוכח מפירשיי בשבת שש. ״) בפסיקת׳ שם הגי׳

 גלימין. וזהו עיקר. 0י.) ובתי ר ב׳ גלמהא.
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 הערה רכ״ד וזיל הן אמת שכ״ה תרג׳ גבעות אולם
 לא אל הוראה הזאת מטרת המלה פה כי אם
 אל ההוראה השנית שהיא עמקים וכי ולפיז עגין
 המאמר נאה מאוד העלהו הרים והורידו עמקים
 וכי ע״ב, ואני אופר שגם בהוראה ראשוני יש
 להמאמר מובן׳ כי לדעתי המלה היא ליי הרשום׳
 ופתרונה מורד של הר וגב&1. והיינו כעין עמקים

 ועיי״ע הבא אהיז] —

Thai, eig. abschussige Ab-) 1* גלם = גלימאEM 
 .senkung, s. vor. Art) תרג' יחפרו
 בעמק <איוב ליט־ ב״א> מחםשין בגלימא. •[אחי־ה
 בקצת דפוםי׳ מחפרין. ובניה איוב שם פםוק י׳
 אם ישדד עפקים אחריך אין ישדיד גלימתא בתרךי
י נ״א׳ כ־> תי״ר א׳ גלימתאעמיקתא ונ׳ל ב י מ ב ) א י ג  ה

 שפלת עפיקתא פירושה של מלת גלימתא. וענין
 המלה כמו בעי הקודם לזה כלומר שיפוע'ומורד
 ההר ואין כאן מקום לתמיהת המתורגמן בעי גלם ב׳
 "שכשני השרשים דבר והפכו״ ובאמת שתי ההוראות
 נאצלו משרש ומושג אחד וכן בל״י ;!iaJk] ובל״ר

 aitus פתרונו גבוה ועמוק] —

א (בל::ם; ובל׳יט גלום ובלש׳ מ י ל ם = ג ל ' ג W t 
Mantel, Oberkleid) ̂  סרפית 

ץ (אפתי שני ח׳׳ ט״י• וגליפא דבוץ, ו  תרג׳ ותכריך ב
ג:)1) ן (״עני׳ כ׳ ל  מפכת תענית פרק פדר תעניות א
 וגלימא אחד כתפיה אמר להו טלית שאול׳ ודתה,
 פי׳ לבוש העליון), * [אחי״ה וכניה בשבת עיז:
 עיי״ע גלם אי, ושם ע״ה: עיייע אקופי, שם ק־י:
 שקול גלימאי, ושם אושלן גלימיך, שם קי״ד.
 הא בגלימא הא בלבושא, נדה כי. הא בגלימא
 הא בפתורא עיייע פתר ב׳. שבת קל״ח: אלא
 מעתה שרביב בנלימא טפח וגי׳ דבינו בעי פיין
 אפיק גלימי טפח וכהיג ברייף וברא׳יש ובאו׳יז
 הלכו׳ שבת פי׳ ע־ח פ׳׳ק י׳ וכיה בכיי מ׳ לציון
 הזה. שבת קמ״ז. מנפצי גלימיהו עיייע נפץ.
 עירו׳ קיב: כמו בשבת קל״ח: אבל ברי״ף וברא״ש
 ובכ״י מ׳ גם שם אפיק בגלימיה, עיי׳ דיס שם
 צד ר״א: תעני׳ כ״ג ן בשיפולי גליטיה. פנהד׳
 ק״ב: שפולי גלימא עיי־ע שפל. ב״מ כיח. גלימא
 מכריז, ושם פיה. גלימא דמכפי. גלימ׳ דריבת׳•
 גיטי׳ ע״ג. כתוב׳ פיה. משלחי גלימי דאינשי
 עיי״ע קק ב׳. פנהד׳ ק״י. גלימי דתכלתא, ותרג׳
 אונק׳ בראשי׳ ב״ה, כ׳׳ה אדרת: כגלים, ונגזרה
 המלה מל־ס הרשומ׳ וענינה אדרת ולבוש עליון

 וכבר מצאה הטלה מקום לה ביחזקא׳ כ־ז, כי׳ד.
 וממנו הפעל מ״ב ב׳, ח׳ ויגלם׳ פי׳ וכרך ועיי׳

 רד״ק ע׳ גלם] -

P f e i l , Spiess , f U ם = גרלמא (בליע ל  ג
(אסתר הרג  Lanzette) תרג׳ מכת חרב ו

 »״ "׳> קטילת פייפא [וקטילת] גולפין גולפין,
 פי׳ כלי מלחמה). *[אחי־ה פי׳ גולמא בל־ע
 הרשומה חץ• וחנית ובזה ייבן מאמר פתום בפפרי
 ם״פ בלק פ׳ קל״א והובא בילק׳ פ״ם בלק פרמ״ז
 תשע״א נס שביעי < שנעשה לפנחם) שנארך חנית
 של רומח עד שנכנס בשני גולפים ויצא לפעלה
 ונ׳׳ל יותר טוב לגרום כשני גולפים כלומר חנית
 של רומח נארך כערך שני חניתות ונכנס בתוך זמר•

 וכזבי ודקרם] —

ה n(10rte, Menstmirendo״s<«״Ab הורכב מן ד ו מ ל  ג
) גמולה דא מבעלה • ^ ומל״ע ^ r ל־ע 
 בסוף גטי דם׳ ואלו נאמרין <סוט' 0״ב•*,). פי׳
 מועתקת מלשון ביום הגמל את יצחק «ביאש« ב״א,
. * [אחי״ה וגוזר אני המלה משרשים אשר הס (  ח'

 בני ארבע אותיות והיא מורכבת משתי מלות
 הרשומות ערביות גלם וגמד וטעמן נפרד ונאצל
 וזה מה שאמרו רז״ל קורץ לנדה גלמודה דיה וםוט׳
 שם ושם ב״ד סל״א- ועיי״ע גליא ב׳ ב״ר פע״ט
 גלטודא אנא נדה," •רו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד רע״ד
 בשעה שאתה רואה חפרון בא לעולם עשה אשתך
 גלמודה, ב״ר פל״א פל״ד וילק׳ איוב רמז תתקייז
 חסרון בא לעולם וכפן בא לעולם גלמוד הוי
 רואה את אשתך כאילו היא גלמודה, ועל הוראת
; ׳  גלמוד של מקרא ישעי׳ מ־ט, ב״א; איוב ג׳, ז

 לי, ג׳ עיי׳ או־מ עבריים] —

Klumpen von Topfer- J ג. &הדג(טל פ 
( . ה י  Erdo) בחלק בענין פנחריב (סנה!־׳ צ

 למחר כל חד יחד מינייכו ניתי לי גולטהרג טינא
 מינה, פי׳ גלם חותם שבטבעת הרג הוא מיד של
 חומה מינה מן החומה, כלומר דהכי אמר להם
 למחר אלו לא תהיו עושים אלא כל אחד מכם
 יביא לי מסיד החומה במלוא טבעתו תהא החומה
 נהרסת. ובהלכות גדולות בסוף שבת (ספכיג ריב
 סע״א> הגי גולטהרג אסיר לטלטלינהו כשבתא

 [פי׳] טיבעא") דטינא. (א״ב בנוסחאות שתי
 תיבות כתובות גולמו הרג וסירש״י חתיכה של
 חומה בל׳ פרסי). * [אחי״ה וכני׳ רבינו אי׳ ג״כ
 בע״י בענין גי׳ מלת טינא אבל בסנה׳ חסרה

י ב׳ ואיש, ) ועיי״ע כף ה׳ שר,יבא בגי׳ אחרת. *) כייר. בכ״י ויו ל״ד ורש׳ אט׳ וכייר, בנושחאותינו בסלט׳ וריר. כ׳יו. ובכי  י
) כ׳׳ה לנכון בכיי ויו וזה עולה ישה עש היחיד ה צד ל״ג: אבל בדפ׳יר פיזי וויניצ׳ הגי׳ גלומת דא מבעלה. ג  עיי׳ ד״ס די

 גולמהרג אבל בדפ״ע אי״ מבעי ואז צ״ל גולמהרגי וכ״ה באמת הגי• בה״ג שש.
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 ובאמת מיותרת היא וניל שבאה מהגרת איזה סופר
 משכיל מגיליון לפגים כי בל״פ מהרג הוא חותם
 ומלת גל הוא סיד וטיגא ולא כמו שפי׳ רבינו
 והאמת שכציל בדבריו. פי׳ גל סיד. מהרג חותם
 שבטבעת וענינו כמו שפי׳ רבעו כל אחד מכם
 יביא לי מסיד החומה כמלוא טבעתו. וילק׳ ישעי׳
 י׳ ס׳ רמז רפ״ד גרם ליתי ליה <צ״ל לי) טונא
 (צ״ל טינא) לחתמא גולמו ונרגמוניה נראה בעליל
 שבעל ילק׳ גרם כן עפ״י• פי׳ רבעו או תיבות
 טעא לחתמא באו מגליון לפנים להוראת סי׳
 גולמו ונרגמוניה וזה האחרון בלי כל ספק ט״ט
 והפרידו בין הדבקים וצ״ל במלה אחת גולמהרג׳,
 וכן פי׳ רבינו בה׳׳ג טיבעא דטעא ויותר נכון
 טינא דטיבעא, פי׳ סיד של טבעת. מכל זה נראה
 ברור שלשון פרסי אינה רגילה על לשון רבעו
 בעל הערוך רק באה לו הוראת המלות בקבלה

 וערבבן זו בזו] —

) בר״ג G r a n a t b a u m 
pj^בל״ס> tf גלמו 
ו (ריח כ-ג. סנהד׳ ת ו  דם׳ אם אינן מכירין א
 ק״ח•') מאי קתרוס אמר רב אדרא . . ואמרי לה
 נולטוש. (א״ב תרג׳ בחור כארזים <שת״ש הי, ט״י)
 חסין כגלמושין). * [אחי״ה וכן בתי״ר א׳ במרב׳
 י״ט, ו׳ קיסי דגולטיש. ודע כי כבר מלתי אמורה
 בע׳ אדרא כי התיבה ממש ליס וטעמה עין רימון
 ועליו מבושמים ויפים ושוד, בהוראתה עם מלה
 ערבית בהראמג וזאת האחרונה שוד. עם מלה
 ערבי׳ בליכה וזו ממש בליגא. סי׳ עץ רימון וזה
 מה שאמרען ברייה שם אמר רב אדרא (לסי גי׳
 רבעו כאן ובעי אדרא ע״ש) דבי ר׳ שילא אמרי
 זו מבליגא ואמרי לה גולטיש כיה בכ״י מ׳ וליד,
 בסנה׳ שם וכבר הוכחנו בע׳ אדרא כי תחת
 זבליגא של גי׳ רבעו ציל זו בליגא וא״כ בליגא
 וגולטוש שוין בהוראתן וכ״ה באמת כי ראשון
 בליע ושני בל״פ עץ רימון. ועפ״י זה יש להשיג
 על מ״ש ד,ח׳ ברילל בט״ע שלו ח״ד פיב וגם הוא
 תקן דברי רבעו בטוני מבלי שהערה את מקורו] —
ruhig, still vom Meere ך«Xy)V0;, ״ גליני ®  נ
 ירו׳ (יש-יז> י) 1ציל ד ע י ר ו ׳]
 פ׳ מי שהוציאוהו(פ״רדכ״אע׳ד) אם היההיםגלעי על
 י דעתיהון דחברייא אסור. פי׳ בל״י ים שקט בלא
 גלים). * [אחייה ובדפי קראט׳ הגי׳ גלנו אבל
 בירו׳ יבמות פט״ו דט״ו ע״ד על נכון אמר ר׳

 אבהו. אם הים גליני והרב בעל ם״ט וקהיע פירשו
 גלני בעירו׳ שם גלים שבים הולכים ופועריס,
 וביבמות שם פי׳ קה־ע גליני שהים מגולה ופ״ט
 הגיה גבוליני וכתב שם ההג״ה כשהים שקט ונח
 ואין הרוח מנשבת כלל י קורין לו בערבי גליני
, ואולם גם בליע משתמשין י נ ו  וצ״ל קורץ בלי י
 בזו המלה כמו שהעיד רט״ג שהעתיק דממה
 <חהלים ק״ז. בייט) ע״י גליני ופי׳ שדרך בני חוף הים

 לקרות דממת הים : אלבחר כד גלן. עיי׳ מ״ע
 יאהרביכער להח׳ ברילל ח״א, רי״ח] —

 * גלוםא (= גרוםא Graupe) ידו׳ מעשרו׳ פפ״א
 דמ״ט: ההין פינכא דגלוסא, ובירר שבת

 פ״ג דיו: הגי׳ ההן פעכא דגריסא עיי״ע גרס.

א (בליר claustrum בל״י ר ט ם ו ל א = ק ר ט ס ו ל  1 ג
 t 1 ( , י

Scbloss, Riegel, Ver- ׳,־.As/JTpOv 

 scbiuss) בסוף משנת עידובי׳<ק״א0 נגר שיש בראשו
 גלוסטרא. ובס׳ כל הכלים בגם׳ ר׳ יופי אומר כל
 הכלים (שנת קכ־ג:) אמר ר׳ אלעזר קנים ומקלות
 וגלוסטדא ם״א קלוסטרא ופי׳ בע׳ קויף. * [אחי״ה
 ושם בעי קלסטרא הביא רבעו בקו״ף וכיה גי׳
 בירו׳ עירו׳ פ״י טיט ובמשניו״ת נאפולי ופיזי אבל
 בידו׳ שקלי׳ פ״ב דמ״ז. וכן בשבת קכ״ד. הגי׳
 גלוסטרא וכ״ה באו״ז הלכו׳ עירו׳ פי׳ ר״ט] —
 (א״ב פי׳ קלוםטר ןצ־ל קלוסטרון] בל״ר ויוני

 בריח ומנעול ע״״ע קלסטרא).

א <.E. N) ברכו׳ כיב סע״א ר׳ יהודה ר ט ס ו ל  * 2 ג
 גלוםטרא ובכ״י מ׳ הגי׳ קלסתראה
 וכן מצאתי ביוחסין השלם צד קט״ח: ר׳ יהודה

 קלוסטראה.

ס (בל׳ יוני׳ ו ק ס ו ל ׳ ג ן , גלוסקי א ק ס ו ל ק - ג ס ל  ג
 ;0A/.1./, בל״ס נליס־ןא rundes Brod בל־ם
 גלוסאנוס weisses Brod) בסוף חלוטות דהרואה
י גלוסקאות הביא לפניי). נ י  (ברכו׳ נ״ח•) כמה מ

 ובהמקבל פ״ו בדמאי(מי״ב) קח לי גלוסקין אחת י).
ת ל׳ ב ש ) י נ  ובם׳ במה טדליקין בגט׳ המכבה את ה
 סע״ב), ובס״ג דכתובות זקי״א: ובן בילק- תהלי׳ ע׳׳ב

 רמז תיי״י) עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות
׳ (תהלי׳ ע־ב׳ ט״י) יהי ססת בר א  וכלי מילת שנ
 בארץ. ובס׳ בכל טערבין בגט׳ ר׳ יהודה אומר אם
 היד, אחד מהן רבו (עירי׳ ל״ז:) או גלוסקא אחת.

) גזירה שמא י ב  ובסוף הלכה [קמא] דפסחי׳ (י׳ סעי

ו רק שם בטיס דולסקאות יצי ל כ בדפוס פראג. *) וכה-ג בכ״י פ׳ ובב״נ וכיח כתוספתא ברבו׳ פי ׳ ) טעות וכיה ג  י
) וגי׳ גלו ס ק ין אחת ה בכ״י תוספתא עיי׳ צוק־מ צד י׳ד ובנוסח׳ בברכות חסרה מלת מיני. י כי  גלוסקאות או קלוסקאוח ו
 אי׳ ג״ב בתוספתא דמאי רפיח בכי׳ י ובדפוסי׳ גלוסקין אחד וכ״ח בדמאי שס ובכ״י מ׳ לדמאי שס וכן בעירו׳ ליז: גלוסקא

 אחת כמו שהביא רבינו בסמוך.
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 ימצא גלופקא יפיפיה ודעתיה עילוה י). ובם׳ כל
ן י א ׳ ל״ז.) ו י (טפחי נ ר ש ש ע מ א ב 1 , ף ט ג ה ב ע  ע

 עושין פריקין כמין גלופקאות*). ובפ״ק דידים
 <ם״ה) המים שהנחתום מטביל בהן את הגלוסקין
ט <יפפ״ח) חטאו משקה מלך  פפולין. ובב״ר פפי
 מצדים והאופה,׳ ולשר האופה נמצא צרור בגלופקין
 שלו, פי׳ ככרות לחם. פ״א קלופקין. * [אחי״ה
 וכן נרם רהיג זיל בידים הנ״ל בפד׳ט צד מ׳א
: קלופקין פי׳ גראריק והוא ככר עגול ם  וזיל ש
 ע״כ וצ־ל גראדיק בליע ^!*•J והוא קבוץ מיחיד
 , פי׳ לביבות עגולות. ובעי קלפק סי׳ רבעו
 פת בג, וי״מ לחם גדול, וכן פתרונה בלים ויוני
 הרשום׳ בתחילת הע׳ ועל ל״י הנ״ל כיון גיכ ר־ב.
 ובפיה׳׳מ להדמב־ם ידים הנ״ל מפורש כעבין וציל
ה גלופקין א  כעכין. — וכניה בעירו׳ ס״ד ן ר
 בדרך . . טול גלוסקין מן הדרך ב״ה בכ״י מי אים
 ובד׳ש ׳ובנויג מצא גלופקין וכי, ובירו־ ע־ז פ״א
 ד״מ. הגי' ראה קלוסקין אחת מושלכת בדרך אמר
 לטבי עבדו טול לך קלופקין זו ובויק״ר פל׳יז
 הגי׳ ככר אחד. תופפתא ברכות פיד שלמה של
 גלופקין ושלמה של בעל הבית וכי, פרופה של
 גלופקין וכ׳י איכ״ר פ׳ על אלה: עד שאני אוכל
 קרן דגלוסקאן זו וכי, ושם ם׳ לאפותם קלפקין
 וקונטיטץ, ודי סימן אמר גלוסקין וחמר עתיק וכי,
 וכן שם בס׳ האוכלים גלוסקץ וחמר עתיק — עיז
 ל״ט: עיייע גלגל ביי שמ״ר פ״ל פותח הגלוסקאות
 צ־ל הגלופקמאות עיייע הבא אח״ז]. <א־ב פי׳
 זקלקס בל״י עוגה ופת עגול קטן עיי״ע קלפק).

קם = גלוםכןמא(בליס מן ל״י **»;»(0ד׳ד׳0>ג7 ז  גלס
(Behalter, Kiste, Kastcn, Futteral, Sai'g 
ן <בימ כי. ושם•־) מצא בחפיסה או י ן ח ו  בשנים א
ט <כ׳. כמשנה) ל ג ץ כ ט י ג ג ד ״ ש ב  בגלוסקמא, ו
 המביא גט אם אבד הימנו אם מצאו לאלתר י)
 כשר ואם לאו פסול מצאו בחפיסה או בגלוסקמא
 אם מכירו כשר. ובפי אחרון במעילה .(כיא•) הבא
 לי מן החלון או מגלופקמא. ובדיג דם׳ בני העיר
 (מגיל׳ כיי:) גלוסקמי פפרים תפילין ומזוזות. ובם׳

 ואלו מגלחץ בנמ׳ ריא אומר משחרב ביהמ״ק(מיק
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 כיי:) בן שלשים יוצא בגלוסקמא ר׳ יהודה אומד
 גלוסקמא הניטלת באגסים ולא הניטלת על הכתף4).
 ובפי האיש מקדש בו בגט׳ ובכולם אע״ם שאמרה
 (קידושי׳ נ׳•) הבא לי מן החלון והביא לו מן

 הגלוסקמא. ויושם באמן (כראשי׳ ני׳ כיי) תר״י[א׳]
 ושוון יתיה בגלופקמא. בגט׳ דם׳ שנים אוחזין
 (ב»מ כ׳:) ובגט׳ דם׳ כל 'גט (גיסי׳ כיח•) מאי

( , י ב ס  גלופקמא אמר דכה') בר שמואל טליקא ד
ב ו ת כ ש פ י ר פ פ ש י  ובל״י תיבה גלופקום. ו
 ב ה ן ד ל ו ס ק ט א. * [אחי״ה כיה בכיי רו
 ל״ד ב״ר, אבל בדפ״ע נשמט הפיום הזה ובזה
 הסיום מובן הרמז על ע׳ דכא ן בע׳ דלוסקום ובנו״ג
 בכל המקופות הנ־ל דלוםקמא וכ״ה בכ״י ש־ם
ם שינוי הגי׳  מאחר שלא ציין הרב בעל ד
ם שלח סי׳  במקומות הנ־ל וכיה בשאלתות ד
 קביו ושם דלופקומי. ובאויז הלכות תפילין פי׳
 תקפיו דלופקמי אבל במעילה פ״ו ט״ו אית׳ בפ״א
 גלוסקמא וכה״ג בפיר,״מ להרמב״ם זיל שם וברע״ב
 וכה״ג בידו׳ ב״ט פ״א מ״ח. וכן בידו׳ פוט׳ פ״ז
 דכ״ב ע״ד כמין גלופקום עשו לו מבחוץ, וירו׳
 שקלים פ״ו דמ־ט ע־ד כמין גלוסקום עשו לו
 מבחוץ והיה פפר תורה נתון לתוכה. ולפעמים
 הט״ם נשמט ד״מ שמ״ר קלפפ״ל התחיל פותח
 הגלוסקאות וצ״ל הגלוסקמאות וכן ברי״ף מיק שם
 דפי װיגיצ׳ אי׳ בכולן בדלוסקא וצ״ל בדלוסקמא,
 וכן כרי״ף מנילה פ־ד דלופקאות וציל דלופקטאות
 וכ״ה באמת בכיי דייף עיי׳ דים מגילה צד פ״ח
 דע״ב. ובענין גזרת המלה יפה פי׳ רבעו כי בל״י
 ופו׳ הרשומה ענינה ארגז ותיבה ונרתק לגנוז בו
 דבר מה, ורש״י זיל לטגיל׳ שם פי׳ לפי ענינו
) כטו אמתחת ושק לשום בו ספר. ובכ׳׳י  דלוסקט׳ ן
 רש״י גם -בלע־ז פושקוי (דיס שש) והוא בלי פסק
 בל״צ pocbe בלאיש טאשע ובלאייט tasca ובזה
 האחרון לועז דשיי ז״ל בגיט״ כיח. מעיל׳ ב״א.
 וקידוש׳ ני. ם" שק קטן או הדומה וכן פי׳ הרפכ״ס

 ז״ל בפעיל׳ שם1 —

8uf- anregen den Streit, 3לע (אי) מל״ט ם״ חרחר 
 aufreissen die Wundo; 3י) כמו בל״ע

ע ל ק - 5 ס ל  ג

) וגי׳ יפיפיה אי׳ בכל הפוסקים וכ״ה בכיי מ׳ ובפיה״מ להרמב״ס זיל בידים ר,מצויץ בסוף העי, ועיי׳ עוד ע׳ קלסק.  י
ב בנוסהאותינו, ובפי׳ חלכיוז תרי״ף י ה עילוה אי׳ ג י ת ע ד  אבל כפי׳ ריח לפסהי׳ צד ט׳ חסר ובנו׳ ג יפה וכגי׳ רבינו י
כיה בדייף וברא״ש וביתר המקומות  להרב בעל המכתם כיי הועתק בריס לפסחי׳ שם צד ח׳. ובכ־י מ׳ הוגה דדעתיה ו
ה בפי׳ ר״ת כי  הנזכרים בד״ס שש והחילוק בין שתי הגירסאות מבואר באורחות חיים ס״א דין י״א. *) וכ״ה בנוסח׳ ו
יג מצאו אבל בידו׳ במשנה שם א ם מצאו על אתר עיי״ע ו ) בנ  לפסחי׳ צד ס״ד. אבל בע׳ סרק ג׳ הגי׳ מגלוסקאות. ג
p הוא i בנו״ג לא דלוסקטא הניטלת בכתף אלא הניטלת באגפ״ם וגי׳ דלוסקמא הביא רבינו ג״ב בע׳ אגף (  אלתר. 4
צא. ט י ׳ בטי ) בעי טלק * ס בכ״י מ׳ אבל שם בגי׳ רבינו על הכתף וכיה בדייף וברא׳ש לקמן סי׳ קליה. י  הסדר נ
ה בכ״י ייו ול״ד ודפי אמש׳ וכיה לנכץ בע׳ טלק אי, אבל כדפ״ע בערך הנוכחי בדפי פיזרו דסכי ונשתבש ״ כ { • 

ל. י ) ובכ״י רש״« דלוסקופי וזה בגי׳ השאלתות הנ  בדפיו דסק. ׳
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 blosslegen, aufclecken = גלה בל״ט) בנדה בס׳
 הדואר) כתם <גיח:> אם יש בה מכה והיא יכולה
 להגלע ולהוציא דם הרי זו תולה בה, סי׳(להדהד)
 [וציל לחרחר] [המכה] כדכתיב (משלי י״ז, ייד)
 ולפני התגלע הריב נטוש. פ״א אם יש בה מכה
ם (סנהד׳ י׳:) י מ כ ׳ ח י פ ת כ ו ל ג ת ה  והיא^יכולה ל
 עד שלא י ת ג ל ה לך הריב וזהו עיקר וכן הוא
 יי בל׳ ישמעאל. * [אחי״ה סי׳ רבינו הועתק טפי׳
 סדמ״ה לדה״ ג ז״ל צד ל״ב וז״ל שם להיגלע, סי׳
ר המכה כדכתיב ולפני התגלע ח ר ח  א״ד ליגלע ל
 הריב נטוש ואע״פ שפירשוהו חכמים עד שלא
 נתגלה הריב ע״ב, ודע שגי׳ הש״ם בבלי סנהד׳
 שם קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו
 משנתגלע הריב אי אתה יכול לנטשו. וכן
 בידו׳ פנהד פ״א די״ח: עד שלא נתגלע הריב
 אתה רשאי לנוטשו משנתגלע הריב וכי׳

 אבל בתוספתא פנהד׳ פיא הגי׳ עד שלא ן
ה אתה רשאי לנטשו משנתגלה הדין אין ל ג ת  נ
 אתה רשאי לנטשו. וכן דגי׳ קודם שנתגלה הריב
 — משנתגלה הריב בילק׳ משלי י״ז רמז תתקניו
 בשם סנהד׳ וכן מוכח הגי׳ בתנחומי משפטי׳ סי׳
 ו׳ קודם שיתגלה לך הריב אתה רשאי לנטשו
 לאחר שנתגלה וכי, וכ״ה בשאלתות משפטי׳ ריש
 משפטי׳ ם״ נ״ח. וכ״ה בילק׳ שם בשם תנחומי
י '״חי׳ *׳> שנתגלה ^ל  ובכל תושיה יתגלע י
 קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וכי, ועיי׳

I פירש״י למשלי שם, ומכל זה נראה ברור כשמש 
 כי גם רה״ג ורבינו כך גרסו והשוו גלע וגלה
 וכיה עיקר כי בליע טעמם שוה וכדוגמא פדעהו
 (אייב ל״ג כ״י> כמו פדאהו עיי׳ נמוקים לר׳ אליהו
 אשכנזי המדקדק ע׳ גלע. וכן בירר יבמות פפ״ח
 ד״ט פע״ד היה דרכו לנלע אי תימר שלא
 לגלע בו הרי גילועו בידו וכי, ופי׳ לגלע
 כמו לגלות וגילועו כמו גילויאו עיי׳ קה״ע

 ופיט שם] —
 גלעד (.Oiicad bek. Ortan) בחלק בגט׳ מנשה י)
 (פנהדי ק״ד סע״בז דורשי רשומות אמרו לי
 גלעד לי מנשה (תהל״ ק״ח׳ «׳> לי גלעד זה אחאב
 שנפל ברמות גלעד וכי <מ״א כ״ג- כ־) י). בילמדנו
 ויזכר אלהיט את רחל (כחנחוט׳ וילק- ויצא נפקד

 I מקימי> אליהו מתושבי גלעד מעיד על תחיית
 המתים (עיי׳ ב״ר פע׳׳א הובא בילק׳ מ"א י־ז> מנשה
 מעיד שמקבל את השבים (עיי׳ סנהד׳ ק״ב סע״ב
 ורע״ג, במ״ר פי״ג, דב״ר פ״ב>, ואפרים מבני בניה

 של רחל מעיד על פקידת עקרות, יהודה
 מעיד שהקב״ה הציל את תמר מן האש כשאמר
 הוציאוה ותשרף (בראשי׳ ליה, ב״י) וכן חנניה

 וחביריו שהן מבני יהודה.
K e r n der *ipuov גל.ען = גלעין וגרעין מל״י 
 Fruchte) בכלל גדול פ״ז בשביעית (מיג)
 קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזין והגלעינין
 שלהן י) יש להן שביעית. ובפי אחרון דתרוטות
 <פי״א ט•״) גלעיני 4) תרומה בזמן שהוא מכניסן

 אסורות. ובשבת בס׳ כלל גדול <ע״י> חוץ
 מקליפיהן וגלעיניהן5), ובס׳ ױה״כ <ייט׳ ע״ג:> ובכל
 כלי ם׳ י־ז») (כלי׳ פי״ז מי־ב> האוכל בױה״כ ככותבת
 הגסה כטוה וכגלעינתה7). ובזיתים כפ״ב בעוקצי׳
 <מ־ב> כל הגלעינין מיטמאות ומטמאות ולא

 טצטרסות. יש ספרים כתוב גרעינים וסי׳ בע׳
 גרע. ״ [אחי״ה וכה״ג בכ״מ מלבד בעוקצי׳. וכנ״ה
 עוקצי׳ שם גלעינה של רוטב, ירו׳ תרומ׳ פ״ט
 דמ״ז ע״ד גלעיני אגסין, ירו׳ שבת פ״א ד״ד:
 מדורת גלעינים, ירו׳ שבת פ־ח די״אן גלעינים
 לטיעה שתים, ירו׳ פנהד׳ פיה דכ״ב רע״ד במה
 אכלן כגלעיגיהן׳ ירו׳ ביצי פ״ד דס״ב ע״ג לא
 בקליפיהן ולא בגלעיניהן, ירו׳ ע״ז ספ״ב דמ״ב
 פע״א שהיו חולצין את גלעיניהן, ובבבלי ע״ז מי:
 הגי׳ וגרעינתו נשמטת. ופ״ גלעין כמו גרעין ובל״י

 הורה חרצן של פרי] —
י Gef&sa בל־י - ^ י  גלף =־גולסא(בל״ע -

 wasserkrug ״x.aX7cr) בפיק דיוט׳ בסוף הלכה
 ללשכת פרהדריןיי־ב> ובטגיל׳ בדיג דפ׳ בני העיר
 <כ״י-> אטד אביי שמע מינה אורח ארעא לטשבק
 איניש גולפא וטשכא לאושפיזיה. ובס׳ המפקיד
׳ יע״ב> איכא גולסיה  בגט׳ יוציא לו שתות יב"מ ס
 ושדריה י). ובם׳ אין טעטידין בגט׳ וחרם הדרייני
 <ע״ז ל״ב יע״א> ורפו ליה לחמדא ״) בנולפי חיורי.
 ובדיג דם׳ הנודר מן המבושל מידי׳ מ־ט:> ר׳ יהודה
 כי אזיל לבי מדרשא, שקל גולפא על כתפיה
 ומוליכה לבית המדרש ויושב עליה אטד גדולה

) בנוס׳ לי׳ . י ) כה״ג בעיי ובילק׳ ההלי׳ סרט״ז תתס״ז וכבר הוגה בדפי הש־יס בסנחד׳ ח בכ״י m וליד וה״ב. י י ) כ  י
) כ״ה לנכון ז ט״ו ובערך עקץ א׳ הגי׳ וגרעיניהן וכיה בנופהאותינו. י ) וכהיג בידו׳ שבת פי 5 . ) וכה״ג בכ״י מ׳  שלהן. 4
ה לנבון בדפי אמש׳ וכן משמע מע׳ כתבת דק שש כמו בנוסהאותינו וכגרעינתה י ) כ  בדפ״ד ולא כט״ש בשדפ״ע בפי״ה. ד
ה במשניות פיזרו כי ד סע״ד ו ח דמי  אבל בדפי פיזי וויניצ׳ הגי׳ וכגלעינתה ובמיון וגי׳ נלעינתה אי׳ ג״כ בידו׳ יומי פי
ג ושמריא אבל י ו בנ ) וכ״ה בע׳ שדר ב׳ ושם מפורש שסריס ו  ליום׳ אבל צע׳ כתבת גי׳ רבינו בירד מט׳ ברי״ש ע״ש. י
ח לנכון בכ״י ב״ר וכה׳׳ג בנופה׳ ובכ״י ל״ד הגי׳ לתמריה וצ״ל להמריה וכציל בדפ״ע במקום לחבריה.  כנ״א ושדריא. ״) כי
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 מלאכה שמכבדת את בעליה י). ובם״כ דס׳ חומר
) אמר אביי שמע טינה דינא ש (הגיג׳ כיה: ד ו ק  ב

) אמלפי שבעין יומין מקמי מעצרתא,  הוא למטרה,
 פי׳ קנקני ונולפי חביות וכדים אחד הן והם של חרם.
 * [אחי״ה פי׳ בליי הרשוט׳ כד של מים וכן בל״ע
 הרשומ׳ פתרונה כלי לשמור בו דבר מה. וכן פירש״י
 גולפא קנקן של חרם עיי׳ במקומו׳ הניל וכן לקידושי׳

 פ״א. אביי דייר טלפי עיש וע׳ דר ז׳] —

aushciiion, ein- •{~>.׳j״jto גלף (בלים נלף מל״י 
) [וגלף] חיזו ביעין תרג׳ מקלעת _ graben 
 פקעים (פ״א י׳׳ י״״) וכן פתוחי מקלעות(ועשוי)3)
) [תרג׳ וגלף קליען ט י  כרובים ותמורות <0״א ו׳, נ
 כרובין]. וכב״ר םמיח <פמ״ז> וברכתי אותה: עיקר
 מיטרין4) לא היה לה וגלף לה הקב׳ה עיקר
 מיטרין. * [אחי״ה וכן הובא בב״ר פנ־ג ופפ־ג,
: פי׳ הערוך אם ורחם מקום ל  ופי׳ שם במיכ מהי
 שנקלט לה זרע להיות ולד וכי ובע׳ מטר לי׳
 באריכות כזה עיי״ש. וכניה בתנחומי בלק שמו
 של הקב״ה גילוף עליו. פסיק׳ דדב צד קל״ז.,
 וכ׳׳ה בילק׳ ישעי׳ נ״ד רמז של־ט כלי מקור, וראה
 מלאכי השרת מפתתין בו מגלפין בו וכי, וכפסיק׳
 רבתי קלפפליב בט״ס ומפליגים בה וציל ומגלפים.
 סי׳ כליי וסו׳ הקק בתוך האבן וכדומה, וע־י זה
 בולט וכן משפע פילק׳ יתרו קל״ס רמז דפיו לא
 תעשה לך פפל וכל תמונה יכול לא יעשה לו
 גלופה אבל יעשה לו אטומה, ם״ בילטת וכן
 בילק־ שם התם חותם׳ בולט וכי. (איב ם•׳ בל־י

 פעל הפותח פתוחי מקלעות).

א (Kieopatra) תוספתא נדה ספ״ד מעשה ר ט פ ^  ג
 בגלופטרא מלכת אלכסנדרית ובי׳
 ובקצת דפופי׳ בקלעאפטרא, ובנדה ל׳: בקלפטרא,
 ובבכורו׳ מיה. זונה אחת. פי׳ כן נקראת מלכה

 אלכפנדרית הידועה.

ן עיייע קלטם. י ס פ ו ל  * ג

vvi- אולי מליי Wollmatraze, Wolldccke) גל פ קר 
fpaXov gezupfte Wolle und Klcid daraus 
ת פ״ר) נ א. תוספתא ש ׳  בסיג דפי' במה טימנין (שבת נ
 נוטל את הסדינין ומגיח את הגלופקרין או נוטל
 הגלוסקרין ומניח את הסדינין. ובס׳ השולח גט
ה (גיטין ל״ת סעיא) ולא קבילת מן נ מ ל ן א י ׳ א מ ג  ב

 כתובתה אלא גלופקרין אחד 5). פי׳ כפות עבה

 של צמר והן הן גושפקי י) וישנין תחתיהן בחורף
 ויש בהן ציציות כדי שיחממו האנשים. * [אחי״ה
 וכניה בכלי׳ פכ״ט מ״ב טלית אחת קלובקרין
 אחת ורעיב זיל גדם גלופקרין ור״ש ז״ל פי׳
 גלובקרין היינו גלופקרין. וזה פי׳ רה״ג בסדיט צד
 כ: קלובקדין פ״א דא׳ גלופקדין, פי׳ בשאילות
 בגד צמר עבה גושפקי בארמית והוא כפות של
 ימות הגשמים והוא של צמר עבה עכ״ל וזה בעצם
 תומו כפי׳ רבינו נתן, ועוד עיייע גשפק. וגוזר
 אני הטלה מל״י הרשוט׳ שענינה צמר עבה אשד
 ממלאין בו את המכפר, וכסות וכדומה כדי שיחמם
 האנשים ורש״י לועז בשני המקומות הניל ובגיטין
cotte, cotta עי: קיטא והוא בל״צ ובל׳ איטל׳ 
 ובלא״ש קוטטע והוא מלבוש עליון וארוך ויותר
coton טוב להגיה ברש״י קוט״ן והוא בל״צ ואיטי 
 צמר עבה. וע״י קוט״ה לועז רש״י סרבל עירו׳ י״ר:
 וזיגא, שם קי: והוא מלבוש הנ״ל, אבל בציוני של
 ערך הנוכחי הוכרחנו לפרש בענין כפות של צמר
 עבה, ובעה״ק שנ״ב לועז בלא״ש דעקקע, וראיה
 מופתית כי גלופקרין צמר ובגד צמר מצאתי בילק׳
 אחרי מות רמז תקס״ז בשם התוספתא t פוקקין

 את החלון בגלופקרין או ב ע ט י ר וכי] —

 « גלקטינון עיי׳ע גלא קסינון.

iieiases wasser,j׳V גלש =מי גלשין(בליע וסודי 
. i * t , V V 

 eig. abbriilien, enthaaren) בפי כל שעה
 כגט׳ ולא במעשר שני <פסתי׳ ל״ז יע״נ> המעסה
 קמח ע״ג מי גלשים החלטה ט• נלשים על הקמח.
 פי׳ גלשים מים רותחין הרבה. • [אחי׳יה בנויג
 המעיסה קמח שע״ג מוגלשין החליטה טוגלשין
 שע׳יג קמח וגי׳ מוגלשין אי׳ ג״כ בפי׳ ד־ח ז״ל
 לפסחי׳ צד ס״ד ופירשו מיס רותחין וכן פירש״י
 ועיי׳ עוד הראב״ד לעדיו׳ פיה מ״ב וגרם שם
 מגלושין ומוגלשין וכן הביא שם גמרא דבני
 ־מערבא, והוא ירו׳ חלה פיא הל־ז דניח רע״א,
ן לתוך הקמחוכי, י מ  איזו היא המעיסההנותנין ח
 הרי פירוש רבינו מיוסד עפ״י פי׳ של ירו׳. ועוד
 כתב הראביד שם וז״ל ונ״ל ע״ש שטקריחין
 ומשירין את השער מן הראש כשטרתיחין אותו
 בהם על כן נקראו המים שהם חמים הרבה
 מנלושין והוא משרש גבח שמתרגמינן אותו גלוש
 וכי עיש היטב, ועיי׳ עוד הרדיק שרש גלש,
 וראב״ע לשהיש ד׳, אי. והפעל נמצא עוד בקד,ליד

p פירשו כן ע״ש. *) בנו״ג רעילויח m התיבות מן ומוליכה ובי׳ נראה שהן מפי׳ רבינו וכנוסתאותינו לי׳ אבל רש״י ( 1 

matr »ס של אשה. עיי״ע מטר. ix ובל״ר u-r'-rpa פי׳ בליי ( 4 . ק ואינו מונן פסו ) יש למחוק ולי׳ נ  אדיסא לטיטרח. י

ל בשדפ׳׳ע כט״ס גושפנקי. נ ה כרפ״ר וכן משמע מעי גשפק א ־ נ י ויו א׳ וכי ול״ר ו ח לנבון בכי ) בנו״ג גלופקרא. ״) כי  י
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 ם׳ אל תנהל: היך מה דקומקמא גליש על גיסיה
 שפוך, סי׳ אם דוד של נחושת רותח שפוך עיי׳
 טיב שם, ובשהש״ר פ׳ הנך יפה (®״י׳ אי) דרש
 כעדר העזים שגלשו: הר שגלשתי מתוכו עשיתי
 אותו גלעד לאוה״ע, פי׳ שעשיתי קרח וגכח
 ומרטתי בתוכו וכי, ומה גלשה הגלשתי מתוכה
 וכי, ועיי׳ עוד שהשיר ס׳ כמגדל, כי שם עיקר

 מקומו עיי׳ מ״ב לפי הנך יפה] —
א (ויק׳ י״ג, מ״א) ו ח ה ב ל tf (kahl, enthaart) ג ־ ג ^ S B 

ה עיייע הקודם לזה] י  גלוש הוא). * [אחי

Gefleclit, da3 Zusammen- גל27א (בל״ע * 
 gezogene) שהש״ר פ׳ הנך יפה: הדא
 איתתא כד שערה סגין היא עבדה לה גלשין
 גלשין, ושם הדא (מוצינא) [צ״ל בוצינא] «כההוא
 לפי טבעות) [צ״ל כד הוא טפי טבאת] הוא עבד
 גלשין גלשין, פי׳ אשה כששער שלה גדול הוא
 עשתה לה קוצות תלתלים, כי גלש בליע גדילים
 ותלתלים וכן הנר אם מכבהו קוץ אז נקמט
 שלהבתו כלומר אסף נגה שלו, ובעל מ״כ והה׳

 לעווי בעמת״ל ע׳ גלש לא פרשו כהוגן.
 גלתא (Mantel, nuiie) גלי ותיב (שביי ע״ז•׳) כבר

 פירשנו למעלה בגל י׳].
 גם = גמם <בל״ם גם at- ausscimeiden) בפ״ק
 בשביעית <מ״ח) אילן שנגמם והוציא חליפין.
 ובסיד בראשונה (שביעי׳ ט״י) 'בית שמאי אומרים
 יגום ובי״ה אומרם ישרש ומודין במחליק עד שיגום,
). ובפ״בבכלאים  פי׳ כורתו ומניח השורש כארץ,
 (מיי) אם רצה ממם עד פחות מטפח. ובפ״ט
 בתרומות (מ״״ ואסורין מלאכול עד שיגום.
׳ ל״ז סעי א ול״ט.) ו ר ו כ ב ) ן י מ ו ׳ מ ו ר י ב כ ן ב ״ פ ב  ו

 חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו. ובכל כלי פי״ז
 בכלי׳ (מיי) נפרצו שיןןורן בזיתים נגממו שיעורן
 במה שהן. ובס׳ גיד הגשה בגם׳ ונוהג בשליל
) ליה, פי׳ רבינו  (חולי׳ צ״ב סע״ב) רב אסי גייס י
 חננאל מניחו עם הבשר כד עבד בר סיילי בגיד
 הגשה דהוה גייס ליה ואמר ליה שמואל חות ביה
 טפי. מעשה דבר סיילי בגט׳ הנוטל גיד הגשה
י ®״לי יפ״ש)• פי׳ בר פיילי היה  (חולי׳ ציו. עיי״ע ב
 מנקר'ירך של בהמה הוה קא גייס בגיד הגשה

 כלומר מניח שמנו בבשר ולא היה מדקדק עליו
 ליטול כולו כדרב אסי בלובן כוליא דהוה גייס
 ליה חזייה שמואל איל חות טסי כלומר חטט
 אחריו, אי לאו דחזיתך הות ססית לן איסורא,
 אירחת נפל סכיניה מידיה א״ל דאורי לך כרבי
 יהודה אורי לך דאט׳ יקיים בו מצות נטילה כלומר
 אינו צריך לדקדק אחריו. וכן עשה רב יהודה
 בקרום של טחול(י׳ילי׳ רבי יהודה אוט׳ גומטו
 עם השופי <שס צ״ב•־׳ ע״י0׳ סי׳ ח ו ת כ ו. ובהלכה
 קמא דם׳ אלו טרפות (שם מ״י•) לא קשיא הא
 דאיתעקור איתעקורי הא דאיגום איגוטי 3). פי׳
 נתעכלו כדאטרינן גוממו עם השופי. ובגט׳
 דגיקבה (הריאה) [צ״ל הקבה](שם נ׳-> א״ל בכלאי
א  את גום שדי 4), ובגט׳ סימני בהמה(שם ניט•) טצ
 בהמה שפיה גמום. ובס׳ בהמה המקשה בגם׳
 המבכרת <־» ע׳•) נגמטו כותלי בית הרחם מהו,
 סי׳ נתעכלו שסתי בית הרחם כדאמרינן בענין
 נטל לחי התחתון (שם 0׳י•) דאיגום אינומי, ובס׳
א  מוטין אלו בגט׳ הצומע והצומס (בכורו׳ מ־ד.) ה
 דאיתעקור איתעקורי הא דאיגום איגומי. ודאיגום
 איגוטי מי מפסלה והא תנן (פרת 6״ב ט״ט פרה
 שקרניה וטלפיה שחורים ימם5) תירגמא זעירי
 לעיל מדכרותיהו י). ובפ־ד בשביעית ובם׳
ץ (ביב פ׳ סעיב) ו ק  המוכר את הספינה בגט׳ זיתים ל
 קוצץ למעלה מעשרה או גומם מעם הארץ7)
 (כשרוצה לומר ישמעאל ירדו אומר גומטו).
 * [אחי״ה הסגרתי את המאמר הזה כי מלבד שלי׳
 ככ״י ויו גם אין זה מסיגנון של רבעו וגם אין
 פתרונו כן בל״ע, ודעתי נוטה כי הגהת איזהו
 סופר הוא אולי של סופר מבורך, ובאמת אי׳ כן
 גם בכ״י ב״ר ומשש באה בדס״ע. — וכניה ירו׳
 כלאי׳ סיב דכ״ז ע״ד נם כרמיא, ירו׳ תרומו׳ סס״ט
 דט״ו עיד עד שימם את האוכלים, ושש עד שימם
 בעלים וישנה. ירו׳ שבת פי״א די״ג: את רואה
 את הכותל כגמום, וכיה מרו, עירו׳ פייט דכיו:
 ושם עבד ריט את הכותל כגטום כנקוב. בתוספתא
 בכורו׳ ספ״ד ואלו הן הנוטים הצומח והצופים
 ונקבה איזה הוא גמום כל שאין לו קרניים
 צומח וכי, ב״ר פל״ח הכרם הזה וכי, מגטגטין
 אותו, אסתיר פ׳ גם ושתי: הגיע זמנה של

) בנו״ג דאיעקור איעקורי וכי אבל בבכורו׳ מיד. הגי׳ כגי׳ רבינו. יג גאים. 3 ו ) בנ ) וכן פירש הרמב״ם ז״ל בשביעי׳ שם. 2  י
) בנו״ג כבכור׳ יגור וכה׳יג כק בכיי ל״ר וכיה לנכון ברפ״ע בע׳ הסם אבל ברפ״ע בכאן בטייס אתגום שרי. 5  ») כ״ה לנ
ג לגנון כרפי אמש׳ וכיה ) כהי  ברמב״ם ובריש לפרה אבל כפי׳ לרה״ ג בפד״ט צד כ־ח הגי׳ יגור וכה״ג בע׳ גר ג׳. ־
 בריש לפרה הגיל, וככ״י ויו אי׳ מדוכתייהו וציל מרכרותייהו ובדפי פיזי װיניצ׳ בט״ס מדפרותיהו, וכבכור׳ הגי׳
) בה״ג גם בשביעי׳ לפי גי׳ ירו׳ אבל בבבלי הגי׳ שם מעל הארץ וכן משמע מפיחים להרמב״ם שם  מעילוי זכרות. 7
 וכן בחיבורו עיי׳ תוי״ט לשביעי׳ שש ד״ה עד שיגום, ובכ׳׳י מ׳ הגי׳ מן הארץ, ובכ״י ב״ב לרגמ״ה אי׳ או גומם או יחתוך

p וכיה בשש״מ לב״ב. א  כל הענפים ע ד הארץ בסמ.יך לארץ ע״-כ ובסמוך גרס גש הוא או גומש הענכיש ע ם ה
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 ושתי ליגטם, סי׳ גם בלים כרת וקצץ. גטימא
 נקצץ] -

 גם = גומא = גוממא (בלים גוטתא ובל״ע ^
 Grube, GrUbchen טסעל ־־?="), מקבץ
 ומקור, המים) בש״ג בכלאים <מ"ה> נוטע אדם קישות
 ודלעת לתוך גומא אחת. פי׳ גופא בור כדכתי׳
 חופר נופץ בו יפול <קי׳לת י׳ ח׳>׳ ובס׳ בא מימן
 בגם׳ תינוקת (נרה נ־ב• י8י0 רב מלכיו אמר רב
 אדא בר אהבה גופות אע״ם שאין שערות, פי׳
 גומא עומק שצומח בו שיער כמו שאמרו בהשותפץ
 (ביב ט־ז•) בשביל איוב. בפ״ג דאין דודשין (הגיג׳

 י׳׳ט. תוםפת׳ םקיאי׳ פיה> ג׳ גטמיות בנחל. פי׳ ג׳
 חפירות בנחל. (א״ב תרג׳ יגמא ארץ <איוב ל״ט,
 כ״י> יעביד גומתא בארעא). * [אחי״ה ובגיר, שבת

 ע״ג: ביצי חי. הגיג׳ יי. החופר גומא וכי, חולי׳
 מ׳א. עושה גופא בתוך ביתו, ירו׳ כלאי׳ פ״א
 דכ״ז פעיא ונותנן לתוך גומא אחת, ירו׳ מעשרו׳
 פיא דמ״ח ע״ב כל אותה הגומא אסורה׳ והקבוץ
 טהרות פ״א מ״ט, ירוי חגיג׳ פ״ג דע״ט פעיא בתוך
 גופותיהם. פי׳ בליע וסו׳ חפירות שמתקבצים בהן
 המים. ובהשאילה עומק דימ נדה הנ״ל שתי
 שערות בגומא אחת, תופפת׳ סרה אדומה פ״ב היו
 בה ב׳ שערות שחורות או לבנות בתוך גומא
 אחת פסולה בתוך שתי גומות כשרה. ביב ט״ז.
 כל נימא ונימא בראתי לה גומא בפגי עצמה שלא
 יהו שתים יונקות מגופא אחת וכי, כין גומא
 לגופא לא נתחלף לי וכי, ירו׳ כתוב׳ פיא דכ״ה:
 גומא בבשר. ירו׳ נדה מיג דיג ע״ג גומות הזקן.
 עיז ע״ו: סכין יפה שאין בו נוטות, פי׳ חריצין
 וכעין חפירות - הן. ועוד נכפל המי״ם כמשפט
 המלה בל״ע, ירו׳ כלאי׳ פ״ג דכ״ח עיג גופטייות
 שהן עמוקות טפח, ירוי ע׳ ז פ״ד דטיר. גיממיות

 שתחת האשכולות] —

der dritte Buchstabe deg gr. Alph.) א פ D 2 1 = 3 
 R *-׳-:•Gamma = Y*:1) בם׳ כיצד טעברין בסיף
 הלכה קמא (עי״׳ נ•״•) היתד, עשויה כפין קשת
 או כמין גם. ובפ־ק דפפחי׳ בגט׳ בטה אטרו שתי
 שורות (פסחי׳ ח־:> ור׳ יוחנן אפר שורר, אחת כמין
י א מ ת ש י  נם תניא כותיה דר׳ יוחנן ב
 א ו מ ר י ם י) שתי שורות על פני כל המרתף
 חיצונה רואה את הפתח ועליונה רואה את הקורה,

 פי׳ כל אותן שלפני הפתח שורה אחת וכל אותן
ף ת ר מ י כל ה נ ל פ  שתחת הקורה שורה אחת ע
ל ח כ ת פ י ה נ ה פ א ו ר ט ה ה מ ל ר ה ש ו  ש
חכ ל רו כ ן ב ה ח ש ת פ ת ה ו א ו ר ת ה ו י ב ח  ה
׳ רה י קו פ ר ש ע ע ק ר ק ן ה ף פ ת ר מ  ה
ם ח ת פ ף ב ת ר מ ל ה י כ נ ל פ ו ע נ י י ה  ד
ן ל ו כ ה ב נ ו י ל ע ה ה י נ ש ה ה ר ו ש ב  ו
א י ה ת ש ו ר ו ק י ה פ ת ש ו ר ו ש ל כ ב  ש
ת ו ח ט ו ו מ מ ה ל ע מ ל ף ת ר ט ה ל י כ נ פ ל  ע
י ת ו ש ל א , ו ו כ ר א ל ף ו ת ר מ ב ה ח ו ר  ל
י ד ד ר צ א ל ש ב ת א ו י ו ל ן ג ת ה ו ר ו  ש
ף ת ר ל מ ת ש ו ח ו ש ר ל ל ש ת ש ו ר ו ש  ה
ף ת ר מ י ה ל ת ו כ י ש פ ת ל ו פ ו כ ן ט  ה
ן ה י ל ת ע ו פ כ פ ת כ נ נ ר ן ו ו ד פ ו  ע
ע י נ צ ה ו ל כ ר ן ד י א ת ו ו א ר ן נ נ י א  ו
ן י י ה ן ק פ פ ת ס ה ס ל נ כ י ש ם כ ח ל ן ה  ב
ן ד׳ ה ם ו ך כ ז ה P ש ה ו א י מ ו כ א ו ב י  ו
. ובם׳ ( י ב ר ע מ ן ל ו פ ע צ ב ו ר מ י ה צ  ח
0 ג י  איזהו מקומן בגט׳ העולה קדשי קדשים (זבחי׳ נ
) טעון ב׳ מתנות שהן ד׳ היכי עביד רב  ודמן,
 ושמואל חד אמר נותן וחוזר ונותן וחד אמד
 מתנה אחת כפין גם 4), ובהלכה קם׳ דם׳ קדשי
 קדשים (זבחי׳ ם״א:> תנן התם פ״ג במדות (נ״פ0
 כשעלו בני הגולה הוסיפו עליהן ד׳ אמות מן
 הצפון וד׳ אמות מן המערב כפין גם י) טיט וכוי,
 ובם׳ אלו מציאות בגפי אף השפלה (נ״ט ב״ח.)
 מדת ארכו ומדת רחבו ומדת גטיו. פי׳ אחד אמרי)
ת גטיו אני  כך ארכו וכך רחבו ואחד אומר טי
 יודע שבין האורך ובין הרוחב יש לו י׳ אמות
 היינו גטיו מדת שני צידין עתן לטדת ארכו
 ורחבו דידע 'בדוקא כמה ו^יה ארכו יותר על
 רחבו י). ובדיג דפי המוכר את הבית (ניב טיב סעיא)
 איבעיא להו פיים להן את הקרנות מהו או כמין
 גמא או בפירוגין ״), פי׳ מצר לו הקרנות של
 שדה בלבד ושאר כל השדה לא מצר לו או מצי
ה ב ר ע מ ה זו ו ד ל ש  לו מזרחה וצפונה ש
ו ר ל צ ו מ , א ו ר ל צ א מ ה ל מ ו ר ד  ו
ה ח ר ז מ ו ל ר צ מ א ל ו ה מ ו ר ד ו , ב ד ר ע  מ
) וזהו בטין גמא ועלתה בעיא זו ' ה נ ו פ צ  ו
 בתיקו וקיימא לן כל תיקו למפונא לקולא ויד
 הקונה על התחתונה ואינו לוקח אלא בפחות שכך
 הדין שלא להוציא טמון TO מחזיקו בפפק. וי׳׳א

יבואו ג בכיי פאריז אבל בדפ״ע חסר כל המאסר וישנן רק תיבות . ) כהי ) וכיה בכ״י מ׳ וכיה בתוספ׳ פסתי׳ רפיא. י  י
ם ) כיח בכ׳׳י ו׳׳ו וליד וכנו־ג ודמה ובדפ״ע בט־ . י ה ת ר ו  במין ד׳ הפוך• ובכיי ב״ר הגי׳ ויבואו כמין גמא תו צ
ג בדפי אמש׳ רק שס ) בנויג גמא. ״) כחי ק גמא. 5 מ  בכמה. ») בנויג חיכי עביר אמר רב וכי ושמואל אמר וכי כ
ג לנכון בכ״י ־ ח ) כנו״ג כמין גאס מהי בסירוגין מחו. ״) נ ) וכן פירשיי עיש. •  בטיס אחר ובדפי אתרי׳ חפר •אמר״. ד

 ר׳ו וליד אבל בדפיע חסר מן מזרחה וצ«ונה עד מזרחה וצפונה.
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 חולקין 'מפני שהוא ספוק וכל ספיקו דממונא
 חולקין ולא נתברר לנו להכריע הלכה למעשה,
ג דפי ר״א  ״ זה סי׳ ריח. על הגם ועיי האימרא בד
 אומר האורג <שבת ?«•> כבר פירשנו בעי אמר
 [גי], ובכלי מתכות פי״ד בכלי׳ <מ״ח) ושל גם
 שנשבר מתוך גומו טהור, פי׳ מפתח שהוא בשוק
. ובשלש על שלש (  עם הרגל 'שאינו נפשט'
ע מטמא. (א״ב נפא  פכיח בכלי׳ («״״ כמין גם ד
 אות שלישית יונית במשנת שקלי׳ פרק בשלשה
 פרקים «דג מ״ב) יונית כתוב בהן אלפא ביתא
 גמא וצורתה כפין דלת הפוכה). * [אחי״ה לפנינו
 במשנה שקלי׳ שם גמלא, וכיה בירו׳ אך שם
 יותר טוב ביט״א, וזה שכתב ר״ב וצורתה ובי כבר
 כתב כן ג״כ רבינו למעלה ונגרר בזה לדעת רהיג
 בסד״ט כלי׳ פייר מ״ח שכתב כמו כן ועיי־ עוד
ה כמין נאם. אבל  תוייט שם ובמדות פ״ג מ״א ד
 רש״י ז״ל כתב בפסחי׳ חי: כמין כף שלנו פתוחה,
 ובכ״י רש״י פסחי׳ הצורה כזה ך• עיי׳ ד״ם שם צד
 י״א. ועיי׳ עוד עירו׳ נ״ה. וזבחי׳ נ״ג5 וסיא: ד״ה
 גאם, וכיה באו״ז הלכו׳ עירו׳ סי׳ קס״א וכ״ה
 בר״ש כלי׳ פי״ד מ״ח ובלתי נכון הוא והעיקר
 כדעת רבינו ורה״ג ז״ל כידוע לכל מבין צורת
 אותיות יוניות. ובכלי׳ כ״ח מ״ז ועירו׳ נ״ה. הגי׳
גאם ורבעו גורס גם וכ״ה בירו׳ פיא׳ פיו די״ט / 

 ע״ג עשאן כפין גם. והקבוץ ירו׳ פסחי׳ פ״א דכ*ז•
׳ י ה פ  כמין שני גטין. — ומ״ש רבינו לעיל: ז
 ר ״ ח דע שכבר עמד על זה הגרייב בהגהותיו
 ובהפשב״ע והניח בציע שלא הביא אחד מכל
 הגדולים דברי הערוך ור״ח ועוד העיר שבשיטת
 הריח הלך הר״י והקשו עליו התוספות ד״ה כמין
 גאס והסכימו לפי׳ הרשב״ם שמצר לו קרן דרומית
 מזרחית וגם קרן צפונית מערבית עיש ותוספות
 רי״ד לב״ב החליטו אס מצר לו מזרח ומערב ולא
 מצר לו צפון ורמס קנה הכל דכיון דמצר לו
 מזרח ומערב, צפון ודרום ידועים. הם מן המזרח
 למערב ע״ש אבל הר״י ן׳ מינש זיל הובא בשט״מ
 לב״ב הלך בשיטת ר״ח ואיבעיא כמין גמא הכי
 פירושו מי אמרען כיון דמצד ליה מזרח וצפון קני
 ליה לרוח דרומית ולרוח מערבית דאמרינן כיון
 שכתב רוח דרומית לא צריך תו למכתב רוח
 דרומי׳ וכי, או דילמא אמרינן כיון דלא כתב ליה
 רוח דרומי׳ ורוח מערבי׳ לא קני אלא תלם א׳
 על פני מזרח וצפון כגון זה ה= וכי ע״ש וציל
ב לרגמ״ה י ׳ ב ן וכ״ה בפי׳ ^ ז  הציור כגון זה 3
 שכתב וז״ל כגון גמא מהו 11 שמצר לו

 מצרים שתים ראובן• ארכה מצד אחד ושמעון
 רחבה מצד אחר ולא יותר מהו מי אמרען נותנה
 לו בריבוע על פני כולה או דילמא כיון שלא
 מצר לו אלא ב׳ רוחות., לא קנה אלא שתי
 רצועות כנגד המצר הכי עכ״ל. וכל זה שאמרנו
 לענין תיקו הוא דוקא בממונא כדאמרן אבל
 בענין תיקו דאיפורא דעת ריח ז״ל לחומרא עיי׳
 יד מלאכי ם״ תרל״ד. - ולמראה מקום למה
ו וכר אמרתי ק י  שכתב רבעו: וקיימא לן כ ל ת
 לערוך לפניך לתועלת הענין מפורד. יפה מכל
 תיקו של ש״נ. וזה מה שמצאתי ראיתי אחר
ת ה׳. ב  יגיעה עצומה: ב ר כ ו ׳ ח׳. כ״ה: פיב: ש
 הי? ל״ח: מ״ו. פ״ט: נ״ב. פ״א: פיה: ס׳׳ו; ע״ז:

 פעמים ם׳. ם׳: פ״ג: פ״ו: צ״א. ציט: ק׳. קי״א: •
׳ מ״ו: צי. צ׳יט. ו ר י  קכיט: פעפים קנ״ג. ע
 פ ם ח י׳ י׳: פעמים, ט״ה: ט״ח: פיה. פ״ו: קי״ז.
י י״ד: ל״ו. ח ג י ג ׳ ד׳. ו׳: מ ״ ק דין י״ד. צ י  ב
ומי  ט״ו. פעמים, ט״ו: ד׳ פעמים, כיב. ר״ ה ל׳. י
 כיב: ליא."מ״ז: ג׳ פעמים, מ״ח. נ׳ פעמים, טיח:
׳ ב״ב: י ב מ ו׳ י נ ע . נ״ג: ת ג י ׳  מ״ט. ס ו ב ׳ N ל
׳ ו ב ו  ג״ב: פעמים, פ״ג: ק״ב.קי״ג: קטיז: קייז. כת
 ל״ט. נ״ג: פעמים, נ״ד. ג׳ פעמים, נ״ו. ס־ו. ט״ו:
׳ ו׳. זי: ד׳ פעמים, ח׳: ש ו ד י  ם׳. פ״ז: ק״ג. ק
 פעמים, ב״ב. ג י ט י ׳ ט״ו. ט״ז. פעמים, כ׳. ל״ב:
׳ ז׳י [ע״ש והוי יודע י ר ד  מ״ד: פ״ג: פ״ג. פ״ה. נ
 שלשון תיבעי במקום תיקו שבשאר ש״ס ועיי׳
 נזיר ייג: ובפירש״י תטור׳ י׳ג: ד״ד, תיבעי], נדרי׳
ז: ׳ ר י״ג. י״ג: ע״ש, י י ז  י׳: כ״א: נ־א. פעמים, נ
 לי: ט״ב. ני: עיש תופם׳ ד״ה אמר, נ״א.׳ גיא:
: י״ח. נ׳ פעמים כי. . ג׳ פעמים ד ׳ ד ט ו  פ״ד. פ
 כ״ז. ב״ק טי: י״ט. ד׳פעמים, י״ט: ל״ז: מ״ג: נ״א:
 פעמים׳ נ״ח: פ״ב. פעמים, ע״ח: פעפים. פ״ה: צ״ו.
 ק״ח. ק״ח: ד׳ פעמים׳ ק״י: י קי״ד. קי״ט: ב י מ
 כ״א. ל׳: ל״ד: מ״ג. מ״ד. נ״ז. עיח. ציח: ק״ה:
ב כ׳: פעמים כ״א: נ״ג: ״  ק״ו. קי״ז. קי״ט. ב
 פעמים פ״ב: פ״ו: פ״ט. ג׳ פעמים, פ״ג. פ״ג: פ״ח:
 ק״ג. ק״ג: ג׳ פעמים׳ ק״ד: פעמים, קל״ה: קפ״ד.
 קט״ו. קפ״ח: פעמים ע״ש רש״ל, קפ״ט. קנ״א.
׳ ז ר ׳ יי״ד: ניא. ט״ו. פ״ז. פעפים, ד ו ב  קפ״ו: ע
 ניב. נ״ב: ם״ג. פ״ח. ס נ ה ד 7 י״א: פ״ה: צ״ה:
׳ ז׳. י״ט: ש ב ו ע ו ׳ י״ד: ו כ  קי״ב. פעמים, מ
 פעפים, י״ז. ד׳ פעפים, כיב: פעמים, מיו: פ״ז:
׳ גי. ג׳: ז׳: י״א. י״ד. ז ב ח י ׳ ט׳: כ״ד. ו י ר ו  ה
 גי: פעמים, פ״ג. פ״ח. צ״ח: ק״ב: ק״ה. פעמים,
׳ י״א. ד׳ ו ח נ  ק׳יח. ק׳׳י. קי״ח: ק״כ. פעמים׳ מ

ושם כמיס משוקע וצ״ל כשוק עיי׳ ריש לכל•׳ שש ותוי״ט שש. יא. ם צד י ) כן פי׳ רה״ג ז״ל בסדי  י
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 פעמים, כ״ג. כ׳יד. כ״ו: פעמים, כ׳יז. ל״א: ל״חז
 ט״ו. מ״ו: נ״ז. פעמים, ס,. ס׳׳ט. ג׳ פעמי/ ס״ט:
׳ ו ר ו  עיו. ע״ז: פיה: ג׳ פעמיי. פ״ו. פ״ז. ק״ד: בכ
־ י״ז. כ״ג: פעמיי, י ל ו  כיד: ל״ד: ל״ט, נ־ה, ח
 לי: פעמיי. ל״ב. ל׳יזי מ״ה. מיה: מיו. נ״ב: נ״ה:
 נ״ו: ם׳: ס״ז: פעמים, פיט. עי. ע׳׳ה. צ״ב: קי״ג.
 קכ״ב. קכ״ח. פעמים, קכ״ח: ג׳ פעמים, קיט:
׳ הי. ג׳ פעמים, חי. י״ט: כיה: י כ ר  פעמים, ע
 ת מ ו ר י גי. טי: ג׳ פעמיי, י׳. י״א: פעמי׳, י״ג:
 עיש פירש״י ד״ר, תיבעי, ב״ב: ג׳ פעמי׳ כ״ו: כיז.
ה י״ט: כי. ב״ב: כיה• ל •יד: ד  כ״ט: מ ע י ל ׳ גי: נ

 מ״ג. פעמים, מיג: ס״ג.] —
 גם - גמא, נונא <בל״י *itt, •;eve״h״be״zeit> כפי
ר (מגיל׳ כ־ט:) ד ש א ד ש ח א . ר ט נ ף כ י ע י ה נ  ב

 בשלמא למ״ד כי תשא היינו דמתרמי בההוא גמא
 ויש ששונין בההוא גונא. * [אחי־ה ובכיי ו״ו וליד
 ודפ״ר הגי׳ גיונא וכיה בכ״י רש־י אבל בכיי ם׳
 ול״ד הגי׳ בשתי פעמים כמו גי׳ רכיגו גמא. יעי״
 ד׳ס מגיל׳ צי־ ע״י<> ובנו־ג בההוא זימנא. וגוזר אני

 המלה טל״י הרשומה וענינה זמן ופרק ודור ועיקר
 רגיי בההיא נונא ומחםרון ידיעת מלה זרה נכפל
 הוי׳יו להיות גיונא דמורגל טשי וכן מלת גמא
 כמו גנא. וכרפ״ע נכלל בערך בעי הקורס ואין לו
 שום שייכות שם עיכ הפרדגו והצגנוהו לבדו] —
ein- גם = גמא = גמע <מל־ט ובליע 

 T T T * ״ ^

das Einschlflrfen, ,גמיאה = גמיער ; schlurfen 
 Einsaugen) כפ״ז בשבת <®״*> המוציא יין כדי
 מזיגת הכוס חלב כדי גמיאה,). איבעיא להו כדי
 גמיאה או כדי גמיעה אמר רב נחמן בר יצחק
 (בראשי׳ נ׳-ר, י־י> הגמיאני מעט טיס <שנת עייז.

ז ע׳ג הגי׳ נדי ל  נירו׳ שנת פ״ח דיייא. וירו׳ פסחי׳ פ׳י ד

 גטייה וננ״ר יפיס גסיה, ובפסיקת׳ רכחי פט־ז גמיאה

, ובס׳ ח׳ שרצים (שבח קיי״־י החושש בשניו  אחת׳

 לא יגמא בהן את החומץ י). ובגט־ בס׳ כל הבשר
 (חילץ קי"א> רב בר שבא איקלע .לבי רב נחמן
 קריבו ליה כבדא שליקא ולא אכל. פי׳ אע־ג
 דריג חלטי ליה ברותחין ואכיל כד איקלע רב בר
 שכא לגביה קריבו ליה כבדא שליקא דהויה
 חלטיה ברותחין ולא אכל אמר גטו לשבא י).
 (סי׳ מקולקל במעיו הוא דרך הקאה הגיעו ואין
 בו כח לאכול וטתירא שמא יקיא לפיכך נמנע
 מלאכול זה הכבד כלום׳ היא על שם האיש

 ששטו בר שבא כטו אכילה גסה) וכצ״ל פי׳
 מקולקל בטעיו הוא דרך הקאה הגיעו ואין בו כח ,

 לאכול וטתירא שמא יקיא לפיכך נמנע מלאכול
 זה הכבד כמו אכילה גסה. ופי׳ לשבא כלומי
 הוא על שם האיש ששמו בר שבא| ואע״פ
 שמראים הדברים כ׳ אם יקרע הכבד. שתי וערב
 והסטפונות ויהיה חתוכו לתחת שרי הא מעשים
 בכל יום ולא שרו אלא אחדי צלייתו באש אם
 ירצה אח״כ לשלקו מותר אבל בלא צלייה אסור
 ואם הוא מתובלת אוסרת ונאסרת זה פי׳ ריח, פ״א
 גטו לשבא האכילוהו על כרחו. * ואחי־ה והועתק
 מסיי ר גם ״ ה (כיי לחולי׳ הגיל) וכן סירש״י ואי׳כ
ר ל ש ב א טייס וצ״ל גטו, וכן מ  גי׳ כ״י ו״ו ג
 פ״א בדפ״ר טיס וצ״ל פ״א כי רבינו מכוון לפי׳
 רנט״ה. — וכניה כידו׳ שביעי׳ פיח דל״ח. לא
 יהא מגמא חוטץ ופולט אבל מגמא הוא ומבליע,
 ירו׳ שבת פי״ד די״ד רע״ד כמו כן, ושם מגמא
 חומץ של תרומה אחר טיבולו, ושם לגטות
 ולבלוע, ירו׳ מעשרו׳ סייג ד״נ ע״ד לגטות בכוס,
 ירוי שביעי׳ ס״ב דל־ד: וירו׳ נדרי׳ רס״ז ד״ט:
 לגטות בהן מים, ובידו׳ ע־ז פ״ב דט״א סע״ג
ה <כצ״ל) ובילק׳ כ״י פנחס רמז ל י מ  שורפה ג
 תשפ״א דלא נס־ש הסריה ליגטי גטואי כסא
 דברכתא וברסוסי׳ וכן בםוכ׳ מ״ט: הגי׳ ליגטע
ס םוכ׳ צד עיח. פסחי׳ ע״ד סע״ב  גמועי עיי׳ ד
 מנטע ליה גטועי, רדו׳ יום׳ פיח דט׳יה. ה מ ג ט א
ע חומץ של ט ג מ  חומץ של תרומה לוקה ה
 תרומה משלם את הקרן וכי, ירו׳ מיש סיב דנ״ג:
 הטחה את החלב וגמעו, ביצי י״ח: שבת קייא. לא
 יגמע ופולט אבל מנטע ובולע. ונגזרה המלה
 מליט הגמיאני וכיה בל״ס ונרדף עם שרש גמע
 ועוד פתרונה בלים הקיא וזה עולה יסה לפי פי׳
 ריח וצ״ל גטו לשבא״קיצור תחת גמעו לשכא,

 ודי בזה] —

 גם (= גטי Binse, Papierstaude) (עיי׳ אוה״ש לפירשט
 שרש גמי> בכלאים בם׳ אי זהו עריס (פיו טיט)
 סיפקה בחבל או בגטי. ובפי המוציא יין <שבת ע״ח
י לנפה י). ו ל  סײיא במשנה׳ גטי כדי לעשות ת
ף (ישעי׳ י״ט׳ יי' תרג׳ קני וגמא. * [אחייה ו ס  קנה ו
 גטי וגסא מן הנרדפים הס והוא קנה שגדל בסיף
 ויש לגזר אומר מפעל גמא = נטע יען ששותה
 לחלוחית של מים או מליע גס קבץ כווץ וקשר

י א״פ ובמשניו׳ דפי פח׳ ונתוספ׳ ונמאירי ונריטנ״א וניה ישר לפי אינעיא בסמוך עיי׳ דיס שבת צר פ״א: י נ ח נ י נ ) ו  י
יג גאפו לשנא ו נ ) ונה״ג בירו׳ שבת פי־ד דייד רע־ד אבל במשג׳ ירו׳ ובננלי יגמע. *) נ  אות א׳ וצד פ״ב. אות ע׳. י
י לחולין הגי׳ גטעוה לשבא אבל עיקר י  הגי׳ גמאו לשיבא ונקונץ נ״י אנגייל׳ דף שביד: מצאתי בפי׳ רגט״ה נ
יח נירו׳ נ ׳ י״ט: מ״ק נ״ו. מנחו׳ ל״ז: *) ונ״ה במשניות נאפולי ופיזרו אבל ננו״ג תלאי ו ו רנ נ נ בר שבא ונ״ה נ  הגי׳ ד

 פ״ה מיג.
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 כמו בל״ר juncua מפעל jungere קשר• וכנ״ה
 בידו׳ שבת פ״ט די״ג. קשורות בגטי. ירו׳ עירו׳
 פ״א די־ח ע״ד קנה מיכן וקנה מיכן וגמי על גביהן.
 ושם ג״ב וגטייא על גביהן. ירו׳ שבת פ״ז ד״י.
 כד מקטע בגומא׳ ירו׳ ביצי פ״ד דס״ב עי׳ נ מקטע
 בג1מ;א. ותרג׳ באחו (בראשי׳ מיא׳ כי) בגו

 13מ«יא] —

 גם זו (גמזו) (נדרש בשתי תיבות אבל היותר
 נכון גמזו(בתיבה אחת) והוא שם
 מקום ואולי נקרא כן על נטיעת השקטים בליע
 בסי פדר תעניות בגט׳ נחום איש גמזו
 (תעני׳ כיא ע״א יעי״ ביביי 0׳•> יש מפרשים שם

 מקום (ואמר) י) בדבר• הימים <בי. כ״ח. ייח) יש
 שם אחת מן (העיירים) [וצ״ל כמו ביוחפין
ם ם י ׳ ע ל י פ נ ו נ י ב ר  העיירות] גמזו שטה. ו
ה ת י ה ש ה ר צ ל כ ל ר ע מ ו ה א י ה ם ש  ש
. •[אחי״ה כ״ה בכ״י ה ב ו ט ו ל ם ז ו ג י ל  ע
 פאריז וכן הובא ביוחסין השלם ערך רבי עקיבא
 צד ל״ז., ודל שם ובערוך בע׳ גמזו יש מפרשים
 שם מקום, ובדברי הימים יש שם א׳ מן העיירות
 גמזו. ורבינו נסים גאון פי׳ על שם שהיה אומר
 על כל צרה גם זו לטובה עכ־ל וכבר חוינו
 דעתינו במבוא בפ״ג ע״ש צד XXXII על טעות
 של מעתיקי הערוך שהשמיטו שורה שלטה מן
 ורביגו נפיס וכי, יען שחשבו שרבינו נסים לא
 כא להשמיענו יותר ממה שהוא מפרש בגט׳
 תעני׳ וז״ל ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו דכל
 מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה ועיי׳
 עוד סנהר׳ ק״ח מע״ב. ודע שלפי פי׳ של רבינו
 גפים נוכל לדון שלפניו עדיין לא היתה בגמ׳
 אגדה זו. וכן נוכל לשפוט לדעת רבעו נתן.
 וכתיבת ערך דיה גמזו אחר ע׳ גם וקודם ע׳ גמד
 מעידה שכיון רבעו על פירוש רבעו נסים אשר
 על כן צריך לכתוב בטי״ם סתומה כזה גם זו ולפי׳
 היש אומרים במי״ם פתוחה וק״ל אבל בדפ״א
 הוחלף הסדר ללא אמת. ולסי ט״ש לא הוצרכנו

 לכנוס בדחוקים עיי׳ הסשב״ע ע׳ גמזו] —

 גמגם (מל״ע *tottcm ^T« ע״ייע מגמגם).
 * [אחי״ה שם הביא רבעו מאמר
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 במגיל׳ ל״א: מגמגם וקרא בארורי. וכ״ה בכיי
 מגיל׳ הוה קא מגמגם באמרי והוד. קרי. בנו״ג הוי
 קרי וקא מגמגם קמיה דרב הונא בארורי עיי״ע
 ארר ועיי׳ עוד שינויים בד״ם מגיל׳ צד ע״ט. אות
. וכנ״ה בפפרי ואתחנן פ׳ ל״ד ושננתם . .  ד
 כשאדם שואלך דבר אל תגמגם בם אלא אטור
 לו מיד. ובקידושי׳ ל׳. וילק׳ ואתחנן רמז תת״ם
 שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו
 אלא וכי. ברכו׳ כיב. מעשה בתלמיד אחד שהיה
 מגמגם למעלה מר׳ יהודה בן בתירא. הגיג׳ ט׳׳ו:
 ההוא"ינוקא הוה מגמגם בלישניה וכי. וכ״ה בכ״י
 ש־ם אבל גי׳ רבעו עיי׳ בע׳ לגם. שהש״ר ם׳
 שובי העולם מתגמגם והולך. פי׳ בל״ע עמום
 בלשונו ואינו מבטא המלה בפעם אחת עיי׳ פי׳

 ר״ב בע׳ מגמגם] —«

sich tusammenziehen,־*י•̂  גמד(בל״ם וכן בליע ־
 fest sein) בם׳ ערבי פפחי׳ בגט׳ לא יפחתו
 לו <קי״א> גמוד מסאני ולקו כרעיה1). סי׳ נדחקו
 ונקמטו. ס־א גמור בריש סי׳ נשתברו י) ובהגדה
 דפי הניזקין בגיטי׳ (נ״י•) אף ארץ ישראל בזמן
 שיושביה עליה דווחא אין יושביה עליה גמדא.
 ובר״ג דאלו טרסות <חילי׳ מיג•) ושט דאכלה ביה
 וסעיא ביה גמרא ליה וטתחא ליה 4). סי׳ מקויץ
 ליה וסשיט ליה. בר״ג דס׳ בא לו כה״ג (יומי ס״ט.)
 האי נמטא גטדא דנרש שריא. ם״ לבד כווץ
 וקמוט והוא קשה. * [אחי״ה וכן הובא הערוך
 באו־ז הלכי יו״ט ס״ שט״א רק שש הגי׳ קמוץ
 וקמוט, אבל גם גי׳ ופי׳ רש״י כערוך עיי׳ ביצי
 ט״ו רע״א דיה גמרא פירש־י גטדא קשה כמו גמד
 מסאני C דבר שהוא כווץ נעשה קשה עכיל. פי־
 גמד בל־ע בכווץ ונתקשה ומזה נשתמש להוראת

 הקרוש והקפוי] —

 גמד <אי> מליט גמד £11e, Eiienbogen ב׳> מל״ע
 ־•ף•••Kicidungsstuck -*1) בפי המוכר סירות
 לחברו בגט׳ מי שיש לו גינה(ב׳׳ב ?׳ סעיא) ״) _
 (יבנו) [וצ״ל גומי] סכ״ט בכלי׳ (מ״א> כפה של
 זקנה והנומדין של עדביין ״פי׳ בגד שהוא אמה
 על אטה ונותנין אותו ערביין על פיהן ועל אפיהן
א ל ה א י ה א י ן ל ה א ו ק ת י ו א ש ל י  ו

) נ-ל שצריך למחקו וכן לי׳ ביוחסין בשפ הערוך. «) וגי׳ ולקו אי׳ גיכ בכיי מ׳ ובמנו״ח עיי׳ ד-ם פסחי׳ צד קס״ט  י
) בני״ג ר מסאגיה. בנו״ג ופשטא ליה. י ו ק ) אולי גי• זו היתה מונחת לבעל מנוה״ט שגרס בדפי קושט׳. ע  ובנו׳׳ג וצוו. י
 נפסחי׳ קי״א. מסאניה וכיה בכ״י ש״ס. •) לפני רבינו היו ב׳ משניות צמודין דיל משנה מי שיש לו גינה ומ׳«׳ פי
 שהיתה דרך הרבים. ופליאה נשגבה ממני היאך כתב הגרי-ב בהפלש״ב ע׳ גמד: בב־ב לא מצאתי והא בביב הנ׳׳ל נמצזו
 בפירוש רק י״ל טעות הדפוס יבנו שאי׳ בכל דפ״ע החת נוסי הטעתו אבל גס בעל כ״כ והי לעווי בעמתיל צד ש״ט
 כתבו בגט׳ שלנו לי׳ ולהם לא מצאתי התנצלות יען שלא הביאו רק מלות ״שני גמדים ומהצד״׳׳ וזה גט׳ עדוכח היא

 בביב חנ׳ל.
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 ב מ ד ב ר י) מרוב הקור. וגמד פי׳ אטה כדכתיב
ה שני פיות גמד ארכה ומתרג׳ ל  (שופטי׳ גי. טיי) ו

 רב יופף גרמידא״ י), וכן פי׳ שני גוטדין ומחצה
) וי׳א גמד הוא 4 י צ ח ) א מ ת י ם ו '  (בביב הנ״ל)

 שיעור אמה בלא אצבעות כלומר פחותה ודומה
 לענין של מעלה אין יושביה עליה גמרא 5). איש
 אטר יד ימינו (שיפטי׳ ג׳׳ ט״י> תרג׳ גבר גמיד
 בידיה. • [אחי״ה ועיי׳ עוד התרג׳ לשופטי׳ כ׳,
 ט״ז. ובציון הראשון לשופטי׳ פירש״י גטיד ל׳
 ארמי הוא דבר כווץ מחמת חולי וכי ע״ש. ולפי
 פי׳ של מלה ערבי׳ גמה פי׳ כווץ י״ל ג־כ אטה
 גרופה זבחי׳ פ״ב: ירו׳ יומא פ׳ד דט״ע ענינו אטה
 קטוצה היינו קטנה עיי״ע אטה ומ״ש אבל רבינו
 בעי גרם ה׳ גירם גרומה. ובענין הוראה שניה של
 גומדא פי׳ ב ג ד יש לרמוז על מלה ערבי׳ הרשוט׳
 שטעמה טין בגד של ערביים, עיי׳ אוצר מלי׳
 ערבי של םרײטאג ח־א צד ש״ב, וריש לכלי׳ שם
 הביא פי׳ הערוך בקצרה ולא הזכיר פי׳ רהיג] —

H o h e, was sich hoch ל גמל = 3מדא (מל״ע - T j 

 aufrichtet) ם׳ אין נערכין בגט׳ לא היה
> תנא היא אמה וגמדה אמה וקתה א  מכה (עיני׳ י
 יוצאה ממנה, פי׳ מגריפה ״כלי שבה חתין את
ױ (שמות ב׳יז, ג׳) ע  האפר על המזבח״. תרנם ױ
 ומגרופותיה ״) ואמה היה ארכה וגמדה אטה [פי׳]
 וגבוהה אמה. וי׳ נקבים היו בקתה שחלילה היתד.׳.
 • [אחי־ה הועתק מפי׳ רגמ״ה כיי לערכין (בקובץ
 כ״י׳אנגייל׳ דף קל״ב) ושם אי׳ מ ן המזבח. בערכי׳

ה אמה וכי. והוא מפש ו ב ג  הגי׳ היא אטה ו
 פירושו של רבינו ובלי פפק הגי׳ הישנה גומדה
 ובל״ע קמד ענינו כל דבר שמושך לגבוה כגון
 צואר ארוך וכדומה. ובעגין מגריפה עיי״ע גרף א׳

 וע׳ מגרף] —

 גמךא <.E. N) ר׳ חייא בר גטדא במיג דתטיד
 ונשחט] (פסחי׳ ם״י•) 7) ובפ״ג דם׳ אעפ׳י
 שאמת (כתוב׳ ס״ג סע״ב). רב גמדא' בם׳ מרובה
ם י צ ע ל ז ו ג ה ׳ פ ב ט (ב״ק ע״ב סע״א) ו ח  בנם׳ השו
 (שם ק־י םע״א)• * [אחי״ה זה ציון האחרון חפר
 בדפ״ע אבל השלמנוהו עפ״י יוחסין השלם צד

ז מ  ג

 קכ״ב: שהביאו בשם הערוך ע׳ גפדא. ועוד הובא
 שם עצם פרטי זה בנדרי׳ נ׳: ובביצ׳ ז׳. א״ א״ר
 גמדא משמיה דרב וכתב בעל סד״ה הנ׳׳ל ומזה
 נ״ל יצא טעותו של שיי דקחשיב אותו בתלמידי
 רב אך טעות בידו וצ״ל משמיה ד ד ב א עכ״ל
 ובאמת בכ״י ט׳ לביצ׳ הגי׳ א״ד גטדא בדיה מצ״ל
- ז  משמיה, עיי׳ דים שס אות ל׳ צד הי:) ד ר ב א

 * גמרא (Fiussname) סוכ׳ י״ח. עיז ל״ט. נהר
t i ־ 

 גפדא כבר פירשנוהו בע׳ איתן ע״ש. •

 * גמז בתום׳ שביעית פ״א ט״ס תחת גזם עיי־ע
 גזם א׳ ומ״ש.

BlBthentrieb, Samen- jy*•^ 1 (בל־עT33 = .מ? 
ו (פסחי׳ נ״ה םע״בי ג ה נ  keich) בם׳ מקום ש
 ומתירין גמזיות של הקדש׳ ובפנחר ס״ג דם׳ ר׳
 ישמעאל (ע״א. וכיה בירו׳ פיאח פ״ז ד״כ ע״ג ױרו׳
 פסחי׳ «"י יל״א:>• סי׳ הפרחים שעולין סביב •לאילן

 של הקדש. הגאון היה קורא ״ג ו א ז י ו ת, ופי׳ הם
) פשרשי אילנות והם קשקושי 8 ם י ר פ  נצרים ה
 אילנות וענפיהן.״ * [אחי״ה עב״ל של ר׳יח הנ״ל.
 ודע שלפי׳ הראשון המלה היא ל״ע הרשום׳ וענינה
 גביע של זרע וממנו יוצאין הפרחים, ולפי׳ ר״ח
 הוא גואזין, פי׳ ענפי׳ ועץ של אילן עיי״ע גז
 האחרון. ולפי׳ האחרון מסכים סירש״י לססחי׳ ניה:
 ד״ד, טתירין גפזיות (גידולין, ויותר טוב בכ״י
 רש״י!) ג י ד ו ל י ע נ ם י ם שגדלו בחרובין ושקמין
 וכי, ולפי פי׳ זה נראה ברור שהיה לו הנופח
 מתירין גטזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה,
 וכן הובא בפפחי׳ *״ו. ובאמת כן מצאתי אח״כ
 בכיי ט׳ הובא בד״ס ססחי׳ צד פ״ב. וחידוש שלא
 העיר כן ברש״י הרב בעל ד״ס שם אות ש׳] —.
 <איב פי׳ בל״ר9) נצי האילנות ולולבי הגפן

 הנאכלים).

(Sykomore ע בל״ע, עיי״ע גם זו ^ י ן י י מ  במן = ג
 במגילת איב׳ היו צריה לראש (אי, ה׳) א־ל
 ומה חייליה 0י) א״ל דהוה אכיל חד גטזין ופשיט
 עליה מאה פירקין, פי׳ פירי הוא ודומה לתאנים,
 ובלש׳ ישמעאל קורין אותו גוטיז. (א״ב גמזוז
 כתוב). * [אחי״ה אבל גי׳ של רבינו היותר טובה

ד - מ  ג

 י) ב״ד. בדפיר וכיח לנכון בכי• פארה וכ״ח ממש בסד״ט לרד,״ג שנעתק משם כל הפי׳, וברפיו ובשדפ״ע אי׳ ועל
 אפיהן ואינם נושאים אוחו אלא במדבר וט׳׳ס הוא וגם נשמטו המלות ויש לו איתקא ועל פירוש זו המלה עיייע סגוס.
. י) מכאן ראיה נצחת שמלת יבנו . *) עכיל של רהיג דיל בסד״ט צד כ׳ ם ו ד ץ א ר א כ  ובסדיט לרד,׳ג איי במדברות ו
) עיי״ע הקודם לזה. s .כ״ד, בכיי רגמ״ה לב״ב שם (  של מעלה מטיס נולדה שהדי רבינו לא הביאה כאן שנית. 4
 ״) בנר׳ג םנײ^ן־ד, וכיה בע׳ גרף א׳. י) ובציוני של דפיע בטעות, ובן נתפס בה בעל סד״ד, עי גמרא ג״ג: אולם גם
. ״) כיח לנכק בדפ״ר ט ח ש ג דתטיד נ י ס  ביוחסין השלם צד קליו: מובא בשם הערוך בפ״ג דתמיד ונ״ל להגיה ב
 וב״ה כפי׳ ר״ת לפסחי׳ צד צ״ה שמשם נעתק מלת נמלה ומבנה רבינו נתן את ריח בשם גאון, והחי לעווי בעמת״ל צד

ת בכיי ו״ו וכ״ח בנוסחאותינו. ) כי g e m m a e . 10 (  שיט הביא פי׳ דביגו זח בשם רהיג וטעות הוא. י
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 יכן פירושו כי בנות שקטה נקראו כן בל״ע ולפי
 דעתי שם העיר גמזו <עיי״ע נקרא על שם
 בנות שקטה שנוטעין שם הרבה. וגי׳ גמזוז
 נמצאה ג״ב בידו׳ מעש׳ שני פ״ב דנ״ג: ובמקומות
 אהרים בידו׳ בט״ם עיייע ארזן א׳ וט״ש. וקרוב
 לגי׳ רבינו אי׳ בתוספתא תרומות פ״ה החרובין

 ו ג מ ז י ו ת וכי] —
Landmesskunst, G e o m e t r i e =) גמטריא 

-y£<oy.STp1*=Reohenkunst, Buchstaben 
 reclinung; Buchstabenpermutation) בסס״ג
 באבות <מי״ח> תקופות וגמטריאות י פרפראות
 לחכמה. סי׳ במקום אחד בותבין א׳> במקום מאה
 כותבין ק׳. (א״ב בליי ורו׳ פי׳ חכמת מדת הארץ
 וחז״ל קראו כן לחכמת החשבון אשר שניהן מיני
 חכמת הנדס ובידיעתה יוכל אדם להשיג חכמת
 ״ התקופות ומהלך שטים והכר דברים אלו מכינים
 להכין חכמות אחרות לכן אפלטון מונע תלמידיו
 מחכמות אחרות בלי הקדמת השגת גמטריא
 וחשבון וזה טעם פרפראות לחכמה, פי׳ בל״י
 עגולים כי החכמות נתונות כמרכז בתוך עגולות
 הגמטריא ואין זה מקום להאריך). * [אחי׳׳ה וריב
 השכיל לפרש וראויים הדברים למי שאומרם וכן
 תמצא פי׳ יפה בתוי״ט לאבות שם וכתב אחרי
 שהביאו את הערוך וז״ל ונ״ל שהוא שם מושאל
 ולקוח מל״י שקוראים כן לחכמת המדידה
 והתשבורת וחכמינו השאילו השם לכל .עניני
 החשבון ומספר עיי״ש היטב, ורב שמעון בר צמח
 דוראן כתב במגן אבות למשנה הנ״ל וגימטריאות
 הוא לחשוב האותיות וכן נקרא בל־ר חכמת
 החשבונות והשיעורים והיא חכמת ההנדסה גיטטרי׳
 וכי ע״ש הדוגמאות׳ ובעל היוחסין(י׳ השלם צד מ־א.)
 בע׳ ר׳ אלעזר חםטא כתב וז״ל וזה ר׳ אלעזר היה
 תוכן ומספרי . . ובזה טעו קצת מהטפרשים
 שחשבו גימטריאות שהוא מדבר בענין פסוקים
 ודרשות כמו מנין דד״ו והדומה י) וזה אינו אמת
 כי זה הוא גופה של תורה וקבלה . . אבל
 גיטטריא חבירו מעיד עליו שהוא צריך לתקופות
 שאמר שהם הקפת השטים, וצריך חכמת הנדסה
 ושיעור ומדידה כמו שאמר עליהם התלמוד
 שיודעים לשער טיפים שבים והוא ל״י גיטטריא,
 מ י ט ר י א הוא מדידה ו ג י הוא ארץ ר״ל מדידת
 הארץ כי מכאן ידעו שאר מדות השטים עכ״ל.

 !י ודע שהושאל אצל חז״ל בהוראות שונות:
 ס »׳> חשבון ד״ט ירו׳ תרוט׳ פ״ה דמ״ג ע״ג עד
 ז שלמדנוהו מן חשבון גימטריא; ני) חשבון האותיות
 1 והוא כמו נוטריקון ברכו׳ ח׳. תוצאות בגטטריא
 : הכי הוו׳ שבת י׳: נא בגימטריא נ׳ וחד הוי, יומי
 ן כ׳. השטן בנמטריא תלת מאה ושיתין וארבע
 הוי וכי, מכות כ״ג: תורה בגיטטריא שית מאה וחד
 נ פרי, ועיי׳ עוד דוגמאות שבת קט״ט: יוט׳ ע״ו.
 * תעני׳ י״ט: מגיל׳ ט״ו: מ״ק י״ז. כ״ח. ב״ק צ״ב:
 ; סנהד׳ ק׳. הוריות י״א. נדה ל״ח: מסכי סופרי׳
 ׳ פט״ז. — ג׳> מין ממיני תמורות אותיות ד״ט
 י' באתב״ש עיי׳ סנהד׳ כ״ב. ויקיר פכ־א, כמדיד
 פי״ג ועיי״ע אתב״ש וע׳ אטכ״ח וע׳ אפרא.
 ובפסיקת׳ רבתי צד ע״ד: ובילק׳ ריש שמואל א׳
 רמז ע״ז הגי׳ לשון גמטריקון הוא תוהו הוא אסף
 א׳׳ת ח״ס ו״ף. — והקבוץ תקופות וגיטטדיאות

 אי׳ עוד בסוכ׳ כ״ח.] —

(im Alphab. der dritte Bucbstabe) גמל ־־ ניטל 
 בסיג דפ׳ הקורא את המגלה עומד(מגיל״ כיה:)
 האי מאן דםני שרי למריה בגימ״ל ושי״ן י)
י ר ק י ר ע פ ס ב  פי׳ בע׳ סן. * [אחי־ה ו
ד כ״י אשר ת״י הביא בעל המחבר ר׳ ו מ ל ת  ה
 אברהם זכות בעל טחב׳ היוחסין פי׳ אחד בשם
א ו ב מ  רב צמח גאון בן סלטוי עיי׳ באריכות ב

 ספ״ב אצלנו ושם יתד הדוגמאות] — •

der dritte griech. Buchstabe ym;/.*,) גמלא * 
 zugefugt ל) שקלי׳ פ״ג טיב אלסא ביטא
 גמלא אות שלישית של אלפאביטא יוני עיי״ע
 אלפא, ואות ל׳ נוספת לתשלום המים הנשמטת.

ל 0  גמל KamceD) בריש ם׳ הרואה (ביני׳ ניי-> נ
t t 

 עליה גמלא פרצא י), פי׳ גמל שהיה נושך,
 איתפרק ליה אשיתא(ברכי׳ ש°> שנפל כותל אחד
 ועל להתם4). בס׳ כיצד העדים בגט׳ אין העדים
 זומטין עד שיזוטן (מכות ײ׳•' מהו דתימא ניחוש
 לגמלא סרחא קמ״ל. בחלק בענין בלעם (םנהרי
 ק״י-> גמלא דאזל למיבעי קרני אורני דהוו ליה
 גזוהי מיניה 5). בס׳ החולץ בגט׳ המחזיר גרושתו׳
 , (יבמי׳ מיי!•) נמלא במדי אקבא דקרא. • [אחי־ה

 כ״ה בכ״ו ו״ו ונ״ל שצ״ל ר ק ד א, וכה״ג כנוסחאות.
Dromas, Spoaa? גמלא סרחא נקרא בל״י ורו׳ 
 ובלא״ש Dromedar, פי׳ רב המרוצה והוא מהיר

) הגי׳ רסני כ״ה ג־ב בכ״י ש״ס אבל בנויג דפנאי וכן הגי׳ שרי ל י ה של  י) ודוגמה זו הביא גיכ בעל תוי״ט. י
) בכיי ו״ו א׳ אפריצא בכ׳׳י ה״ב אפרצא, ובכיי ויו כ׳ ובכיי ש״ס  נוסחאות ליי בכיי ל״ד עיי׳ ד״ס מגיל׳ ס״ו: אות ע׳. י
) בכיי שיס גזיוה  א״פ ובב״נ אפדסא ובנויג פריצא. 4) שתי מלות האחרונות הן שיי לתיבות על לגוה ובכ׳׳י ט׳ לגויה. י

 ובנויג גזיזין.

t 
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 מאוד אשר לקלותו נראה שסורח. הגמלים
ץ ערב וסרס יען כן מכונה ר א  המסוארים היו ב
 בב״ק ג״ה. גמלא פרסא, נפלא טעייא, כתוב׳
 ם׳יז. גמלים של ערביא. והמלה שנורה מאוד
 ברזיל עיי׳ כלאי׳ ח׳, ד׳; ט׳, א׳; כלי׳ כ״ג, ב׳;
 שבת י״ב. נ׳יא: נ״ד. ע״ז: קמ׳ד: קנ״ד: קנייה: ב״מ
 ל״ח: יבמו׳ קטיז. חולי׳ ניט. ע״ו. קכ״ב. מנחו׳
 ל־ט: סנהד׳ ל״ז: ועוד משל המוני י לסוס גמלא
 שיחנא (כתיב׳ ס״ז., ביד פייט, קהל״ר פ׳ כי ברב).
 והקבוץ במילין. גמליא, ב״ר סל״ח בני נמל;א
 (והיחיד בן גמל בחולי׳ נ״ט.), ויק״ר פ״ד אבא
 יודן דנםלמ וירו׳ הוריו׳ ס״ג דמיה. אבא יהודה
 דגמלוי, פי׳ בעל נמלים הרבה. והתואר גמל, סי׳
 מנהיג גמלים, עיי׳ עירובי׳ ל״ה. נ״ב: ירו׳ עירובי׳
 פ״ג דפ״א. ירו׳ קידוש״ פ״ג דם־ד. ופ״ד דפיו עיג,
 ירו׳ ב״פ פיי די״ב ע״ג והקבוץ גטלין, קידוש׳ פ״ב.
JL>. י ב ר ע ב . ו ב י ס נ ד -  יומי׳ י״א:, ירן׳ מ.ק פ
 ובסורי!מלא, והשיירה של נפלים נקראת גמלת
 ב״ב חי. פנהד׳ קי־א: או גמלתא ב״ר פע״ה. ובל״ע
 ״J-W. ובירו׳ מ״ק פיג דפ״ב: פרה מנמלת, פי׳

 שהולכת לפגי הנפלים] —
Gemelli, Brucke, eig. die zwei) גמל = גמלא 

' ° T * V 

) בם׳ הזורק g l e i c h a r t i g e n (Bretter) 
ם <שביז ק״י:> האי מאן דזרק י ק מ ק ה ר י ם ה ׳ א מ ג  ב

 ונח אגודא דגמלא מיח״ב. בפ׳יק דמשקין בגט׳
 צדין את האישות(מיק י׳ סע־ב) והוא דליכא גמלא
ר אי), פי׳ גשר של נפרים*). צ  והוא דליכא מ
) <ב״ב כיא.) ואי י ת ו נ ׳ ח ט ג  ובם׳ לא יחפור ב
 איכא גמלא לא ממטינן. ובפ״ג דם׳ ד׳ מיתות
 (פנהד׳ ס״י:) כי מטא לאשקויי מיא פשר קם

 אגמלא דאוסקניתא י), פי׳ על לוחות של גשר
 קטן. * [אחי״ה וכן פירש״י לב״ב הנ״ל נמלא לוח
 קצרה, ולפי׳ רבינו למעלה גשר של נסרים מסכים
 פי׳ ב״י רגמ־ה לביב וז׳ל גמלא גשר עשוי מ נ ם ר
 צד וכי, ולדעתי נגזרה הטלה מל־ר הרשומה וענינה
 שני תאומים כלומר שני נסרים שוים'שמשתמשים

 בהם לגשר ומזה הטעם נקרא גשר בל״י
 שנאצל משעל פי׳ מחבר ומקשר יחד
 וגם מלת גשר נוכל לפותרה מפעל קשר.

 ודי בזה] —
 גמל = גמלא (Gemelli =־ Gespann, Paar) בר״ג
 דם׳ טי שהפך(מיק יי*) פריון דבי ר ב אבין,)
 ומר בדיה דרב אחא בריר, דרבא הוו להו גמלא

 בהדי הדדי, ם" צמד בקר. * [אחי״ה בנו״ג גמלא
 ד ת ו ר א אבל בכ׳׳י ם׳ לי׳ פלת תורא וכן לי׳
 בהלכי אבל לרי־ץ גיאת עפוד נ״א ושם מפורש
 גמלא: גשר ובלתי נכין הוא כי אינו מענין ערך
 הקודם כי אם זוג וצמד בל״ר הרשום׳ וכפי׳ ר״ב]—

 (א״ב ם״ בל־ר זוג וצמד).

 * גמלא (Ortsname) בערכין ל״ב. כתוספת׳ מכות
 פ״ב. וירו׳ מכו׳ פ״ב דל״א ע״ד הוזכרה
א וכמוכח משם היתד. תכונתה בגליל. ל מ  עיר ג
 אבל לפי כן מתתיהו (מלחמי׳ פ״ה א׳, א׳) היא
 במחוז גולן כעבר הירדן עיי׳ תה״א לפהרי״ש צד

 ק״ג, ונייבויער גיאנר׳ צד דים.

(gross, fett, stark J r , גמלן<בל״ע ^ 5  נ®
 משנת שביעית ם׳ עד אימתי חורשין
 בשדה הלבן (פיב ט־ח וכיה ירו׳ כלאי׳ פ״ג דכ״ח ע״ג)
 אפונים הגמלונים, מפכת שבת ם׳ במה אשד.
 <ס״י) שומשמנא גמלנא') ובע״ז ם׳ אין מעמידין
 <ב״ח:> חיפושתא גמלניתא, סי׳ בל״י קוראים לגדול

 כבלון). * [אחי״ה בונת ר״ב על ל״י
 ולא הוצרכנו להפוך האותיות כי בל״ע הרשום׳
 ם״ המלה שמן וגדול ועיי״ע אפנין ושס נטמן
 שינוי הנוסח, וכן בתוספת׳ כלאים פ״ב פולין
 הגטלונין. ולדעת בעל כ״כ נגזר׳ המלה מהשם
 גמל לכינוי של דברים גדולים וכן משמע מפייט
 לרמב״ם כלאי׳ פ״ג טיב וכן דעת הה׳ לעוד בעמת״ל
 צד שט״א: והביא ראיה משבת י״ב. ופנהד׳ פ״ז:

 ושמיר פפ׳׳י] —

 • גמליאל בר רבי א׳, רבן גמליאל בד׳ בן בנו
 של ר׳ יהודה נשיאה בן בנו של ר״ג
 בר׳ הראשון, גמליאל (גמלייל) זוגא, ר׳ גמליאל
 בר אינינא, ר׳ גמליאל בי רבי אלעאי, ר׳ גמליאל
 בי ר׳ ליאני, גמליאל יגמלייל) דקונתיה כולם
 כבר מצאו מקומן וציון הזכרתם במבוא הידר

 למהרז״ף דע״ב והלאה.

 גמן = נימוק <בל״י;oiauikorb, y.r,w בסוף במה
 בהמה (שבח נ־י:) [אין] C העגל יוצא בגיטון,
 פי׳ תולין לוח בפיו שלא יוכל לשתות החלב.
 פ״א עץ קטן כמו עול: גמרא (שם) אטד רב הונא
 בר נירא, אמר ר׳ אלעזר מאי משמע דהאי גיפון
 לישנא דטיכף הוא דכתיב (ישעי׳ נ״ח׳ י•׳) הלכוף
 כאגמון ראשו. (א״ב פי׳ קיטון בל״י רסן ובגד,
 נתון בפה בהמה וכל דבר קושר ומעכב). * [אחי״ה

) כיה לנכון בכ״י ו״ו ל״ד ה״ב וכיה ברפ־ר וכ״ה בע׳ מצר א׳ אבל בשדפ׳ע בטיס מברא. *) וקרוב לזה פי׳ המיוחס  י
) כיה בכיי ו״ו אבל בדפ״ע כר אבין ) עיייע אוסקניחא שינוי הנוסח שלנו. 5 ) כיה בכיי ויו ול״ד. 4  לרש״י למ״ק ע״ש. י

) כצ׳יל וב׳ ה בעי בד נירא.  ובנו״ג מריק בדיה דרבין. •) בנו׳יג גמלא וכיה ביבמו׳ ע׳ ו. י
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 והדין עם ר״ב רק צ״ל סי׳ קיטום כליי וכי. וז־ל
 ירו׳ שבת פיה ד־ז רעיג אין העגל יוצא בגיטון
 רב הונא אפר בר נירא רב חסדא אמר פינקסה
 וכי, נשמע מזה שפי׳ הראשון של. ערוך תולי׳
ח עולה בקנה אחד עם דעתרב־חפדא כיפינקפה ו  ל

 בליי £va״7 לוח] —

(geflochtener Korb, בל״י) גימין = 
 בם׳ לולב הגזול <ל״י:> אוגדין את לולביהן
 בגיטוניות י) של זהב, פי׳ חוטין של זהב ועיקרו
 מלשון גטי. * [אחי״ה ואני אומר שהוא מל׳ גימון
 של ע׳ הקודם ומל״י גזרתו והוראתו סל ארוג ושרוג
ל הוציאו ניב מגימון של ערך הקודם עם  ורש״י ד
י ט ו  פירוש של ערוך וזיל רש״י כ ״ י גימוניות ח
ב י רו ח ב כפופין בביטון וסובבין האגודה ו ה  ז
א ב ג י ם ו ן על שם הלכוף צ ו ל י ג ע ן ה י  א
 כאגמון וכי, וכ׳יה בד״ן שנגרר אחר רש״י עיי׳ דש
 לסוב׳ צד נ״ז. אות ו׳. והחי לעווי ופראפעססאר
 סליישער רוצים לגזור הטלה האחת מל״ע והשנית

— [ ן י ע פ והדוחק נראה ל ״ ל  מ

Eur H e i r a t , H o o h z e i o ן ו ק י מ , ג ת י ס ס מ , ג ס מ  ג

 Uehoriges, Ehepakt בל״י ya;.ux,6v• מפעל
 <0*ד>» ב״ר פכ׳ז ״) ובויק״ר כפוף אחרי מות
 <פכ״ג> רב הונא בשם רב יוסף י) אמר רור המבול
 לא נמחו פן העולם עד שכתבו גמםםױת לזכור
 ולבהמה 4). ובילמדנו ם״פ בראשית (בתנחי׳ ליי)
 אפר רב הונא בר אבין לא נתחתם גזר דלנם של
 דור הטבול עד שכתבו גטיפיקון לזכר ולבהמה5).
 ובפסיקתא דהחודש (צר ב״ב: ונ׳׳ג. והובא בילק׳ בא
 רמז קי צ ובילק׳ אסתר רמז אלף נ"ג> למלך שנשא

א ש נ ן ש ו י  # נשים הרבה ולא כתב להן נטיקון,) כ

ו ן7), ק י פ נ ה ב ל ת ם כ י פ ו נ י ת ג ש ה ב  א
ה ולש׳ יון הוא. * [אחי״ה וכתב הרב ב ו ת  פי׳ כ
 החכם ר׳ שלמה באבער בפסיק׳ שם הערה קע״ט
ת גפיקן ואחר נוסח׳ ו ב ו ת  בכ״י א״ם נאמר כ
 הכיי הזה העתיק המעתיק אל הפסיק׳ רבתי

 כתובה גמיקין (כיח בדפי פראג אבל בדפי שקלאב
 וברעסלויא בטעות גהיקיו* וברור שהמלה כתובות או

 כתובה היא תוספת המעתיק לפרש מלת גטיקין..
 כי גטיקון היא המלה היונית yaatx.6v ופתרונה
 שטר נשואין עכ־ל ועיקר הוראת המלה בל׳׳י מה
 ששייך לנשואין והגי׳ נמםסױת או גטסקון נגזר
 מפעל יוני (״*ד׳^נ־ך. וכן נמצא הנופח בשמיר
 למה שאין ביניהם גטיםקין׳ וברים מיז ובתנחוט׳
. אלא עשה לך  ואתחנן וכתב לה גטיפקום .
 גפיפקום ולואי אתן בו ידי ועוד ג״ל כי גטיקון
 ל״ע הוא פי׳ מתנה ופרם ועיי׳ המעריך

 ע׳ אנן ג׳. (א״ב פי׳ בל״י נשואים).
ב ל״ט, לי) ו אי ) עלעו  גמע (schlarfen) תרנו׳ י
 גמען אידמא). *[אחי־ה עיי״ע גם ה׳.]

Raucherpfanne , ,גמ1 =־ (בל״ע *־?יע 
 Raucherwerk) בם׳ כיצד מברכי׳ (ברכו׳ מ״ב:)
 והוא אומר על המגטר אעפ־י שאין מביאין את
 המגמר אלא לאחר פעודה. ובביצ׳ פרק ירט (כיב:
 כמשני) ומניחין את המגמר ביו׳׳ט. בפ״ק דשבת
 בגט׳ אין שורין דין(שבת י״ח•) ומניחין המגמר תחת
 הכלים ומתגטרין והולכין כל השית י). ובפיג
 דם׳ ואלו מגלחין (מ״ק נ״ז-> ואין מניחין לא את
). פי׳  הטגמר ולא את הבשמים בבית האבל,
 מגמר בל׳ לעז פופומיא 0י). (א״ב תרג׳ מקטרת
 מר ולבונה (״"״״ ג׳׳ יי) מתגמרא מן קטורת
 בופטין, ונקרא הקטרת מוגמר מפני שנתן ע״ג
 גחלים תרג׳ גחלי אש (תר״י א׳ לשמות כ״ז, ה׳>
 גופרא דאשא וגם נקרא מוגמר שכולו נגמר
 ונאכל, תרג׳ וכליל על מזבחך (דברי׳ ליג׳ יי) ונמיר
 לרעוא על מדבחך). * [אחי״ה וראשון עיקר וכן
 בלים נקראו גחלים ג ט ו ר ת א וכן ברז״ל חולי׳
 י״א. דמנח גומרתא עלה, ושם צ־ג: גופרי, ירו׳
 מעשר שני ס״ד, דנ״ו ע״ג כל גומרה דלא כויה
 בשעתה לא כויה. וכיה בידו׳ ביצי פ״ב דס״א ע״ג
 ושם כוויה. בב׳׳ר פניא וילק׳ תהלי׳ רמז תרנ״ה

 י) כ״ה לנכון בעה״ק וכיה בנוסחי. י) כ״ה לנכון בכ״י ל״ד והוא בפי כ״ו לפנינו וידוע כי מפרש׳ י״ז והלאה מספר הפרשיות
 אצל רבינו יתר על מספר אחר מפרשיות שלנו אי לזאת לא נכון בדפיע שמצויין כאן פכ״ו. י) בויקיר הגי׳ בשס ר׳ יוסי אבל בביר
) כ״ה בכ״י ויו, ובכיי ו״ו ב׳ וגדפיע ובב״ר גמומסיות ובכיי היב גמסיוח ובכ״י ל״ד גמומסיקק  בשם ר׳ וחסר מלת יוסי. 4
) כיה בכ״י ל״ד ובכיי ו״ו א׳ ובי ) כיה בכיי ו״ו ובדפ״ר, אבל בשרפ״ע ולנקבה. י 5 . ה ב ק נ ל  ובויק״ר גומסיות ושס לזכר ו
 קמיקון, ובדפיע גמיסקון ובפסיקתא גמיקן ובילק׳ שם גמיקון. 7) כי׳ה בכ״י ו״ו ל״ד ות״ב וביר ופאריז, אבל בדפ״ע נשמט מתיבת
) וכה״ג בבה״ג ברי״ף וברא״ש וכספי התרומי  גטיקון עד גמיקין. וכן אי׳ בפסיק׳ דק שם הגי׳ כ ת ט ו ב י ם בת גינוסים וכי. י
) כה״ג ברא י ש . י ו ל ו ם כ ו י ח . . כל ה ב ב ש ר  סי׳ ריב וב״ח בכ״י ש״ס עיי׳ דיס שבת טיו. אבל בנו״ג תחת הבלים ע
)כה״ג לנכון בדפ״ר׳ אכל בכי׳י ויו 1 0 . ן י א י ב ן מ י  וכן בכיי שים אבל לפנינו את המוגמי ואת הבשמים ועוד הגי׳ א
 וה״ב סוכפומיא וצ״ל סופומיא והוא בלאײט suffumigio פי׳ קטורת. והקבוץ כרכו׳ מיג. כל המוגמרות מביבין עליהן
 בורא עצי בשמים, ודע שבכ״ט לפנינו הגי׳ מוגמר בוי״ו וכייר, בית׳ ברכו׳ פיו ד״י ע״ג אבל גי׳ רבינו כלא וי״ו וכיה
 בירו׳ ביצ׳ פיב דס״א סע״ג היו מכניסין את המגמר במגופה ונוסח רבינו העיקר כי כן נכתב׳ המלה גם בליע הרשומ׳

 ופתרונה מקטרת וכן מחתה עם הגחלים ולבונה, ודםעל לנ8־ אי׳ בברכות נ־ג. ובביצה כיב:
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 ימטר על רשעים סחים: ג ו מ ר י ן וכי וכיה בל״ע
 פ״ גחלים ועוד פתרונה בליע מין שחין
 אבעבעות ובזה הענין ניב בירו׳ שבת פי״ד די־ד
 ע*ד וירו׳ ע״ז פיב דים עיד הדא גומרתא סכנה.

— [carbuncuius והוא מורסא הנקראת בליר 

e r n e n das mundliche Gesetz 1 : גמרא  גמר (
IT I ־ י I 

 das mundliche Gesetz, die Tradition) גמרא
 גמור זמורתא תהא בגפי דפי ר״א אומר האורג
 (שבח ק״י:> ובר״ג דס' אלו קשריט <שם ק י״ ג רע״א)

 ובר־ג דם׳ אין צדין «*׳ כ״י•) ובפי אין מעמידין
 בגט׳ חרם (ע׳׳ז ל״ב:>׳ פי׳ רב האי גמרא גמור
 זמורתא תהא. סי׳ אמר ליה רב יוסף אם תמצא
 לומר גטירי הא גמרת לך הלכה כמותו ואי לא
 פליגי הא לא סליגי. * [אחי׳ה ודע כי הגרייב
 בהסש״ב מציין כל מקומות שהובא מאמר הנ״ל
 וגם פירש־י בצדו שפירש גמרא גמור וכי. אמור
 השמועה כזמירה בעלמא בלא צורך ע־כ והך
 סירש״י הביא גם בעל פחד יצחק אות גמרא וסיים?
 ובערוך פי׳ בענין אחר, וכפי׳ כ״י ם״ גמרא גמור
 כלומר קבלה היא בידו וראוי לגרוס אותה ותהיה
 בסה כמו השיר עכיל ולא ידעתי על מה אמר
 פחד יצחק כי מצא בפי׳ כיי אם על כיי רש״י
 או על ׳כ־י ערוך כיוון. וגס בחידושי המאירי
 לביצ׳ מצאתי סי׳ קרוב לסירשיי וזיל שם גמרא
 גמור כלוט׳ וכי אין אנו צריכין להיות דברינו
 נאמרים במשקל ובדרך שיהא בו טעם ותהא
 משנתינו נשנית במקורה וכי יוצאין אנו ידי חובה
 במשנתינו כל זמן שנשנה אעיפ שלא נטעים את
 הדברים ויהא למוד הגט׳ כמין זמר שאדם מזמר
 תטיד בינו לבין עצמו דברים שאין להם מקום
 אלא כמו שמזדמן בפיו עיכ. וכל זה במח־כ רחוק
 ודוחק. והנה טרם אענה חלקי גם אני יש להעיר
 כמו שהעיר כבר הגרי׳יב כי לפי׳ רה״ג לא היתד,
 הגירםא א ״ ל גטרא גמור וכי, אלא ה״ג אטד ליה
 והיינו רב יוסף מאי נפקא לך מיניה גמרא גמור
 וכי. ובאמת בכ״י מ׳ לשבת קיו: לא גרס א״ל
 (אבל לשבת קי׳׳ג: ובביצ׳ ובעירוב״ סי. איתא נם בהכ״י

 כבדפופ) וא״כ כונת רה״ג בפירוש המאמר: גמרא

 כלוט׳ אם ידעת ושמעת שיש קבלה כי הלכה
 כרשב״ג אעסיי ^שחולקים אחרים עליו. גמור:
 כלוט׳ היה שונה הלכה כמותו; זמורתא כלוט׳
 אם ידעת ששיווי דעות כאן כמו בזמר שכל חלקי
 תנועות הקול עולים בהסכמה בסדר נאה ויפה,
 תהא! כלוט׳ כה תהיה ותעמוד ונס אתה עמוד
 בהסכמה זו, וזה מה שכתב ואי לא פליגי הא לא

 סליגי. ואני בעניי אמרתי ם" אחר כי מלת
 זטורתא או ל״ע אסיפת אנשים או לש׳ סורי׳
 זמרותא, פי׳ קריצת עיניס הוא, ושיעור הטאטר
 ר0 יוסף השיב על קושית אביי: הלכה מכלל
 סליגי?יואיל רב״יוסף לאביי תלמידו? גמרא גמור
 סי׳ אם אתה שונה את השמועה בשם גמרא היינו
 קבלה אז זמורתא תהא, פי׳ תמצא השמועה
 אסיפת אנשים הסרים למשמעתה וכן הטעם אם
 נפרש עיי קריצת עינים שזו ס״ להסכמה לדבר
 אחד ודי לחכימא רטיזא ואכ״ט להאריך, רק לזאת
 הוצרכנו להעיר כי גמרא היא השמועה ע״י קבלה
 שקבלה התלמיד מפי רבו כמו שפירשיי לעירו׳
 ל״ח: דיה רב גמרא גמר לה! מרביה וכי, ועיי׳ עוד
ה ורבה בר ליטא ולתעני׳ ב׳:  רשיי לריר, ד׳. ד
א וסדרנא אנא, פסחי׳ נ ר מ  דיה גמרא גטיר. ג
 ק״ה: סירשיי כך שמעתי בישיבה. ובזה העניןגיכ
 חולי׳ מיה מעיב תא אגטרך גמרה, פי׳ אוריך
 שטועה ששמעתי מרבותי. ועיי׳ עוד ערך הבא
 אח״ז. והרבה פעמים בזה הענין עיי׳ גמרא גטירי
 לה ברכו׳ ניד: פסחי׳ פ״ב: יום׳ ע״א: נזיר ד׳:
 סנהד׳ ט״ז. ניג. טנחו׳ פ״ג. וממין זה -הילכתא
 גמירי לה פסחי׳ י״ז: פ״א: ב״ק ג׳: שבועו׳ ליג.
 נזיר כ״א: חולי׳ עיב. ערכי׳ י״ט: וגטיר׳ נופל ניב
 על דבר אגדה או מאטר מופר אשר בא עיי
 שלשלת הקבלה ד״ט ססחי׳ נ״ב: גטירי דאין חיה
 שביהודה גדילה על סירות שבגליל ואין חיה
 שבגליל גדילה על סירות שביהודה' וסירש״י•
 גטירי: מסורת בידינו מאבותינו, ובידו׳ שביעי־.
ו ר ע י  ט״ט דל״ח עיד אי׳ תחת זה בלשון ש
 ל ו ט ר אין החיה שבהר גדילה בעמק וכי, סוכ׳
 ט־ז רע״א גטירי דמאפר אתו וסירש״י למדתי
 טרבותי וכי, ע״ז טי. גטירא דאברהם בההיא שעתא
 בר חמשין ותרתי הוה וכי ע״ש התוסס׳ ותוספי
 לשבת י׳: דיה ושל. ועיי׳ עוד הדוגמאות בברכו׳
 כ׳יט. נ״ח. שבת ק׳: ביצי זי. מגיל׳ נ׳. יבמו׳ מיו:
 עיש התופס׳ כתוב׳ ייז. סוט׳ יי. ליד. גיטי׳
 מיז. חולי׳ סיג: צ״א: פנהד׳ ל״ז: מיה. ביב

 קכ״ו סע״ב] —

 גמר <•= גמרא Tradition) בפ״ק דױמ׳ בגם׳
 ומקטיר את הקטרת <יימ׳ ייי:> ובם׳ אמר
 להם הממונה בגט׳ הביאו לו את התמיך <שם ל״ג
 רע״א> אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא, ונם׳
ת ח א ל ו ש ג ה י ס ר ב י ד ן ל א ם צ נ ו כ  ה
ה ם ל ת ו ך א ס י ו י ה (ב״ק ס־א> מ א ר י ע ב  ה
( י א ר ג מ ה ד י מ ש ה מ ר  <ש״ב כ״ג. ט״» ד א מ

) כיה בכיי ו״ו ליד. פאריז וביד אבל בדפ־ ע נשמט מתיבות משמיה דגמרא ער כשמיה דגמרא.  י
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 סי׳ לא אמרה מסי חכם אלא סתם. * [אחי״ה
 ולסי שיעורו פירש״י ג־כ כרבינו וזיל כיומי י״ד:
 משמיה דגמרא דבר מקובל מכל בני הישיבה
 שקיבלו מרבותיהם ולדף ל״ג. פי׳ משמיה דגמרא:
 דכוליה ישיבה דרבנן דבי מדרשא עכ״ל והיינו
 סתם ולא מפי חכם אחד ורש״י הלך לשיטתו
 לסרש גמרא בענין קבלה עיי״ע הקודם לזה. ומן
 הדין שייך ערך הנוכחי לע׳ הקודם לזה אבל נפרד
 הוא בכל הדסוסים.— ודע כי בדםא״מ היטב העריך
 ערך זה תיכף אחר ערך הקודם אבל בדםוםי׳
 הראשונים בטעות נדפס ערך גמר דר״ג בס• האשד,
׳  קודם לזה הערך והפרידו בין הדבקים] -(א״בתרג
ב ב״ב, ב״ט גמר כדון מפומיה ו י א ) ה ר ו ץ ת ם א מ ח נ  ק

 אורייתא).

vollenilen den גמר ; E. N. agadisch gedeutet) מל]| 
 Coitus) בריג דם׳ האשד, בפםחי׳ (B׳r .סע״א)

 וילך ויקח את נטר בת דבלים (הושע א׳׳ ג׳> גמר
 שהכל ממרין בה. (א״ב באים עליה וטערין וממרין)
 דבלים דבה רעה בת רבה רעה ד״א שהכל דשין
 בה כדבילה וכי. • [אחי״ה וסי׳ ״ממרין״ כמו גמר
 ביאה (יבמו׳ נ״ה: סיט׳ ט׳-־> וכן הוא אומר בכריתות
 יי: וי״א. עשה בהן את המערה כגומר, ושם נוטר
ה בשפחה חרופה, א י  בשפחה חרופה, פי־ ממר ב
 וכן כתוב בסירוש ביבמות שם ועיי׳׳ע ער ג׳,
 ובירר רפיח דנזיר היערתי אבל לא גמרתי. —
 והנה גי׳ רבינו גמר שהכל וכי, הוא כני׳ כיי א״ס
 ועיי אבל במיג א מ ר ר ב שדכל ממרין בה ובילק׳
ר אמר רב שהכל מ ו י ג א  הושע רמז תקט״ו מ
 וכי.— במיג ד״א על דרשה אחרת בפסחי׳ ס״ז רע״ב
 ע״ש והמאמר הנ״ל הובא בשם ר׳ יוחנן ובילק׳
 נחלף הסדר וכיה בכיי ב׳ מינכען עיי׳ ד״ס. פסחי׳
 צד קל״ג. ודע שבכל הערך לא חידש •רבעו מאומה
 ודרכו הוא להביא שטות סרטיים בשביל המדרש
 הסובב והולך עליהם עיי׳ מבוא אצלינו ס״א] —

Karbunk el stein, eig. sehr gluhend,) $3ר 
 גומרא wie die Kohie) ושעריך לאבני אקדח
 (ישעי׳ נ״ר׳ י־ב> תרגומו לאבני גמר. * [אחי״ה

ש (ישעי׳ ני, ייא)  התרג׳ פתר אקדח מלש׳ קדחי א
 ונטר מן גומרין פי׳ גחלים עיי״ע גמר א׳ וגמר הוא
 מין אבן טובה בוערת כלסידים והיא קרבונקל״א
 כמו שפירש״, נכון מאוד כפיי ישעי׳ שם ועיי׳
 ג״כ הרדיק שם ובשרשים שרש אכן וש׳ קדח]—

 גמר (Vollendung,Vollkommenheit) לבושי תכלת
 (יײק׳ כ״ג׳ י׳) תרג׳ לבושי גמר. פחות ופגנים
״0 "יק י׳׳ב) תרג׳  [קרבים, כצ״ל] לבושי מכלול י
 לבושי גמר. הטה רכליך במכלולים m כיז, ב״ד)

 תרג׳ בגמר כל מיני תושבחתא. * [אחי״ה בנו״ג
 בגמר מיני כל וכי, ודע שהתרג׳ פותר תכלת

 בענין תכלית וכן מכלול יען כי כן העתיק גמר. י
 והתואר גקיר העתקה של כ ל י ל׳ יחזק׳ טיז, ייד.
 וכן בדרזיל השם ג8ר מורגל כמו נמר דין (סנר׳י׳

 י':> גמר מלאכה, ירו׳ פיא׳ פיו די״ט ע״ג, ירו׳ י
 שבת פ״ט דייא ע״ד: נטר ביאה עיי״ע גמר,
 והתואר גדטור ד״ט צדיק גמור כתוב׳ ק־ה. חולי׳

 פ״ט. ועיי״ע גו ועוד הרבה] —

 * גמרייה בירר שבועי׳ פ״ג דליד: ט״ם תחת
 גטזייה עיי״ע ארזן א׳ ומ״ש. ובעל
 כ״כ בע׳ נטר הביא זה הירו׳ בטעות בנדרים ורוצה
 לקיים הגי׳ ופי׳ מטרייה בל״ע עיקרי הדקל. אמת
 הדבר שבל־ע טעמו כן אבל המשך הענין
 בגמרא שם מראה באצבע שלא מן השם

 הוא זה.
 * גמררקין ט״ס תחת גהורקין עיי״ע גד,רק.

herabsinken, mit dem Kopf niedergebuckt) גמש 
) בס״ג דפי שני שעירי(יומי . s e i n ar 
 ס״ז•) זטנין דגמיש ליה לרישיה ולאו אדעתיה
ו ש א  פי׳ דכייף. * [אחי״ה וכן סירש״י י כ ו ף ר
 תחת גופו כשיפול לאחוריו ולא יוכל לראות
ל כ ו א י ל  הלשון אם הלבין עיכ מדבריו ו
ת משמע דר,יה מונח לפניו גי׳ כ״י ב׳ מ׳ ו א ר  ל
ה עיי' ד״ס יומי צד י י ל ז א ח ל  רגטיש רישיה ו
 צייד: ופי׳ נמש בל״ע כופף ראשו במים לטבול
 ומזה בדרך כלל כופף. והחי לעור מדמה גמש
 לטלה ערבי׳ קמש ששור, בענינה כמו נמש
 בערבי וכבר קדמו הרב בעל כ״כי ולא הוצרכנו
 לזה אחרי אשר המלה גמש מסכימה לפירושגו

 היטב] —

Gemusegarten ננוניתא בל״ס ;Garten) i l j j = גן 
 kleiner Garten) בפי עושין פסין (עירובי׳ כ״ג.)
 הגנה והקרפף שהוא ע׳ אמה ושירים על ע׳ אטה
 ושירים. ובר״ג דם׳ בכל מערכין <שמ ב״ה רע״ב)
 בדגנונייתא. ובפי המוכר את הבית בגמ׳ רשביג
 אומי המוכר את העיר (ב״ב סי" סע״א> מי סברת
 מאי שלחין באני לא מאי שלחין גנונייתא דכתיב
 (׳™״ש די׳ י״» שלחיך פרדס דמונים. ובס״ק דע״ז
 בגט׳ ר׳ ישמעאל אומי <ע״ז זי•') השבת מתעשר
 זרע וירק וזירין התם בדגמנייתא, פי׳ גן ממש.
 * [אחי״ה מליט גנה ענה ובל״ע ^ וכ״ה בלים
 גנתא וכן בב״ב נ״ד. מתא דבי רב, ירו׳ סנהד
 ספ״ב דיכ ע״ד כגנתה כן גננה, ובביר ם״פ לפום
 ננתא נננא, סי׳ כסי מה שהגן כן שומר דגן
 היינו ככן וכיה בלים• וכניה הגנן בויק״ר פיה,

40 
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 והקבוץ כלי׳ פי״ז פ״א קופת הנמים. פסחי׳ כיב.
 נמכרין לגננין לזבל, ירו׳ תרומה פי״א דפיח. ירק
 של גננין, פי׳ מוכרי ירק, ועוד במשקל גינאה
 שבת ק״י: חולי׳ ק״ה: והקבוץ בגיטי׳ יידן הנהו
 גינאי, תעני׳ כ׳: פייש להו לגינאי ובכיי מ׳ ב׳
 יתיר להו לגינאי, ובכ״י ם׳ א׳ יתיר לגנאי, וכ״ה
 בע״י ובמנוה״ם עיי׳ ד־ם צד ג״ה שם. — ופן השם
 גנה נאצל בלישנא קלילא גנוניתא, פי׳ גן קטן.
 וכ״ה בלים. וכנ״ה בירו׳ פוף קידושי׳ דפיו פע״ד
 אסור לדור בעיר שאין בה גינוניתא של ירק, וזה
 מה שפי׳ הרשב״ם לביב ס־ח. גינונייתא גנות
ר וכי. וכמו כן ם״ כ״י ביב י ע  יה פ ם ו כ י ן ל
 לרגמ״ה גיגונייתא גנים ד ב ת ו ך ה ע י ר נ י נ ה ו
 עכ״ל. ובעי נרסם נרם רבינו מברכו׳ מ״ג: נרקם
 דגינתא ובכ־י ק״ט דגױתא״ ובאו״ז הלכו׳ פעוד׳
 פי׳ קעיט ג״כ נרקום דגינתא אבל בנויג דגנוניתא
 ובכ״י מ׳ דגנוניא. וענין של גנה וגנוניתה דוקא
ק כמשמע מכל מקופות הנ״ל וכ־ה ר  גן של י
 אופר בנדרי׳ נ״ג. ירקות גנה, ובכלאי׳ פיב מ״ב
 זרעוני בנה, ובויק״ר פט״ו גנת ירק. — ובצירוף
 עם מלת עדן הוא מקום אשר שם לנפשות
 הצדיקים תהיה עדנה ותתעדנה בטובו הגדול של
 אדון כל היצורים. והרבה מאמרי רז*ל דברו מזה
 במתק לשונם עיי׳ לדוגמא ברכו׳ ט׳ז: ב״ח: ליד:
 עירובי׳ י־ט, םםחי׳ נ״ד. ציד. תעני׳ י׳. ל״א.
 חגיגי ט׳ו. פוט׳ כיב. ב״ם פיה: קי״ד: ב״ב ע״ה.
 פנהד׳ צ״ח. קיב. תמור׳ ט״ז. תמיד ל״ב: אבות
 פיה, כיג. ד״א זוט׳ פ״א. והפכו גיד,נם עיי״ע גיא בן
 הנם — ועוד גן כינוי לערות אשה. גן נעול
 (שהשיר ר׳, י״ב) נדרש במדרש שהש״ר שם

 ובפסיקתא ויהי בשלח צד פ׳ג. גן נעול אלו
 הבתולות ובויקיר פל״ב ובילק׳ בשלח רמז רכ״ו
 אי׳ בטעות גל נעול אלו הבתולות וצ״ל גן נעול
 כפו שהגיה כבר לנכון הרב החכם מוהר״ר שלפה
 באבער בפסיק׳ שם אות פ״ד ובילק׳ פנחס רפז
 תשעי ג חסר הסיום גל נעול אלו הבעולות ואיתי
 רק גן נעול אלו הבתולות, בפכילתא בא פרש׳
 ה׳ ובמד׳ שוחר טוב מזמ׳ קכ׳ב דורש ר׳ נתן גן
 נעול אלו הנשואות ע״ש היטב. שהש״ר שם גנתי
 נעולה והיא מתגניא, ביר פפיה שהיה חורש בגנות
 ופערה לאשפות עיי״ע אשף. פי׳ בועל בה ושופך
 זרעו ארצה, ובפדר״א דים כיא אשר בתוך הגן
 (בראש׳ ג׳׳ ג׳> תנא ר׳ זעירא אום׳ . . אין בתוך

 הגן אלא לשון נקייה פה שבתוך הגוף אשר בתוך
 הגן אשר בתוך האשד. ואין גן אלא האשד.

 שנמשלה לגן שנא׳ גן נעול אחותי כלה מה הגנה
 זו על כל מה שנזרעה הוא צומחות ומוציאה כך
 האשה הזאת כל מה שנזרעה הרה ויולדה עיכ.
hortus, •at.t.o; וצריך למידע כי נם כליי ורו׳ הוראת 
 היא גן ועוד ערות האשד, ועוד בטלת ג ן יש כאן
 נפילת לשון על לשון פי׳ אשה עיייע גן
 ה׳. ואולי בחרו חזיל לשון ערופים לרפוז גם על
 הוראת גני וגנאי לשון בזיון כנראה קצת מביר

 פפ״ה של מעלה. ועיי׳ עוד ע׳ גנן] —

(liegon, Rich legen zu sclilafen נא  גן (= גני בלים |
 בם׳ חזקת הבתי׳ ןבגמ׳] ואלו דברים שאין להם
 חזקה <ביב נ׳ח-> איל מאי קא עביד אברהם אבינו
י) בכנפיה דשרה פי׳ שוכב. ״[אחי״הוכ״ד.  גני
 בל״ם. וכניה פנהד׳ קיט: גני אפוריא. ושם: לא
 גנינא אסוריא, ושס פורייתא דהוו מגני עלה
 אורחיא. ושם אפעל עיי׳ בפפוך לפטה. גיטי׳ ס״ח.
 רוי וגנא. שבת ס״ה. לא שביק להו גנ;אן גבי
 הדדי <שתי פעפים) ובכיי הגי׳ גניין וכיה ברשיי
 שם, ובשבת קכ״ט. וניגני בשיפשא, ושם דגני
 בשימשא, תעני׳ כ״א. ג נ א בההוא דיורא ב״ה
 בכיי ם׳ ובכו״ם פט׳ז עיי׳ ד״ם תעני׳ צד פי.
ת עיייע. ירו׳ תעני׳ ם״א דםיד ע״ד  ובנו״ג ב
 כיתלא דגנאו ביה, ושם דפ״ט: דגניי ביר. ובזה
 מפרש שמואל הדבור כותלו גוהר. עיייע נד. א׳
 ושם חוינו דעתינו שפירושו כותל הנוטה ואיכ
 יפה פי׳ הירו׳ גוהר, עיי גניי ביה, פי׳ הכותל
 ששוכב וישן על צדו הוא דהתירו לפתור ולבנות
 ולאפוקי אם •יש לו בית לדור בו ורוצה לתקן
 בית אחר שלו. ושמואל בבונה משתמש בלישנא
 דגנאי, פי׳ נוטה ושוכב כעין כותל נוהה שנטוי
 וחשב ליפול ארצה. ואפעל בסנהד׳ הנ״ל ואוגניתיה
 גואי, ביט פיד: אוגנין בעיליתאי ושם אוגניתיה
 בעיליתא, פי׳ השכבתיו בעלייתו ובפיר פייח
 בטים א נ ג י ת י ה בערפיח וצ״ל אגניתיה] —(א״ב
ב <איוב מ׳׳ כ״א> תרג׳ תחות כ ש  תחת צאלים י

.(  טלליא יגני),

 גן =־ 2ין (im Schutz, Partkl. wegen, weil) בם׳
 האשה שהלך בעלה לפדינת הים בגם׳ צריכה
 גט (יבמי׳ «׳•) יורשה ומטמא לה ואוכלת בגינו
ו (בראש׳ טיב׳ כ״א) תרג׳ נ  תרומה. על כן באה אלי
 בגין דין. * [אחי״ד! וכבר קדמתי פי׳ מלת היחס

 זו בע׳ בגין עיש וטיש] —

schmahen, 8chmahlich ̂ ע־ בלי כן  גן <=נכי בלים ו
Schmach,והשם גנות, גנאי ובל״ם ניניא ; sein 

 י I « ־ TT י

 י) בנר׳ג גאני. *) ושנב בשלמתו (דברי׳ ב״ד, י״ג) תר״י א׳, ויגני בגלופקדיה.
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 Schande) בם׳ ערבי ספחי׳ (פסחי׳ פ״י מ״ד דקט״ז.)
 מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בר״ג דם׳ שלשה
 שאכלן (ברמי מיה סע״ב> העונה אמן אחר ברכותיו
 הרי זה משובח והתניא הרי זה מגונה, סי׳ ר״ח
 אוקימנא בשאר ברכות אבל בבונה ירושלים
 וכיוצא בהן שהן סוף ברכות הרי זה משובח.
 ומפרש בתלמוד ארץ ישראל <ירו׳ ברכו׳ פיה ט״ד.
 דים סע״י) כאן לכתחלה כאן לבסוף') ורב אשי
 דהוה נתראה הוה עונה אמן דבונה ירושלים
 נלחישה כי היכא דלא לימרו סליקא ברכת מזון
 ואתי לזלזולי בברכות הטוב והמטיב ש״מ דמשום
 שהיא ברכה אחרונה וכיוצא בה כל ברכה אחרונה
 עונין אחריה אמן. * [אחי״ה סי־ זה דר׳ח עם
 תוספי ביאור הובא ברא״ש ובאו״ז הנ״ל וכן הובא
 בתוספות רא״ש הודפס בספר ברכה משלשת צד
 ל׳ והלאה, ובתוספי רבי יהודה החסיד ג״כ בספר
 הנ״ל צד ל־ב והלאה ועיי׳ עוד תוספות ברכו׳
 מיה: דיה הא בבונה, ם״ גני בל״ם כמו בוז ובזה
 בל־ט וקרוב לטעם זר, בל״ע גנא, פי׳ חושד בדבר
 מכוער וכניה כמה פעמים בדרז״ל, הפעל עיי׳
 ברכו׳ ׳ל׳יג: נדה י״ז. הר• זה מגונה, שבת סיה.
 מידי דמיגױא ביה, ושם ק״ט: אתי למיגניא,
 קידושי׳ מיא. שמא יראה בה דבר מגונה ותתעה
 עליו, סנה׳ צ״ב: ביקש לגנות כל שירות וכי,
 ושם מגנין את החמה וכי, גיטי׳ נ״ח: מגנין את
 הפז, הגיג׳ טיו: מתגנין בה, ירו׳ ע״ז פ״ג דמ״ב
 ע״ג דלא יהון מתגנו בי. והשם גנאי או גניתא
. (ילק׳ עקב רמז תי׳נ״י) והלא גנאי y t , , ן כ ר , ב י י  ע

 הוא לו. ט״ג: ו׳ דברים גנאי לת״ח, יומי ליה•
 ואלו לגנאי וכי. מגיל׳ מיו. וכל שסרט לך הכתוב
 באחד מהן לגנאי. כ״ח: כל הכתובים בתורה לגנאי
 קורץ לשבח וכי. שקלי׳ טי. והביטו אהרי משה
 חד אמר לשבח וחד אט׳ לגנאי, סנה׳ צ״ד. גנאי
 לחזקי׳ וסייעתו וכי, ע״ז מ״ו. לכנות להם לשם
 גנאי וכי, ירו׳ קידושי׳ ס״א דנ״ט ע״ד גנאי לו
 גנאי למשפחתו, ירו׳ יום׳ פ״ו דמ״ג ע״ג גניין של
 ישראל. ויק״ר קלםםל־ב גנאי לאמו גנאי לו גנאי
 למשפחתו גנאי לשבטו. — והשם: פסחי׳ קט־ו.
 מתחיל בגנות, מגיל׳ י״ג. מגנותו של אותו רשע למדנו
 שבחו וכי, סוטי ל״ב: אדם אומר שבחו בקול נמוך
 וגנותו בקול רם, ל״ה. סכרי בגנותיה קא משתעיי
 סנהד צ״ג: משתעי קרא בגנותא דצדיקא וכי,
 שסיפר בגנותן של ראשונים, בכורו׳ ט״ה. ט״ס
 בננותיר, משתעי ומר סבר בשבחיה, ערכי׳ ט״ז.

א לידי גנותו, שטייר רפט־ז שמעתם  מתוך שבחו נ
 שבחו של הקב־ה באו ושמעו גנותה של ע״ז וכי
 ע״ש] — (איב תרג׳ בפסוק בימים ההם כשבת
 יייײ׳ שני בי׳ אי) שבח לחורין גנאי למסכנין, ופי'
 מלה זו בל״י פעמים דבר משובח ופעמים הסבו
 דבר מכוער). ״ [אחי״ה ניל שכונת ר״ב על ליי
0̂.׳״• וטעות היא, שאין גזעו מל״י, כי אסטל״סוכן 6; 
 מורה התואר גנאה בביק צ״ב: מילתא דגנאהדאית
 בך קרים אמרה ובל״ע ענינו פשע ועיי״ע גנאך] —

 נין, = ניני, גינײא(פי׳ בל״י y>m פי׳ אשד,) בב״ר
 <פי״ח יםל״א) כבר פירשנו בע׳ אנתרופי.

(damonisch, wild O®* ,J*- ניני בל״ע = J3 
א ב ר ע י ט נ ב ׳ ד ט ג י ב י נ י י ג י נ י  ג
ק (ירו׳ דמאי פיא דכיב רע״א־ז. ״ פ י א מ ת ד כ ס מ  ב
י ׳ נ ה ר נ ה ר. * ןאחי׳׳ה זה הערך אי׳ רק בכ״י  פ
 פאריז. ולדעתי הוא כינוי לנהר וטעמו בליע שר
 ומוחזק משדים וכינוי זה עולה יפה לרדיפת מימי
 הנהר הקטן הזה והראיה ממקומות הבא זכרונו
 בית׳ ובבלי, בירו׳ שם אי׳ במעשר, דפנחס בן יאיר:
ר א״ל גיניי י ב  הוה אזיל לבית וועד והיה ניני׳ ג
 גיניי מה את מנע לי מבית וועדא. ובירר שקלים
ף זיקין. ובחולי׳ ד. פגע ט  פ״ז ד״נ ע״ג גינאי ש
 ביה (בר״ם בן יאיר) בגינאי נהרא א״ל גינאי חלוק
 לי מימך וכי. וזיל של מהרי״ש בספר תבואות
) שם נחל קטן סמוך לדשיני״ן ץ (צד ל״ב: ו א  ר

 <עין גנים) ובימות הגשמים יתרחב הרבה וכדומה
 שמעשה רפב״י היה סמוך לפסח שנשא אחד חיטי
 לפסחא ובזמן ההוא יתרחב לפעמים ער שאי

 אפשר לעבור ע״כ] —

Zusammenkunft, x.o1vomx 3ן = 3נוניא (בל״י 
freundschafti. u) בילטדנו ודרה עקב m g a n g 

 תשמעון (בתנחי׳ ל״) פרש׳ ועתה ישראל מה ה׳
ם <שד,יש חי. י נ נ  אלהיך שואל טעמך: היושבת י
 י״ג) חברים כשם שחברין יושכין גנוניות ננוניות
 ועוסקים בתורה אני יורד אצלם ואני מקשיב
ך השמיעיני. ל ו ק ל ' ( ם (שה״ש ש  לקולם ושומע שנאט׳
־ה ואין אצלי ספק שדורש גנים עיי גנוניא  * [אחי
 והוא ל״י הרשום׳, סי׳ קבוץ וחברת אוהבים
 ובשהשיר פ׳ היושבת אפם קצהו תראה מהמדרש
ם י ר ב דל: היושבת בגנים כשאתם קורץ ח  ו
 אני ופמליא שלי מקשיבים לקולך השמיעני אבל
 וכי, ותיבות זרות שהביא רבינו טילמדנו נשטטו

 בשהש יר מחסרון ידעת הסופר המעתיק] —

 1) ודע שז־ל הירו׳ שם: אית תניי תני הרי זה בור ואית תניי תני ה״ז הכם איר הסדא מאן דפר הרי זה הכם בעונה
 בסוף ומן דמר ה״ז בור בעונה על ברכה וכרכה וכן הביא הרא״ש פרק ז׳ דברכו׳ סי׳ י׳ ובאו״ז הלכות סעודת םי׳ ק״צ

.  ובאבודרהם בראש הספר השער ג׳ צד ז׳ עמור י׳• * ״
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(Vergeben, Verbrechen בל״ע) 131"" גנאך 
 תרג׳ הזובחים [צ״ל זובחים] בגנות
 (ישעי׳ סיד- גי) דדבחין בגינאך טעוותא, והמטהרים

׳ יי;>ודמדבחין לגינאך טעויתא). ת(שםס״י ו נ  הנ

 • [אחי״ה בעל המתורגמן הביא גם הוא זו הגי׳
 (ופליאה שגם הוא ציין הזובחים ובמקרא אי׳
 זובחים) אבל בנו׳ג נינן. ובעבור שלא מצא רמ״ל
 גי׳ גינאך על כן לא הביא גינאך של הוספת
 ר״ב בע׳ בפני עצמו רק כוללו עם ע׳ גן א׳ וזה
 בלתי נכון כי בודאי גי׳ הישנה היא גינאך ונ״ל
 שצ״ל גונאך והוא ממש ל״ע הרשום׳, סי׳ זדון
 עבדה ופשע ודרש בגנות מלשון גנות מפעל גני
 שענינו בל־ע חטא ופשע, עיי״ע גן די. וכסי׳ הזה
 בפתרון התרג׳ פירש׳י זובחים בגנות! מעמידים

 עכו־ם בגנותיהן ועיי׳ עוד לס״ו, י*ז| —

 גנב (stehien) בתעניות בם׳ שלשה פרקים (®־׳י
 , מ״א יף כיי) ובני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות,
 פי׳ <בגמ׳ כיח.) גונב׳ עלי מנכי דעת יושבי

) באומרם להם בי התאנים הבכורות  פרדפאית,
 הללו אנו ד,ולבין לכתוש אותן במכתש שלפנינו
 בעלי שעל כתפינו לעשותן קציעות של דבילה.
ב) אם  פי׳ עלי. יד המכתש כדכתיב <משלי כ׳׳ז, כי
 תכתש את האייל במכתש בתוך הדיפות בעלי.
ה ובהשאילה בצירוף מלת דעת, ם״ כמו י ח א ] « 
 בליי voov מטעה ד־ם ב ב״ר ספכיב גונב
 דעת העליונה, פי׳ כמעלים וכטכפה דעת העליונה
 ממנו והוא כופר בידיעת אל ולא נתכנו עלילות.
 ועל מי שמושך לבו של חבידו ומטעהו עליו
 נאמר גונב דעת הבריות חולי׳ ציד. שבוער ל״ט.
 תופפתא דביק פ״ז (וקרוב לזה ב״פ פיר מי״ב גונב
 את העין) והשם גניבות דעת, ירו׳ פנהד׳ פ״ו דכ״ג
 ע״ד. והשם גנב ולנקבה: בב״ר פצ׳ב ותנחוט׳ ס״ם

 מקץ גנבא בד ננבתא] —

 גנב (טל״ע ־־^* זרע איש, או כמו דונבא בל״ע
 פי׳ זנב Schweif) בריש גם׳ דם׳ המוציא
 יין(שנח ע״«:> מ״ט גמלא זוטדא גנובתיה טיט
 תורא אריכא ננובתיה. ובם׳ אלו מגלחין בהלכה
 ראשונה (פיק י׳׳ז סעיא) אטד רב יוסף שדי שמתא

 אנגובתא דכלבא והיא דידה עבדא. ובס׳ אלו
 טרפות בנם׳ מימן היה (חילי׳ 0׳•) שור כרפתן
 פרפתן, רב רישיה, רבא ננובתיה רבא ססיעתיה י)
 וחילופיהן בחפרא 3) נפקא מיניה למקח וממכר.
 ובדיג דם׳ אותו ואת בנו <שם עיט•) רבן אומיה
ה י נ ר ו ר א, ז ו ט ר ן א פ  וזוטרא גניבתיה בר ח
. ב נ , פי׳ ז ( 4 א י פ ו ה בר פ י ת ב ו נ א ג ב ר  ו
ו (איוב טי׳ טיז) תרג׳ כאיף גנובתיה.  יחפוץ זנב
 * [אחי״ה בנו" ג כפין מגביה ובאמת נרדף עם
 גנובתא, אי י״ל שהוא ל׳ע והוראתו זרע היוצא
 מאבר המוליד ומזה גם בהשאילה אבר עצפו.
 וכנה״ט במ״ק י״ז. איתלי ביה נורא בננובתיה] —

 • גניבא (.N .?» בזמן רב היה שהיה הולך אצלו
 לביתו כדאית׳ בברכו׳ כ״ז. רב איקלע
 לבי גניבא, ושם ב״ה. גניבא משמיה דרב אטד
 וכי, ועיי׳ עוד ע״ז ל״ו: חולי׳ ט״ד. ני: גיטי׳ זי.
 נתנו נגיבא בקולר ושם פ״ה: שיצא גניבא לקולר
 ליהרג בפלכות ובי, ובידו׳ גיטי׳ פ״ו דמ״ח: כהדין
 גניבה אתאפק למקטלא וכן הוזכר גניבא בגיטי׳
 ל״א: פ״ב. ובקהל״ר בפסוק כאשר יצא עיש

 משל דשועל.

 גנבר (לדעת רבינו העתקתו inguer ולדעת ד״ב
 Wacliholder מל״ר juniperus בל״ר אמצי
 ginibrera) בם׳ המגרש את אשתו בגם׳ נופו של
 גט שחרור (גיטי׳ ®־י•) מאי אמותיה אטד אביי
 גינברא י) וטרתכא ובבריתא, פי׳ זנגביל י) ובל׳
 לעז זינזיברי,). (א״ב פי׳ יונברא בל״ר מין אילן
 אשר עליהו לא יכיל ולקליפתה ריח טוב והיא
 נבקעת מעצמה ונוטף שרף ריחו טוב אשר לו וגם
 לגרעיני האילן יש סגולות ברפואה). •[אחי׳יה
 וכדעת ד״ב פירשו גם מהר״ם די לונזאנו כמעריך
 וכיב בע׳ גניברא, אבל פירשיי בערוך. ובל״ר

x1wip = * 0  האמצעי gir,giber ולדעתי הוא ל״י 1
 zinobererz אשר פפנו נעשה כפף חי ועוד מרתבא

 פעורב בו] —

) בם׳ J a g e r = קניגי x ׳ j v y , y 6 י (בל״י ; ג י נ ג ג נ  ג

 אלו טרפות בגט׳ פיפני חיף, (חולי׳ ס•:) וכי
 משה רבינו גניגי היה או בליפטורי היה כבר

) וכח״ג בטיק כיח: בביב קכ״א: וניטי׳ פי׳ח. ובילק׳ משלי תתקטיו וכ״ה בכ״י ט׳ תעני׳ כ״ח ולי: עיי׳ די׳ס שם מ־ פ״ו.  י

 וגיר. אבל בתוספתא תעני׳ פ״ג ובירר תעני׳ פיר וסייח ע׳ד הגי׳ פרסדאות וכיה בעיי הראשון ובנו״ג בתעניי •יוזראות

 ובעי פרזדאות ובע׳ פרוזדור הביא רבינו גי׳ פרזראות ופיסראות וזהו העיקר כי הטלת ליר הוא praesidiarii פי׳ שומרי

 הדרכים מאנשי הצבא נצבים בעיר לשמור הדרך עיי׳ במוסף הערוך ע׳ פרזדאות. *) כ״ה לנכון ברפ״ר בנוסח׳ חסרו ב׳

ח לנכון בדפ״ר וכשדפיע חסרה שורה שליטה, ובנוי* רברבן. ) כי ) ובע׳ כרס א׳ פירשו רבינו עיש. 4  תיבות האחרונות. י

zinzibo כליי ובלאי׳׳ט (T . J—tLj כיה לנכץ בע׳ כבר בי׳ ובדפ׳ע בכאן בטיס גונביא. •) כיח בל׳׳ע (* 

 zenzero וע״יע זנגביל.
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 פירשנו נע׳ בלסטר. ספרי) אחר קניגי והנם
 בעי ק׳.

eine Mohrrubenart von bitter-) j V T J W " © I 

,herbem Gesehmack 

 gingidion) ירו׳ דססחי׳ בם׳ כל שעף, <פ«ב דכ״ט ע״ג)

 ובתמכא ננגידיון, פי׳ בל׳׳י ורומי׳ מין ירק גדל
 בפוריא הוא מר ושרשו מר ונאכל חי מבושל
 וכבוש). * [אחי״ה עיי׳ דיאסקארידיס ב/ פקס״ז

 ופליניאום ם״כ, פט״ז] —
 גנגיליון פ״א גלגיליון וכבד פירשנו במקומו י)
 גננן(Tasche, Sack) בכל כלי עץ שנחלק פי״ו
> ורביעית של אלית וגמגנת העני, י י מ  בכלים (
 פי׳ תרמילו של עני. ״ [אחי״ה וכן פי׳ הרש
 ורעיב מבלי שהזכירו את רבינז, ורמב״ם פי׳ מלש׳
 גנון והציל ע״ש. ורה״ג לא פי׳ כלום. ודע שבל״פ
ג ^ מורה; מזק. בנו״ג גנוגמת, ובפיהיט נ  ג

 לרמב״ם וריש גנגנית] —
xxvSu;בל״י ,candvs גנד =גונזיא (בליר אמצי 

 t ו ז •

 ein med .-pers. Oberkleid) בם׳ כל כתבי

 הקדש בגט׳ מצילין מזון ג׳ מעידות (שבת קי״ט.)
 רב ענן לבש גונדא. ובס״ג דפי היה נוטל את
) אמר רב נחמן  (המחתה) [וצ׳יל מנחתה] <סוט׳ כיב:
 בר יצחק דמטמרא [מטמרא] ודמגליא מגליא בי
 דינא רבא ליפרע מהני דהפו גונדי האומרי׳ קרב
 אל־ך אל תנע בי כי קדשתיך (ישעי׳ ס״ה ה׳ ציון
. ם י ר ו ח ם ש י ד ג  של פסוק הסר בנוסחאות)״ פי' ב

 • [אחי״ד! וכן סירש׳יי לשבת הנ״ל לבוש גונדא כלי
 שחור וכן הובא באו״ז הלכי ערב השבת םיי י״ח ס״ק
 ב׳ בשם רש״י. ובארז הגי׳ גוברא והוגה גונדא ונ״ל
 שעיקר הגי׳ היה לו גונרא וכ״ה ברא״ש דפ״ו וכיה
 בעי חף ה׳ לכ״י רו א׳ אבל גי׳ מוטעת היא והעיקר
 גונדא וענינו מין מלבוש פרטי ומלבוש יקר היה
 שמתכפין בו שרים, ובזה עולה יפה דרוש בםנהד׳
 כ: גיטי׳ ס״ח: לבסוף לא מלך (שלמה המלך)
 אלא על מקלו שנאט׳ וזה היה חלק• מכל עמלי
ת י ל  חד אמר מקלו וחד אמר ג ו נ ד ו ע״כ, פי׳ ט
ה נשארה לשלמה ממלכותו ונ״ל שדורש חלקי פ  י
 מלשון חלוק. אבל. בע׳ קד ג׳ הביא רבינו שני
 הציונים (ועוד ויק״ר פ״ב ולפנינו לי׳) מגיטי׳
. חד אטד ק ו ד ו ופירשו קערה גרם.  וסנה׳ הנ״ל ו
 של חרס . . כמו מקידה של חרש וכל זה נלקח
 מפי׳ רה׳׳ג לסד״ט כלי׳ ט״ז, א׳ ע׳׳ש והובא כבר
 טרש״י לסנה׳ וניט״ שם בשם רה״ג. ולפי פי׳ זה
 קודו הוא ליס ^ כלי כמין קערה או

 I צלוחית. ולגי׳ קודו מצאתי און לי מקהל״ר פ״ב
 ו׳ ם׳ וכל אשר שאלו וזה היה חלקי וגר מ״ד
 ק ו ד י א ט״ד קשרתי וכן בקהל־ר פ״ט, ז׳ פ׳
 שבתי וראה: ט״ד ק ו ד י ה וט״ד קניה וט״ד
 קשרתיה ובתנחוט׳ אחרי מות י״א קנה בידו וי״א
ו וי״א קו שררתיה ונ״ל שצ״ל במלה אחת ד ו  ק
 קושרתיה ועיי׳ עוד ע׳ קשר ב׳ ומ׳׳ש על כל פנים
 נראה בעליל כי נתאמת גי׳ רבינו בע׳ קד ג,.
 ובע׳ חף ה׳ פי׳ רבינו ציון של פיט׳ הנ״ל חייפי
 גונדי וז״ל ״בזה הפי׳ משמע נוגדי כמו גודא' (כיה
 בדפ״ר) וזה עולה יפה עם פירוש קוזאי עיי״ע
 פרוש ולפי פי׳ זה יפה עולה גי׳ רי״ף כיי
 ומנוה״ט שהובאה בד״ם שבת צד קל״ד. וגרפו

 גודנא] —

 גנד = גונדא (בל״י החדש׳ Y05v8a1 מל״ע
 Heer, schaar) בסייג דם׳ ד׳ נדרי׳ (ל״ב.)
 ואיבעית איטי גונדא דחימה. ובס׳ אלו טרסות
 בגט׳ סימני חיה ("יל״ ס׳•) לא מצית צבתת ליה
 משום מסישי גונדי. (א״ב חילוותא כתיב).
 * [אחי״ד! בנו״ג בעינא דאיצבית ליה נהמא
 לאלהיכו א״ל לא מצית אמאי נפישי חילוותיה,
 ותחלת המאמר הובא׳ בשינוי קצת בע׳ צבת ב׳] —
 ובהגדה בפי השוכר את הפועלי׳ (ב״ם "״י•) נשב
 זיקא ואווש ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא.
 ובפ״ק דע״ז בגט׳ יום נינוסיא <י׳'א•) אונקלס בר
 קלונימוס3) איגייר שדר קיסר גונדא דפרשי
 אבתריה 4). ובגיטי׳ בהגדת הנזיקין «״ז•) יומא בור
 הוה חליף טנדא דרומאי, פ״ חיל וכן בלש׳ ערבי
 ג ו נ ד. • [אחי״ה וכ״ה באמת ובכ״י ב״ר בטיס
 גונדר י ובדפ״ר חסר מן וכן עד גטירא. וכנ״ה
 בברכו׳ נ״ח. ועיי׳ ילק׳ מ״א י״ח רמז רי״ט חלף
. חלף גונדא תניינא וכי, ופירש״י  גונדא קמייתא .
 גונדא כת אבל בשאר מקומות יותר טוב פי׳ גדוד
 וזה ממש כפי׳ הערוך, וכבר מלתי אמורה כמה
 פעמים, כי בפירוש לברכות עדיין לא השתמש רש־י
 בערוך. — ב״ר פל־א ערקין הוינן מן קומי גונדא

 וגי׳ רבינו עיי׳ בע׳ בטט בי] —

u m . ן ד ר  גנרל (גלדן = נ
 gekehrt, verkehrt) בפי המגרש את אשתו
 בגט׳ שני. גיטין (גיטי׳ ®״י•־) ותנא דידן דילמא
 גונדלית חתים, פי׳ גונדלית בשמאל הרוצה לכתוב
 ראובן מתחיל מן השמאל ומהלך אל הימין וכותב
 נ ב ו א ר הנה ראובן נקרא גונדלית וכן ככתב יוני
 אם מתחיל מן הימין וכותב והולך בשמאל בכתב

) בנייג נ־גדא דרומאי אבתריה. )בדפ״ר קלוניקס. 4 ) ב״ה לנבון בדפ״א אבל בדפ״ו בט״ס פירוש. *) עיי״ע גלגל טי. '  י
 'חדר שדר גונרא דרומאי אחרינא.
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) הנה ראובן שניהן נקראו  יונית ביט״א אלפ״א,
 נונדלית וחיישינן דילמא היונים התחילו מן הימין
 כמדומין שישלימו חתימותן בראשון ונמשך
 כתיבתן עד השמאל או העברים התחילו מהופך
 מן השמאל וכולן אחר התחלת שם העדים הולכין
 לפיכך את שהעדים נקראים עמו לבדו הוא כשר
 וזה פי׳ נונדלית בין בזה ובין בזה, זה פי׳ ר־ח
 זיל. פ״א של גאונים גונדלית חתמו דאקיםו
 פהדותם סחור סחור לקמא כדת משה וישראל
 ואשתכח דכולהו אקמא כתיבי פשום הכי קאמר
 כשר ובתרא פסול. פיא לגאון אחר י) וששאלתם
 נעדלית במקומנו קורין ש ם א ל גונדלית
 והמשמאיל בשמאל קורין איתו ג ו נ ד ל י א י)
 דילמא איטר גונדלית חתם שמא בשמאל חתם.
 * [אחייה הפלה קשה הבנה היא ונלאתי לפתרה
ך וכן פ ה  ואם כדברי רבינו הוא ם״ הפלה ב
 כתב הרשב־א בחידוש• גיטין דלמא גונדלית
 כלופר בהפך _עיכ. ולדעתי אז גונדל בהפך
 האותיות גלדן = גרדן ל״פ הוא וטעמו מהפך
 (יעיייע הבא כי מ״ש רבינו בשם הגאונים
 וכיד, נם ברש״י בשם הגאונים כי נע דלית משמע
 איטר יד או שמאל לא הוברר לי באיזה לשון
״• וכיה בלים  ענינו כן כי בל״ע נקרא שמאל ^׳
 ועוד בל״ם איטר יד נקרא ^ ועוד יד שמאלית
 .נקרא לדעת קצת ובלים הישנה נקרא

 Tiavya. אבל בעניןפ״א של גאונים כי געדלית
 פי׳ בהקפת פחוד סחור היטב נוכל לפרשו מל״ם
 ם״ הקפה פביב פביב וגם כאן מוכרחים
/ X T ש ט פ מ י 1 א , ן ה t ש , . ו , ת א ו י ת ו א ך ה ן ^ ך  ל

 פי׳ מקובץ זה סביב זה. ואם נעזוב פירוש של
 הערוך אז נוכל לגזור גונדלית מלים =
 קנדולה והוא בלי צורה. משונה בצורתה וזה עולה
 יפה עם פירש״י בשם הגאונים שכתבו בזר,״ל אדם
 המשתמש ביד השמאלית קורץ לו במקומנו
ן י ש מ ת ש מ ר ה ד פ ה פ נ ש מ ה י ש פ  טנדליא ל

 ,עיכ] -
 גנדר (= גרדן מל״פ drehen, waizen) בפי
 רא״א תולין בגט׳ הקש (שבי׳ קט״א•) ובדיג
 דפי שואל אדם מחברו <שם קמ״ח:> ובביצה בדיג
 דם׳ המביא כדי יין<ל׳•) לא ליתיב איניש אפומא
 דליחיא 4) דלמא מגנדר ליה חפץ. ובר״ג דמסב׳

( 5 ן י ל י פ  תמיד יכ׳׳ז-> אמר רב משרשיא שייט ת
 מן הצד שפיר דמי ולא חיישינן דלטא מגנדר
 נפל על״הו״). ובסיג דם׳ המניח את הכד (ב״ק ל״ד.
 יע״א> וקא בענן מיקלייה ואיגנדורי בקיטמיה7),
 ובם׳ שור שנגח את הפרה בסוף הלכה החופר
. (  בור (ב״ק נ״א-> טתניתא דאיגנדר איגנדורי לבור י
 ובם׳ אין מעטידין בגמ׳ אין מתדפאץ מהן(עיז ב״ח
) בת מינה ונגנדר עלה.  סע״א' ניתי עינבתא,

 ובס״ג דפ״ק דיבמות <״׳«•> היינו דאמרי אינשי
 קבא רבא וקבא זוטא מיגנדד ואזיל לשאול. ובדיג
 דפי הזורק גט לאשתו (גיטי׳ עיזל) ההוא גברא
 דזרק לה גיטא לדביתהו הוה קיימא בחצר איגנדר
ל הגט ונפל ג ל ג ת  גיטא ״,) ונפל לפיסלא, פי׳ נ
 בפסל היוצא והבולט מן הכותל כדגרסינן (סוב׳
 י״ד: י׳׳ט. יעיייע פסל ב׳> פסל היוצא מן הפוכה
 ואמרינן (׳־ם י״״•) נפר ופפל מהאי גיפא. וניגדריה
 ם׳ זימני ברפואות׳ דמי שאחזו(גיטי׳ ס״ט קלים ע״ב).

 * אחי׳׳ה וגי׳ ם׳ זימני אי׳ כהוגן בכיי ו״ו וליד
 וכ׳׳ה בדפ״ר וכיה בע׳ מטח אבל בכיי ה״ב חסר
 ס׳ ובדפ״ע א״ ז׳ זימני, וגי׳ וניגדריה א״ ג״כ
 בנוסחאות ובכ״י ק״ט בע׳ מטח א״ וניגנדריה וכ״ה
 ברש״י ניט״ ולננדריה אבל כדס״ע ע׳ מטח
 בט״ס וניגרריה. ודע שפי׳ רבעו וכיה ממש סירש״י
 ככל המקומות הגיל טעם גנדד כמו גלגל ולפע״ד
 הוא מלים הדשומ׳ בהפוך האותיות כי גרדן ממש
 פתרונו גלגל ועיי׳ עוד ע׳ הקודם לזה. אבל בלים
 החדשה א״ גיכ נגדר, ם״ גלגל עיי׳ הה׳ לעווי
 בעמתיל אבל מה שהביא שם ציון מתעני׳ ב״ג:
 קא מגנדרא עלי לא כאן מקומו כי אם בע׳ גדר
 א׳ עיש וט׳יש] — (א״ב תרג׳ וגללו את האבן

 (בראש׳ ב״ט. ח׳) ויננדרון את אבנא")) י

hugeiige b  * גונךדא בל״פ בל״ע ^
 .feisige Erde) ב״מ ם׳. דוכתא דמחזקא
 טנדרי, סי׳ מקום שמעלה הר וטרשין וכן פי׳ הטלה
 בליע ופי כמו שהגהתי כבר בע׳ בגרונדי. ודע
 שגי׳ גרונדי מצאתי ג״כ בשט״מ לבימ ד,נ״ל וזיל
״ ד ארעא דטחזקא בגהנדי ב א  שם בשם ה ד
 תרוייהו משלטי גרונדי כמו גדיד והוא קרקע
 שמצויים בו סלעים קטנים שמעכבים המחרישה
 וכי, ובחידוש• הריטב״א לב״ט מצאתי כתוב וזיל
 וארעא דמחזק׳ בטונדי וטעות נראה לעינים הוא

) ב״ה לנכון כב״י ו״ו. 4) כיח לנכון בב״י ע׳ ) והובא בשערי צדק סי׳ י״ב. 3  י) בכ״י ו״ו ל״ד היב ניבוטא או אלפא. י
ו ובכ״י ה״ב הפלי וצ״ל תפילי׳. ל י פ ) כ״ה לנכון בכ״י ו״ו א׳׳ ב׳ וליד אבל בדפ״ע בטייס א s .אבל בדפיע בט״ס בדיהיא 
) בנו״ג וקא בעי למקלייה ואיננדד בקוטמא. 8) בנו״ג מתני׳ ן ולא חיישינן וכי. 7 י י ד  •) בנו״ג אטד ד ב פ פ א וכי ש
) וכה״ג י ) כ״ה לנכון בכיי ו״ו ל״ד ודפ״ר ודפיא וכ״ה בע׳ עגב ג׳ ע״ש אבל בדפ״ו בט״ס ענגיתא. 0  דאיגנדד לבור. י
 ברש׳׳י שבת פי. ד״ה כרשות ובנו״ג אזל ולשץ אינו יפה הוא עיי׳ בהפשב״ע ע׳ גנדר אבל גם דבינו גורס כן בע׳ פסל

) ועיי׳ עוד המתירגמן.  ב׳ ונעלם זה מהגדי״ב. ״
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 שצ״ל בגריונדי, וגי׳ הרא״ש ב״ט פ׳׳ו סי׳ י״ג גרנדאי.
 • וכל זה סיוע לגי׳ רבינו אבל מטה שמסדרו בע׳
 בי־ת כאלו הבי״ת שרשית נראה בעליל שנעלם
.y מעיניו גזע של מלה- ועיי׳ מיש במבוא פ״א צד 

 * גינדרונא עיייע גדרון.

Qeliinder, eig. das rings 
^ י ג / פ ״ ל י מ ל ו א ) ח ד נ  ג

 Umgebende) בר״ג דם׳ י׳ יוחסין (קידושי׳

 ע׳•) אנא פורתא דגונדריזנא הוא דקא עבידנא
 א׳׳ל טי מני ליה למר למימר מעקה כדכתיב
 באורייתא או מחיצה כדאמור רבנן. (א״ב בנוסחאות
ן כתוב גונדריתא). * [אחי״ה ודע שערך דיה  דד
 בכ״י ו״ו ליד וה״ב גנדרן אבל בפנים הערך
 גנדריזנא רק כ״י ו״ו גורס גם באמצע גנדרינא,
 וכן היה מונח הגי׳ לפני בעל כ״כ• וגוזר אני המלה
 גנדרז באותיות הפוכות גרדנז מל״ם הרשומה
 וטעמה מה שהולך וסובב ובהשאילה מעקה] —
x.׳jviv1>s(1)-0; = >.׳j־/.ivy-p(,)־o; = der) גנךךפום 
an Melancholie leidet u. gleieh einem 

 Hund odor Wolf beiit> בדיג דחגיגה <ג׳. סע״ג>

 והיוצא יחידי בלילה אימור גנדרפוס אחריה, פי׳
 חולי של שטות וכשעובר החולי!,וי פיקח להבי
 לא חשיב ליה שוטה כי עביד האי גרידא. (א״ב
 פי׳ קננדרופום בל״י חולי של שטות ובעל חולי
 זה לן בבית הקברות אוכל בשר מתים ונושך כמו
 כלב עיייע קנטרופום). * [אחי״ה ובעי קננטרופוס
 הביא ר״ב ירו׳ דתרומו׳ פ״א ד״ט: קננטרופום הלן
 בבית הקברות אבל בנג״ג קנוטרוכוס וטייס הוא
 ויותר טוב בירו׳ גיטי׳ רפ׳׳ז דמ״ח ע״ג קניטרופים.
 ומלה מורכבת היא וטעמה בל״י כלב ואדם.
 ובהוראה שניה כמו לוקנתרוסוס, פי׳ אדם של
 מרה שחורה ויצא בלילה ונובח ככלב או כזאב.
 וגי׳ גנדרפוס אי׳ בכ״י ה״ב וכ״ה נכון ובכ״י רו
 גנדריםם וכ״ה בנוסחאות ובכ״י ב׳ מינכען גינדרופם
 (עיי׳ ד״ס חגיגי גי י׳> וזה היותר קרוב למלה יונית

 רק נ׳ נשמט וצ״ל גיננדרופם. ורש״י פי׳ בענין
 אחר ע״ש] —

 גונדריתא פורתא 'דגונדריתא ע״ייע
 גונדריזנא,) כי כן גרסבע״ה).

zusammen- ״ ,V , ל ע י י ל  3בז(בל׳ים וכן ב
 tragen, einsammeln) תרג' אשר אצרו
ך (מ״ב כ׳׳ י״״ די גנזו אבר,תך>. * [אחי״ה י ת ו ב  א

 וכנ״ה הרבה פעמים בדר״ל, עיי׳ ברכו׳ יי: פסחי׳

 נ״ו. גנז ספר רפואות, שבת י״ג : שאלמלא הוא
 נגנז ספר יחזקאל, שם ל׳. בקשו לגנוז ססר
 קהלת, ושם: ובריש קהל״ר ואף ספר משלי בקשו
 לגנוז, ס״ג. נגנזו עצי קנטון, קט״ו. צוד, עליו
 וגנזו, קנ־ב: נשמתן של צדיקים גנוזות וכי, עיי׳
 מאמרינו על זה במ״ע דמ״ג חכ״א צד תקס״ה,
 פסחי׳ קי״ט. גנוז לצדיקים, יומי ט״ז רע״א בה
 גנזו בית חשמונאי וכי, נ״ב: משנגנז ארון וכי,
 ג״ג: במקומו נגנז, נ״ד. שקלי׳ טי: וידעו ששם
 ארון נגנז, מנילי כ״ו: ס״ת שבלה גונזין אצל ת״ח,
 חגיגי י״ב. אור שברא ביום אי עמד וגנזו, סוטי
 טי. נגנז אהל מועד, מיט: משמת ר״א נגנז פית,
 ב״ב י״א. אביתי גנזו למטה ואני גנזתי ׳למעלה
 וכי, ירו׳ סגד,ד׳ פ״א דייח ע״ד גנז טבלה של
 רפואית. פנהד בבלי כ״ו. ומיגנזו פי׳ מתחבאים.
 והשם גניזה שבת קט״ו. ירו׳ שבת דפט״ז דט״ו
 סע״ב, מגילי כ״ו: יומי י״ב: ויק״ר פכ״א מעונין
 גניזה. בית גניזה, םיי בית האוצר, עיי״ע בית
 גניזה. ועוד מן השם גנז, גנזא, חגיגי י״ב: גנזי
 ו w • ן ״
 חיים •וגנזי שלום וגנזי ברכה וכי, ססחי׳ קי״ט.
ד י  בית גנזיו של קרח, קהל״ר ם׳ שלח גנזי ד
 והוא מל״ט ועיי״ע גז ב׳ ומ״ש. וכיה בל״פ וממנו
 נאצל גזבר ע״ש. ובהוספת ך בסוף גנזך ד״ה א׳

 כ״ח, י״א וכן בביר ס״ס גנזכה] —
Gaza, Gazaka, Fa^ax.a Hauptstadt der) pj|!3 * 
 Atropatene in Med. ^™?)מ״ק כ׳ םע״א מעשה
 ומת אביו של ר׳ צדוק בגינזק וכ׳׳ה בנזיר מיד. אבל
 במסכי שטחו׳ סייב בגנזק של מדי, עיז ל״ד.
 ול״ט. ד״ע איקלע לגינזק, ועיי׳ תוסס׳ לד׳ ליד.
 ד״ה ר״ע שרוצה להוכיח בשם רש״י תעני׳ י״א:
 שצ״ל מר עוקבא אבל נגד זד, שדא נרגא הג׳
 שי״ר בכיח ח״ה צד רט״ז והראיה מב״ר פל״ג דרש
א מעשה דור המבול בגנזק של מדי ב י ק  ר׳ ע
 ולא בכו וכי. קידושי׳ ע״ב. נהר גוזן זה גנזק,
 ושם ע״א: נהר גנזק כה״ג הנכונה כע׳ ואני, ובנו״ג

 נהר עזק. והיתד, גנזק עיר במדי במחוז איטראסטיני•
 אשר על שפת דרומית של ים כםפי ועיי׳ כ״ח
 שם ונקראה העיר לעדות שטראכא Ta£a ולעדות
 פטלמיאום ואממיאנוס **Pa^a עיי׳ מאננערט

 ח״ה. ק״ב והלאה.

stohnen, גנח <בל־ע בהפך האותיות ^ פי׳ נהק 
 schwer atbmen) בם׳ הרואה בגט׳ על הזועות
 (ברכי׳ נ״טי> גנח גוהא2). ובפ״ג דם׳ יו״טשל ר״ה

 <ל׳יג:> וכתיב בה באימיה דסיסרא בעד החלון

 י) ר״ל ע׳ גונדרז של מעלה. 2) בכיי היב גנח גנוח, ובכ״י מ׳ גנא גיהא ובכיי ב׳ גנא עיי׳ דים ברכו׳ צד קס״ז.
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ר  נשקפה ותינב אם םיסרא (שופטי׳ הי! כ״ח) ט
.(  םכר אימיר, דםיםרא גנוחי גנח ומ״ם ילולי יליל,
א י נ  ובפי אעפ״י בנמ׳ ומניקה את בנה (כתיב׳ סי.) ת
 ר׳ מרינום אומר גונח יונק חלב בשנת. ובס־פ
. ( ' ה ק ה ד מ ה ן ב י ל ד ג ן פ י י א פ  מרובה בג
 ת״ר מעשה בחפיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו
 הרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שיינק חלב עז
 רותח משחרית לשחרית. ובביר פל״ג (ספל״ב)
 וישאד אך נח <ביאש' יי׳ ב״ג> אך פיעוט אף הוא
ל ו ע  גונח דם מן הצנה, ם״ מוציא קיל בעין ש
 ופשליך דם. * [אחי״ה גי׳ שעול אי׳ בכיי ויו
tussis ובל״ר husten פי׳ בלא״ש , JI— והוא ל״ע 
 ויפה העיר התשבי בעי שעול ראיתי בספרי
 רפואות שהורין לנטח שאדם מוציא מפיו מן
. והוא ל״ע ואחרי הביאו פי׳ הערוך  הריאה שעול .
 כתב וזיל וביש נופחאות כעין שועל והוא טעות
 סופר ע״ב. ובאמת כיה בט*ם בדפ״ע ובכ״ב ובענין
ח בל״מ או נ  גזרת המלה יתכן שהיא כפו א
 היותר טיב באותיות הפוכות נחג והוא ממש בל״ע
 אנח ונהק מלב _ובל״ם ״אתגנח ענינו רעד וחרד
 בלב. וגם בלים ענינו השמעת קול גדול
 ונאמר משור ומצאתי ראיה לזה מחולי׳ גיא: ההוא
ל ואישתמע קל נ ג י ח ו ת י ה וברשיי פ  ת ו ר א ת
 גניחותיה, פי׳ קול יללתו. ולועזו רש״י בב״ק
 פלידרא וצ׳ל כמו בחולי׳ פלינדרייש ובכתוב׳
 פליינדרי״א, פי׳ piaindre וועהקלאגען, יאממערן
 בלאיש. ועיי׳ מרפא לשון לרט״ל לכתוב׳ ועוד
 .י״ל שמלת גנח צ״ל נגח כני׳ כחולי׳ ונגח =
 פי׳ כל״ע כמו שעול כלוט׳ הוסטען

 בלא״ש. והבוחר יבהר] —

 . גנח <בל'ע r־^ raseh einhersehroiten) עובר
׳ טי) תרג׳ דגנח איסרטי ׳  ארחות יפים (יייזלי׳ ח
 ימיא. * [אחי״ה בנויג דחליף אבל בדפ״ר של
 תרג׳ אי׳ כגי׳ רבינו עיי׳ עטת״ר להח׳ לעיוי
 אבל בגזרת התיבה טעה במח׳ב. כי המלה
 היא ממש ל״ע הרשומה וענינה עבר והלך

 במהירות] —

(castriren, e׳jvo0־/o;, eOvov/^oj) ח (אולי מל״י נ  ג
 בם׳ השוכר את הפועלים בנט׳ ואלו אוכלין
 מן התורה <ב״פ יי׳•,) הני תורי דגנבין ארמאי
 וגנחין יתהון מהו, סי׳ מ ס ר ס י ן. * [אחי״ה וכיה
 בפירשיי. אולי נגזרה המלה מליי הרשום׳ וא׳׳כ
 הגי׳ העיקרית תהיה אונחין יתהון. ועוד גיל כי

 גנח בלים ^ הוראתה ערות הבהמה, וטמנו הפעל
 הפיר הערוד, עיי פרום] —

 גנכא = ג1נכא בל״ר gaunacum, gaunaca בל״י
eine zottige odor faserige Decke '[WiX/:^ ן 

 ng״odor Bek1eid) ותכסהו בשטיכה(שיפטי׳ ר׳, י״ח)
 תרג׳ וכסיתיה בטנכא וכן התרג׳ ויקח המכבד
. * [אחי״ה ודע שבדפ״ע מ"י ח׳׳ טיי)  ויטבל במים (
 ובקצת כ׳יי ע׳ הגי׳ גנכא וכן בפנים הערך גונבא
 בבי״ת אבל גי׳ כיי ב״ר ועה״ק שניב תמיד בכיף
 וזה העיקר וכן נראה מסדר של אותיות ושרי ליה
 מרא לריב כיי הקדים המאוחר כי סבר שהגי׳ גנבא
 יען כן מסדרו אחר ע׳ גנב, וכן הוא בכיף בתרג׳
 שלפנינו אבל במתורגמן הובא בכיית ורש״י ז״ל
 הביא התרג׳ במלכים בכיית וכן הביאו דד״ק
 בשרשים שרש כבר, אבל רש״י לשוסטי׳ הביא
 התרג׳ בכ״ף וזיל תרג׳ יונתן בגונכא ופירש רב
 האי טנכא גלוסקרין קוט״א בלע״ז ע״כ ורד״ק
 לשופטי׳ כתב בזה״ל: ת״י בטנכא ופי׳ רבעו
 דאיי ז״ל גלופקרא דנזכר ברזיל קוט״א בלעיז
 ובערבי גואבי כלש׳ התרג׳ והוא כסות עב יוצאין
 מטנו ציציות מן דצמר וכי, ובפי׳ רד״ק בדם׳
 וויניציאה הובא ל״ע בשם רה״ג גנאבי וזה פופכם
 .יותר לתרג׳ עם גי׳ בכי״ת וזה עולה יפה לפה
 שכתב רש״י כ״י (הובא בליקוטים לרש־י לר׳יא ברלינער)
 וז״ל ותכסהו בשמיכה תרג׳ גונבא היינו בל׳ כנען
 טנא, וכן סי׳ רב האי זצ״ל קוטא בשמיכה שהניחה
 לכסותו עכ״ל. והנה לדעתי בל אפונה כי עיקר
^ והוא בעין jPr דגי׳ בדברי רה״ג טבא והוא ליע 
 אדרת בלי בתי יד אבל בגזרת הטלה בודאי עיקר
 הגי׳ בתת׳ בכ״ף בני׳ כ״י ע׳ והוא ממש ל״י ורו׳
 הרשומ׳ ופתרונה בנד או כסות עב יוצאין טמנו
 ציציות. ועל אודות לשון כנען עיי׳ במבוא לזה

— [vii.החבור סיא צד 

Berg, Burg, גוננא, גוניזא (בל״פ » 
 Festung) בביב ע״ה: אר״ל עתיר הקביה
 להוסיף על ירושלים אלף טפף גינואות אלף קפל
 מגדלים אלף ליצוי בירניות אלף ושני שילה
 טוטסראות וכי, וכע׳ טפף הגי׳ גינאות ועוד שם
 בע׳ השייך לזה מבדפיע בטעות בע׳ מיוחד
 טטפראות) נשנה: כונניות; ושם הגי׳ אלף שילי
 טטפראות (ועוד טטר אפילות). ח־,נד, הגאון נדחק
 עד מאוד לפרשו וגם בעלי התופם׳ ביב שם דיה
 טפף ודיה קפל פירשו כפו רבעו נתן אע״ם שלא

א ישנן ר ס י פ ת ד י ט י י בנוסחאות אבל אי׳ בכיי כ׳ מינכען ולי וכן חיבות מים א ס  *)וגי׳ כה ח
) כ״ה בכיי ויי׳ ליד׳ ה־ב ורפ״ר והוא בב״ק פ׳. וכיח  בכיי כ׳ רק שם הסדר משונה עיי׳ ד״ס ריר, צר נ׳: י

 בתמור׳ ט׳ו:
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 הזכירוה נשם אבל הפי׳ קשה להולמו• וראיתי
 בשט״מ בסוגיא זו שהביא בשם הראכ״ד וזיל אלף
 טפף גיגאות ואלף קפל מגדלים כל אלה השטות
 לא ידעתי מה הם אבל מטה שמצאתי קפ״ל שהוא
 לשון מנעול באגדה דחלק בענין עשרו של קרח
 אמרתי כי כולם מנעולים אלא שמגדלים נקראו
 קפל ושל גינאות טפף ושל ברניות לצוי ושל
 טטפראות והוא מקום הצביעה נקראו לשני עכ״ל.
 ובמח״כ אין זה כי אם דברי נביאות חוץ ממה
 שאמר שמלת י קסל מנעול עיי׳ בסמוך. ובילק׳
 זכרי׳ ב׳ ס׳ רמז תקס״ח הביא הגי׳ מב״ב בזה
 הסימון: אר־ל וכי אלף קפל מגדלים אלף טפף
 גינאות אלף ליצוי ברניאות אלף ולשני טטרפאות
 וכי, וניב סירש״י מצ״ל סי׳ רשב״ם) ז״ל שהם
 אותיות חשבון והנכון כעיני שהם מגרשים
 ותחומים וכי עיש. אבל בעינינו אינו נכון. והנה
 בהשקפה ראשונה עלה בדעתי לשער כי כל
 המדרש בביב נשתבש ממדרש שהובא במד
 תהלי׳ שרט מזט׳ מ״ח והובא יותר נכון בילק׳
 תהלי׳ ט״ח רמז תשנ״ו בזה״ל ססרו מגדליה כמה
 גינאות עתידי׳ להיות בירושלים אלף קס״ד
 גינאות, כמה מגדלים עתידים להיות בירושלים
 אלף ורציו מגדלים, וכמה טטסראות עתירין להיות
 בירושלים אלף ותע׳ו טטסראות והיכן המים עולים
 על תתקצ״ב בירניות [וציל בריכות כמו שהוא
. והבאר עולה  כשו״ט ויגיד עליו רעו בילק׳ שם .
 להם ועיש]. ואחר עיון גדול אמרתי לישב המלות
 הזרות בביב הנ״ל כזה גינאות או גונניות הוא
 קבוץ מתיבת גוניא או גוננא ובל־פ הרשומ׳ ענינה
 מבצר, קסל הוא בל״ע ום׳ וכן פי׳
j גיכ מנעול, j מנעול, ליצוי ציל ליצזי ממש בל״ע 
׳ סי׳ כל בנין גבוה וא״כ ^ V  שילי הוא לים ״
 שיעור המאמר כיה למה שאמר הכתוב מכרי׳ ב׳, חי)
 פרזות תשב ירושלים בא דיל לנחם כי לעתיד
 לבוא תחת פרזות יבנו מבצרים מגדלים בירניות
 ובנינים גבוהים אלף טסף ג י נ א ו ת, פי׳ אלף
ם מסוסים (סי׳ בנויים בשור, עיי״ע טפף), י ר צ ב  מ
ם של י ל ו ע נ  אלף ק פ ל מגדלים, סי׳ אלף מ
ם י ל ו ע נ ו י בירניותסייאלף מ צ י  מגדלים, אלף ל
varena של בירניות כרזה ג״כ מבצר, בלים הישנה 
׳ הערוףטטפראות י ג ל ) י י ל  עיי״ע) אלף ושני שי
ם שטתםרשץ י ה ו ב ג פ י ג י ג  פי׳ אלף ושנים ב
TETpizupo;מהם ארבעה דרכים כי כ״ה בל״י 
zzzpizolo; או לגי׳ טטרסלאות בלשון יוני 
ם ועוד י ר ע ה ש ע ב ר  שטתפרשין מהם א

 דעתי נוטה כי נוכל לקיים גם גי׳ ופי׳ רבינו
 בענין טטפראות, פי׳ שני כנפים וזיזין של
 בנין עיייע טפף וט״ש. « זאת חקרנוה אחר

 יגיעה רבה.
Baldachin, Trau- גנן, גננא, גנונא (בל״ם חופה 

 י \T 1 T \I 1 י
 himmel der Brautleute) בם׳ היה קורא
ה (ברכו׳ טיז רעיא> רב אמי ע  בתורה בגט׳ קרא וט
 ורב אסי י) הוו קא קטרי נננא לד׳ אלעזר פי׳
 . כילה. כחתן יוצא מחופתו (ההלי׳ י״°׳ י׳) תרג׳
 כחתנא נפיק״מננוניה. • [אחי׳׳ה וכניה בגיטי׳ ניז.
". נפקו  עבדו גננא, נדרי׳ נ׳: כתב על בית געא.
 על בית גננא, ירו׳ ברכו׳ פ״ב דיה. םלקין מיעבד
 גנוניה דר׳ אלעזר, ירו׳ יבמו׳ פי״ג דייג עיג אי זו
 היא קטנה שהיא צריכה למאן וכו, אי זהו לדעתה
 עבד לה גנון ומלבשין לה קוזטידין וכי, ובדם׳
 זיטאט׳ הגי׳ קוזטירין וכן מצאתי ברשב״א שהביא
 זה הירו׳ בחי׳ ליבמות בסוגי׳ השיאה שלא לדעתה
 (יבמי׳ קיי־> וכיה בע׳ קזם שכתב רבינו בזה״ל בביר
 פ־כ״איל כל קוזמין וכי ע״ש, פי׳ תכשיטין ועדיים
 בל״י ק ו ז ט י ר י ן ע״כ והוא כני׳ דפ׳ר ודפ״ו וכיה
 בכיי ע׳ אבל בדפ״א קוזטין, ועיקר הגי׳ קוזמירין
 והוא בל״י o^iptov* תכשיטים קטנים ועיייע
 קוזמריא במרע. אבל בארז הלכו׳ מיאון סי׳
 תרע״ז מצאתי בזר,״ל בירר איזהו לדעתה עבדין
ן ומדכריןלה ז י י ז מ ו  לה גננא ומלבישין אותה ג
 גכר שלא לדעתה עבדין לה גננא ומלבישין לה
ם ג  גוזטיזין ולא פדכרין לה גכר ופי׳ ר״ח ו
ך גוזמיזין בל״י עדיין של זהב נתונין על ו ר ע  ב
 הענק ותלויין על חזה שלה. גננא פי׳ בערוך כחתן
 יוצא מחופתו, תרג׳ כחתנא נסיק מגנוניה. עכ״ל.
 נראה מזה שספר הערוך היותר שלם מונח לפני
xxx) בין אם ix בעל ארז(עיי׳ מבוא לעיל צד 
 כיון על ע׳ גוזמיזין שחסר לפנינו בין אם כיון על
 ע׳ קזם המצויין. שהש״ר ס׳ משכני יבוא דודי
. . י ת א  לגינונו, ושם פ׳ באתי לגני ובמיר סייג ב
 לגינוני, רות רבה פ׳ קטן מה את בע^תהי גנונך
 חסר וכי, ושם מה את בעי דיהא גנוניה חפר וכי
 והמדרש של גני ילגנוני הובא בעיקר המקור ריש
 פסקתא דויהי ביום כלות משה וממנה בילק׳ נשא
 רמז תשייא ואי׳ שם ושם באתי לגן אין כתיב
 כאן אלא באתי לגני לגנוני במקום שהיא עיקרה
 מתחלה עיכ וכתב הרב החכם מור,ריר שלמה
 באבער שם אות ט׳ לעוני סי׳ לחוסתי עיכ. ולי
 נראה שכיון הדורש על ליי ו׳י^׳ך פי׳ לידה ועיקר
 ברייתו של אדם או כיון לאותו מקום של אשד,

 י) ברפ׳׳ר הגי׳ רבמי ורבסי אבל גם בכ״י ?ז״ס ובאו׳ז הל׳ ק״ש סי׳ פ״א אי׳ כגי׳ הספרים.
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 שמכונה כל׳ נקיה גן, עיייע גן א׳ ופ׳׳ש. ובע׳
 כל ה׳ הביא ובינו מפסיקתא ויהי ביום כלת משה
פא דעלת כלתא לגנוניא  בזהיל כלת כתיב טו
 ע״כ ובפםיקתא דר״כ צד ו׳ הגי׳ לגנונא ודע
 שרביגו הבין כלת כמו כילה אבל בפסיקתא כלתא
 ענינה כלה ממש כמו שהעיר גיכ ריש באבער
א ו ה ש ה מ ל כ 0 ^ ע ־ ל  שם הערה קיו. סי׳ גננא ב
 מכופר, וסחוטה וכן בל״ם פירוש גננא חופת וכילת
 חתן ופשרש חפף וחפה נגזרה ג״כ םלת חופה,
 פי׳ ענין כסוי והסתר. ורש״י פי׳ במקומות הנ״ל
 גננא חופה אבל בכ־י רש״י לעירו׳ פי. כפו רבינו:
, ועוד אעיר כאן א נ נ י נ נ  'כילת חתנים עיייע ב
אן ענינו ״חוד ותשמיש המטה. י בל״ס ג  כ

 ודי בזה] —

 1 גנין(ננין, גנינים מל׳ים ל^-Fieiseiistiicke 4 או
Embryo, Foetus o) ביש t ^  מלי ערביי ״
 בכור לנחלה פ״ח בבכורו׳ <מ״ז:> ובפיק דכריתות
 <*׳•) ובהמפלת פיג בנדה (נ״י:) המפלת שפיר
 מלא מים מלא דם מלא גנינים י), פ״ גנינים
 •חתיכות של בשר ואינן1) שרן אלא יש בהן
 חתיכות גדולות כעדשה וקטנות כחרדל וראיה
 בגט׳ <?״־׳ ש=>3) בשלמה דם ומים ולא כלום הוא
( 4 ת ש ש ו ה ח נ י י א א מ ם א י נ י נ  אלא ג
 ניחוש שמא ולד הוא ו נ י ת ט ח י) וטפקנא רב
 אדא בר אהבה אמר גנינים תנן ופירשו גוונים
 הרבה ואם איתא דאיתמח כוליך, בחד טנא הוה
 קאי״. * [אחי׳ה עיכ םי׳ רד,״ג רק תיבות האחרונות
 הפרות ויפה תקנן המו״ל. וכסי׳ גוונים פירש׳י
 .בכ״מ הגיל וכן רע״ב רק בנדה פי׳ עוד ״פ״א
 גנונים תולעים שחתיכות הבשר חתוכה חתיכות
 חתיכות דקות כעין תולעים ע״כ, וכן פי׳ לבכורות,
 ולכריתות כתב בקיצור כן בשם ואני שמעתי,
 והוא נעתק מסי׳ הרטבים לכריתות עיש וקצת
 תיטה שהרב בעל תוי״ט לא העיר על זה כדרכו.
 וגוזר אני הפלה או פל״ע ג נ ד ה׳ פי׳ חתיכות
 חתיכות בשר ועיי׳ עוד ע׳ הבא אח״ז, או היותר

 טוב מליע הרשום׳ פי׳ שליל] —

 2 גנן (גנינים KIEIE בלים ^ MEHISTQCKE עיי׳
 ע׳ הקודם) בפיאה ירו׳ בגם׳ דם׳ כל זית

כ סע״א), ובהגדת ילפתו ם׳ ואתה תצור, '  יפ״ז י
 (תנחו׳ תצוה סי׳ ייג אגל בילק׳ חבקוק רמז חקס״ה נשמטה

 התיבח) בזמן שהיו הקרבנות היתד, פאר, ארבלית

 עושה סאה סולת סאה קמח סאה מורפן פאר,
 פובין פאר, קיבר מאה גנינים, פי׳ מורסן י) עבה
 היוצא מן קמח. * [אחי״ה בירו׳ הגי׳ גניינן אבל
 בפי׳ אהבת ציון לפהרז״ף גרס כני׳ רבינו, ואולי
 הפלה לים האפורה בע׳ הקודם לזה וענינה חתיכות
 עבין מקמח. ולמטה בהערה הצגתי הגי׳ המרע וכי
 אולי בל׳ איטליא semoia פמולע, פי׳ טורפן עב
 של קמח וא״כ המורע משתבש מתיבת איטלי׳

 הניל] -
י גנן בגם׳ דסוט׳ פרק ואלו נאמרין(ליי•־) &  נ
 גניני מלכות אני רואה בע״ה נרם גניסי
 ע״ש). * [אחייה לפי גי׳ זו תהיה ל״י ;ewxto;־,

 פי׳ מן יחום מעולה] —

Fiseherhaken, Wurf- ^ ס ״ ל כ א ( נ י נ ־ ג ^ ^ 

 0i8«n) תרג׳ ובצלצל דגים (איוב מ׳,
 ל־א> ובגנונא דנוניא). * !אחי׳׳ה אין לו פתרון,
 ולעיר נ״ל לתקן ובננוגא והוא ממש ל־ם כינוי
 לאגמון שצודין בו דגים, וכן פי׳ הרד״ק בשרש
ם י פ ג כ ד ם בו ה י ד ק ו ר י ש ל  צלל: כ
. ועיי׳ עוד בפי׳ לאיוב. ועוד ו ת ו ל י ן א  ו ם ע
 כתב בשרשיו שם וזיל וי״א שהוא כלי העשויה
 פשבטים יכנס בו ראש הדג ונלכד בו ע״כ וכן
 רש״ לאיוב סי׳ צלצל פוכת דגים ע״כ ותהיה אז
 גנונא מענין גנן א׳ פי׳ חפה ופוכה וכן בל״ע.

 והראשון ג״ל עיקר. ועוד י״ל שהוא <1״ע
 = מאן, פי׳ צל הלילה יפותר צלצל מכסילת של
ללן (איוב מ׳ ביב) ג׳׳כ  צל, י ובאמת תרגום צ

— [ ה י נ ו נ  ג

;Geburtstag *{p/inx גנס (= גטסיא, נניפיא בל״י 
Kennzeichen, Merk- נניסי גט€י בל־י ;.ידי&׳רך 
 mai) בס״ק דעיז <פ א מ״ג דף ח׳•) ויום גניסיא של
( . יום הולדת את סרעה (כראש׳ מ׳. כ׳ (  פלכים י
) יום ג י נ ם י א דפרעה ״). 8 י מ ל ש ו ר  תרגום י
ו (צד קכיו וכיה בביר פ״ק וילק׳ סיף ט ח  יבפפיקתא דנ
ף ס ו ם י ה ר ל פ  ויחי רכז קס׳יב, עיייע הוגנים ומישי) א

 לאחיו עד שלא ירדתם לכאן היו נוהגין המצרים

ג בנייתו׳ ובבכו׳ אי׳ גנינץ אבל בנדה גנונים אבן בגי׳ רהיג לסד׳ט צד ליא שממנו נעתק א־ת באות כל הפי׳ ) וכה׳  י

) וכה״ג בפי׳ רהיג אכל בנוסח׳  אי׳ כני׳ רבינו. *) בפרהיג אי׳ עוד כולין. י) ובפי׳ רה״ג אי׳ וראיה שכן אמרנו בגם׳. 4

) כ״ה בדפיר וניד. בפי׳ רתיג אבל בדפ״ע ונימוח. ״) בדפ״ר ובדפי פיזי המודע וכיה בכיי ו״ו בי אבל  בנדה חסר. י

A פי׳ מורפן J ב המדע וציל המרע ולא ידעתי פירוש ואולי צ־ל הבדיה והוא ל״ע ^  בכיי ויו א׳ ול״ד המזרע ובכיי הי

) כ״ח לנכון בכ״י ביר אבל ברפ׳ע ה בדפיר וכייר, בידו׳ במשנ׳ עיז שם אבל בדפיע אי׳ גנוסיא. 8 ) כי  של קפח. ז

 נשמטה מלת ידוש׳. •) כיה בכ״י ביר אבל בדפ״ע גנוסיא׳ ובכיי ה״ב גינוסה ובנויג בתר״י א׳ גגוסא.
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 בי בעבד משירדתם לכאן הודעתם גנוםיא שלי,
 פי׳ בל״י יום גיניסיא יום הולדת למלכים י). —
 ובם׳ אלו נאמרים בכל לשון בגט׳ ששה שבטים
 • (סוט׳ ל״״ אמר להם גניטי מלכות אני רואה, פי׳
 תכסיסי מלכות י). — ובוז משפחות(איוב ל״א, ל״ח
ט י ש ד  תרג׳ ובסיר גניסתא, לישנא אחרינא ו
 יחוםיא5). (א״ב פי׳ בל״י מוליד ויחוס, ובנוסחאות
 דידן כתוב גניני). * [אחי״ה ההערה האחרונ׳ סובבת
. ודע שמלת גנים,  על ציון מסוט׳ ועיי״ע גנן ד
 גנום בל״י;svoץ וכן בל״ע ופר׳ ענינו שוה
 סי׳ יחוס ומשפחה. וכניה פסיקת׳ ,רבתי החודש
 צד ל״ב. בת גינס, פי׳ בת משפחה מעולה וכן
 בשמ־ר רפליז מאי זו גינוסיא א״ל מגינוסיא שלך
 וכי, שהש״ד ס׳ ישקני אשר, בת טובים ובת
 נניסים, אסתיר ס׳ ויאהב: בת גנוסיס, ססיקתא
 החדש צד נ״נ בת טובים בת גינוסים, פסיקתא
 דשמעו צד קי״ז: מובא בילק׳ ירטי׳ רמז רס״ה לא
 בת טובים את ולא בת גינוסים את, ילק׳ אסתר
 רמז תתרנ״ג בת גנופין. — והשם גינוסא הרבה

 בתרגומים עיי׳ המתורגמן ע׳ גנם] —

 * גנסרי תרג׳ משלי ט׳, י״ח ולא ידע כי רפאים
 שם בקצת נוסחאות .אי׳ ולא ידע
 ד ג נ ס ד י אסלת שם וטייס הוא וצ״ל דגנברי
 וכ״ה בפשיטה ובכ״י תרג׳ סי׳ בלים ענקים ובקצת

 נוסח׳ דגוברי וצ״ל מנכרי.

Messer zum Scliaben, xvr,7׳TT,p,) גנוסטלי * 
 v^Tpov, -y'piov./) נדה י״ז. שקל
 בגנוסטרי, מ־ק י״ח. ובגנוסטרא אסיר אבל בכיי
 מ׳ ובמקומות הרבה אשר הובאו בדם שם צד ביט
 אות ע׳ הגי׳ נגוסטרי וביד, בערוך ע׳ נגסטר עיש
 ובמו״ע שם. וכאן עיקר מקומו וסי׳ בליי סכין

 ומגרדת.

Ortsname wahrsch. am See Genezareth,) 3נסר 
 7xplT׳,lWr) בפ״ק דםםחי׳ בגט׳ כל מקום
 (פסחי׳ ח׳:) מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים

 וכי, ובד,מעביר ס״ג במעשרות (ט״״ סוכת גינוסר 4)
 אעפ״י שיש בה ריחים ותרנגולין פטורה. י״מ
 מקום קרוב לטבריה ויש בו גנות ופרדטים. ים

 כנרת (במרב׳ ל״ר, י״א; יהושע ייג׳ ב״» תרג׳ ימא
 דגנוסר. ובילמדנו בפרש׳ שלח לך •אנשים כי
 תבאו אמרו רבותינו למה גנוסר גני סרים אלו
 המלכים שהיה להם גנות בתוכה ור׳ יהודה בר׳
 סימון אמר למה גינוסר שהיה לנפתלי חלק בתוכה
׳ (דיה א׳ י׳׳ב, ליד> ומנפתלי שרים אלף5)׳ מ א נ  ש
מי  ומלמדנו בפי לאלה תחלק הארץ וכן ונפתלי ו
 גמלו גינוסר. * [אחי״ה כייר, בכיי ויו א׳ וב׳ וכ׳׳י
מן גבולו ובדס״ע בטיס נ מי  ל״ד, אבל בכ״י ה״ב ו
 גבולו. ודע שגם ממקומות אחרים יש להביא ראיה
 כי גינוסר היר בגבולו של נפתלי עיי׳ ד״מ ב״ק
 פיא: ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתד.
 וידוע הוא כי תכונת ים גינוסר בדרומה של טבריה
 היתה אי לזאת נקרא ג״ב ים כנרת בל־ס ימתא
Y1 דטיבריוס ובל״ע בכירה טבריה ובל״י 
 ;TY!? T$ep1*80, ובב״ב קכ״ב. וילק׳ פנחס רמז
 תשע״ג משמע בסירוש כי גינוםר בחלקו של
 נסתלי היה שכתוב שם נסתלי עולה ותחום גינוסד
י אילה ל ת פ  עולה עמו וכי, וכן בב״ר סציח פי׳ נ
 שלוחה בית השלחין הה״ד מכנרת ועד ים הערבה
 . . א״ר ברכיה כל חוף ים של טבריה נקרא כנרת
 ולמה הוא קורא ננוסר וכי, ובב״ר ספצ״ט נפתלי
 אילה שלוחה זו בקעת מוסר וכי, ובספרי וזאת
 הברכה פ־ שניה וילק׳ הברכה רמז תתקס״ב נפתלי
 וכי ומלא ברכת ה׳ זו בקעת גינוםר וכי. — וכנ״ה
 ברות ר׳ ם׳ ליני ומלק׳ קהלת רמז תתקעיד פעם
 א׳ היה יושב ושונה בבקעת גינוסר ע״ש. מגיל׳
 וי. וירו׳ מגיל׳ פיא דיע. כנרת זו גינופר(ובידו׳
 גיניסר) ועוד שם בירר והכתיב <ם׳א ט״ו, כ׳)
 והערבה עד ים כנרת מעתה שני גוניסריות היו ?

ת ירח.  או לא היו אלא שני אבטוניות כגון מ
 וצינבריי וכי ועיי׳ ביר פצ״ח. ושם מקום גיניסר
 או גינוסר בלי ספק על שם ים כנרת נקרא ובזמן
 בעל כו״פ היתד, כבר על תילה וכעת לצפון טבריה
 בערך שעה אחת חרבות גאנםו״ר עיי׳ תבואות
 הארץ למהרייש צד צ״ט: ושם המקום נזכר עוד
 בירר מעשרות פ״א דמ״ח ע״ד א״ר יוסי שאל
 יונתן בן חרשא איש ג י נ י ס ר את רבן גמליאל
 וחכמים ביבנה ובתוספתא דכליס ב״ב דפיה א״ד

) וזה בדעה אחה בע־ז י׳. מאי יום גינוסיא יום הלידה, ובזה העני! בב״ר סיפ פיח ויהי ביום השלישי יום גינוסיא של 1 

 פרעה עיש במיכ וכן בשמ״ר פטיו משל למלך שנולד לו בן וב׳ ועשה לו המלך יום גנוסיא, וביר0 ר׳׳ה פ׳ג דניט. היה
 מעמיד בני אדם ביום גיניסיא שלו לומד לא במהרה אדם נופל ביום גיניסיא שלו ע־ב, תה עיקר הגי׳ והוא בעצם תומה
^־ פי׳ סימנים ואותות ההיכר ובנו״ג גנוני עיייע גנן  ל״י פי׳ יום הולדת. «) לפי גי׳ זו תהיה המלה ליי הרשומ׳ ?71׳
 ד׳, וכן גי׳ רש״י שפי׳ גווני מלכות בחכמה גבורה ויופי. 3) כ״ה בכ״י ו״ו ול״ד וצ״ל ודשיש וכיה ל״א של תרג׳ בכיי
) בנו״ג גנוסר ובדפ״ו ובכ״י  הרג׳ הובא בעמחיר לה׳ לעווי ע׳ יחוסא עיי״ע דש ד׳, אבל בכ״י ה״ב ובדפ״ע הגי׳ רטיש. 4
 מ׳ גניסר ובידו׳ גיניסר. 5) בתנחו׳ שלח לך וכן בתנחו׳ פנחס לי׳ אבל בב״ר קלספצ״ח אי׳ בזהיל ולמה הוא קורא מוסר

ם איר יהוד׳ בר סימון ע־ש ומנפתלי שרים אלף. י ר י ש נ  רבנן אמרי ג
41* 
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 יוסי שאל יונתן בן חרשא איש גינוסו לפני זקנים
 ביבנה. ומברכת חפירות ויפיה של ניניפר הרבה

 לדבר בן מתתיהו על המלחמו׳ גי. יי. חי] —

Go then oder S k y t h e n 1 ,  = גנתא (
 Soldaten, Diener, gens, gentes 2) בילמדנו
לק ל") כגנות: ביון ׳ (בתנחו׳ ב ע ה ט  כאהלים נ
 שיצא נח מן התיבה העמיד הקב־ה ממנו שבעים
(  אופות וחלק להם את הארצות ונתן גנתייא,
 לגנתים ומצרים למצרים ומחלק והולך ובחר לו
 הקב״ה ארץ ישראל והושיב לתוכה י״ב שבטים.—
 .בב״ר (פל״0 [וצ״ל ל״ב] (לפניני פל״א> צהד תעשה
 לתיבה עריקין הויגן מן קופוי גינותא בהדא
 בטיפא דטבריה. * [אחייה ועיי״ע בטט ב׳ וקצת
 שינוים שם. ודע כי בכל כיי ודפוסי׳ ראשונים
 שני הציונים הנ״ל נכללו בע׳ אחד ורק ר״ב בדפ״א
 הפריד בין הדבקים ואחר ציון ראשון מילמדנו
 כתב עיייע גרמטיא ואחר ציון מביר כתב וז״ל:
 א״ב סי׳ כמו נונדא חיל וצבא ובנוסחאות דידן
 כתוב גונדא, עכ״ל. ובעי אפריקי הרחבתי דבורי
 להוכיח כי גנתים הם עם של scythen וארצם
 גינתיא, נינתא, קונתא, גותייא היא Scythia ע־ש
 ועתה איסיף אולי היא ארץ Gothia ובליס גותיא.
 ועיי׳ עוד ע׳ גרממיא. אכל בציון השני מביר י״ל
 כדעת ריב כי הוא כפו גונדא ובפרט לסי
 נופחאותינו וכן לני׳ כיי ו״ו עיי״ע בטט ב׳. אבל
 נוכל ג״כ לקיים גי׳ רבינו ואז המלה ממש לשון
ם ובסרט אנשי מלחמה י ש נ  דופי הנ״ל וענינה א
 ועוד אנשים הסרים, למשמעת של אדון היינו
 משרתים, וראיה לזה כי באיכ״ר פ׳ בלע כתוב:
 א״ל חד גונתאי אנא קטלית לדין, פי׳ חד מאנשי
 הצבא ואולי שם ט״ם וצ״ל חד כותאי כפו שהוא
 מעט קודם לזה ע״ש. ובאמת בידו׳ תעני׳ פ״ד
 דס״ט רע״א הגי׳ איל חד כותייא אנא וכי. ירו׳
 פנהד׳ רפ־ב די״ט םע־ד שפע ר׳ יודן נשיאה וכעם
 שלח ג נ ת ן לטיתפום לד׳ לקיש, ובידו׳ הוריות
 רפיג דפיז. הגי׳ שלח גותיין לפיתפש וכי. ובשני
,gentes מקומות צ״ל גונתין, פי׳ משרתים בל״ר 
 ובפד׳ שפואל ם׳״ז השפיט הסופד התיבה הזרה.

 וירו׳ ביצי פ״א ד״ס ע״ג ר׳ אבהו הוה נחת מסחי
 בהדין דיפופין דטיבריה והוה מיפתפיך על תרין
 גותיין, פי׳ היה מומך על שני משרתיו ויפה פירשו
 בעל פני פשה טתיין הן נערים גדולים הפשרתים
 אותו ע״ב ובעל קהיע פעה במח״כ לפרשו שני
ם ואחריו נגרר בעל הגליון בדם׳ קרטאשין. י ד פ  נ
י  ועתה זכינו להבין המלה שהבאנו במבוא <פ״ב י
) דיל מלת ג ו נ ד ק א שמציין ר״א זכותו x v m 
י התלפוד כיי בשם רב צמח גאון ר ק י  בספרו ע
 מבלי לפרשו ולדעתי גונדקא היא גונדא או
 גונתין של כאן, פי׳ אנשים ופשרתים• והמלה
 נשמטה בסנהד׳ ק״ז. וילק׳ ש״ב רמז קמ״ח ושם
ם היינו י א כ  כתוב בפקום גונדקא מלת: ם ל
 שלוחים. ע״ש היטב. — ועוד נפצאה הפלה גינתיים
 ממש בהוראת ל״ד gontes, ם״ בני עטים ובלא״ש
 Heiden, וזהו בילק׳ תהלי׳ פפכיה ם׳ רמז תש״ב
 אם עשו שונא ליעקב שנטל מפנו הבכורה
 לטבריים פה עשה לגונתיים מה עשה, וכפדרש
 תהלי׳ מזמר כ־ה בקצת יותר נכון רק שם תיבת
 גונתיים נשתבש׳ לפלת ענתותים אבל במקום
 טבריים גרס נכון ברבריים. וא״כ כצ״ל בילק׳ אם
 עשו וכי שנטל מטנו הבכורה הדין עמו לברבדיים
 מה עשה לגונתיים מה עשה, כלוט׳ מה חטא יעקב
 אבינו לברברייס ולאומות אחרות כי שנאת חמס

 שנאום, וזה אמת ויציב] —

 גס (בל״ד gross, crassus, grossus) בדמאי (פ״ב
 מ״י) וכל המשפיעין במרה גסה רשאין למכור

 דמאי, פירוש כי מדד, גפה הואיל והלוקח משתכר
 הלוקח מפריש אבל המוכר מדה דקה כגון החנוני
 הואיל והוא משתכר הוא מפריש לפיכך אינו
 רשאי למכור דמאי אלא אס כן מתקנו. ביבש
 שלש קבין ובלח ךינר(רמאי שס טייי> נתנו שיעור
 ליבש ונתנו דפים ללח. ותנא דבי ר׳ חייא נתן
 דמים ליבש ושיעור ללח דהכי אטריק הין מדד.
 גפה מן הין ולמטה מדד, דקה שומן מדד. דקה
). ובם׳ ד׳ בשביעית  משומן ולמעלה מדר, גסה,
 (°״») בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים
 ועשבים מתוך י) כדרך שהוא מלקט מתוך של

) ודע שרוב פי׳ זה של דכינו הועתק מידו׳ דמאי פ״ב דגיג. שכתיב ) כ״ה לנכון בכיי ויו ובדפ״ר אבל בשדפיע גנתים. י  י
. על  שם תיל מידה דקת הואיל והמוכר משתכר המוכר מפריש, מידה גסה הואיל והלוקח משתכר הלוקח מפריש .
 דעתית דהדץ תניא נתנו שיעור ליבש לא נתנו שיעוד ללח תני רבי ת״א (ועיי׳ בתוספת׳ דמאי פ-ג ושם בשינוי) הין
 מידה גסה מן הין ולמטן מידה דקה טמן (וגי׳ רבינו שומן וכיח בעי דק אי׳ אבל גי׳ הר׳׳ש לדמאי שם ובתוספתא שס
A פי׳ מטבע קטנת עיי׳ פי׳ אהבת ציק למהח״ף) מידה דקה מטמן ולמעלן מידח גסה עלדעתיח i a x לימון והוא ליי , p ^ 
 דהדין תנייא נתנו שיעור ללח ולא נחנו שיעור ליבש נתנו דמים ליבש ולא נתנו דמים ללח ע״ב ואולי נשמט בערוך אחד תיבת
: ח י מ ק ד י אבל בכל זאת קשה שפי׳ קצת בענין אהד וכבר התעורר מהדזיף בסוף מבוא הירושלמי צ מ ל ש ו ר : י ה ל מ ה ׳ י  פ
 שבהרבה מקומות פי׳ רבינו כהית׳ ולא הביאו עיש. י) וכיח במשניות ובידו׳ אבל כמשני שבבבלי בטיס בתוך, ובכיי מ׳
ם ועשבים, אולם בידו׳ גמרא שביעי׳ רפ״ד לי׳ ג״כ. י נ ב א  לי׳ אבנים כסו שלי׳ בערוך אכל במשניו׳ ובירר אי׳ עצים ו



ה כ ם ש ס - ג  325 נ

 הכירו את הגס הגם. הכי סוניא דמתניתין •מלקט
 אדם עצים ועשבים מתוך שלו את הגם הגס כדרך
 שהוא מלקט מתוך של הבירו בין דקין בין גטין
) והן אומדן י ל  נחשדו להיות מלקטין את הכ
 בגטין ליקטנו התקינו שיהו וכי בתלמוד ירושלמי.
 <ייי׳ ׳8ביעי׳ יפ״י יל״ה•) י). בס׳ אלו טרסות (חילי׳
 פ״ג ם״א> דרוסת הארי בגסה דרוסת הגס 3) בעוף
 הגס. סי׳ עוף הגדול כמו הנשר והדומה לו. ובם׳
 כיסוי הדם (חילי׳ פ״ח-> לא בזבל גם ולא בחול
 גם *X * [אחי״וז וכנ״ד, םסחי׳ ק־ז: אכילה גסה.
 ירו׳ ססחי׳ ס״ד ד*ל ע״ד בהמה גסה, תוספתא
 שבת רסי״ג על גבי הגס ועל גבי האימרא היה
, ס נ ג ר ״ ו נ ב 1 ו 2 ר 6 ת צ ב ׳ ש ב ס ם מ ׳ ׳ ק ו צ א ל ת פ ס ו י ת י כ  ב

י חיג>. והקבוץ חגיגי ב ם ג ״ ט ג דייד. ב ״ י ח פ ב ׳ ש ו ד י ב  ו

 כ״ו. כלי חרס גסין, ירו׳ ברכו׳ ס״ב ד״ד ע״ד הדא
 דתימר בדקים אבל בגסים וכי, ירו׳ שביעי׳ פ׳׳ד
 דל״ה. בין דקין בין גטין. סי׳ גס בכל מקום ענין
 עב וגדול. וגוזר אני המלה מליר הרשום׳ ואות ר׳
 נשמט׳ או שהוא ממש ל״ע ־*י^. פי׳ גדול ועב.
 ויפה עשה רבינו שהבדיל את הערך הזה מע׳ שבא

 אחריו שזה מגזע אהר] —
stolz sein, sich uberheben, t ^ ?  Djj (בל׳׳ע ־ך-^, *
 brustcn) בם׳ ואלו מגלחין בגט׳ ואין מברין
ת (מ־ק כיו םע׳יב> ת״ר ההולך ו פ קו  אלא על מטות ז

 לבית האבל אם היה לבו גס בו יברוהו על מטות
 (זקופות) [וצ״ל כסויות] s). ובס״ק דסוט׳ <«׳:> וכל
 הרוצה לראות בא ורואה,) חוץ מעבדיה ושפחותיה
ג ׳ ׳ ׳ ע י ס י ג ) ו ז ח א  מפני שלבה גס בהן. ובם׳ מי ש
 °ע־י» [מפני שלבה גם בה בשפחתה]. ובכתובות
 כס׳ הכותב לאשתו בגט׳ הניח סירות <n,1:> ההוא
 גביא דאמר 7) נכסאי לטוביה שכיב אתא טוביה
 א״ר יוחנן הרי בא טוביה׳ אמר טוביה ואתא רב
 טוביה׳ לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי
 איניש דגיים ביה הא גם ביה״). בם׳ האוט׳
< ב י ע ח ר י ׳ ס י ט י ג ) ד י  התקבל בגמ׳ יר׳ אליעזר אוסר מ
 מהו דתימא במערב הא לא איתיה קא משמע לן
 דילמא בהדי דאזיל מינם גייס ביה י). בסיק דחולין
> ר״ל אכשר ב ״ ע ס

" י"ח  ל ו ח  בגט׳ מתוך הטבעת (
 בחוד דכיבעא קרי עליה ר׳ יוחנן גייסא וגייסא0,).
 ובר־ג מדד,(=׳:>הכא מי איכא למימר חזאיואתאי
) ורילמא הגס הגס חזיתיה"), " י א ת א י ו א ז  ח
 סי׳ ר״ח הגס הגם בניחותא אתאי לפיכך לא
 הרגישה ביה 3י) וי״א קרוב לבדיקה ראתה זה הדם
 ולא ידענא ביה כדאטרינן <נחיי׳ י"ב•) לבו גס
 בה ״). וכן סי׳ גײםא גײםא דהכל שוחטין קרוב
 קרוב לראש מלש׳ לבו גס בה ופירושו לבו קרוב
 לה. וכן כל גס בתלת ענין סתרונו אחד הוא לכל
 והמשכילים יבינו"). בר־ג דטוט׳גיז׳•) אזהרה לגסי

ת ל י מ ח ה א ב ו ת ה כ ד ו ק נ ז ה י ר א ך פ ו ר י ע ״ כ ב ע ש ד ) ו . י ! ה י ת ו ר ש ׳ מ י ל ל ו כ ת ה ׳ א י ׳ ל ו ד י ב ; ו ה י ת ו ר ש ׳ מ ו ד י ש ב י ד ׳ ה י ) ג  י

ל ו ד ג ר ה ק ו ח ת ה ת א ו ע י ט ד י א ל י ב ה ה ז ׳ ו י ר ד י ו מ ל ת ת ב ו ב י י ח נ פ ה ל א ה ב ד ו ק נ ע ה ״ פ ד ל ב ב ד א ו א ד מ ן ע ו כ ח נ ז ׳ ו ו ר  י

ד ו ב כ ל ת . פ ס ו ה ב . ו ׳ ס א ׳ ג ך ע ו ר ע א ב ב ו ם מ י ש ד י ק מ ל ש ו ר י ה ר ש מ ו ׳ ל ה ג ר ע ד ה ״ ד נ צ י פ י ד ו ג ר פ ס ץ ב נ ו ל צ ״ ט י  ד

, ר י י ת ה ר ו ק ו ח ם ה כ ח ב ה ר ם ה ג י ש א ו י ר ר ח י א ת י א ד ד ו ע ל : ו ׳ ׳ ה ז ר ב ע ב א , ב ר מ ל ם ש כ ח ב ה ר ב ה ת ח כ ״ ד י ׳ צ י ד מ ו • נ ן ו נ ב ל  ה

כ ״ ח מ ה ב ע ם ט ל ו . א ט ״ ׳ נ י ת ס ק י ד ב ׳ ו ס א ׳ ג ך ע ו ר ע א ב ב ו ם מ י ש ד ׳ ק ו ר י א ת י ב 5 ה פ 4 י ו ג ר פ ס ץ ב נ ו ל צ ״ ט י ר ה ל מ ו ד ג  ה

ת ו ל מ ך ה י ר ע י ב 4 כ 0 ד 3 ה צ נ ו ש א ה ר : ל ש מ ר כ ה ן ב א מ פ י י י ר ״ ר ה א מ ל פ נ ר ה ק ו ח ל ה ו ד ג ב ה ר י ה ד י ד ר י ר ו ע ת ר ה ש א  כ

ח ק ו ר ן ב כ , ו ו מ צ י ע נ פ ר ב מ א א מ ו ס ה ג י ב ר א ת ה ס ו ר ת ד ו פ ר ו ט ל י א פ ת ב ו ל מ ה ה ו ל ע מ ק ל ה ר ט מ ב ל ס ו ו מ נ י ׳ א ש ו ד ד י ו מ ל ת  כ

ר צ ו ם ק ו ש ב מ י י י ח כ ג ו ו פ ז ס ז ג ן ד י ד ׳ ה ו ר ת י ו ח נ מ ת ב ו נ ב ר ק ל ה ש כ י ר ב , ו י כ ם ו ר ל ח א ש י ץ ה י צ ב ע ו ח ל כ ״ ה ז א ב י ב ם ה  ש

ת ל ת מ מ א ב ת ו ו ח נ מ ל ב ה א ל ע מ ה ל ב ׳ ש ש ו ד ת י ל י מ ב כ ש ׳ ח ש ו ד ת י ל מ ת ל ו ח נ מ ת ב ו ל ן מ י ת ב ק ס פ מ ה ה ד ו ק ן נ ו ר ס י ח י ע  ו

ץ י צ ! ע י נ ל ע ה א ל ע מ ה ל ב ת ש ו ח נ מ ת ב ל מ ל ו ו ד ל ג ל ק כ ר ׳ פ ש ו ד ל י ז א מ ו א ר ו ה ז ו ז ג ק ד ד ל ה ה א ט מ א ל ו פ י ה א ב ׳ ש ש ו ד  י

ו ה ז ץ ו נ ׳ ה ו א י י ו ׳ ׳ כ ב , ו ב ״ ה ד ו י ל ׳ ו ו ב י י ו י כ ה ב ׳ ׳ ) כ . י כ ״ ה ע ט מ ם ל י נ ו י ל ה ע ק ו ד ב ה ו ל ע מ ה ל נ ו ת ח ת ך ה ו ר ע כ ב י ה א י ה  י

׳ י י ע ח ו י ד נ ו מ ל ע ב י א כ ל ת ה א י ץ ג ״ י ר ה ב י ) כ 5 . ס ג ג ה ״ ו נ ) ב 4 . ז ג ״ ה י ג ע ה ״ פ ד ב , ו ש י ׳ ע ז א ׳ ג ע א ב ב ו ת ה ו פ ס ו ת ׳ ה י ג  כ

ג ׳ ר נ ) כ 7 . ת ו א ר י ל ל ב ב ׳ ב נ ש מ ב ת ו ו י נ ש מ ל ב ב ו א ״ א מ ״ י פ ט ו ׳ ס ו ר י ה ב ״ כ ) ו 8 . ] י ל ר ע י ב פ ו ד י ׳ ל י ׳ ס י נ ו מ ד ׳ ק י נ ו א ׳ ג ש ד ח ו  ע

ן כ ה ו י ב ו י ב ר ט ר ס ה י י ט ׳ ב ז י פ ר ו ״ פ ד ל ב ב , א ר ״ ב ד ו ״ ל ו ו י י ו ״ כ ה ב י כ ת ו ו א ח ס ו נ ה ב נ ו כ נ ג ה ״ ה ) כ . י ו ה ר ל מ א א ד ו ה  ה

א ס י ג ג י ו נ ) ב י 0 . ס י א ס ג ג י ג מ ״ ו נ ) ב • . ה י ס ב י א ג ה ה י ס ב י ג ג . . ר י ו נ ב , ו א ו ס ה ״ ט ה ו י ב ו ר ט ׳ ב י ג ה ה י ב ו ב ט ס ר י ק מ ב  ו

א ׳ ׳ ב ש ר ׳ ה י ח ל ב ״ ח ז י ל ר ׳ ש י ך פ א ה ב ו ן ה כ ) ו י 3 . י כ א ו מ ל י א ד י ש ו י ק א מ ג ו ׳ ׳ ו נ ) ב . ״ ר ׳ י פ ד ן ב ו כ נ ה ל ״ ) כ . ״ א ס י  ג

ל ן כ כ : ו ע ׳ ׳ פ ד ל ב ב ו א ־ י ו ״ כ ד ב ו א ן מ ו כ ה נ ״ ) כ י . י ה ס ב ו ג ב ן ל י א . ש ח י ׳ כ ב ו ת כ ׳ ב י י ע ) ו י 4 . ש ״ ו ע י ל ו ע ש ק ה א ו ״ ב ט י ר ה  ו

ק ר ת י פ ת א צ ס מ י י ה ג ל מ ה ו ל נ י ב ס ר ח י מ ה ש נ ו ר ח א ה ה א ר ו ה ל . ו א ו ם ה ג מ ו ג מ ן • ו ש ל , ו י כ ל ו כ ד ל ח ן א ח ת ן פ י נ ד ע ו מ ל ת ס ב  ג

ה ש ד ח י ה ס ר י פ ש ל ב י ques ו ו ל , ד ע י ס ל ן ב כ ו ד נ ע ׳ צ ל י quaetu ב ה כ ש ד ח פ ה ״ ל ב ד ו נ ע ׳ צ ש ל ב י yeiTtov ו י ל  כ

פ » ל ה ב י ב ו ו ת ש ת א ו ח ל א ע ׳ ב י ס פ י ל ג צ א ה נ ז מ ל ו ע ג ע י פ ם ש כ ח ח ה ״ , נ ז ״ י ת ש ב י מ ג ו ״ מ ע ד ״ ׳ ט י י ב ע ו ר ו ק נ ו ר ת  פ

י ס י י א ג ק ן ד נ י ז א ה . ק ח ״ ׳ כ ב ו ת כ ה ב ל מ ד ה ו ה ע א צ מ ת נ ע ב ד ר ק ב ו ו ר ן ק י נ ע ב . ו ע ״ ו מ ׳ ב ם ז ׳ ג ע ח ו ט מ ׳ ל י י ^ ע j s » 

ת ו ז י מ ר ה ב ת ז ה א ן ז י ר י כ י מ ״ ש ר י פ י ו ד ד ה י ב ס י י ג ו ד ח א ל נ י ז א ח ק י ד נ ל ה ב י א ד ד ה י ב ס י י א ג ל א ד כ י י ה ל י י מ נ : ה ם ש , ו י ד ד ה  ב
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 הרוח מניין וכר [עד] כמה גדולים נמוכי רוח וכי,
 ־ (שם0 י) כ ל א ל ו ג ס ק ר ו ב י ע נ י ן ה ם י).
ו (כרכי׳ י־טז ומגיס דעתו. כלפי ת ט י ש ש׳ מ  ב

 למעלה')׳ פי׳ שטורח ל ה ק ב י ה 4) יותר מדאי
 ועובר הוא ומזלזל בדברי חכמים שאמרו לא נכון
 לעשות כן כההוא מעשת דרבא דם׳ חסידים
 (תעני׳ כ׳יי:> מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי

 האי למחר אשכח־ה לסורייה דמרשם בסכיני 5)
 ועוד אתה הטרחת תאנה להוציא מידותיה בלא
 זמנה (תעני׳ ב״י•) י). (איב סי׳ גס בל״י מתפאר
 וגאה רוח ונעתק עיקר טלה זו מלש׳ עברי גאה
 כאשר יבינו יודעי לשון יוני ותרג׳ בגאות רשע
 (תהלי׳ י׳, ב׳> בגסות רשיעא). * [אחי״ה בונת ר״ב

 או על ליי;oyxo או על ל״י;y5wvo ששניהם
 ענינם גבהות לב וגס רוח אבל הביא ממרחק עדותו
 כי ל״ע הוא כמו שרשמתי בתחלת הערך וסתרונו
 גאה וטי שמתסאר וימלאנו לבו לעשות או לדבר
 מה ולא יחוש. ובא הפעל ברוב בצירוף לב או
 דעת ורוח. ד״ט ברכו׳ מיז. גס ליה דעתיה, עירובי׳
 ניד. אם מגיס דעתו וכי׳ מגיל׳ י״ג: ואם הגיס
 דעתו. קידושי׳ סיב. ורוחו גסה, אבות ס״ד ט״ז
 הגס לבו בהוראה, שם פיו ולא מגיס לבו בתלמודו,
 ירו׳ סנהז״ סיא די״ח. הגיס דעתו לדון יחידי.
 חולי׳ פיט. ינים דעתו, ירו׳ מעשרות רפ״ב דמ־ט
 ע״ג להגס את לבו שיאכל, תוספתא מעשרות
 פ״ג מימי לא גס לבי לומר וכי, שט־ר פיו מי
 הנים את לבך, ויקיר ס״כ גיסו לבם, דב״ד פ״ו טי
 שמנים את לבו לדבר בגדול ממנו. ובלא הופסה
 ך־ט סנהד חי. חזייה דהוה קא גאים, בט״ר פייט

 היה מגיס, ושם: עמד והגיס במעמד לגיונותיו,
 והשם גס רוח אבות ס״ד, מיז. והקבוץ נפי רוח
 עירובי׳ נ״ה. פסחי׳ ס״ו: יוט׳ ל״ז. חגיגי י״ח: ב״ב
 ע״ח: סנהד׳ צ״ח. זבחי׳ ס״ח: ויקיר סי״ז, ירו׳ ססחי׳
 פיר. דל־ב. מסכי ד״א פי״א. ושם מופשט גסות
 או גפות רוח, שבת ל״ג. פימן לנפות עניות,
 סוכ׳ כ־ט: ונפות כנגד כולן, פוט׳ ה׳. כל שיש
 בו גסות נפחת, קידושי׳ ט״ט: י׳ קבין גסות וכי,
 ב״ב ע״ח: אדם שיש בו גסות וכי. סנהד׳ קיא:
 גסות שהיה בירבעם וכי, ירו׳ ע״ז פ״א דליט:
 גסות רוחו של ירבעם וכי, ויקיר סיי לכסר על
 גסות הרוח. — ודע שערך הנוכחי נפרד בדס״ע
 לג׳ ערכים ובלי נכין הוא כי על הוראת סתרון א׳
 הטבעו. ובדס״א ועה״ק הסדר כל הסחות יסהאבל
 בדס״ו וסיז׳ ועוד הקדים המאוחר ומאחר את

 המוקדם ע״ש] —
 HD3 = D3 <בל״ע rulpsen, aufstosson) בפי
 האשה עושה צרכיה בגם׳ כמין צמרמורות
 <נדה ם״ג:> ראשה כבד עליה ואיבריה כבדין עליה

 ורותתת ומסה 7). בפסיקתא דותאמד ציון (צד קל״א)
י ר פ ס ן (איכ־ר ג׳י ל״ט> ו נ תאו  ובמגילת איכה מה י
) אביתיכם במדבר אני אמרתי 8 ם י ר ב ש ד א  ר
 לתת להם לחם קל כדרך שהמלכים אוכלים שלא
 'יהא אחד מהן גוסה ודלריא אוחזתו י) והן
 מתרעמין ואומרין ונפשנו קצה בלחם הקלוקל
ל א ע מ ש ן י ו ש ה ל ס ו  (במדבר כ״א, הי>׳ ם״ נ

ל כ א ת מ מ ח ן מ ו ר ג א מן ה צ ו י ל ה ו ן ק ו ג  כ
ב נראה ״ א ) . ( י 0 י ר ו ל ד ז ״ ע ל ב א י ר ל ד ו ד ב  כ
 שהגי׳ נכונה היא נווסא ודייריא וסי׳ נווסא בליר

 וקריצות בלע׳׳ז פריווי״ץ = -בל״צ prive פערטרויט וכן לועז ופי׳ •בקידושי׳ ליג. גיסי בת רבנן ועיי׳ עוד בגיטי׳ סיא:

) כונתרבינו  דיה גס בה. וכן הענין קידושי׳ פ״א. שאני רב ביבי דשושבינתית הוא (רש״י בעלת ברית לו) וגייסא ביה. י

 על הרבה מאמרי רז׳׳ל בענין גסות הרוח השנויים בדף ה׳ עמוד א׳ עד דיה עמוד ב׳ יען כן השלמנו מלת עד. י) כהל׳ג

) בנו׳׳ג המגים דעתו כלפי מעלה פאי היא, ותיבות מאי היא לי׳ גיכ בכ״י ט׳ כמו  נכונה בכיי ו״ו, ובדפ״ע מגומגם. י

) כ״ח בכיי ו״ו א׳ ב׳ ול־ר וכ״ח ט ושיעורו אחד הוא. 5 י ׳ , ואין נ ה ש ק ב  שלי׳ בערוך. 4) ובכ״י ל״ד ובעה״ק שנ״ב הגי׳ ב

 בעיי וכן הביאו רשיי לחולי, קל״ג. ד״ה נזוף וכן ראיתי מצויין בכיי ב׳ בד״ס לתעני׳ צד ע׳יד: ובנו״ג דמרשם פורייה

) ושם הגי׳ א״ל בני אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה  בסכיני ובדפ״ע בט״ס דמר בסדיני וצ״ל דמרשם בסכיני. 6

) כה״ג בכיי ו״ו א׳ ובי ול״ד וכיה בדפ״ר וכ״ח בנוסהאותינו אבל בדפ״ע רותחת וכנראה כתיג r .פירוהיה שלא בזמנה 

ו וכן הוכיח בעל חוייט בנדה פיט מ״ח דיה ר ש ס ב ח י  של רמב״ם כי בהלכות אסורי ביאת פיה הל״ב כתב או י

J , פי׳ הלך בכבדות ויגיד עליו רעו איבריה כבדין. o j צמרמורת ועיי׳ בהפשב״ע בע׳ גס. וניל לגזור מלת רותח מל״ע 

) כיח בכיי ע׳ פאריז והוא בפיסקא א׳ דיה ובין תפל ושם הגי׳ שלא יהא דולריא אוחזתו אבל בפי׳ מאיר עין הביא גי׳  י

 הכ«י שלא יהא גוסת ודלריא אהזתו ובילק׳ דברי׳ רמז תשיץ הגי׳ שלא יהא אחד מהם גוסרודליא אין ספק שהיה לפניו

־  גי׳ גוסה ודלריא ונשתבש למלה אחת כמו שהעיר בצדק הרב החכם מוהר״ר שלמה באבער בפסיקתא שם הערה כיט

 ״) כהיג בכל כיי וגי׳ דלריא הובא׳ ג״ ב בילק׳ בשני המקומות הרשומין כע׳ גוטא ע׳׳ש וכ״ה בפסיקתא וכיה בעי דרריא

) כהיג בכיי ו״ו א׳, ב׳ ליד וכיה בעתיק שני׳ב ושם ההוספה י  בסיא. אכל בדפ״ע בכאן דלוריא ובמד׳ איכיר דולרייא. 0

ר ב ל א י ש ג ר ע פ צ י ״ ן. עיכ ואמת ונכון הוא כי זח ענין המלה ו ט י  עוד מחמת מאכל כבד ו מ ע ל ה ל א ד ס ק

» פי׳ הוציא קול מן הגרון מרוב אכילה, וע־ד ענינו הקיא והשם בל׳׳ע  כל״ע הרשום׳ וכיה בל״פ וכ־ה בל־ס כי 1
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 מין חולי אשר בו מתאפק האדם להקיא ואינו
 יכול וכן לפורשים בים, פי׳ דייריא בל״י ורוט׳
 חולי השלשול). * [אחי״ה האחרון אמת הוא כי
 כן ענין הטלה *diarrhoea, Stippoi ובפרט לפי גי׳
 הנכונה שהובא׳ בע׳ ד ר ר י א אבל מ׳׳ש בטלת
 נװםא וכונתו בלי םםק על ליי *״׳vow ול״ר
 nausea בל נכון כי אין לשבש הנופחאות ואין
 לפקפק אפיתת פירוש רבינו לפי כ׳׳י ערוך, ור״ב
 יען כי לא ראה פי׳ ב״י ערוך אמר מה שאמר,
 וראיה לפי׳ וגי׳ רבעו מספרא בהר פרשה ג׳ פרק
ע מיק׳ כיה. י״ט) אוכל ב ו  ד׳ למה נאמר ואכלתם ,1ש
 ולא גופי, ופי׳ הראב״ד כתב לזה: ולא אכילה
 גפה- פי׳ אכילה גפה אינה לשבע אלא פשטידי״ו
fastidium, fastidio בלע׳ז. ר״ל בל״ר ואיטי ופרובע״ץ 
 כלום׳ Ekei בלא״ש והנכון כי גופי הוא שם פפעל
 גפא, ופי׳ הוציא קול מרוב אכילה ועוד פי׳ הקיא.
-  ובילק׳ בהר רמז תרס׳׳א נשמטה הטלה הזרה] י

j d u r ch 8 c h 1 a g e n = durcli- בל״ע) D3 
 mischen die Speise, Gotriinke) בטי שטבל
 פ״ה במכשירין <מי"*> האשה שהיו ידיה טהורות
ה בעץ ר י ד ק ת ב ש ח ו  ומניפה בקדירה, פי׳ ב
 פארור י). ובפעילה בם׳ קדשי המזבח(י׳׳ז > רביעית
 דם שהגים בה טהורה, פי׳ שניער או שו*ך בה

I בשום דבר בעולם במקל או בכוש טהור אותו 
 הפגים אע״פ שהאהיל עליו טיט כיון שהגיס בה
 לא סגיא דלא חסר מרביעית ממאי דדביק למקל
 הלכך טהור אותו דם ולא מטמא באהל. * [אחי׳יה
 וכניה בשבת סיז: והמגים בפני אפרוחין יש בו
 פשום דרכי האמורי ובכיי שים הסר כל המאמר
 וכן לי׳ בעי קבע א׳, ובתוספתא שבת פס־ז אי׳
 בפקום זה הגי׳ הכוברת אפרוחים בכברה ואולי
 מנים של שבת ל״פ CrM = ביכתן, פי׳. כובד
 בכברה ואותיות מ׳ וב׳ ג׳ וכי מתחלפות. ע״ז ליח
 פע״א ורע״ב ובאת נכריה ופגיפה פירש״י מהפכת
 בכף. ובאמת כיה בל״ע הרשום׳ פהפך ומערב
 ומחלק לחלקים וכן ענינו של בחש בלים עיייע
 לפעלה. עוקצין פ״ה פיו י עד שיגום עיי׳ פי׳ וגי׳

 זו בע׳ גלגל א׳ ופ״ש] —

 Springraaus, Springhase) Oil בל״ם חגסא, או
schiau) םי׳ בל״פ ערום , c r  אולי הוא תואר ^

 I שפנים עם לא עצום (משלי ל׳׳ נ״י) תרג׳ והגפי
 דעטהון לא תקיף. (א״ב בנופח׳ דידן כתוב חגפי
 עיש). * [אחי״ה וכן מ;׳ חגסי משיג ר״ב על רבעו
 וכן השיג בעל כ״כ בע׳ חגם יען שהביאו בע׳ גם
 ובאמת בהעתקה פורית של פשיטה הועתק הפסוק
 כזה וחגסא דבצירין בחילא ע״כ ובזו הטלה העתיקה
^ ייח.  גם בויק׳ י״א, ה׳; דברי׳ ייד, ז׳ ותהלי׳ ק׳
 בכל זאת אני יורד להנץ בעד גי׳ רבינו כי אולי
 עיקר הגי׳ הגפי וה״א אינו מן השורש כי החכם
 שולטינם בפירוש פשלי הביא צד תפ״ג דעת של
 acuhar ערבי כי פירוש פלת שפן בל״ע ענינו
, פי׳ חכם וערום וא״כ גם או L r r  קיש ^
 גים ל״ע הוא מפש העתקת של שפן וטעמו ערום
 והרבה לפפר פחכפתו של שפן עיש וחקירות

 של בוכארט ח״ב צד ת״י והלאה] —
 SUB״ גס =גיסא (בל״ס גסא Seite) פסכתחולי׳
 פ׳ אלו טרפות «׳»c דהאי גיסא ודהאי
 גיפא פי׳ צד). * [אחי״ה עיי״ע גפם ג׳ ופ״ש] —
schwager, 38^* גיס (בל״ם גיסא בל״פ 
 Schwagerin) בפשנת פנהד׳ פרק זה
 בורר (סנהי׳ כ״ז•־) ובעל אמו וחפיו וניפו פירוש
 בעל אחות אשתו). * [אחי״ה וכנ״ה כמה פעפים
 בסנה׳ כ״ח: ע״ש ובידו׳ פנהד׳ פ״ג מ״ז ובידו׳ גט׳
 דכ״א: הגי׳ אגיסו ושם: אניסיה דר׳ הונא וכיה
 בל״ס כי גיסא ואגיסא׳ סי׳ בעל אחות אשה
 ולדעתי נגזר פל״ם הרשוט׳ וקטוע מן גיאפנא,
 פי׳ בעל אחות אשה. והקבוץ בפנהד׳ כ״ח: אחי
 וניפי, ובידו׳ שקלי׳ פ״א דמיו: שני ניפץ שירשו
c r i j  את חמיהן. ועוד ייל כי נגזרה הטלה מלים ^
 שטעמו קרוב עיי״ע גם ב,.׳ ולא כמ״ש פערלעם

chusur, chusra בפפרו עט״ש צד פיה כי 
 •־®-עכ אין פתרונו גיסא כי אם חפי וכ״ה בל׳
 qa<;u^^ עיי׳ יוסטי צענדלעקסיקאן צד ס״ט]—
Ochatz */•*״ גס = גרסא (=גזא בל״י *י ®  ו
 שמ״ר פרש׳ כי ידבר אליכם פרעה(פיט)
 ששה גפץ היה פראה להם בכל יום, פי׳ בל״י
 אוצר מלכים עיייע גזא). * [אחי״ה ר״ל ע׳ גז ב׳
 ע״ש ומ״ש, ובנו״ג בשפיר נופץ ובקצת דפוסי׳
 נשתבש נופץ וצ״ל גוםין כפו נזין, וכן בל״ם
 נפא, פי׳ אוצרות והראיה כי בילק׳ אפתר רפז

i ובל״ם גסיא. וכן מורגל בפי העט המדבר בלעגי שפת :אינאן מיש העה״ק, כי גרעפצין נגזר טל׳׳ר crepito, פי׳ l i a -

 קולי היוצא מן הגרון מחמת רוב אכילה ובדפ״ע הגי׳ משונה »פי׳ גוסה אכילה גסת ונפיחות בט; דלוריא לשק לע׳׳ז הוא

 דולורי׳ = dolore בלאי״ט פי׳ כאב. י) כן פי׳ רה׳׳ג בסדים צד ל״ת ודל ומגיסח בקדירה כגון אדם שנוטל את

ן נ ב ן ר ו ש ל ׳ פי׳ מנער ומהפך את הקדירה) ב > x i l l -J-Xj = ר ( ד ל ק ך א ר א  התדוד ומגיס בו את הקדירה י

ה עכ״ל. וכן פי׳ דה׳יג בעוקצין פ־ב מ״ו צד מ״ד בפי׳ לסד״ט עיי״ע גלגל א׳ אכן שם הובא מאמר פי׳ ר י ד ה ק ש ח  ב

ר והמו״ל לא הדגיש בזה מאומת. ד ל ק ך א ד ה ר בט״סיוצ״ל כמו כאן ת ד ל ק ן א ר ח  בטייח ת
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ו ת היה  תתרמ׳ו בתמורתו הגי׳ ששה ת ס ב ו ר י
 מראה להם ןעײ־ע תםװר] —

 * גס, גיס מיץ בלים e88en) ירו׳ סנהד׳ ם־ג
 דכיא ע״ג למיגס גו אריסטון, סי׳ לאכיל
 בסעודה, ויק״ר פכ״ה יתבין למיגם, ושם לא תשבוק
 אריסיה [וצ״ל אריסטיה עיי׳׳ע אריסטא] דיגסון
 אמר דלא תימר למיגס אתיתי, קהל׳ר ס׳ ושנאתי:
 מיגס גביה, אסת״ר ם׳ והשתיה: אית אתר דבעי
 מיגס ובתר כן שתי ואית אתר דשתי ובתר כן
 מיגס. והשם מגוס ויקיר שם דטגוסי עליל, וקבוץ
 •שם מגוסיא גסקין׳ ובתמורתו בקהל״ר ם׳ מה יתרון
 תבשילא עליל, תבשילין עללין, ובמקום דיגסון
 של ויק״ר הגי׳ בקהליר שם דיכלון. סי׳ גאם בל״ם

 אכל וטמנו גט גלימי גייצי עיייע ג״ץ.

gehcn, herantreten, be- !jr^ בל״ע) D5 * 
 gegnen) פסחי׳ קיי: כי הוי אזיל גס ביה
 ההוא טייעא׳ גיטי׳ ס׳ה: בהדי דקאזיל מיגס גאים
 בה, פי׳ קרב אצלו וסגע בו וכיה בליע, ונרדף עם
,  סעל גוז בל״ע ־־A, סי׳ חלף ועבר עיי׳יע גז ד

 * גסא (כסא = Becher) אסתר רבה ס׳ והשתיה:
t t t * 

 •אין אונס בסקתא לסוס דתטן שאתן בגסא
 וכי, ובילק׳ אסתר רמז תתרט״ח הגי׳ היה להם
 « כ ו ס גדול . . והוא נקרא פוסקא [בל״י באותיות
 הפוכות ;po׳i׳7x>, פי׳ כום גדול] והם משקים בו
 לכל אחד ואחד וכי עיש וא״כ גםא כמו כפא
 פי׳ כוס, ונם במקום פקתא ציל סוםקא והוא כמו

 סקוסא כליי הנ״ל ועיי״ע אססקא ומיש.
gae?u גסס (בל׳ הוצואריש גס מלשון בקטרי׳ 
ו (ש״ב י«ח,  Lanze) ויקח שלשה שבטים בכפ
י״ תרג׳ תלתא גסיסין. (א״ב סי׳ כליי ורו׳ כידון  י
 חנית שבט). * [אחי״ה והמלה היוני׳ ורו׳ כתבתי
 בע׳ גז י׳ עיש אבל נוכל לפרשה גם עיי מלה
 בקטרית וסרפית של הוצואריש הנ״ל שטעמה גיכ
 חנית. וסי׳ הרדיק לש״ב הנ״ל שבטים: ולהב
 בראשיהם כמו חניתות היו וכי׳ ועיי׳ עוד הרלב״ג

 שם] —

Kampf, derim Todeskampfe \ j r *  DD3 (מלים £
 liegt) בדייג דם׳ י׳ יוחסין(קייש׳ ע׳א••) עילם
 נופפת כבר פירשנו בע׳ בר [ה׳]. ובם״ק דאהלות
 «=יי> אפי׳ גוסס זקוק ליבום. *[אחייה וכנ״ה
 שמחו׳ רפיא הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר, ירו׳
 שבת ס״ב דיה. מעשה בי ר׳ ליעזר שהיה גוסס
 וכי (ובסגה׳ פיח. ואבר׳ר פכ״ה הגי׳ כשחלה ר׳
 אליעזר). ערכי׳ ס״א מיג הגוסס והיוצא ליהרג
 וכי, תוססתא שם רסיא הגוסס ובן שמונה לא

 נידר וכי, סנהד׳ ע״ח. "גוסס בידי שטים, והקבוץ
 גיטיי כיח. ערכי׳ ייח. קיחעז׳ ע״א: ב״ק ס״ה. קיו.
 שבועו׳ ל־ג. ל״ז: רוב גוססין למיתה, ולנקבה
 בשבועו׳ ל״ז: נשותיהן גוססות. סי׳ גוסס החולה
 אשר הוא בסרק המיתה בהאבק עם המות ובל״ס
 טעמו קרב ומלחמה. ובםיה״מ לערכין פ״א פי׳
 הרמב׳ם בזה״ל גוסס ידוע והוא שקול גרונו נשמע
 בשעת המיתה עיכ וא״כ האצילו מענין גסה עיי״ע
 גס ג׳ ובהגהת ח״ט רסי׳ רי׳יא מפורש גוסס המעלה
 ליחה בגרונו מפני צרות החזה שזה יקרה סמוך
 למיתה ע״כ ובהגהת א״ע ס״ קכ״א ס׳׳ק וי, סי׳
 גוסס: תרג׳ על צד תאמנה על גססיהן כלומר על
 חזה שלהן וענין גוסס הוא שהקרוב למיתה מעלה
 ליחה בגרונו מפני צרות החזה ע״כ וא׳כ נוזרו
 מע׳ הבא אחיז. ויותר נכון היה לו לגזרו טל״ע
 ־****u צר ודחוק בגרונו עד שהוא קולו נמוך.
 וכעל תיו״ט בערכי׳ פ״א מ״ג סי׳ בדרך רחוקה

 ע״ש] —

(Scite בל־ם גסא J & , u ׳  גסס <= גיסא בל״ס ^
> מפני : ח ״ ה מ ר  בר״ג דס׳ בא סימן התחתון »
 שנושאות את אחיהן על גססיהן על צד תאמנה,
 (ישעי׳ סי׳ יי> תרג׳ על גססיהן, י״ט גםםיהן חזה
, ט״י) גססיא. ׳ , ד ׳ ׳ ג ר ק י ו 4 וי״ם כסלים ( ד  של
 « [אחי״ה פי׳ בל״ם ובל״ס צד וכסלים ואולי ג״כ
̂׳,־, סי׳ בל״י שכן אשר דר בצד  קרוב בענין rtov׳
 הבית אבל מיש רימיז בטייר ח״ב כיח, כ״ט כי הוא
Y ׳ve:<IOV כלוט׳ מה שבולט ויוצא י *70׳7̂׳  לי
 מבנין, קצת רחוק הוא. ולרוב נמצא רק גיסא דים
 יוט׳ ע״ז: בהיאך גיסא׳ קידוש׳ ל״ג. באידך גיסא;
: ז י  שם עיב רעיא להא ניםא דסרת, עירו׳ ט
 אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא, ב״מ ס״ו. כי רכיב
 גמלא מהאי גיסא וכי ושדייה בוץ גיסא, שבת
 ק״י. בהאי גיפא ובהאי גיסא, גיטי׳ פ״ז: להאי
 גיסא . . להאי גיסא. נדה כיח. דוק טינה להאי
 גיסא. ושם ס״ו. כי היכי דתהוו עליך להך גיסא
 נתהוי עלך להך גיסא ובע׳ דם א׳ הגי׳ בחד
 גיפא . . לאידך גיפא ופי׳ עיש ובתופס׳ שם
 דיה כי. בכורו׳ מיד: אניסא לית לן בה וע״ש
 סירש״י. קהליר ס׳ אל תבהל על גיסיה שפוך
 עיייע גלש. ועיי׳ עוד ע׳ גסן קודם ע׳ גע] —

 * גיסתה ירו׳ פוט׳ ס״ט דכ״ג ע׳ד ט״ס תחת
 גיתתה עיי״ע גת.

bauchiges בליע ydwTpa גסטרי(א׳ מל״י 
 Oefass, Napf; ב׳> לדעת רבעו הורכב מליע
) בשבת בם׳ המצניע ־ ^י -?J חלק Theii ומן תרמטרי
 בסיג<י״י-> ובריג דס׳ בא סימן התחתון(נד״ מ״0.)
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 אמר רב אסי שונין כלי חרס שיעורו בכונס
 משקה ולא אמרו מוציא משקה אלא לענץ גסטרא
 בלבד מ״ט אמר מר זוטרא בריח דרב נחמן לסי
 שאין אומרים הבא גסטרא לגסטרא')׳ סי׳ חצי
 כדה שזורעין שם העשבים וקורין בל׳׳י גסטרא
 ובלע״ז גרשתא י) ובל׳ ישמעאל קצריה, ובלש׳
 משנה נצרא י) ובלשי קדש עציץ 4) ואם ניקב
 החצב במוציא משקה אומר הבא נסטרא והניח
 תחתיו כדי שיקבל מה שיזוב ממנה אבל אם
 הנסטרא נופה מוציאה משקה אין אומר הבא
 •נסטרא שיקבל מה שיזוב ממנה דתנן בכלים ם׳
 רביעי <מ־ב> וכן') נפטרא שנתרועעה ואינה מקבלת
 פשקץ אע־ם שמקבל אוכלין טהורה שאץ שירים
 לשירים י). פי׳ כי עיקר נסטרא כלי שנחלק לשנים
 הוא והיינו שירי כלי7). ובס׳ ח׳ שרצים בגם׳ אין
) אין עושין מי מלח :  עושץ הילמי (שבת ק״ח
 מרובין לתת לתוך הכבשין שבתיך גשטרא. (א״ב
 סי׳ בל״י מין כלי אשר לו בטן גדול וגם תחתית
 הכלים נקרא כן). ובפ״ק דע״ז בגט׳ עיר שיש בה
 ע״ז (י״ג:) ונשויה גפטרא8) אמר קרא (דביי׳
 י״ב׳ ג׳) ונתצתם את מזבחתם• לא תעשון כן
 לה׳ אלהיכם (ש=״ י׳>, פי׳ חותכה לשנים חציה
 נופלת בכאן וחציה נופלת בכאן כלוט׳ כאלו עושה
 אותה נבלה אמר קרא ונתצתם את מזבחתם
 וניתוץ כן הוא שמשליך את האבנים אילך ואילך
 ואמר קרא לא תעשון כן לה׳ אלהיכם כל ענין
 נתוץ. ובס״ק דחולין בסיף השוחט מן העורף
 (חילי׳ ב״א•) ובם׳ השוחט אחד בעוף בגם׳ שהט את
ט <שם ליב:> אמר חזקיה עשאה גסטרא נבלה9). ש ו  ה

 ובם׳ אלו טרפות בגט׳ נשתברו רוב צלעותיה
 (חולי׳ נ״ב. ובדפי רמיל בט״ס ב״ב•) גפטרא קא אמריתו

 הא [רב] נמי גסטרא קאמר. פי׳ כיון שניטלה מן
 הבהמה צלע מכאן וצלע מכאן זה כנגד זה הרי
 זה גסטרא. ובם׳ העור והרוטב בגט׳ המפשיט
 (חילי׳ קכ״י•) התם, דגורר את הטפילה, דצלקיה
), ובם׳ ד׳ פיתות  פיצלק הכא דעבדיה נפטרא0,
 בגט׳ מצות הנהרגין(סנהד׳ נ״כ:) ואימא דעביד ליה

ע גופו ואינו מתיז צ מ א ב ו כ ת ו ח ש ׳ י  גסטרא, פ
 ראשו אלא חולקו לשנים. ״ [אחי״ה הועתק מפי׳
 ר׳׳ח לסנהד (בכ״י אנגייל׳ ח* ק״ז) — ויתר דוגמאות
 לערך שלנו עיי׳ בע׳ גצר וט״ש רבינו מנוסחאות
 שונות. ודע שקשה הדבר לקשר שתי הוראות של
 גסטרא לכללן בערך אחד כי בהוראה ראשונה
 ן םתרונה בל״י כלי ועציץ בעל בטן וכ״ה בל״ר
 האמצעי gastrum, סי׳ עציץ ותחתיתו צרה. וכן
 בל״ע של הטון בטיית כפי׳ היפה של רבינו. אבל
 בענין לישויה גיסטרא (ע״ז שם וחולי׳ כ״ז. דל*
 לשויח גיסטיא), עשאה גסטרא ועוד בדוגמאות הנ״ל

 אין הדעת סובלת הסי׳ הראשון(אף כי הריט״ז
 בט״ר ח״ב, קפ׳׳ג רוצה לחברן שלא כדת) יען כן
 חשבתי לגזר בהוראה שנית מלת נסטרא כי היא
( פי׳ חלק ומן טרי י פ  מורכבת פן גם בליע ו
ם כפי׳ רבינו י נ ש ק ל ל ח  במקו׳תריוא״כנפטרי נ
 וכן רש׳׳י לעי׳ז הנ״ל או י״ל שהוא כפי׳ ד״ח ועיי׳ עוד
 הרץ בחוליי םפ״א בי הוא ש ב ר רק לא בל״י כי אם
I ענינו שבדם. וזה h בל״ע ואות ט' נופפת כי 
 לשונו של פי׳ דד,׳׳ג לפד״ט צד ך׳ (בכלי׳ פ״ב מ״0
 גפטרא ליי פי׳ כלי חרש שניטלו אונין(אזניו)
 וכן בהמה שלא נשחטה כהוגן או נ ש ב ר ה רגלה
 שטה גסטרא' עכ״״ל. ועוד י״ל כי הרי״ש נוספת
 וגסטא ממש ל״ם^—^*׳ פי׳ שבור ושברים. והבוחר

 יבחר] —
 גסטר = קנצטרא (מל״י אמצעי׳ ,»TT£pv׳1v./־
(*jKiiTspvoCj Vasserbehalter, Cisteme 
) לרוח " ת ו ש ע  בויקי׳ר אשד, כי תזריע פרש׳ ל
 משקל <פט״י> ״) אין לך כל טיפה וטיפה שהיא
 יורדת מן הרקיע שלא ברא לה הקב״ה נפטיא
 בפני עצמה פ״א קנצטרא, ובפ׳׳ג דם׳ השותפין
 (ב״ב ט׳׳ז•) כל טיפה בראתי לה דפום בפני עצפה.

 * [אחי׳׳ה לדעתי פתרון הטלה בל״י האמצעי׳ י
 הרשוט׳ פקיד, פים ויען שהביא רבינו גם מאטד
 מב״ב חשבו רפ׳יל והח׳ לעור ואחרים כי גפטר או
 קנצטרא הוא כמו דפום של ב״ב הנ־ל וטעות הוא.
 ובענין מושג שיש ברקיע מקוד. טיס עיי׳ חגיג-

 י) גי׳ גסמרא ב״ח בנדה אבל בשבח גיסטרא וכיה בריב הדפוסים בשאר מקומות. ובספד מפתח לדבינו נסים בשבת שם
.Blumentopf, grasta פעם א׳ גסטרא ופעם ב׳ גיסטדא ושם, צד מיג, בטייס רב אשי יציל רב אסי. *) בלאייט 
) עיי״ע גצר. *} עיייע עציץ שפי׳ שנן נקרא בל׳ ישמעאל אציץ ועיי״ע אציץ. משמע שיבינו מכנה גם המלות אשר  י
 גזען מלשונות נכדיות בשם לש׳ קדש יען השתמשו בהן ח״ל ועיי׳ בפיא של מבוא לזה החיבור ושם. הארכתי. 5) בנוסח׳
 ליי. י) כמשני שבמשניו׳ שירין לשירין ובר״ש וברע״ב כגי׳ הערוך אבל במשנה דש״ס" שיריי! לשיריץ וםפיה׳מ להרמב״ם
) וכן פי׳ רע־ב שם: שירים של כלי היינו שברי כלי, ורטבים: חתיכה מכלי. וכן פי׳ הדיטב״א  נשמע שגורס שארי עיש. ן
) ודע שבנו״ג בדף  בחי׳ בנדה וכתבו התוספ׳ בנדה מיט. פי׳ ר״ת גסטרא הוא שבר בל״י. 8) בנו״ג ולישויה גיסטרא. י
ה עשאה גסטרא נבלה י ק ז ה דאמר ח י ק ז ח ל עשאר. וכי אבל ממה שאי׳ בדף ליב: וליחשוב נמי ד א ו מ ד ש מ  כ״א. א
ק יה עיי׳ הפשב״ע ובאמת כן גרם הרא״ש בספ״א ז  נדאת בעליל שגם לעיל בדף כיא. עיקר הגי׳ בגי׳ רבינו אמר ח
) ולפנינו לי׳ וגם לי- ) ב״ה בדפ־ר. ״  דחולי׳ סי׳ כיה והגרי-ב לא הרגיש בזת. 0י) ודמ׳׳ל השמיט חחלח המאמר, ״

 . בילק׳ איוב רמז תתק״ד.

42 



ל ) ש א ת ט ו ק ר - ג ט ם  330 ג

 ייב: הובא בילק׳ מלכים א׳ סרמ׳׳ז קצ״א וילק׳
 יחזק׳ א׳ רמז שליט ועיי׳ מאמרנו בט״ע דמ״נ
 הביא צד תקס׳׳ח והלאה. והראיה לאמיתת פירושנו
 שגפטרא טעמה מקוד! מים כגון גומה ובריכה ממה
 שאפרינן בתופסתא עירובי׳ פ״ו אחת עוקד! ואחת
> אע״ם א י ט פ י ׳ ג י ג ט ה ״ ק ו ל צ צ א א ת פ ס ו י ת ״ כ ב ו  גפטרא (
 שנתמלאו מערב שבת שופכין לתוכן בשבת וכי
 ועוקד, הוא גומה עיי״ע עקה, והקפיץ במכשירין
 פ״ב מיג גסטריות שישראל ועכו״ם מטילין לתוכה
 וכי, פי׳ בריכות .כמו שאי׳ שם בתחלת המשנה
 ע״ש ירכינו הביאו בע׳ גצר וסובר שהוא מן ערך

 הקודם לזה] —
 גסטחא)(=.קסטךא מל״י אמצ׳ rpx׳x»7 והוא ל״ר
 castra, Kriegslager) כפוף הלכה קמא דם׳
 אין עומדין (ניני׳ ליב:>') וכל גסטרא בראתי בו
( . א י י כ ת ק נ ש  ל׳ קרטון*.). ובסיג דכל כתבי הקלע (
 ובאו אנשי גסטרא של צפורי לכבותה מפני
 שאפיטרופום של פלך היה נ). ובפ״ג דפ״ק דסוט׳
) וככר שלחה מלכות ה כ ר ב ת ה א ף ז ו ׳ ס ק ל י ב ו ״ ע  (י״ג ס
 הרשעה אצל גסטרא של בית פעור הראוני היכן
 פשה קבור. ענין שלטונות המה. (א״ב פי׳ קסטרה
 בל״ר מחנה ומערכה מוכנת ללון שם אנשי מלחמה
 ואצל צפורי בנו הרופיים מעגל והושיבו בו אנשי
 חיל להחזיק תחת משמעתם כל הגליל). * נאחי״ה
 ואמת יהגה חכו של ריב כשהוכחתי בע׳ ביתר ועיי׳
 עוד עי בני קצרה של ציפורין. ודע כי מושג
 שברקיע הכוכבים נחלקים כעין חיילות עם פחנות
 וקרטין פי׳ הצרים מל׳ר האמצעי cortis או
 קיצור מל״ר cohortes אנשי צבא נמצא ג״ב אצל
 הפרסיים עיי׳ בונדיהיש פרש׳ ר. וכניה בויק־ר
. גסטרא  פכ׳׳ג צוד. ה׳ ליעקב פביביו צריו כגון .
 לחיפא ובפר׳ חזית ם׳ כשושנה ובאיכ׳׳ר פ׳.צוד,
 הגי׳ קפטרא לחיפה ובמד׳ שפואל פט״ז בטיפ
 קצרא לחיפה יציל קצטרא ודעתי נאמנה כי גםטרא
 או קפטרא פי׳ פחנה הוא נ׳׳ב קסטרא של ציפורי
 והיא ביתר ותכונתה היתר. קרוב להר הכרמל ושם
 ג"כ עיר cheifa והיא חיפה ולדעתי נקראה כן
 מליי ;מדל-ז סוס על שם הסוסים ופרשים אשר
Ta^i עיי׳  שלח שטה ד,ורדום ונקראת ג״כ העיר:
Ta£i] בן מתתיהו על המלחמות ג׳, ג׳ א׳ 
ז ומה שכתב מהרי״ש בתבואות ד 6 ל , [ 1 ; 1—emv 
 הארץ צ־א: כי קסטרא הוא ך,מקום הנקרא כעת

centrum pore- חירבאית אתליית ונקרא בימי קרס 
 grinorum ואליו כיונו הזיל בשם קסטרה שהוא
 ממוך לחיפה ע״ב. לע׳׳ד לא בא אל נקודת האמת
 כי חכמי התלמוד והפדרש לא שערו עוד הכינוי
 הזה יען חדש מקרוב בא היינו בזמן מלהטות
 של נוסעי הצלב עיי׳ רויפער פאלישטינא צד
ר פ א י  קל״ג. והקפיץ גפטריות ב״ר ריש פכיח ו
 ה׳ אמחה את האדם אשר בראתי פה הם פבורים
 אריות גסטריאות אני צריך וכי דבר אני מוציא
 ומכלה אותן מן העולם. ופי׳ בעל פ״כ גסטריות
 שלטנות עיכ וכן ניב בילק׳ מ״ט רמז של״ב נראה
 ברור שנגררים אחר רבעו שסיים בערך דכאן ענין
 שלטונות המה. והאטת כי הוא מבצר וטחנה וגי׳
 אריות בלי פפק טים והעיקר כסו שכתבנו בע׳
 ארי לפי גי׳ הילק׳ בראשי׳ רמז מ״ז חיילות
 גימטריות וגי׳ מעולה זו האירה לנו מובן מאפרים
 אחרים כזה: בויק״ר פ״א אריב״ל אילו היו אויה
 יודעים מה אוהל מועד יפר. להן היו פקיפין אותו
 אהליות וקפטריות, ובשהש״ר ם׳ כתפוח ג״כ הגי׳
 באהליות וקסטריות היו מקיפין אותו, ובפדבד
 רבה פ״א ובתנחוט׳ במדבר פי׳ ג׳ הגי׳ רק:
 קפטריות היו מקיפין אותו אבל בילק׳ ואתחנן
 רפז תתל״א הגי׳ בשם תנחום׳ היו פקיפות אותו
 אהליות וקפטריות. ועוד מצאנו מאפר כזה בדרוש
 הפסוק פתחי לי בפסיקתא רבתי פט״ו פתחי לי
 פתח יבחרירה של מחט ואני פותח לכם פתח
 שיהיה אהלים וכצוצרות יכולים נכנפים בו.
 ובפפיקתא דרב כהנא ם׳ החודש צד פיו: הגי׳
 אהליות ובחצוצריות נכנפין בו ותחת זה בפפיקתא
 דס׳ שובה צד קס״ג: אהליות ובצרצריות והגיה
 שם הרב החכם מוהר׳ר שלפה באבער אהליות
 וצעריות וט׳ם הוא וצ״ל כצוצריות (וכן בלוח
 התיקונים כצ״ל) כמו שהוגה בצד מיו: הערה פ״ב
 אבל לסי דעתי בלי כל פפק צ״ל בכל הפקופות
׳ אני ׳ פ ׳ ב ר ה ׳ ׳ ש ה ש ב ו  האלה אהליות וקשטריות (
ם י ח ת ה פ ז ה כ ע י ד ק י ר ס ח ׳ ט י ג ה ה נ ו ש ם מ ׳ ש ק ל י ב ה ו נ ש  י

ם י נ ה כ ז ו מ נ א ל צ ) י י ת ב ו ס נ כ ת נ ו י נ ר ק ת ו ו ל ג ו ע י ה י  ש

ת גימטריות ו ל י י  בילק׳ בראשית הנ״ל במקום ח
ת גסטריות כי קשה עלי לשבש כל ו ל ה  צ״ל א
 הנוסחאות לומר שבכל המקומות הנ״ל יש לתקן
 כגי׳ הילק׳ במקום אהלות: חיילות אבל לפי גזרת

 המלה אהלות ניל ברור כי הוא ממש בל״ע

ל כ ׳ א י ם ״ כ ה ב י כ ר ו ׳ פ ד ב ד ו ״ ל ' י י כ ן ב ו כ נ ה ל י ׳ ) כ . י י מ י ק כ ל ׳ ה ס ת ב ו ל ו מ ט מ ש ע נ י פ ד ש ל ב ב ר א י פ ד ב ׳ ו י ע י כ ה ב י ) כ  י

ם ע פ ד ה ו ב ע ו ת כ ר ל ת ו י מ ו ל ב ש ם ח י ר פ ו ס ה י ל ו ו ת א ר ו ב ס ר ג ן ש ע , י , ת ל ו ת א ט מ ש ס נ ג ן ו ו ט ל ׳ ק צ י נ י י װ ז י י פ פ ד ב ב ו ״ י ה י כ  ב

א ר ת ס ל ג ל כ ע ב ו י ל ז ש מ ט ר ״ ׳ ט י ע ש ׳ י ק ל י ר כ ד ס ה ה ״ כ ן ו ו ט ר י ק ע ן ב ו כ נ ה ל ״ כ ו ו ׳ ב י ט י כ ל ב ב ו א כ ל ׳ ׳ ג ג ״ ו נ ב ׳ ו  ל

ל א ש ר צ י ק נ ע ב ״ י י ) ע . י ם ״ ט ש ע מ מ ש ן מ כ ף ו י ד ו ע נ י כ ׳ ד י ג ר ו ד ס ך ה פ ו ה ק מ י ׳ ר ת ס ו נ ל כ ב ן א י ט ר י ם ק י ש ל ו ש י ל ת א ר  ב

. ש י י ע ת כ ר א ם ה ש ן ו י ר ו פ י  צ
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, פי׳ אנשים וחיילות וא״ב שיעור ^ iUl והקכןץ 
ל ברור כחמה אלו היו יודעים אויה י  המאמרים מ
 מעלות של אוהל מועד היו מקיפין אותו ופובבין
ת ו ל י י ח  אותו באהלות ובקפטריות, פי׳ ב
ה וכן אם ישראל פותח לבו לאביו נ ח מ ב  ו
 שבשטים מעט כחדירה של מחט כלומר כחור
 המחט (עיייע חיי ב') המקום פותח לישראל בריוח
 וברוחב שיהיו אהלים וכצוצרות וצ״ל וכצטריות
 יכולי׳ נכנסים. פי׳ חיילות וטחנות וכן הקב״ה
 אינו צריך לצוד את הרשעים למען אבדם ע״י
 אריות נסטריות וצ־ל אהלות נפטריות, פי׳ ע״י
 חיילות ומחנות כי ע׳׳י מאמר אחד יכול לאבדם
ר ה׳ אמחה ונוי) וכן מצאתי און מ א י  (ודורש ו
 לי במד שו״ט סוף מזמ׳ ב׳ ותאבדו רדף ולא
 י תהיו סבורין שמא אהליות וצוצריות אני צריך
 אלא ניצוץ אחד אני מסיק ומאבד עלמא דבראי
 וסי׳ שם המפרש, סי׳ מיני בושם מור ולבונה וכי,
 וצוצריות לשון צרי וצפורן ע״כ, וטעות נראה
׳ י ג ג ה ״ כ ר ז ת מ ׳ ר י ל ה • ת ק ל י ב  לעינים הוא כי אהליות ״
) וצוצריות צ״ל כצטריות = קסטריות ענינו ת ו י ל ו ה  א

 לא תהיו סבורין שאני צריך חיילות ומחנות לאבד
 את הרשעים אך נצוץ אחד אני מבעיר בתוכם
 ורשעים עוד אינם. והקבוץ הקסטראות והלגיונות
 אי׳ עוד בתוספתא אהלות סייח. ועוד עיי״ע קטטר.
 ועפיז יש לתקן ט״ש בע׳ אהוליות. ובעל כ״כ בעי
 ארי, סי׳ אריות גסטריות: בעלי בטן, ולאנהירא]—
y.5t7׳7׳LT3?0; גפטרון(קפטירא בל״פ 2-9^!ע מל׳י 
 Z i n n) בפי אלו מציאות בגט׳ מחרוזות
> מצא כלי כסף וכלי זהב : ג ״ מ כ ״ ב  של דגים <
 וגסטרון של אבר וכל מיני מתכות. ובפי הקומץ
ת נ״ח:) עשאה של ו ח נ מ ה ( ר מ  רבה בגט׳ ך קני מ
 בעץ י) של אבר ושל גסטרון, פי׳.גיסטרון בלע״ז
 מיטאלו י) העשוי מכל מיני מתכות. (א״ב סי׳
ל (במרב׳ י ד ב ת ה ׳ א ן ר ׳ י ג ר 1 ת , י ד ן נ ו ר ט ס  ב,1«י ק

 ל״א, ביט ית קסיטרא ונקרא עוסרת לבן וקראוהו
 הזיל גסטרון של אבר תרג׳ עופרת (שם* אבר
 עיי־ע קסטרון). * [אחי״ה בתי״ר א׳ הגי׳ קסטירא
 ובתי" ר ב׳ קיסטרא והוא ליי וס׳ הרשומה, ועיי״ע
 כעץ ושם תמצא הלע״ז של רש׳י בטנח׳ על
) ובל״א ט ״ ׳ פ י נ ע ת ת ל י ג מ י ל ׳ רש י י י ע ו  נכון (
 בטנחו׳ פי׳ ג־כ מיטלו כערוך אבל בב״ט
 פי׳ גפטרון שברי חתיכות של אבר וא״כ גוזר
 המלה מע׳ נפטר א׳, וכבודו במקומו מונח, אבל

 הגרי״ב בהסשיב רוצה לישבו עיש] —

Seite, Richtung eincr גיסן (בליע * | 
 Sache) בשאלתות דרב אחאי פ׳ אחרי
 מות סי׳ צ״ב רב פפא בדיק אטופרא ובישרא
י ובחולי׳ י״ז: הגי׳ ואתלתא רוחתא נ ס י  ואתרי נ
 וכבר הוגה בגליון הש״ס שבכל הני אתלתא
 רוחתא הנזכרים בחולי׳ שם ציל אתרי ניסני בגי׳
 השאלתות והוא לפעיד טלה הרשום׳ שסתרונה
 בל־ע צ ד. וגם י״ל שהנוין בסוף נוסף ושוד. עם

 גיסא עיי״ע גס, גסס של מעלה.

(Ruhebett לםע״ד ליפ) ״ גוספן ©  נ
 תרג׳ בפסוק (ישעי׳ יי׳ ל״ט עוד היום
 בניב 5 ודבר עטיה ארבעין אלפין גוספנין דדהב,
 פי׳ כסאות). * [אחי״ה סי׳ בל״ם יצוע ואפריון
, ט י ׳ מ י ש א ר ב ) י ע ו צ  וע״י מלה זו תרגם ריב״י טאווס י

— [ ( ח ׳ ׳ , י א י ת ב ו מ ש  י׳) משכב (

ק (grosser Weinkrug) בבה״ג רס״א דהלכ׳ ס ו  * ג

 סוכה מאני משתיא במטללתא כגון גוסקי
י ל כ ג פ ^ ^י  וכובי וקאקוו וכאסי. פי׳ נוסק ב
 יין ובום גדול. ועתה ברור אצלי שגם תחת פוסקא

 שנזכר בעי גסא צ״ל כוסקא ודו״ק ותשכח.

 * גסקלגס, גסקלנוס ועוד שינוים אחרים בט״ס
 עיי״ע גייס.

Oarmen, bruiien^ גע = געה (בל״ס געי ובל״ע 
 i t t t * י

 בפי השוחט אחד בעוף בגט׳ השוחט את
 המסוכנת (חילי׳ ל׳ה-> גועה בשעת שחיטה אין זה
ב ו י א ) ו ל י ל  פירכוס, סי׳ מלשון אם יגעה שור על ב
 י׳, הי). * [אחייה וכ״ה בל״ס וקרוב לו ל״י <0*0׳,י
 פי׳ צועק ובכה, וכנ״ה בידו׳ תעני׳ רפיב דס״ה.
 ולמה תוקעין בקרנות לומר חשבינו כאילו גועים
 כבהמה לפניך. ושם דפיה ן פייחים מבפנים
 ואמותיהם מבחוץ והוון אילין געיי מן הכא ואילין
 געיי מן הכא. וכפסיקתא דשובה צד קס״א. הגי׳
 והוו אילין מגזןיץ מיכא ואילין מיכא, ירו׳ ברכו׳
 פ״ב ד״ה. עובדא הוה וכי דהוד, קאים רדי') געת
 תורתיה קומוי וכו׳ געת זמן תניינות וכר. ב״ר
 טפל־א וילק׳ איוב ל־ט רמז תתקכיו וגעת אמו
 <של ראם) מן המדבר וכי, גיטי׳ נ״ח. געו בבכיה,
 פנה׳ פיב. געו כולם בבכיה, תעני׳ כ״ה: געו כל
 העם בבכיה. והשם באיכ״ר הגיל ידעית מן געייתא

 דתורך וכי ע־ש] —

ע ״ ל ט  3עגע (sich sehnen, heftig yerlangen וני ל
wiedorholt rufen: ̂ י * ^  געגיע ־

ח ׳ ) ב . י ׳ ך ב נ ע ח ״ י י ע . ו ץ ס ע י ט ע ב ׳ פ ד ב ו י ׳ ה , ו ״ י , - כ ל ב ב ץ א ע ע ב ״ י י ן ע ו כ ח נ ״ כ ר ו ״ פ ר ד ו י י ל י כ ן ב ו כ נ ה ל י ) כ • 

* ״ ח א ף ב ״ ז ר ה מ ן ה ק ן ת כ ס ו ״ ש י ה מ ל ה צ ת א נ ו כ נ ג ה ־ ה ) כ ם Metall, metallo. י י י א א ל ו ה ו ו ל ט י ע מ י פ ד ב ב ו י נ ק ש י ה ע  ב
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 Sehnsueht, lieftiges Verlangen) בס״ס במה אימה
) <שגת ס״ייז , ם י ר ש ק ם יוצאין ב י נ ב ׳ ה ט ג  ב
) געגועין על אביו נוטל רצועה י ו  בן שיש ל
 וכוי •סי׳ כשיגדל עצב הבן במיתת אביו נוטל
 רצועה ממנעל אביו הימין וקישרו בשמאל הבן
 להשקיט לבו וסכנה לו אם יחליף״. * [אחי״ה
 באו״ז שם הובא כל זה מלה בטלה בשם ר״ח
 שכתב כן בשם יש טי שאומר. וכניה בסנה׳ ל״ט.
 'בן אחד יש לי בכרכי הים ויש לי גיעגועים עליו,
 ושם סייג סע״ב כאדם שיש לו גיעגועין על בנו
 •ובילק׳ ירמי׳ רמז רציו הג״ געגועין, יוגי׳ געגועין
 אי׳ ג״כ בספר המפתח לרבינו נסים ס״ם במה אשד,
 ובנרג גיעגועין. שמ״ר רפ״א שכן מצינו בישמעאל
 שהיו לו געגועים על אברהם אביו וכי, והנה
 פרשתי המלה לפי מה שלועז רש״י לשבת הניל
 וזיל געגועים ברמור״ט ובגי׳ האו״ז שם בשם רש״י
 ברמוריש מנענע עליו ואינו יכול לפרד ע״ב והוא
 בלאי״ט Seimsuoiit, bramosia תאות נפש שתערג
 לדבר מה ומזה נגזר בל׳יצ bmmer שנופל על קול
 האיל הצמא למים וכמוהו בל״ע הרשוט׳ געגע
 קויל ותאות הגמל למים וכן ענין פעל ערג בעברי
 ותהלי׳ מ״ב• ב׳; 'יאל "י׳ =׳> שמורה הצעקה והתאוה

ק ע ז  וזה מ״ש הרד״ק בשרש ערג s תערג אליך ת
ה וע־ש. וכן בל־פ ^ הטית קול וע״״ע מ ה ת  ו
O^sCc- נעגעא. ועוד ראיתי להעיר כי בל״ס 
 ענינו התענג ושגה באהבת ניטים והשם
 תענוג ועגמת ובזה הפתרון הוא מ״ש רש־י
 לשד,־ש זי, ג׳ על ט׳ סוגה בשושנים: חתן נכנס
 _לחופד, לבו מגעגעת לחופה ולחבת חתוניו וכי וכן
t o ,י (בראשי׳ לי ק ע ף י  מיש הרמב״ן על ויחי א
 ובעבור שדברה דרך געגועי הנשים האהובות

 וכוי ועיייע הבא אחיז] —

(in Liebe schwelgen, 8. vor. Art.) ע5עSH?5" 3 
 תרג׳ ואשעה בחקיך תטיף(תחלי׳ קי״0׳
 קי" ואגעגע באוריתך תדירא). * [אחייה געגע
 כמו שעשוע ונגזר מע׳ הקודם לזה עיי׳ בסוף
 הערך. או אולי פותר התדג׳ פעל שעה בענין
 שעה, שעי שמורגל אצל ח״ל בהוראת דבר, ספד
 וקרא והוא מענין ע׳ הקודם געגע בליע הריס קול.
 והמתורגמן בע׳ געגע פ" לשון טיול׳ ובאמת
 בל״ע פי׳ מטייל אבל לא מחוור בעיני] —

(sich im "Waken yermengen £^^בל״ע) געגע * 
 ויקיר ם״כ אפרוחיו מגעגעין באךמא׳
 קהליר ם׳ שלח מנין מגעגעין בדפא ובתר״י א׳
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 וב׳ לבראש׳ ט״ט• י״א בהפך האותיות ן לבושוי
 מעגעגין באדמא. איכ״ר פ׳ בלע 5 כל יומין דהדא
 תרנגולתא מתגעגעה בקיטמא לית את כביש לה,
׳ י׳ ם׳ נפת מתגעגעין היו בעשב  ובשהש״ר ד
 הבאר ופי׳ מ״כ בספרים כתוב טתנענעין ל׳ נענוע
 וגלגול ע"כ ולא הוצרכנו לזה כי כל״ע קעקע
 ענינו מנענע ומגלגל ומערב ובילק׳ תדלי׳ רפז
 תדצ״א גורם בזה המאמר של שה״ש והיו מגעגעין
 בהן, עיייע גף י׳. ודע שמפי׳ מ״כ לויק״ר וקהל ״ר
 שם ושם נראה שערוך יותר שלם מונח לפניו
 שהביא ע׳ געגע ולפנינו לי׳ ועיי׳ עוד ע׳ הבא
 אח״ז ובאיכ״ר פי׳ מ״כ הטלה טתאפר ופתפלש
^ ענינו נופל לארץ « > ע ״ ל  באפר ע״כ וגם ב

 וגלגל בעפר.

GerSusch, ^ געגעא (בל״ע בל״ם • 
 Gewahi) באיכיר פ׳ פרשה: המון חוגג
 א״ר לוי כד,דין געגעא דלא פפיק לא ביטמא ולא
 בלילא ועכשיו טפשא פלקין וטפשא נחתין, ופי׳
 בט״כ פי׳ הערוך אמת המים שהולך וגוער, והופה
 וכו׳ ולפנינו בערוך לי׳ ועיי״ע הקודם ועיי״ע
 אגוגא. והנה הג׳ שי״ר בתולד׳ רבינו נתן צד ס׳
 רוצה להוכיח כי געגעא ענינו צפרדע ד,ד,ופה תפיד
 בלי הפסק, ולכאורה נוכל להחזיק במעוזו כי
 ^ צפרדע אבל בכיז דעתינו כי
 הפלה בלים הרשומה הטית קול מאנשים פקובצים
ן וגם חוגג בלשון נופל על לשון. ו  ודרש ה ט
 וגם בהיפך אותיות בליע הטית קול. ובילק׳
 תהלי׳ ט״ב רמז תשטיב גרם כשם מד׳ שמואל
> מהו הטון חוגג ל״י חוגגים ל ״ נ י ה ־ כ י א ב ל ״  (ועיי׳ מ
 של מים וכו׳ ועיי״ע אגוגא. והרב לעווינזאהן
 בספרו זאאלאגיע צד רל״ב מסכים לשי״ר כי
 געגעא צפרדע וכן רמ״ל חזר מטעותו שהיה מעתיק
 הפלה ע״י Magnet והודה לשייר כי הוא צפרדע
 עיי׳ כמרפא לשון לשבת פיו 1 ואת אשר ג״ל

 אמרתי ועיי׳ עוד ריט״ז בטיר היא, נ״ו.

, J - r מל״ע au8- abwerfen, entfernen) געל 
die gewaltsam ent- גיעולי ביצ ים ; 
 fernten, abgelusten Eier) בתופפ׳ תרומות (6׳׳
 ט״ס) פרק דג טמא <ם״מ> גיעולי ביצים מותדין
 באכילה מוזרות נפש היפה תאכלם. * [אחייה
 כ־ה בדפוסי התוספתא וכיה בחולי׳ פיר: אבל
 בתוספתא תרו׳ כיי אשר יצא לאור עיי החכם
 צוק״ט הגי׳ ב״ה גיעולי ביצים מותרות באכילה
 ביצים טהורות ששילקן עם ביצים טמאות אם יש

. ר ס ן ח ר י ׳ ר ח ס ו נ ב י ו י מ י כ ת ב ׳ כ ג ו י ק ב ־ ה ס י ׳ פ י ת ס ב ת ש ו כ ל ז ה י ׳ ו א ב ש ו ״ א ר י ה ב כ ) ו . י י י ע ״ כ ה ב י כ ( 1 
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 בהן בנותן טעם אסורות ואם לאו מותרות ביצים ! ניגער ביה בשטן, ב״ר פנ״ו ייצף לההוא גברא
 מוזרות נסש היסה תאכל ע״ב. וכסי הנראה ב״ה
 גי׳ התוססות בחולי׳ ס״ח ד״ה גיעולי וגם הביאו
 שם םי׳ הערוך ודל סי׳ בערוך שהכו התרנגולת
 על בית רחמה ומפלת ביצים שלא נגמרו . .
 ולשון גיעול שייך עליה כמו שורו עבר ולא יגעל
 (אייב כ״יי- יי) עכ״ל וכל זה חסר לפנינו וחבל
 על דאברין כי גם בכ׳׳י ע׳ לי׳ ויותר פליאה כי
 בכ״י ו״ו וליד לי׳ כל ע׳ געל, ודעתי נאמנה כי
 דברי ערך זה כמו שנדפס עתה לפנינו מהגהת

ן ן געתון וגעתון עצמה, ובתוספת׳ ריש מיא דגעתין ת ן א ף ם ב י נ א ^ ^ ם ב כ ן ח ה ^ מ ן י  א

ן וזעתין גרמא, ובתוספי כ״י ריש מעון רגעתן א ב ן ה ו ש ט ן כ ע ב י ו ר ב  ^ ך
ך ורגעתן גרמא ובסוף ספרי עקב הגי׳ מגיאתו וגיאתו ר ע ה ה ן י ב ר ן ב י ד ת ב 1 ן ו ה , ן ט ם ש נ ם , ג ו ש א ו ל ה צ  א

 דיגער ביה, והשם געורי בילק׳ תהלי׳ ר׳ רמ״ז
 תתס״ד ויגער כים סוף . . אפי׳ מנעורי לא הוית
. לא מגעורי אלא מנהומי ועיי׳ . י פ ו ש  אלא מ
 במד׳ תחלי׳ מזמ׳ ק״ו. וענינו ידוע ממקרא עיי׳

 בעלי ד,שרשים ע׳ נער והשם גערה.
T ־ 1 ז T 

 * געתון (Grenzort Palii3tinas) בירו' שביעי' פ״ו
 דל״ו ע״ג תוספת׳ שביעי׳ פ״ד נמנה בין
 תחומי א״י כל שהחזיקו עולי בבל . . ראש מי

 עצמה• וכ״ה בילק׳ עקב ם׳ רמז תתע״ד ועל תכונת
 מקום געתון עיי׳ נ״בויער גיאגראפיע תלמודית
 צד ט״ז והלאה ומהרי״ש סובר שהוא מגידו וקשה
 להפריד המי״ם ממלת מגיד1 להשוותה עם גיאתו

xxxv in בפ״ג של מבוא לזה החבור ע״ש מ״ש בצד 
 כי לגדולי הראשונים ערוך יותר שלם היה מונח
 לפניהם. וגוזר אני המלה מלייע הרשומה שענינה

 הרחיק והשליך וזה מ״ש הרד״ק בשרש געל אחרי .
ה או געתון, ולדעת החי לעווי נקראה כן העיר על שם ם , א ן ם י נ ע ב ^ 3 ת כ ם ^ ו י נ ן י ן צ א י ע  ן

. ( ז ״ . ט א י , י ו • ל ׳ ש א ר ב ם ( ת ע א ^ ^ | ג ל ײ ן ן ע ף ן ה ע ן ן ך י נ ע מ  , ך ף ח ק ה ן

 ולא יפליט הזרע וישליכו וכוי ודומה לו בדברי
ז ע״ח•) מגעילן ברותחין כי כאשר הכלי י ע  רבותינו <
 במים רותחין יפלוט כל אשר נבלע בתוכו ע״כ
, ו ־ ׳ כ ק י ו י ( ש פ  וכן כתב רש״י לפסוק ולא תגעל נ
 י״א) כל געילה לשון פליטת דבר הבלוע בדבר
 וכו׳ ע*כ ועיי׳ עוד פירש״י לע״ז ע״ו ע״א ד׳ה א״ל
 אביי: כל הגעלה רותחין משמע שכופין להקיא
 הכלי מה שבלע ע״כ. וכנ״ה ע״ז ע״ד, 5 במשנה את
 שדרכו . . להגעיל יגעיל, ושם ע״ו סע״א כיצד
 מגעילן, ירו׳ תרוט׳ םי״א דט״ח, קדירה שבישל בה

 תרומה מגעילה בחמין ג׳ פעמים ודיו, ושם על ידי | מלשון יתנגפו. *'[אחי״ה כל הערך שייך לע׳ נגף
 האור נגעל ויוצא. והשם ע״ז ע׳יו. נעשה גיעול
 לחבירו, ושם ע״ה: ע״ו. גיעולי נכרים דאסר רחמנא
) איכ״ד פ' למה לנצח, י א ל ה ב ו י , ל א ״ ׳ ל ב ר מ ׳ ב י י ע ) 

 ובססיקת׳ רבתי פל״א מאיפה וגעילה. ועוד השם
 ע״ז ע״ו. הגעלה בחמין, ושם הגעלה נטי לא ליבעי
 וכי, ובעה״ק שנ״ב מסיים הערך ׳׳ב״א גיברי״ט״ ר״ל

— igebruht בלש׳ אשכנז 

 • געל ט״ס תחת עגל בירו׳ מעשרו׳ ספ״א דמ״ט:
 המגורה משיגעיל וצ״ל טשיעגיל וכ־ה
 לנכון בדס׳ זיטאמיר וכ״ה בתומם׳ מעשרות ספ׳׳א

 ומעגיל במגורה.

an- jV• גער <מל״ט גער ובל״ס גער ובל״ע * 
 schreien, bedrauen) קידושי׳ ס״א 5 רחמנא

das Qeklirr, הגפה ; zusammenstossen נגף =) P]? 
 der Zusammenstoss) בםוט׳ בם׳ משוח מלחמה
ם פ' קצ"ב> אל תיראו מפני י ט פ ו י ש ר פ ס ה ב ״ ב . ו ב ״ מ ) 

 הגפת תריסין, פי׳ מלש׳ טרם יתנגסו רגליכם
, ט״» כלוט׳ מכים התריסים זה בזה ג י ׳ י י מ ר י ) 

 להשמיע קול י). וכר״ג דפי חבית שנשברה (שבת
ם ו מ•ח) א ־ פ ט ובפי אחרון דטכשיוין ( ״ ע ג ס ״ מ  ק

 טמא חלב האשד. שלא לרצון שדם מגפתה טמא
 יטמא חלב הבהמה שלא לרצון שדם מגפתה טהור
( ׳ ף ב ק ע נ י י י ע ב ו ״ ע ׳ ס ׳ ז י ל ו ח ף ( ו ק י ם נ ו ד מ , כ ד ז  ו

 I ורבעו דרכו לאחוז בשרשים מן בית אותיות וכבר
 הארכתי בזה הענין בפפ״א של מבוא לזה החבור

 — [ע״ש

ver- גף (= גפף בל״ע ^ וכן בל״ם גף 
Verschluss, מגיפה ;stopfen, verscliliessen 
(Haufe ־ גפא בל״ע גדיש, Deckel, Spund I 
׳ י״ח.) מ ו י  בפ״ק דיוטא בגט׳ שכהן גדול נוטל ח<לק (
 שתים בשכר הגפת דלתות י). ובם׳ כל גגות בגט׳
) קטן (עירי׳יצ״ג.) שנים  גג גדול סמוך לגג'
 החיצונים מגופפין והאמצעי אינו מגוסף. ובפ״ו
ת (ט״י)4) ו י ד ע ׳ ב י ד פ ב  בפאף, (מ״ב) ו

 העומר שהוא סמוך לגפא ולגדיש ולבקר ולכלים י
 ושכחו בי״ש אומרים אינו שכחה ובי״ה אומרים

ש י א ר ה ב י כ י ו צ נ ו ׳ ש 6 ס ד ״ ש ה ב ״ ב ) ו 3 . ב ״ ע ״ ו ר ׳ נ ב ו : ס א ״ ׳ י י ב ר ע ת ב ו ת ל ת ד פ ג א ה צ מ ן נ כ ) ו . י ש י י ע ״ ש ר י ן פ כ ) ו 1 

. ׳ ש א ד ׳ ג ע ה ב י כ ד ו ״ י ל ־ ב ח ב י ) כ « . י ק ה ״ ה ס ״ צ ׳ ק י ׳ ס ו ר י ׳ ע כ ל ז ה י ו א ׳ ב י ן ל כ , ו ג ג ר ל ס ׳ ח ח ס ו נ ב א ו ״ ב ט י ר ב  ו
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 שכחה י). ובס׳ שני בכלאים (מיי״ סמוך למר
 לניר ולנסא. ובס׳ אחרון בע״ז יס״ט > וינוף ו ת י ג ב,).
 ובס׳ חבית שנשברה <שבת קמ״י-> אין נוקבין מנוסה
ד י ס ׳ כיסוי הדם (חילי׳ •״ח.) ב ס ב  של חבית. ו
 ובחרסית ובלבנה ובמגופה שנכתשה") ובריש ידים
 (פ״א סיב יעײיע םחץ> אין נותנין לידים לא בדסנות
 הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית.
 ובם׳ שני בכלים <מ־י> מגופת היוצרים שהוא פותח
 בה טהורה. פי׳ הטיט של עושי כלי חרם שהוא
> פרוד של ב ״ מ  סגור. ובכל כלי עץ פטיו בכלים <
 נחתומין טמא ושל בעלי בתים טהור גיפפו מארבע
 רוחותיו טמא, פי׳ פלש׳ יניפו (דלתותיו) [צ״ל
) ועוד ״כדכתיב ף ג ע א י ״ ע ׳ י - ג ׳ ׳ ז י מ ח  הדלתות] מ
׳ כ״ט. י־» ויחבק לו תרג׳ וגפיף ליה וכן הוא ש א ד ב  י

 הפרוד אם חיברו מארבע רוחותיו בצלעות או
 בעצים שעשה לו מחיצה״4). ובהעושה פייג
 באהלות (מ״» הגיפה ולא מרקה. ובפ״ק דנדה בגמי
ה מרה י׳•־) מעשה בשפחתו של ך דייר1 שעת צ י  כ

 רבן גמליאל שהיתה גפה חבית של יין, ובם׳
 שלישי בזבין <ט״ט מגיפין או פ ו ת ח י ן 5). ובפ״ג
 בפעשר שני(ט״ב) ״) הפשאיל קנקניו 7) לפעשר
 שני א ע ״ פ 8) שגפן לא קנה פעשר, פי׳ גפן
 סתמן מלש׳ מגוסת החבית. ובס׳ג דפי עושין פסין
א גיפוסי,) ב ת ד א י ר ת ו  (עייי׳ ב״ה:) חצר מ״ט מ
 פי׳ שנשאר מעט מכאן ומעט מכאן מן הכותל
ב ״ ש ) ה י ר ח  של חצר דחשיבי בפפין. ונעל הדלת א
). ועשית  ייג, י״ז. י׳ײ תרג׳ וגף דשא בתרהא0,
ף ו פ י ] ג ׳ ב ח ב״ה• ב״י•) תי׳ר [ י ט ש ח ( פ ת ט ר  לו מםנ
 פשך. • [אחי־ה וכנ״ה במ׳ק י״א: במשנה וי־ב.
 במשנ׳ שש וגף כדרכו' ובמש׳ שבידו׳ וברש״י
 וברא״ש לי׳ וכן לי׳ בחי׳ הרימב״א ובמ״מ ם״ז
 מהלכי יויט הינ וכן לי׳ בכ׳׳י ם׳ בשתי פעפים.
 וכתב בעל ד״ס צד י״ח: אות ז׳ וזיל מכל
 הראשונים שהביאוהו נראה שנשמט בטעות אבל
 ראיתי שגם בערוך ערך גף לא הביא מהא דהכא
 וכי, אבל באפת הביאו רבינו בעי זלף וזה נעלם
 מעיניו. ופ״ק שם י״א: וכדו לגוף; פרה פיו מ״א
 הגיף את הדלת. ירו׳ כתוב׳ פ״ז דל״א ע״ג מוגף.
 יחי מ״ק רפ״ב דפ־א. גפין את חביותיו, ירו׳ מעיש

. . בין ן פ . . משג ן פ  פ״ד מ״ד ע״ג עד שלא ג
 עד שלא גפן בין שגפן עיש. ואפעל ב״ק ק׳ה.
 אגף חצייה. ומזה מן האגף ולפנים . . מן אגף
 ולחוץ בנדרי׳ נ״ו: פי׳ מפתים׳ הדלת עיי״ע אגף.
 ובכפילת ל׳ הפעל גפף: כלים פטיו מ׳׳ב גיפפו
 מארבע רוחותיו, ירו׳ כלאי׳ פיר דכ״ט: עד שתהא
 פגופפת מד׳ רוחותיה, ושם פ״ו ד״ל ע׳ג מנופף
 מד׳ רוחותיו. וכ״ה בירר עירו׳ רפ״א די״ח: וירו׳
 מוכי רפ׳יא דנ״א סע״ג. ובלבד מקורה ומנופף,
 ירו׳ ע־ז ספיד דמ״ד פע״ב. אזניו פנופסית וכו׳
 תוספתא בכורו׳ פפ״ד פ״ סתומות. והשם בידו׳
 שבת פ־ג ד״ד, סע״ד בטומאה את מהלך (אצל
 התנור) אחר גיפוסו, סי׳ אחר הסגירו עיי׳ קה״ע
 שם ועיי׳ תוי־ט לביב פיב מ־ב ד״ה ובכירה וט״ש

 בשם הטור סי׳ קנ״ה] —
 גף = גרף (פל־ם וכיה בל״ע -?^־•Korpcr) בר״ג
ז מ ׳ ר ׳ נ י ל ה ׳ ת ק ל י . ו א י ׳ צ ר ה נ ס  דחלק (
 תש״® א־ל אנטונינוס לרבי גוף ונשמה יכולין
 לפטור עצמן מן הדין שהגוף אומר נשטה חטאת")
 שמיום שפירשה ממני וכו׳. *[אחי״ה גוף והפכו
 נשמה נזכר עוד בברכו׳ ה׳. י׳. מיג: שבת קי״ג:
 קנ״ב: יומי כ׳: ריר, י״ז. סנהד׳ ק״י: ועוד ענינו איש
 וגבר (פערזאף דים קידו׳ ל״ז. חובת הגוף, סי׳
 חובת גברא, ירו׳ תעני׳ פ״א דפ״ד ע״ד הגוף הקדוש
 פי׳ האיש הקדוש. ועוד פתרונו כפו גויה בל״ם
 וכן תרג׳ את גוית שאול ואת גוית בנץ (ש״אל״א,
 י״ט ית גופא דשאול וית נוסי בנוהי, ושם פסוק
 י׳ ואת גויתו תקעו וית נופיה צלבו. והוא ל״מ
 (י״ה א׳׳ י׳• י״ב> את גופת שאול ואת גופת בניו.
 — ונאמר בדרך השאילה על עצם ועיקר: היא
 גופא ביצי ג׳. ושם נסמן היא גופא גזירה וכי,
 פי׳ היא בעצמה, יום׳ ייז: ביק ל״ט. נדה פ״ו. הא
 גופא קשיא. גופא דעובדא עיי״ע איזו וש״נ. יוט׳
 ע״ד: גופו של מעשה. גיטי׳ פיה ע״א ועיב גופו
ד ״ד ם צ י ׳ ד י י י ביי ט׳ ע פ ל  של גט. הגיג׳ י׳, י״א • (
 יטיז•) גופה של תורה, ירו׳ ברכו׳ פ״א ד״ג ע״ג
 עשרת הדברות הן הן גופה של שפע, ירו׳ שבת
 פיב ד״ה. גופה של פתילה וירו׳ שבת פייג
 דייד גופו של דבר. ושם נופר. עבירה. והקבוץ

: ט ״ י ו ד י ת פ א י ׳ פ ו ד י ת ב ״ ב ק ו י ׳ ר ח ס ו נ ת ב י ב ת ו פ ב ג ״ ם ג ר ב ג ״ י מ י כ ב א ו פ ל ג ת ש ב י ת ב י ר ו נ י ש ׳ ב ש א ד ע ג ״ י י ע ) ו  י

ו נ י י ה ף ד י ד ס ע ו פ ד ׳ ה י ג ׳ ו ת ב ו ׳ א ד ג ה צ א פ ס ב ״ ל ד ע ב ב ת כ ר ו ד ג ל א ו פ ג ׳ ל י ג ׳ ה י מ י כ ב . ו ב ״ ל ח ד י פ ר ׳ • ב ו ת ׳ כ ו ד י  ו

, ך ו מ ס ׳ ב י א ל כ ן ב כ ר ו ד ג ר ה ח ו א ה א פ ג ר ה ח א א צ : מ ה ״ ט כ י ב ס ב ה ג י י כ ו כ י נ י ע ם מ ל ע ב נ ״ ח ט ל ב כ ב א י ר ע ד ו ג נ י י ה ה פ  ג

. ב ״ ם ם י א ל כ ש ל ר י ן כ כ , ו ף י ג ע ב ב י ל ב ע ם ב , ג ד ע ה מ ז ב ר ו ד ו ג נ י נ ן ע י א ה ו ש ו ד ג ת ו צ ו ב ל ק ו כ נ י נ ע ע ״ ל א ב פ ן ג ו ר ת ד פ ו ע  ו

׳ י ג ם ה ק ש ד י א ד ם צ ״ ד ס ג ל י ה ׳ ר י פ ח מ ק ל ) נ 4 . ן ש ת כ ג ש ״ ו נ ) ב . י ב ו ג י ע י ״ ו ד ש ב , ו ש י ׳ ע ב א ׳ ג ע ח ב י כ ר ו ״ פ ד ח ב ״ ) כ * 

י ״ כ ל ב ב ד א י ל ׳ ו ב ׳ ו ו א ״ י ו ״ ב ן ב ו כ נ ג ל י ה ) כ 5 . ג ״ ה ד ר ח ר א ר ג ם נ ם ש ג ד ש ו ׳ ס ד ע ו ׳ ע י י ע ר ו ס י ח כ ת ו ש ע ת ש ו ב י ת ט ו ו ק ב  ח

. ן י נ ק נ ג ק י ו נ ב ׳ ו י מ ״ כ ה ב י כ ) ו 7 . ת ו ע ט ע כ י פ ד ל ב ב י א ב ׳ ו ו א ״ י ו ״ כ ק ב כ ג ה ל י ) כ • . ן י פ ג ו ר ס ״ פ ד ב ץ ו ג פ ו ט ס י ט ע ב י פ ד ב ו י  ח

ת י א ט ד י ר ט צ ג ח י ו נ ל ב ב ׳ א י מ י כ ה ב ״ כ א ו י ב מ י ר ב ד ו י י ׳ ד ת פ ס ו ת . ב ד י כ ) ו . ״ ׳ י ע ל י ׳ פ ד ב ׳ ו ב ׳ ו ו א ״ י ו ״ כ ה ב ״ ) ב * 

. ׳ ו ב ה ו ט ש ר נ ס ו ף א ו ר ג צ י ג ב י ו נ ) ב . ״ ף י ג א ג ו י ו נ כ . ו י י ש ר ם ב ׳ ד א י ב א ג י ג , ו י פ ו פ י . ג  ל י ד
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 ירו׳ שבת פ״ב ד״י,: גופי הלכות- סי׳ בכל הני
 בבא עיקר ועצם או י״ל מל״ע עגינו תוך ואמצע
 ופנים ובהשאילה עיקר וראש של דבר מה.
 ומורגל בדרזיל גופא בלבד אם סובב והולך הענין
 על מה שמדובר בו מקודם ד״ט חולי׳ נ״ד: גופא
 אמר רב מתנה וםובב על מה שאמר לעיל בדף
 מ״ב : חולי׳ ק״ה. גופה א׳׳ר זירא אין קינוח הפח
 אלא בפת עיש קודם לזה מעט, וכן הוא במדרש
 דיט ויק״ר פייה גופא אם הכהן המשיח וכי והשתמש
 בזה הלשון מדי דברו קרוב לזה מפר המשיח
 ובויק״ר דפיו גופא אל תהי שבועת שוא קלה
 בעיניך וסובב למה שאמר לעיל מזה ושמעה קול

 אלה ע־ש] —

(Reichthum, Vermogen, copia בל״ר) גף = גוף 
 בס׳ ערבי ססחים בגם׳ ואפי׳ מן התמחוי
> מצוד. וגוף גדול אוכל פירות ב ״ ע ב ר ״ י ם ק י ח פ ס ) 

 ו ל ו שכר י), פ״ שמלוה מעותיו ונוטל משכון
 שדות וכרמים ובתים בנכיתא נמצא עושה מצור,
 שמלוה לעניים ומקיים העבט תעביטנו (יביי׳ ט"יי
ו מן הלסטים נ ו מ  ח'> ונוף גדול שמשטר מ

 שהממון נגנב ושדות וכרמים אינן נגנבים אוכל
 סירות שמתעשר ואוכל סירות בלא עין ולו
 שכר י) מצור, וגוף נקי י) נושא אשד, ולו בנים
׳ ו כ ו ת ׳ כ י י • ע , ו ט י ׳ נ י מ ר י ׳ ( ו ג  מקיים מצות קחו נשים ו
 נ״ב:> גוף נקי שמנקה עצמו מן החטא שנושא

 אשה שמקיים מצות עונה ולא בנים.

 גף — גרף (Person) בפ״ק דקידושי׳ בגט׳ כל מצוד.
 שאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ
 ובחוצה לארץ ושהיא תלויה בארץ אינה נוהגת
ב ר ר מ ) א • ז ״ ם ל ש ׳ ( ר ט ) ג : ו ״ ׳ ל י ש ו ד י ק ץ ( ר א א נ 1 >  א

 יהודה הכי קאטר כל מצוד, שחובת הגוף נוהגת
 בין בארץ ובין בחו״ל חובת קרקע אינה נוהגת
 אלא בארץ וכוי. * [אחי״ה בענין מצות גוף עיי״ע

 נף האחרון] —

y,/ גף = גוף <בל״פ כלי לגנוז בו דבר מה 
 Behaitniss וגם רקיע השטים
 Himmeisgewoib) בר״ג דע״ז (הי•) ובנדה בר־ג
 דם׳ כל היד (י׳׳ג:) ובס׳ הבא על יבמתו בנט׳ לא
ז מ ׳ ר י ע ש ׳ י ק ל י א ב ב ו ה : ו ג ־ . ס ב ׳ ׳ ׳ פ ו מ ב י ם ( ד ל א ט ב  י

ד ו ן ד ן ב י י א ס ד א ״ ) א א ״ ל ת ז ת מ - ר י ל , ר ׳ ת ק ל י ט ו ״ מ  ש

׳ י ע ש י  בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף שנאט׳ (

 נ״ז׳ ט׳ז> כי רוח מלסני יעטוף ונשמות אני עשיתי.
 סי׳ גוף זה מקום הוא שיש בו כל נשמות שברא
 הקב״ה לבני אדם שעתידין להיות בעולם עד ביאת
 משיח, פ״א פרגוד הוא ששטו גוף מצויירין 4)
 כל נשמות משנברא העולם ועד סופו שנאט׳ כי
 רוח מלסני יעטוף וגו׳ והי כי משמע מהאי קרא
 כענין שאפרש כלומר כי רוח מלפני יעטוף זהו
ף עיכוב ו ט ע , מלפני י ן ו  פירוש רוח כמו רצ
י ק א מר יהי רצון5) טלפני לעכב משיח עד כ ה  ו
 שיכלו, ומנא לן דרוח רצון דכתיב (יחזקא׳ א׳, י״ט
 אל (טקום׳ ט״1) אשר יהיה שטה הרוח ללכת
 וגו׳ ומתרגמינן לאתר דיהא רעוא למיזל אזלין,
 ויעטוף לשון איחור כמו (ביאש׳ ל״ מ־ט ובהעטיף
 הצאן, והכי קאטר רצון הוא מלפני שיעכב משיח
 לבוא עד שיכלו כל נשמות שעשיתי שעתידין
 לחולד והאי קרא בגאולה קא מיידי. •נאחי״ה
 כבר הוכחתי בט״ע דט׳׳ג חכ״ה, צ״א, כי המושג
 כביאת משיח כשיכלו כל הנשמות שעתידין
 להיבראות ממקור דמיוני פרסיים נובע ולזר. כיונו
 רז״ל ג״כ בכ״ר פכ״ד אין המלך המשיח בא עד
 שיבראו כל הנשמות שעלו במחשבה להבראות
 ואלו הן הנשמות האמורות בספרו של אדם ואולי
 דרשו לפי זה גוף מל״ע ^דדי פי׳ העתיד ומה
 שהוא מכוסה וכן פירש״י בנדה י״ג: גוף שם מקום
 המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים ע״כ
 וביבטו׳ ט״ב. וע״ז הי. פירש״י גוף: אוצר ובאמת
 מלות הרשומות בתחילת הערך ענינו בל״פ כלי
 לשמור בו איזה דבר, אבל ביבמות פ״ד. פירש־י
 כפי׳ אחר של ערך הנוכחי כי גוף הוא פרגוד ושם
 רוחות ונשמות נתונות מששת ימי בראשית
 העתירות לד,נתן בגופים העתידים להבראות,
 וביבמות שם פי׳ עוד רש״י יעטוף לשון עכבה
 וזה ממש כפי׳ רבינו. ואולי דרשו רבותינו כן יען
 גוף gup בלש׳ צינד ענינו עטף ומכסה ואכ־ם
 להאריך ועיי׳ עוד מ״ש החכם נייבויער להשערתינו
 זו במ״ע ג״ג ח״י רכיו. ודע שסימון הערך מוכיח
 כי פי׳ זה מדעת עצמו אמר רבינו ומלת ״שאפרש״
 איזורו וחזותו מוכיח עליו. ויתר דוגמאות כאלה

 עיי׳ בפ״א של מבוא לזה החיבור] —
 גיף = גײף (uneheiicher Beischiaf) מפני שבעטו
 בגייף *) כבר פירשו בעי גייף. * [אחי״ה

 ועיי׳ עוד גף האחרון מיש] —

, ש י א ה ע ו ל ק ה נ ע ׳ ל י ל פ ״ ח ז ״ ם ד ג ) ו * . א ו ת ה ו ע ט א ו ל ג ו ״ ו נ ב ה ו ״ ס ד ק ׳ צ י ח ס פ ח ל ״ ׳ ר י פ ב ן ו ו ש א ר י ה י ע ם ב ו ג ל ׳ ו י ג ) ה .  י

ה י כ ך י נ ו מ ל מ ד ג י ת ש ר ב כ ת ש ם ה ג ה ו ו צ ת מ ו ש ע ה ל צ ר ס ח : א ל ו ד ף ג י כ ה ו ו צ י מ ש י ל ר ״ ז ם ו ״ ב ש ר י ו ׳ ש ר י פ ן ב כ  ו

״ י ל פ ״ א ז י ש ר ה מ . ו ן ו מ מ ש ו ו כ ׳ ר ט ו ש ד ר ה ׳ ל ה ב י ז פ ף ל ו ן ג ו ר ת פ ק ש פ ן ס י י א ת ע ד ל : ו ג ״ ע ס ק ״ ׳ ד י י י ע ״ ם כ ־ ב ש ׳ ר י פ  ב

• י ב א ״ י ה י כ ב ס ו י ט ו ב ־ פ ר ל ב ב ר א ״ פ ד ן ב ו כ נ ה ל י ) כ 4 . ר ו ה ג ט י ו נ ב ה ו ״ ׳ ר י פ ה ב ״ כ ) ו . י ו ש ו ר י ל פ כ ו ת ס ו ב י ת ך ה ש מ ן ה י א א ו ״ ע  ב

. ף י י ג ע ״ י י ע ב ו ״ נ ק ש י ה ע ב ר ו ״ פ ד ה ב י ) כ • . א י ח ה נ ו ג ה ה נ י א ן ש ו ש ל ׳ ו כ ן ו ו צ ר ר מ א י ק ו ה ע ו ״ פ ד ב , ו ז י ר א פ י י כ ה ב ״ ) כ s . ן י י ו צ  מ
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seine Person •גפ1 ־־ ; Gipfel, Hohe 13 ,גף (=גב 
. ח ״ ׳ ל ד ה נ ס ) ת ו נ ו מ  aiiein) נס״ג דם׳ אחד דיני מ
( . ט ״ ז י ״ ע ו ב ״ ז ג ב ג ו ״ מ ק ס ז ת ־ מ ר י פ ל ש ׳ מ ק ל י א כ ב ו  ה

ם ש • ג׳1 וכתיב על כסא ( י י ט ל ש מ י ( פ 1 ג , ב ע י ת כ ] 

 פס׳ ייײ] בתחלה על גסי ובסוף כשחטאו על כסא
 דהיינו מקום נמוך. ס״א בתחלה על גסי מרומי
א׳ <•׳> אם בנסו יבא שהוא י  קרת כדכתיב <שמות כ
 יחידי ולבסוף על כסא ?שהכניסו לחוסה עם חוה.
 יי [אחי׳יה וכסי׳ ראשון סירש־י בסנהד׳ וז״ל נסי :
ל כסא] ע ] ד ר ט ח נ ר ס ש  מקום גבוה ולבסוף כ
 בן הביאו לשון רשיי התוססו׳ שם דיה בתחלה.
ם ו ק מ : ת ו ל ט  י ונ״ל שבדברי הערוך נשמטו נ״כ ה
ה אהד מלות: על גסי שאליכ הונח גסי ו ב  ג
 בסי׳ הראשון כלי פירוש. ובעיז הנ״ל סירש״י
 כסיא של ערוך וזיל בדיה וכתיב קרא אחרינא:
 ל״א בתחלה על גסי יחידי . . כמו אם בגפו יבא
 עכ״ל וכסי׳ זה כתבו גם התוספו׳ בסנהד׳ וזיל
 בסיום דבורם; קודם שנזדווגה לו חוה על גפי
 כמו אם בגפו יבא ולבסוף על כסא עכ״ל וזה
 ממש כסיא של ערוך אך מה שהקשו התוסס׳ על
 רש״י עיש קל ליישב כי בסנה׳ באשה ובע״ז
 בתורה. עסקינן ורש״י בצחות לשונו נזהר מזה
 בע׳יז שם דיה כתיב על גסי: ב ת ו ר ה ט ש ת ע י
 ע*כ. והנה בסי׳ ראשון גף כמו גב או גו ובהשאילה
 מקום גבוה ובל״ס גפפא, ועיי׳ ראב״ע למשלי טי,
 גי. ובס״א גף כמו גו שהוא גוף וגסי כמו נוסי וכן
 נדרש בקידושי׳ כי. אם בגפו יבא בגפו יצא
י ד י ח  ב ג ו ס ו נכנס ב נ ו ס ו יצא ראב״י אטד י
י יצא וכפתרון האחרון העתיקו ע׳ ד י ח  נכנס י

 זקנים בתרג׳ ;aovo פי׳ יחידי] —

 גף (בל־ע die Fliigol bewegen, סי׳ הניע
um- הכנסים ובל׳׳ס גסיסא: זרוע ומזה חבק 
< : ו ״ י ס מ ו י ) ו ר ס  scbiingen) בס׳ שני שעירי כגט׳ מ
 זיבח וקיטר בסייף י), גיפף ונשק במגפה נ). ובס׳
( : ה ״ כ ד ז ״ ׳ פ ו ר י כ י ה ״ כ י ו נ ש מ ב כ ״ ע י ר ׳ ס ד ה נ ס  ד' מיתות (
 אבל המגפף והמנשק והמכבד וכו׳ עד עובר בלא

 תעשה. ובגט׳ המגדף <שם נ״י:> למעוטי גיפוף
א ו א ה ל ט ק ר ה ב כ ר ד י כ י א א ט  ונישוק ב
ק שלא ו ש י נ ף ו ו פ י י ג ט ו ע מ א ל ל  א
 כדרכה')׳ חבקו אשפתות (איכ׳ יי׳ הי> תרג׳ גםיםו

, . י  קיקלתן 4), פי׳ של זה שייך בע׳ גף השנ
 יי [אחי׳׳ה וכן סי׳ הרטבים בכלי׳ פטיו מ״ב גיפפו
 מארבע רוחותיו תרג׳ ויחבק וגסיף ע״ב וגוזר אני
 המלה מל״ס הנ״ל ונאצל הפעל משם גססא, פי׳
 זרוע וא״כ גפף חבק בזרוע וכניה בםםיקתא רבתי
 פכ׳׳ו והיו מגפפות את העמודים ומתות עליהם
 וסי׳ הג׳ ראיז מרגליות שם בטוב טעם היו אוחזים
 ומחבקים בזרועותם ע׳׳כ, ובססקתא שם כשהגיע
 לגליות גפפן ונשקן, ובפסיקתא דר״כ פ׳ דברי
 ירמיהו צד קט״ו. והובא בילק׳ יחזק׳ רמז שיג
 היתד. מנשקת השכינה בכתלים ומגפפת בעמודים.
 ירו׳ כתוב׳ פ״ז דליא ע״ג טגפפין סוטה, ירו׳
 עירובי׳ ס״ג ד״כ ע׳׳ד ושם ס״ז דכ״ד ע״ד גספתיה
 ונשקתיה, שמיר פמ״ג מגפפת לדלפקי, סי׳ מחבקת

 את השלחן עיי״ע דלפק] —

 גף (= אגף Fiugei, Arm כ״ד, בלים גף, גפא- פ״
 כנף וזרוע והושאל לאזני הכלי Henkei. גיף
 Scite, ufor וכ״ה בל״ם גף פי׳ צד וחוף) בזבחים
ה יו״ ס״ח:> (ובספרי) [צ״ל י ף m מ ו ע  ם׳ חטאת ה
א ר ם ד ס ״ , י ׳ ׳ א ק י  ובספרא] בסרש׳ ואם מן העוף מ
 ייקיא פיק י׳ ®יש׳ י׳> שיבש נסה ונפטית עינה סי׳
ף שלה מן וגסין (תשר) [צ״ל די נשר] נ  יבש כ
 <דנ־אל«׳׳ י׳)• סיא שנחטטה5). באהלות ס״ז(ט״י)
 אטד ר׳ יהודה אימתי בזמן שהיא ניטלת בגסים,),
) של אשח שהן נסיה ' ה י ד י  ״פי׳ כשתומכין ב
 מזה אחד ומזה אחדי 8)י בפ״ק דמכשירין(מיי)
 המעלה שק מלא פירות ונתנו על גיף הנהר.
 (א״ב גבי בנוסחאות)®). ובילמדנו בם׳ קח את
י ו ) ה י , כ ג ״ ׳ כ י ל ה ח  המטה: בנאות דשא ירביצני (
 כשהיו חונין היתד, הבאר מעלה על גסה טיני
( ז ״ . י א ״ ׳ מ ש א ר כ . עומד על [שסת] היאור ( ( י  בשטים 0
. על ש ס ת נחל ארנון (  תייר על גיף נהרא ״

ג ״ ו נ ל כ ב פ א ״ ס א ״ ״ ש ׳ ב ם ב ח ג ״ ) כ . י ף י ס ו ב ״ פ ד ב ף ו י י ג ס ב י מ י כ ז י י פ פ ד ב ר ו ״ פ ד ב ; ו א ״ פ ד ב ׳ ו י ע י כ ן ב ו כ נ . ל ד ״ ) כ  י

ל כ ד א י ל ׳ ו ב ׳ ו ו א ״ י ו י כ ן ב ו כ נ ה ל ״ ) כ . י ה פ ג מ ל ב ״ צ ה ו פ ג , ד ס ב י ט י ב ז י פ ר ו ״ פ ד ב , ו ג י צ ז ש מ א ר ש י ת ׳ כ ק ל י ה ב ־ כ ה ו ת י מ  ב

ג ״ ו נ ב ן ו ת י ל ק י ע ק ״ פ ד ן ב א כ ׳ ו ל ב ק ׳ ק ע ׳ כ נ ו כ נ ג ה ״ ה ) כ 4 . י נ ש ק ה ו ש י נ ף ו ו פ י ד ג ץ ע ש א ר ק ה ו ש י נ ף ו ו פ י ג ט מ מ ש ע נ ־ פ ד  ב

ג ״ ה כ ׳ ו ט ו ׳ ח ע ו כ נ י ב ׳ ר י ג א ה י ב ן ה כ ) ו 5 , י ל כ ק ע ק י ׳ י י ע ׳ ו , ב ט ״ ׳ י י מ ר ׳ י ג ר ת ג ב ״ ה כ ן ו ת ל ק ל י ו ק ״ י ו ״ כ ב ן ו ת א ל ק י  ק

ם ״ ב מ ר ה ט ל ״ ה י פ ב ו ו נ י ת ע מ ס י נ כ ש ״ ו ח ג ב ״ ו נ ל ב ב ם א י נ ה ת כ ר ו ם ח ש ו ב ״ מ ז ח מ א ר ר ק י ׳ ו ק ל י ה ב ״ כ ב ו י ע ד ס ״ ׳ כ ש ח י ק  ב

׳ י ש ו ד י י ק ״ ש ר ב ו ש נ ח ט ט ח ו נ י י ת ה י ט ס י נ ש ם ו ת ש ו פ ס ו ת ׳ ה י פ ו ו נ י ת ע י מ ס נ ׳ ש י ח ב ז כ ת ו י מ ס נ ש א ו ר פ ס ם ה ש ם ב ׳ ש י ח ב ז  ב

ה י פ ג ׳ ב י פ ש ו י ר ה ב ״ כ ח ו י פ ג ס כ ״ ש ׳ ד נ ש מ ב ם ו י י פ ג ׳ ב ױ נ ש מ ב ׳ ש נ ש מ ) ב • . ׳ ט ו ע ח ״ י י ע : ד ס מ ו י ח ו ה ט ט ח נ ש ׳ ו י ם פ  ש

ס ״ ם ט ק ש ם ר י פ ג א ד ב ״ ד כ ט צ ״ ד ס ג ל ״ ה ׳ ר י ג . ו י ף ב ג ע א ״ ״ ע ב ו ״ ע ט ר ״ מ ת ק ב ש ה ב י פ ג א י ב י ש ר י ן פ כ . ו ה י ת ו ע ו ר ז  ב

ק ת ע ו ) ה • . ה י ד ג ס ב ״ ט ג ב א ר פ ץ מ ו ע ח ״ פ ד ש ב ל ' ב ג א ״ ה ׳ ר י פ . ב ד ״ כ ר ו ״ פ ד ב ב ו ״ ה ׳ ו ו א ״ י ו ״ כ ן ב ו כ נ ח ל ״ ) כ . ד ם י ב ג א  ב

ת ק ׳ ה ו ח נ ח ) ב * • . ף ׳ ג י ג ז ה ״ ד ל ס צ י ר ס ג ל ״ ה ׳ ר י פ ל ב ב ׳ א ו י נ ש מ ב ׳ ש ג ש מ ה ב ״ כ ׳ ו ח ס ו נ ב ב ל ג ״ צ ו ( • . ל ״ נ ג ה ״ ה ׳ ר י פ  ט

א י צ ר ז ת מ ׳ ר י ל ה ׳ ת ק ל י ב ם מ י א ש י ד נ י ן מ ה ה ל ל ע , מ ד י ר ה א ב ל ה ״ ג א ״ ר כ מ ז ׳ מ י ל ה ׳ ח ד מ ם כ י ו נ י ת ש צ ק ׳ ב י ל א ב י א י  ל

. ף י ג כ ״ ו נ ) כ . ״ י ע ג ג ע ע ג ״ י י ע כ ו י ן ע ח ן ב י ע ג ע ג ו ט י ה ) ו ם י ט ש י ב נ י מ ם ו י א ש י ד נ י  מ
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 (דביי׳ כ״ ל״ו; ד׳ מ״חז ן על גיף י). גף ראשון
 בעופות והשני באדם והשלישי בנהר, ופתרון אחד
 להן וכבר פירשנו באגף1) בענין זה. ויש עוד רביעי
 בענין כלים דשייך לאלו. בפ״ח בכלים <מ״» פרידה
 שהיא נתונה על פי התנור.[!]שוקעת לתוכו ואין
 לה גפיים. ובם׳ י־ז כל כלי בעלי בתים(מי» עשה
 לה גפיים כל שהן טמאה ד׳ שמעון אומר אם
 אינה יכולה להנטל בגפיים טהורה 3), פי׳ אזנים
 של כלי וי״א לולאות. * [אחי׳׳ה וכן הביא הד״ש
 בכלי׳ בשני מקומות את סי׳ הערוך והוסיף לופר
 בזה״ל ולקטן בתיספתא בם׳ כרים שנפחתו משמע
 דאזני הכלי ונסיים הכל אחד עכ״ל, וכיון על
 תופפתא כלים ב־ט פ״י שכתוב שם סריד של
 חייטין יש לו גפים טמא אין לו נסיים טהור נפר
 וקבע מליזביז לליזביז וכו׳ ע״ש וע׳ לזבז. וכן
 בתופפתא כלי׳ ב״ם פייה סרוד של צפירה אם יש
 לה גפים טהור רשב״א אמר אעפ״י שאין לו גפים
 טהור. פי׳ גף של כלי אזניו של כלי ואני אופר
 שנף נגזר מן גנף ותא ל׳׳ע גנב פי׳ צד. וגף
 בענין כנף נפצא עוד בחולי׳ פ״ג מ׳יד נשתברו
 גפיה . . נמרטו כנפיה, שהש־ר ם׳ אתי כהדה
 תרנגולתא דמנערא גפא וכו׳ ועוד עיי״ע גרם ב׳.
 והקבוץ בל״ט דניאל ז׳, ד׳. ו׳ גפין וחולי׳ נ״ב.
 י תרי גפי ואיכ׳יר ם׳ רבתי תרין נפ;יא. ובענין חוף
 נמצאה המלה עוד ירו׳ כלאי׳ פ״ט דל־ב ע׳׳ג, ירו׳
 ברכו׳ פ״ב ד״ד ע״ג גיף ימא, ובירו׳ כתובו׳ פי״ב
 דליה : הגי׳ גוף יפא, ירו׳ כתוב׳ פ״ו דל״א. וירו׳
 פנהד׳ פ״ו דכיג ע״ג גיף נהרא והוא ל״ם. גיף יטא
 סי׳ חוף הים ועוד י״ל שהוא כמן ביף (עיי״ע כף בי)
 ל״ע כי ־־«:«-> ענינו כל מה שמשופע כגון חוף

 וצד הנהר והים] —

(das mannliche Glied בל״ם) 3ף = גוף * 
 נדרי׳ ל״ב: וילק׳ קהל׳ פפ״ט עיר קטנה זה
 הגוף . . ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה
ש י מ ש ת ם אבר ה י ל  יצר הרע. לדעתי הוא מ
 והראיה מגי׳ רבינו בע׳ גויה ב׳ ״וראש הגויה
 ובגופה״ הרי יגיד עליו רעו כי גויה ג״כ בל״ם
: לא יבא פצוע ט  תשמיש הפטה, ירו׳ יכפו׳ פ׳יח ד
 דכא טפול גוף אינון. וכן בויק״ר פ״ה שהיה יינם
ף לזנות, ושם: קלפפכ״ה, ילק׳ ו ג  מפתה את ה
 תהלי׳ רמז תתס״ט ערלת גוף, ושם: מצות הגיף
 ויסד. פי׳ בט״כ גוף כמו גויה בביר פפט״ו כנומי

 היא תלויה בגוף. ועיי׳ עוד ע׳ גייף. ובזה הענין
 לפי דעתי גם בטגיל׳ י״ג. וילק׳ אסתר רמז תתרנ״ג
 בחדש העשירי ירח שהגוף נהנה מן הטף (ב״ה
 במגיל׳ ב״י יביל?> ובשבת פ״ה םעיא ורע״ב נשים

 המפוללות זו בזו פסולות לכהונה.. . כי היכי
 דלא לילפן גופא ניכראה פי׳ רש״י מתחככות
 פשום תאות פשכב פפולות לכה״ג וכו׳ דלא לילפן
 וכי ויתאוו לשכב עם איש עכ״ל הזהב. וכן בשבת
 ק״ד. ג״ר גופו טימא ארחם עליו. פי׳ אם מטמא
 את אבר התשמיש ארחם עליו בתמיד.! ועיי׳ עוד
ף ו ג  רש״י יבמו׳ עיה: ד״ד, האי גדיד: ש״ז מן ה
. ובלשון נקיה דברו חדל ש י מ ש ת ת ע ש  ב
 וכבר הואלתי לבאר כמה פעמים כי שמות איברי
 התשפיש וכינויהם כולם נעתקו מל״ע ום׳ עיי״ע
 אצבע, בזר, בית גברא, בעל גבר, גויה ולשון
 ערומים בחרו רז״ל כי גם .ג״ר כיון לפעל גור
 שענינו מנאף עיייע גר ג׳ והתואר גיורא עיייע

 גייף.

(der Liebesgott der Romer C u p i d o  ב3א (
 בפפחי׳ בר״ג דפי האשף! (פ׳יײ גפא דרומי
 בהא סלקינן ובהא נחתינן 4). ובס׳׳ג דפי התכלת
 (מנחי׳ ט״י•) אמרה לו גפא דרומי5) איני מניחתך

 עד שתאמר לי מה ראית בי, פי׳ שם ע״ז שנשבעין
 בשמה. * [אחי־ה כן פירש״י בפסחי׳ ובל״א במנחו׳ י

 וכן נ״ב בשני המקומות בילק׳. ורבים וכן שלמים
 נלאו לפתור את המלה ולא עלתה בידם עיי׳
 ריפ״ז בט״ר ח״א, ק״ח: שאליען להרב החכם
 ויעזנער לפסחי׳ צד קט״ו: עטת״ל לה׳ לעווי ח״א,
 שנ״א. ואצלי אין כל ספק כי הוא שם אליל נקבה
 ומליר הרשום׳ והיה שם אליל של אהבת המשגל

 ומצוייר בכנפים ואצל היונים נקרא ?Epo" יען כן -
מי ר״ל Cupido של רומיים  הוצרך לכנותו גפא דרו
 וגם לשון גפא פורה על גפיים <שהוא כנפים
 עיי״ע גף של פעלה) לתארו עי״ז כי הוא בעל
 כנפים. ועוד זאת ראינו להעיר כי בכונה מכונה
י פ  ככה בהיות גפא דרופי לשון נופל על ג
י ק ר ת (משלי ט׳׳ ג׳), והנה גם ביחוד אדם מ ו ר  מ
 עם חוה דורש כן הפפוק הזה עיי״ע גף ח׳ וכיון
cupido ג״כ על אהבת איש עם אשתו כי מלת 
 נאצל מפעל cupio מתאיה תאות המשגל ופה
 מאוד נכון לפי זה כי בסיפור מעשה של זונה
 <עיי׳ במנתו׳ באריכות) נשבעה הזונה דוקא על גפא

ב ובת״ר ב׳ לשמות ט״ו, ט׳ גף, והגי׳ גיף-  י)וכ״ה בתייר הנ״ל בנוסחאות אבל בתי״ר ב׳ לדברי׳ די מיח לפנינו: ג
; י׳׳ד, גי) «) עיייע אגף בי., י) וכח״ג במשנ׳ שבמשניות אבל כמשני דשים הגי׳ אם ׳  נמצא׳ עוד בתייר א׳ שטות ב׳, ג
 אינה יכולה להינטל וכוי. >) וכה״ג בכיי ט׳ וכ״י ב׳ וא״פ עיי׳ דיס שם צד קל״ד: וכיה בעיי, ובנו״ג גפא דרומאי
= urbs = רומי] בהא סלקינן ובהא נתתינן.  בהא נחתינן ובהא פלקינן ובילק׳ שופטי׳ ה׳ רמז נ׳ הגי׳ גפא של כרך [

 5) וכהיג בילס׳ סוף שלח ובספרי סוף שלח גפה של רומי ובנו״ג במנתו׳ גפה של פרס!
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 דרומי ויל על אליל של משגל ולא בשם אליל
 אחר. ולולי מסתפינא הייתי אופר כי דל״ת ממלת
 דרומי שייך ג״ב למלת גפא ומתחלה היה כתוב
 גפאד דרומי או גפדא דחפי ונשתבש לגפא דרומי].
 (א״ב אליל האלילים שברומי היו פינים אותו
 הרומיים במבטא שם ההויה וחדל החליפו אות
 יויד לאות ניפ״ל ואות וי׳ו לאות פ׳יא כי הם
 ממוצא אחד והבן זר,). * [אחי״ה ואין בפירוש זה
 בינה יתרה וכן הבין ביעל כי כ רק הוא הוסיף
 עוד מדעתו כי הוא האליל Jupiter של רומיים
 ובסמיכות Jovis, Diovis ולא ידעתי לפי זה למה
 הוצרך לתוארו ע״י דרומי כי זה מובן מעצמו] —

r/.xf0f כל״י knpa ׳ הונגרי ל ב  גפא (בלים ^
ר ) בסייג מדרי׳ <0״ם c ע , Axt, Orabscheit 

 דתנינן הילכתא רהיט בגפא ותובליאולא אימצי'),
 פ״ לא נסיבנא איתתא עד דתנינא מקצת מן
ו וחבלו לעלות בראש דקל נ ז ר ג  התלמוד רהיט ב
 ללקוט תמרים לעשות עבדות לשום חכם שילמדהו
 ולא עלתה בידו שילמוד כלום. * [אחי״ה ובעי
 רהט א׳ וע׳ תבליא הביא זה המאמר ג״כ ושם
 פירשו בפנים אחרים ובסוף הערך פי׳ אחד מן
 חכמי מגנצא והוא אות באות נעתק מפי׳ ב״י ב״ב
 לרגפ״ה צדל״ג5 כאשר אוכיח בהגיעי לשם אייה וזה
 ראיה שאין עליה תשובה למ״ש בפ״ב של מבוא
 לזה החבור כי בחכמי מגנצא מובן ס״ רגמ״ה.
 וכמו שהשוה רבינו גפא עם מגל כן מצאתי בשט״ט
 לנדרים שכתב בשם הרי״ץ וזיל גפא הוא כעין
 מגל קטן ומשימין אותו בראש מקל ארוך לחתוך
 בו התפרים ושאר הסירות ותובליא הוא כעין סל
 וכי עיש מופכם עם פי׳ רבינו בע׳ תבליא מבלי
 שהזכיר מקורו היינו הערוך. וכדעת הרי״ץ זו כתב
 ג״כ הר״ן בסוף נדרי־ ודל'רהיט בגפא ותובליא:
] ותרמילו שהשתדל ככל כחו ללמוד ו ל ק מ ב ] 
 וכו׳ ויפה הוסיפו מלת במקלו וכן הביאו בשם
 רבינו גיסים ר״א זכותו בספרו כיי עיקרי התלמוד
 בע׳ תבליא. ולפי זה נוכל לפתור מלת גפא
י מקל ארוך ועב. אבל אנן אחר ־  מל״ס ^
 פירושו של רבעו דכאן נגרר שפי׳ גפא עיי גרזן
 והוא לדעתי ל״י בהשמטת אות ראשונה של ם׳
 ופירושו דקר ובאמת בל״ם והונגרי נשמטה ג״כ
 אות ם׳ וגפא ענינו בלשונות הנ״ל כל דבר שראשו
 חד לחפור בו או לקצץ בברזל שבראשו. אבל
 לפי׳ הפיוחס לרש״י שכתב בנדרי׳ שם גפא קרי

 פ ו ל ם עיש לא פצאתי עזר כנגדו] —

 * גפה עיי״ע חטפא ופ״ש.

 * גפל (בל״ע ־?*hineintreibcn J) ירו׳ שבת פי״ג
 דייד. מה ניתני כל המחופר צידה
 חייב וכל״ שאינו פחוסר צידה פטור אמר
 לון ולא פגפל לתוכה אנן קייפין אלא וכר.
 פי׳ בל׳ ערבי׳ דפק וגדש אבל יותר נ״ל כי
 הוא ט״ס וצ״ל כמו בירושלפי ביצה רפיג
ל לתוכה אנן קיימין ע נ  דס״א סע״ד ולא ב
 סי׳ וכי לא בנעול החיות לתוכה מיידי
 שהרי סתם ביברין שמכניסץ החיות לתוכן
 נעולין הן וא״כ אין כאן צידה גמורה ביו״ט
 דליתני חייב ופטור אלא כל המחוסר צידה
 אסור וכו׳ ע״ש וכן פי׳ לנכון הרב פני משה
 לידו׳ שבת שם ובדם׳ זיטאמיר בשבת שם הגי׳

 בט״ם במנפל.

AjU*. c״t,a Typen, Buchstabenformen גפן (=3יסן 
 oiodcii [בפ״ק דמגיל׳ בגט־ פפרים נכתבים
 בכל לשץ] (מגיל׳ מ׳•) לא קשיא כאן בגיפן שלנו
רת  כאן בגיפן שלהן1), פי׳ ביפן שלנו כלוט׳ בצו
 האותיות שלנו ובלשון אחרת זולתי לשון הקודש
 לפיכך מטמאין את הידים שהאותיות בכתב
 אשורית הן וטתניתין השנויה במסכת ידים (®״י
 0״י׳)') בגיפן של שאר לשונות שבאופות לפיכך

 אין מטמאין. * [אחי״ה אס אין כאן ט״ס במקום
ז צורת האותיות » ; י ״ ל  גופן לכתוב טופן והוא ב
 אז תהיה ל׳ םרםי׳ הרשוט׳ פי׳ דפום ודוגמא

 וצורה] —

holzernes Gefiiss zum 1 פנא (בל״ע? * 
 OVaschcn, 2Brunnen איכ״רם׳ היו צריה
 אזל אספסיאנום מםחיבהדאגפנא כלוט׳ רחץ את
 עצפו בעריבת הרגלים והוא כלי עץ שרוחצין בו
 וכ״ה ממש בל״ע ורה״ג בפי׳ פרט צד פ״א, פי׳
 בטוב טעם בם׳ ד׳ פ״א עריבת הרגלים, פי׳ כלי
ה בטיית. ע״כ ועיי׳ עוד ערב ר, נ פ  עץ שפה ג
 ובעל ם״כ טעה לכתוב תחת גפן אחד או בהדא
 גופנא, פי׳ בנהר ששטה גפנא ע״כ והמעריך פותרו
 מערך הבא אח״ז ע״ש. ועוד ענין פלת ערבי׳ גפנה
 באר קטן ולפיד בזה הענין בשפיר רפל׳יא ויהושע
 בן נון מלא רוח חכמה למה הוא דומה לגיפיון
 שמשקה כל המדינה והכל משבחין אותו וכי, ופי׳
 בם״כ לפי הענין פירושו בריכה של פיט וכי. אכל
 לפי דעתי הוא גפנה הנ״ל, פי׳ באר קטן, והיותר
 נראה כי עיקר הגי׳ כפו שגרם רבעו בע׳ נפף:

) בנו״ג גופן ונ״ה ) בנו״ג ולא אמצי למיחנא, ומלת למיחנא גרם בלי ספק רבינו ג״כ כנראה מפירושו כסוף הערך. י  י
) ורמ״ל כתב שלא מצא המשנה הזו.  בכ״י ו״ו ובכל כ״י ש״ס עיי׳ ד״ס שם. י
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 למה הוא דומה לנמםױן וכיה בתנחומי פ׳ משפטי׳
a ואז תהיה מליי ״ 1 ־*  לדם׳ ווירדנא (ובדפי «טעטיז 0
 ,vty-pr עײ״ע נטף. ומהר״ם כמעריך לא דק היטב

 במח״כ.

E. N. eines Ortes Gufna)״ גפנה,גופנא, גופנין 
 .in der Nahe Jerus ־®*̂* =) ברכו׳ מ״ד.
 עיר אחת היתה בא״י ונופנין שטה שהיו בה
 שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זונות
 אחיות כהנות וכר כה״ג בכיי מ׳ איש ובב״נ ובדם׳ו
 כתוב וגופני׳ בקו על הי׳ ובשארי דפוסי׳ פשטו
ם שם צד קי״ז: ואותו  בטעות גופנית עיי׳ ד
 מעשה נשנה עוד בידו׳ תעני׳ פיר דפיט. שמונים
 זוגים אחים כהנים נישאו לשמונים זוגות אחיות
 כהנות בלילה אחד בהדא גופנא וכר ובאיכיר פ׳
 בלע: שמונים אחים כהנים היו נשואים לשמונים
א ד ח ה ו ב נ  כהניות אחיות בלילה אחד ת ל י
א והנה איזהו פופר דלא נמיר ולא הבין  ג פ נ
 מהו הדא גפנא הופיף תלינהו בחרא גפנא כאלו
 ר״ל שנתלו הכהנים איש ואשתו על גפן אחד וזה
 טעות נראה לעינים (וטעות כזה עיי״ע עכבר א׳
 וט״ש מטעות של בה״ג) והדא גפנא ר״ל בעיר
א (וברש״• לשבת יי: וחולי׳ מייד: לא הוזכרה העיד נ פ  נ

 בסיפור המעשה). ואצל בן מתתיהו הוזכרה עיר

 *r6?v בין ראשי עדם בארץ יהודה עיי׳ ד״ט
 במלחמות ג׳, ג׳. ה׳; ה׳, בי. א; בקדמוניו׳ י״ד,
 ייא, ב׳ והיא העיר אשר בא זכרונה אצל פתלטיום
 ד׳, ט״ז והיתד. תכונתה כערך ט״ו פרסאות מירושלים
 לעדות אייזיביאוס עיי׳ מסעות של ראבינזאהן
 חייג, רצ״ו ולדעתו נקראת עתה בל״ע הרשום,,
 ועיי׳ עוד דילאנד ה״ב תתט״ז ורוימער צד ק״ם
 ונ״בויער צד קנ״ח ומקום מושבו של יעקב ברבי
 יצחק היה בבית גופנין עיי״ע, והיא אחת עם גסנה,

 וגופנין.

(wilde Weintrauben, Herlinge O^" בל״ע) גפנן 
 בריש דמאי <6״", מ״א> ובפי כיצד מברכין על

 הטירות בגט׳ נובלות(ברכו׳ מ׳:) ונובלות תמרה הגפנן
 והנצפה י) פי׳ בגט׳ מפנן1) שילי גפנים 3) ובלע״ז
 קורץ אותו לטברוסק״ו 4) והוא (הנראה) [לפ״ד צ״ל
י ד ל א י ל א צ כ ל א ם ה ר י צ ב  הנשאר] בסוף ה
. ״[אחי׳׳ה כיה בכיי ן י ט א ק ו אל[י] ל ב י צ  י
tSill JLa i^ l ם . ה ה ז י כ ב ר ר ע ט א  ביר והוא מ
 ־'3•׳יד• ^J ^ כלוט׳ הם ענבי גפן הנשארין עד
 בצירה או לקיטה ואולי נעתק זה מסי׳ רה״ג לסדר
 זרעים. ובגוף הענין נראה כן גם מסי׳ הידר דמאי
. וזה ה ר י מ  פ״א דכ״א רע״ד שפי׳ שם המסנן: ש
 פי׳ הריש בדמאי: שילהי גופני ענבים שמניחין
 בגפן בסוף הבציר שבקושי מתבשלין עכיל. והטלה
 הרשוט׳ בל־ע ענינה מין ממיני ענבים שבקושי
 מתבשלין ורבעו יפה פי׳ ע״י לעז הנ״ל. והרמבים
 בדמאי פי׳ בענין רחוק מין מהירקות דומה לשבת.
 — מהלך כגפן בביר פ״נ עיייע מתרין ומ״ש.
 ב״ק צ״ב רע״א חזא תאלי בי גופני עיי״ע תאל
 ועיי״ע דקר א׳ ומיש. ויקיר פי׳ב עיייע דוקרין

 וע׳ תלת] —
gypsum בל״ד Oyfr• גפס (בלים גבםן בליע ום׳ 
 נל״י ,Gyps) בדיג דפי כיצד צולין
 (פסח״ ע״יז-> תניא באש ולא בסיד רותח ולא
 בגפסים רותחין 5). ובחלב׳ קטא דחולין <ח׳•) איזהו
) בגחלת ברמץ בסיד רותח  מכור. כל שלקה,
 בגיפסים רותח. ובהמכיא פיה בסרה (מי® עשאן
 בסיד או בגיפסים. ובאלו כלים פ״י בכליס (מ״ב)
 בכה מקיפין בסיד ובגיפסים. וכן קבותיים7) של
 מודים שגפסן8) עם השפה (כלי׳ שס מיה), סי׳
 שחיברן בגיפסים ובלע״ז ײם״ו״) ויותר הוא לבן
, ופי׳ ( , 0 ם ב י ג ל א א ר ק י נ ב ר ׳ ע ל ב  מן הסיד ו
 קבותיים קנקנין שהמין לקב ״). (א״ב פי׳ בל״י
 ורו׳ וישט׳ מין סיד הגחפר ממטמוני ארץ ולפעמים
 נשרפת אבן מיוחדת לגפסים וחכמינו בנו סועל
 מן השם וכן הפליג מן סלגום). * [אחי״ה ועיי״ע
 גפר. ולכאן שייך לפעיד מיש רבינו בע׳ נגפס
 וזיל בהמניח בפ״ד במקואות <ט״ג> ירד לתוכו אפר

) ובע׳ נצפה הגי׳ הגופנין וכד,״ג והסדר בדמאי ובכיי ברכו׳ ובבינ. *) בכיי ט׳ גופנין ובנו״ג גופני. י) כ״ח בכיי ויו,  י

) בלאי״ט lambrusca, פי׳ באושים וכה״ג בכ״כ בשש הערוך אבל בכיי ע׳ ודפיר לברוסקו  בנו״ג גפני ובדפ״ע גפנא. 4

) כיח בדפיד ודפ״ו וכר,״ג בפי׳ ריח לפסחי׳ צד קכיב ובנויג גיפסיס רותח. •) כיה ככ״י ויו אי׳  וכגי׳ הדפוסי׳ עיקר. 5

 ובי: לקה ובנויג נכוה אבל מעט קורם הגי׳ גם שם: לקה. י)בנו״ג קבוחי׳ בקו על הי׳ אבל במשנה שבמשניו׳ ובפי׳

) כיה בדפיד ופת׳ וכ״ה  הרמב״ם קבותים וכיה בע׳ קבת. 8) כה״ג ג׳׳כ בפי׳ פדיט לרהיג ובריש וברע״ב, ובנויג שגפתן. י

ו והוא בלאייט gesso וכיה ס י  ברע׳ב בסוף פרה ובתויים בכלי׳ פ״י מ״ב, וברע״ב בשני המקומו׳ פי׳ כרבינו, וציל ג

ה בכיי ב״ר וציל אלגיבסין והיא המלה הרשום׳ בתחלת י כ ( 1  בצמח דוד לר״דדי פומיס אבל בכ״י ו״ו וליד וב״ד יפסו. 0

 הערך ונעתקה מל״י והגי׳ בבי״ח אי׳ ג״כ בייו׳ מיק פ״א ד׳פ: גיבסם אבל בידו׳ שביעי׳ פיג דליה ע״ג גיפס-ס׳ ובתוספתא

 כלי׳ ב״ק פ ג גפסיס וכיה בתוס׳ מקואות פ״ד. ועוד נקרא בל״ע אליגס ובל״פ נקרא׳ עוד ^ וכמלח ערבית

) וכ״ה בע׳קכת. ונעתק א ש אבל סגיף בפיהימ לכלי׳ שם ציל גיפס. ״  האחרונה אי׳ ג״ב בפי׳ הרמכ״ם בפרה שכתב ג י

 *43 ספי׳ סד״ט לרה״ג ספ״ח דכלים.
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 ונגפס וכי עיש. ודע שכה״ג ברמנים ובדאב״ד לפי
 עדות בעל תוי״ט במקואות שם בשם הראיש וכן
 נראה מפי׳ רהיג בסד״ט צד ליג רק שם נשתבש
 עד מאוד כמו שהעיר המו״ל שם צד נ״ד,. ובנו״ג
, וכנראה גי׳ זו היתד, ש ב כ נ  ירד לתוכו עפר ו
 מונחת ג־כ לפני התוספתא מקואות ספ״ה שכתוב

 שם ו נ כ פ ף] -־
 * גפף עיי״ע גף ב׳ וגף ט׳.

ת ס״ז ד״י רע״ג  * גפר beschwefeho) ירו׳ שי
 דהן דמגפר עיי״ע אליקה. שבת ייח.
 ומנ׳חין גפרית תחת הכלים ערב שבת עם חשיבה
 ומתגפרין והולכין כל השבת כולה ומלות ערב
 שבת עם חשיכה לי׳ בכיי מ׳ וא״ם וברי״ף וברא״ש
 עיי׳ דם שם ועיי״ע גמר א׳ אבל אי׳ בידו׳ שבת
 פ״א ד״ד דע״א נותנין נפדית תחת הכלים מערב
 שבת והן מתגפרין וד,ולבין בשבת. ב״ב צ״ז סע״ב
 פיטסות נאות ומגופריות ובע׳ פטס ם״ רבינו

T 
 ונעתק מסי׳ כיי ב״ב לרגמ־ה וברשב״ם כתב כמו
״ וכי ע״ש ונ״ל כי ם י ר פ ס  כן מהיל יופי׳ כתוב ב
 כיון על ספר רגמ״ה ועל ספר הערוך ובע׳ פטם
 אאריך אי״ה. והפעל בנוי מן השם גפרית ובתרגומי׳
 טפריתא<על דרך נפס עיי״ע) וענינו מזלף בנפרית.
die Kerne der aus- *^-ic*./גפת (בל״ע בט״ן 
ר <ביב י״ז.) ו 2 ה א י  gopressten Oliven) בם׳ ̂י

 מרחיקין את הגפת ואת הזבל. ובהלכ׳ קמא דחולי׳
 (ר•׳•) [לקה בעין באבן בגפת]. ובמחט פ־ט בכלים
 <«״ה) וכן בגפת חדשה אבל בישנה טהור, ם״
 הגפת של זיתים החדש שואב מים. ובסוף מעשרות
) לא ימכור אדם את תבנו ואת 3פתו י  י° ײ מ
ן <שגת מיז:) י נ מ ו ה ט ט ׳ ב  ואת זוגיו,). ובדיג דפ
 איבעיא להו גפת דזתים תנן אבל דשומשמין
 שפיר דמי שמעינן טינה גפת פסולת של זתים
 ושל שומשטין. * [אהייה כונת רבעו במ״ש
 שמעינן מינה וכו׳ כלוט׳ דבהטמנה שניהם אסורין
 פסולת זיתים ושל שומשמץ כמו שהוכיח הגרי״ב
 בהפש״ב וכנראה מטוש״ע או״ח פי׳ רנ״ז לפי הוכחת
 מרן ב״י בריש סי׳ הנ״ל ע״ש ופליאה שלא הביא
 שם בין גדולי הראשונים המנויין גם דעת הרשב״א
 שכתב כן בחי׳ שבת בפירוש וז״ל : מדנקט לה ר׳
 זירא באפיקי הכלא ואצטריך לפרושי בהדיא גפת
 של זתים לומר דלענין אסוקה דוקא גפת של זתים

 אבל לענין הטפנה אפי׳ דשומשפין עכ״ל וכן
 כתב הר״ן בחי׳ שבת עיש. — וכניה בשבת ל״ו.
 בגפת ובעצים, ובירר שבת רפ״ג ד״ד, פע״ג כגפת
 ובעצים וע״ש. ובטוש״ע אויה סי׳ רנ׳יג. ובביר
 רפ״ג כזה שהוא בוזק גפת בכירה עיייע בזק.
 פי׳ גפת בל־ע בט״ת פסולת של זיתים אחר
 סחיטתן בבית הבד וכן דעת דש״י ורמב״ם ורע״ב
 עיי׳ הסשביע שמצדד הסירושים. וגם סי׳ גרעינין
 של זיתים וכן פירשו לנכון רה״ג בסי׳ לסד״ט צד
 ל״ז עיייע עקל א׳ ובידו׳ שבת רפ״ד ד״ו ע״ד א״ל
 כטרא וגיפתא צ״ל בגיפתא וכד,״ג בקרבן העדה
 שם, או ייל שאות ג׳ נפלה קודם וייו של וגיפתא
ו ג י פ ת א וכן מוכח פתשובת דר׳  וצ״ל כמרא ג
 ינאי לברתיה 5 אטד לה לא תהי עבדה כן אלא
 כמרד, גו קופתא ויהבה קופתה על גיפתא כלומר
 הטמן המאכל בתוך הקופה ותן הקופה על הגפת
 דה״ל דבר הפפסיק ושרי אבל תטטין המאכל גו

 גיפתא, פי׳ בתוך הגפת] —

(ngyptisch, aiyuxTto;בל״ם אגיפט;א ב ל״י)גפתית 
 לגיפתים ועברית לעברים בר״ג דם׳ הקורא
 את המגילה לטםרע (מגיל׳ ייח•)1). (א״ב כן נקרא
 לשון מצרי בלש׳ יוני והפי). *[אחי־ה וכיה בל״ם.
X07TT6; ועוד י״ל שהמלה היא בל״ע ום׳ ^ וכליי 
 ובל־ר coptus בלא״ש koptisch והיא כתיבת

 מצריים ולשונם] —
a a 

 גץ (בל״פ ^,Funke) בני רשף יגביהו עוף
 (אייב י•׳׳ י) תרג׳ היך גיצין דנתרין מן גומריא

 ומתגבהין היכדין יעוף. בדיג דם׳ במה מדליקין
ם (ב״ק שיו מיו דס*בז> בם׳ ת ן ה נ  (שגת כ״א סע״ב) ת

 הכונס צאן לדיר גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא
 והזיק ח״ב, פי׳ אותן השברים שיוצאין מתחת
 הפטיש כשמכה [המנפח] על הברזל שבפדן נקראין
 גיצין. * [אחי״ה וכן הובא המשנה בב״ב כיו.
 ורש״י לועז אטנצייל״א והוא בל״צ etinceiie, פי׳
 ניצוצות וכן פיים עה־ק שנ״ב וכצ״ל הלעז ברש״י
 בב״ק שם. וכניה בביר פפ״ד וילק׳ עובדי׳ רפז
 תקפ״ט והיה בית יעקב אש . . גץ אחד יוצא
 משלך וגץ אחד משל בנך ואתה שורפן. פי׳ איץ
 בל״ם ניצוץ אש או בהפך האותיות איצק = קץ =
 = גץ ג״כ בל״ם ניצוץ אש. תרג׳ שביב אשו(אייב
 י״ח׳ הי) גיץ נהוריה (לפי גי׳ כיי) וכן בידורי

 י) ובן ככלי׳ פ״ט מיו הגפת והזוגץ. *) ובנויג גיפטית לגיפטים וכת״ג באו״ז הי׳ שעיר סיק ב׳. וכר,״ג בשבת קטיו.
 היו כתובין גיפטית אבל בעירו׳ ס״ד. ירמיה מגיפתי וביוהפי׳ השלם צד ק״ס. וקפיג: הגי׳ ר׳ ירמיה מגובתא וכ״ה בעירו׳
 בדפי שונצ׳ ובילק׳ כיי ובבה״ג עיי׳ ד״ס עירו׳ צד ק״ל. ובע״י הראשון מניפתי וצ״ל מגיפתי ובע״י בדפוסי׳ אחרוני׳ הגי׳
: ועוד במקומות אחרים, ובידו׳ שבת דפיה ד״ז: חנן מגופתייא והוא כסו חנן  מדיפר״א וזח פורגל בש״ס עיי׳ חולי׳ פ ז

 המצרי (עיי״ע חנן), אבל עיייע גובתא אחר ע׳ גוא.
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 <שם מ״*׳ י״א) גיצין דנור עיי׳ עמת־ר להח׳
 לעורי] -

 גץ <בליע Sumpf Pfutze) באלו חוצציןם״ט
 במקואות <מ״נ> וגץ יוני אלו יתירות דרכים
 שאין טובלין בהן ולא מטבילין. פי׳ בתוספת׳
 מקואות (י«״ז) ואלו הן יתידות הדרכים אלו
 שמהלכין עליהן בימות הגשמים י) והן מתמעכין
ם י ת מ ו א ל ת מ ו מ ו  על הבגדים והן כגון ג
 ושפתי הגומות נקראו יתדות כשיד,ו הדרכים כך
 יש לעוברים ולשבים להסתלק ולהלך בצירי
 הדרכים שהן קצות השדות הסמוכות לדרך כמפורש
 בסייג דם׳ מרובה (ב״ק «׳»•>• פיא חפירות שעושין
 הבהמות ויתמלאו מים בחורף ובקיץ ומזיקין רגלי
 ההולך עליהן וכשהן לחין נקראין גץ יוני וכשייבשו
 נקראו יתירות דרכים שהן משוסין ביתדות
 כשייבשו. * [אחי״ה וכן הובא כל הערך בשם
 רבינו נתן באו״ז שם אבל מחי׳ הדשב׳׳א לב״ק
. נראה בעליל שכל דברי רבינו נעתקים מסי׳ א  פ
ל ודל הרשב״א שם יתדות הדרבי׳ סירש״י  ר״ח ד
 וכו׳ וריח דל פי׳ טיט השרוי בדרכים ודומה לו
 בסדר טהרות במם׳ מקואות בס׳ אלו חוצצין טיט
 היון זה טיט הבורות שנאם׳ ויעלני וכי גץ יוני
 וכו׳ ואמרו עלה בתוססתא אלו הן יתירות הדרכים
 אלו שמהלכין עליהם בימות הגשמים והן מתערבין
 על הבגדים והן כמין גומות מלאות מים ושסתי
 הגומות נקראים יתדות וכשהדרכים כן יש לעוברים
 ושבים להסתלק בצידי דרכים שהן קצת שדות
 הסמוכות לדרך עכ״ל והנה כבר מלתי אמורה בפ״ב
 כמבוא לזה החבור צד XIII כי לרוב פעפים כתב
 רבעו פירושיו בפתם וממקום אחר יעמוד הבירור
 כי הם שייכים לריח והדוגמא הניל מטין זה הוא]—
 (א״ב פי׳ שם אות יונית וצורת׳ קו ישר אשר
 תחתיו קו אחד קצר מן הראשון משני צדדיו
 ותחת השני קו שלישי שוה לראשון ובני הכפרים
 עושים כמו יתדות בצורת אות זה מן טיט יבש
 לדלג מן יתד ליתד ולא יטבעו בבוץ רגליהם).
 •[אחי״ה ר״ב כיון לאות י״ד מא״ב של יוני
 וצורתה היא ואחר דעה זו נגרר גם הה׳ לעווי
 בעטת״ר וקשה הדבר לפר׳ כן כי אין זה כי אם
 דברי נביאות והנכון כי גיצה בל־ע פתרונו רפש
 טיט ומלת יוני הוא תואר ככתוב מטיט היון

 (תהל״ מי׳ גי) ומ״ש בע׳ יתד גץ היון בשני וויי׳ם וכן

 בכיי ויו בע׳ הנוכחי טעות דפוס הוא וצ״ל היון] —

 גץ = גוץ (בל״צ וםנםקריט kaSu ובל״פ
kiein, פי׳ קצר kicsi, kicsike וכן בל׳ הונג׳ 
 kurz, ועוד בל״פ^ג* von kieinerstatur קומה נמוכה
 וקצרה) בסיג דם׳ הזהב (ב״ט נ״ט״) איתתך גוצא
). ובס״ג דמצית חליצה ש לה, ו ח ל ת  גחין ו
 (יבמי׳ ק״י:) הוא ארוך והיא טצה• פי׳ קצרה.

 * [אחי״ה וכנ״ה בברכו׳ ל״א: לא ארוך ולא גוץ,
 ב״ט כ־ז: ארוך וגוץ ושם פ״א רע״ב חד אריך וחד
 נוצא, ושם סדינא נוצא. סגד,ד׳ קיט: עיייע גז
 ג׳. מגיל׳ כ״ז: איניש נוצא. נדרי׳ נ׳: גוצא ורבה
 כריסיה. והקבוץ חוליי ס״ג רע״א גוצי וסומק,.
 פוט׳ ל־ח: אריכי באפי גוצי] — (א״ב פי׳ בל״י
 גבן או טי שרגליו עקומות. תרג׳ קצר יפיס (איוב
 י״ד׳ אי) גוץ ימין). * [אחי״ה אולי כיון ר״ב על
 ל״י;0*׳,י0 ובל־ר uncus׳ פי׳ כפיפה ודוחק נראה
 לעינים הוא ועוד עיי׳ בט״ר להח׳ אייזלער חיא,

 ל״א והנכון ט״ש בתחלת הערך] —

 גצא ואגורא כבר פירשנו בעי אגרי).

bauchiges Gefass, גצר<=גצרא בל״ע 
 Napf) בפ״ב בכלי׳ (ט״י) גצרא4) שנמצאה
 בכבשן עד שלא נגמרה מלאכתה טהורה. ובסיד
 (מ׳״ איזו היא גצטרא5) כל שניטלו אזניה.
 ובפ״ב במכשירין(מיג) גצריות,) שישראל וגוי מטילין
 לתוכן, ובפיו במקואות <מ"י>גצרא7) שבמקוה והטביל
 בה את הכלים טהרו מטומאתן, פי׳ כדה השבורה
 י׳ כתוך המקוה ונתמלאה מים. יש פפרים שכתוב
 בהן גצטרא ויש ם פרים שכתוב בהן נ ס ט ר א י)
 וכבר פירשנו בעי גסטר. * [אחי״ה עיש מ״ש.
 וכתב רע׳יב במכשירין שם וז״ל גפטריות כמין
 קדרות עשויות להשתין בהם ובל״ע קורין להם
 בסריא״ש עיכ ונ״ל לתקן כפריאה והיא מלה
 הרשוט׳ בתחלת העי ופתרונה בטיית כמין קדרה
 להטיל בה השתן ועיי׳ עוד פיה״ט להרמבים מבלי
 הזכרת מלה ערבית. וכני׳ הערוך אי׳ בידו׳ שבת
 רפ״ג דיה ע״ג ממלא גצרא רמח וכו׳ פי׳ ממלא

 את הכד בקוצים עיייע רמח] —

 גר (= גור wohnen ; גר FremdHng) בשבת בם׳
 הבונה (ק״י׳) גיר ד״ק גר בדוק תהיה'), פי׳ גר

נ ׳ ׳ כ ר י ־ 6 ד ה ב ״ ) ב . י ה מ ח ת ה ו מ י ׳ ב י ה ג י ד ל ג ג י ה ד ט ל ״ ד ׳ ס י פ ל ב ב א א ת פ ס ו ת ם ה ש ׳ ב ק י י ״ ז ס ״ ל ׳ ש י ז ס ״ ו א ג ב י ה כ ) ו  י

׳ י ג , ו א ר ו ג ׳ א ע ל ב י צ ) ו . י ש ו ח ל ע ו י פ ד ב ן ו י ח ל ׳ ו ו א י י ו ״ ב ב ׳ ו י ח ל י ח ׳ ו ו ב ״ י ו י כ ב א ו ו ם ה ״ ט ש ו י ל ח ת ם ו ק ש ב ר ״ י ה ׳ כ  מ

ם - י ב מ ר ט ל ״ ה י פ ה ב י כ א ו י ט ס ג ג י ו נ ) ב 4 . א י צ ׳ נ ע א ו ״ ל י ׳ מ ד ע ו ׳ ע י י ע . ו א ד ו ג ׳ א ע ש ב ״ ׳ מ י י ע א ו ר י ג ח א ו צ ר ג ״ י ב ״  ב

ט ״ ה י פ ב ת ו ו י ר ט ס ג ג ״ ו נ ב ( . ״ א ר ט ס י ג ג ״ ו נ ב , ו ש ״ ר ג ב ״ ה כ ו ( 5 . י ר ט ס ב ג י י ׳ פ י ל ׳ כ ת פ ס ו ת ב , ו ׳ ד ד ג צ ״ , ד ר ט ל י ד ס ה ב י כ ש ו י ר  ו

ק י ר ד י ג ג ״ ו נ ) ב • . ה ד ז ר ג ״ פ ד ב ה ו ר ס ו ס ג י ט ע ב ״ פ ד ל ב ב ב א ״ ד ה י ו ל י י ו י כ ה ב י ) כ 9 . א ר ט ס ג ג ״ ו נ ) ב . י ת ו י ר ט ס ם ק י ב מ ר  ל

. ן ה כ ש ו ה ע ת ס א ת א ו ל כ מ י ׳ ג י ׳ ל ק ל י י ״ כ ב פ ו י י א ״ כ ב ק ו ו ד ר כ ו ן ג ה כ ש ו ה ע ת ם א  א
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> הנוטה ב ״ ׳ כ ׳ ׳ מ י ע ש י  בדוק תדור בשטים כרכתי׳ (
 כדוק שמים י). פי׳ אחר אם אתה בוש הקביה
 שהוא דר בדוק עושה חציצה בינך לבין אף1).
 בם*נ דפי פדר תעניות האלו (ב״ח•) אלעזר ברי
 גרו בך גירי י) כך היה שונה חנאון וסי׳ ברכה 4)
 היא וכך אומר לו לעתיד לבא עתידין גרים שיגורו
׳ ט״ז׳ י׳> יגורו בך נדחי. י ע ש י ) ר מ א נ  בך כענין ש
 ביבמו׳ בסיג דס׳ האשד. שהלך בעלה למדיני. הים
 «צ״ו פע׳׳ב) מאי דכתיב (חיילי׳ ״״א׳ יי׳) אגודה
 באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני
CKO עולמות וכו׳ 5). בד״ג דם׳ כל שעה (פסחי׳ 
׳ י״ר. כ׳א) י ר ב ד  לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה (
 ם״ הוא גר שקיבל עליו שלא לעבוד ע״ז אבל
 איסור אוכל. בם׳ החולץ בגט׳ היבמה לא תחלץ
) גר וגיורת צױכות להמתין שלשה ׳ טיב•) וכן י י מ ב י ) 

) מתיב רב 7 ם י ש נ ל ה ר כ א ו ש מ  חדשים כ
 חנינה8) בכולן אני קורא בהם משום תקנת ערוה
 וכאן') בהמתנת שלשה חדשים פשום תקנת
 ולד, םי׳ בכולן אני קורא בהן משום תקנת ערוה"
 בכל היבמות אני קורא שלא יתיבמו בתוך שלשה
ם מיא דע״ב) ש  חדשים משום תקנת ערוד, כדאמרינן (
 דקא סגע באיסור אשת אח"י). ובגט' המחזיר
 גרושתו(שםמיז ) ת״ר גר שבא להתגייר") אוטרין
 לו מה ראית שבאת וכו׳. כותים גידי אריות הם
 פלוגתא דר׳ ישמעאל ור׳ עקיבה בפי עשרה
׳ י ש ו ד י ק ל ( ה ק א ב ב  יוחסין בגפי כל האפורין ל
: ו ״ , נ ד ד : נ י ׳ ג י ל ו : ח ח ״ ק ל ״ : ב ה י ׳ פ ה נ ס ה ב י ב ב ו ״ ע ה ר ׳ ׳  ע

׳ כיי:). •[אחי״ה יש גר שהוא נכרי י מ ב ׳ י י י ע  ו

 הדד באיי שקבל עליו שלא לעבוד ע״ז כפי׳ רבינו
 והוא הנקרא גר תושב ויש מפנו שנתגייר מכל
 ושנתיהד והוא הנקרא גר צדק עיי׳ בנימי׳ נ״ז:
 מנהד׳ צייו: מגיל׳ ייז! ונקראו עוד גר שקר, ירו׳
 ב״פ פיה ד״י ע״ג והפכו גר אמת פנהד׳ פיה. נדה
 ג£: ושם במשנה גרים טועין לפי גי׳ הערוך ע׳
 טע. ובזה אני מציין המקומות אשר בהם דברי
 רז״ל על גרים הן לחסד הן לשבט שבת ל״א.
 קפ״ו; פפחי׳ ס״ז: סוב׳ טיט: חגיגי ה׳. יבטו׳ ט״ז.
 ב״ד: [ושם גירי חלומות] מיו. מ״ו5 מיז. טיז: פיח:
 ק״ב. ק״ט: קידוש׳ ע׳: ג״מ נ״ח. [בן נרים], נ״ט:

 פנהד׳ ל״ט: ציו: שבועו׳ ל״ט. ע״ז ג׳: [גרים גרורים
 וכן שם ב״ד. וירו׳ קידושי׳ פיד דפיה עיג], הוריו׳
 ייג. בריתו׳ טי. נדה י׳׳ג: ומהשם גר נבנה הפעל
 גער, פעל ני.־ר, התפעל התגייר, ואתפעל איג״ר,
 ד״מ שבת ליא. גייריני על מנת שתלמדני כל
 התורה וכוי, פנהד׳ צ״ט: היא(תמנע) בעיא לאניורי,
 עיז כי. דעתידה דפגיירה, ב״ר פליט אלו הגרים
 שגיירו. ושם אברהם היה מגייר את האנשים ושרה
 מגיירת את הנשים. רות רבה פ׳ וישאו לא גיירום
 ולא הטבילו אותם. שבת ל״א. נץריה. יבטו׳ ע״ו.
 גיורי גיירה.— ברכו׳ נ״ז: עתידין להתגייר. יבמו׳
 מיז. גר שבא להתגייר, ע״ו. נתגיירו אית לחו
 חתנות. שבועו׳ ליט. גרים הבאים להתגייר, ע״ז
 ג׳. לעתיד באים אויה ומתגיירים, זבחי׳ קט״ז:
 רחב אחר נ׳ שנה נתגיירה, שפ״ר פכ״ז לא בא
 אלא להתגייר, שהשיר ם׳ לריח הרבה גרים באים
 וטתגיירין. — ברכו׳ י״ז: דלא איני״יר גיורא פינ״הו.
 מגיל׳ י׳יד: דאיגיירה ונסבה יהושע. גיטי׳ נ״ו.
 ערק ואזל ואיגייר, ושם: בעי לאיגייורו. ע־ז י״א.
 אונקלום בר קלונימוס איגייר. וממנו השם גיורא
 וכ״ה בל״ם ברכו׳ י״ז: עיי׳•לעיל, קידושי׳ ע״ו:
 גיורא הוי, עירו׳ טי. ב״ק מ״ב. יום׳ פיז. וידו׳
 חגיגי פ״א דע״ו: גיורא בשמי שמיא עיי־ע יציב,
 מנר,ד צ״ד. גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאי
 קפיה. ע״ז ע׳. איפור גיורא. ירו׳ שבת פיו ד״ח
 ע״ד וירו׳ קידושי׳ פ״ג דס״ד עיג חד גיור. תעני׳
 כ׳ט: לפי גי׳ כיי פ׳ רב יצחק בר יעקב בר גיורי
 וכ״ה ברייף ובאו״ז הלכי ת״ב פי׳ תי״ד. וכ״ה נכון
 בעירו׳ פ״ב. לגי׳ כיי מ׳, וכצ״ל בטיק י״ח. ושם
 בכיי ם׳ הגי׳ בר גיורא ועיי׳ ד״ם לעירו׳ ולתעני׳
 שם ושם. ב״ר פלייה ר׳ יודן גיורי. ואולי הוא
 יהודה בן גרים שבת ל״ד. כדעת החי לעווי
 בעפת״ל צד שכ״ז בחיא. — לנקבה גיורת, יכפו׳
 ל״ה. מ״ב. כתיב׳ ל״ז. מנחי׳ מ״ד. קידושי׳ ע־ז,
 הוריו׳ ייג. ירו׳ יכפו׳ פ״ח ד״ט: ירו׳ קידושי׳ פ״ד
: לא תנפבו  דם״ו. וכלים גיורתא וכ״ה בברכו׳ ח׳

 גיורתא, ובפסח״ קייב: לא תינפב גיורתא] —
 גר = ניר (בל״ע -J^r פ״ קצף ורתיחה והוא קצף
Gischt, der auf- אשר צף על שפרי היין 

ך נ י י ב ו א ה צ ק ח צ י ו ד ר ב ן ג ה כ ש ו ה ע ת ם א : א ה ז ב ה ת י ׳ ה ל ב ג ו ב נ י ב ׳ ר י י ג ה כ א ר נ ( * . ס י מ : ש ק ו י ד ־ ש ר י ן פ כ ) ו  י

ף ״ ץ ו ״ ת ה ו ב י ת ר ה ח ׳ א ו כ א ו צ י צ ג ח י ו נ ב ל כ . א ׳ ת ק ו : א ב י י ד ק ת צ ב ס ש ״ ד א ב ב ו י ה ״ ל ב ן ש ו י ל ג ה מ א ר ן נ ב ף ו ן א י ב  ל

ח ״ כ י ו ר י ך ג ו ב ר ג ׳ א י מ י כ ל ב ב י א ת ש נ כ נ ב ׳ ו ל י ס א ׳ ב צ י נ י ׳ װ ז י י פ פ ם ד ״ ש ג ב י ה כ ) ו . י ׳ ו כ א ו צ י צ ש ח ר ד ב ה ס ו ם מ ה י ל ע  ש

ת ו ע ט ג ב י ו נ ב . ו ז י ׳ ע י נ ע ס ת ״ ׳ ד י י י ע כ י ו צ י ך ח ה ב ר ג א ה ש צ ר ׳ ת י ת פ ו ע מ ם ב י כ ל ׳ מ ק ל י ב ו ו ד ג י י א ״ ש ר ב ׳ ו י ב ״ כ ב י ו י ע  ב

ם י מ ל ו ג ע ״ ו נ ) ב 5 . ה כ • כ י ג ו ה ״ י ו י כ ) ב 4 . ך ו ר ע י ה ר ב ד ו מ ל י ד ב ה י ש ל ב י מ י י ש ר י ל פ ז ע מ ו ל ר ״ מ ד י ו י ש ר י ש פ ״ ע י ו ד י ך ג י ב ר י  ג

ה י . ד ה י ׳ ׳ ל ו מ ב ׳ י פ ס ו ת ה ב י כ ך ו כ י פ ג ל י ו נ ) ב . ״ ר ו ד ׳ ל י ג ם ה ׳ ש ק ל י ב ו ו נ י ב ׳ ר י ג ׳ כ י א א ״ פ ש ז ת י מ ר ׳ ר י ל ה ׳ ח ק ל י ל ב ב  א

י י ש ר י ן פ ב ) ו י 0 . ן כ ׳ ו י ג ע ה ״ פ ד ב , ו ב ״ ה ד ו ״ י ל ״ ב ן ב ו ב נ ה ל ״ ) ב . י ה י נ נ ג ח ׳ ׳ ו נ ) ב . י ו נ י ב ל ר ו ש ש ו ר י פ ׳ מ י ר ב ד , ה ד י • * ( 7 • ץ י  ח

, ה ז ן ה מ ז ד ב ו ג ע י ו נ ) ב . ״ ה ו ר ת ע נ ק ם ת ו ש ד כ ה ע י ר ח ע נ ק ם ת ו ש ת מ ו ב י ח ט מ מ ש ר נ ״ פ ד ב . ו ש י א ע י ג ו ס  ה
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 brauHeiideWeinscliaum) בפי כל קרבנו׳ הצנוף(מנחי׳

 0״ז•) כיצד הוא בודק הגזבר יושב והקנה בידו זרק

 הגיר') והקיש בקנה. פי׳ הפקיד יושב והקנה בידו
 זרק הגיר הוא הסילון הנצנק אם נתחלף היין וזרק
 גיר של שמרים הקיש בקנה על החבית שירגיש
ל ר מן ע י ג  המוציא היין ויסתום החבית. ם״ א ה
ל ה י כ ל א (דניאל ה״ הי>• ו פ י- ת י כ א ד ר י  ג
נ ומשליניג׳ ל״א) י ת כ ד ם הוא. כ ו ד ן א י  ש ה י
ם ה ן ו ה ש מרי , ם ד א ת ן כי י י א י ר ל ת  א
ע ו ד י ם ב ו ד ן א י י ה ן ש מ ל ז כ ם ו י נ כ  ל
ל י ח ת מ ש כ א ו ו ב ה ו ט ל ו ו ל ן צ י י ה  ש
ש בו ם י י ר מ ש ע ש ו ד י ן ב ב ת ל א צ  ל
ר ב ז ג ש ה י ק . ה ן א לב ו ה ד ש י ג ן ל י מ ו ד  ה
ך ל י ד ר מ ו א ר ו ב ד ו מ נ י ה א מ ל ה ו נ ק  ב
. ם י ר מ ש ב ל ו ט ן ו י י ר רע ל ו ב י ד ה  ש
 *[אחי״וז כ״ה רק בכ״י פאריז. ורש״י יפה כיון
 לסרש אותו לבן שתחת היין שצף על השמרים
 ע״כ רק הוא ז״ל גוזר הטלה מתיבת גיר, פי׳ סיד
 הלבן כס״א של גי׳ כ״י הנ־ל. אבל האמת ל״ע
 הוא כמו שכתבתי בתחילת הערך. ודע עוד כי
 •״=/* בל״ס שמרים הן מיין הן מזית וזולתו. ולפי
 ם״ הראשון של רבינו הסילון הנצוק נחוץ הדבר
י =־ ג־־־ע^ das Flicsscn פי' ר  לגזור גיר מליע אג
 מרוצת המים או יין והראשון עיקר. ובט״ש רבינו
 וזרק גיר של שמרים כיון למה שכתוב בגט: שם
 ע״ש. וכעין זה פי׳ רש״י ורע״ב בפי׳ השני בשם

 רבותיו שהוא פירש״י עיי׳ תוי״ט שם] —

 גר = גרר(sSgon ; מגירה sage וטליט וכ״ה בל׳יע
 ^zertheilen, zorsagen Jf) בשבת בם׳ כל
" מגירה לגור בה את י נ  הכלים (פי׳׳ז מ״א דף ק
ת ב ש ע ( י מ ק א ב ל  הגבינה. ובם׳ במה אשד, בגט׳ ו
 ס״»:> היוו שם כתוב על ידות הכלים ועל כרעי
 המטה הרי זה יגור ויגנוז י). ובפי העור והרוטב
 בגם׳ המפשיט (חולי׳ קכ״ג:> מתיב ר׳ ירמיה מהא
 דתנן בפ״ה בכלים <ם״» תנור שניטמא כיצד טטהרין
 אותו חולקו לשלשה וגורר את הטפלה וכוי.
 ובסגום פט״ו באהלות (מיח> אין טמא אלא עד ד׳
 טפחים ובזמן שהוא עתיד לגור"). ובבכורות ם׳

> והא אנן א ״ ע  ! אלו מומין בגט׳ עיניו גדולות <מ־ד פ
> פרה שקרניה וטלפיה ב י מ  תנן בם׳ שני בפרה (
ר כמו מגררות במגרה פ נ  שחורים4) יגור. פי׳ י
 <ם״א זי׳ ט'>5). ובס״ג דביק (קייס סע״נ> היוצא
 מתחת המקדח ומתחת הרהיטני,) והנגרר במגרה
 הרי זו 7) שלו. * [אחי־ה ומן הסעל גרר, ובל־ע
י ל ש מ  ^עענין כרת וחלק ג״כ שד רשעים עורם (
> כלוט׳ יכריתם עיי׳ רד״ק שרש גרר ומגרה ׳ ׳ ז א י  כ

 שם הכלי שכורתים בו העץ והוא ר,מעוור ובלאייט
.sago ובלאיש scrra, sega שיר״א או שינ״א 

 ועד,יק שניב סיים העי זעגי״ן בלא״ש] —
 גר (בל״ס גר סי׳ זנה buhion ובליע נוטה מן
 הדרך הישר) בס׳ ראשון בע״ז בגט׳ ויום
 גניסיא <ע״ז י׳•־) הויא ליה ברתא ושטה גילא עבדה
 איסורא שדר ליה גרגילא כלוט׳ גר גילא ניאפה
 גילא 8). גירא בחזורין ומסלנא (למשא) [וצ״ל י)
 לבישיא]. ס״א גיפא ומפרש בע׳ ג״ף. נואף אשה
 (מ^י יי׳ ליט תרג׳ מאן דגייר אתתא 9י). לא תנאף
 (שט״ 3י׳ י־» תר״י עמי בני ישראל ״) לא תהוון
׳ כ•׳ י0. ק י  גיורין. וכן מות יומת הנואף והנואפת מ
 * [אחי״ה המלה נמצאה רק בתרג׳ ירו׳ אבל בבבלי
 תמיד בתמורתה הפעל גוף וגייף, עיי״ע. ובל״ם
 זנה גף וזונה גיורא וזה מעיד על גזרת הטלה כי
 גייף מל־פ מחצבה יען כן המצא תמצא היא רק
 בתרג׳ בבלי. וכב״ר ספע״ו לא זינתה ובנ״א לא
 גיירתה. ודע שבל״ע הרשום׳ גאר = גיר ענינה
 נוטה מני דרך וכן תרג׳ ריב״י טאוום מלת זונה
 תמיד בל״ם ^!4 פי׳ הנוטה מן הדרך הישר. אבל
 לא אכחד תחת לשוני כי זונה גם בל״פ ^•וא״כ
 קשה לי מדוע לא בא זכרון מלת גר בתרג׳ בבלי]—

ein Stuck Holz, in welchem eine Fallo)גר = 3ררא 
. Til 

der Scblinge angcbrachtist, ar. Jlrf^)-
ן ) מ ב ״ ע ת ביד ר צ י ב  בם׳ אין צדין בריג שוחטין (
 הגררין") ביום טוב. פי׳ עושין פחין לחיות
 שנתפסין בהן ברגליהן יש חיות בעלי כח נתפפין
 וגוררין הפח כמות שהוא אם נמצאו אח״כ והפח
 ברגליהן וידוע שהפח מאתמול נגרר אעפ״י שנמצא
 ביו״ט שוחטין ממנו כי אי אפשר לד,נצל ממנו
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 ומוכן הוא אבל מן הרשתות אעפ״י שמערב יו״ט
 ניצדו אין נלקחין ביו״ט (שאי אפשר) [וצ״ל
 שאפשר] שניצולין ואינם מוכנים זה טעמו של
 תנא קמא. * [אחי״ד! פי׳ נרה והקבוץ נראר בל״ע
 עץ ארוך ובתיכו נקב גדול אשר בו הסח לתפוס

 את החיות] —

י <בל־ס גרי ס״ an- aufreizen וכן בל״ע ד ג ר ״  ג
 ^ חרחר ריב והוא ג״כ ענין התגרה בל״מ>
 וסכסכתי מצרים במצרים (ישעי׳ ייט׳ ב׳> תרג׳ ואינרי
 מצראי [בצצראי] פן אל תתגר בם (דברי׳ בי, ייט>,
 *•]אחיי ה וכניה ביומי ס״ט. לסי גי׳ כיי
 מ׳ וילק׳ נחמי׳ רמז אלף ע״א אהנו ביה כי
 היכי דלא מיגרי(ילק׳ ליגרי) איניש בקרובתא
 ובסנהדרי׳ To. דלא איגרי אינש בקרבותא.
 פנהד׳ ק״ז: וילק׳ פ״ב רפז רל״ג גירה דובים
 בתינוקות, ירו׳ פיאה פ״א דט״ז. הא דובא
 מתנריא לך. ירו׳ שבת פ״ו ד״ח ע״ג אתא כלב
 שוטה בעי איתגרייא ביה. ב״ר פפ״ט השיאני:
 גירני, שט״ר פכ״א גירה כה הליסטים. שהשיר ם׳
 משכני: גירה בה שכנים רעים. והתפעל מתגרה
 עיי׳ ברכו׳ ז׳: מגיל׳ וי: יום׳ ע״ו: פנהד׳ ייט. ע״ז

 ייח: י״ט: בפיר פי״ט] —

 גר ־= גור (פי׳ בלים ענין דור ושכן והתואר נקבה
 נרת בית וטמנו מגיר: שכן, ונקבה מגירתא

 T -T • ז ״ י «
 Nachbarin) בדיג דפי ד׳ (בנדרים) [צ״ל נדרים]
) אלו הוית ידעת דאמרין מגירתא ב ״ ע א ס ׳ ׳ ׳ כ י ר ד נ ) 

, ׳ ת ג י מ ש  עלה דכרתיך מן משכנתה ומגרת ביתך, (
׳ אי. זי) ולכל י ר ב ד ו ( י נ כ • (א״בתרג׳ l,3 t,M1 ש ( ב י  כ

 מגירוהי א״כ הערך הוא מגר). * [אחי״ה וגם
 המתורגמן הביא זה התרגום ולכל מנירוהי בשרש
 גר ובחנם מתמיה רמ״ל בע׳ הנוכחי על זאת ודע כי
 גם רד׳ק הביא פגרת ביתה לנכון בע׳ גור ולא
 הוצרכנו לפלפולו של הגרי״ב בהפש״ב ליישב
 שיטתו של רבינו נתן כי כבר הקדפתיך בתחלה
 בפפ״א של מבוא צד x כי פדרכו בדקדוק לפדר
 רק שתי אותיות משרש ופה גם בדוגפא זו אשר
 ענינו יעיד עליה כי השרש מפעל גור נבנה. וכן
 בל״ע שכן וכפי׳ רבינו אי׳ ג״כ ברשיי נדרי׳

 שם ועיי׳ עוד ע׳ מגר והציונים שם] —
 גר = גירא (בל״ם נרא, גארא מל״י Y*P?OV ובל׳

 • • a r r ז * \ ו
 סאנםקריט Pfeii sara חץ) בנדרי׳ בם׳ נערה
 הפאורשה בגם׳ הפרת נדרים (ע״י סע־ב) חייא בר
] ובדיק, פי׳ עד שהיה א ר י  רב שדי נירי [כני״נ ג
 פורה בקשת היה בודק נדרים ומתירן אלפא דלא
 בעי יישוב הדעת כל כך להתיר נדרים. * [אחי״ה
 וכן כתוב בשט״ט בשם הרי״ץ פבלי שהזכיר את

 רבינו ע״ש לפי׳ הראשון, וכן פי׳ הפיוחם לרשיי
 בנדרי׳ ע״ש. וכניה גיטי׳ נ״ו. שדא גירא, פנהד׳
 ק״ז. פתק ביה גידא. ואולי פזה הענין אגרו בך
 גירי, תעני׳ כיה. לגי׳ כ״י ם׳ אבל עיייע גר א׳
 ומיש. מנחו׳ פ׳יב. ואמר נירא בעינא דשטנא
 וכצ״ל בםוכ׳ ליח. ובנו״ג אטד דין גירא וצ״ל
 ואמר וכי עיי׳ ד״ס צד נ״ט: וכיה בקידוש׳ לי.
 לשטן גידא בעיניך, ושם ס״א סע״א הוה רגיל
 למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן. ובכ״י ב׳
 בפוכ׳ (עיי׳ י״ס ׳==> הגי׳ ואמר האי בעינא דשיטנא
 וכיה ברי״ץ גיאת הלכו׳ לולב עמוד קייב וביצחק
 ירנן הגי׳ שם כגי׳ הש״ס. והקבוץ גירי ב״ב כיב:
 כ־ה: מודה ר׳ יוסי בגידי דידיה ובב״מ קי״ז. הגי׳
 גירי דיליה ובב״מ מ״ד. מ״ט גירי דידיה הוא דאהני
 לה ופירש״י חצים שלו גרפו וכוי, וב״ב כיב: סי׳
. ובב״פ קי״ז. סי׳  בחיצים הבאים לו פיר גופו וכו,
 וזיל והא מודה ר׳ יוסי בגידי דיליה אע״ג דאפר
 על הניזוק להרחיק את עצמו ה״מ ודכי דלאו אדם
. אבל היכי דאדם עצמו מזיקו וזורק  עצמו מזיקה .
 בי חיציו וכו׳ וזה קרוב מאוד לפי׳ רבעו בע׳ תם
 ד׳ ע״ש ומלש׳ גירא ם״ חץ מפורש ג״כ בשט״מ
 לב״ב כ״ב: וזיל לא חשיבי גיריה אלא כשהניזק
 מצוי בשעת הנחתו דומיא דגירא ממש דמורה
 לאדם כמטרא וכי עיש, ובכל המקומות האלה יש
 לגזור המלה מלש׳ נירא גרא שהוא בלים חץ
 ולדעתי נאצל מלש׳ צענד khru םי׳ מזיק וחובל.
י ה ר י  אבל לפע״ד שבדיבור מודה ר׳ יופי ב ג
 דידיה או דיליה פתרון נירא ל״י rfv.p פי׳ יד
 ומצאתי און לי פפי׳ ב״י רנמ״ה לביב ב״ב: וזיל
 מודה וכי בגיריה דידיה דחייב להיכא דעביד איהו
ם כדגרפען בב״מ וכ׳ מודה וכי בגיריה י ד י  ב
 משום דעילאי פשי ידיה ונפל על תיתאה ד ע ב ד
ם וכו׳ עכ״ל,וכן מצאתי מפורש ברש״יב״ב י ד י  ב
 כ״ב: בגיריה דיליה היכא דמטי ליה היזיקא מתוך
 י ד י ו של מזיק כההיא דאמרינן בהבית והעלייה
ו ממש על ד י  <כ״מ קי״ז•) הנהו וכוי דכשנופלים מ
 התחתון קרי ליה גיריא דיליה וכו׳ ובדה גירי
 דיליה פירש״י עוד והבא נטי ט י ד י ה ם בא לו
 וכו׳ עכ״ל. — גיטי׳ פיט: ע״״ע לוליתא. פנהד׳ ק״ח:
 עיי״ע בזק. והתואר גיראה, פי׳ אופן עושה חיצים
ה בגיריה מקטיל א ר י  או קשת ססחי׳ כיח. נ
 כהגיי בדפופי׳ הישנים וכ״ה בילק׳ בא רפז ר״א
 וכ״ה ברש״י וכ״ה בפי׳ ר״ח לפפחי׳ צד מיו רק
 שם בט״ם ביראה וכבר הגיה הפו״ל שצ״ל ניראה
 וכ״ה בכיי ב׳ וא״ם הובא בדים פסחי׳ צד ל״ח.
 ופן השם נבנה הפעל גרי, פי׳ זורק חצים עיי׳
: ד״ד. גרויי וגי׳ רבינו בע׳ נרד אי]  תום׳ נזיר ד
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 — (א״ב תרג׳ ולא יורה שם חץ (מ״ב י״ט. ל״ב)
 ולא יקשת תמן גיר).

Rohr, Halm s) בפרק ח׳ שרציש /  גר = גיר (בל־פ -
) אליבא ריקנא י א י ב ו ר  (שביז ק״ט:> ומגירי ד

 סי׳ ל ו ל ב י גפנים. פ״א זרע פשתן. • [אחי״ה
 וכפי׳ ראשון סירש״י. ולדעתי היא המלה הרשומ׳
 הפרסי׳ וענינה קנה וסוף. וכניה לפי גי׳ ב״י ט׳ וב׳
 ביום׳ פייה גוריא דדהבא פי׳ קנה של זהב ועיי״ע

 גבתא] —

Aussatz, K) בב״ר r r . t z e ר ר ג  גר = (
 פם״הי) ואבימלך הלך אליו מגרר (בראשי׳ כיו,
 כ״י> מלמד שעלו בו צמחים, ם״ פצעים והבורות 3)

 וכענין הזה הוא סבר <גרייא) [צ״ל גרייהI אמר
 ליה דגרסינן בסי בנות כותים בגט׳ המקשה נדה
 (ל״י °עיב>. [פי׳ אהר של דיה זיל משכהו והביאהו
 מלש׳ פרץ נחל טעם גר (אי־ב כ״חי די> כלומר
 הכריחהו כדאטרינן בבנות כותים שילא בר אבינא
 עבד עובדא כרב וכו׳ עד אי לא צא־ת גרדיה
 [צ״ל גרריה1 הוא סבר אמר גרדיה [צ״ל גדדיר^
 וסי׳ הכהו]. * [אחי״ה בענין תשלום זה אאריך
 בעי גרב א׳(הערה 5). וזאת הצעת הסוגיא: זיל צנעיה
 ואי לא ציית גרייה הוא סבר גרייה עכ׳׳ל וכן
 סירש״י גרייה ברי״ש כלומר גרור ומשיך אותו
 בדברי טעם וכי, גדייה הכריתו בשמתא כמו גורו
 אילנא והתוםפ׳ שם ד״ה גדייה חולקין על רש״י
 ואמרו שאין הטעות בין רייש לדלית אבל הטעות
 בהברת גדייה בדלי״ת רפה או דגש ר״ל הוא אפר
 גד:יה ותלמיד הבין גך_יה, ובחי׳ הריטב״א לנדה
 אי׳ הגי׳ גרדיה ונראה שהוא טיס במקום גרריה
ר אותו ו ר  וזה מ״ש שם ומשמע נטי לשבח ג
 בדברים ע״ש ועוד שם הגי׳ גדדיה וכ״ה בעי צנע
. מנעהו בהכאות ומצעים . ׳ ט  ב׳ וסי׳ שם רבינו כלו
 מלש׳ לא תתגדדו ע״כ ואם כסי׳ רבינו דכאן אמת
 אז נוכל להסביר הגי׳ גרריה, פי׳ העלה עליו
 פצעים וחבורות ונבנה הפעל גרר מן השם הפרפי
 גר, גדרון שענינו כן כטו שכתבנו] — (א״ב גרייה

 כתיב).

 גד = גור, גוריא (פי׳ בל־ם גוריא כלב קטן וכן
 בל״ע junger Hund) בדיג דם׳ בא לו
י סיט:> ובס׳ ד׳ מיתות בגט׳ הנודר בשמו מ ו י ) ג ״ ה  כ

ז אלף ע״א> נפק מ ׳ ר ׳ ח י מ ח ׳ נ ק ל י א ב ב ו ה ׳ סיר. ו ד ה נ ם ) 

׳ כלב ,  כי גוריא דנורא מבית קדש הקדשים4) ם
 ק ט ן 5). ובסי כיצד משתתפין בגט׳ המניח את
 ביתו <עיייב׳ ט״י•) נבח בך כלבא עול נבחא י) בך
 גוריתא פוק, פי׳ שאם מנבח כלב זכר מעט שותק
 נבחא בך גוריתא כלבתא פוק שלעולם אינה
 שותקת אף הוא אם שיבת אצל בתו וכיעס חתנו
 מתפייס אבל אם שובת אצל בנו וכועסת כלתו
 אינה מתפייסת. ובם׳ אע״ם שאמרו בגט׳ רשביג
׳ ס״אז> איכא ב־נייהו דמטללה בגורייתא ב י ת כ מ׳ (  או
 קיסנייתא ונרדשיר 7), ם״ כלבתא קטנה בברייתה 8)
 היא ורגליה קצרות ורגילין בני אדם לשחק בהן.
 * [אחי״ה לסי סי׳ זה צריכים אנו לסרש קיסנויתא
kagu תואר לגיר״תא ופי׳ קיסנה בלש׳ צינד 
kiangai פי׳ קטן ובלי הוצואריש kassan וממנו 
 עיי׳ יוסטי צ־נדליקסיקאן צד פיב, פ״ה וכ״ה בל׳
 הונגרי kicsiny פי׳ קטן. אבל בעי קסן ב׳ פי׳
 וגרס רבינו בע״א ושם הוסיף בגי׳ פ״א מלת זוטרתי
 למלת קסנייתא ופירש שם כלבים קטנים במיני
ל ששוחקין בהן ע׳יכ וא־כ קםנײתא סי׳ כלבים ג  ש
 ועיי״ע אסקונדרי לפי, ריח ז״ל. ולס״א נראה שלא
 גרם מלת גירייתא יען כן הוסיף גי׳ ס״א מלת
 זוטרתי דאל״ב אפוש׳ מילין למה לך. ובאמת
 מצאתי ראיה להשערה זו כי בשט״מ בהיםך לא
 גרס קסנייתא רק ״בגוריתא או בנרדשיר׳ בעבור
 זאת עלה בדעתי לומר כי אחת כשתי תיבות ר״ל
 או גורייתא או קיסנייתא לפרש יצאה והובאת
 מגליון לפנים והדעת נוטה כי קסנייתא היה כתוב
 ופירושו בלים רעבן Hungerieider והוא תואר
 לכלב מרוב רעבו עיי׳ שבת קנ־ה: ביצי כ״ה! ב״ק
 צ״ב: ב״ב ח׳. ועוד מאמרים אחרים בענין זה. כמו
 בדרז״ל כלב: למס והוא ל״י ;w.0* רעב ועיי״ע
 לטס. והמלה הבלתי מורגלת מפורשת עיי מורגלת
 ובזמן מאוחר שניהם: גורייתא וקיסנייתא!יחדיו
 ידובקו. ומי שרוצה לקיים ני׳ הספרים מטללא
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 בגורייתא קיפנייתא אז הוצרכנו לפרש הטלה מל״פ
^ פי׳ זכר וגם תאות המשגל ומה מאוד נכון ^ 
ל ג  פי׳ רבעו בע׳ קסן שפי׳ כלבים קטני׳ במיני ש
 ששוהקין בהן וזה עולה יפה למסקנת הגם׳ כתוב׳
 שם איכא בינייהו גורייתא וכי, פירש״י וראיש
ה איכא לירי שיעמום מ י  ויתד המפרשים לידי ז
 ליכא עיש ובשהקה בכלבים זכרים התעוררה
 תאות המשגל והרגילה עצמה לידי זימה. וברייה
) כלבתא עיי״ע י ׳ י '  ד׳. דרשו רז״ל שגל (בנחמי׳ ב
 שגל. וגורייתא הוא קבוץ ולא כדעת רבינו לשון
 נקבה יחיד. וכ״ה בשבת קנ׳׳ה ז גורייאתא זוטרי
 (וברש״י גויייתא) ובסנהד׳ ציה. בתרי גוױין קטלוה
 לאריה, פי׳ בשני כלבים קטנים יהרגו את הארי,
 בתפיה. והיחיד בויק״ר פי״ט גור טב מכלב ביש
 לא תרבי גור ביש מכלב ביש עאכו״ב ומשל
 הדיוט כזה בסדר עולם פכ״ה מכלבא בישא גורא
 טבא .לא נפיק. ובל״ם וע׳ גוריא, גרו ענינו כלב
 צעיר ובל״ם בפרט בן ארי ורד״ק בשרש גור פי׳
 גם בל״מ ז בני החיות בעודם קטנים יקראו גורים.

t פתרונו כמו כן] — r ובל״פ 

 פר = גיר(בליע ־ף^עובל״ם טרא Kaik, סי׳ סיד)
) תר״י ותשיעון י ׳ נ״ז׳ ב י ר ב ד ) ד י ש  ושדת׳ אותם ב
 יתהון בגירא. [על שרפו] עצמות מלך אדום לשיד
׳ אי) תרג׳ דאוקיד גרמי מלכא דאדום ׳ ם ב ו מ ע ) 

 ופדינון כ ג י ד א בביתא י). ובמגל׳ איכ׳ כלה ה׳
 [את] חמתו <י׳׳ י״א) למלך שעשה חופה לבנו
 גיירה ופיידה וכיירה י). ובפי המוציא יין בגט׳ פיר
 (שבת ט׳:) נראץ דברי ר׳ יהודה בחבוט ודברי ר׳
 נחמיה בביצת הגיר. ס״א בביצת.הסיד ש״ט סיד
) על נירא די י ל ה׳• ה א י נ ד ר ( מ ו א ) ו 8

א ו ד ה ח ר א י ג  ו

 כתל היכלא. ובפ״ג דפ״ק דביצד, (ט״י•) תניא ר׳
 יהודה [פתיר בשחור] ואופר בלבן פפני שצריך
 ביצת הגיר. פי׳ במנהג מקומו בר בשרא ׳לעיל
 וצריך ביצת הגיד ללבנו. פ״א ביצת הגיר קורץ
 לדבר שמשחירין בו לצחצחו ולעשותו חלק
 באתריה דר׳ יהודה בד בשרא לתחת וכלפי שיער
 לחוץ והוי חלק מעצמו ואין צריך צחצוח, באתריה
 דר׳ יוסי בשרא לעיל ולא הוי חלק וצריך לצחצחו.
 * [אחי״ה ועיי׳ חי׳ המאירי לביצ׳ שם ושט״ט
 לביצ׳ שפי׳ קרוב לזה ובכ״י ה״ב פי׳ הראשון חסר
 ובאפת כל הענין דהוא קשה הבנה. הוא. פי׳ גיר
 או גיאר בל״ע ונורא בל״ם גרג=> בל״ם סיד.
 ורש׳׳י לשפות ט״ז, י׳׳ד לפי׳ ככפור הביא ראיה
 מחולי׳ ס״ח t הגיר והזרניך אבל בנוסחאותינו לי׳

 הגיר וכן לי׳ בע׳ זרניך וגם לא מציינו רש׳׳י
 בעצמו לא בחולי׳ שם ולא במגיל׳ י׳׳ח סע״ב ד״ה
 סם. ואם אמת הגי׳ אז גם בחולי׳ הגיר סי׳ סיד
 חיה. ולשמות שם פירש״י גיר מין צבע שחור.
 וכעין זה פי׳ לביצ׳ שם: מין קרקע המשחיר וזה
 מסכים לפי׳ הערוך בפ״א. אבלבאמת פראה של
 סיד לבן הוא כידוע וכן טעם ®•בל״ם צבע לבן,
 ומלבנין בו הבתים וכן סי׳ רה״ג לכלים ם״י מ״ב
 ע״ש בסד׳׳ט צד ו׳ והפעל גייר באיכ״ר הנ״ל,
 וכנ״ל לפרש מלת מגויירות שהביא רבעו בעי

 פטס ע״ש] —
 גר (בל״פ Backstein, ,Jfi^ ,Jy> 1 פי׳ לבן)
 והיתד, בכל לגלים (ירמי׳ נ״א׳ ל״ז) תרג׳ ותהי
ע י״ב, י-ב) ש ו ה  בבל לגרים 4). גס מזבחותם כגלים (
 תרג׳ אף אגוריהן אסגיאו כגירין 5). ושמתי שומרון
 לעי השדה (מיג׳ אי׳ יי) ואשוי שומרון לאיגרי
 חקלין. * [אחי״ה בנו״ג ל״יגרי חקלן. ובל״ם יגד
 פי׳ גל, וכ״ה בבראש׳ ל״א, מ״ז. ולגי׳ רבינו גר
 ואיגד הוצרכנו לגזור המלה מלים הרשומה וכ״ה
 בל״ע עיי־ע אגר ג׳ ופתרונו לבנים הנשרפים] —

^ Bruststcchon) בגיטי׳ ס״ט רעיב ע ׳ ׳ ל ב ג א ר י  * ג
 לגירא ליתי גירא דלילתא ולגי׳ רבינו
 בע׳ לוליתא גירא דלוליתא ופי׳ אבן עשוי כחץ
 הנופל עם הברד ע־כ, והטלה עצמה לא פירש
 ולפ־ד הוא חולי החזה בל־ע ונקרא כן על שם
 הכאב כאילו תוחב החץ בחזה וכן נבנה בל׳ הונגרי
 מהשם nyii פי׳ חץ השם nyiiiaiaa כאב החזה
 Soitenstechen ולשון נופל על לשון הוא יען כן
 נתן בעל המאמר הסגולה הזו ליתי גירא וכו׳
יל נ  ורש״י ז״ל לועז חולי שקורין אשפונ״ט ע״ב ו
 שהוא ל״צ Seitenstechen, point חולי הצד.

 ובענין גירא דלילתא, פי׳ כמו הערוך.
 * גוךיזא, גוךייון (.E. N) גוריא אבוד, דרב חטא
 ,תלמיד רב ויש גוריא בר חטא אחר
 בזמן רבא כי רבא מברך במוצאי שבת על האור
 שלו שהיה סמוך לביתו והסימן בנו של זה כשם
 אביו של זה עכ״ל של יוחסין השלם צד קכ״ב
 וכיון על כרכו׳ נ״ג ן רבא מברך אדבי גוריא בר
 חמא וכו׳ ובכ״י מ׳ הגי׳ אדבי גודא וט״ס הוא
 ובאו״ז הלכי מוצאי שבת רסי׳ צ״ג גרס ג״כ כפפרים
 שלנו. בםשנ׳ קידושי׳ פ״ב ע״א אבא גוריין איש
 צדיין אופר פשום אבא גוריא וכו׳ ובריש אסת״ר
 הגי׳ אבא אוריין איש צידון, ובפשג׳ ירו׳ אבא
 גוריון איש ציידן אום׳ פשום אבא שאול. —
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 נוריון מאםסרק תמול ל־: ב״ק סיה: צ״ג: גוריון
 ואיתימא רב יוסף בר שמעיה שבת ל״ג: ר׳ בוריין
 נשנה כמה סעמים בירר עיי׳ מבהיי למהרז״ף צד
 ע־א ויש להוסיף עוד ירו׳ נזיר רפ״ה דנ״ז. וירו׳

 קידושי׳ פ״ג דס״ד ע״ד.

 * גידותא, גוריתא עיי״ע גרתא.
, גרר יבליע •*jj, ־*̂־ ansengen) מסכת  ג®5
 סנהד׳ פרק חלק <׳ייי> גררתיה לארמאה
 באפיה שסיר ל ה סירש״י אתה מחרך, ובעיה גרס
 גרעתיה לארמאה ופי׳ גלחת זקנו עיייע גרע).
 ןאחי״ה בנו״ג גרירתיה וצ״ל כגי׳ ר״ב ופי׳ גרר

 בל״ע מחמס ומבעיר אש] —

(dor wiedergekaute Frass בל״ע -דל) גרר 
 תר״י מעלה גרה י׳ י׳' מסיק
 גררא). * [אחי״ה בל״ע ענינו מה שהעלה הבהמה
 ממעיו לתוך פיו והוא בל״מ גרה וגזעו גרר ולולא
 הרי״ש היה דגש בפלס סבה עיייע רד״ק שרש

 גרר. ובערבי נרגש וכן נגזר מזה בליע
 Kropf׳ פי׳ קורקבן.יאבל גרה של רזיל נגזר מלים
 עיייע גרה. ורדל דרשו בויק״ר ספי״ג מעלה גרה
 שגררה מלכות אחריה ע״ש הדוגמאות והמשלים

 על העמים] —

 * גרר(בל״ע -*ziehen, schleppen J פי׳ משך)
 בשבת כיב. מ״ו. מ״ו: ביצי כ״ג: גורר אדם
 מטה וכוי. פסחי׳ נ״ו. ירו׳ סנהד׳ פ״א די״ח ע״ד
 גידר עצמות אביו וכוי׳ פסחי׳ טי. שמא גיררה
 חולדה, ירו׳ פסחי׳ פ״א דכ״ז רע״ג שמא גררה
 חולדה. ירו׳ שכת פייד די״ד ע״ג והובא בילק׳
 תהלי' פרמ״ז תשנ״ז מה החולדה הזאת גוררת
 ומנחת ואינה יודעת למי הוא מנחת כך הן כל
 באי העולם גוררין ומניחין גוררין ומניחין ואינן
 יודעין לטי הן מניחין. ב״מ פיה. גריר עלמא בתר
 דוד. תעני׳ •כיד. אנן בתרייהו גררינן. אבות פ״ד
 טיב מצוד, גוררת מצוד, וכוי. ירו׳ קידושי׳ פ־א דים

 עיר אם היה גירד [צ״ל גורר] בו ויוצא פטור.
 ירו׳ כלאי׳ פ״א דכיז: לא יגור אדם את הכסא
 וכוי. ירו׳ הוריו׳ סיא דמ״ו. שבט אחד גורד כל-
 השבטי׳. גרים גרורים עיי״ע גר א׳. ובנסעל: שבת
 קביו. נגר הנגרר. ביצי כ״ג: ואינה נגררת, ושם
ו  אין הכל נגררין בשבת וכר, ירו׳ שבת סיג ד
 סע״ג כל הכלים אינן נגררין וכוי. עירו׳ קיא.
 דלת אלמנה הנגררת אין נועלין בה עיי״ע דלת.
. נגררין דרך החוטם. . ה פ  נדה נ״ה: נגררין דרך ה
 והשם גרירה שבת כיב. הלכה כר״ש בגרירה. שם
 עיא. גרירא אית ליה גרירה דגרירה לית ליה עיש
 פירש״י. ירו׳ קידושי׳ פ״א ד״ס ע״ד המטלטלין
 מהו שיקנו בגרירה. וכיה בירו׳ ב״ק פ״ג דיג עיג.
ג: ד״ה וכל  ועיי׳ ירו׳ הובא בתוםם׳ קידושי׳ מי
 — יומי פ״ג: מגדיר נריר עיי׳ גי׳ רבינו בע׳ גרד.
 ירו׳ פסחי׳ פ״ז דל״ד ע״ג וירו׳ הוריו׳ פ״א דמיו.
 שבט אחד גורר כל השבטי׳ ר״מ אומר וכו׳ מה
 נפק מביניהון גרירה. ובל״ס המשכה גררא וכ״ה
 בהשאילה ב״ט די: שבועי׳ מ׳: ההיא אגב גררה
 נסבה. כלוט׳ מדי דבר בענין הזכיר גם ענין

 הקרוב לו בדרך משיכת דברים.

 גרב (בלש/צינד garew ובל״ס הישנה garb, בל״ס
 החדש' ergreifen, angreifen Cp'J) בם' הרואה
> א״ל אתא גרבא : י ך (ברכי׳ ס ר ב  מקום בגט׳ חייב ל
 בליליא וגרבה למתא י), םיי שודד בלילה ושדד
 העיר. ובס״ג דם׳ חבית (שבת קמ״ח•* א״ל זיל גרביה
 סי׳ משכניה 0 הא חנא י) דידן והא שמואל דידן
 ולא שטיעא לן ואת שמיע לך ולא אתית הכא
 למיטר ב ד י נ א גרבאה 4). (סי׳ אחר של ר״ח ז״ל
ב י י א  משכהו והביאהו מלש׳ פרץ נחל מעם גר (
 כ״ח׳ י׳) כלוט׳ הכריחהו כדאמרינן בבנות כותים
) שילא בר אבינא עבד עובדא כרב ב ״ ע ו ס ״ ה ל ד נ > 

 וכו׳ עד אי לא צאית (גרדה) [צ״ל גרדה] הוא
 פבר אפר גרדה [ג״ל שצ״ל גדדיה] ופי׳ הכהו)5).
 בס״ק דחגיג׳ בגט׳ נשים ועבדים שאינם משוחרדם

ק כ נ ה ל י ) כ * . ג י ג ה ז ה ״ מ ר ב ס ו י ׳ א ק ל י ה ב י כ א ו ת מ ה ל י י ב א ש ס ״ א ג ת ג א ״ ו נ ב . ו א ב ר ו א ג ת ע א י פ ד ש ב , ו ר ״ פ ד ה ב י ) כ  י

א נ י ד כ ו ס ס ו י ט ו ב י פ ד ב , ו ר ״ ש ד ה ב ״ ) ב 4 . א נ ס ת י ט ו ב י פ ד ) ב . י ה י ב ש ס מ י י ט ע ב ״ פ ד ל ב ב ק א ״ ה ע ה ב י ב ר ו ״ פ ד ב ו ״ ו ה ״ י ו י כ  ב

. ׳ י פ ל ח ) כ s . ך ו ר ע ׳ ב י ל ו ש מ ׳ כ י מ ״ כ ׳ ב י ו ל א ל ת ו ל מ ך ו י ח ב ר א ג נ י ד ו ב א ל ם ו ת ש ב ש ג ב י ו נ ב . ו ט א י פ ד ו ב מ א כ נ י ר ב מ ל ו י  צ

ך ו ה נ י ב ם י א ש י ב ה ד ש ב ל י מ ד כ ״ ו ר י י ג ע ך ל י י ל ש ב ן א א ו כ מ ו ק ן מ י א ה ש נ מ א י נ ת ע י ד ר כ ג ס מ י ב ת א ב ל ה ״ ח ז י ל ר  ש

. ח ל מ ת ה ב י ח ד כ צ א מ ל ! ו י נ ע ד ה צ א מ ן ל א כ ה ב ד נ ן מ ו י צ ת ל ו כ י י ן ש י י א ר כ י כ ן י ח ב ן ת י ל ו מ נ ז א י ש ל מ ש כ ו ר י י פ ל ח ב ד נ  ד

ת י א א צ י ל ח א ז ׳ כ י ג ף ה י ל ח ה ם ו ך ק ר ך ע ה ן ב ו י צ ם ה ו ל ה ה ל ש י ק ו כ א ו י ר ר ח י א ח כ ס ו נ ת ה ו נ ש ז ל ו ו ע ש פ נ ב ב י ה ר ב ה ״ ר  ו

׳ י ג מ ה א ״ פ ד ד ם ע י ס ו פ ד י ו ״ ל כ כ י ב ת כ מ א ל ה ב ב א ״ ל ר ו ש י ל א כ ש ו ל נ ״ מ ס ר י פ ד ן ה כ ה ו י י ר ר ג מ ר א ב א ס ו ה ה י ב ר  ג

ל י י ד ת נ ק ת ו ש מ ׳ כ י ג ר ה ק י ד ע י פ ל ל ב . א ד ״ ר י ע ג ״ י י ש ע ו ר י י פ ל ה ב ד נ א ל ״ ב ט י ר ׳ ה י ת ם ב ׳ ג י ה א י ד ר ׳ ג י ג י ו ת נ י י צ ו ש מ  כ

( ם ב ש ו י א ר ( מ ג ״ ל ה מ י א ר ו ו ה א י ב ה ו ו ה כ ש ו מ ש ו ר י ה פ י ר ר י ג ח כ י ׳ ר י ה פ ל ז ע ה ו י ד ד ר ג מ ר א ב א ס ו ה ה י ר ר ת ג י א א צ י ל  א

׳ ע ו ב נ י כ ׳ ר י ר פ ב ר כ מ ה א ד ר י ג ר כ ב ס , ש ר מ . ו ה כ י ש ן מ י נ ע ה ב י ר ר ו ג ש ר י י פ פ ס ו ת י ו ״ ש ם ר ג ד ו ״ ו ר י ׳ ג ע ך ל י י ן ש ן כ ע  י

ר ׳ ג ע ך ל י י ש ח ש ״ ש ר ו ר י פ כ ב ״ ח א א צ מ ה ש ב מ ר ך ג ר ת ע ל ת ת ב ב ת ר כ ש ג ר ש ם ב י כ ר ר ע ד ם ס ת י ב ת ע ד ל . ו ש י ׳ ע ע ב נ  צ

ך ״ ש 3 ו < ת מ , א ע י ב ת י א ר ו ה ז ה כ מ ג ו ד . ו ב ר ׳ ג ע ך ל י י ב ש ר ׳ ג ת ע ל ח ת ה ב ר ע ה ה ט ש ו ש פ ה ל ע ן ט ו ש א ר ס ה י פ ד מ ה ד ו ״ ו  י

ה י ב ר ׳ ג י ב פ ר ׳ ג ע ו ב ת ו א ר י ב ך כ ו ר ע ד ב ח י ו ל ש ד ל י ז ך ה ו ר ע ־ ה ® ו ה ס ז י י א ה כ ר ח ה א ר ע ש ל ה ״ ד י ו ע . ו ש י ם ע ם ג  א
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 (ה׳ רע״ב> שדור בי שבור מלכא וגרגור! י). ובפי
 השולח גט בגם׳ אין פודין את השבויין (גיטי״
 מיה•) איבעיא להו [האי] מפגי תיקון העולם
 משום דוחקא דציבורא או דלמא דלא גגרבו
. ובנם׳ המוכר את עצמו <׳טם ( ' י פ  בהו ט
י ז ו י ז פ ז י י ד ס כ י י מ נ ו ב ח נ  מיו סע״ב> ה

ה ל מ ם ר ע י נ ה ו 3) י ה ל ו א ה ל  ט נ ו י ם ו
 אתו קא גרבי להו. * [אחי״ה וכניה בברכות נ״ו
 רע״א וגרבי בך ובכ״י מ׳ בנכון וגרבי לך. ובאתפעל
 בירו׳ ב״ט פ״ד ד״ט ע״ד יכיל מימר ליה חד דינר
 איגרבת, פי׳ איתאנית ונשלל ממך כי בלש׳ צינד
 ופרסי החדשה וגם ישנה ענין המלה תפס ולקח
 בחזקת היד. והשם גךבא פי׳ שודד וגזלן. ויפה
 פירש״י בחגיג׳ שם וגרבוהו: שללוהו. ובילק׳ וילך
j כמו גרף, פי׳ לקח ^ f נ״ב וגזלו. וכן בל״ע 
 ותסס והנה בב״נ בברכו׳ נ״ו: הגי׳ תחת וגרבי לך:
ו לך והוא כמש העתקת המלה הזו ועיי״ע ש פ ת  ו
 זרף גי. ורש״י גורס ושבו לך וכיה בעיי הראשון
 וילק׳ הובא בדם ברכו׳ צד קנ״ג ובכ״י ם׳, וגם
 מלת שבו הוא ממש העתקה של וגרבו ובאמת
 סירש״י לגיטי׳ מיו; גרבי להו ן היו ש ו ב י ן אותן
 לעבדים. וזה מ״ש בנוסח׳ ברכו׳ סי: שבייה לטתא
 במקום.,גי׳' רבינו גרבה. ודע עוד כי פתרון המלה
 בל״ס = גרב, פי׳ משכן(Pfand> וא״כ יםה
 פי׳ רבינו בשבת הגיל גרביה: משכניה. ולזה כיון

 גם רש״י בפי׳ קח בגדו עד שיבא] —

 גרב <Socken, strumPf) בהלכות גדול״/ (הלב׳
 ייה'נ> ובשאלתא דיומא דבשורי (זאת הברכה
 סי׳ קס״ח) מי שרי לטיסק בגורבא, סי׳ סידולי

 בלע״ז ולשון ישמעאל גורב״.* [אחי״ה ואמת נכון
^ מיני כלי מנעול j f הדבר בל״ע ובל״ס 
 מצמר שנועלין אותן תחת מנעלין כמו שפי׳ רבינו
 יפה בע׳ עדלר ושם הביא ג״כ ל״ע ולעז פידאלי
 והוא בלא״יט peduie בלא״ש Socken ועה״ק שנ׳יב
 סיים בל״א זוקנא וצ״ל זוקאן. ועיי.׳ עוד או״ז
 הלכי יו״ט פי׳ שט׳׳א. וזיל של בח״ג שם דף ל״א:
 עמוד ד׳ אי נמי מיסם גורבי וטיעל אפוקי צורכיה
 . וכו׳ וכן נטי לענין מאן דטיפנק ולא יכול לסגויי
 שפיר דמי למיפק בגורביה וכוי, ובשאלתות דרב
 אחאי ז״ל: ברם צריך למי׳ אלו מאן דמיפנקוכו׳

 טי שרי ליה למיפק בגורבא . . וכן לענין מאן
 דמיפנק שרי לטיפק בגורכא עיכ וכן הובאו שניהם
 בהלכו׳ ױה״כ לרי״ץ גיאת צד נ״ד וע״ש ביצחק

 ירגן] -

Gefiiss, Fass, גרב <בל״ס גרב, גרבא פי׳ כד. נבל 
 Schiauck) בס״ק דשבת בגט׳ אלו מן
 ההלכות (׳218יי י"ג:> העלו לו שלש מאות גרבי
. ובפסחי׳ בסיג דס׳ ( 4 דרשו  שטן וישבו בעליה ו
 מקום שנהגו (נ״ז סע״א> ״) ושותה שלש מאות
 גרבי יין, סי׳ גרבי חביות והיאך יתכן לאדם שישתה
 ג׳ מאות חביות(לא, וט״ם> [צ״ל אלא] על שלחנו
 שתו יין כל מאן דאתי וזה דבר גוזמא הוא.
 פטסין כדין לגינין (ביצ׳ ט״ו•׳' כלי חרס הם מהן
 גדולים ומהן קטנים 6). ובמגילת איכה יעיב (ם׳
 בלע> ט ו ר שטעון הוה מסיק ש׳ גרבי דמרקוען
 בכל ערובה לאילין קיטיא, פי׳ כפיפות של פתותי
 לחם בכל ערב שבת לעניים. * [אחי׳׳ה וז״ל של
 מ״כ באיכ״ר שם ה״ג בירושלמי טור שמעון והוא
 שם מקום וכן הביא הרוקח בהלכי שבת בערוך
 גרם רבינו שטעון והוא ט״ס עיכ ובאמת בדפוסי
 ערוך חוץ מדס״ר הגי׳ רבי שמעון אבל בדס״ר
 ובכ־י ויו וה״ב לנכון טור שמעון. שוב כתב בעל
 ט״כ שם ה״ג בירו׳ ובערוך שלש מאות גרבין
 דמרקיע ללקיטיא בכל ערובא דשכת ולמה וכו׳
 ופי׳ הערוך הוה מפיק ג׳ מאות כפיפות של פיתיתי
 לחם היה מוציא לעניים בכל ערב שבת ע״כ
 ובדפופי׳ ישנים כתוב בטיב בשם הערוך הגי׳
 דמרקיע לקיטוא עיכ וכנראה לבעל מ״ב מונח קצת
 נוסח אחר אבל לפי מה שאי׳ לפנינו הוא יותר
 נוח וקרוב למה שאי׳ בירר תעני׳ ס״ד דס״ט.
 בזה״ל טור שמעון הוה מסיק תלת מאוון דגרבין
 דמרקוע לקייטא כל ערובת שובאי. ופי׳ בעל
 קרבן העדה תלת מאה מדות של פתיתי לחם
 שהיו נותנים כל ע״ש לעניים ע״כ והוא נלקח
 מפי׳ הערוך מבלי שפתר טעמי של מלין טרקוע
 וקיימא או לגי׳ הערוך קיטיא. ורבינו בעצמו לא
 פירש התיבות האלו ובע׳ רקיע ג׳-כתב רק: גרבין
 מרוקעין כבר פירשנו בע׳ גרב ע״כ ובט״כ לאיכ״ר
 שם כתב וזיל מרקיע לשון טלאים וחתיכות ע״כ
 ולא כיון לאמת כי מרקיע שעליו כיון הוא מפורש

ו ה כ ש , (לפי גי׳ משובשת של דפוסים) שער בנפשו שמה שכתב רבינו בשם ר״ת בע׳ גר יו״ד גרריה פי׳ מ ר י כ ש  מ
) כנויג  שייך ג״כ לע׳ גרב ואז חיש מהר תיקן לכתוב ולתקוע פי׳ דית מע׳ גר לע׳ גרב וזה תיקונו קלקולו הוא. ודו״ק. י
י שדור דבי שבור וכי ומלת אדהכי לי׳ בילק׳ סוף וילך וכן לי׳ בע״י הראשון ובכיי ט׳ עיי׳ ד״ס הגיג׳ צד ז׳. כ ה ד  א
) כ״ה בכיי ויו ליד ה״ב וב״ר וכיה s .ג בכ״י ו״ו וה״ב וכ״ה בנוסח׳ רק שם הגי׳ דלא לגרבו ולייתו מפי  *) כהי
) כיה ככ״י ו״ו ל״ד וה״ב. ) וכ״ה בחגיג׳ ייג. ובמנחו׳ מיה. ובשבת הגי׳ ודרשן וט״ם הוא. 5  בנוסחאותינו בשינוי קצת. 4
) ולדעתי סרוס המאמר יש כאן וכציל הגי׳: ושוחה שלש מאות גרבי ״ן והיאך  אכל בדפיע הגי׳ ובפי מקום שנהגו. י

 יתכן וכוי עד גוזמא היא. פי׳ גרבי ה?יות הוא [כמו] פמסין וכו׳.
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 בערוך ע׳ רקע א׳ ובי ע״ש אבל רבינו הפריד את
 גרבין מרוקעין אשר מדובר בו עתה בערך מיוחד
 להודיע שלא מן אותו השרש וטעם הוא. ולפי
u-spy£a עניית דעתי נראה שהוא ממש ל״י האמצעי 
 חלק וחתיכה ופרוסה עיי׳ מײרםיאוס צד של״ח.
 וקיימא הוא ל״ע פי׳ עני המבקש לחם לאכול
 ושיעור המאמר יפה עד מאוד עיר טור שמעון
 הוציאה (בשעת מלחמת כן כוזיבא נגד הרומיים)
ם י ק  כל ע״ש שלש מאות מדות או כדים או ש
 <כי זה ענין המלה בל״ע ^־לץ^ וכ״ה בל׳ סורי)
 מלאות חתיכות ופרוםות לחם לעניים ששואלים
 ללחם וא״כ הגי׳ מפיק ש׳ גרבי דמרקיען(או
 מרקיעין) בכל ערובה לאילין _קןט;א היא הגי׳
 האמיתית. ודו״ק ותשכח. וחידוש שר״ב והגרי־ב
 לא הרגישו מאומה מקושי הבנת הענין הנ״ל,
 ורבינו בע״ה היטב לפרש לפי הענין. ובדס״ע
 הגי׳ קפיפות וזה אחת עם כפיפות לפי מסורת
 מ״כ בשם הערוך וכן כתב רבינו בעצמו בע׳ כפפה
 ועיי׳ עוד ע׳ קפיפה ובכ״כ ט״ס קטיפות. — וכנ״ה
 בתרום׳ ס״י מ״ח גרב שהוא מחזיק סאתים. ביצי
 כ״ט. הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המרות
 וחביריו כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות
 ותחת זה בתוספתא שם פ״ג כדי שטן . . כדי
 יין, ובירו׳ ביצי סם־ג דס״ב: הגי׳ חביות. כתובו׳
 קי״א: ובילק׳ ויחי סרמ״ז קיס בלי מקור: אין לך
 כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין וכו׳,
 ירו׳ גיטי׳ סס״ג דט״ה: אית בני נש מקשין על
 גרבא מלבר ואינון ידעין מה אית ביה מלגיו. ירו׳

 פסחי׳ ספ״ב דכ״ט סע״ג הוה ליה גרבין דמשח בגוי
 אוצרא דחיטיא, ושם באילין גרבייא דכותחא וכו׳

1 • ז  ו 1

 — וכניה נדיב בענין מדת סאה ורבינו מחלק
 בכתיבתו כי תמיד גורס גריו וזה על דרך משקל
 לים כמו שאוכיח בע׳ גריו ע״ש] — (איב תרג׳
א יין (יימי׳ י״ג׳ י״ב) כל גרב יתטלי ל מ  כל נבל י

.(  חמר),
 * גריבה <שם שוק בא״י) בקהל״ר ס׳ חופר גוטץ
 אית דאמרין בגריבה ובביר פע״ט הגי׳

 שוקא דגרגינא. עוד עיי״ע גרגי.

durcheinandersieben J) בדייג דפי i J  גר1יל(בל״ע -
 מי שאחזו <גיטי׳ פ־ט•) ליתי אודדא")
 דעמרא ונבדיל פתילתא ונטמיש בחלא דחמרא
 וננרבל בההוא קטמא, פי׳ מגלגל הפתילה באפר.

 * [אחי״ד! וכיה בפירש״י רק הוא גרם כמו לפנינו
 וניגדבל ובלי ספק גי׳ רבינו עדיף ולפירושו ציל
 כי השרש גבל ורי״ש נוסף וכה״ג בע׳ גבל א׳
 עשייה וענינו מעורב ומגולגל אבל לפיד הוא
 מל״ע הרשוט׳ וסי׳ מנפה בכברה ויגלגל אותו

 כאשר ינוע בכברה. ועיי׳ כ״כ לזה הערך] —

 ,W5* גךביתא (פי׳ בל״ע וסו׳ רוח צפון
 גרבייא Xordwind) תרג׳ רוח צפון
 תחולל גשש (משלי כיה׳ ב״ג) רוחא גרביתא בטנא
 מטרא). * [אהי״ה וכן תרג׳ צפניה צפן רוח (ש=

 כיז. ט׳ז) רוחא גרביתא קשיא] —

 גרבתן(בל״ע נבראת _םי׳ עטרת הגיד עיי״ע בית
 גיברא ובל״ם ^:ל4 פי׳ זמורה וחוטר, פי׳
 מי שנדו ארוך ביותר וגם בל״ט הושאל זמורה
 <ע״״עז לכינוי הגיד) בם׳ מוטין אלו בגט׳ דדיו
 שוכבים 3) (בכות׳ ט״ד:) הקיק והגרבתן, בעל קיק
 בביצים גרבתן בגיד4). פי׳ ״גיד שלו ארוך עד
 הארכובה". *נאחי״הועודעײ״ע שעבז. ומלתגרבתן
 הוא כמו הפוך גברתן והוא בל״ע ופרסי כט״ש בתחלת
. ולולי מסתסינא בר  הע׳ ובמשנה נקרא בעל ג
 הייתי אומר כי הבית במלת גבר במקום וי״ו
 ויתכן כי הוא ל״ם גור = •*׳״ופירושו מי שנידו
 גדול וביציו גדולות. והחי לעמי יפה העיר כי
 נכונה נשתנה נוסח גרבתן תחת גברתן מפני שרצו
 חז״ל להבדילו מתיבת גברתן, פי׳ חזק וגביר עיי״עי
׳ (בקובץ ו ר ו כ ב ״י ל ה כ י מ ג ׳ ר י פ ק ט ת ע ו ו ה נ י ב ׳ ר י פ  ו

 ב״י אנגייליק׳ דף ק״ח:> ושם הגי׳ בעל גרב והובא

 בהסגר גם נבר] —

erregen, an- 01=• גרג (בל״ס כמו גרה בל״ט 
 fachen) תרג׳ אל תתחף (תהלי׳ ל״ז,
 א׳. ז׳. ח׳) לא תגרג). * [אחי״ה ותרג׳ יגורו(תהלי׳
ה מךןן (משלי כיח, כיה) ר ג , י א ב ר  ק״ט׳ גי) מגרגין ק

 תרג׳ מגרג תגרי׳ ושם י׳, י״ב .תעורר מדנים תרג׳
 תגרג תגרי] —

(Ring, Kreis גרגי <פי' בלים עיגול והקף 
 בסיג דע״ז (ע״י׳•) בעו מיניה מר׳ אבהי הגי
 גורגי דארמאה׳ פי׳ עיקלין שקורין טורטי. *[אחייה
 והוא בלאי״ט gedrcht, torto פי׳ עקול ועקום וכן
 פי׳ רבינו בע׳ לולב ב׳ וז״ל ולהכי נקרין עקלין
 שעוקלין ועוקמין אותן (ר״ל את הענבים) וכורכין
 אותן סביב וכו׳ עיש ועוד עיי״ע עקל א׳ וט־ש

; ט׳׳ו. כ׳. והקבוץ שם כ״ה, י״ח. י) כיה בכ״י ו״ו ל״ד וה״ב י ) וכן התדג׳ במלת נבל ונאד עיי׳ ש״א אי, כ״ד; י׳, ג 1 

 וע״״ע אודדא, ובדפ״ע כאן הגי׳ אודרא וט״ס הוא ובנו״ג גבבא. 3) וכ״ה במשנ׳ שבמשניות, ובטשנ׳ דש״ס דדין שוכבין,
 והציק בגט׳ וכו׳ איי רק בכ״י עייר ודפ״ר. ב״ה בכיי ויו ובדפוסי׳ אבל בנויג בשינויים עיייע בעל גבר, בעל טיק

 בעל קיק והציונים שם.
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 רבינו הוא נעתק מסריט לרהיג לסוף טהרות.
 ומלת גרני אסרש מלים הנ״ל והוא ד,הקף סביב
 הענבים בעת הדריכה •לחברם ולקבצם, וכן פי׳
 הרטבים זיל מלת עקל בסוף טהרות עיש. ורשיי
 פי׳ לע״ז ממש כסי׳ רבינו וכן הזכירו התוסס׳
 לנדה סיד,. דיה הדסין סי׳ נורני בשם הערוך

 ורש׳י עיש. וכנראה בעליל גי׳ התוסס׳ נ״כ כני׳ ־
 רבינו אבל בנו״ג לע״ז גורני. ולפי מיש רה״ג בסוף
 טהרות והובא מרש״י לע״ז וכמו כן מפורש בע׳
 עקל בלי הזכרת מקור כי עקל הוא כמעשה קופה
 אבל לא כולן גדולין אלא מסורגין כמעשה מצודה
 או כמעשה שבכה ע״כ נוכל לקיים גם גי׳ הפסדים
gerrao כי גורני תהיה לס״ז ל״י ובל״ר 
 (von Ruthen geflochtener Korb)׳ פי' כפיפה
 מסורנה עיייע עקל. ואם גם הגי׳ גורגי העיקר י״ל
 שהיא ל״י פי׳ בסיסה נשרגת מעץ
 עבות ein aus Weidon geflochtener Korb עיי־ע
 גרגתני. וכן פי׳ החי לעווי ולדעתו שוקא דגרגינא
 (ב״ר פעיט, עיייע גריבה׳ ענינו כמו כן שוק של

 עושי כפיפות משורגות.

 13B" גיתבסין(Gyps, Kaikstucke) ירו׳ דשבת
 פ׳ כלל גדול <״״ז ד״י:> ההן דחשר
 נירגבסין, פי׳ המפרש סובין ואולי היא מלה מורכבת
 מן גיר וגבפין כלומר פיד של גססוס). * נאחייה
 ריב כתב בשתי הפעמים גורגבסין וצ״ל כמו שאי׳
 בירו׳ גירגבסין וכן שם: ההן דגבל גירגבסין. ומה
 שכתב המפרש סובין אולי כיון למלה יוני׳
 ,xupr$10v סי׳ סובין. ועוד נ״ל להשוות
l וענינו טיט שחור tהמלה עס ל׳ ערבי׳ -^:?־ 
xoXWpiov = לחתימות ויגיד עליו רעו עפר קילורין 
 פי׳ טיט ננבל לחתימות, ועוד עיייע אגן ג׳

 ועי גירקררין] —

א עיייע גורגנא. נ ד ג ר ו  * ג

, ־זיע־־געובל״ס נרגירא עשב: j^J*- גרגל(בליע 
 Rauke) בס׳ ח׳ שרצים בגט׳ הילמי (שבת
 ק״ט•) אטד רב ששת גרגילא אפי׳ לדידי מעלי
 ליי). ובר״ג דם׳ בכל טערבין (עירו׳ כיח סע״א)

 השחליים ו ה ג ר ג ל י) שזרען לירק מתעשרין זרע
 וירק 3). ובפ״ק דיוטא בגט׳ כל שבעת הימים (יום׳
 י״ח חךב> המוצא גרגר בשוק4) כבר פירשנו בעי

 ארות.

 גייגלד <kleine runde Rube, Y°7TJ^'fjV) בם'
 כיצד מברכין בגם׳ על הירקות (ברכו׳ ל״ט.)
 הני גרגלידי 8) פרמינהו פרימה רבה 6) בפיה 7).
 בחלומות דהרואה (ברכו׳ נ״י•) חזאי תרי גורגלידי
 דליפתא. סיא תרי ראשי לפתות. * [אחי״ה כסיא
 הגי׳ בכיי ט׳ ובב״נ ובדף ליט. פירש׳י כמו כן
 וכיה בארז שם, וכן פירשיי לבכורו׳ מיג: דמי
ת ס ל ש ה א ר  רישיה לגרגלידה דליפתאן ל
 שראשו רוחב והולכ׳ וכלה למטה והוא כפי׳ הערוך
 ע׳ לסת, אבל לכתובו׳ ס״א. ואייתי ליה גרגלידי
 דליפתא פירשיי חתיכות דקות ועמלות] — (א״ב
 פי׳ גנגליד בל״ לפת עגול והלפת שהוא ארוך
 נקרא בלש׳ משנה נטוס אבל העגול בלש׳ משנה

 נקרא בשם סוגיי לפת).

grosse Hand-עג^ תוף גדול/ סי ורגנא(בלי  •ג
 pauke) בערכי׳ י׳ מעיב מאי הרדוליס
 אטד אביי טבלא גורגנא כהיג הישרה בעי הרדולוס
 ובעי טבלא ובנויג בט״ם גורגדנא ועור טיס בכ״י
t אחר עיי׳ בעי הרדולוס ופירש״, טבלא גורגדנא 
 זוג ועינבל שקורין אישקליט״א עיכ ובלע״ז
 Schelle, Glockchen, clochette נתסרש זוג וכן
 פירש׳י המיוחם לו סביב לרייף שבת פיו טיט
 דיה בזוגין כתוב שעל״ע בלא״ש. ובאמת ליס
 הרשומה היא וענינה תוף או צלצל גדול וכן
 משמע מתוספתא ערכין פ״ב וירו׳ םוכ׳ ספיד, דניה
 סע״ג צלצל של מקדש וכו׳ ע״ש. ועוד י״ל כי
yPrjT במקום גורגדנא צ״ל גורגרנא והוא ל״ס 

 פי׳ תוף וצלצל. ובע׳ טבלא סי׳ רבינו ע״ש.

ר (בל״ע וסו׳ פי׳ עשב וצמח הנקרא בליר ת  נ
(Rauke, weisser Senf פי' הרדל לבן ,eruca 
 בהפיגם בפ״ט בשביעית (°"א> הגרגר של אפר.
 ובסיד במעשרות (ט״י׳) השחלים והגרגר בלבד.
 גרגר היינו גרגל דלעיל. יש ספרים שכתוב בהן

ה וצ״ל לי. ובנוס׳ לי׳. ובנו״ג י ) וגי׳ לי אי׳ ג׳יכ בכיי א״פ עיי׳ דים שבת צד ק״כ. ורמב״ן בחי׳ לשבת גרס מעלי ל  י
 גרגירא ועיי״ע גרגר א׳. י) כ״ד, בכ״י ו״ו א׳ ובדפ־ר והגרגלין ובדפיע והגרגרין. ובנויג והגרגיר, ובידו׳ ריש מעשרו׳
 דמיה סע״ג הגי׳ והגרגר. וכ״ה בע׳ גרגד א׳ ובע׳ שחלים אי. 3) בנו״ג ירק וזרע וכיה בע׳ שחלים א׳. והריטב״א לעירו׳
) וכיה ע מתעשרין זרע וירק וכ״ה בתוספ׳ עירו׳ שם דיה לזרע. 4 ר ז  כתב הגי׳ מספרים ישנים השחלים והגרגיר זרען ל
) כיה  בילק׳ מ״ב סרט״ז רכ״ח וכיה בש-ס דפיו רצ״א ושיח וכיה בכיי מ׳ ובנויג המוציא גרגר עיי׳ דיס ליומי כי. 5
 ככ״י ליד וכת״ג בנוסה׳, ובדפ״ע גורגלידי. י) כר,׳׳ג בכיי ויו וליד, וכהיג בנוסחי, ובדפ״ע פירמא וכיה באו״ז הלכו׳
) והוא ר״ת של בורא פרי האדמה,  סעוד׳ רסי׳ קע״א ושס גיכ הגי׳ גורגלידי. ובכ״י מ׳ פרימי רברבי וכ״ה בעי פרם. 7
 וכן נדפס בקיצור באו״ז. ובדפיע הנקודה קודם בפיה ובדפיא הוגה כזח בפיט דיל בפרק ט׳ יען שחשב ר״ב, ששייך לציון
 שאחיז מברכו׳ נ״ו. והוא כפרק ט׳ וטעות נראה לעינים הוא, ורמיל השמיט כלל המלה בפ״ה. והגרי״ב ובעל לימוד ערוך

 בברכף לא הרגישו מאומה והאחרון השמיט ג״כ המלה!
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 גרגל ויש ספרי׳ שכתוב גרגר. ״ [אחי״ה כיה
 בכיי ו״ו, ובדס״ר ואיפ הגי׳ גרגר . . וברגל ואחד
 הוא אבל בדפ״ו ראשונה בט״ם גרגד. והחילוף בין
 רי־ש ללמד מצוי הרבה עיי״ע בלדר, גדר א׳, גרגר
 ב׳, גרע, שדר א׳ ובי, שרשר. ורש״י לשבת קיט.
 עירו׳ כיח. לועז גרגיר : אורוגא וכ״ה בריש שביעי׳
 פיט מיא וברש״י ליום׳ ייח: ארוג״א והוא ל״ר
 הרשום׳ בתחלת הע׳ ובל׳ םםרד oruga ובלאי״ט
 ruchetta ובל״צ roquette ועשב זה מזריע זרע הוא

 ועורר תאות המשגל וע״י סגולתו זו זכינו להבין
 מאמר בע״ז י׳: הנזכר בע׳ גר ד׳ והגי׳ בקריאת
 שם בתה של אנטונינום גילא או גירא מופנה
 לגי׳ גרגילא או גרגירא וק״ל. ובגיטי׳ סיט: הגי׳
 גלגילא אבל לגי׳ רבינו בע׳ בזר א׳ גרגילא] —

 גרגר (בלים גיגךתא במקום גרגרתא פי׳ גרעין
j ^ Beere, Kem, K ובל״ע ־ o m וענב יחידי 
 פול יחיד Bohne; והפעל גרנר עיי׳ בפנים) כבית
 שמאי פיו בפיאה (מיה) שני גרגרים פרט ושלשה
 אינן פרט. ובפ״ז <שם מ״י) גרגר יחידי ר׳ יהודה
 אומר אשכול וחכ״א ע ו ל ל ו ת י). ובהרוטב פ״ג
 _בטהרות (מיג) אם היה זב או זבה אפי׳ גרגר יחידי
 טמא, פי׳ ענב אחד לבדו. * [אחי״ה וכזה הענין
 בתוספתא טהרו׳ פ״י נפל ממנו גרגר יחידי וכי.
 עיי׳ סירושו בסטיה לרה״ג בעוקצי׳ פ״ב סיב
 והועתק טלה בפלח בע׳ חתם ע״ש] — ובפ״ב
ו ל ך [בנו״ג לי] ו ב א  במעשרות (ט״י) באשכול ש
 מגרגר והולך. ובהפעביר פ״ג (שם טיט) ר״ע אומר
 מגרגר באשכול, פי׳ אוכל ענב אחת י). ובס׳ במה
 אשה ס״י;) בפלפל ובגרגר מלח, פי׳ קורט
 מלח י). ובכל קדמות בם׳ ח׳ במנחות <0״ה0 4)
 אין מביאים מן הגרגרים שנשרו כפים. פי׳ אם
 בעיקר האילן מים או שוקת ונפל לשם מן האילן
 זיתים אין מביאין ממנו שטן שאינו מן המובחר5).
ק (שם פ״י•) הזית הראשון מגרגרו בראש ר פ  ובזה ה
 הזית וכותש ונותן לתוך הסל, גמרא(שם) איבעיא

 להד מגרגרו תנן או מגלגלו תנן, פי׳ בשלשה
 זמנים לוקט הזיתים ובכל לקיטה יש בו שלשה
 מיני שטנים לפי שאין מתבשל כולו יחד, ושאל
 מגרגרו תנן כלוט׳ לוקט אחד [אחד] מן המבושלין
 או מגלגלו תנן, שעושה להן פימן שלא יתערבו
 באחרים ופניחם עד שיתבשלו יפה יפה ויתרככו
 ־•כביצה מגולגלת6), ת־ש דתניא שמן זית מזיתו
 כלום׳ שיתבשל על האילן יפה וכן עושה מימן
 לזית השני ועוזבו עד שיתבשל יפה ד). ובזתים
 בפ״ט בטהרות <מ״י) המניח זתים לגרגרן, פי׳
 לגלגלן 9). ובמאיפתי פ״ג בשביעי׳ (מיז) וכן גרגר
 של צרורות. פ״ אבנים קטנים. * [אחי״ה וכיה
 בריש בלי הזכרת הערוך, ועיי׳ ברעיב שנעתק
 מפי׳ הרמב״ם גל של אבנים קטני׳. וא״כ גרגר
 כמו גלגל בכפל השרש גל וכן נקרא חמר האבנים
 לסבובו עיי׳ רד״ק שרש גלל. — וכנ״ה בירו׳
 שבת פ״ז דיי. ההן דגזז . . גרגר. ירו׳ הגיג׳ סיג
 דע״ט רע״ג מביא גרגרים וכותשן שם. והפעל
 בשט״ד רפליו מה הזית הזה עד שהוא באילנו
 מגרגרין אותו ואחיכ מורידין אותו מן הזית
 ונחבט ובו׳ ובפיב פי׳ שם ברכינו. ויש לגזור
 הפלה פל״ם הנזכר׳ בתחלת העי. ודע כי רבינו
 סעדיה גאון ז״ל העתיק בישעיה <י״י׳ יי) גרגרים
 על ידי גרגרין אבל בספרים אחרים
 של פופרי׳ ערביים פתרון נרגרז פול וגם ר׳ יונה
 ן׳ גנאח פי׳ גרגרים: •־v*0 כלום׳ גרעינין וכן
 ר׳ יהודה בן קריש (הובא בפירוש ישעי׳ להחכם גיזיניאום
^ כלום׳ f ח״א צי תק׳׳סי, פי׳ גרגרים 
 גרעינין של זיתים. ופלים גיגרתא נאצל בלי פפק
— [Weinbeerenkern גרעין של ענב YtyapTOV ליי 

 m י
 * גרגר (בליפ ^?•Drehwaize) תרג׳ שני אפתר
 א׳, ג׳ גרגרין דעא ודוולין דפרזלא פי׳ בל־פ
 גלגל של עץ שדולין בו מים. ועוד עיייע גרגתא.
 גרגרן(בל״ע ־־־*!ד*/, מי ששותה הרבה והושאל
: Schiemmer ברזיל לזולל, וכיה בלים גרגנא 
 ־׳ TT י

) וכה״ג במשנה שבמשניות וכ״ה בילק׳ קדשי׳ רמז חריר, וכן משמע מירו׳ פיאה פ״ז ר<׳כ. אבל בידו׳ כמשני וכן במשנה  י
׳ יוחנן מגרגר אחת אחת והולך ואוכל,  דבבלי הגי׳ עוללת. *) וכן מפורש בידו׳ מעשרו׳ פ׳׳ב ד״נ רע״א ד׳ יוסי בשם ו
) בנו״ג במשנה דבבלי גלגל ופירש׳׳י כמו גרגר וכגי׳ רביני אי׳ ג״כ בעי פלפל  והובא בד׳׳ש מעשרו׳ שם בלי מלת והולך. י
) ודע  וכ״ה במשניות ובידו׳ שבת פ״ו מ״ה ובגט׳ שם ד״ח ע״ג וכ״ה ברייף וברא״ש יבכ״י א״פ עיי׳ ד״ס שבת צד ס״ח: 4
 שלפנינו בגמ׳ כל קיבנות הוא פ״ט אבל במשניות ובפיה״ט להרמב״ס נסדר פ׳ ר׳ ישמעאל אחר פ׳ שחי מדות יען כן
 פ׳ כל הקרבנות הוא פ״ח כמו שמונח דבינו ובשט״ט כיי כתב בזה״ל בכל הגמרות ב״י שבידי מסודר פ׳ ד׳ ישמעאל
 אחר פ׳ שתי מדות וכו׳ עיי׳ קונטרס המזכיר להרב החכם יעללינעק צד ט״ז. ?) וכ״ת בפירשיי בפי׳ ראשון. והרמב״ם
 כפיו מהלכי אסירי מזבח יש לו גי׳ אחרת עיי׳ תוי״ט למנתו׳ שם ד׳׳ה שנשרו. •) עייי׳ע גלגל א׳ ובי. והתוספו׳ טנחו׳
) וכן פי׳  פיו. דיה שלשת הביאו כל זה בשם הערוך ובשינוי קצת וקצת יותר ארוך ובסת״ד כיונו לע׳ גלגל ב׳ עיש. 7
 רש״י שם. והרמבים בפיה״מ שם כתב וענץ מגרגרו בראש הזית שמלקט אותו p האילן גרגר גרגר עד שיהיה כולו
כ קרוב לפי׳ רבינו בע״ח בהדבור הניל כלומ׳ לוקט אחד וכוי. •) וכן הובא בתוי״ט י  מבושל והגרגרים חמימים וכו׳ וזה ג
 בטהר״ בשם הערוך. ובסד׳ט לרה״ג טהרו׳ שם ט־ח כחוב: כבר מפורש בזרעים ע״ב וקרוב הדבר לשער כי שם כתב

 הפ״ שכתב רבינו כאן כי אבתריה נגרר בכ״ט כידוע.
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gur- הפעל גךגר בל״ע ובל״י 
 gein, פי׳ שפך המים בגרונו ולאשתה) בפ׳אע״פ.
 שאמרו בגט׳ ומניקה את בנה (כחי2׳ סי•׳) דדרבא
 על דמא דהמרא הוו לה בני גרגרני1). ובס״ג
טין <פ״ט דע״א) אכלה בשוק גירגרה בשוק. י  דג
 ובסוף משנה דנרה (עיב יע״א) בי״ה אומרים הרי
) ר׳ יהושע י , (מי ד ר פ  זה גרגרן. ובצלוחית ם״ט ב
 אמר כשישתה י) או [וצ״ל ואם] גירגר כשר. סי׳
 שפכם בגרונו ולא שתה בשפתיו מן הכלי י).
 פ״א אם שפך המים בקנה ולא הגיע בפיהו כשר.
 ובס״ג דכיצד צו^יץ (פסחי׳ פיל: ביצי נ׳ה:> השותה
 כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן. כי הייתי זוללה
 (איב׳ א׳׳ ייא) תרג׳ גדגדניתא. * ןאחי״ה וכנ״ה
 בידו׳ ברכו׳ פ״ו ד״י רע״ג לא לזה גרגרן אני כועס
 אלא לך לוגלגין כה״ג הישרה של מהרש״ם
 הויל הח׳ לעהמאנן צד כ״ז: וכבר הרגיש
 בזה מהרז״ף בפי׳ א!דצ צד ל״ז: קהל״ר פ׳
 ושנאתי: מעשה בגרגרן אחד וכוי. ד״א רבה פ״ו
 לא יאחז אדם כביצה סרוסה בידיו ואם עושה כך
. ולא יאכל . . [  הרי זה רעבתן וגררן [וצ״ל גרגרן
 שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל הרי זה
 רעבתן וגרגרן, ולא ישתה שתי כוסות . . מפני
 שנראה בגרגרן. ושם רס״ז ואם שלח (יד תחלה)
 הרי זה גרגרן. והקבוץ ביומי ל״ט. חולי׳ קל״ג.
 ירו׳ יומי פ״ו דט״ג ע״ג הצנועין מושכין את ידיהן
 והגרגרנין נוטלין וכו׳ עיי״ע אפנין. והנקבה:
 בטהרות פ״ז מ״ט מפני שהנשים גרגרניות הן
 ופי׳ שם רעיב כפי׳ הערוך מבלי שהזכירו. ב״ר
 פמיר, ודביר פיו ד׳ מדות נאמרו בנשים גרגרניות
 וכו׳ והשם המופשט בידו׳ ברכו׳ פיו ד״י. רע״ג זה

 עשה בגרגרנותו אתה למה לגלגת] —

gurguiio ובל״ר Y<*PY«P£Wv ה תל״י נ  גךגךת (פי, ק
(Gurgei = ובל״ס גגרתא במקום גרגרתא 
 בם״ב בשחיטת חולין(ל״ב•) שחט את הושט וססק
ה וכנ״ה ד ד א ]  את הגרגרת. פי׳ הוא הקנה. *
 ברפ״ג דחולין ט״ב. נקובת הושט ופסוקת הגרגרת.
 ויקיר פייה וקהל״ר ס׳ עד אשר ותרוץ גולת הזהב
 (קהלת י״ב׳ יי) ר׳יחייא בר נחטיא אמר גרגרת.
 שמ״ר פכ״ד ברא הקב״ה מעין בתוך גרגרתו שהוא
 מוריד את הפת בשלום. (א״ב כן נקרא(ר״ל הקנה)

 בל״י ומן השם נבנה הפעל בל״י ורומיי גרגר4)
 וענינו הנפת משקה בפה בין החיך והקנה בהשמעת
 קול ובל׳ ישמעאל במקום גרגר אומרים ערער י)
 עיי״ע ערער י). ונקרא הזולל גרגרן כי מפני פחזות

 הבליעה מקדים קנה לושט).

 גרגרת (getrocknete Feigen עיי׳ בסוף הערך)
 בפ״ק דמעשרות (מ״ח> וגרוגרות משידוש.
 בראש תוספת מעשרות «»״נ> התורם גרוגרות
 ועתיד לדורסן, תמרים ועתיד לדוששן י). ובשבת
 (בפ״ק) [וצ״ל בפרק] 9) כל הכלים (שבת קב״ב:)
 מגריפה לגרוף בה את הגרוגרות, פי׳ גרוגרות
 תאנים יבשות מפורדות, דבי לה מחברת תאנים
 קרויין בין רטובין בין ׳בשין. * [אחי״ה הובא פי׳
 זה מתוספו׳ יו״ט לפרה פי״א ט״ג בשם הערוך
ברת.  וכן שם הגי׳ אבל בכ״י ה״ב אי׳ דבילה מחו
 ועוד עיייע דבל אי. ודע כי בל״י האמצעי׳
ת ועוד זיתים ו ש ב ם י י נ א  ;1.0>1?£ך?1ך, סי׳ ת

 עיי׳ רימ״ז בט״ד ח״ב, כ״א וכן בל״ע ההמוני -®ע^ע
 זיתים המבושלים כל צרכן ואולי נגזר מתיבת
ן (עיייע גרגר בי) שדרכן לדרוס י ע ר  גרגר, פי׳ ג
 ולדוש התאנים בחביות כנראה ממקומות הנ״ל,
 וכן מורה בל״י פעל 'xxTxytYaP'r'0'a, םיי לדוש
 תאנים ונאצל מן השם פי׳ גרעין עיי׳

 ריט״ז הנ״ל. וזה מה שמצאנו סמוכים גרוגרות
 וצמוקים שבת מ״ה. ועיי׳ פירושו בע׳ מקצה ב׳.
 וכנ״ה ירו׳ מעשרו׳ סס״א דט״ט: הבא לנו גרוגרות
 מן החבית ועיי׳ פירשייי לשבת קכ״ב: ד״ה לגרוף.
 תרומו׳ סי״א מ״א אין נותנין דבילה וגרוגרות
 לתוך המוריים מפני שהוא מאבדן. ב״ב ג״ה: חצי
 גרוגרות, ירו׳ נזיר רפ״ב דנ״א ע״ד בני אדם קורין
 לגרוגרת תירוש. איכ״ר פ׳ כל עמה עד כמה
 מתיישבת נפש . . רב חנניא אמר בגרוגרת. —

 תוספתא תרומו׳ פ״ג עיי״ע דוגית] —
ת (שם כינוי של יהודה) בם׳ ח׳ שרצים ר ג ר  ג

V* 1 
 בגט׳ אין עושין הי<1טי (שכת ק־ח:) תני
 יהודה גרוגרות אין עושין טי מלח עזין. ובם׳
 יוה״ב בגט׳ ותשמיש המטה (יוט׳ ע״ח•) תני יהודה
 גרוגרות אסור לישב על גבי טיט בױה״כ. פי׳ כינוי
 שם. *[אחי״ד! הגי׳ יהודה גרוגרות אי׳ ג״כ ביוחסין
 השלם צד קמ״ו: ובט״ט פ״ג מהלכי שביתת עשור
) וגי׳ דדרכא על דמא דחמרא כיה גם בע׳ גרדון עיש וכ״ה בשט״מ לכתוב׳ ומפורש שם : הפוסעת על דם חמור.  י

) כיה ד נ י וכ״ה בע׳ גדרון אצל ס״א גרגרני וכפי׳ רבינו שם פידשיי. 2  ובנו״ג דדרכא על רטא דחמרא הוו לד, בני ג י ד

 בכ׳׳י ויו וכ״ה בנוסח׳, אבל בדפ״ע כששתה. 3) וקרוב לזה פי׳ הדיש ורעיב עיש וכ״כ הרמב״ם בפ״ט מהלכי פרת הלטיו

 ולא נגע שפתו במים שבכלי ועיי׳ עוד בפיה״ט לפרה שם וזיל אם שפך המים בפיו מבלי שיקריב פיו עם פי הכלי וזה

) כ״ה בדפי פיזי ובדפ״ו בטיס לרוששן ובדפ״ר ) דיל ער וי. ד s •Y«pYa?^tt) ̂ ^ 6 ) (  כפ״א של רבי" דכא!• 4

 לדורשן, בנו״ג לדושן ובכ״י תוספתא בהוצ׳ צוק״מ לרוכשן, ועיי״ע דשש. 8) וכ־ה בעי גיף אי.
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 הל״ד וכיה בכיי אים ולי ליומי עיי׳ ד״ס שם צד
 קכ״ה. ובידו׳ שקלי׳ פ״ד דמיח. בשתי הפעמים ר׳
 יהודה גרוגרות וכ״ה בשקלי׳ פיר מ״ד לבבלי דף
 ז׳. בפי גי׳ ב׳׳י מ׳ ובדפוסי׳ הישנים עיי׳ דים
 שקלי׳ צד ייז: אבל בדפוסי׳ החדשים נשתבש
. וגי׳ יהודה בר גרוגרות אי׳ ת ו ד ג ד  ד׳ יהודה ג
 ביומי הנ׳׳ל ובכיי ב׳ ובקצת דפוסי׳ בשקלי׳ שם.
 ושם הכינוי בר גרוגרות(ובכיי מ׳ ליומי בר גרגרת)
 הוא כמו כינוי בר תמרי או בר דקולי עיייע. אבל
 בדי״ף וברא״ש ליומי אי׳ בלי כינוי רק תני רב
 יהודה. ודע כי בשבת קיח: לפנינו הגי׳ תני ר׳
 יהודה בר חביבא ובכיי מ׳ ובפעם האתרוג׳ בדפוסים
 הישנים לי׳ כינוי הכבוד ר׳ וכן לי׳ בעי הלמי.
 ויען וביען נמצא תחת הגי׳ יהודה גרוגרות או בר
 גרוגרות גם הגי' יהודה בר חביבא אמרתי להשוותם

 ולהסכימם ולדעתי מלת חכיבא היא ל־ע
 ם״ גרגיר עיייע גרגר בי. וכמו כן נמצא חילוף
 הגי׳ בשם האחרון זה עיי׳ יוחסין השלם צד
 קמ״ז. שגורס רב יהודה חביבא אצל נ״א יהודה
 בר חביבא. על כל פנים ברור שגם מלת גרוגרות
 גם מלת חכיבא שם"כינוי הוא. ומזה תדין כי
 הערת יעב׳׳ץ ביוחסי׳ השלם צד קכ״ג. וז״ל גרוגרות
 אבוד. דיהודה בבתרא דױמ׳ ע״ב טעות הוא וביותר

 טועה רמ״ל בע׳ גרגרת בהערה ע־ש] —

 גךגיצתא טיט,יוצרים ומלת גשתא
׳ - לח וא״כ גרגשתא  הוא לים ^
 כמו גלגשתא feuchter Thon, Topfererde) בפי
 אלו קשרים בגט׳ מקפלין(׳8ביי קי״ג:> ההוא גברא
( , י ל ח  דאכל גרגשתא') ואכל תחלי וקדח׳ ליה ת
 לליביה ומית. ובם׳ המפקיד בגט׳ יוציא לו שתות
 (ביט טי טע׳׳א) איכא דאמרי 3) משום גרגשתא האי
 מייצא והאי לא מייצא 4), סי׳ עפר נקי שאין בו
ה ד נ א '  תערובות ועושין ממנו כלי חרש כ ג ו ן
5) יש עפר שמוצץ ויש עפר שאינו א בו צ ו י כ  ו
 מוצץ. ובפי אין מעטידין בגט׳ השלקות <ע׳׳ז ל״ת:)
 ומייתו חצבי חדתי חיורי ומלן להו מיא ותרן בהו
 גרגשתא י). ובס״ג דם׳ מצות חליצה (יבמו׳ קיו מעיב׳

 אכלה גרגשתא ורקד. ולא כלום הוא ז). ובס׳ אע״ס ן

 I שאמרו בגט׳ ומניקה את בנה (כתיב׳.°׳:> דאכלה
 גרנשתא הוו לה בני מנוערי. במעבה האדמה
 <ט'א יי׳ מ־י> תרג׳ בעובי גרגשתא, * [אחי״ה ורש״י
 הביא הג״ כיבמו׳ הנ׳׳ל תרג׳ בנרנישתא דארעא
 וקצת חידוש שהוא בעצמו הביא למיא זי. מיו
 התרנ׳ בעובי נרנשתא ולדעתי כיון רשיי על תר״י
 א׳ לבראשי: א׳ כיד תהנפק גרגישתא דארעא
 ואולי חסר זה הציון ברשיי יבמו׳ שם ומדפיסים
 הביאו זה דמיא והשמיטו את זה דבדאשית. — וכניה
 נדה כ׳ סעיא קרטע דגרגשתא. ובע׳ סל ב׳ נרס
 רבינו בסיא קורטא דגרגושתא ופי׳ חתיכה מאותה
. ורש״י זיל לועז נרגשתא ביבמו׳ וכתוב׳ ה מ ד  א
 וע״ז שם ושם ן ארזיליא. ובב״ט פי׳ גרגישתא :
 קרקע שעושין ממנו החביות ארדליא בלע״ז והוא
 בלש׳ פראוינץ arsiiio, ardiiio ובל״ר האמצע״
 ardiiiia וכן כתב הרד״ק בשרשי׳ ע׳ עבר, ז גרגשתא
 והוא עפר אדום וירוק קורין לו בלע״ז ארזיל״א
 ע״ב. וברש״י שבת פי: ד״ה אדמה, ושם ק״ג: דיה
 מהו הלועז לאדמה ג״כ אדזיל״א ואדמה ־הוא טיט
 אדום יעשו ממנו חותמות כמו שפי׳ לנכון הרמב״ם
: וכניה בתרג׳ כעפר <תהלי׳ י״ח׳  בפיה״מ לשבת פ׳
 מ״ג> היך גרגישתא, ועיי׳ עוד תייר א׳ ברא׳ די,

 י׳; ויק׳ ו׳, כ־א וכן תרג׳ רגבי, ורגבים (איוב כיא,
 ל״ג; ל״ג׳ ל״ת)• ובער,״ק שניב פי׳ גרגשתא שראלין

 בל״אש והוא Schroiion ־= Sciioiien פי׳ רגבים,
 ובכיי ערוך אצל כוקסטארף מפורש המלה עיי
 אשכנ׳ Leym ובלי הפק הגהת איזה כותב הוא] —

 גרגהא = גדגיתא (בל״פ J:?*, פי׳ בור
 וחפירה Brunnon, Orubo) גם׳ הרואה מקום
ח )- ובם״נ ' ׳ נ י נ  בגט׳ מקום שנעקרו מטנו עיז (בי
 דם׳ הפוכר את הפפינך, (ב״ב צא רעיב> והמתנשא
 לכל לראש <ד״ה א׳ ביט׳ י״א) א״ר חנן בר אבא
(  אמר רב אפי׳ ריש גרגותא מן שמיא פנו ליה,
) ההוא גרגותא :  ובר״ג דם׳ המניח את הכד <ב*ק ב״ז
 דבי תרי דכל יומא הוה דלי חד מינייהו. ובסיג דם׳
 השואל את הפרה (ביט ?ג•) אמר רב פפא הא,
 מאן דא״ל לחבריה אושלן האי גרטתא ונפלה לא
 בני לה, גרגותא פתמא נפלה בני לה9), בי

) כתיג לנכון בכיי א ובכיי ט׳ גרגושתא וכ״ה בכתוב׳ סי: וכעי תחל ג׳. ז ת ש י ג ר ) בנו״ג בכל מקוס חוץ מכתוב׳ ג  י
) כת״ג s .ג בכיי ו״ו, ובדפ״ע מיצא ובנו״ג הא מייצא טפי והא לא מייצא טפי  ויו ובדפ״ר. י) בנו״ג איבעיא אימא. 4^ כה׳
א בשעות ולא ת  בכ״י ו״י א׳׳ וב׳ וה״ב וכן משמע מפי׳ ר״ת הובא בששים לב״ מ וזיל במקומו של ח״ק היו מכסין פי ה
 היה מוצץ וכו׳ ועוד עיי״ע שתות. 6) בנו״ג ומייתי חצבי חדתי ומלו לחו מיא ותרו בהו גרגישתא. ותני התיבות האחרונות
) בכרכי הגי, כן רק שם אי׳ א״ר חנן בר רבא א״ר יוחנן, ובב״ב ) בנו״ג ורקתה לא עשתה ולא כיום. 8  ג״כ בעי תר וי. י
 הגי׳ אמר ובי בר רבא אמר רב, ובאה״ח הובא בדים ברכו׳ צד קס״ד: הגי׳ רב נחמן בד רבא ומצאתי כילק׳ דייה א׳ כיט
 רמז אלף פ״ב קרוב לגי׳ זו אמר רב נחמן בר אבא, ושם הגי׳ אפי׳ דיש ג ר ג ו ר ת א ולדעתי כצ״ל גם גי׳ כיי מי
) כה״ג הנכונה בכיי ו״ו וה״ב וכ״ה בניסתי אבל בדפ״ע בט״ם האי גרגותא ונפלה בני לה וכי נפלה לא בני  גדגידתא. 8

 לה ואיפכא צ׳יל וכן נראה בעליל מפי׳ דבינז בשם רגמ״ה.
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 נוגותא כרי ואזיל כמה גרגיתא בארעיה. פי׳
 גרגותא בוד שטמנו משקין אותה שדה נפל ל א
 בני לה שואל כי היכא דליהדר ולישקול מינה
 משום דהאי גרנותא אושליה והא אזיל ליה
 גדגותא, פתטא ונפלה בני לה ועביד מינה כל
 דבעי, [בי גרגותא פי׳] מקום גרניתא מקום לחפור
 שם בור זה, פי׳ רבי גרשום. ובם׳ חזקת הבתים
 בסוף הלב׳ בדא במחזיק (ביב ניי-> אין שם בשדה
 הגר לא מצר ולא הצב והוא שדה גדולה מאוד
 והכיש ניכוש אחד בקצה שלה היא שדה אילן
 עד היכן קנה, פי׳ ר׳ מרינום משום ר׳ יוחנן כל
 שנקראת על שמו, ופי׳ רב פפא כל שדולין אותה
 ומשקין אותה מגרגותא חדא י). ובם׳ י׳ יוהסין
 [בגמרא] כל [טי] שהוחזקו אבותין (קיחשי׳ עייר)
 בנהרדעא אפי׳ ריש גרגותא לא מוקטי מינייהו.
ה כל המפרשים פירשו גרגיתא <זה עיקר י י ח א ] * 

 הגי׳> בור שמשקין ממנו ולדעתי הוא נהצב מלים
 הרשוט׳ בתחלת העי, וריש גרגיתא הוא הממונה על
 הבור ורגט״ה לב״ב כ־י צד צ״א פי׳ 5 ריש גרגית :
 שממונה על הדולין ע׳יכ וכילק׳ דיה הנ״ל נ״ב ריש
 נרגורתא: פי׳ ראש הסבלים ע״כ ואין זה כי אם
 דברי נביאות. אולי יש לקיים גי׳ הילק׳ וכ״י ט׳
 לברכו׳ הנ״ל לפי תיקוני כי י׳׳ל גרגורתא הוא
 נקבה מתיבת גרגר של תרג׳ שהבאנו כע׳ גרגר

 ג׳ ע׳׳ש] —

^ בל״ע צמחים וסרחים בגוף ^ ^ ׳ ־  1 גרנתני(סי
 האדם Ausschlage, GeschwSre) בפי
 החובל בחברו בגט׳ ריפוי הכהו חייב לרפאותו
 (ביק העלה מכתו גרגתני, פי׳ מקום קיבול
 בלע״ז פישטול׳א. * [אחי־ה פי׳ של רבינו קשה
 להבין ובכיכ שכל פירושיו על הערוך נתיפדו
ה שיש בה בית קיבול בל״י פורינ״ש כ  גרס בזה״ל מ
 בל״ר ובלאי׳׳ט סיסטול״א עכ״ל וכונתו על ל׳׳י
 mpiyl וליד fistula, סי׳ בריכה וצנור ונקרא׳ כן
 מכה טריה הנמשכת מחוץ לסנים בגוף החולה
 כמו כדרך צנור, וראיה לסירוש זה מניה וביה
 שהרי אביי מתרץ קושית הגט׳ מאי גרגותני:
 נאתא כריכתא, ופי׳ רש״י בשר מת וכ״ה בע׳

 נעתא ע״ש. ולדעתי אין ספק כי נאתא בל״ס
* צנור. וכריכתא ענץ טמון ולוט תרג׳ ולוטה ^  י
 בשמלה (ש׳ב 0״י׳ לי) מכרכא בשושיסא, וילט
 פניו(מ״א י״ט׳ י״ג> וכריך אסוהי ואי׳כ נאתא כריכתא

 הוא צנוד מכוסה ועטוף בגופו של אדם וכן נקרא
 בלשי הרופאים החולי אם המכה הטריה טשוקעה
 בפנים והלכה בדרך עקלתון באיברים הנקובים
 ונקרא בלא״ש Hohigang וזוהי מכה שיש בה בית
 קיבול שהטריד, היא משוקעה ושופכה לצד סנים
 כמו בבית קיבול. ודע כי בדפיע גם הציונים
 הבאים בע׳ הבא נכללים כאן ולא נהירא. בדפ־ר
 בכל מקום הגי׳ בלא וי״ו אבל בנו״ג גרגותני וכיה
: וכיה ברי״ף ובטוח״ט סי׳ ו  בירוש׳ ב״ק ם־ח ד
 ת״כ בב״י שם. וגוזר אני המלה מל״ע הרשוט׳
 ופתרונה צמחים מחמת המכר, וכן משמע מידו׳
 שם וז״ל ורפא ירפא שאם עלו גרגותני חייב
 לרמותו . . עלו בו צמחים סביבות המכה אע״ם
 שנסתרה המכה ח^יב לרמותו וכו׳ ועיי׳ עוד בבבלי

 שם ותוספי ב״ק פייט] —

ein aus AVeiden yupyxOo; 2 גיגתבי (בל״י 
 geflochtener Korb, סי׳ סל עשוי

 מנצרי ערבה, וכן נקרא בל״ם סל גחל
ש (חגיגי ב״ב•) סל וגרגתני ד ו ק  בר״ג דס׳ חומר ב
 שאין בפיהם כשפופרת הנול. ובע״ז ס׳ ר׳ ישמעאל
 בגט׳ ירד לבור (ע״ז נ״י:> אמר רב הונא לא שנו
 אלא שלא החזיר גרגתני לגת, פי׳ בלע״ז
 (סצינטורי) [צ״ל כניצטוד]1). ובגיטי׳ בהגדה
ת (פכ״ב> סרש׳  דד,נזקין(נ״י:> ובויקיר באחרי מו
 ויתרון ארץ (ובקהל״ר פ׳ ויתרון ובביר פ׳י> נטל
 הסרוכת ועשאו כמין גרגתני ונטל כל כלי בית
 המקדש והניחם שם. * [אחי״ה בדס״ר בכ״מ בלא
 וי״ו אבל בדפ״ע ובנוסח׳ גרגותני וגורגותני. וכנ״ה
 בחגיג׳ שם סל וגורגותגי ובתוספת׳ שם פ״ג נותן
 לתוך הסל או לתוך גורגותני, ירו׳ חגיג׳ רס״ג
 דע״ח רע״ד אין מטבילין אותו אלא סל וגרגותני
 בלבד. תוספתא כלים ב״ט פיו כל הכלים הנארגים
 על גבי מחט ־ כגון גרגותני ומצודה כיון שעשה
 בהן בית קיבול מלאכתן טמאים. ואולי רבינו אחר
 מאמר זה נגרר כפירוש גרגתני של ב״ק בע׳
 הקודם לפרש כי המכה העלה חבורה אחת בדמות
 כלי של בית קיבול כמו גרגתני ואם ההשערה
 הזו נכונה היא אז אסשר שהבלע״ז של ערך
 הקודם ר״ל םישטול״א נתסרש עיי לשון איט׳
 fisteiia, פי׳ סל קטן. ועוד הדבר צריך לימוד.
 ועיי׳ עוד תשובות גאונים קדמוני׳ דם׳ בערלין

 צד ט׳] —

ב בפי׳ ביי י  י) וזה מפי׳ רבינו של סוגי׳ בב״ב מבל• שציינה מלה במלה ולפעמים יאחז דרך זה. :בסיגנון פי׳ זה איי ג
 ב״ב לרגט״ה ודל אין שם לא מיצר ולא חצב בנכסי הגר והחזיק בת אחד במכושו מאי עד היכן קנה כל שנקיאת על
 שטו של גר זכה, היכא נקראת על שמו כל היכא דקרו ליה בי גרגותא דפלניא גר, כל השדה שהית משקה הגר

 מבורו זכה זה בת עיכ. *) והוא לאייט cauestro פי׳ סל.
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 גרד (בל״ע ־־?ir• פי׳ kratzon, scimbcn חטט וקלף
 והושאל להעברת הכתב עיי סכין ותער. וכ״ה
 בל״ס וכולם נגזרו םל״פ ^;radiren O-X; והשם
ה והושאל לחוטים וגדילים ג י ר  נךךא בלים א
 בסוף הבגד ועיי׳ עוד בסוף העי) בפי כיצד מברכין
 בגט׳ חוץ מן היין (ברכי׳ ל״ר-> והא רבא הוה שתי
 חטרי כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דגיגרדיה
 ללביה כדאשכחן בפי ערבי פסחי׳ בגט׳ סמוך
 למנחה (פסחי׳ קיז-־> י). ובס׳ ר״א אוט׳ תולין
) אין שורין (שכת ק״מ0 א״ר הסדא אנא !  ב ג מ׳
א  בעניותאי לא אכלי ירקא משום דגריד3) ל
 בעתירותאי4) אמינא חיכי דעייל ירקא ליעול
 בשרא וכװרי, פי׳ דגריד מחלישו וטרעיבו ונותן
׳ רעי׳ב) נ ) ן י נ ט ו ה ט מ , ב פ ׳ ך 0 ג ב , ן ל 5) ו כ א 1 ה , ו א ן ת  ל

 האי תנא אליבא דר׳ יהודה סבר דגרידי). ובס״ג
 דפי כלל גדול <־" ע״ה:> המגרד ראשי כלונסות
 בשבת חייב משום מחתך 7). ובס׳ המוציא יין

 (שם פ״א•) זכוכית כדי לגרוד בה ראש הכרכר8).
ר (שבת ק*ט:) ליתא ז ע ו  ובם׳ ח׳ שרצים בגט׳ די
 גרדא דאסינתא דגריד מעילאי לתתאי. סי׳ קליפה
 של סנה דאיגריד מעילאי לתתאי [ולא מתתאי
 לעילאי] שיקליפנו ממטה למעלה דלמא נסקי
 התולעים כעין הגרירה ויצאו דרך פיו י). ובם׳
 ערבי פפחי׳ בגם׳ לא יפחתו לו <קייא:) האי מאן
 דפפני אגירדא דדיקלא אחדא ליה °י) רוח פלגא,
 פי׳ הנפנה על הקליפה שנקלף פן הדקל פלגא
 כאב חצי הראש ״). ובם׳ ראוהו ביד בגם׳ שופר
 שנסדק <י"ה כ״ז: יעי״׳ע א׳ ימ־ש> גרדו והעפידו
 על גלדו כשר. ובהגדה דם׳ השוכר את הפועלין
 (ב״ט <י״י•) אזל לאגמא הוה יתיב אגירדא

 דדיקלא1,). ובם׳ הגוזל עצים בנם׳ הנותן לאופן")
 (ביק «״ט->. ובם׳ המקבל בגט׳ הפחהן(ב״ט קייב•)

 אמר רב פרי בדיה דרב כהנא בגרדא דפרבלא.
 סי' לתקן הסרבל בלע״ז פלוקר״י 4י) דליכא שבחא

) בנדג בברכו׳ ובפסחי׳ דנגרריה וכ״ה באויז הל׳ סעודי סי׳ קס״ב ובפי׳ ר״ת לפסחי׳ צד קס״ב וכן ראיתי בחלב׳ פסחי׳  י

 לרייץ גיאח צד צ׳׳ז וכ״ה בכתבי יד לברכי ופסחי׳, אבל בכ״י ב׳ לפסחי׳ הגידם׳ בגי׳ רבינו וכייה שם בכולן מיגרד

 גדיד וחידוש שלא העיר בעל ד״ס שם צד קס״ג: כי כן גי׳ רבינו בעיה. י) ב״ה בכ״י ו״י. י) וקרוב לזה גי׳ כ״י אי׳ פ

 בעניותי לא אכלית אבל בנו״ג אנא לא בעניותי אכלי ירקא, וגי׳ וגריד אי׳ ג״כ בכיי ם׳ בשתי הפעמים וכ״ה בכיי ילק׳

 עיי׳ ד״ס שבת צד קס״ו. ובנו״ג משום דגריר. 4) כ״ה בכיי ו״ו וביר וכ״ה בנוסחי. 5) ולענין זה כיון רש״י בפירושו ר״ה

ם מלת לבא עיי׳ ד״ס שם וגי׳ ד ו  משים דגריר לבא: ומאכילו לחם הרבה ואין לו עיכ ולפנינו ברש״י במ״ס באה הנקודה ק

 דגריד לבא ג״ב בכ״י א״פ וילק׳ כ״י. ״) בנו״ג דגריר וכיה בכיי א״פ. 7) בנו״ג המגרד וכה״ג בעי כלנס ב׳ אבל בידו׳

) וכה״ג בידו׳ שבת פי״ז דט״ז: וגי׳ לגדוד בה גם בירר פ״ת מ״ו ובגמ׳ שם  שבת פ״ז דיי סע״ג הגי׳ הגןרד בדליית. 8

 דייא םע״ב וגי׳ בה גם במשניו׳ פיזרו ובנו״ג בו וטיס הוא וגי׳ הכרבר אי׳ בדפ״ד וכל כ״י עדו׳ ודפ״ו אבל בדפי פיז׳

״ג גורדא ו בנ (  כאן ובכל דפוסי׳ בע׳ כרכר הגי׳ בדלית וכ״ה בירו׳ שם וברי״ף. ובנו״ג כדי לגרור וכיה בעי כרכד. '

 דאסינתא אבל בדפ״ו ובכיי מ׳ גירדא. ובערוך דפי באסיל אשר תחת ידי ניב פי׳ אלטרה וזיל: ובתלמוד גודדא דאסנחא

 כולי. פי׳ נוע מן אל מואן (וצ״ל סואן* יקשר סגרתה מן פוק אלי ספל ורבינו האי ז״ל קאל אנא נוע מן נוע אל תין

 ויסמי צרפאן. דילמא נפיק אידי פומית כולי לן פיה כאציה אדא קשרתהא מן אספל אלי פוק כדלך עלך תטלע מן גפה

 אלי פאת ותכרג מן אל ספל מן בכרגה אלי הנא. פי׳ אלטרת עכ״ל ומעתה אעתיק המאמר הערבי הזח כהוויתו ובצורתו

J ה* U ורבינו האי זיל J i J I J \ J y j * i , * ? O l ^ J l באותיות ערביות: «י׳ 

Aj^ii [ u ^ f i ויותר טוב] ^ y J>ĵ> דילמא נפיק אTיה פומית כולית ^ > y 

O* J ^ ״ ־ ־ N o* Q^J ^ J^ ל־י^• O* Jlc jj> J\ ^ 
 ובהעתקתה ללשון עבר כיה ״פ״ מין ממיני סנה יקלפו את גבעולו ממעלה למטה ורבינו האי ז״ל אמר כי הוא מין

 ממיני תאנה ויקרא צרפן (פ״ תאנת לבנה). דילמא נפיק וכוי אולי יצא דרך פיו כי בקלפו ממטה למעלה ככה תעלת
 ־ I י t ׳

 התולעת ממיעיו אל פיו! אבל בצאתה מלמטה מעת צאתה הוא ::;א״. ולפי זה יפה גרם כיי ה״ב וזיל פי׳

) וכה״ג בבה״ג סוף הלכי תמורה וכיה באו״ז l  שיקלפנו מלמעלה למטת שאם יקלפנו מלמטה למעלה וכוי. 0

) וניל  הל׳ טהרות ק״ש ספי׳ קליז שהובא שם כל הפי׳ בשם הערוך, ובנויג עוד ל ד יד י ה ולי׳ בכיי א״פ. ״

ה וכו׳ ובאמת בל״ע פי׳ הכת את ראשו ל ה ע י ש י ת ר י ח מ  שהועתק מבה״ג שאי׳ שם אחדא ליה ר,׳ח פלגא ד

ג ברש״י. ובנו״ג / דדקולא וצ״ל דדיקלא וכ״ה בע׳ צררה ב׳ י ה כ ו ( '  ובעי פלג א׳ לא פי׳ רבינו רק רמז על ע׳ נוכחי. 2

) בל״ר plicaro ובלאי״ט piegare בלא״ש fatten, פי׳ להחליק ) בנו״ג במשנ׳ ובמשניות ובירו׳ נותן לא מנין. ״  ע״ש. ״

 הבגד ולגלמו וכן לועז רשיי בשני המקומית אבל למ״ק כ״ג. שנמצא ג״ב בגרדא דסרבלא לא הביא הלעז ולפי התנתה

 שחובאה בפ״ג דמבוא לזה החיבור כי פי׳ זה לא שייך לרש״י ניחא. וברי״ץ גיאת הל׳ אבל צד מ״ת הגי׳ בגררא דסנדלא

 וט״ס הוא יכ״ה בטייס בכיי ב׳ למ״ק עיי׳ דיס שם צד ל״ט.
45* 
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 דליקני אומן. לרכרכי <שם ישם) שיהא רך ונוח.
 דאגריד, לבטושיה: לדורכו ברגל כדי שיהא עב
 דהתם ליכא שבחא דאכתי בעי למיגרדיה ולרכוכיה,).
 ובם׳ ר׳ אליעזר אוט׳ אם לא הביא בגט׳ אין
ה (שבת קליי•) דילטא מידבק גירדא  עושין ל
 מיניה ואתי לידי כרות שסכה1).ובשבת בפי חבית
 (קמ״ז. בםשנ׳) סכין ומשתמשין אבל לא טתעמלין
 ולא מתגרדין 3). ובס׳ חזקת הבתים גמר׳ בד״א
 במחזיק (ב״ב נ״ג:) סכו גרדו הלבישו. פי׳ גירוד
ן (שבת קמ״ז:>  זה חיכוך בכלי, כי הא דתנו רבנ
 אין גורדין כמגרדות [וצ׳׳ל במגרדת] בשבת בגוף
 של אדם רשב״ג אוט׳ אם היו רגליו מלוכלכות
 בטיט ובצואה גורד כדרכו ואין חושש, רב שמואל
 בר יהודה עבדא ליה אימיה מגרדא דכססא
. ובפי אין מעמידין בגט׳ מתרסאין  להתחכך בה4)
 מהן (עיז כ״ח•) לאסוקי גירדא דיבלא גירדא דטסנא

 <מה שגורדין מן המנעלי׳) 5). ס׳ לאסוקי לרפאות
 את המכה להעלות בשר למקומו, גירדא דיבלא
 מה שגורדין מן בגד בלוי, [גירדא דמסנא מה
 שגורדין מן המנעלים]. ם״א גוררות שגורדין
 מעשב שנקרא חצב בלישנא דרבנן 6) גירדא דמסנא
 מה שגורדין מן המנעל מן מקום כשר. ס״א גירדא

 דאסנא מה שגורדין מן הסנה7) ובגט׳ דנודות
 הגרם (ע״ז ל״ג•) ת״ר נודות הטים חדשים גרודין
 מותרין9). ובס׳׳ג דם׳ המדיר בכתובו׳ (ע׳׳ז:) מאי
 אמותיה אמר אביי סילא ולודנא גירדא דאזגא
ש ם א י) פי׳ יש אומרים קליפה של  גירדא ד א
 אגוז 0י) גירדא דאשפא מה שאשכפין גורדין מן
 העורות. ובם׳ הקומץ רבה בגט׳ שתי פרשיות
 (מנחי׳ ל־:> הטועה בשם גורד מה שכתב ותולה מה

 שנרד וכותב את השם על מקום הגרד") ר׳
ה ש מ ל א ר ב ד י ו ב ת כ ש ן ו ג ׳ כ י ם ם ו ש ר  ג
ח ש ל מ ה א ל ו ת ם ו ש ב ה ת ו כ ו ו נ ק ת מ  ו
c י ליי). ובר״ג דכסוי הדם (בחול״ פ״ג ט י ו ש נ י  א
) מי לא תנן דם הניתז ושעל  ונגרדיה ונכסיה3,
 הסכין חייב לכסות אלטא גריד ליה וטכסי ליה.
 בפי אע״פ בגט׳ וטניקה את בנה <כתיב׳ ם'•) ובכריתות
 בריג דפי דם שחיט׳ (בייתי׳ כ״א:> דכותה גבי דם
 מהלכי שתים כשלא כינסה מי אסיר הא תניא דם
 שע״ג ככר גורדו 4י) ואוכלו של בין השנים מוצץ
 ובולע, פי׳ גורד הדם ומעברו ואח־כ אוכל הככר
 ובכלי מתכות פי״א בכלי׳ <מיג) מן השוחלת מן
 הטרדת טהורין ם׳ מטה שנגרד מן הכלי כדכתיב
 (איוב בי׳ חי) ויקח לו חרש להתגרד בו5,). בם׳

) בנו״ג גררא ובאייז הלב׳ טילה סי׳ קיו ) ובן פרש״י לב״ט אבל לב״ק פי׳ בעיא ע״ש ובתוספי ב״ק שם ד״ה דאגדיה. י  י

ס  ס״ק ג׳ גרס גראדא, גראדין וגררין ורשיי פי׳ ויוצאין ממנו גררין שקורין פיירנייש ב״ה לנכון בכיי רש״י הובא ברי

: דייה כלילא בדפ״ש הגי׳ שקורין ט י  שבת צד קנ״ו: ולדעתי הוא ל״צ franges בלאיש Fransen וכ״ה ברשיי שבת נ

 פרינ״ש (ובנו״ ג פריזיש) עיי׳ ד״ס שם צד סיב. עיייע נסך אי. וכן לועז רש־י למנתו׳ מ״ב: דיה גרדין ולבכורו׳ חי: ד״ה

 גרדי: פירניש וכ״ה לסוב׳ טי. דיה מן הגת־ ין פרניי״ש שחולין בסוף הטלית וכו׳ ובכיי רשיי לסוכ׳ לי׳ הלעז ולא ידעתי

) בידו׳ ובמשניות הגי׳ וממשמשין בבני־״מעיין אבל בדפי נאפ׳ ופיזי לי׳ במשניות עיי׳ ד״ס  למת ובודאי נשמט בט״ס. 3

׳ שם קמ״ז: ת״ר סכין וממשמשין בבני מעיין וגם רבינו גרס כן בע׳ משמש ט ג  שבח צד קע״ו. ובאמת כן הוא רק ב

 ח״ל ב6׳ חבית סכין ומשתמשין בבני מעים ע״כ וכונתו על הברייתא ולא על המשנה וגי׳ משתמשין אי׳ ג״כ בדפיו ובכיי

 א״פ< ושם ג״כ הגי׳ הנכונה מתגרדין וכיה בירו׳ וכיה בתוספתא שבת פי״ז, ובנו״ג מתגררין. 4) כה־ג ג״כ בבתיג הלכי

 שבח סשיב וכיה ברשיי כיי הובא בד״ס שם וכ״ה בתוספת׳ שבת שם אבל בנו״ג אין גוררין במגררת בשבת רשב״ג וכי

ם הם מפירושו של רבינו וכיה ברש״י ב״י דיה מגרדת אשטריי״ל ד ל א ף ש ו ג  עבדא ליהאימיה מגררתא דכפפא. והתיבות: ב

) עיי״ע ) לי׳ בכ״י ע׳ ובאמת שייך לפירושו של רבינו ובא משורה השנית. י ם מגרד כה. 5 ר א  [Striegol, estrille] ש

 הצב ג׳ ועי יבל. ועיי׳ עוד ספ״א במבוא לזה החבור. 7) וכן פרש״י, ועיי״ע אסנא א׳ ובי. ״) בנו״ג נורות הנכרים גרודים

וחת הגוים גרורות הרי אלו מותרות, ובתוספי ע״ז פיה נודית העכו״ם גרורין  חדשי׳ מותרין, ובידו׳ עיז פ״ב דמ״א: נ

 מותרין חדשים וכו׳ וציל גרידין. י) כיה בכיי ליד ודפיר וכ״ח בדפ״ע יככיי בע׳ לדנא וע־ כליל אבל בדפ״ע דכאן בטיס

^ בל*פ אגת ובנויג דאגוזא ורש״י J l דאשכפא והגיהו כן עפ״י פי׳ רבינו, ובשטיט לכתוב׳ הגי׳ דאספא. 0י) וזה נכון כי 

 פי׳ כערוך וכן בסמוך בענין אשפא וכיה בשטימ שם, אבל בעי לדנא פי׳ בע׳יא עיש ושיג השנוים. יי) בנו״ג בכל פעם

ה בכיי י כ ( א דעיא רעיג הגי׳ אם גרדו ונשתייר וכן במסכי סופרי׳ פ׳׳ה הל״ד ניא גרד. "  גרר אבל בידו׳ מגיל׳ פ

 פאריז ובכיי אחרי׳ ודפיע חסר. וכמו כן מצאתי ראיתי באו״ז הלכו׳ תפילין רפי׳ תקנ״ו מבלי שהזכיר את רגמ׳ה דל, וז״ל

 שם הטועה בשם וכו׳ פי׳ הטועה בשש שחסרו ולא כתבו, כגון שהיה לו לכתוב וידבר ה׳ אל משה לאמר ושכח ולא הטיל

 בו את השם גורר את מת שכתב כגון וידבר וכותב את השם בתוך השטח במקום שגרר לוירבר וחולת את וידבר שגרר

ג ולגרויה וליכסיה וכיח בחי׳ הרשבייא, וכיה בסמוך אלמא דגריר. 4י) בנו״ג ברי״ש. י ו  בין השיטין עכ״ל, 3י) בנ

) בנו״ג הגרודות וכן גרס ופי׳ הרעיב וכן פי׳ תוייט המגרדות פייב דכלי׳ מ״ו ודע שרה״ג פי׳ בסד״ט צד ז׳ (ושם ' 5 

 נשמט הדבור מן הגרודות) וזיל והם מה שנגרר מן הכלי כדכתיב ויקה לי חרש [וגי] אבל לפ׳׳ז צ״ל מת שנגרד בגי׳

 רבינו ונגרר אחריו, ובפיהימ להרמבים הגי׳ וגרורתו וציל וגרודתו והראיה ממה שפי׳ אלגראד״ה.
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ה (יבמו׳ עיה: עיי׳ ירו׳ יבמו׳ כ  הערל כגט׳ פצוע ד
 פ״ח־דיט:> רב חסרא אמר בקולמוס פסול כמרזב
 כשר י) טיט האי גריד והאי לא גריד. סי׳ עשוי
 בקולמוס לסי שראשו קצר וחד מגריד שכבת זרע
 מבית הרחם ומוציאה לחוץ אבל עשוי במרזב שאין
 ראשו קצר לא גריד ש״ז מבית הרחם ואי משום
 גרידתא [במיג גרידותא] מידי דהוה האי דעשוי
 בקולמוס אברזא דחביתא שטוציאין אותה לחוץ
 אינה נוגעת בדופני הנקב הכא נטי אינו נוגע
 בדופני הרחם. בפ״ק מזיר בגט׳ הריני כשמשון("י׳
 ד׳סעיב) ודילט׳ גירדויי גרדי בהון והוא לא נגע בהון
 פי׳ היה מבקע ראשם בראש הלחי ומושך ידו ואינו
 נוגע בהן. *[אתי״ה וכן גי׳ רש״י גרדוייגרדלהו:
 מחתך חתך בהן אבל הוא גופיה לא נגע בהו עיכ
 וגי׳ השט״מ לנזי׳ ודלמא גרדוי גרדינהו ופי׳ שהיה
 עושה ממנו כמעשה חץ שהיה זורק להם והוזר
 ונוטלה וזורק לאתרים והורגס. חצים תרג׳ יונתן
 גרמיי, תוספות הרא״ש ז״ל. ובמחיכ זה הפי׳ כמו
 ארכביה אתרי רכשי הוא שאם גרם גרמיי לא
 יוכל לפרשו ע״י חץ ותרג׳ יונתן לא מצאתי ועוד
 שם בשט״ט הגי׳ ודילמא גרויי גרינהו פי׳ לשון
 • גירי כלוט׳ חץ היה זורק בהם למרחוק והורגם ע״ב
 והוא כפי׳ התוספ׳ נזי׳ עיי׳׳ע גר חי. ולגי׳ רבינו
 יש לפתור המלה מל״ע •ך?*• פי׳ מחץ ופצע ראש
 ועיקר פתרונו קלף ופצל ומעביר שער וכדומה
 ובזה הענין ג׳׳ב ירו׳ שבת פי״ב די״ג ע״ג הגורד,
 וירו׳ תרוט׳ פיח דמ״ה: גורדו. ירו׳ שבת פ״ו ד״ח.
 דרו׳ פנהד ס״י דכ׳׳ח. אין מגרדין מנעלים
 וסנדלים וכו׳.עי׳ש ובבבלי שבת קט״א. בט״ם
ן מנעל חדש וכו׳ במה מגררו א״ר אבהו י ר ד נ  מ
 בגב פכץ ועיש איזה פעמים מגרר ובכולם צ׳׳יי
 מגרד וכ־ה לנכון בבה״ג הלכי שבת ספ״ב מנרדין
 את המנעל בשבת בגבה של סכין וכו׳ ובתוספתא
 כלי׳ ב״ט פ״ ב מגררות של אולירין מטמא מפני
ם בה וכו׳. והשם גירדא עיי׳ י ד ר ג ת  שעבדים מ
 הדוגמאות הנ״ל ועוד מן השם גרידה ובחולי׳ פ״ד.
 צ״ג. בט״ם בעי גרירה. אבל השם גרד והקבוץ.
 גרדין, גרדי עיי׳ לעיל ענינו החוטין שמשת״רין
 בשולי הבגד לאחר אריגתו ונאצלה המלה ממלת
. וכבר מצאה מקומו בתר״י  גרדאי עיי״ע גרד ד
 א׳ במדב׳ מיו, ל״ח לא מן גרדיא והוא על פי נם׳
 טנחו׳ מ״ב: עשאן מן הקוצים ומן הנימין ומן
 ה ג ר ד י ן ם ם ו ל ה. ודע עוד בי לפעל גרד יש
^ פי׳ מרעיב j*- לו הוראת רעב והוא מל״ע 

 והדוגמאות בראש זה הערך וזה נכון עד פאוד
 לפי׳ רבעו שם ן מחלישו וטעריבו. וכן׳ נראה פפורש
 בברכו׳ ל״ד. ן טובא גדיד פורתא ם ע י ד פי׳ יין
 הרבה מרעיב ומחליש ומעט משביע וכיה בפסחי׳
 ק״ז: חמרא מיגרד גדיד ושם ק״ח. ש״ט מגרד גדיד
 כהיג הישרה בכ״י ב׳ עיי׳ ד״ס שם צד קפ״ג ז ודע
 כי בברכו׳ ובפסחי׳ גי׳ רש־י ברייש, אבל בסנהד׳
 קי״ב רע״א דיה גרידי כתב ח״ל גרידי בדל״ת
׳ ר׳ בכולי׳הש״ס מגדיד גדיד וניל ן נרי כ  נמשכין ו
 שהוא ל׳ גרידא דמפרשינן יחיד על שם שהוא
 יחיד משוך ומופרש הוא מן הכל ואין לאחרים
א ו ו (ר״ה כ׳׳ז:) ה ל גלד  סביביו. גרדו ומעמידו ע
 ל' עברי ומט׳ לו בפסוק ויקח לו חרש להתגרד
 בו בדלת ופי׳ ל׳ חטיטה שמחטט וגורד בסכין
 או ככל דבר וכו׳ עכ״ל. ולולי יראתי הייתי אומר
 כי כצ״ל וכן גרי׳ ר״ נ בכולי׳ השים וכיון על ר׳

 נתן בעל הערוך!]
* אילן בלי עלץ ושדה יבש וארץ i s  גרד<בל״ע ?
 מלחה kahi, unfruehtbnr) בפי מקום שנהגו
 בגט׳ וחכ״א (פסחי׳ נ״ה-> שותלה במקום הטיט ואין
 שיתלה במקום הגריד. פי׳ הגריד טקום היבש *).
ר <פע־ט> ר׳ שמעון בן י ע י ה נ ת פ . א ח ׳ ױ  בב׳׳ר פ

 יוחי עשה טמון במערה י״ג שנים הוא ובנו אוכלין
 חרובין של גרדונא. בם' המוציא תפילין בגט׳
 שרשיו(עיי׳ ק•:> והא קא נתרי קנסי בגדדא 5) פי׳
 יבש כמו <מ״ק י׳:> אין משקין שדה גדיד פיא
 גרודא, פי׳ אילן קרח שאין לו לא אמירין ולא
 עלין * [אחי״ה כסיא אי׳ ג״כ בביר שם והגי׳
 משונה כזה 5 ר״ש בן יוחאי ור׳ אלעזר בדיה הוו
 טמירון במערתא י״ג שניה ביומא דשמדא והיו
 אוכלין חרובין של גרודה. ובמד׳ קהל״ר פ׳ חופד
. והיין  גומץ הגי׳ הוין טטירין במערתא דפקע .
 אכלין חהבים ותמרים, ובאפת״ר ם׳ גם ושתי:
 עבדין הן טמירין בפערתא . . והיין אכלץ וכו׳
 ובידו׳ שביעי׳ פ״ט דל״ח ע״ד ר׳ שמעין בן יוחי
 עביד תמיר במערתא תלת עשר שנין בפערת
 המבין. ואס זה שם פקום אז הוא אשר נקרא
 אצל בן!מתתיהו!/•?Xa?i ותכונתו היה בגליל העליון
 עיי׳ רילאנד חיב צד תש״ד וכן נמצא כפר הריבה
 בירו׳ תעני׳ פ״ד דפ״ד. ובאיכ״ר פ״א ובידו׳ דמאי
 פ״ב דכ״ב ע״ד וירו׳ שביעי׳ פ״ו דל״ו ע״ג מגדל
 חרוב. והנה לדעת רבינו גרדונא או גרודא פי׳
 קרח וכיה באמת בליע הרשום׳ אבל לפע״ד הוא
 שם מקום וכן מצאתי בירר ערל׳ פ״א דס״א. חרובי

) וכיה בע׳ מרזב א׳ אבל בנו״ג כזה הסדר כמרזב כשרה בקולמוס פסולה ונראה שיבינו תפש סדר זה שכ״ה כמימרא  י

) ובן מפורש בסי׳ ריח לפסהי׳ צד צ• ב ושש הגי׳ הגרד וכן שש הגי׳ במקוס הטיגא  של רב הונא ורבינא שש ע״ש. י

) עיייע גד ד׳ ומיש. ה בידו׳ כלאי׳ פ״ב דכ״ז ע״ד וירו׳ חלה פ״א דכיז ע״ג אבל שש ושש הגי׳ הגריד 3 מ  ו
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 גידודה. ובירר ריש מעשרו׳ רמ״ח ע״ג הרוגי גדורא
 ואולי הגי׳ הזו העיקר ותהיה אז אחת עם גדור
 עיי׳׳ע גדר האחרון וט״ש וכפי׳ הערוך פירש״י
 בב־מ עיה רע״ב כל ימי גרד אחד: גדיד לשין
 יובש שהארץ יבשה ואין גשמים יורדין עיכ וכן
 כתוב מפורש בביר מפליג יבשה הארץ (ביאש׳ ח׳.
 י״י> נעשית כגריד זרעה אותה ולא צמהה. ירו׳
 כלאי׳ פ״ב דכ״ח. גדיד מותר ליזרע בו כל מין
 שירצה, ושם: היה שש גריד שורה ושורה גדר,
 ושש: גריד זרוע מהו שיציל את הזרע וכו׳ ע״ש.
 ׳ והקבוץ : בםוט׳ יי. קמי דשתי הפרא חמרא קמי
 רפוקא גרידיא דובלא פי׳ לפני שותה יין מביאין
 יין ולפני חופרי שדות לא זרועות פתית וחתיכה
grosser גדולה בי דובלא בל״ע פי׳ כן 
 Bissen ורבעו בעי רפק נרם קמי רפוקא גריוא
יייא> ובמד״ר פייט הגי׳  דחיליך(•בניי קיט נט״ס ג
 קמי רפיקא גרורא דיבלה ופי' מ״כ כפירש־י בםיט׳
i?*- - עיש. — ובענין פי׳ המלה ערבית גרד 
 כלוט׳ קרח וטי שנמרט שער ראשו יש לפתור
 גירדן כנדה ובע״ז הובא בע׳ גרגרן וכן פי׳ רבינו

 על נכין בעי גרהן ע״ש| —

 גרד = גורדייתא (פ״ 5<• בלים לק^טת ואגודת
I • • ז ן ז ו • i t 

 קנים עיייע בי גזרתאובליע^עעפי׳ קשור של
 ענםים Zweiggeflecht) בר״ג דם׳ עושין פסין
 (עית׳ י״ט סע״ב) אלא מאי גורדייתא דקנה היינו
 אילן. פי׳ עיקר של קנים שמחובר בקרקע ויש
 בו קנים הרבה המדובקין זו בזו כגון אילן.
 * [אחייה כגי׳ רבעו אי׳ גיב בחי׳ הריטב״א לעירו׳
 וכיה בשבת <׳ : עיי״ע בי נזרתא ׳וכבר פירשנו
 שם. וכאן בנו־׳ג גודריתא ובדפ״ו ובכ׳׳י ט׳ ואים
 גודרייתא עיי׳ דיים שם צד ל״ב: והלאה וכ״ה
 באויז הלכי עירוב׳ סי׳ קכ־ט ם״ק ג׳ וסי׳ קנים
 מחוברים בעץ אחד סמוך לארץ ומלמעלה הן
 מתפרשין ע׳ב וזה ממש סירשיי בעירו׳. והריטב״א
 פי׳ גורדייתא הם מחוברים יפה למטה עד עשרה
 גובה אבל מעשרה ולמעלה מתפרדין יותר מגי.
 ולפי פי׳ זה נוכל לפתרו מל״פ התפשטות

 סביב סביב ולמעלה] —
 גרד = גרדי(ונגזר מע׳ גרד א׳ ומשם נכנה בל״י

ו ד; י ו  ז

 האורג ,Weber, gerdius) בפיק דםוכי
 בגט׳ סיכ׳ ישנה (ט׳•) ובהלכ׳ קט׳ דפי התכלת
 (מנחי׳ מ״ב:) אמר רב יהודה אט׳ רב עשאן מן

 הקוצין מן הגרדין מן הנימין ססולה, מן הסיסין

 כשרה י) ס״ מן הגרדין מן החוטין של גרדי או
 מן הנימין פסולה. פ״א מן הגידין שטשתיירין
 בסיף בגד שחותכין מן הבגד י) לאחר אריגתו אין
 ראויות לציצית, נימין אותו שלוקחן מעל הבגד
 במססרים, קוצץ הצמר שתולשין הקיצין בשעה
 שמהלכת הבהמה ביניהן- סיסין אלו פקעיות של
 שתי שנטוו לשום בגד והן קיבורייתא, רב אמר
 כיון דלא נכנסו לבגד קורא עליהם שם ומשימן. י)
; ל״ט, כיב) ב י  מעשה אורג תריי (אי) (שמוח כיח, ל
) תרג׳ י י ׳  [עובד] גירדי 4). היתד הארג(שופטי׳ טיז׳ י
 אכסן דגירדאי"). בס׳ג דבא לו כה״ג (יום׳ ע״ב
 רע״ב, וילק׳ כי תשא רמז ׳®״ץ׳ בגדי השרד בגדים

 שגורדין אותן מברייתן ומשרדין מה, כלום כלום׳
 מעט שאינו ארוג והיו מחטטין במחט. * [אחי״ה
 בנרג דבי ר׳ שמעון תניא בגדי׳ שגירדין וכו׳ אבל
 בכיי ט׳ וילק׳ חסר דבי ר״ש רק שם אי׳ דבי ר׳

 ישמעאל ואי׳ עוד ש ט ש י י ר י ן וכיה בכ״י ו״ו ־
 ב׳ ובדפ״ע אבל בדפ״ר ובכ״י ו״ו א׳ ול״ד וה״ב
 ובנוסחאות גרסינן יותר טוב וטשרדין וסי׳ כן
 בגדי שרד כי בל״ע ענינו מחטט במחט וכן
 פי׳ רבינו לנכון משא״כ אם הגי׳ משיירין, ודיל
 בא לפרש דברי דבי ר׳ ישמעאל ואמר אלו מעשה
 מחט, וק״ל - וכניה ככלי׳ טיב ט״ד מסטר הגרדי,
 שבת צ״ג: קנה של גרדי, ירו׳ שבת ס״י די״ב
 ע״ג קני גירד•, ב״ב כ״א. רופא אומן וגרדי וכי לא
 לרופא ולא לאומן ולא לגרדי וכו׳, ירו׳ סוטי פ״א
 דט״ז ע״ג כדי שיקשור גירדי את הנימה. קהל״ר
 ם׳ כל אשר: חד גיד״ אתא קזמי דר׳ יוחנן וכוי.
 והקבוץ כלאי׳ פיט ט״ט אותית הגרדין׳ עדיות
 פ״א מ־ ג שני גרדיים, קידושי׳ ס״ב. הרוכלים
 והגרדיים עיי״ע נקר אי, סרק בי. ירו׳ דמאי פ״ד
 דכיד סע״א גירדאי שאלון לרב איטי, ובירו׳ ע״ז
: ׳  פ״א דל׳יט ע״ג גרדאי שאלון לר׳ אמי׳ יוט׳ כ
י פעיא טיס הוא עיי״ע י  עיי״ע אבוב. — גרדים בי

 גד י׳]. — (א״ב סי׳ בליי אורג)')> _

ל.ח ׳ 4-*ובל״ע^-4פי  גךידא <בליפ »־־ע
 aiiein) עיז ם׳ אין מעמידין(ל״׳•) והוד, ליה כזה
 גיטיך אם מתי גרידא. ובמסכ׳ כתיבו׳ בם׳ בתילה
 נשאת <טיי•) ואין הולכין אחר רוב העיר גרידתא
 ולא אחר רוב סיעה גרידתא, פי׳ לבדה. *[אחי״ה
 וכנ״ה בברכו׳ כ״א: בעל קרי גרידא כי חייב . .
 ב״ק גרידא נטי פטר. שם ג״ו: דיסא גרידא. יבצר
 כ׳. לא תעשה גרידא, נדה ליה רע״א זב גרידא.

» 
. 3)כפ״א מפורש בפי׳ רגמ״ה ) כיהבכ״יו״וא׳ ) וכן הסדר בעי קץ ד׳ ובתי׳ הרשביאלסלכ׳ ובכיי מ• ונו״ג ומן הנימין ומן הגררין. י  י

) בנו״ג גידי.  כיילמנחו׳ (בקובץ כ״« אנגייליק ׳דף ג׳ ע״ב) וכן מוכח מחידושי הרשבי׳א לסוב׳ והשיג על פי׳ רש׳י ע״ש. 4

) וכיה בל׳יס ובהוספת נו״ן בע׳יז כ״ו. ) במתורג׳ הגי׳ דגרדאי וכיה בע׳ אכסן ושט הובא גם התרג׳ ש״ב כ״א, י״ט. י 5 

 גירדנא עיייע גרדן.
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 והקבוץ יבמי עיט: לאוין גרידי, חולי׳ ב׳5 חולין
 גרידי. והנקבה סוטי ל״ב. אמירה גרידתא, כתוב׳

T I ־) ! 

 ע״ג: אשד, אחת גרידתא; סנהד׳ ל״ג רע״ב זכות
 גרידתא, ושם מ־א: סנהדרין גרידתא, שבועו׳ ל״א:
 שגגתה גרידתא. ועיי׳ סוף ע־ גרד א׳ דעת רש״י] —
Gordianus מטבע על שם קיסר gordiamsch)גרדייון 
 כן נקראו אב בנו ונכדו והראשון היה
 Marcus Antonius) בויק״ר בראש צו (פ׳׳זי תני ר׳
 אושעיא כעובי דינר נרדיון היה בו. סיא
 קרתיון. * [אחי״ה במד׳ הגי׳ תני בשם ר׳ הושיעה
 כעובי דינר גרדיון ובידו׳ סס״ג דחגיגי׳ דע״ט פע״ד
 ארשב״ל בשם ר׳ הושעיה כעובי דינר גורדיינון
ה בו (ובעיר׳ י״ט. הגיג׳ כיז. חולי׳ נ״ט: הגי׳ כעובי י  ה

 דינר זהב)• ירו׳ יומא ס״ד דמ״א ע״ד דיקלט־נוס

 היה לו משקל דינר גורדינון ובמד׳ר פ״ב
 דיקלטיינוס היה לו משקל דינר נורדייני. ושם
 במנורת בית המקדש שהיתה יתירה על של
 מדבר משקל דינר גורדייני ובמי שהשיר פ׳
 עמודיו הגי׳ משקל גורדינין ובמנחו׳ ביט. אי׳
 מנורה בהמיק יתירה על של משה בדינר זהב
 קורדיקיני ופירש״י שם מטבע. אבל בחוליי נ״ד:
 דיה דינרא קירדינאה פירש״י מהרי אררט הוא
: ׳  ע׳׳כ וא״כ ננרר אחר רבינו בע׳ קרדיינא שפי
(  מאותו מקום ע*כ (ועיי׳ התרגומים לבראש• ח׳, ד
 אבל ריב פ״ בעי הנ״ל על נכון מין דינרים של
 גורדיין ע״כ וין נאמר בירו׳ כתיב׳ ספ״ז דל״א ע״ד
 הדין דינרא קורדיינא שיעור כהצי זהב כל שהוא
י כחולי׳ ונערוך  ופני משה וקה״ע פירשו כפי׳ וש׳
 ע׳ קרדיינא] — (איב על שם הקיסר גורדיין נקרא
 דינר זה, וכן מטבע נירונית טריינא הדריינא על

 שם הקיסרים נירון טריינום הדריאנום) י)
 * גרדלי (אולי הוא מל־ר cretuia לשון קלילה
 מן creta מין סיד לבן והושאל לצבע
 לבן) בביר פצ ח ולבן שנים מחלב . . עמד אחד
 עם חברו בדרום א״ל אם יין חרדלי שתית יין הוא
 ואם יין גירדלי שתית יין רע שתית ופי׳ מ״כ שני
 מקומות הן ובחרדלי יין אדום ובגורדלי היה יין
 לבן וכו׳ בשבת סיב סע״ב וס״נרע״א ביין גורדלי
 או ביין חרדלי ופירש״י לבן או שחור. ואולי
 גרדלי הוא ל״ר הרשומ׳ וכן בלים לבן׳ וחרדלי
 בל״י האמצעי xStov?/ פי׳ צבוע gefarbt או מלים
ר ורבינו בע׳ יין הביא ו ח  גרדה = פי׳ ש
 ולא פירשו וטהר״ם די לונזאנו פי׳ בע׳ יין ח״ל
 יין גרדלי או ניין חרדלי עד היום יש נירושלים
 שני מיני יין גינדלי וחמדני הענבים הגינדלי רכים

 י בלעיסתם ויינם חלש רמז לבעולה והחמדני קשים
 בלעיפתם ויינם חזק רמז לבתולה ע״ב. ואני אופר
 כי גרדלי וחרדלי בשבת רומז ע״י לשון נופל על
 לשון על אשד, חצופה ובעולה ועל בתולה לא
 ידעה משכב זכר כי ^עע<^(גרדן) ם״ זונה וגם
̂־ J (גרדל) ענינו בלים בליעל, וחרד =» ־־®ע - J ^ 
 פי׳ בל״ע בתולה שלא ידעה איש. ולשון ערופים
c פי׳ ג"כ P b ^  בחרו להם אנשי ירושלים כי -
 יין ודו״ק. אבל פ״ש בעל סיב וכן סי׳ הה׳ לעווי כי
 שני מקומות קן בלי ראיה היא ולא נמצאו ובל

 ידעו בעלי רשומות של מקומות א״י.

׳ ע  גרדלקי בס״ג דפ׳ האורג <שבת ק״י:) סי׳ ב
 ג ד י נ ו ד י). (א״ב שם גרם גדודקי

 ובנוסחאות דידן כתוב גורזקי).
ם (בל״ר מעלה stufc, gradus והושאל לפקום ד ו  ג
 מעלות מעלות אשר בו נדונים המחויבים
 להריגה) בפי במה מדליקין בנמ׳ על שלש עבירות
 (שבת ל׳׳ב. הובא בילק׳ איוב רמז תתקייט) עלה למטה

 ונפל יהא דומה לו כמי שהעלהו לגרדום לידון.
 ובפ״ק דע״ז (ט״ז» אין בונין עמהן בםילקי וגרדום *)
 ובפפיקת׳ דשמעו (קי״ת יע״ב) מה עשה לו המלך
ת ו ל ע  נטלו ותלאו בגרדום, פ״א בגרדון. פי׳ מ
 שעושין לדיינין שיושבין עליהן כשדנין כפו
 שעשה שלמה מעלות לכסא אשר ישפט שם
 (יעו״! מ״א, י״א: ד״ד׳ בי, טי> ובלע״ז מעלה גרד״ו

 [fgm-do. (א״ב פ״ בליר מעלות וזה שם פקום
 מיוחד בעיר רומי אשר ממנו היו דוחפים הנהרגים
 'והם נעשים איברים איברים). * [אחי״ה כוונת ר״ב
 על שלע הנקרא saxum Tarpeium עיי׳ פיפורי
 ליויאום פיו. כי; טאציטום פיו, ייט. ודע שיש
 לתקן בכל מקופות אשר הובאה בהם המלה במקום
 גרדום : גרדום וכבר תקן כן הרב החכם ר׳ שלפה
 באבער בפסיק׳ שם הערר, פ״א׳ אבל פה שהגיה
 בפסיקת׳ שם במקום ותלאו: והעלהו אין דעתי
 נוחה הימנו כי פעל זה מליר toiio פ״ הגביה נגזר
 עיי־ע תל ג׳ וגם נעלם מבעל המגיה כי כן כתוב
 נ״כ בקד,ל״ר ס׳ ועוד ראיתי: מיד הביאן ותלאן
 בגרדין(וזה כפי׳א של רבינו), ובידו׳ תעני' פ״ד
ה ייח. ע״ז  דפ״ט: תלו תליין בגרדון. וכנ״ה ד
 ט״ז: העלהו לגרדום לידון, ובתוספת׳ חולי׳ פיב
 הגי׳ והעלו אותו לבמה לדון וצ״ל לבימה עיייע
ע ד  ביפה. קהל״ר פ׳ אפרתי ליפטם עולה לגרדון ו
 עולה לגרדון. ולפעיד נזה הענין ג״ב נאיכ״ר
 ם״פ לאעליכם: כל היום דודי(אינ׳*׳. י'ג> לגרדום
׳ לפי מדרגה או מדרגת. אחד מדרגה דוה לבנו » 

) וכה״ג  ')עיי״ע הדריינא, טריגא, נירון. *.)כ״הבכ״יו״ו אבל בדפ״ע בטיס גדיגורע״״עגדיגוד וש״נ השנוים ושם פירשתיו. 3

 בע׳ אסטדיה אבל בנו״ג בסילקי גרדום• ומפורש שם: של גרהיס.
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 ובל״ר gradatim ״ודרש כל היום ועוד עיי־ע נרדוט.
 גרךם <םי כליע 9׳p-e• חתך ופסק ובל״ס
 אתגרדאם חתיכה ופסיקה או י״ל הדיש נוסף
(Stack, stumpf ונרדם כמו גדם עיי״ע והשם גרדום 
 בס״ק דםוכ׳ בגט׳ דחבילי קש (י״ג־> דתנן בפרה
 דם׳ י־א <מ״ט> מצות אזוב ג׳ גבעולין שיריו שנים
 וגרדומיו כל שהוא י). ובר״ג דפי התכלת (מנחי׳
 ל״ט•) מאי שיריו ומאי גרדומיו לאו שיריו דאפסיק
 מינייהו י) גרדומיו דאיגרדם איגרדומי לא חדא
 קתני שירי גרדומיו כל שהוא ולימא גרדומיו, שיריו
 למה לי הא קא משמע לן דבעינן שיריו כגרדומיו
cכדי לענבן. נ) ובס״ג דס׳ הקומץ רבה (מנחו׳ ליה 
ו ת כשרות וכר 5) פי׳ ע ו צ  אמר רב פס• 4) גרדומי י
 ״כשיכלה הציצית ולא ישתייר ממנו אלא מקצת
 וכי האי גוונא באיזוב״ * [אחי״ה הועתק מפי׳ רה*ג
 לםדט צד לי. ועיי׳ בתיקונים שם צד נ״ד ולא
 העיר על הערך הנוכחי. וכנ״ה מנחו׳ ל״ה : גרדומי
 תכלת וגרדומי אזוב פי׳ שיור תכלת ושיור אזוב
 ושיעור שיורם מפורש במנחו׳ ל״ח: כדי לענבן.
 ומלת גרדומין פירש״י מנחו׳ ל״ה: שירי שירים
 ועיי׳ עוד לדף ל״ח: ובזה נוכל לפרש בכורו׳ מ*ד.
 הא דאשתייר גרדומי הא דלא אשתייד גרדומי
 פי׳ שירי שירים ורש׳י פירש שם שרשין. ואולי
 יותר נכון לפרש גרדומי דכאן מל״ע הגיל פי׳
 חיתוך דיל חיתוך העין וזה עולה יפה לסוגיא
 דשם. והרמב״ם לפרה פי׳ גרדומיו: והרש גורם
 שם קרדומיו — והפעל באתפעל במנחו׳ ל־ח ן
 איגרדם תכלת . . איגרדם לבן. פי׳ דש״י נפסקו
 ורעיב לפרה שם סי׳ דאגרדם ן ונשבר והוא טפרש״י
ה גרדוטיו ועיי׳ תוי״ט לפרה שם] — . ד  לסוכ׳ מ
 (א״ב תרג׳ ותמס כעש חמודן(תהל׳ לייט, י״ב> מפיית

 היך עטר דאיתגרדים C משמיה).
 גדרם = גרזום <סי בל״ע -^jj) לחם) בב״ר פל״ד
 <ל״» ויזכור אלהים את נח: אלכסנדרום
 מוקדון אזל לגבי מלכא קציר• לאחור., צלמי של
ו דסק ום7)  חושך נפק מעין ליה גרדומי דדהב בג
 פי׳ לחם של זהב בתוך שלחן של זהב. פ״א גרומי
 דדהב. *[אחי״ה כ״ה בכ״י ו״ו ב׳ וליד וכ״ה בע׳
 דפ״ו, ובכ״י ה״ב הגי׳ פ״א ברדוטי וצ״ל גרדומי

 וכיה בדס־ר אבל אז מה חילק ישכין סיא לגי
 הראשונה? לכן היותר טוב. בגי׳ דס״א גרוז ט י
 והוא ממש ל־ע הרשום׳ וענינו לחם, וכן כתוב
א ט ה  מפורש בתמיד ל״ב סע״א אייתו ליה נ
 דדהבא אפתורא דדהבא וזה מסכים בעצמו ותומו
 למאמר של ב״ר הנ״ל. וכן בויק״ר פכ״ז נפקין
 קדמוניה בלחם . . דדהבא. וטע׳ דסקם מוכח כי
 רבינו גרס גם בויק״ר. סכ״ז נטו בב״ד סליג לכן
 הביא אותו המאמר בסדר דסקס. ובביר הגי׳
 לפנינו גידומי דדהב ואולי כצ״ל גם ס׳א של ערוך
 והוא נאצל מל״ע גדם פי׳ חתך וא״כ גידומי

 חתיכות וכן סי׳ בעל מ״כ שם]. —
 * גרדום (סי׳ בל״ע מבזבז ומאבד הון
 Vcrprasscr) בריש רות רבה וילך איש
 גרדום אלא בא וראה כמה חיבב הקכ״ה כו׳ להלן
 כתיב <עזי׳ א' ב׳ ס"י י״׳> סוסיהם פרדיהם גמליהם
 ברם הכא כתיב וילך איש גרדום אלא להלן ע״י
 שהיו יוצאין מהארץ לחוצ׳ לארץ לא ייהם הכתוב
 את ממונם וילך איש גרדום. ופי׳ בעל טיב גרדום
 מגורד ורק וערטלאי ובעל כ״כ,פי׳ גרוד שאין לו
ל  נכסים כקרח שאין לו שער ע״כ ומהר״ם ד
 כמעריך פי׳ יחיד כמו גרידא וכן בט׳ איכה כל
 היום דוה לגרדום עכ״ל ומי לא יראה הדחק של
 כל הפירושים האלה. ולבי נכון בטוח כי המלה ל״ע
 הרשום׳ היא וענינו מבזבז ומפזר ואין לו הון ויען
 שהלך אלימלך מא״י לחוצ׳ לארץ לא ייחם הכתוב
 את ממונו ויאמר רק וילך איש כלוט׳ גרדום סי׳
 כאלו היה מאבד הונו ונעשה רש. אבל גרדום

 דאיכ״ר שייך לע׳ גידם א׳ ע״ש,
 גרדון <א׳> כמו גרדי פי׳ אורג עיי״ע גרד די. בי)
 בל״ע פי׳ קרח וטי שנמרט שער ראשו
 גי) בעל גרב מל״ט להתגרד עיייע גרד אי) בם׳ אין
ו נ י  מעטידין בגט׳ לא יתייחד אדם <עיז כ»ו.> הי
 דאמרי אינשי גרדנא דלטיה שתא בצירא
 משניה 8) ס״א גירדנא דלא טייזן פי׳ שאינו
ת  עניו'). ובפי אעפ״י שאמרו בגט׳ מניקה א
) (כתוב׳ ס׳ 0 דדרכאעלדמאדחמראהוו ליה י ״ ה נ  ב
 בני גירדני. ס״א גרגרני. סי׳ גירדן אדם שנטרט שער
 ראשו. ויש מפרש בעל גרב.*נאחי״ה ומהרש׳ל הביא

ן ג׳ גבעולין ובו׳ ובכיי מ׳ וג׳ גם בםוכ׳ ה ב ם ו י ח ל ) אמת כי כן הגי׳ בטוב׳ אבל בפרה הגי׳ מצות אזוב ג׳ ק  י

 ב״ה וכן הוא נכין כי בזה לא פליג ד׳ יופי אחנא קמא וכדברי ח• ק גרם כן לנכון רבינו בע׳ גבעל ובעי קלח. ורמ״ל

י י כ ב ק כ נ ) כ״ה ל 5 . א פ ) בנו״ג פ ג שיורא לגרדומיו. 4 י ו נ ב ( 3 . ו ה י י נ ר מ י י ת ש א ) בנו״ג עוד ו  השמיט כלל הציון מםוכ׳. ז

) כיה לנכון בכ״י ו״ו א׳ וליד, ובכיי ה״ב ) בכיי תרג׳ דאיגרדים(אצל החי לעווי). 7  ל״ד וה״כ ודפ״ד, אבל בשדפיע בט״ס דציציח. י

) כה״ג בתוספות שם בשם  כגק דיסקוס וצ׳ל בגי דיסקוס ובדפיע ובכ״י ו״ו ב׳ בט״ס בגרדסקוס אבל בעי דסקס לנכק. 8

כרת גי׳ רבינו או אם כל הפי׳ נעתק מרבינו ואז תהיה ראית ז ^ז  הערוך ושם מפורש׳ ולא ידעתי אם מנפשם פירשו כן ענ

 גם מזה שערוך יותר שלום היה מונח לפניהם עיי׳ ספיג של מבוא לזה החבור. כ״ה בנוסה׳ וכן פידש״י ומלת ט״ז1

א כצרא ת מ  הוא בל״פ ז1ע פי׳ עניו ממש כפי׳ העדוך ורש״י ובילק׳ וישלה רמז קליג הגי׳ גרדנא דלא טייזן ש

) כיי ו״ו א׳. י כ וגי׳ ופי׳ הגון הוא. 0  משניה ונ״ב פי׳ אורג שאינו עניו החרם שנותיו ע׳
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 בשם הערוך בל׳ רבים בזה״ל ז נני גירדני פי׳שנמרט
 שער ראשם וי׳יט בעלי גרב, ערוך עכ־ל. וכבר
 עמד על זה הגרי״ב בהפש״ב והצדיק את רבינו
 ועוד העיר שמטה שכתב הטהרש״ל םי׳ זה רק בשם
 הערוך אף כי כן פירש״י אות באות מוכח מתוכו
 כי לא כתוב כן ברש״י לפני מהרש״ל ומגליון בא
 לפירש׳׳י ע״ש באריכות, אבל לפיד אין מוכח
 כל כך כי גם בטלות הסמוכות לזה פירש״י כערוך
 עיי־ע שמט • בי, דלף, גרגשתא, — ולולי פפתפינא
 הייתי נוטה פשני פירושי רבינו בזה דכתובות
 והייתי אופר כי גירדני הוא קבוץ מיחיד גירדונא
 פי׳ חפור עיייע גדרון, ובפרט כי לפסורת בעל
 היוחפין גי׳ רבינו גירדוני ופי׳ חפור קטון שהוא
 עיר עיי״ע גדרון ויוחסי׳ השלם צד קפ״ד רע״א,
 וא״כ יש שייכות בין הפועל ובין הפעולה ולפי
 מושג ההמון דדרכא על דמא דחמרא פי׳ פי שפוסע
 על דם הטור יהיו לו בני גירדני פי׳ בנים דופים
 לחמורים או מצד צורתם או מצד שהיו חמורי
 תבונה כמאמר ךן״ל (ב״ק ס״ט. כחוב׳ קי״א. קידושי׳ ס״ח.
ח ״ז-> שבו לכם פד, עם החמור עם הדומה לחמור]— ד  נ

 גרדיקי(aerariticus, repap1Tt*6v כן נקרא בימי
 הרופיים חבל גרר כ״ה טיל לדרום בית
 גוברין) בביר בש׳ ם״ה <ס״י> מלך פלשתים גררה
 <ביאשי׳ כ״י׳ אי) לגרדיקי וכן תרג׳ ירו׳ ויגר בגרר
ה <שם כ״ו, אי). ר ו ם כ׳ אי) מלך פלשתים ג ע ) 

 * [אחי״ה וז״ל המתורגמן בשרש גרדק : מלך
 פלשתים גררה תרי מלכא דםלשתאי דגךדיק וכן
 וכן ויגר בגרר ואיתותב בגרדיק ע״ב ובנו״ג בתרג׳
 ירו׳ בשתי הפעפים בגרר. אבל בביר פנ״ב הוא
י ובילק׳ וירא פרמ׳׳ז ק י רד י ג ר בגרר בג  לנכון ו
 פ״ז בשם ב״ר היא הגי׳ היותר נכונה ו י ג ר בגרר
 בג דדי ק ו, ובלי פפק כצ״ל גם בביר ובערוך. ועוד
 שם בביר ספיד מפני פה גזרו על הגיה שבגרריקי
 מפני שהוא גוה רע, ובידו׳ שביעי׳ פ״ו דל״ו עיג
 הגי׳ פפני פה לא גזרו על אותו הרוח שבגרריקו
 (ובדם׳ זיטאפי׳ בטים שבגדריקו) . . מפני שניוה
 רע. ועל פחוז הנ״ל בראש הערך עיי׳ רילאנד
 פאלישטינא ח״ב צדתת״התתע״זומהרי״ש תבואות
 הארץ צד ם׳ ונייבויער צד פיה וכולם לא העירו
 על ני׳ הילק׳ הנ״ל. ורילאנד הזכיר נופח תרג׳ ירו׳
 ב׳ ערד וכ״ה בפ״כ ב״ר פנ״ב וכ׳׳ה לפנינו אבל צ״ל
 ערר 1ועיי׳ הוא כהכרת ע׳ בנקודה שהוא כגיפ״ל]—
" גוךךיתא בגורדתא דקני (שבת נ׳:) עיייע ^  נ

 בי גזרתא י) בן גרם בע־ד,).

 גרה (פי׳ (3! בל״פ צואר Hals) בפ״ב ביוט׳(מ״ג,
 יכ״ה•) ובפ־ג בתפיד (מ״א י״^> החזה והגרה
 פי׳ ממקום שחותך הראש עד הצלעות נקרא גרה
 והוא כנגד החזה והוא אבר אחד שמולך אדם אחד.
 [אחי׳׳ה נ״ל להפביר פירושו של רבינו מהא דתנן
יח בה שתי י פ"י מ־ג ח* ל״א•) בא לו לגרה ו הנ  (בתט'

 צלעות מכאן ושתי צלעות מכאן חתכה ונתנה
 למי שזכה בה והקנה הלב והריאה תלוײןבד״וכתב
 המפרש וכן בתוי״ט שם J ב׳ צלעות הניח בו כבר
 כשחתך הדופן היפני ועכשיו הניח בו (עדיין> ב׳
 צלעות מצד אחר וזה אותן הצלעות שהן מדופן
 אצל חזה וכו׳ וזה מיש רבעו שחותך הראש עד
 הצלעות וכו׳ ומ״ש והוא אבר א׳ שמולך אדם א׳
 כונתו כי כפיים השני הכהן הרביעי זכה בהגרה
 להקריבו לגבי מזבח ועיי׳ פירש״י ליום׳ ב״ה. וכ״ה
 בסי״ט להרמבי׳ם ובפי׳ רע״ב ליום׳ פ״ב פ״ג ובפי׳
 הריטב״א ליומי, וכדאי׳ בסוף אותה המשנה דתמיד
 הגיל הרביעי בחזה ובגרה. וכל המפרשים
 פי׳ נרה הוא הצואר רק דע״ב הוסיף עוד לפרש
 ביומי ן מקום שהוא מעלה גרה הוא הצואר עכ׳׳ל
י ולא מל׳׳מ ר  וכבר אמרתי שצואר בל״ם נקרא ג
 הוא כי זה נאצל מפעל גרר עיי״ע נדר ב׳ והוא
 מוסכם עם מלה ערבי׳ וןנזברה בע׳ הנ׳׳ל אבל גרי
. ופי׳ צואר. ולפי זה ן  של ל״ם הוא קצור פ
 הח׳ לעװי בעמת״ל ע׳ גרה לא דק היטב וגם החכם
 ובלשן גדול פליישער שתק מלהשיג עליו ושתיקה

 כהודאה דטיא]—
 גדיי <בל״ע ^ע־יידי Maas פי׳ טדה לתבואה ועוד
 שטח ו/שדה שנזרע בתבואה יכיל מך מדד, זו
} בפיק דעירוב׳ בגם׳ עגולה j J ^ S וכיח בל״פ 

 <י״י:) אלפים בת יכיל (מ״א,ז״ כ״י) בת כמה הוי.
 ג׳ פאין דכתיב (יחזק׳ מיה׳ י׳׳י) מעשר הבת מן
 הכר דהוה להו ו׳ אלפי גריוי. ובם׳ כל שעה בגם׳
 האוכל תרומת חמץ (פסחי׳ ל״ב•) גריוא אכל גריוא
 פשלם. ובהלב׳ קט׳ דם׳ הגוזל עצים (ביק ציו.)
 ובפ״ק דב״ט בגט׳ מצא שטרי חוב (ט״י:> אי הוה
 לי זוזי הוה מפלקינא לך מכולא ארעא השתא
 דלית לי זוזי הב ליה גריוא דארעא 0. ובר״ג דם׳
 המוכר את הספינה(ביב ע־ג•)(ארבעה)3) [א רבע י ן]
 גריוי ביזרא 4) דחרדלא. ס" גריוא טדה.*[אתי״ה וכן
 מפרש רגט״ה בב״ב ב״י וז״ל ם׳ ם י! ת של חרדל
 ע״ב. — וכנ״ה בספחי׳ ל״ב. אי אמרת בשלפא לפי
 מדה משלם אטטו להבי תבא עליו ברכה דאכיל
 נריוא[בב״י ב׳ דאביל מיניה, ו ב״ה בעירו׳ ב״ט:] גריוא

 י) ברפא״מ ורמ״ל בט״ס בי גורתא. 2)בנו״ג גרבא וצ״ל גריוא וכיה בחי׳ הריטב״א לבים ט״ו: וכ״הבב״ט קיי: בנוסחאוחינו
 וכ״ה בב״ט ק״ח סעיא זבין ליה גריוא דארעא. ובע׳ ספלי גרס רבינו בגיטי׳ ס״ט: חלת גריוי סופלי ובנו״ג תלי,א גריבי
) וצ״ל כמו שהגהתי בפנים וכיה לפנינו ובע׳ בזק. 4) ובכי י ה״ב כירא אבל בע׳ בזק אי׳ כבע׳ הנוכחי•  סופלי וכו׳: י

46 
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 דגרוגרות דשויא זוזא וקא יהיב גריוא דתמרים
 וכן׳ (ובעירו׳ בנויג בטיס גרויא וצ״ל גויוא וכ״ה בד.פ־ש

 ובכ״י איט עיי׳ ד״ס עירו׳ צד נ״'•) סנה' ציו. חד גריוא
 קשייתא. נדרי׳ נ׳ פעיב ונ־א רע״ א ויהיבנא לך
 ארבעין גריוי חיטי א״ל ליחזי מר דכל גריוא דבעינא
 שקילנא וכר וא־ל ליכיל לי מר ארבעין גריוי
 חיטי דרשעא בך וכוי. ע״ז מיג. והוא דנקיט גריוה
 וקא כייל עיייע מניק וט״ש. בכל הדוגמאות האלה
 פי׳ המלה או מדת סאה או בית סאה כלוט׳ שדה
 שנזרעה בו מדת סאה. ואולי גם בפוט׳ י׳. צ״ל
 קמי רפוקא גריױא במקום גרידיא עיייע גרד ב'

 ומ״ש והוא כגי׳ הערוך בע׳ רפק] —
yap• 1גרזם = גרוזמי (סי׳ בל״י החדשח (׳-./!!׳ 
 Jmbiss טעימה, והושאל לכל מה שהביאו
 לקינוח סעודה) בויק׳יר בריש צו פרש׳ זובח תודה
 יכבדנני <פ״°> איר פימן הדא גרזטיתא באה
 באחרונה י) למה שיש בה מינין הרבה. וכאמור
ן נפקי י ר פכ״ז י ק י ו ) ת י ר ר ה  אל הכהנים ם׳ צדקתך ב
 לאם ה בגרוזמין דדהב ובלחם דדהב 2). ירו׳ בפי
 כיצד מכרכין בגט׳ היה לפניו מינין הרבה (ייי׳
 ברבו׳ ס״י ייי ע״ג> הדה גרוזמיתא 3). ר׳ ירמיה בשם

ז ע ל  ר׳ אמי אומר מברך על תורמוסא. סי׳ ב
 קוציאי ויש בה תורמוסין וטינין הרבה. ובריש
 מגילת איבה <פתיהריא םי׳ י׳> הלואי יעשו אותי בני
 כנרוזטי הזו שהיא באה באחרונה. *[אחי״ה במיג
 הלואי השוו אותי בני כגרזימי הזו שהיא באה
 באחרונה. והנה לפי ההשקפה הראשונה מלה זרה
 זי נשארה בלי פירוש, אבל לפי נוסחאותינו פי׳
 בלעז קוציאי לא קשה מאומה כי ע״י לעז זה

chicca = נתפרש הכל יפה והוא לדעתי לאי׳ט 
 Naschwerk והוא מיני מתיקה שבאים אחר גמר
 סעודה לקינוח. וכני׳ זו אי׳ בכ״י ו״ו א׳ וב׳ וליד
 וה״ב ובעה״ק. ובדפיר אי׳ לנכון קוציאי ונשתבש
 מדס׳ בסיליא והלאה •ובלעז לוםיני״ וכתב רמ״ל
 lupini, Woifsbohoe ואמת נכון הדבר כי לוםיני
 כן ענינו ובלאייט iupino אבל הלעז הזה אינו מפרש
 מלת נרוזטי או גרזומי כי אם סופר אחד התחכם
 להגיה כן ודעתי נאמנה כי הוא מברך הסופר
 שתקן הלעז הזה להחליף קוציאי על לופיני וטעותו
 נראה לעינים יען שסבר כי רבינו רוצה לפרש
 מלת תורמוסא על ידי הלעז הזה על כן קופץ

x בראש לשלוח יד בגי׳ סי׳ בלעז קוציאי וכתב 
= &ep;/.os ולעז ל וסי ני ובאמת תרמוס בל״יוערבי 
 פי׳ lupini עיי׳ המעריך ע׳ תורמוס שהשיג
 על מיכ שכתב שהוא מין עשב וכתב על זה
 מהר״ם ואינו אלא מן קטנית ידוע לופינו בלעז
 ע׳כ ורבעו בע׳ תרמוס לא כתב שום לע״ז וזה
 ג״כ ראיה שתיבות: ובלע״ז לופיני מקולמסו של אחר
 נפלטה שאל״כ הביא רבינו הלעיז גם בערך
 תרמוס ובאמת בכ״י ב״ר כבר מצאי מקומו הגי׳
 ולעז לופיני כי הכ׳׳י הזה על מטבע של
 סופר מבורך נעשה עיי׳ ס״ה של מבוא לזה
 החבור. והגי׳ הטוטעת כבר היתד. מונחת לפני בעל
 מ״כ שכתב בויק״ר פ״ט גרזטיתא ם״ הערוך מאכל
 שבא באחרונה שקזרין לופינא ע״כ. והנה אחרי
 תיקוני זה שהעמדנו הגי׳ על בוריה כי בלאייט
 פי׳ הלעז הגיל מין ממיני מתיקה לקינוח הסעודה
 יש להביא ראיה לאמיתת סי׳ רבעו ממה שכתב
 כו״פ פט״ו (היבא 033״י לייפ״ז ח״א׳ פ״ה> הראב״ד
ת האמורה במשנה הוא גרוזטי ר פ ר פ  דל כתב ש
 והוא פת הבאה ככיסנין וכו׳ עכ״ל ופי׳ כפנין
 עיייע כסן א׳. וגדולה מזו מצאתי לראיה שגרזומי
 הוא כמו סרסרת לקינוח סעודה שכן כתוב כילק׳
 משלי כ״ב רמז תתק״ם בשם תנחום׳ וזיל דבר
 אחר אל תגזל דל שזה התורמוס שהוא נכנס עס
ת לא יאמר אדם יש לפני אגוזים ותמרים ר פ ר פ  ה
 עליהם אני אומר, ומניח את התורמוס לכך נאט׳
׳ (ברכו׳ ״ י  על תגזול דל עיכ הרי במקום שאמר ה
א . . מברך על תורטוסאא׳ר ת ז מ י ר א ג ד ה ״ « נ  ש

 לוי על שם על תגזל דל כי דל הוא״ כתוב בילק׳
 התורמוס שהוא נכנס עם הפרס ר ת וא״כ מקבילות
 התיבות גריזמתא ופרפרת אשר! אל אחותה. ורבינו
 סי׳ המלה הזרה בכלל עיי לעז הנ״ל שענינו
 אכילה מתוקה. ואולי לפי זה נוכל לפתור גרזם
 ע״י מלת סרטי׳ פי׳ חתיכות דקות
 ועגולות של לחם ועוד ענ ינו אכילה מתוקה. ונרויח
 בזה הפי׳ כי לפי זה ניחא כי מספח רבעו בע׳ זה
 גם ציון מויק״ר פכ״ז שענינו לחם. ועוד עלה
grutum בדעתי לומר כי גריזמי הוא ל״ר האמצעי׳ 
 והקבוץ grutaria פי׳ מיני מתיקות וסרסראות עיי׳
 ע״ט של מייורזיאוס צד 112, וכן פתרונה בל״י
 האמצעי׳ .»ד־00?ץ עיי׳ המלה הזו בעיט הנ״ל

) בנו״ג אינו באה אלא באחחנה *) בנו״ ג בפקין קדמוניה בחזורין דדהב וברמונין דדהב ובלחם דדהבא. ונראה שלגי׳ זו 1 

 חזורין (כלומ׳ תפוחים) ורמונין היינו כמו גרוזמין לגי׳ דבינו ואס נבאר המלה ע״י טעימה בקינות סעודה ניחא כי תפוחים
 ירמונים אוכלים עד היום לגמר סעודה, אבל בכל זאת דעתי נוטה כי מתחלה היה כתוב רק נפקין לאפיה כגרוזמין ומן
 דהוא כתב בגליון פי׳ בלחם והוא אמת כי כן ענינו בל־ע עיי״ע גדרם ב׳, ומגליון בא אחיכ לפנים בגיוזמין דדו־,ב ובלחם
 דדהב. והציון הזה שייך לפי זה לע׳ גרדם כ• וכ״ה שם בס־א לפי גי׳ המו״ע. י) בנויג גריזמתה. וכן שם בסוף העמוד

 אהן דאכל גריזמי וסלח אע־ג דו מברך על גריזמתא בסופא לא פטר ס ולתא ב״ה לגי׳ המהרש׳ ס.
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(א״ב פי׳ בל״י טין מרק  טייודזיאוס, וזה נ״ל עיקר]. -
 מעורב בציר ומאכל זה היה עולה על שלחן
וח סעודה בזמן קרטון אבל עכשיו נשכח נ  מלכים בקי
 תקונו: גרון [apov׳,־] בל״י ציד,זומוס [?K*»:/.<S מרק).
׳ בל״ם מקום מפלט אשר תנוס י פ ) י ק ח  ג
 שטה החיה וכבר פי׳ בעי גדיגוד
 ע״ש) עד שיכנסנו לגורזקי שלו. בע״ה גרם
 נדודקי') בע׳ גדיגוד וגרס גרדלק עיי״ע גרדלקי).
 גדט (פי׳ בל׳י וײגיקץ וכליר scruta קביצת סחורה
Gerumpoi, מכלים שונים ושברי כלי מתכת 
 Trodeiwaare) בר״ג דם׳ כל הכלי׳ הנטלי׳ בשבת
 <קכ״ג-> מחט דניטל ח ר י ר ה י) או עוקצה זורקה
 לבין הגרוטאות ובכלי מתכת בפי״א בכלי׳(0״ג)
 משכרי כלים מן הגרוטי י). ובפי הזהב בגט׳ כמה
 תהא הפלע חפירה (ב"מ נ"ב יעיג> לא יזרקנו
 לבין גרוטותיו [כיד. לנכון בדס״ר וכיה בנוסח׳
 אבל בשדפ׳׳ע הגי׳ הגרוטאות]. ובע״ז בס׳ ר׳
 ישמעאל בגט׳ מכרה או משכנה (נ״ג. והובא
 עור בע׳ז ע״א: מנכייי• י״ג:> הלוקח גרוטאות מן
 הגרם. ובפי הקומץ רבה בגט׳ שבעה קני מנורה
׳ נ"ח-> ת״ר מנורה היתר, באה מן העשת חי  <פנ

 [ו]טין הזהב, עשאה מן הגרוטאות פסולה 5). פי׳
 מסמרות שבורין ושברי ברזל אשר יתאספו
 ויתקבצו ולש׳ יון הוא, וי״א כל מיני מתכות
 השבורין 6) בין כסח בין זהב. *[אחי״ה קצת מזה
 ג״כ בסד״ט לרה״ג צד ז׳ וצ״ל ? מן הגרוטים סי׳
 איד מן הגרומות חתיכות של ברזל אשר יתאספו
 ויתקבצו כגץ מחט שבורה מסמרות שבורים כדאט׳
 לענין מנורה עכ״ל. ונ״ל שחסרון בפנים הוא בסי׳
 רה״ג זה שהרי בהך דמנורה ר״ל במנחו׳ הניל
 נראה שגרוטות שברי זהב הם וכפי׳ רש״י שש
 ובביט שם ולע״ז ניג. על כן דעתי נוטה שיש
 להשלים אחד מספרות שבורים כפיי הערוך וייא
ב ועל ה ן ז י ף ב ס ן כ י ת ב ו כ ת י מ נ י ל מ  כ
 זה הביא רה״ג היטב ראיה מענין מנורה, וכדעת
 י״א אי׳ ג״כ בתש׳ גאונים קדמוני׳ דפי בעדלין
 צד ט׳ וז״ל $ גרוטאות כפף וזהב שאין עליהן
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 טובע כדקאמר סלע שחסרה זורקה לבין גרוטאות
 עיכ. וציל לא יזרקנו וכוי. ורע׳ב לכלי׳ י״א מ״ג
 סי׳ גרוטאות כלים שנשתברו מפני תשמישן
 ונעשה בהן חתיכות קטנות אחרי בלותן נקראין
 גרוטות ע״כ. וקצת לא בדקדוק כי לא כלים עצמן
 נקראין כן אבל אפיפת וקביצת כלים אלו. וכן
 יש להעיר על פי׳ ר״ב וזיל * א״ב בל״י שבדי כלי

 פתכת]
 ״ גרי, גרא עיי״ע גר ו׳.

 » גריבא גךיוא עײ״ע גרב ג׳ וע׳ גריו.
Loose גרל <טן השם גורל נבנה בהפעיל הגריל * 
4 r r פי' ידו גורלות והוא מל׳ע werfen 
 הפיל צרורות אבן) יום׳ ל״ט פע״ב מצוד. להגריל
 ואס לא הגריל כשר, ושם מ׳. מצוד. להגריל
 ולהתודות לא הגריל ולא התודה כשר. ירו׳ יום׳
 פ״ד דם ״א ע״ג לא הגריל ולא נתוודה כשר. ושם:
 לאיזה דבר נאמר נלד,׳] גורלות . . פתר לה ברוצה
 להגריל. ושם משהגריל חייב על של שם. ירו׳ יומא
 פ״ו דפ״ג ע״ג הגריל שלשה וכו׳ ושם ויגדיל
 עליהם תחלה, ושם ויש אדם מגדיל למיתה משעה
 ראשונה, ידו׳ תעני׳ פ״ד דפ״ח. ויש מהן היו
 מגרילין על כל שבוע ושבוע. והשם המופשט
 הגרלה יוט׳ ל״ט: הגרלה לאו עבודה היא,
 ושס פ׳. הגרלה פעכבא עיש פעפים רבות, שם
 ס״ג: מביא חברו שלא כהרגלה וכ״ה תפור׳ ו׳
 פע״ב וכריתו׳ כיח רע״א. ובידו׳ יום׳ שס ז הגרלה
 מעכבת . . אין הגרלה מעכבת, ושם דט״ג ע״ג
 כן צריך להגריל עליו פעם שניה או כבר יצא
 בהגדילו של ראשון כיה לנכון בדם׳ זיטאט׳ ובדפום
 קראטאשין בהגרולו. וכמו שנאצל הפעל הגריל
J צרורות אבנים כן ) j * r מן השם גורל פי׳ בל״ע 
 נאטר על נפילת גורל בלשון הכפים פפים מפעל
 סיים ונגזר מל״י צרורות אבן ועיי׳ עוד ע׳

 פס ב׳ ופ״ש.
 1 גלם(פי׳ בל״סעצםמ^ס^וו•,ושאל להוראת עצם
̂ סי׳ גוף) בם׳ גיד הנשה ע ״ ל  וגוף הדבר וכן ב
) בגרפיתא 7 א נ ה  בם־ג(חולי׳ ק״ג סע״ב>אמד רב כ

) כיה בכ״י ו״ו א׳ ול״ר וכה״ג בע׳ חרר ב׳ מכל״ פי״ג מ״ה ) אכל כבר מלתי אמורה בע׳ גריגור כי גי׳ הכ״י גרורקי. י  י
 וכ״ח שם במשג׳ ור״ש הביא שם גם אית דגרסי חדורת ובאמת כה״ג בכ׳׳י ויו ב׳ בכאן ובכ״י מ׳ לשבת ג״ג. וכן בדפ״ר
 בכאן הגי׳ חדידא ובשדפ״ע הגי׳ חודה וכיה בכיי מ׳ לשבת קכ״ג. אבל בפי׳ סד״ט לרה״ג הגי׳ בכלי׳ פי״ג מ״ת:
 חרידת וצ״ל חרירה. ובתוספת׳ כלי׳ ב״מ פ ״ג הגי׳ כדפ״ע מחט . . . שניטל עוקצת ממאה מפני חודה גיפלח חודה
 טמאה מפני עוקצה אבל בע׳ עקץ א׳ גם בשדפ״ע חררה וכ״ה בנוסחאות כשבת שם ושם, ובכ״י א״ם הובא בדיס
 לשבת נ״א. צד נ״ב ובפסיקת׳ דבחי פט״ו ג״כ הגי׳ חרירה עיי׳׳ע גסטר ג׳ ובפסיקתא דר״כ צד קס״ג: כחררה של מחש
 ובמד׳ שתש׳׳ד פ׳ פתחי בטיס בחורה וכבר הגיה הרב החכם ד׳ שלטה באבער פסיקת׳ שם העד׳ קל״ד שציל כחדירת
 וציל כחדירה. וכה׳׳ג במפתח לרבינו ניסים בפי במה בהמת (צד ל״ה: לדפי הספר) ופירשו אביא אייה בע׳ חדר ב׳

) ניל שנשמט הקו מעל י׳ וצ״ל הגדוטים וכיה בנוסחאות, וכן גי׳ רהיג בסדט״ד,  ור׳׳ן בחידו׳ לשבת קכ״ג. גרס חררה. 3
) כ״ת בכ״י ויו, ובפדיע נשמט בטעות. 5)׳בתוספ׳ דחילי׳ פ׳ א הגי׳ משונה  צד ז׳ אצל הגי־ הגרומות וכ״ה בפי׳ רעיב. 4
 קצת. ») כ״ה בכ״י פאריז. 7) כיה לנכון בכ״י ו״ו א׳ וב׳׳ וכן בנוסה׳׳ אבל נכ״י היב א״ר שפא׳ ובדפיע אמר רב הונא

46* 
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 זעירתא י) פי׳ אבר קטן שיש בני אדם שבולעין
). בפ״ק דברכו׳ בגט׳ וחכמים אוטרי׳ (י.׳:)  אותו,
 ובפי יש נוחלין ומנחילין בנמ׳ סדר נחלות (ב״ב
( י ד י  קט״ז•) והאטד ר׳ יוחנן דין גרטא דעשיראה ב
 סי׳ י׳ בנים היו לו ומתו ומצער ומרוב החביבות
 היה נושאו ואדם קדוש כר׳ יוחנן היאך היה נושא
 עצם המת ומיטמי בכל שעה אלא אותו עצם שן
 היה ושן המת אינו מטמא דתנן בס״ג באהילות
 ובם׳ כה״ג ונזיר בגט׳ מלא תרווד רקב (״יי
 נ״א•) כל שבמת טמא חוץ מן השינים והשער

 והצפורן ובשעת חיבורו הכל טמא, וזה תלוש היה
 ומפורש בר־ג דם הנדה מי*)• כל דבר שהוא עס
 אדם כשנולד ואין גזעו מחליף מטמא לאפוקי שן
 אע״ם שאין גזעו מחליף אין נולד עמו 4)
 השיער והצפורן אע״ם שנולדו עמו גזען מחליף
 לפיכך אינן מטמאין אבל רט״ח איברים טמאין
 במת אפי׳ כשנפרשו לפי שנולדו עטו ואס תחתוך
 אחד מהן אין גזעו מחליף. פ״א כשהיה הולך לבית
 האבל מוליכו עטו כדי לנחמם כלוט׳ ראו מה אירע
 בי דין גרמא דעשיראה ביר וצערי גדול משלכם.
 *[אחי״ה וכפי׳ הראשון פי׳ ג״כ הרשביסבביב שם
 ושט״מ לברכו׳ וידוע ששט״ט זו הנדפסת כספר
 ברכה משולשת לא שייכי לרב צלאל אשכנזי
 ובאמת בשט״ט לביב לי׳ זה הפי׳. אבל רש״י
 לברכו׳ פי׳ בע״א עיש. ושני הפירושים הובאו
 בשם הערוך ביוחסין הגיל. ורבינו לוקח פירושו
 מר׳ שרירא גאון ורה״ג כי הם סירשו כן כנרא׳
 מספר מפתח לד׳ נסים גאון צד ייג ע׳יש. —
 והקבוין ביצ׳ י״א. תברא גרמי עיי״ע תבר א׳. ביב
 נ״ח. חביתא דנרמי ובע׳ אודדא הגי׳ דגרמא. ב״ד
 פצ״ח מה המור זה גרמיו ברורין וכו׳ וכן בדניאל
 ו׳ כיה וכל גרמיהון הדקו. ובב״ב כיב. אדמגרמיתו
 גרמי עיייע גרס]—. (א״ב ליט זה הטור גרם (בראש׳
) גרמא טגרמי). ג ׳ ׳ ׳ י״י) ותרג׳ עצם מעצטי(ב׳. נ ט  מ־

daaWesen, 2 גרםיטענין הראשון סי׳ כמו עצם וגוף 
 Soibst) בס׳ שלשה שאכלו בגט־ נשים (ברב׳

 טיח•) איבריך שתייה אייתו ליה כסא אחרינא וכריך 5)
 ר שטעון בן שטח דעבד לגרמיה הוא דעבד י)
 ם״ הוא סבר כיון דשתא כסא הוה ליה כט׳ שאכלו
י דעבד א מ  דגן וא׳ ירק ויין הרי הוא כירק ו
 לדעתיה לחודיה עבד ולית הלכתא הכי. * [אחייה
 ורש״י פי׳ לגרמיה הוא דעבד ז אין אדם מודה לו
 ע״כ ובירו׳ שם מפורש כן וז״ל א״ד יוחנן חולקין
 על ר׳ שמעון בן שטח 7) — ובפרק כירה בגט׳
ן (שבת ל׳׳חז) אמר י ר י ז ח ן מ י ם א י ר מ ו  בי״ד, א

 ד׳ אמי ד׳ תדאי לגרמיה הוא דעביד C דאטר
 אבל הניחן ע״ג קרקע אסור, הכי אמר רב יוחנן
 אפי׳ הניחן ע״ג קרקע [מותר]. ובפ״ק דתענית
 בסוף הפרק (י״ד יע־ב) גזר י״ג תעניות ולא אעני
 סבר למגזר טפי א״ל ר׳ אמי הרי אטרינן אין
 מטריחין על י) הציבור יותר מדאי אטד [ליה], ד׳
 אמי דעבד לגרמיה הוא דעבד 0י). ובם׳ ואלו
 מגלחין בגט׳ אין קורעין(מיק כיה:) כי נח נפשיה
) אמר ר׳ י ה 01 ר׳ אמי ל״ז ״ ל  דר׳ יוחנן יתיב ע
 אבא בדיה דר׳ חייא בר׳ אבא ר׳ אטי מאי דעבד
 לגרמיה הוא דעבד. פי יש טפרשי׳ אלו שגי
 מעשים דר׳ אמי כפי׳ הראשון לדעתיה עבד וחולקין
 עליו חבריו, ד״ט לגרמיה עבד שלא היה יכול
ה וכפי׳ זה י י ח א  להתענות ״). (א״ב פי׳ לעצמו). * [
 נמצא כמה פעמים בידו׳ ד׳ט ירו׳ תרומו׳ פ״ז
 דמ׳׳ד ע״ד תמן בשם גרמיה והכא בשם בר קפרא
 פי׳ שם בשם עצמו וכאן בשם ב״ק. ירו׳ ערלה
 פ״א דפ״א. הכא גרמיה אמר, ירו׳ עירובי׳ פ״ג
 דכיא. וירו׳ קידוש׳ פ״ב דס״ג. בשם גרמיה. ירו׳
ו ע״ג קטר גרמיה בחבלא. ירו׳ תעני׳  .ברכו׳ סיג ד
 סיב דפיה סע״א נתקושש גרמן עד דלא נקושש
 חורנין, ובבבלי סנהד׳ ייח: י״ט. ב״ט ק״ז סע״ב
 ב״ב ם׳ רע״ב כתוב תחת זה 5 קשט עצמך ואח״ב

ה בדפיד בשתי הפעמים י ) כ . י ו ע ל ו א ב ל ) ורשיי פי׳ עצם קטן שעל כף הירך . . ואין ארם לועסו א ״ג בגרוטיתא. י ו בנ ( 1 

י ל״ר וב״ד ) ב״ה לנכון בכי  ובשדפ״ע בירי, וגי׳ ביר הביא בשם הערוך ג״ב סטר יוחסין השלם צד ק״נ סע״ד ועיש. 4
) רבינו היה מקצר וז״ל הגמר׳ שם יהבו ליד, כסא לברוכי  אבל בדפ״ע בטעות אע״פ שגזעו מחליף לא נולד עמו. 5
 א״ל היכי אבריך ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו שתייה לההוא כסא יהבו ליה כסא אחרינא ובריך. ורמ״ל יען שהלך
 אחר ציון של טעות ד,נסמן בדפוסי ערוך ברכו׳ נ׳ ומאשר לא מצא שם את מבוקשו השמיט כלל את מאמר הערוך ופתח
) בנויג בט״ס איר יוחנן וכבר מהקו הגרי״ב וקצת תימה שלא הביא ראיה מזה  ריש בר שטח וכו׳. ובן לא יעשה. 6
 הערך שגם רבינו לא גרס לג׳ תיבות הללו וכן לי׳ במקומות שהביא בעל ד״ס לברכו׳ צד קכ״ח וגם הוא לא חש להזכיר
ה בידו׳ ברכו׳ פ״ז די״א : ושם יש שינויים גדולים בנוסח והובא בספר מפתח כי  את הערוך וגי׳ ר׳ שמעון גם בכ״י מ׳ ו
 לרבינו גיסים זיל צד כ״ב : T) וגי׳ ומאי דעביד אי׳ לנכון בכיי ה״ב ושם לי׳ לנכון חיבות ״פי׳ הוא סבר• השניים
) ב״ה לנכון בכ׳יי ר׳ו, וה׳ב, ובדפ״ע נשמט׳ מלח תדאי. ובנו״ג המאמר אבל הניחן וכו׳ קודם אמר ר׳ אמי  דמיותרין הן. 8
) השלמתי מלת י ) וכיה ברי׳ף וברא״ש וכיה בכ״י מ׳, ובנו״ג את. 0  וכו׳ ויבינו לפירושי דמלתא הביאו ומשנה הסדר. י
 ליה עפ״י כיי מ׳ שכן גרם אבל בדפיע חסר בט״ס, ובנו״ג אמר ר׳ אבא בדיה דר׳ חייא בר אבא רבי אמי דעבד וכו׳
) וכ״ה בע״י ובכ״י מ׳ עלוייה, ובנוסח׳ ליי. ה וקצת תימה שלא העיר על הערוך. ״ י  זח יותר עדיף עיי׳ ד״ס לתעני׳ צד ל
) וכפי׳ הראשון ) ובדפ״ר בטיס זיל וצ״ל ז׳ ול׳ וכ״ה בדפיא ובכ״י ו״ו כתוב במספר שבעה ושלשים וכ״ה כנוסח׳. ״  ״

 פירש״י בשבת ובמ״ק, וכפי׳ השני פירש״י בתעני׳ שם.
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 קשט אחרים. ב״ד רפע״ה כהדה תרנגולתא דמנערה
 גרמאה ובנ״א דמנערה אנסה מן קיטטא. ומנ״א
 הזו נשמע שהוראת אגפה כמו גופה והוא כמו
 גרמאה (ובקצת דפוסי׳ גרמה) פי׳ עצמה, ובשהש״ר
 ם׳ אתי הגי׳ דמנערה גפא עיי״ע גף י׳. ונאמר
 עוד על עצם וגוף הדבר אף שאינו מבעלי חיים
 ד״מ ביצי י״א ן חולין קי״ג. מלח(ליה) גרמא גרמא.
 סי׳ כל אחד בפני עצמו. ירו׳ פסחי׳ פיט דל״ז.
 ירו׳ כתו׳ פ״ג דכ״ח. ופ״ט דל״ב ע״ד כל גרמא
. וגם בל״ מ  אמרה פי׳ עצם וגוף הדבר אמר רק .
 נופלת מלת עצם בדרך השאילה על עיקר גוף
 ועצם הדבר ד״מ עד עצם היום הזה, בעצם תומו
 עיי׳ רמב״ן לויקרא כ״ג, כ״ח. וגדולה מזו מצינו
 גם גרם בל״מ הושאל כמו עצם וזה מה שכתוב
 במ״ב ט׳,י״גאל גרם המעלות סי׳ על עצם המעלות
 כלוט׳ אל המעלות עצמן עיי׳ רד־ק בשרש גרם

 וכן מחברת הערוך לריש סרחון ע׳ גרם] —

 גרם (בל״ע ^ סי׳ הסב איזה דבר ע״י פעולה
; Schlechtes, Schaden verursachen רעה 
 והשם גרמי: סיבת הפסד) בס׳ הגוזל רבה בסוף
ס לתקן (כבא קמא ק׳•) מאן . נ 0 ו א ן ^ ת ו נ ו  ה,1כה ן

 דאין דינא דגרמי י) ר׳׳ט וסבירא לן כותיה
 וטסקנא (שם בסוף העמוד ובב״ב ב׳ סע״א) מיהא דתנן
 (עיי׳ התוספ׳ שם דיה מחיצת) מחיצת הכרם

 שנפרצה אומר לבעל הכרם גדור גדרך נתייאש
 ולא גדר הרי זה קידש וחייב באחריותו. פי׳ חייב
 לשלם הזרע דקיי0א לן (ב״ב ביי•) זה סומך לגדר
 וזרע וזה סומך לגדר ונוטע. י) וכיון שנפרץ הגדר
 נתערבו ונאסרו תבואת הכרם והזרע ומפני שלא
 גדר גרם לזרע להיאסר לסיכך נתחייב בעל הגדר
 לשלם דמי הזרע שנאסר נתברר כי אע״פ שלא
 עשה מעשה בידים אלא ישב ולא גדר וגרם היזק
 לחברו חײכ וכן הלכה. י) ופי׳ דיני מרמי לישנא
: כ״ז: שבת 0׳ג״ יומי פ״ה. יבמות  דמגרם כטף (ברכו׳ הי
 ס״ד. ב״ק פיג. סנהד׳ ז׳•) גורם לשכינה שתסתלק

ו (ברכו׳ ח-. יומי ל״ח: י נ ב  מישראל. גורם גלות ל
 סנהד׳ קיר״), ותגן בזה הפרק (ב״ק צ״ח:> הבנאי

 שקיבל עליו את הכותל לסותרו וכו׳. 4) עד ואם
 מחמת המכה נפל חייב וקי״ל הלכה כי האי סתמא.
 * [אחי״ה וכן מהשינן להאי כללא בבכורו׳ כ״ח:
 ליטא תגן סתמא כר״ט דדאין דינא דגרמי וכן
 אטרינן בב״ק קי״ז: זיל לגבי ר״ש בן אליקים ור׳

 אלעזר בן סרת דרייני דיני דגרמי. ועוד מצינו
 גרמה והיפך מן עשייה בידים: ב״ק קי״ט. ה״ט
 היכא דקעביד בידים אבל גרמה לא. שבת ק״ב:
 עשיה הוא דאסור נרמה שרי. בב׳יב כיב פע״ב
 זאת אומרת גרמה בנזקין אסור וע״ש התוספות
 ד״ה זאת שהביאו דעת הריצב״א דדינא דגרמי היו
 מטעם קנם ולכך כל היזק המצוי ורגיל לבא קנסו
 חכמים ע״ש. וכן העלה לדין ההגח בהלכות נזיקין
 בחושן משפט סי׳ שפ״ו םק״ג אבל הש״ך השיג
 עליו ע״ש באריכות. ובב״ק ם׳. דעת רב אשי
 גרמא בנזיקין פטור. והנה לדעת רש״י ורא״ש
 והרבה סוסקים שהובאו בש״ךישם אין חילוק בין
 גרמי לגרמא אבל הרטבים פוסק דגרטי אסור ולכן
 פסק כרב אשי בהך דליבה וליבתו הרוח בב״ק
 שם עיי׳ הש״ך בחושן משפט סי׳ תי״ח פקיד.
 ועוד נקט כלל גדול בידך וזה מה שכתב בעל
 נמוקי יוסף בס״ט דב״ק וז״ל שלשה לשונות
 אמרו חכמים בנזקין: היזק שאינו ניכר, וגרמא
 בנזקין, ודיני דגרטי. היזק שאינו ניכר הוא דבר
 שאין נזק ניכר בו כלל והרי הוא עומד בעינו
 כגון חמץ שעבר עליו הפסח וכיוצא בו שיכול
 לומר לו הרי שלך לפניך. דיני דגרמי הוא דבר
 שהזיקו ניכר אלא שלא עשה בו מעשה במוחל
 שעבודו של חברו דדבורא בעלמא הוא וכן להניח
 המחיצה פרוצה עם שאומר לו גדור דברי היזקו.
 גרמא בנזקין הוא דלא ברי היזקו כגון מניח סולם
 אצל שובך שגורם לו שקופצת שם הנטיה אבל
 איפשר דלא אתיא נטיה ולפיכך פטור עכ״ל. ועיי׳
 פחד יצחק ע׳ גרמא השטות שנמצאו בין נמלי

 הסוםקים בגרמא מזקין.— והפעל מורגל בדרז״ל .
 ד־מ בפםחי׳ ה׳: כ״ט: כתוב׳ ל״ד. ב״ק ע״א: צ״ח:
 ק״ה: שבועו׳ ל״ב. ל״ג. דבר הגורם לממון כממון
. ברכו׳ ז׳: וילק׳ תהלי׳ רמז  דמי. ועיי״ע דבר א,
 תשנ״ג מנלן דשטא גרים וכו׳. פנהד׳ פ״ז. וילק׳
 שופטי׳ רמז תתק״י מלמד שהמקום גורם. הגיג׳
 י״ג: וילק׳ ריש יחזק׳ מי גרם לי שאהיה שמש
 לעובדי פסילים עונותיהן של ישראל הן גרמו לי,
 מיק כ״ה. ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה
 אלא שבבל גרמה ליה. ע״ז י״ט סע״ב מאן קא
 גרים לה וכוי. ירו׳ יבמות פ״א דיג רעיג כל דבר
 שהוא בא מחמת הגורם בטל הגורם בטול האיסר
 ודבר שאינו בא מחטת הגורם אע״ס שבטל הגורם
ד רע״ג ושם פ״ד  האיסור במקומו, וביבטו׳ פ״ג ד

ש בביק ק׳. ובנויג ר«מ הוא דראין דיני גרמי. י י א ר ׳ ה י ן ג כ ) כ״ה הרגל הלשון כב״ק צ״ח: ובכתוב׳ פיו: ו  י
) וקרוב לזה פי׳ רגמ״ה  *) רבינו פי׳ כן אבל בכ״כ שם ובדף י״ח. אי׳ זה סומך לגדר מכאן תה סומך לגדר מכאן. ג

) כה״ג ג״כ במשנ׳ של ירו׳ וברי״ףאבל בבבלי ובמשניו׳ אי׳ לסחור אח הכותל,  ככ״י ב״ב לדף בי. 4
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 דיו רע״א ע״ש. ב״ר פליט לפי שהדרך מגדמת
 לשלשה דברים ממעטת פריה ורביד. וכוי. ובביר
ר גרם (ביאש׳ פיט׳ י״י) ו ט  פפיח דרש יששכר ה
 יששכר חמור לגרמיה וצ״ל גרמיה עיי׳ פ״כ בשם
 אות אמת ובילק׳ ויחי רמז קס״א גרס: חמור
 גרם ליששכר, וכיה כביד םפצ״ט חמור גרם אותו]—
א נ  (א״ב. תרג׳ אנכי סבותי (ש״א כיב, ב״ב) א

 גרמית) י)
 גרם (פי׳ בליע נוטה מן הדרך עיי׳ סוף הערך
(abbiegen, d. h. das Messer abseits lenken 
 בהלכי קמא דחולין (ט׳•) אמד רב יהודה אמר
 שמואל יכל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה: אסור
 לאכול משחיטתו; ואלו הן הלכות שחיטה שהייה,

 דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור. מאי קא משמע לן י
 כולהו תנינא. פי׳ אלו כולן שנויות במשנתינו
 מה בא שמואל ללמדנו [וכן פירש״י בחולי׳ שם].
ה דתנן בם׳ שני(תולי־ ל״ב•) נפלה מכין י י ה  ש
ה והגביהה ט י ח ש ל ה י ח ת ה ר ש ח א  ל
 נפלו כליו והגביהן השחיז הפכין ועף ובא. חברו
ת פסולה 2). ר ח  ושחט אם שהה כדי שחיטה א
 ד ר ם ה דתנן בם׳ שני <שם ^ c התיז את הראש
ה דתנן בסיב (ל״ב•) או ד ל  בבת אחת פפולה. ח
 שהחליד את הסכין תחת פ י ם ן השני 3) ופסקו
 רב ישכב אומר נבלה. ה ג ר מ ה דתנן בם״א (י״ח.)
 השיחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על

ר ו ק י  פני כולה כשרה. הא לאו הכי פסולה. ע
 דתנן כפ״ב <ל״ב-> שחט את הושט ופסק את
 הגרגרת או שפסק את הגרגרת ואחר כך שחט
 את הושט וכו•4). ותו בס׳ אותו ואת בנו תנן(פ״א:)
 השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מאותו
 ואת בנו י) וכן תנן בפי.כסוי הדם (פ,״•) דפטור
ה לאחר שהתחיל י י ה  מכסוי הדם ".י. פי׳ ש
 לשחוט בוושט אם נפל סכין מידו ושהה קודם
 שיחזור לגמור את השחיטה כדי שיגביה בהפר, אחרת
 וירביצנה וישחטנה דקה לדקה וגסה לגסה ועוף
 לעוף בכל הענינים ששהה ביני ביני כשיעור הזה
 פסולה פחות מכאן כשרה 7). אבל אם שחט
 במקצת מן הקנה של בהמה ושהה כשיעור הזה
 לא חיישינן לה ואם שחט רובו או חציו ושהה
 כשיעור הזה פסולה 8). ובעוף אין שהייה אלא
 בושט אבל בגרגרת לא דאי שחט פקצת ושהה
 לאו כלום הוא '1. ופסוקת הגרגרת ברובא פפולה
 במה דברים אמורים בכהפה או בעוף שלא עיי
 סכין [יפה] אבל אס שחט העוף בסכין יסה אם
 שחט פקצת ושהה לא חיישינן דאי רובו כשר
 ואי חציו כשר דמה נפשך אי מחצה על מחצה
 כרוב הוא שחטיה לרובה דגרגרת וכשרה ואי
 מהצד. אינו כרוב הא לא עבד ולא כלום וכי שהה
 כדי שחיטה אחרת וגמר שחיטתו כשרה 0י).
ה כיצד היה שוחט והכביד ידו על הסכין ס ר  ד

ת נוספת ר ח  י) הרבח בתרג׳ עיי׳ הדוגמאות בעמת״ר ללעווי. *) התיבות המסומנות מפירושו של רכינו הן ותיבת א
 גם בציון המאמר בר,•ג הלכי שחיט׳ וכן בפי׳ רע״ב והוא עפי׳י פי׳ הגט׳ ליב. מאי כדי שחיט׳ אמר 'רב ברי שחיטת
 בהמה אחרת. 3) תיבת פי׳ מפי׳ רבינו הוא וכ״ד, בפי׳ רע״ב. 4) וכן פירש״י ל״ב. ד׳׳ה ופסק את הגרגרת. י) בנו״ ג
ם אותו וכוי. 6) בנו׳יג פטור מלכסות. 7) ובכיי פאריז יש כאן הערה מחכם אחד וזיל לא מסתברא דמסקינן אפי׳ ו ש  מ
 בהמה לעוף וקיל כוותיה ודווקא כדי שחיטת בהמה אחרת שיהא מוטלת כבר לשחיטת ואינו צריך להגביהה ולו־,רביצה
 דלא מיחסרה אלא שחיטה בלבד והיינו ש־עורא זוטא והאי דאמרי במערבא משום דר׳ יוסי בר חנינא כדי שירביצנו לאו
 הילכתא היא ע״כ. אבל לפע״ד לא מוכרח כן שהרי רבינו פסק כבד,״ג שנקט הך דאמרי בי מערבא משמיה דריביח ועיי׳
 תוספי ל׳׳ב. דיה ושמואל אבל לענין שהיית עוף פסקינן לרעת ייא שתובא בייד סי׳ כ״ג סקיב ששיעורו כדי שחיטת רוב
 סי׳ אחד בלי הגבהת והרבצה ועיי׳ רש׳׳י שש דייה דקה לדקת וכ*כ הסמ׳׳ג ושכן נתפרש בה״ג הלכה למעשה וכן פסק הסמ״ק
) וגם כאן יש בכ״י שם הערה בזה״ל לא מסתברא אלא אש שחט חצי קנה ושהה כשיעור מידי דהות אחצי  וד,מדרכי. 8
 קנה פגום דתניא (חולי׳ כיט.) הרי שהיה הצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא וגמרו כשדה ודוקא רוב הנראה לעינים.

) כל זת עיי׳ בדף כ״ח: וכ״ט. וגם כאן הערה ,  •) שטת רבינו זו הובאה בשם הערוך באו״ז הלכי שחיט׳ סי׳ שע״ח. 0
 בכ״י שם וז״ל ולא מסתכרא דאסיקנא דכולי עלמא לענין שחיטת בעינן רוב הנראה לעינים וכי איתמר דרב ודרב כהנא
 [וכר, כצ״ל]. וכיון דכן הוא משכחת ליה לשהייה בגרגרת בעוף כששחט רוב שאינו נראה לעינים ודוקא כשאין בסכין
 שתי צווארין אבל אם יש בסכין- שיעור שני צווארין בין הוליך ולא הביא בין הביא ולא הוליך כשרה- ע״כ וכתב על זח
 עוד שם וזיל: ויטהר מן הדא אל תפסיד לאן קול אלמשנה הצי אחד בעוף שחיטתו פסולת אן דלך מכצול באל ושט
 לא באל קנח ואנה אדא שחט חצי קנה בעוף לא הויא שחיטתו פסולה מידי דהוי החצי קנה פגום בל יכמל קיל יהא רוב
 הנראה לעינים יתרון כשרה והביא(?) פסולה ע״כ ובלי ספק הערת זו שייכת להחכס אלטרה אשר מדרכו להוסיף ולפרשידברי

0 I אלמשנה וכו׳ J l s O^ Oהערוך בלש׳ ערבי ועבד. וזו העתקת המאמר חנ״ל: •־ 

J יהא וכו׳ - X ,JJ קנה פגום [ י צ J באל ושט i באל קנה ^aJ וכו׳ החצי [צ״ל כמו בחולי׳ כ״ט. ח ^ - i 
 פירושו בלשי עבר כן הוא: וגלוי נראה מן הפירוש הזח כי מה שאמרה המשנה חצי אחד בעוף שחיטתו
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 וחתך את ה ו ו ר י ד י ן י) בבת אחת ולא הוליך
 ולא הביא פסולה ואס הוליך והביא בשרה, דרסה
ה בגון שהכניס ד ל  לשון כמו דר וסת הארי 2). ח
 הסכין בין העור לסימנין או בין סימן לסימן אי נטי
 הוי מזיא או עמרא עילוי אפקותא או רקעתא דמידבק
 בקירא או בקנדרוג או בסנדרוס ועייל סכינא
 תותייהו ושחט פסולה 3), סי׳ מזיא שיער 4),
 עמרא צמר; אסקותא צואר! קנדרוג דבק; סנדרוס
תר ו י ם הרבה ב י ק ם ד י ע ו ק י ו ר י  עיטרן ה
ן ת ו ן א י ח ש ו מ ו ל ז ר ב ה ן ן ט י ש ע נ  ש
ו ן ב י א נ ב מ ה ו ז מ ר ו ט ת ר א ה כ ש ש  כ

ל א ע מ ש ן י ו ש א ל ו ה ם ו י נ י נ  ה ב
ה כחולדה ד ל  רקעתא סמרטוט ״). מאי לשון ח
 הדרה בעיקרי בתים דטיכסיא (חילי׳ כי:י. הגימד.
 משיפוי כובע ולמעלה פסולה, למטה כשרה וחולי׳
ר היה שוחט ופירכסה הבהמה ו ק י  "ט• עייפי. ע
 או שהיכת ראשה לארץ ונתעקרו הסימנין פסולה.
 * [אחי־ה ועיי׳ סי׳ כה״ג שם צד קכ״ו סע׳יב ורע־ג.
 ודע שרש״י סי׳ בחולי׳ טי. הגרמה בזה״ל השוחט
 מתוך הטבעת הוה הגרמה . . . ולשון הגרמה
 שמכריע ידו לצאת חוץ ממקום הכשר "שחיטה
 וכו׳ והרמבים הובא בי״ד כיד מקייב פ״ הגרמה
 כיצד זה השוחט בקנה ולמעלה במקום שאינו
 ראוי לשחיטה או שהתחיל לשחוט במקום שחיטה
ה הסכין חוץ למקום שחיטה ט ה  ושחט מעט ו
 וכו׳ ומעתה נ׳ל לגזור המלה מל״ע •*J} סי׳ נטה
 מני דרך abwckhen, abbiegen כלוט׳ הטה לסכין
 לצאת מן הטבעת וכן פירשיי בחולי׳ ייח. דיה
 השוחט מן הטבעת (אבל בפי׳ למ״א ט׳, י״ג פי׳
 בעיא עיש). ויפה פי׳ הרשב״ם לב״ב פ״ח: דיה
 היה שוקל: וכן הגרמה דשחיטה נטי לשון הכרעה
ן י כ ס ת ה ה א ט מ י ד. הוא שמכריע ו  ו ה ט י

, וההסעיל מוגרמת ה ט י ח ם ש ו ק מ ץ ל ו  ח
 והגרים עיי׳ כל הפוני׳ בחולי׳ י״ח: והלאה. ולסי
 פירושינו כי גרם בליע הרשוט׳ ענינו נוטה מן
 הדרך נוכל להסביר התרגום משלי ה׳, י״ט שתרגם
 באהבתה תשגה תמיד: וברחטותה תגרם תדירא
 והוא עפ״י מד. שדרשו רזיל בעירו׳ נ״ד: והובא
 בילק׳ טשלי סרמ״ז תתקליז ועוד בירו׳ ברכו׳ פ״ה
 הל״א ד״ט. ע״ש שדרשו תשגה מלשון שוגג
 ופתי עיי׳ רש״י שם ולמשלי שם וזד, כונת התרג׳
 ע״י אהבת תורה נטה מני דרך ותהיה שוגג בשאר
 עסקיך וכן הורה שגא בל״ם נוטה מני דרך ותרגם
 תשגה כמו תשנא. אבל המתורגמן גרס: תגרם

 והוא מלש׳ גירסא]—

^ גדול. הרבה ויתד ס ״ ל  גרם = גרוטה (פ״ ב
gross, reichlicli, das ו ת ד ל מ  ע

 Glass ubersciireitend בזבחי׳ פוף הלכי דם׳ קדשי
י א״ר ירמיה באמה גרוטה ובב־ו  קדשים <פיב:
 פייב אלה תולדות השטים: והולד יוצא אטה
ם י ל ק ש י ב ש ף פ׳ ש ו פ  גרומה ממעי אמו ד). כ
ה ט ו ר ה ג מ ן א כ ר א  (הלכי ז׳ י* י׳׳א-י ו
ם מ י י ר י "). ובס׳ המוכר את י צ י ע ר ז ג  ב
 הספינה בגט׳ הסיטון <ב״ג ס־ח:י היה שוקל לו
 עין בעין נותן לו גירומין פי׳ תוספת. * [אחי״ה
 וכ״ה ב מ ש נ׳ בב״ב שש, וגי׳ גירומין ג״כ בשט״ט
 לביג אבל בלשני שבמשניו׳ גרומיו וב״ה בפי׳
 הרשבים ובמשני׳ ירו׳ גירומים. ופירושו של רביגו
 נעתק מפי׳ רגמיה ב״ב כ״י שפי׳: נותן לו גירוטין
ת משקל ע״כ וא״כ יפה גי׳ רבינו אטה ו פ ס ו  ת
 גרוטה ברייש (ועיי׳ תוספי זבחי׳ ס״ב: ריח באמה)

 ופירושו אטה מרווחת בלי צמצום, ובגי׳ הספרים י
 בדלית שיעורו בהיפך אמה חסידה ומצומצמת.

ח נעיף לא הויא שחיטתו פסולה מירי רהוי חצי קנח נ  פסולה היינו אם זת נחתך בושט ולא נקנח יען כי שחט חצי ק

) כיה בכ״י  פגום ולא גמרי [עליו] נאמר יהא רוב הנראה לעינים יתרון כשרה והניא [אולי צ״ל והמיעוט] פסולה. י

) כל זה נעתק כמעט אות באות מבה״ג הלכו׳ שחיט׳ צד קכ״ו s .ו״ו ודפ״ר, אבל בשדפ״ע הגי׳ הסימנין. ^ עיי״ע דרס 

 סע״א וזיל שם חלדה היכי דמי כגון דקשהיט טבחא ועייל רישא דסכינא בין משכא דחיותא לסימני או בין סימנא לסימנא.

 אי נמי איכא מיזיא או עמרא עילוי אפקותא דחיותא ועייל סכינא מתחות״הו ושחט אי נמי רוקעחא דמידבק בקידא או

 בקנדרוג או בסנדרום [וצי׳ל בסנדרוס]. והובא זר, דבה״ג באו״ז הלכי שחיט׳ רסי׳ שע״ח ושם בט״ם בגידא וצ״ל בקירה,

 ועוד הובא בתורת הניח הארוך לרשב״א ז״ל בית שני שער ראשון צד כ״ד: וכן פסקינן בי״ד סי׳ כ״ד סק״ה. ועיי' עוד

 מה שהביא הרב החכם משה שט״נשניידער מדיני הלכות שחיטה בל׳ ערבי במ״ע רא״ג ח״ב צד ע״ז. ועיי׳ עוד בפ״ב

ק חסרה בכיי, ובדפ־ע חסרה ט ) כ־ה רק בכ״י ו״ו, ל״ד וביר אבל מלת ע  דמבוא צד ט״ו אות י׳. 4) עיי״ע מז אי. 5

 שורה שלמה. י) ודע כי קנדרוג ליפ הוא מין דבק Gummi סנדרוס בל״ע ופי ובל׳י ורו׳

 (javSxpija׳ ,sandarax ובלאייש rother, rait Schwefol verbundener Arsenik, Auripigment דקעתא הוא
 ל״ע פי׳ מטלית וסמרטוט Stack Lappen, Fetzen. י) בנויג והולד יוצא ממעי אמו באמה גדומה. וגי׳ גדומה

 ג״כ בזבחי׳ ובידו׳ יומי פ״ד דמ״א ע״ג עייייע גמד ב׳. 8_) כ״ה בכ״י ו״ו ול׳׳ד. אכל בדפ״ע חסר. בכ״י מי הגי׳ גדומה

 וכ״ה בידו׳ שקלי׳ פיו ד־נ: אבל בדפוסי׳ בש״ס בבלי גדומה.
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 ובתוספי בכורו׳ פיה אצבעותיו גרופות פי׳ גדולות
 יותר מדאי. וה׳ לעווי בעמת״ל ע׳ גרם כתב בהיפך
 פי׳ אצבעותיו קצרות וזה ממה שגוזר המלה מל״ע
 j=r) פי׳ חתך וכן טעה החכם פליישער בהופפותיו
 צד תל״ז בעגין גרופיו, ע׳ש. ולעווי גרם בשם
 הערוך ברימון, ואין האטת אתו. ורפ״ל צרף דברי

 רש׳יי לדברי הערוך!] —

 גרמד (פ״ גרטידא, וגומידא בליס אמת הזרוע
T ־ 1 • ־1 י 

 E11e, Eiionbogen> בפי איזהו נשך בגט׳ כיצד
 לקח היפנו הטין (ב״ט ס״י-> פאן דיהיב זוזא לגינאה
 אקרי וקא אזלי י׳ קרי בני זרתא ואמר ליה יהיבנא
ה (שופטי׳ כ ר  לך בני גרטידא. גרטידא [כמו] גמד א
 גי, טי״ תרנופו גרפידא. • [אחי־ה וכנ״ה בפפחי׳
 קי״א ן דלא הצב גרפידא, ושם: דלא הוי גרמידא.
 והקבוץן שבת ק״י. לירככיה ארבע גרפידי; עירו׳
: תרי אלפי וארבע גרפידי. סוכ׳ נ״ג: שיתםר  נ׳
 אלפי גרפידי, ושם חמיסר אלפי גרמידי, ושם
 פופכא דארעא אלפי גרפידי. גיטי׳ פ״ח! שקל
 קניא ומשח ארבעה גרמידי וכי לית ליה בהדין
 עלמא אלא ארבעה גרפידי וכו׳, סנהד׳ ז׳. פוריא
 בר שיתין נרמידי. וכן נקראה אמה על אטה
 Kubikeiie בעירו׳ ייד5 מי מקוד, ארבעים פאר,
 כמה הוו להו חמש מאה גרמידי. ביב כיו: כמה
 הוו להו (בית סאה) תר׳ אלפים וחמש מאה

 נרפידי] —
schriftatuck, Contrakt, Y? *:•גרמטױן י ־•׳ 
̂) מדרש שטות רב׳ פן .*TEtov 
 החודש הזה לכם (פט׳׳י) ומאימתי כתב לו הגרמטױז
 מאיזה חדש בכמה בחדש פי׳ בל׳׳י שטר חוב).
 * [אחי״ה בנויג הגרמסיון וטים הוא. וכן היה מונח כבר

 לפני בעל פ״כ ופי׳ ע״י גרמם עיייע] —

cimmerii גרממיא ( בקצת ציוני׳ צ״ל גממריא 
T -V 1 • I ין - , -, 

 עיייע אפריקי; ובקצת ציונים כמו
 גרמניא Oermanier) בפיק דיום׳ בגם׳ דלשכת

I T-־ tT 

 פרהדרין (ייט׳ י׳•) גומר זו נרממיהמגוגזו גינתא י).
 ובסיק דמגיל׳ בסוף הלכה אבל זפן עצי כר,נים
 (מגיל׳ ד פעי* ורעיב הובא בילק׳ תר,לי׳ קיט רמז תתפ״ח)

ק (תהיל׳ קיט׳ טי) זו גרמטיא של פ ל ת  זמטו א
 אדום. י) תר׳ ירו׳ בני יפת גומר ומגוג(בראש׳ י״
 ב׳; דיה א׳׳ א׳> י׳) ושום אפרכיותהון אפריקי
 וגרפפיא. וכן בב״ר פל״ח <פל״0 פ״א גרמניא ג).

 מבית תוגרמה (יחזק׳ כ״ז, י״ד ועיי׳ תרג׳ ליחזק׳ ל״ת
 יי) תרג׳ ממדינת ג ר מ מ י א 4). (א״ב נקרא
 בליר גרטניא 5). חטחוז הנקרא לנו ארץ אשכנז
 ובידו׳ דמגיל׳ פ״ק <יף ע״»:> כתוב גמר גרממיא
 מגוג גותיא והיא מדינה צפונית אשר ממנה יצאו
 מחריבי ממשלת רומי). * [אחי״ה וכבר מלתי
 אמורה בענץ הזה בע׳ אפיא ג׳, אפריקי, ברבר,

 וע׳ גנת ע״ש היטב].

 גרמן (ג״ל שהוא ל״ם גרומי לוח אשר עליו
 מבדילין צפר גפן פפסולת ועיי׳ בפוף
 הערך) בם׳ הפוכר את הספינה בגט׳ מקום שנהגו
 למוד <ב״ב פ׳׳ח יע׳׳ב) אמר רב פפא בגרפיני. פי׳
 מאזנים ששוקלין בהן ברזל שחוק וזכוכית שחוקה.
 * [אחי־ה זה הפי׳ נעתק פסי׳ רגמ־ה ב״ב כיי וז״ל
ל ז ר ן ב ה ן ב י ל ק ו ש  אטד רב פפא דגורמני ש
 ש ח ו ק ו ז כ ו כ י ת ש ח ו ק ע״ב ובני״ג דיגרומי
 וברשב״ם שם הגי׳ דגרופי ופי׳ הן צורפי נחושת
 וברזל נפחים ששוקלים חתיכות גדולות וכי ובשלחן
 ערוך חרט פי׳ רל״א םקי״ג מפרש כפו כן פוכרי
 עששיות של ברזל וכיוצא בהם וכו׳ אבל בשט־ט
 לב״ב מצאתי כתוב וז־ל פי׳ גרופי פסולת של
u ^  צמר גפנים והוא הנקרא זנל׳׳ע חב אלקטן [
 V011e\] ע־כ ועם זה הפי׳ היפה עולה מ־ש כתחלת

 הערך בגזרת הטלה פל״ם].

׳ אחד מבני גרמניא והושאל על איש לבן  גרמן(פי
 ביותר היפך טכושי שהוא שחור ביותר). בם׳
 ב׳ בנגעים <מ״*> בהרת עזה נראית כגרפני כיהה
 והכיהה ככושי עזה ״). ובביר פפ״ז(פפ״0 ויוסף
 הורד מצרימה: בכל מקום גרמני מוכר כושי
. ר ת ו י ן ב ב  [וכאן לושי מוכר גרמני] פי׳ ל
ש ובדע׳׳ב. ד  * [אחי״ה כ״ה בפי׳ רהיג הנ״ל וכ״ה ב
 אבל הרמב׳׳ם גוזרו פלשון גרם עצם, וקשה להלפו!
 וכן נקרא עבדו של ר׳ יהודה נשיאה אולי שהיה
 לבן ביותר. גם היה Germanicus שם הכנר
 אצל מלכי הרומיים. ירו׳ יום׳ פ״ח דפ״ה t גרפני
 עבדיה דר׳ יודן נשייא, ובידו׳ שבת פיו דיה עיג
 בטיס גרמניא, ובירו׳ ע״ז פ״ג דפ״ב. גרפנא. —
 ובעל ב״ב הביא עוד גרמן מפסיקתא דויהי בשלח
 ורומז על ע׳ קלק. ואמת כי כן הגי׳ בדפופי׳ אבל
 בכיי של ערוך לנכון הגי׳ גרפך ויפה תיקן כן
 הרב החכם שלפה באבער בפסיק׳ דר״כ צד פ״ט 5

) עיייע אפריקי ושם הצגתי הנוסחאות השונות ותיקונים, *) ובכיי מ׳ הגי׳ אלו גרמומיא של דומי וביה בעיי ובילק׳  י
ב וכיה בתרג׳, אבלבדפ׳׳עבט״ס גרמניא. הי דו ) וכיה בביר לפנינו. 4) ב״ה בכיי ו״ו לי  כיי עיי׳ דיס מגלה צד טי: 3
) Germania ״) בנו״ג בגרמני, ובמשניות בגרמוני אבל רהיג בסדיט צד כ״ו גרס כגרמני ואחריו נגרר רבינו גם בגי׳  י

 גם בפירוש.
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 הערה קס״ט יצר צ״ג. הערה רכ״ז.] (א״ב פי׳
 בל״ר) י) איש מארץ אשכנז אשר אנשיה מופלגים

 בלבנות).

 * נרמניקייא (מחוז נקרא כן בארץ סורי על יד
rEpu.av1y.e1a הר אמאנוס; בל״י 
 ובל״ר Oermanicia) בביר רפל־ז אשכנז וריפת
 ותוגרמה אפייא והדייף וגמנייא [צ״ל כלי׳ הילק׳
 נח רמז ״ם״א 1 ג ר מ נ י י א] ר׳ ברכיה אמר
 גרמניקייא. ונראה שר׳ ברכי׳ קאי על האחרון
 תוגרמה וכיון על המחוז הנ״ל שבפיריא, ואם על
 הראשון: אשכנז םובב אז תהיה Germanica פי׳

 חלק אחד של אשכנז. ועיי״ע אסיא גי.
Fpawj-ipiov, vierundzwanzigst. Thoil der) ם ט ך  פ
א (תנחו׳ כי ש י ת ׳ כ ש ר ו פ מ מ ל י  Unze) ב

א (פסיקתא ש כ י ת א ד ת ק י פ ס ב  יי׳טא0י׳יי״י> ו
(  דד״כ צד י״ט: וכ״ת בפסיקת׳ רבתי ס ט״י פ׳ כי תשא) 1

 לסי שחטאו בשש שעות ביום לפיכך יתנו מחצית
 השקל דעביד שיתא גרמיפין י). (א׳ב פי׳ בל״י
 מין משקל אשר הוא חלק מד׳ ועשרים חלקים
 באונקיא א־כ משקל מחצית משקל רביע אונקיא).
 * [אחי״ה ועוד עיי־ע אסתרא, בסוף ולדעתי ר׳ ו׳
ן י ו דמר  נשתבשו לאות ס׳ וכצילבתחלתהערך ג
 והיא מלה יוני׳ הרשומה וכסי׳ של ר״ב. ועוד עיי״ע

 אגרמא] —

 * גרמוק (פי׳ בל״ע •*Haibstiefei Jyy מין
ק בר״ג מ ר נ ׳ ע  נעלים) ז״ל רבינו ב
ק ה (יבטל׳ ק׳ב•׳) ר׳ יהודה מסי צ י ל ת ח ו צ ׳ ט פ  ד

 בה׳ זוגי נרמקי פי׳ מנעלים ועורותיהן רבים רכים
 והן כמו מוק עיב לפי גי׳ כ־י ודפ״ר ודפ״א;
! ודע ק מ ו  ובדם׳ סיז׳ װיניצ׳ בט״ס והן כמו ס
 שבנו־ג ביבטו׳ תסיק בחמשה זוזי ט ו ק י, ובלי
 ספק היה מונח לפני רבינו גיא גרמק וטעה לגרוס
 גרמק וזה האחרון אין לו פתרון אבל מלת גרמק
 הוא ממש ליע הרשום׳, עיי׳ פליישער בהוספות
 לעמת״ר ח״ב צד תקםיז ופערלעם עטיש צד ל׳.

 גרן(בל״ט וכן בל״ע ,Tenne) בפיק דפוט׳
 בגם׳ יוסף זכה(סוטי י״ג.) ויבאו עד גורן האטד
״ י׳> וכי גרן יש לאטד פי׳ האטד קוצין  (בראש׳ נ

 ואין להן פירות שיעשו ממנו גרן כגורן זה שמוקף
 לו אטד סי׳ הגורן יעשו פביביו אטד וקוצים כדי
 שישמר. * [אחי״ה וכמו כן פירש״י. וכניה
 במעשרו׳ פ״א ט״ד, איזהו גורנו למעשרות כה״ג
 בע׳ פקס ב׳ עיש ובמשניות ובמש׳ דבבלי הגי׳
 גרנן ובירו׳ גורנן וכיה בריש למעש׳ ועיש פירושו.
ן <פיא כ״ב׳ יי) ר ג  בחולי׳ ה׳. ובשט״ר פיה מפורש ב
 כי גורן דתנן סנהד׳ היתד, כחצי גורן ובו׳ עיי״ע
 איסטרונגילון. בפסיקתא רבתי ס״י הגורן בא;
 ושם באתה הגורן מכניס־ן את הקש לאור וכו׳
 פי׳ בא זמן שנוטלים העמרים ודשין אותם ועושים
 מהם כרי של חטים. ירו׳ תרוט׳ פ״ט דמיו ע״ד
 עד גורן הרביעית אסור והרביעית מותר וכו׳ עיש
 כמה סעמים. ושם הקבוץ עד שלש גרניות אסורות
 ובידו׳ פיאה ס״א דט״ז קלסע׳׳ג שלא יהו קופצין
 לגיתות ולגרנות. ובויק״ר רפכ״ח בלי זכר ועשית

 תבואה בגרניה] —

י ובל״ם גורנא ובליי  * גוךבה (פי׳ בליע ^
 האמצעית Yo0Pva עריבה של אבן
 לרחוץ בד,} gteinerne Mulde, Badewanne) ירו
 מגיל׳ סיג דע״ד סע״א חמא חד בר נש משזיג
 ידוי ורגלוי מן גורנה א״ל אסור לך למחר חמתיה
 ההוא נברא טשזיג יחי וריגלוי מן גורנה וכוי פי׳
 ראה איש אחד רוחץ ידיו ורגליו בכלי עריבה.
 והרב בעל קה״ע ופני משח לא בדקדוק פירשו
 עיש והראשון גורם ג״כ נונדא ופי׳ תוך החבית
 ע״כ כאלו כתוב גו נדה וטעות נראה לעינים הוא.

 » גרונדא עיי״ע גונדרא וט׳ש.

 גרם (סי׳ בל״ע •^Jy, שחק וכתת לדקין; והתואר
 סי׳ נשחק ונסרך zerst08»en והושאל
 לחטה הנשברת והנפרכת Graupenkom) בר״ג
 דפי ארבע מיתות (סנהד׳ מ־ט:> דתנן בניד׳ פ״ט
 (מיו דף ס־א סע׳׳ב) שבעה פמטנין [בנו׳ג סמנין

] מעבירין ו נ י ב ' י י ג  אבל בפי׳ רעיב לנדה היא כ

 על הכתם רוק תסל ומי גריסין [וכו׳].. ובכל כלי
 בעלי בתים פי״ז בכלים (מי״ב> גרים נגעים כגרים
 הקילקי 4). פי׳ אם יש לאדם בגופו נגע כשיעור
 חצי פול טמא 5). ובפיב במשקין (מ״ק י״ג:)

 י) Gormanus. י) כ״ה רק בכ״י ו״ו אי, וכדפ״ע נשמט והרב החכם ר׳ שלמה באבעד בפסיקתא שם הערה קנ״א יפה
 שיער כנפשו כי הציק של פסיקתא נשמש בשגגת המעתיק. 3) וכ״ת בידו׳ שקלי׳ פ״ב דמיו ע״ד מחצית השקל דעבד
5) ובענין פי׳ קלקי עיייע . ) כ״ה בנוסח׳ וכ״ה בעי קלקי וע״ש יתר דוגמאות, ובדפיע בכאן הגי׳ הקלקי  שיתא גדמסין. 4
 קלקי ושם כתב רבינו שני פירושים, ווה״ג כסד״ט צד כ״ז פי׳ כגרים הקילקי: קצוב ומצומצם שאינו לא חסי ולא יתר
X.11U10; ע׳כ ורבינו לא נגרר אחריו כי באמת אין לפי׳ זה יסוד והעיקר כט״ש רבינו בע׳ קלקי שהוא שם מקום והוא 
י ק ל ט י א  תואר מן המקום K0.1x.ta וכן מצאנו שיכונה שם מקום אחר בידו׳ נדרים פ׳ג דל״זע״ד גופה של בהרת כגריס ה
 מרובע, אבל קרוב הדבר שנשתבשה המלח וציל כמו כנגעים פיו מ״א ובספרא תזריע פיב ספ״ג גופה של בהרת כגריט
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 והגדוסו (Graupner) עושין בצינעה לצורך אוכל
 מועד י). ובמנחות בשיי *) נתנוה לריחים של
 גרוסות. פי׳ הריחים שטוחנין בהן פולין י). ובס׳
"ב כ׳כ•) אביי י  לא יחפור בגם׳ חנות שבחצר (
 אמר אנא ענשתיה דאמר להו לרבנן עד
 דמגריםתו 4) גרמי בי אביי אתו אכלו שמינא 5)
ד ר ב א ל י נ ר ו ם א י נ י ש ט  בי רבא י). א
ן י ׳ א ט ג ז ב * ע ק ד י פ ח ב כ ש פ ד ג ״ ע  א
י <ע״< י״ט•) * [אחי״ה ק ל י ם ב ן ה פ ע ן י נ ו  ב
 כ״ה בכיי ויו א׳ וב׳ ול״ד. ובדפ־ע נשמט בטעות
 והיטב ציינו רבינו בע׳ הנוכחי לחירות כי נים ענינו
 כפו כתת וטחן וכן הוא משורש בע״ז שם לעולם
 ליגדים וכר שנאם׳ גרפי, נששי לתאבה (תהלי׳
 קי״0׳ נ׳> גרפה כתיב ולא כתיב טחנה ופירש׳׳י
 גרפה לש׳ גרש כרמל <ייק׳ ב׳> שלא היה טוחן
ת המחלקין י פ ו ר ל ג ם ש י ח י ר  הדק אלא ב
 חטה וכו׳ ע״ש וכעין זה דרשו בברכו׳ פ־ג הפכת
 ושמע ישראל הם ואח״ב כתת עיש פירש״י] —
en .איב תרג׳ בפסוק ישנו עם אחד (אסתר ג׳) 
 ואמרינן א״תיאו גרופא והוא ל׳ים (ייקיב׳׳ י־י) גרש

.C (כרמל 
1aut rufon x.r,p׳j7׳7׳w ״ גרס (לדעת ר״ב מל׳י*SB 

 n י

 קרא בקול רם ע״י הכרזה, אבל לדעתי
 היא ל׳ע u^fT פי׳ דבר בקול נמוך וקרא בלחש

 ובל׳ םאנםקריט ?kru פי׳ קרא והושאל בדרז״ל
 לליפוד והתעפקות בדברי תורה) תרג׳ בפסוק
 ישקני מנשיקות (שה״ש אי׳ כי) ושיתא פדרי פשנה
 ותלמודא בגירפא. ובלשי תלמוד (שבת כ״א •י)
 גירסא דינקתא. פי׳ בל״י ענין קריאה). * [אחי״ה
 ופזר, הענין תגרס בתרג׳ תשגה (משלי הי, י״ט)
 לפי׳ גי׳דטתורגמן ועיי־ע גרם די. ולפי גי׳ המתורגמן
 זו נוכל להסביר כי מגא, פגי בלים שורר ורנן
 יען כן חרג׳ תשגה מל־ם הנ״ל והעתיק תגרם
 שענינו גיכ בליע דבר ועוד זטר והוא כדרך
 שאטרורז״למגיל׳ל״ב. כל הקורא בלא נעימה ושונה
 בלא זמרה עליו הכתוב אומר וכו׳ ובילק׳ יחזק׳
 רמז שנ״ח הגי׳ גיכ בלא זמירא אבל בכיי מ׳
 בלא אמירה וגם לגי׳ זו יש יפוד עיי׳ עירבון נ״ג
 פעיב ונ־ד רעיא ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא
 דהוה קא גרים בלחישה בטשה ביה וכו׳ ועיש
 היטב. ודעתי נאמנה כי הוגרום בן לוי שהיה
 ממונה על השיר אינו שס עצם פרטי כי אם שם
 הכנר. ורא־תה בצדה עיי׳ יוט׳ ל־ח. במשנה
 הגרום בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה
 ללמד, ושם 5 תניא כשהוא (הגרום בן לוי) נותן
ה עיג אי׳  קולו בנעימה וכו׳ ובשקלי׳ פ״ה הל״ט ד
 הוגרם בן לוי וכו׳ א״ר אחיא נעימה יתירה היתד,
 לו אמרו עליו על ד,וגרם בן לוי שהיה מנעים קולו

 הקילקי מרובע. ושיעור בהרת מדמים ומחשבים אנחנו בכ״ט בגריס עיי׳ נגעים פייר והלאה ובספרא תזריע פרש׳ נגעים
 פרק א׳ פרש׳ ב׳ והלאה. וכן הוא נאמרשס ריש פרק ג׳ צרעת בנין אב לכל הצרעת שיתו בגרים ופי׳ הראב״ד שם ב״ט
 שנאמר בו צרעת נלמד אותו מזה לשיעור גרים עב״ ל וכיה בידו׳ מ״ק פ״א ד׳׳פ סע״ג בהרת כגריס ופסח׳ כגריס וכו׳
 ועוד משערינן בגריס הקרחה באמור בידו׳ קידוש׳ פיא דס״א עיג עד במה היא קרחת אית תניי תני בגרים ע״ש בל
 הסוגיא. והגריסיהוא לדעת הדיש בנגעי׳ פיר מיו עשר עדשות ולפי׳ הדע״ב לבלי׳ פייז מי״ב שעור מקום גריס חקילקי
ו שערות. — איזה פעמים מחובר  תשע עדשות ג׳ על ג׳ מרובעות ומקום עדשה ארבע שערות נמצא מקום הגריס לי
 מלת גריס עם מלת פול ב״ר רפצ״ד גרים של פול על עיקת נפש ובנדה סיב. הגי׳ גריסי! של פול חלוקת נפש ושתי
 נוסחאות הובאו מרהיג בסדיט צד ל״ב ופירושו נעתק מבלי הזכרת מקורו בעי לעס א׳ ואליו תסוב אמרתו בע׳ חלק ג׳
 בשם דגמיה ועיש מיש ועוד מ״ש במבוא פ־ ב ובתוספות. ירו׳ יומי פ״א דל״ט. לא היו מניחין אותו (לכה״ג בערבױהיכ)
 לא גריסין של סול ולא עדשים. סוב׳ כיט. המקפה של גריסין וירו׳ סיכה פ״בדנ״ג: מקפח גריסין. ירו׳ שבת פיג דיו:
ה: קערת של גריסין. ובע׳ מקפה פי׳ דבינו מקפח פי׳ מרק של פולים והוא גרים׳ י  פינכא דגריסא והוא כמו בידו׳ סנהר׳ פ״ז דכ
 ואיכ השוה פול עם גריס ועיי׳ גיכ בסמוך ,בפי׳ ציון של מנחות׳ וכלי׳ פייב מ״ח. אבל יותר טוב בע׳ חלק ג׳ וזיל ורבינו
 גרשום זיל פי׳ גרים שבור כגק גרש כרמל ומתרג׳ פירוכן עכ״ל וזה העיקר וכן פי׳ המלה בליע הרשוט׳ וכן פתרון
. י) וכיה בתש׳ גאונים שעדי ת ו ר ו ב  גריס וגריסא בליס ועיי׳ עוד רדיק בשרש גרס. ועתיק שנ״ב פי׳ גריסי[ פולין ש
ח לנכון בכיי  תשובה סס״י רט״ו אבל בהלכי חוה״ם לריצ״ג עמוד כיב בט״ם והנדושות וצ״ל והגרוסות ועיי״ע דשוש. *) כי
 ויי וליד והיא בפי ידיד מיד לפי סדר המשניות אבל בגם׳ הוא פיו דף ס״ו. י) וכן פירש״י. ובע׳ ארן א׳ פי׳ רבינו
 איון של גרוסות (כלי׳ פייב. מ״ד.) ארון של מוכרי פולים טחונין וכו׳ עיש ובעי רחת הביא רבינו רחת של גרוסות (כלים
 פט״ו מיה) ופירושו ע״ש ונעתק מפי׳ סדט״ה לרה״ג צד י״א. וכן נזכר בויק״ר רפכ״ח הביאוהו לריתים של גרוסות. והיחיד
 ירו׳ מעשר שני פיד דנ״ד ע״ד ר׳ פינחס חווי פירין לגרוסה וירו׳ ברכו׳ פיא ד״ב ע״ד הוי מקבל גבי ד׳ יעקב גרוסה׳
 ויותר נוח גי׳ המהרש״ס הוה מתקבל בי יעקב גרוסא ופי׳ המהרש״ס היה מתאכסן בבית יעקב עושת חטים גרוסות. אבל
) כ״ה לנכון בכיי ו״ו  מצאנו ג"כ הקבוץ במין זכר ידו׳ פסחי׳ פ־ד ד״ל ע״ד וירו׳ מיק פ״ב דפ״א סעיב נ־ום׳ ציפורין. 4
יתו אכלו בישרא ו גרמי כיאבי ח ו מ י ד ג מ ד ) בנויג א , ) כיה בכייוו׳.ובדפ״עבישרא.  ול׳יד ודפיר, ובשדפיע דמגרסיתו. 5
 שמינא בי רבא. וכן גורס דש״י וכתב בהפשב״ע וא״ב בע׳ גרם הויל להעריכו עכיל ולא זכיתי להבינו מאחר שגי׳ רבינו
 מגריסתו הטיב להעריכו בכאן וכן גי׳ רגמיה כיי ב״ב וז״ל אדמגרשיתו גרמי בי אביישהית רגיל לומר לתלמידי אב״ כל זמן שאתם
) בתרגם  מגדרין [ציל מגרסין] עצמות שאין בהן ליחלוח בי אב״ יכול ין אתם ללמוד תורת כשורת וכהלכתא בי רבא עכ״ל. ז
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 בזמר וכוי ובשהש״ר פ׳ מי זאת הוגוום בן לוי
 היה יודע פרק בשיר יותר מאחיו ולא רצה ללמד
 אמרו עליו על הוגרום בן לוי בשעה שפותח פיו
 בשיר וכו׳ ומגביה קולו בנעימה והיה מוציא כל
 מיני זמר וכוי. והנה בידו׳ יומי פ״ב מי״א וירו׳
 שקלי׳ פיה דמ״ח ע״ד הגי׳ הוגדס בן לוי וכעי
 זקר לפי גי׳ הדפופי׳ האחרוני׳ הוגדום בן הלוי
 אבל בדפ״ר לנכון הוגרום וכ״ה בכל דפופים
 ישנים בשים יוט׳ בטשנ׳ אבל בגט׳ שם ובשקלי׳
 בט׳׳ם הוגדם והגדום ובתוספת׳ יום׳ אגדים עיי׳
ס יומי צד טיט ז ונ״א: ובכולם צ״ל הגרוס או  ד
 הוגרום והוא בל״ע הנ״ל פי׳ הרים קולו בימיר
 וזמרה. ויען שהיה כשבט לוי שהיו משוררים
 בביוזימ מתואר לנכון בן לוי — וסעל גרס בענין
 למד. והשם נירפא $ לימוד אי׳ הרבה בדרז״ל דימ
 ברכו׳ ה׳. ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא
 ומצלינא בבי כנישתא כיון דשמענא וכו׳ לא הוה
 מצלינא אלא היכא דגריסנא (ועיי׳ בקצת שנויים
 כמגיל׳ כ״ט. ושם גי׳ הכ״י אמר רבא וכ״ה בע״י
 וכ״ה בילק׳ יחזק׳ י״א רמז שניא וילק׳ תהלי׳ כ׳׳ו
 רמז תש״ד ועיי׳ ד״ס מגיל׳ צד ע׳ה.) וברב׳ שם:
 לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גיסי. שבת
 יי. רב אמי ורב אפי הוו יתבי וגרפי ביני עמודי
 וכוי. ברכי׳ ייגז אגטירו בנייכו תורה כי היכי
 דליגרסו בהו, ויותר טוב גיר׳ כיי מ׳ ונגרמו בה.
 מיק ט״ז סע״א הוו יתבי וקא גרסי וכוי. מכות יי.
 היו יתיב וגרים ובו׳. תעני׳ י׳ 5 הא לטיגרס הא
 לעיוני. מגיל׳ י״ח מעיב מיגרס גריסין כיה בכ״י
 ש״ם (ובנרג גריסן) וכגי׳ כ״י ג״כ בטנחו׳ ל׳יב:—
 ביב כ״א פע״א האי מקרי ינוקי דגרים ואיכא
 אחרינא דגר ים טפי מיניה וכו׳ הני תרי מקרי
 דרדקי חד נרים ולא דייק וחד דייק ולא גרים
 מותבינן ההוא. דגרים ולא דייק וכו׳ רב דימי
 מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גדים. הוריו׳
 י״ב. כי בעיתו מיעל וטיגמרי קמי רבייכו גרפו
 מתניתא ועלו לקמי רבייכו וכי וכי גרפיתו גרפו
 על נהרא דמיא וכו׳ ועיי, בקצת שנויים בכריתו׳
 ו׳ רע״א. הוריו׳ ייג: פשט גרם ותני. והשם שבת
 לי* לא הוה פפיק פומא מגירפא. ביט פ״ו. לא
 הוי פפיק פומיה מגירפיה. מגיל׳ ו׳: לאוקוטי
 נירפא פייעתא מן שטיא היא. עירו׳ פ״ה. לא
 איברי פיהרא אלא לגירפא. שם ס״ח, אנא
 טדידנא בנירסאי. ב״ב כיב רע״א אתי לטרדו
 מגירסייהו, ושם קפ״ד רע״א לא שביק נירפיה
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 מלה תוכנית היא לקריאה של משנה וגמר׳ ופירושה
 כמו בלא״ש Leseart ונ״ל כי נופח נאמר רק על

 מטבע של תפלות]—
 * גרסי < = גרפים ;7t׳F«p שם מקום בגליל)
 עירו׳ כ״א: מעשה בר״ע שהיה חבוש
 בבית האסורין והיה (יי) יהושע חגרסי משרתו
 וכו׳ בע״י במד׳ משלי ט׳ ובטנו״ה סי׳ קי״ט לי׳
 שם הכבוד ר׳ וכן לי׳ בכיי מ׳ ואים וכתב רש״י
 גרסי שם מקום ל״א שהיה טוחן גריסים ע״כ אבל
ש לי׳ ל״א עיי׳ ד״ס עירו׳ צד ל״ח. וכפי׳ ד  ב
 ראשון ג״ל שהוא שם מקום הנ״ל והובא אצל בן
 מתתיהו במלחמו׳ פ״ו עיי׳ 'דלאנד סאלישטינא
 ה״ב תשפ״ה, ונייבויער צד רס־ה. ואולי אבנומוס
 הגרדי(עיייע אבנוטוס) נקרא ג*כ על שם מקום זה
 עיי׳ מ״ש מארגענשטערן בט״ע ליטעראטורבלאטט

 היו״ל עיי הה׳ ראהמער שנה ח׳ סי׳ י׳.
gcrsuma, gersoma 'גרסן (סי׳ בל״ר האמצעי 
 Ausgaben ־ Yermogen, Ein ממון ורכוש,
 הכנסה והוצאה) בם׳ האשה שהלכה היא ובעלה.
 בגטי הכל נאמנין(יבמי׳ קי״ז•) דקא אכלה לגורסינא
ן אביה. ו מ  דבית נשא. ם״ עתידה זו לירש מ
 * [אחי״ה כ״ה בעה״ק שנ׳׳ב ובכיי ל״ד אביו,
 ובדם״ע אבי, ואבי׳.• בנו״ג לגירסנא וכן בסמוך
 ביבמו׳ שם קאכלה לגירסנא דאימא. ופירש״י
 י ג י ע אמי שהביאה לאבי מבית אביה עכ״ל וגס
 הריטב־א בהי׳ ליבמו׳ סי׳ גירסנא: יגיע. אבל לסי
 גזרת המלה מל״ר הרשוט׳ יש להצדיק סי׳ רבינו.
 ולא ראיתי פי׳ נכון להתיבה הקשה הזאת] —

 * גרסין בשמ׳׳ר פפט״ג עיייע קקגדסין במרע
 וט״ש.

 גרע (מליט הוא וכן בל״ם פירושו ענין מניעה
 וחסרון abziehen, abnehmen והשם !ירוןג,
c בר״ג דם׳ יש נוחלין (ב״ב קי׳׳א (Abzug גירועין 
 אלא אמר רבא הכי קאמר ונתתם את נחלתו
 לשאת (במרב׳ כ־ז׳ י״א) שארו לו קפבר טרעין
 ומוסיפין ודורשין (יום׳ מ״ח. זבהיי כ״ה. בכורו׳ מיד
 סע״ט י). סי׳ נרע ו׳ מנחלתו ול׳ טלשארו וצרף
 שתי אותיות הללו ונעשה מלה אחת והיא ל ו
 ודרוש הכי ונתתם את נחלת שארו לו זזה שאמרו
 חכמים גורעין ומוסיםין ודורשין לא גריעה ממש
 דהא דכא אידחי תירוציה דאביי ואמר פכינא
 חדפא מיפסקא קראי ומילתא רדחי בה הדר הוא

ע ר ם — ג ר נ ! ־ = ©  נ

 י) כיח׳ הורגל בזה״ל גורעין לדרוש מתחיל: הפרשה לסופה עיי׳ ירד נזיר טיה דנ״ג סע״ד וירו׳ הוריות ט*א דפיו דע״א.
 ובידו׳ סוט׳ רט״ה ד״כ רעי׳ א אי׳ גורעין לדרוש מתחילתה לסופה ועיי׳ תוספי חוריו׳ דן» ד׳.
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) אלא הכי פירושה קפבר כל , ? א ר  ופשיק ק
 קרא דכתיב לשון קדש. ומפשי לה בל׳ ארפי או
 זולתה אי אפשר להעתיקה כמות שהיא אלא
 נראה כמוסיף וגורע וכך פתרון זה ונתתם את
 נחלתו של מורישה לשארו כלוט׳ הנחלה שמוריש
 אביה לבתו שהיא שאר בעלה כדכתיב ודבק
 באשתו והיו לבשר אחד (בראשי בי׳ ב״י) ומי שהוא
 שארו שהוא קרוב לה אליו תעמוד הנחלה, זה
 פ״ ר״ח ז״ל ובס׳ המקבל בריש גמר׳(ב״ט קיר
 םעיא> והאטד ר׳ יוחנן פשכנו ופת שומטין מעל

 בניו 3) אהני כתבא 4) לגירעון. פירוש לעולם
 בין כתב לו הכי ובין לא כתב לו הכי ומשכנו
 המשכון בפירעון הוא, מיהו אם לא כתב לוי הכי
 ומשכנו כנגד חובו מכוון ועכשיו גרע מאותה
 ד,שומא גרע למלוה וזהו אהני כתבא לגירעון,
 ואם לא כתב לו כך ומשכנו אעפ״י שבמקום
 פירעון עומד אם ם ע ר ע ר 5) גרע עד שיחליטנו
 למלוה ברשות לוה גרע. ובגט׳ המקבל שדה
 מחברו ואכלה הגב(ביט ק״י•) אלא מעתה [שביעית]
 לא תעלה לו בגירוע. פי׳ אשדה אחוזה קאמר
א ") שדה אחוזה בשעה ש י ר  דהיכא דהקדיש ב
 שהיובל •נוהג אש הקדישה משנת היובל ורוצה
 לגאלה הוא עצמו או ישראל אחר נותן בזרע
׳ «יק׳ כ״ז א נ ע ף י ס  חומר שעורים המשים שקל כ
ב ת כ ש לה׳ ו י  ט״ז> ואם משדה אחזתו יקדיש א
ש שדהו י ד ק ל י ב ו י ת ה נ ש  רטט י׳י» אם מ
ו שאש!־ <שס ט׳׳ז)  כערכך יקום 7) ומהו כערכך כמ
 זרע המר שערים בחמשים ,שקל כסף, ואם יותר
 הוא מזרע המר שעורים או פחות נותן לפי חשבון
 זה שכן כתוב <•==> לפי זרעו. וזה השיעור כ ל
) כשרוצה לפדותה ארבעים ותשע שנים 8 ן כ  ש
 שהוא •ובל שלם נותן נ׳ סלעים, אבל אם הקדישה
 אהר שנה של יובל או אחר י׳ או אחר כ׳ פחשב עד
(שס ייח) ׳ א נ ן ש ו ב ש  שנת היובל שיבא ונותן לסי ח

 ואם אחר היכל יקדיש שדהו והשב לו הכהן את
 הכפף על פי השנים הנותרת עד שנת היכל,
 וכמה מגיע לכל שנה סלע ופונדיון דתנן (ערכין
 כ־ה•) נותנין סלע ופונדיון לשנה, ותניא בערכין
 בתוססתא (®״י) נמצאת אומר מ״ט שנה טיט
 סלעים ט״ט פונדיונות. ותניא בתורת כהנים(בתוקותי
 פרשה י׳ &יק י׳) וכי מה טיבו של פונדיון זה והלא
 סלע של תורה אינו אלא פ״חפוגדיונין אלא שתהא
 קולבון לפרוטרוט י), וקולבון הוא מטבע קטן
 שתהא תופפת לאותו פלע. הנתון חתיכות חתיכות,
 שאם בא לגאול מ״ט שנים נותן נ׳ פלע כדכתיב זרע
 חמר שעורים בחטשים שקל כסף ואם בא לגאלה
 פ׳ שנה או ל׳ שנה נותן פלע ופונדיון לשנה
 אעפ״י שאין פגיע פונדיון שלם וכך מנהג בכל
 מקום יש פטבעות גדולים שנושאין ונותנין עפהן
 ויש שברי מטבעות ט־ו למטבע או כ׳ חתיכות
 למטבע הלוקח מקח למטבע שלם אם נותן מטבע
 שלם יצא ואם נותן מאותן חתיכות נותן לכל
 מטבע שתות קולבונו אף כאן בשביל אותו פלע
 אחד המשתכר נותן אותו תופפת. ותנן בשקלי׳
 (פ״א ט״ז והובא בביצי ל״ט: חולי׳ כ״ה: בכורו׳

 נ״י:י האחין והשותפין שחייבין בקולבון פטורין
 ממעשר בהמה וכשחייבין כמעשר בהמה פטורין
 מן הקולבון. כיצד כל ישראל חייבין כל אחד מהן
 חצי טלע שנא׳ (שמות ל״חי • כ־י> בקע לגלגלת
 פחצית השקל בשקל הקדש וכשישקול ח״ב ליתן
 קולבון שלא נתן אלא חצי פלע ובמקום שיש
 שנים אחין אם חלוקין בממון נותן זה משקל שהוא
 חצי פלע וזה שקל שהוא חצי פלע ונותנין שנים
 קולבונין ואם אינן חלוקין בממון אחד הוא נותנין
 סלע שלם ופטורין משני קולבונין ואחד הבעלים
 ואחד כל אדם שוין לגאולה כשיעור זה אלא
 שהבעלים מוסיסין חומש ואינה יוצאה מידו ביובל
 דכתיב <שם י־ט> ואם גאל יגאל יאת השדה

) ובגוף הדבר פי׳ כן גם הרשביםלב״ב שם. ורגט״ה בפירוש כיי קצר בלשונו. . י ה  י) ב״ה בדפ״ר אבל בשדפ״ע ב
ן וסת שומטו מעל גבי בניו וכבר עמד על זה בעל הפשב׳׳ע וכתב דטעות נפל ו כ ש מ ו ה ב ל י ש ה  יי) בנו״ג משכנו ו
ו  בםפרים וצ״ל כמו בדף קייד: והאמר ר׳ יוחנן משכנו ומת שומטו מעל גבי כניו. ותלמיד אחר כתב הפירוש של משכנ
ן ומת וכי בטח״כ לא דק ו כ ש מ ב ה י ש ה  בתוך הגמ׳ עכ״ל אבל מ״ש הוא ז״ל כי בדף ק״ד. גם ברש״י אי׳ משכנו ו
ש דברי ר׳ יוחנן ת״ל שם והאטד ר׳ יוחנן ר י  היטב כי דש׳׳י בד״ה טעטא דכתב לא ציין מאמר הש״ם מלה במלה דק פ
ט ומת הלוה שומטו המלוה מעל בניו וכו׳ כן פירש״י בדף קי״ד: ד״ד. ומשכנו ומת: לוה ו ב ע  משכנו והשיב לו אח ה
, שומטו מלוה וכר הרי פי׳ רש״י בשני המקומות שוה זאם היד. ציין בדף ק׳׳ד. דברי ט ו ב ע  לאחר שהשיב לו את ה
גרס כדבינו בעיה וכגי׳ זו י ט לכן כדוד שגם רשי ו ב ע ן ולא: את ה ו כ ש מ  הש׳׳ם כגי׳ שלפנינו היה לכתוב והשיב ה
: והשיב לו המשכון אי׳ ג״כ בחי׳ הריטב״א לביט ק״ד. וכן משמע מתוך ביאור של ר״ח הובא בשטים ה פ ס ו י ה ל  ב
) כ״ה בכ״י ו״ו׳ ובדפ״ע נשמט. י) ב״ה לנכון בכ״י ויו ול״ד ובדפ׳׳ע בט״ס ב ר ) בנו״ג כתיבה. 5  לב״ם דף קיר. ע״ש. 4
) בתו״כ ה בדפ״ד׳ ובשדפ״ע חפר. י י ) כ ) כ״ה לנכון בכיי דיו, וכדפ״ע נשמט ממלת יקדיש עד יקדיש. 8 7 . ל א ר ש  י
 שם הגי׳ וזיל מה טיבו של פונדיון זה קולבון לפרוטמט ע״כ אבל בבכורו׳ נ׳ רעיא מצאתי כגי׳ רבינו וז׳׳ל שם והלא

 סלע של קודש ארבעים ושמונה פונדיונין פונדיון זה מה טיבו קולבון לפרוטרוט.
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 המקדיש אתו ויסף חטשית כסף ערכך עליו וקס
ן (ערכין כ׳ ה•) אחד הבעלים ואחד כל אדם נ ת  לן, ו
 שוין לגאולה, מה בין הבעלים לבין כל אדם
 אלא שהבעלים נותנין חומש וכל אדם אין נותגין
 חומש הקדישה וגאלה אינה יוצאה מידו ביובל
 גאלה בנו יוצאה לאביו ביובל ואס גאלה אחר
 אינו מוסיף חומש ויוצאה מידו ביובל וחוזרת
 לכהנים דכתיב <שש כ״*> והיה השדה בצאתו ביבל
ם ל ש  קדש לה׳ כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו. נ
ה י). ואסי׳ ז ו ח ה א ד ל ש ן ש י ק ס ו  פי׳ פ
 עושה סירות בשנה ששוין ק׳ סלעיס אינו נותן
 אלא פלע ופונדיון לשנה והיינו דאמרינן באיזהו
 נשך (ב״ט ס׳׳ז סעיב) לענין פרי בנכיתא מידי דהוי
 אשדה אחוזה דיהב ארבע זוזי לשדה אחוזה לשתא
 דהיינו סלע דהוא ארבע זוזי. אע״ג דקא אכיל
 פירי מובא וכסו שנותן הוא הסלע ופונדיון לשנה
 כן כשאכלה הכהן שלשה או ארבעה שנים אפי׳
 היתה שנה שביעית לפניו קודם שנגאלה מנכה
( ן (כ״ה.) 1 י כ ר ע א ב י נ ת ה ד נ ש  פלע ופונדיון ל
 אכלה הקדש בעשר ובחמש עשרה שנה הבעלים
 גורעין הימנו פלע לשנה ומזה הקשה (בב״ט ק״י.)
 אלא מעתה הואיל ושביעית אפקעתא דמלכא לא
 תעלה לו ב ג י ר ן ע [כה־ג בריטב״א ובשט״מ
 יבגי"ג P ייגיייע] כשהיתה לפני כהן אלמא תנן
 י (ערכין שם> נותן פלע ופונדיון לשנה מאותה

 ״ שגאלה והנהו שנים שהיתה לפני כהנים מגרע
 ותניא בתורת כהנים (בחיקותי פרש׳ ד ם׳ פרק י.)
 ונגרע מערכך <ייק• כיז, יי״) מלפד שאם היתה
 ביד הכהנים ב׳ או ג׳ שנים מגרען פלע ופונדיון
ג השיבן <ב״מ שס) שאני התם הואיל  בשנה '
 וחזיא למשטח בה פירי, ליבשינהו ולמהוי ליה
 הנאה מיניה אבל לענין המוכר שדהו לחבירו שני
 תבואות בעינן. ובערכין בר״ג דם׳ אין מקדישין <כ־ר:)
 רב ושמואל דאפרי תחייהו אין פקדישין ליגאל
 בגירוע פחות מבי שנים ״פי׳ אם הקדישה פדוות
 מבי שנים קודם היובל ובא לגואלה אינו נותן
 לאותן ב׳ שנים ב׳ פלעים [ו]ב׳ פונדיונין [ולא
 יותר] אלא נותן נ׳ שקלים שלטים לחומר שעורים,
 מאי טעטא משום דכתיב <ייק׳ כ״ה, נ״א) אם עוד

 רבות בשנים כלומ׳ שעדיין כשהקדישה נשארו ]

 אפי׳ ב׳ שנים לפיהן ישיב גאולתו <ש» פלעופונדיון
 לשנה לכור ואם פחות מבי שנים הקדישה נותן נ׳ שקל
 לכולן". ובפ״ק דקידוש׳(י״י:) תנן וקונה את עצפו
 בשנים וביובל ובגירעון כסף. בגמרא שם(ט״ז•) בגירעון
 כסף אמר חזקיה דאמר קרא(שמית ב״א׳ חי) והפרה
 מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה פי׳ שמגרע מדמיו
 לסי שנים שעברו ופודה את עצמו. * [אחי״ה אף
ה ל  אם כך הוא נוסח הערוך בכ־י והועתק פ
״ אנג״ליק׳ ה מפי׳ ־גפיה כיי לערכין(בקובץ כ ל מ  ב
 רף קמ״ו סע ב והלאה) בכל זאת נראה לי ברור
 כי ערבוב דברים יש כאן כי צ״ע גדול מה שהביא
 בעיה בפי׳ מאמר של רב ושמואל דאמרי תרוייהו
 וכו׳ פסוק מויקרא אש עוד רבות בשנים והלא
 האי בעבד עברי הנמכר לנכרי כתוב ולא בשדה
 אחוזה ועור קשה לי והא הש׳ס עצמו הביא בערכי׳
 שם פשוק אחר והוא אש משנת ך,»בל (ויקי כ״ז, י״מ
 ועוד <שס י״״) ואש אחר היבל יקדיש שדהו וחשב
 לו הכהן וג׳ וכי פלקא דעתך שיפרש רבינו נ ג ד
 הלכה. והנה התוספות בערכי׳ ב״ד. ד״ה רב פירשו
 בעצם תומה הסוגיא כערוך מבלי שהזכירור^ והם
 הביאו באמת הפסוק האחרון של ויקר׳ הנ״ל
 וכתבו שם ודל אבל אס הוא גואל בפחות משתי
 שנים לפני היובל אינו מגרע כלום אלא גואל
 כור זרע חמשים סלעים כדכתיב וחשב לו [הכהן]
 את הכסף ע״פ השנים הנותרות עד שנת היובל
 ונגרע מערכך ופיעוט שנים שתים אבל פחות
 משת• שנים אין לו בידוע וכי עכ״ל ולכן כצ״ל
 ג״כ בערוך. וציון הפסוק אם עוד רבות בשנים
 שייך למאמר דפ׳יק דקידושין שעסק בעבד עברי
ט ״ נ א ד ״ ׳ פ ש ו ד י ׳ ק ו ד י ת ב״ה ב מ א ב  ו
ד ו ע פ ב א י ת כ ף ד פ ן כ ו ע ר י ג ב : ו ב ״ ע  ר
ם ע״ב וזה הפסוק יליף יותר גירעון י נ ש ת ב ו ב  ר
 כסף מהפסוק והפרה שהביא חזקיה בקיד׳ דבבלי
 עיי׳ שירי קרבן לידו׳ שם יען כן הטיב להביא
 בע־ר- את הירושלמי הזה אצל חזקיה דבבלי
י מ ל ש ו ר י ׳ ב י  ובדפוסים נשמטו מלות פ
 והמעתיקים שלא גפרו וסברו ערבבו ובלבלו הדברים
 ולפע״ד לולי פי׳ רגט״ה כצ״ל הצעת שני המקומות ן
 ״ובערכין בר׳׳ג דש׳ אין מקדישין(כיי•־) רב ושפואל
 דאמרי תרוייהו אין מקדשין ליגאל בגירוע פחות

 י) ב״ה לנכון בכ״י ר׳׳ו וליד ורפיר, ובשרפ״ע חסר. ובמימון כזה פירשיי על סדר המקראות בויקרא כיז י׳׳ז והלאה ואולי
 שניהם ממקור אחד שאבו והיינו מפירושי של ר׳ משת הדרשן מנרבונא עיי׳ עליו במבוא צד XI. *) אבל שם לי׳ בגי׳
) בנו״ג בתויכ ונגרע מערכך את מן ההקדש שאס אכלה ההקדש שנה או שחים לפני היובל אי לא אכלה  זו עיש. 3
ן סלע ופונדיון לשנת ת ו ה סלע ופונדיק בכל שנה ושנה. וכ״ה בערכי׳ כיה. רק שם הגי׳ נ כ נ  אלא שהיתה לפניו מ
. ^ ג ה וזה לפי ענין אחד הוא עם גיי רבינו מ כ נ  אולם לגי׳ הילק׳ בחקותי רמז תרע״ז דף קציט עיג אי׳ גם בערכי׳ מ

) וכ״ה כמשני ירו׳ ובתוי״ט, אבל במשניו׳ ובמשנ׳ דבבלי ליי. 4 
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 מבי שנים. סי׳ אס הקדישה םחות מב׳ שנים קודם
 היובל ובא לגואלה אינו נותן לאותן ב׳ שנים ב׳
 סלעים ב׳ פונדיונין אלא נותן נ׳ שקלים שלטים
 לחומר שעורים מאי טעטא משום דכתיב מיק׳ כיז
 ייי״ ואם אחר היובל וגי וחשב לו הכהן את הכסף
 ע״ס השנים הנותרות וג׳ כלומר שעדיין כשהקדישה
ו ת ל ו א ם ג י נ ש י ה פ  נשארו אסי׳ ב׳ שנים ל
 [כצ״ל ומעתיק אחד הסביל לתקנו לפי לשון
 דקרא להשותו למאמר ראשון של אותו הפסוק
 אם עוד וגי] סלע ופונדיון לשנה לכור ואם פחות
 טב׳ שנים הקדישה נותן נ׳ שקל לכולן. ובפ״ק
 דקידושי׳ <י״י:> תנן וקונה את עצמו בשנים וביובל
 ובגירעון כסף. בנם׳ (שם ט״ז-> בגירעון כסף אמר
א (שמות כ״א׳ ײ> והפדה מלמד  חזקיה דאמר קר
 שמגרעת פדיונה ויוצאה. סי׳ שטגרע מדמיו לפי
׳ ב י ר ו ש ׳ י ס  שנים שעברו וסודה את עצמו, ו
 ובגירעון כסף דכתיב אם עוד רבות בשנים".
 ואחר סידור הדברים הללו חשכה ואפלה מנודח. —
 והשם גריעותא פי׳ בל׳ ארמי מה שנגרע כלוט׳
 הפסד ד״ט ב״ק צ־ט סע״ב תרתי לגריעותא. יבמו׳
 קכ״ב: מאי גריעותא דפונדקית. חולי׳ ה׳ 5 גריעותא
 היא. ברכו׳ ניו. מפשר ליה לגריעותא, והפכו
 שם למעליותא. ופעיל בבינוני נימיי ע׳ גריעא
 דכולהו עיי״ע טלא. יבמו׳ נ״א. גריעא ממאמר.

 ביר פכ׳׳ח הגרועים שבהם] —

Trau- fcipuov גרע <מן השם גירוע = גרעין כליי 
 bonkem חרצן הפנימי של ענבים נבנה הפעל
 נרע ם״ נעשה לו גרעינין, ועיי׳ עוד למטה גזרה
 אחרת) בם׳ כיצד מברכין בגט׳ חוץ ק היין (ברכו׳
 ל״י •׳> ובפסחי׳ בס׳ מקום שנהגו בגט׳ כיוצא בו
ג יע״א> והתנן בפ״ד  <ה)מוליך (פסחי׳ ניב סע׳׳ב מי
 בשביעית <מיי> מאימתי אין קוצצין האילן י)
 בשביעית ביש אומרים האילנות *) משיוציאו
 וביה אומרים החרובין(משישרשו) 3) [משישרשרו]
 והגפנים משיגרעו 4), אמר רבי אסי' הוא בוסר

 הוא גירוע הוא פול הלבן. פי׳ הא דתנן בגפנים
 טשיגרעו בעת שיהיה בוסר ושיעורו בסול הלבן
 יש לו גרעינא ואז נקרא פרי ואסור לקצצו
 ולהפסידו דלאכלה אמר רחמנא ולא להפסד י).
 •רו׳ ספיד (יר ל״ת ע״» תני ר׳ חינגא כר פפא")
 חרובין שלשולן הוא חנטן, גפנים משיגרעו י)
 אמר ר׳ יונה טשיזחילו [מים] כמה דאת אמר
 (איוב ל״י׳ כ׳י״ כי יגרע נטפי מים 8). ובר״ג דם׳

־בת עיי °ע״א 1יעי-) איבעיא להו ,  המוציא יין (
 גראינין תנן <כמ,!5נה עיי •־> או גרעינין תנןאטר
 רבה בר ע ו ל א י) ונגרע מערכך מיקיא כ״ז. ייח)
 פ״ גרוע שכפרי ס״א שהגרעינין ג ו ר ע י ן את
 האוכלין. ס־א נלעינין והנם בע׳ גלעי * [אחי״ה
 עיייע גלען ומיש. והנה לדעת ריח והערוך משיגרעו
 נתפרש מן השם גרעין וכיה בפיה״ט לרטבים
 בסוף שביעי׳ וכיה בשט־ט לברכות בספר ברכה
 משלשת צד י״ז ע״ד וזיל והגפנים משיגריעו פי׳
 שיש גרעינים בתוך הגרגיר ע״ב וכלשון הרטבים
 אי׳ בפי׳ הראשון של רע״ב ומ״ש פ״א הוא גמרא
 ערוכה כמו שהעיר בעל תוי״ט. וישוב לזה עיי׳
 בלימוד ערוך ברכו׳ צד י״ז ע״ב אות ייז. ורש״י
 בברכו׳ פי׳ בע״א יען שלא ראה אז עדיין את פפר
 הערוך וגם לא שמע ממנו עיי׳ במבוא פיג וט״ש.—
 והשם גרעין, גרעינה אי׳ עוד בברכו׳ ל״ט רע״א
 דכי נטי שקלת לגרעיניה ובו׳ ב״ה בגליון כ׳׳י
 וכ״ר, בכיי ס׳ דכי שקיל לגרעיניה עיי׳ בדם ברכו׳
 צד קיו. שבת כ״ט. אין מפיקין בגרעיניהן. ושס
 תמרים דמעיקרא גרעינין והשתא גרעינין וכוי׳
 יומי ע״ג! כמוה וכגרעינתה עיי׳ גי׳ רבינו ושאר
 השנויים בע׳ גלעין. ירו׳ מעש׳ שני פ״א דט״ח
 ע״ד משתפרוש גרעינה מתוך האוכל. גרעין ל״י
 הוא ואולי"הוא בהיפוך האותיות בל״ם פי׳

 חרצן של ענבים]—

 גרע (מל״ט ירמי׳ מיח, ל״ז פי׳ גלח שער ראש
Barbier וזקן והשם גרע וכיה בל״ם גרעה 

ץ ז • • ו ״ ז  ן

) וכ״ה בכ״י מ׳ לשביעי׳ ובדפו׳ אי׳ את האילן ובברכו׳ ובפסחי׳ את האילנות וכיה באו״ז הלכי סעודי ססי׳ קס׳׳ג.  י

) וכ־ה בפסתי׳ אבל הוא טיס וצ״ל כפו בברכו׳ ובעד׳ שרשר.  *) בנו׳׳ג בברכו׳ ובפס׳ כל האילנות. ובשביעי׳ כל האילן. 3

) כל זה לקוח מפי׳ ריח לפסחי׳ צד פיט. ) כפסחי׳ משיגריעו וכיה ברש״י שס אבל בכ״י ב׳ פשיגרעו עיי׳ דיס שם. 5 4 

) וכ״ה בפי׳ ריח  כמו שהעירותי בע׳ בסר א׳. והירו׳ של פנים הובא ג״כ מריח שם. •) ובפי׳ ר״ח הגי׳ תאני רב הונא. 7

ם וא״כ י ל מ ח ו י פי׳ זה נ״ל לגזור גרע מל״ע פי׳ ז פ ל (  וכיה בידו׳ במשנה אבל בידו׳"גמרא שם אי׳ משיגריעו. 8

ע כמדבר ו ר  גיע כמו גרא וכן הוא בפנים גראינין' אצל גרעיני! והשם באבדר־נ פ״ד ולישמעאל בן חנניה קרא לו ג

 שמחזקת מימיה פי׳ נהר ומקוה מים כמו גרוא בל״ע £Fluss, Wasserteich \js. ״) כ׳׳ה לנכון בכיי היב וכיח

א בר עולא וכ! הובא באו״ז הלכי ערלה סי׳ שכ״ג בשם רבינו. וביוחסין השלם צד קפ״ג אי׳ שתי ב  בכ״י מ׳ ובנויג ר

ה ב ה  הנוסחאו׳ רבא בר עולא ורבה בר עולא ועוד שם ג״א רבינא בר עולא. — ובדפ״ע אי׳ בע׳ הנוכחי רבה בר א

 ונראה שהוא טיס.
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Barbior, minutor גלח ומקיז דם עיי׳ ל״ר האמצעי׳ 
 Aderlasser) בסיג דפי י׳ יוחסין (קדוש• פ״ב.) י׳

 דברים נאמרו בגרע וכוי. ובטבעת פי״ב בכלים(מיה
 מסמר הגרע טמא י). פי׳ מרע הדם והוא הספר.
 ובמגילת איכה (6׳ רבתי ד״ה הר מאתינס אהרון)
 חד מן תונס *) וכו׳ עד אמר חד אנא מייתי ליה
 רישיה נריע י). ובחלק בסוף ענין םנחריב (סנהד-
 *יי•) גרעתיה 4) לארמא ושפר ליה אתלי ליה
 נורא בדיקניה ולא שבעת חוכא מיניה 5). פי׳
 גלחת זקנו וחרפתו ושפר ליה שלא כעש אתלי
 ליה נורא ולא שבעת חוכא מיניה שתעשה ממנו
 כל מיני לצנות. ותגלח את שבע מחלפות (שופטי׳
 ט״ז׳ ייט> תרג׳ וגרעת, וכן ויגלח את חצי זקנם

 (שיב י׳׳ י׳) תרג׳ וגרע. • [אחי״ה בנו״ג בתרג׳
 וגדעת׳ ונדע אבל בד׳׳ד. א׳ י״ט, ד׳ תרג׳ ויגלחם
 וגרעינון. — גרעה קומתו של אדם ויותר טיב
 נדעה עיייע גדע. — ודע שבדפוסים הישנים נכללו
 כל דברי שלשה ערכים בע׳ אחד גרע. ויותר טוב
 להפרידם כמו שעשה כבר רמ״להכל לפי ענינז אע״ם
 שיש קצת שייכות ויחוס לשלשה ערכים בינם

 ובין מושג מניעה, חשרון ופחיתות] —

 נדף (בל׳ע ~=זי־י ענין סילוק הסרה ומשיכה הוא
 ״ wegraffon, wegspulon וקרוב למלה פרסי׳

g עיי״ע גרב אי) בפי כירה(שבת r e i f e n d&r 
 פ״ג ט"» י1 ל״י •י) בגפת או בעצים לא יתן עד

 שיגרוף. ובם׳ ריא אומר תולין (שם ק״ט:> גורפין
c מלפני הפטם. ובפסחי׳ בפי מקום שנהגו <נ״ה 
 גורפין מתחת רגלי הבהמה. ובם׳ המביא כדי ״ן
 <ביצ׳ אין גורפין תנור ובידים. ובשבת בפי
 כל הכלים (שבת קב״ב דע״» מגריפה לגרוף בה את

 הגרוגרות. ובס״ג דם׳ כל שעה (פסחי׳ טיב•) אשד,
 לא תלוש [וכוי] כפים הגרוסין. פי׳ משופין לשעה
 פן הנהר כמן(שופטי׳ י•׳׳ כ״א> נחל קישון גרפם.,).
 ובריג דאלו עוברין בפסח (פסחי׳ מיד-> אי דקא
 ג ר י ף ואכיל בטלה דעתו אצל כל האדם כלום׳
 שאוכל הכותח בעיניו שאין טובל בו שוס דבר 7).
 וברי׳ ב״ק בגם׳ הצד השוה שבהן(ב״ק י׳•) פותקין
 ביבותיהן וגורפין מערותיהן. ובהגדת ילפתו ויהי
 כל־ הארץ שפה אחת (בתנתו׳ נח ליי אבל קרוב לגי׳
ב  הערוך אי׳ בילק׳ נח רמז סיב ע״ש והוא בב״ר פליח) ה

 לי אבן והוא נותן את המגדף 8). ובפ׳יח בכלים
 (טי"י» היתה גורפתו והכה הקוץ וכו׳ פי׳ אם היתד.
 פושכת האפר פן התנור או נשרפו ידיד. והן
 טמאות והכניסה ידה בפיה ונגעה בדבילה של
 תרומה נטמאת בידים מפואכות. ובסיב בתמיד
 <מ״א דף כ־ח:> ונטלו המגרפות והצינורות. ובפ״ג
 (ל׳:) מיריחו היו שומעין קול הפגריפה. ובפיה
 <שט ל״גי> נטל אחד את המגריפה וזרקה בין האולם
 ולמזבח. ובהפ״ף פייג בכלים <ט״י> מגריפה שנטלה
 כפה טמאה מפני שהיא כקורנם י). ויעיו תרג׳
 (אונקל׳ שמות כ־ז׳ ג׳> ומגרופייתיה. * [אחי״ה והפעל

 נמצא עוד בשבת ליו % אע״ם שאינו גרוף ואינו
 קטום, ושם ל״ז. אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה
 גרופה ואינה קטומה, ושם הרבה פעפים, וכן בדף
 ל״ח: ופ״א. ושש פוליאר הגרוף עיייע פלייר וע׳
 אנטוכי. ירו׳ פיאה פ׳ז ד״כ: מה הדין דכתיב
 (ייאל איי י־י> עבשו פרודות תחת מגרפותיהם א״ל
 תחת שהיינו גורפים דבש הרי אנו גורפין רקבובית.
 ירוי פסחי׳ פ״ב דכיט עיג איזיל גרוף תחותיהון,
 ירו׳ ביצי פ׳ד דפיב ע״ג איזלין גרפץ, ירוי פיק
 פיא ד״ם פע״ב נרפין לון. ומחברת הערוך לר״ש

) ב״ה בב׳׳י ) ובתוספתא כלי׳ ביט פ״כ איי מסמד הגרוע [וצ״ל כמו בגי׳ הר״ש בבלי׳ י״ב מ״ד הגרע] טהור ובו׳. 1  י

) בנו״ג חד מאתינס וכו׳ אמר לון חד אנא איזיל ואייתי ליה  ל״ד ודפ׳ו, ובכ״י ב״ר מן תנס, בדפ״ר ופיזי מן תינש. 3

) בנויג גרירתיה לארמאה וכו׳ ובכיי ) כיה בב״י ו״ו, וברפ״ע גרעיתיה. 5  ורישיה גריע, עיי׳ מ״ב שהביא שם את הערוך. 4

 שים ובאה״ח ובילק׳ כ״י (אצל ד״ס סנהרי צר ק״מ) הגיי גרידתית ובילקי ישע״ סרט״ז רעיו גררתיה וכו׳ ושש הגי׳

) וב״ה מפורש בפי׳ ריח לפסחי׳ צד ע״א והובא פירושו בהגמ״״מ הלב׳ חמץ ומצ׳ פ״ח הלי״א  במקום חוכא: חרפה. י

 ובעצם ראשונה פי׳ כן הרי״ף וז״ל במים הגרופין פי׳ מים שנשאבו בו ביום עכ״ל וכ״ה הלשון של הרטבים בהל׳ חו״ט

 שס ועי״ ב״י באו״ת ס״ תנ״ה וכן פי׳ הדיצ״ג בהלכי פסחי׳ צד צ״ב במים הגרופין מן הנהרות ומן המעיינות עכ״ל וג״

 ריח הביא רבינו כבר בעי גדף א׳ ע״ש. ודש״י פי׳ בעיא וכפירושו פסק המחבר באו״ה סי׳ תנ״ה וכמו כן פי׳ האו״ז הלכי

) וגי׳ גריף אי׳ גיכ בפי׳ ב מסייעה לדעת דיה וערוך ורעמיה. 7 א  פסחי׳ סי׳ ר״ם. והוראת המלה גרפ בל״ע פ״ ש

 ר״ח לפסח״ צד ע״ד וכיה בע׳ שטר אי לפי גי׳ כ״י ק״ט וברפ״ע שש בטיס גדיף, ושש ג״כ הג״ האחרת אי דקא שריף

 וכ״ה בנוסח׳ בפסחי׳ אי בעיני׳ דקשריף וכוי. והראייה פי׳ ג״כ מים הגרופין ודיל מים הנשרפין במורד עיי׳ חיי הריטביא

J גמע עיי׳ רשיי לע״ז כ״ט: ד״ה שורפה ותוספי נזיר ל״ו: דית הנח ובגי׳דקא שריף ע ״ ל  לפסהי׳ מ״ב. ופי׳ דקשריף ב

 אי׳ גיב בגט׳ כנזי׳ שם אי דקא שריף ליה מישרף בטלת דעתו אצל כל אדם יפירש״י שגומע ואוכל וכוי ועיי״ע שרף

ב — ובכיי מ׳ לפסחיי חסרה מלת קשריף וליי ג״כ גי׳ גריף וחי׳ שבעל ד״ס לא העיר שם א ו  שפי׳ רבינו שרף: ש

 מאומה מזה. 8.) עיייע מגרף. •_) ועיי״ע מגרף ושם פירשו רבינו כדברי רהיג בסד״ט צד ט׳.
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 פרחון ע׳ גרף פי׳ מגרפותיהםז החפירה שחופרת
 וגורפת המחרישה מאין מטר עכ״ל. ־וא״כ גוזר
 הטלה מל״י וכן. בל״ם ^ פי׳ חפר
 וכרה ומצאתי און לי מויק״ר פכ״ז חרובא זביגיה
 מהאי גברא ו ג ר י ם ת א ואשכחי כה סימא פי׳
 חפרתי ומצאתי אוצר• ועיי״ע פחת. — ב״ר פכי ח
 התחילו גורסים ומשליכים ליאור. ושם סס״ז
 התחילה גורסת מחוטמה ומשלכת. והשם ביצי כיח:

 גריפת תנור וכירים] —

י פי׳ כלי כגון צלוחית ועוד זולתו ־  גרף (סי׳ ^
^ = עצ־י סי׳ כלי J T או מלש׳ סיסי 
 עמוק ובדרז״ל כלי שבו אדם נמנה ועושה צרכיו
 .Nachtgeschirr) בם׳ כל כתבי בגט׳ דכופין צואה
טל  של קטן <«י» ק=״א:> גרף של רעי. ובסיג תו
 אדם (שם קמ"ג• ביצ׳ כ"א: ל"י:> וכי עושין גרף של
 רעי לכתחילה. * [אחייה ובניה בברכו׳ כ״ה: גרף
 של רעי ועביט של מי רגלים וכר. שבת מ״ז.
 מידי דהוה אגרף של רעי וכו׳ גרף של רעי מאוס
 וכו׳ גרף של ריעי מיגלי וכו׳. ירו׳ ברכו׳ פ״ג ד־ו
 ע״ד גרף אחד של ריעי ואחד של מים וכו׳] —

 <איב פי׳ כלי מיוחד לצואה). *

 * גרף ׳(פי׳ בל־ר gravido, gravis ענין הריון
 schwanger sein) שלא יהו אומרין גרוף
 מביתו של אבימלך ג־ל שצ״ל גרופה פי׳ שלא יאמרו

 ששרה מאבימלך נתעברה.

dick, compakt gr ev u g גראפא (סי׳ בל״ר האמצ׳ » 
 עב וחזק) באפתיר ם׳ בהראותו % במה
 אנן אכלין יומא דין בטלופחין דטמאשא או
 דגראפא פי׳ במה אוכלין היום בעדשים שטובלין
 בו את הפת כלומר מרק של עדשים או בעדשים
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 שמבשלים לאכילה עבה וגסה שיש בה כדי
 לשבעה. ובעל מ׳כ נדחק. •

 « גרופינא = אגתפינא (שם הר אחד באיי אולי
mons על שם מלך אגריפא נקרא 
 Agrippina) בר״ה כ״ב: ומאין היו טשיאין משואות
 מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא לגרופינא ומגרופינא
 לחוורון וכו׳ בתוםפ׳ שם פ״א הגי׳ גרופנה, ובידו׳
 בטשג׳ נ׳ פ״ב גריפינא. אבל במשניות נאפולי
י ב׳ד׳:> הגי׳ אגרופינא ם י  ובב״י ב׳ לריר! <עיי׳ י״ס ש
kurn Surtubeh וזה נ״ל עיקר. והר סרטב נקרא היום 
^ 0-0j^* עיי׳ ראבינזאהן פאלישטינא במפתח ׳  י

 של ח״ג צד 1026.

 גרפית (פי׳ בל״י;Reis, Zweig, xap^o חוטר וגזע
graffi01um1 וענף ואולי מזה ל״ר האמצעי׳ 
 ענפים קטנים לנטיעה. ועוד בל״ע קנה
 וסוף Binsen) בסוף המוכר את הספינה (ב״נ 0׳.)
ה ע י ט נ ׳ ה י  זתים לקוץ מניח שתי גרופיות. פ
. ותנן ( ' ת י פ ו ר ת ג א ר ק ה נ נ ט א ק י ה ש  כ
ם (מי") גרופית של י ^ כ ב ב ״ י ת פ ע ב ף ט ו ס י ב ט  נ

 זית טהורה עד שתישלק, ופירושו קשרי זתים והן
 כגון אטירין כדתניא (כתוספתא כ״ב«״י> זתים לקוץ
 אינו רשאי לשרש כולן כאחד אלא מניח ב׳
 גרופיות בעיקרן ונוטל השאר י). פ״א גרפית
 מדד, .היא כגון פקק הקנים והגפנים י). ובם״נ
 דפי מרובה (ב״ק«׳'*•> וקוטמין נטיעה בכל מקום
 חוף מגרופיות של זתים, פי׳ ענף של זתים. סי׳
 ר׳ נחום בזית כביצה מותר 4). ובביר פכין(ספכ״ח
ה י ה  ובכיי 1״ו ליד בנכון פכיי אכל ניש״ע כ"ז> על ש

ה גלגלו הקביה מ ק ל ש ת ש י פ ו ר ל ג ו א  ש
 והביאו בימי דוד י). ובפל־ב <סטל־א> ואתה קח

. גרופיות היינו נטיעות ) ובשט״ט לב״ק פ״א בפורש כן בשם הגאון וזיל חוץ מגרופיות של זית חוץ מ נ ט י ע ה של זית .  י

 וכו• עיש ובשט׳׳ט לב״ב הנ״ל מפורש שתי גרופיות שהן שתי ארכובות Pfropfreiser והיא היא. י) כדפ״ר נשמט

ב פי.  בטעות ציון הלזה. וכפי׳ רבעו אי׳ ג״כ בפי׳ סדט״ה צר ח׳, רק רה׳יג הביא במקום התוספתא הניל משנת כי

 וריש לכלי׳ שם (ואחריו נגרר דע״ב) פי׳ גרופית של זית ענף של זית וכו׳ עיש והוא כפי׳ רבינו בסמוך. ועוד הביא

ק ב  שם תוספתא וזיל ר׳ יהודה אום׳ העושה כלים מגרופית של זית טהור מפני שהן מתוסרין שליקת וממירין את מה ש

ו של זית וכוי. •) וכן משמע משקלא פ ג  עכ״ל׳ וכיון הדיש לתוספת׳ כלים ביט ספ״ב רק שם אי׳ בטיס העושה כלים מ

כ והוא הדבר שכתב הרמב״ם בפירושו לביב  וטריא של גמר׳ ביב פ׳: ורגט״ה כ״י פי׳ גרופית: טפחים סמוך לקרקע ע׳

כ ועיי׳ חוייט ב״ב שם. יפי זה גזרו הטלה מלש׳ אגרוף וגרופיות כמו  שתי גרופיות שיעור שני טפחים על הארץ ע׳

ה חוץ וניי כתב ויש מפרשי! שני אגרופין והוא יותר נכון  שני אגרופי! וזאת גם דעת רש״י בב״ק פ״א ועיין תוספי שם ת

) בנויג ה ניל להביא ראיה לפתרק המלה טליע פי׳ מדה לדבר יבש. 4 ר  ע״כ. ולמה שפי׳ דבינו בע־א גרפית ט

 שם סוף העמוד היל פי ר׳ תנחום ור׳ ברייס משום זקן אחד בזית כביצה. וגיי ד׳ תנחום ור׳ ברייס אמרי משום זקן

 אחד אי׳ עוד בכיק פ״ב. ובעל סד״ח גרם בשתי הפעמים ר׳ חנחום וד׳ בידים וכו׳ והיוחסין השלם צד ק״ב: גרס בברכו׳

ם אפר ו ח  נ״ה: אמר רבי חנחום אפר ד׳ כיריס משום זקן אחד וכ ״ה באמת בע״י הראשון אבל בנו״ג בברכות ובכ״י בבית נתן א״ד נ

 ר׳ בידים וגי׳ ד׳ נחוס במקום ר׳ תנחום נמצא עוד בביי פ׳ ובפתרון החלומות ח״א שער ז׳ פ״א הובא כריס ב;רכו׳

) כ״ה לנכון בדפיר ודפא״ט וכ״ה ב ב״ר רפ״ט זרפסיר  קנ״ב: וא׳כ גם כאן יש לרבינו על מה שיסמוך בגי׳ ר׳ נחום. 5
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 לך מכל מאכל אשר יאכל זמורות לנטיעות
m בנרג n x j * .יחורים לתאנים גרופיות לזתים 
 גרוסות אבל בפל״ו בנכון ונרוםױת לזתים, ושם
 היחיד בטיס ולא גירופות אחת וצ״ל גרופית, וכיה
 לנכון בפי׳ רשבים לב״ב סי. עיש. ובעל מ״כ
 בסל״א כתב הקבוץ גרוסים ובתוספי ב״ק פ״א.
 דיה חוץ גרסו ג״כ בשם הערוך גרופיים וזיל ובערוך
 סי׳ מגרופיים ענפים וענפי הדת קרוץ גרופיים
 כמו יחור בתאינה וזמורה' בגפנים שכל אחד יש
 לו שם לבדו וכו׳ ע־כ. ג״ל שערוך יותר שלם היה
 מונח לפניהם וכן משמע מחי׳ הרשב׳יא לב״ק שם
 עיש, ועיי׳ עוד רשב־ם ב״ב הנ״ל ומ״ב לב״ר פל״א.
 ובדפ׳ע נשמטה שורה שלטה זו שהביאו ד,תוספי
 והרשב״א. ויתר הדוגמאות כאלה עיי׳ בספ״ג של

 מבוא] —

 * גךיפות עיייע אגריפס ועי או.

 גרץ <= גריצד! ס״ בל־ם גייצתא פת לחם וחלת
 לחם עבה B1-ot, Brotkueimn וכן בל ע
rundur Brolkuchen o חלה עגולה) בפ״ב 0 ^ 
 בױ״ט (ביצ׳ פ״ב מיו יף כ״א:> ובכל המטמאין ם״ג
 בעדיות <ט״י) אמר רבן גמליאל מימיהן של בית
 אבא לא היו אופין פיתן גריצין אלא רקיקין י)
 סי׳ תרג׳ חלות (ויק׳ זי׳ י״ב> גריצן והוא לחם עב.
 ובסי כל שעה בגטי ו א ל ו ד ב ר י ן C (פ™,׳ ל׳׳י-ז אמאי
 קדו ליה פת עבה תפישא בלישא בגירסא.* [אחי״ה
 כ״ה בכיי ו״ו, ובדפ״ע אי׳ דנפישאבגירצא, בנרגמשום
 דנפישא בלישה. וא״ב בכיי ו״ו שתי נוסחאות טדובקות
 הן. ולפי זה לישא היינו גריסא ויתכן שהוא ל״י
 אטצי להם שלשין אותו. ובסד״ט צד ה׳
 סי׳ רהיג והקרץ בנתיים (כלי׳ ח׳ יי) פ״ ככר ע;ול

 צרכו. פ״א גרגרים של ערלה. * [אחי״ה וכפ״א
 א" בם״ ר״ח לפסח״ צר ט״ב, אבל פ" הראשון
 נ״ל עיקר כי כן פתרונו בל״ם הנ״ל וכן פירש״י
 ו לפסחי׳ ד־ה גוהרקי בוסר זיתים קטנים וכיה
 בתוסם׳ נזיר שם ד־ה גוהרקי. ודע שגי׳ גוהרקי
 אי׳ גם בכ־י ט־ ובכל מקום שהובאה הטלה וכבר
 הגיה לנכון בעל קרבן נתנאל לפסחי׳ שצ״ל
 ברא״ש גורקי ובאמת ב״ה לנכון בפי׳ ר״ח ובעל
 ד״ם לא העיר על זה. וגם הח׳ לעװי ערך המלה

 בסדר גוהרקא וטעות הוא.
 * גירקרדין (פי סיד של קרדין Gyps von־
 weisser Erde, creta) בירר שבת פ״ז
 ד״י סע״ב ההן דאגין גירקררין וכו׳ בנו״ג נירקררין
 ובדם׳ זיט׳ גירקדרון וכבר פירשתי בע׳ אגין נ׳ ע״ש
 ועיי׳ עוד המשכיר בזה הערך. והחי לעווי גזרו מל״ע

 ואינו נכון ועוד עיייע גרתיקון.

 * גרש פי׳ בל״ע משך לצד עצמו וכ״ה
 גרש בלים an sich ziebon, reissen) ירוי
 סוף כלאים דל״ב רע״ג יהבון משיחתא ברגליי ואין
 עניית אתון גרשין. פי׳ תנו חבל ברגלי ואם
 אתעכב תמשכוני לצד עצמכם,ובדרך הלצה אמר
 ר׳ חגיי ככה למה שחשדוהו. כי תואנה הוא מבקש
 ללכת לריש גלותא לבבל. ובעי גדש פירשנו

 בע״א ע״ש היטב.

 * גדיש (Zermaimtcs, Graupo) ברות רבה ם׳
 ויאמר לה קערה של גרישין׳ ושם פ׳
 ותקם היה מבקר [וצ״ל טבקיר] גרישין והוא מל״ם
 גרש כרמל ועיי״ע גרס אי. ועוד עיי׳ המתורגמן
 ע׳ גרש ב׳ שהביא גי׳ התרגום מה שלי׳ לפנינו.

 שטו קרץ וכו׳ וכ״ה בע׳ קרץ ג׳ עיש והוא ממש
II CglilCi־ Mil V I I1V «111 /Mr w 1!•̂  I 1 )  f י י. 1

^ bung, Ehescheidung) ב״ר סי״ט דנתי אותו בשלוחין ה ל ו ג  ל״ע הרשומה] - (א״ב פ״ בל״י מין חלה ע

 * גרושין, גירושין <פי׳ ענין הרחקת דבר בע״כ
Wegtrei- ובפרט שליחת אשר, ע״י גט 

 גרקןא] פי׳ <<unreifc Beeren •1 בוסר
 גרגרין של ענבים או כל פרי שלא בישל כל
ר בר רב ) מ : ה י  צרכו) בר״ג דפי כל שעה <פסחים כ
 אשי אשכחיה לרבינא דהוה שייף ליה לברתיה

 ובגרושין ושם דנתי אותם בשלוחין ובגרושין ועיי׳
ן גיטי׳ פ״ו: . יבמות לי  בפתיחתא דאיכ״ר סי׳ ד
 קידושין או גירושין ושש הרבה פעמים. גיטי׳ ס״ד.
 דלגרושיןיהביה ניהליה וכוי, בעל אמר לנירו׳ ושליש
 גרקי דערלה. ובר״ג דשלשה מינין אסורין בנזיר אמר לגירושין וכוי. סנהד׳ כיב. בוא וראה כמה קשץ
 (ל״י:1 אף כל פרי מהו גורקי. סי שלא בושל כל 1 גירושין שהרי דוד המלך וכו׳ ועיי׳ כסף משנה רס״ג

 וריש מדרש דוח אבל בביר ספג־ה הגי׳ עיי שהיה שאול מגרופות של שקטה. ובדפוס פיזי׳ וויני׳ ובאסיל בטיס הגי׳
ל גרופיות. ונכון אי׳ בידו׳ ע״ז פיב ד״מ ע״ג מר ר״ל שאול גרופית של שקמה היה. וברות כ ו  על שהיה שאול א
 רבת שס שתית (דור) גרופית של זית. ובתנחומ׳ ס״פ בחק־תי יפתח ש־ית רש בתורה כגדופו של שקמה.
ן גריצוח וכיה בתוספת׳ עיז רפיח איןמוליכין ת י ) בנויג פתץ גריצין אבל בירו׳ במשנ׳ ובגמ׳ שש דס״א ע״ג הגי׳ פ  י
 עטו גריצות לתנור וגי׳ פיתן כיה גם בכ״י ט׳ ועור שם הגי׳ גרוצות עיי׳ דים ביצי דכ״ה: ושש מצויין גי׳ כיי רי״ף
) ר״ב ביון על ;J?0׳;׳ פי עגול וכ״ה בעיר דוד לר״ד רי לארא  פתן גריסות, וברא״ש בדיו גריסין. *) ב״ה בדפ״ר. נ
y פת מקמח סולת וכן גוזר אומר j d r r ,  ואין נ״ל ויותר טוב היה לתש לרמוז על ל״י ;,׳JO׳׳!' פי׳ קמח סולח וממנו :

 חח׳ לעווי בעמת״ר.
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 מהלכי מלכים, וכנסת הגדולה ארח דקט״ב רע״ג
 שהאריך על ענין אבישג. ירו׳ קידושי׳ פ״א דנ״ח
 ע״ג בישראל נתתי גירושין לא נתתי גירושין
 באומות העולם. ונבנה השם מהפעל גרש וענינו
 ידוע מל־מ ורבז״ל נשתמשו בו גם בהתפעל ן
 גיטין ס״ד 5 פיה מתגרשת, שם ס״א. בזמן
 שנתגרשה מן הנשואין ומודין בנתגרשה מן האירוסין
 וכוי, ועיש עמוד ב׳ בגט,. ב״ר פכ״א ויגרש את
 האדם «י»ש׳ גי׳ כ׳׳י) ר״י ורשב״ל ד״י אט׳ כבת
 בהן שנתגרשה וכו׳ ורשכ״ל אט׳ כבת ישראל
 שינגרשה וכוי. ובאתסעל בהבלעת התייו 5 גיטי׳
 עיח. בת אינרושי היא אבל נתן בידה והיא ישינה
 דלאו בת איגרושי היא וכוי, ושם פ״ד. בדידה

 קיימא לאיגרושי.

 « * גורישיה בילק׳ איוב רמז תתקכ״ה הביא מויק׳׳ר
 <בלי ציון והוא פרש׳ כיה) והיא (ר״ל
 תרנגולה) מנקרא ליה גוריש־ה ונ״ב פי׳ כרבלתו
 וטעות הנראה י לעינים הוא וצ״ל בשתי תיבות
ה כפו שאי׳ בוי״ק שם. וכבר עמד י ש י ו ר ג  ב

 על זה כעל כיב ע׳ גרש.

 גרתא =׳ נוריתא <סי בל־ע מן עוף של ים
( ' ף ו  Wassorvogei) בפי אלו טרפות בגט׳ סימני ע
 (חולי׳ ס״ב>, ובנדה בעי בא סימן התחתון »׳:> דרש
 מריטר תרנגולא 2) דאגמא אסורא חזיוה דדרסא
 ואכלה היינו גוריתא. ובס׳ כל הבשר בגט׳ הכחל
 (חילי׳ ק׳יט:>"אסר לן גוריתא התיר לן לישנא
 דכוורא. * [אחי״ה בכ״י ו״ו הגי׳ גירותא וכ״ה בכל
ה  המקומות בש״ס ורש״י ובתוםפ׳ מיק י״א. ד
 כוורא׳ אבל גי׳ דסיע יותר טוב וכן יכונה העוף
 בליע הרשוט׳ וראיתי בהלכו׳ שחיטה בלשו׳ ערבי
 (הביאו החי שטיינשניידער במ״ע ג״ג ח״ד דקנ׳׳ט)
 וזיל וקד כאן אהל בלאדנא אםתםנו אכל טאיר
ה ר ו ר ר ואחדה נ ו ג  מן טיור אלמא יסמונה א ל
 באלנין אכת אלעין וכדלך אסמהא בלישנא דרבנן
 גירותא עיב׳ כלוט׳ וכבר היו אוכלים אנשי מקומינו

 ע״פ מסורת עוף מן העופות המים שנקרא
 והיחיד ®ל בנקודה על £ ונקרא בלישנא דרבנן
 נירותא. והנה בע׳ פטתא כתב רבינו .וז״ל פי׳
א עכ״ל וזה ת י ר ו א ג ו ה א ו מ ג ט  םוטיתא ד
ף טמא ובציונים ו  צע״ג כי גוריתא באטת ע

 הנ״ל לא פי׳ רבינו שום דבר אבל העה׳׳ק שנ־ב
ף וכן ראיתי בפי׳ ו ן ע י  כתב בפירוש מ
 רגמ״ה כ״י לחולי׳ קיט 5 (בקובץ ב״י אנגייליק׳
 דף שכיד a פי׳ גיריתא עוף טמא. והרב לעויזאהן
 העלה בספרו זאאלאגיע צד ק״ם כי הוא העוף

.[Specht הנקרא בל״אש 

 גרתיקון(פי׳ כליי creticum ובל״י xpr.Wjv טיט
 לבן מאי קריטא שמצחצחין בו את הכסף
(kretishe Erde, Kreido בחפיפה ונקרא בל״ש 
י• (שכת נ׳ סע״» בכל חפץ את  בגט׳ דבמה טוטנ
 הכלים חוץ מכלי כסף בגרתיקון. פי׳ כשמוציא
 הצורף את הכסף מן הכור והוא משחיר ומביא
 קוניא ושורה אותו במים וחפין בו את הכסף והוא
 מתלבן לפיכך שנו חכמים בכל חסין את הכלים
 חוץ מכלי כסף בגרתיקון שהוא מעשה אומן י).
 ס׳׳א גדתיקון רסינא בלעז4)• כשהוסף הכלי בו
 מתלבן הרבה והוא כמתקן כלי מפני ששף מטנו
 ואיכא איסור בשבת. * [אחי״ה וקרוב לטעס זה
 ט״ש רש״ בד״ה חוץ עיש. ומלת גרתיקון פ״
 הוא ז״ל כמין עפר שגדל בחביות של יין וקורץ
 לו אלום (Aiaun, aiun) וכ״ה בהגהה לרא־ש שבת
 ס״ד סי׳ טי. וכיה בחי׳ המאירי והעיקר מ״ש׳ ולזה
 כיון ר״ב והראיה מירר ביצי ס״ד דס״ב עיג אית
ן אית תניי ו ק י ט ר ק  תניי תני שפין את הכסף כ
 תני אין שפין].—(א״ב סי׳ קרטיקון כליי ורוט׳ מין

, ע י י  אדמה לבנה אשר באה מלבנין כלי כסף עי
 קרטם [ד].)

ש (מל״מ איוב זי, ה׳ גוש עפר פי׳ חתיכת עפר  נ
 י Kiumpen, Schoiic) בפ״ה בטהרות (מ״א)

 השרץ והצפרדע ברשות הרבים וכן כזית מן המת
 וכזית מן הנבלה עצם מן המת ועצם מן הנבלה
 גוש מארץ טהורה וגוש מבית הפרס גוש מארץ
 טהורה וגוש מארץ העטים וכו׳ עד ר״ע מטמא
 וחכמים מטהרין. פי׳ חתיכה של עפר שנשרה במים
 ונתנגבה. בגס׳ דפ״ק דשבת <ט״י:> על גושה
 לשרוף 5). פי׳ עפר דכתיב (איוב שש> וגוש עפר.
 ובם׳ השואל פרה גט׳ שטף הנהר (ב״ט ק״א הגיא)
 לא שנו אלא שנעקרו בגושיהן6/ פיבעפרשהעיקדין
 של אילן שתולין בו וטשוקעין בתוכו כמו בטיט.
 ובהרוטב בפ״ג בטהרות (מ־ב> וגוש של זתים

) והטעם הזה בצירוף פ״א ) כיה ׳לנכון כדפ״א וכדשפ׳׳ע בט״ס חיה. י) בנוי׳ ג תרנגולתא וע״ש התוספות דיה תרנגולתא. י  י
ן י נ ט ו א ה ך ש ר ד  של רבינו כתב ג״כ הרמב״ם בפכ״ג מהלכי שבת הליז וזיל אסור לחוף כלי כסף בגרתקון מפני שהוא מלבנן כ
) בנו״ג אגושא לשרוף s שרף Harz, rcsina כל״ר ואייט ( ן ונמצא כמתקן כלי וגומר מלאכתו בשבח עכיל. 4 י ש ו  ע
ש ט פן בגושיהן כיה בדפי זיט׳ ובדפי קראט׳ כפים בששטן•  והוא שם ה׳ פעמים. •) ובירר ביט פ״ח דייא ע״ד אי׳ ב ש
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 שנפל לתנור, סי׳ התיכה של זתים כתושה אבל
 לא הוציא שטנה. ובמשקה י) פ״ב בטבול יום
> אימתי בזמן שהן גוש בקערה י) אבל אם ג י מ > 

 היה מפוזר במדוכה טהור. פ״ מקובצין חתיכה
 אחת. ובמגילת איכה ראה ה׳ כי צר לי מעי
 חמרמרו <אי׳ ני> ר״ש בר נחמן אמר עשאן גושין
. * [אחי״ה ב״ה בכ״י ויו אכל בדפ״ע ן י בצ  מקו
 נשמטה המלה האחרונה, ונראה דהיתה מונחת לפני
 בעל מ״כ שפי׳ גושין צ בור ין, ובנו״ג ר׳ שמואל
 בר נחמני אמר עשאן משין משין. ונראה שדרש
 המרמרו מלש׳ המרים כלומר קיבוץ וצבורה. — וכניה
 בנד׳ י״ט סעיב וכי רע׳׳א וניד: ונ״ה. משום גושא
 גזרי עליה ובו׳ והפכו משום אוירא ע״ש. נדה כ״ג.
 ההוא גוש איקרי. ונרדף עם בול <ע״״ע> ורגיל בירו׳
 ד״ט בידו׳ שבת פי״ח דט״ז ע״ג וירו׳ יוט׳ פ״א
 דליט סע״ א גוש של מלח. ירו׳ כלאי׳ פייט דל־ב
 רע״ד וירו׳ כתוב׳ פ״ב רע״ר גוש עפר, ירוי נדה
 ם״ב ד־נ: גיש של אדמה. ירוג שכת ם״כ די״ז
 עיג גוש של חרדל. ירו׳ חלה פ״ג דנ״ט. לכשתעלה
. . .  כילה גוש אחד, ושם עד שלא תעשה גוש אחד

 משתעשה גוש אחר]. —

a ממש כמו געש בל״ט ^ V גש = גיש <בל״ע 
(hcftig bewegon וענינו תנודה ותנועה 
 בם׳ האשד, שהלכה היא ובעלה בגט׳ הכל נאמנין
 (יבמו׳ קי״ז יע״ב> דילמא שאני התם דגיש (ליד,)

 [לה] צערא, פי שכבר גש והגיע צערה. * [אחייה
 בנו״ג דרגיש וברש״י ובתוספי דרגש ופירש״י כבר
 הרגישה וכו׳ עיש והריטב״א בחי׳ יבמו׳ אחרי
 שהביאו פירש״י כתב וז״ל ויש שפירש שאני התם
 דרגיש לה צערה שהצער קרוב לה יותר לבוא
 וכו׳ ומסיים ונכון הוא. ולפי פי׳ זה ולפי׳ רבינו
 נגזרה המלה מפעל נגש ואולי הריטב־א כיון
 בפי׳ יש שפי׳ לגי׳ רבינו דגיש. ואצלי אין ספק
 שהוא ל״ע הרשומה ופירושו הצער הניד ׳הניע
 ומנענע אותה. — ובע׳ רגש הביא רבינו לפי גי׳
 דפ״א גם נוסח שלפנינו ע״ש, ובאמת גש נרדף

 עם רגש עיי״ע גלל ב׳.] —

 גש = נגש (והוא כטו* נגח בלים ובל״ם ע ג ש
 פי׳ נגח stolen) ואם שור נגח הוא(שמית
*״ ב״ח> תרג׳ ירוש׳ [א] ) ר ו 8  כ״א, כ״ט>, וכי יגח ,
 ואתם י נ ש. » [אחי״ה כיה בכ״י ו״ו אבל בדפ״ע
 הגי׳ יגיש ובנו״ג וארוס עגש, ובפסוק כ״ט תרג׳
 נגח: נגשן ופשיטה העתיקה עגש, עגושא וכן
 מציגו בביר רם״ם לית תורתא עגישא עד דברתא

 בעיטא כד,״ג כע׳ עגש ובנו״ג בט״ס ענישא ובהוצ׳
 עם יפה תואר אי׳ נגחה והפי׳ המיוחם לרש״י גורם
 גרישא עיי׳ מ״כ שם ובילק׳ יחזק׳ רמז שנ״ז חסר
 זה המאטר. ולפע״ד עיקר הגי׳ עגישא כגי׳ רבינו
 וב״ה בתרג׳ רק ע׳ בתחלת התיבה נשמטה או
 יתכן שהשורש ננש והוא כמו נגח בעברי ואז
! פי' ענין ; V Jw יהיה נגש נרדף עם 
 דחיקה נשיכה והיזק. והמלה' שייכת לע׳ נגש או

 עגש] -
 גש (גוש) חלב (עיר ומקום מבצר בגליל אצל
 בן מתתיהו Ifo/xlx והיום נקראה בל״ע
 י^א״) בסייג דערבין במשנה 3)(עיניי ל״ב-> ובתורת
 כהנ־ם פ׳ כי ימ:ר איש בית מושב (ספרא בהר
 פיש׳ י׳ פיק הי> כגון קצרה הישנה של ציפורי

 וחקרה של גוש חלב. * [אחי״ה והקרה הוא ל״י
 /׳:./* פ״ מבצר וזה מה שאצרה המשני ערכי׳ שש
ת חומה וכן ו פ ק ו  שהמקומות הנזכרים שם היו מ
jm>6(0; ,העיד בן מתתיהו על המלחמות ב׳, כי׳ וי 
r/a>.a lojivvr,; 6 A׳xa.1 n £׳ן s ׳ j ! ! v j O i o ? / . ׳ / < > ' 

 !•.׳.^/:jv biv׳?X>J£ כלוט׳ ״יוחנן (טגישחלא והוא
 גוש חלב) בן לוי הקיף חוטר, סביב גישחלא.״
 והמבצר ההוא היה עומד במרדו נגד טיטוס
 במשך זמן רב ובן טתתיתו הרבה לספר אודות
 העיר הלזו עיי׳ במלחמות שם, ושם ר, אי.
 א׳ ושם ד׳ בי, א׳ עד הי. חייו סי׳ ל־ח ועיי׳ שם י׳
 י״ג. ומפורסמת »יתד, העיר מרוב שמנה ובגדי משי
 עיי׳ מנהו׳ פיה ן ובספרי האזינו פ׳ שניה וטובל
 בשטן רגלו זה חלקו (רגלו) של אשר שמושך
 שטן כמעיין אמרו פעם א׳ נצרכו להן אנשי
 לודיקיא בשמן וכו׳ אמרו לו לך• לגוש חלב הלך
 לגוש חלב ובו׳. ובתוספתא מנחו׳ פ״י תקוע אלפא
 לשמן . . שלישית היר, לה גוש חלב. וקד,ל״ר
א (פי׳ משי עיי״עז מגוש חלב,  פ׳ כנסתי מטקס
JM-/1ptod וקרובה היתד, לבית מרון או מירון והוא 
 הנזכרת אצל בן מתתיהו בקרבתה של גישחלא
 עיייע בית מרון. וזד, מה שכתיב בשמיר רפ״ה
 מעשה היא באח ובאחות שהיה אחד מהם בגוש
 חלב ואחד מהן בבית מרון נפלה דליקה בביתו
 של גוש חלב באתה אחותו מבית מרון וכר ובהש״ר
 פ׳ מי יתנך ז מעשה בשני אחים שהיה אחד
 כטירון ואחד בגיש חלב וכוי. ובקר,ל״ר פ׳ תן חלק
 כיון דדמך (ר׳ אלעזר ביר שטעון) איתיהיב בהדא
י וכו׳ עיש א  גושיחלב והוי ר״ש מתגלי על מ ר ו נ
 כל הסיפור ומרונאי הם אנשי מירון או בית מרון.
 נראה בעליל ששתי ערים סמוכות זו לזו הן] —

) כיה לנכון בב״י ו״ו. ) ברפ״ו במים בקרעה. 3  י) כיה לנכון ברפי׳א אבל בדפ״ו בט״ס במשקין. 1
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(das un- סי׳ בל״פ יבש ופסול) ג$ך * 
 brauclibare, Diirre, Trockcno) בה' ׳ג הלכו׳
 ברכות פ״ו ד״ח. העלה לפסק וז׳ל 5 נשך עוקץ
 דאטרוגא מאן דאכיל ליה בירק יה מברך שהכל
 דלא נטעי אינש׳ אטרוגא אדעתא דגשך. וכתב
 החכם רייפמאן במאמרו קול המבשר צד י״ז:
 נראה כי עוקץ דאטרוגא הוא ביאור על מלת
 גשך ונשך הוא לפי זה עוקץ האתרוג ועוד
 צע״ג עכ״ל. ואת אשר נ״ל כי הוא ל׳׳פ הנ׳׳ל
 ופירושו היבש והפסולת של עוקץ האתרוג אם
 א?לו בהיותו עוד ירוק ר״ל רך ולא יבש כל כך
 עד שנפסל מלאכול מברך עליו שהכל ולא ב״פ

 העץ יען שעוקץ אין חשוב כפרי.

 גשש (בל״ע -־־־-ע! ובל־ם גש פ״ פגש ומשש
a בל״ם גשושא ־ ^ ^  betasten; גשיוש כל׳׳ע ־
Taster, S take n, Stange mit eisorner Spitze 
 גשישין Scbienonbretter) בם״ג דם׳ כל הכלים
 ניטלין בשנת <־־=״ קנ־ה:> י) ר׳ יוחנן בן שאול
 אמר י) גשוש של. ספינה. פי׳ עץ ארוך שבו
 פגשש לפני הספינה 3). ובפי־ הזורק מן הים 4)
 (עם ק׳ •» ,אמר רב שישא5) גשושאי אזלי קמא")
 פי׳ מרגלין שגוששין את המקום ברגליהן או בעץ
 ארוך כמו שאמרינן לראות את עמוק לילך שם
 הספינה שלא תכשל. ובם׳ המפקיד בגם׳ המפקיד
 מעות אצל הביךן (ב״ט ט״ב•) זיהאידנא דשכיחי
 גשושאי אין להן שטירה אלא בשמי קורה, פי׳
 בני אדם שמגששין בקרקע וטגלין המטטוניות 7).
 ובפ״ק דגיטין (j׳:> א״ר ירמיה לא קשיא הא ר׳
 יהוד׳ הא רבנן רתק בפ״ב בחלף, <פ״ב ירי׳ חלה פ״ב
 דני׳ח יע״ג:) עפר חו״ל שבא נספינה לארץ חייג

 במעשרות ובשביעית א״ר יהודה אימתי בזמן
 שהספינה גוששת. פי׳ קרקעית הספינה נוגעת
 בקרקע הים. ובפ״ג <דמקואות) [צ״ל כפו בע׳ כלנם
" ועל הגשיש של י פ  ב׳ דזבין] <משג׳ א• ו
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 מטה״אית דאטרי קשיש וטועין בכך פי׳ כל מטה
 שאינה של טרסיים יש לה גשיש ומהו גשיש
 [פי׳] כל מטה שהיא לפרקים י) ומתפרקת זו
 מזו יש לה כפין עצים אדונים שהן מדנקין אותה
 וגגששת זו עם זו ושם אותן העצים המדבקים
 ומגישין 9) אותה נקראין גש־שין, ומנין שהוא
 כך דאמרינן לענין מי שנשברה זרועו או שוקו
 ובאין הרופאין וטביאין כמין ד פי ן ולוחות ומניחין
 על השכר ושטן גש־שין כדאט׳ בתוספת׳ דטקואות
ן שעל י ש י ש ג ה  (פ״י) והאגד שעל גבי המכה ו
 גבי השבר10) והשירים והנזמים והטבעות והקטלאות
 אינן חוצצין ״), ויש איטרים שהיא בסים למטה
י ש  ויש לו רגלים, כדתניא (תוספתא זבין פ״ד) י
 על הגשיש של מטה ד טליות") שתחת רגלי
 גשיש טמאות ארבעתן3,)׳ ויש אום׳ גשיש הן
 ארוכות של מטה 14>. (א״ב פי׳ הגשיש בל־ר נסרים
 חתוכים ושוים או עצים עגולים ואות ד,״א עיקרית).
 * [אחי״ה בעבור זאת ערך ר״ב המלה הזאת בעי
 הגשיש. ואין אצלי ספק שכיון ר״ב על מלפרוט״
 assis, axis פי׳ לוח ודף Brett אבל גם בתוספ׳
 זבים פ״ד אי׳ בלא ה״^ ישב ע״ג גשיש של מטה,
 ושם רגליו של גשיש. ובאפת״ר ס׳ וחור א" בה" א
 הידיעה הגשיש החיצון של זהב והפנים׳ של כסף
 ופי׳ בעמיד כרעי׳ המטה קרוי גשיש עיי״ע גשש
 עכ״ל, וזה כפי׳ אחר של רע״ב ע״ש לזבין והועתק
 מפיה״ט לרמב״ם לזבין. ולפי׳ ר״ב ניחא מאמר של
 תופפתא מקואות הנ־ל והגשישץ שע״ג השבר
 פ״ הן דפין של עץ שנותנין' על השבר שלא
 תתחכך המכה וכמו כן פי׳ רבינו בעצמו בע׳ קש
 האחרון וכן הביא בשמו הארז הנ״ל וכן פירש״י
 לשבת נ״ג. ע״ש דיה קשישין. אולם בעיקר הדבר
 גוזר רהיג ובע״ה את המלה משרש גשש פ״ בל״ע
 וסו׳ ענין משישה ופגישה ודביקה וגשישין הם
 העצים המדבקים ומגשישין חלקי המטה זה עס
 זה כאמור "מטעם זה נקרא גשוש העץ הארוך

) ב״ה בכ״י ה״ב וכ״ה בנוסחי, ובדפ״ע אי׳ ר׳ יוחנן אמר  י) כ״ת לנכון בכ״י ו״ו אבל בדפ״ע בטיס בסיג דפי נוטלין. 1
 ובכיי א״פ ר׳ יונתן בן שאול עיי׳ דיס שבת צד קמ׳יג. 3) וכן פירש״י ע״ש וכ״ת בחי׳ המאירי. 4) כ״ה בב״י ו״ו וליד.
) וכיה בכ״י א״פ עי״ ד״ס שש צד ק״ת: ובנו״ג נ ישישי. ) בנו״ג רב ספרא וכייר, בדפ״א ופראג ובכיי מ׳ הגי׳ רב אשי. 6 5 

) וכ״ה ם ובית בריש לזבין בשס הערוך. י י ק ר ל פ ) ובסד״ט לרה״ג הגי׳ יותר טובה ש ) וכעין זד. בפירש־י עיש. י 7 

ג שש י ן. וכיח בסד״ט לרה״ג ובתוספת׳ שש הגי׳ והקשקשים שעיג  בריש בשם הערוך אבל בסד״ט יותר טוב ו מ
 השבר וכן הגי׳ בעי קש האחרון בציוץ של שבת נ״ג. ובקשקשין שע״ג השבר וכ״ה בגי׳ הרמב״ם הרא״ש וש״ע הלכו׳
 שבת סי׳ שיה אכן בדפ״ר בעי קש האחרון הג״ הי״ותר נכונה קשישי! וכיה בכ״י ל״ד ק״ט ה״ב וכן הביא האו״ז בהל׳
 שבת פי׳ פ״ג ססי״ק ט׳ בשש רבינו !ב״ה בנוסחאיתינו וזה מ״ש רבינו למעלה אית דאמרי קשיש ובכיי ו״ו בע׳ קש בט״ס
 ובשישין וצ״ל ובקשישין ובכ״י א׳ פ לשבת שם הגי׳ ובכבשישין וצ״ל ובקשישין ובכיי מ׳ ובהמאירי וברי״ף הגי׳ ובכתיתין
) בפי׳ סדט״ד. א״ עוד : וד6ין אין חוצצין  עיי׳ ד״ס שבת צד נ״ג. וחידוש שלא העיר בעל ד״ס על גי׳ רבינו מאומה. ״
) וכ״ת בפ״י סדטיח אבל  ע״כ. וכיה בכיי ו״ו ובתוספי מקואות שם בטי ס והטבעות חוצץ וחוצצין ורפויין אינן חוצצין. ״
 בתוספתא שש בט״ס עליות. 1י) עד באן פי׳ סדט״ה להר׳יג יזבין צד ל״ט. והועתק מלה במלה מבעיה. 4י) ועיי׳ סי׳ רע״ב לזב״.
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 שיש בו שנתות וצוררים בו עומק רמ־ם ובראש
 העץ ההוא ברזל ומשליכים אותו במים לדעת במה
 עומקו ונקרא העץ הזה שבראשו ברזל כמין עוגן
Katze בלשון השפנים בלא״ש הישנה (Anker) 
 ולדעתי לזה כיון ערוך הקצר שנ״ב בשי׳ ״גשוש
 של ספינה פי״ עץ ארוך שנו כזה ע״כ ודייל
 בלאיש כזה = Katze. — ובענין נגע ומשש נמצאה
 עוד המלה גיט״ ס״ז: גששה ושקלה, בב״ב קי״א.
 כי מטא לגביה גששא. ירוי יומי ס״ה דמ״ב ע״ג
 משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא.
 ויק״ר סייח התחיל רוח הקודש לגשגש בשמשון
 פי׳ נגעו והתחיל לפעמו וקרוב ענינו לקשקש.
 ועוד מורה גש בל״ס נגע פגע ופגש ודפק
 ורזיל השתמשו בפעל זה בהתפעל בפתרון
 מתחבקים ומתאמצים להפיל איש את רעהו
 (ringen, kampfen) עיי׳ המעריך לר׳מ לונזאנו.
 ב״ר פכיב ורפעיז עיייע אתליטין. שמיר פכ״א
 נטל תיש גדול ומסרו לו(לזאב) אמר יהא מתגשש
 בזד, וכר, וברפכ״ח נתנששת עם המלאכים של
 מעלה. שהש׳יר ם׳ פי זאת עולה לארכיליסטיס

 שהיה מתגושש עש בנו של מלך וכו׳ ].—

mit oinom ־/.fjTT ĉd גשש (פי׳ בל״י האמצעית 
 1stoin spieien״warf עיי׳ מ״רסיאוס צד
 רע״א) בפסיקתא דסליחות י) לגבור שמתגושש
 באבן של מסית פי׳ מתעסק באבן בוחן. * ןאחי״ד!
 ופירושו של רבינו קשה להלמו עד מאוד וכן
 דברי הפסיקתא אין להש מונן אף אש היינו
 מגיד,יש כתיקון ר״ש באנער מתגושש באבן של
 מסתת (Stein eines Steinmetzen). והחוק לאדם
 דעת נתן לי בינה להשכיל את דברי הפסיקתא
י ובמדב׳ נ ו ד ח א א כ 1 נ , ד ג ה י ת ע ף . ו ט א ט t ^ ה , .  ״

 י״ד ״» א״ר יוק לגבור שהוא מתגושש באבן
 של מסית ועבר אחד וראה אותו א״ל יפה
 כחך לבב כח גבור כמד״א ועתה יגדל" נא כח ה׳
 ע״ב. ובכ״י א״ם הגי׳ לבב כח כגיבור ואין אצלי
 פפק שצ״ל כמו שהביא רבינו בע׳ לב ב׳ לפי
בב י  ג״ ב״י ו״ו ל״ד ה״ב וק״ט: א״ל ייפה כחך ל
 כח ב ג ב ו ר ה ע"כ וזה כמו משאלת לב יישר
 חילו ויתחזק כחו ומוסיפים לו כח בגבורה כמו

 שהוא באמת תיכף בפסיקתא שם לדרוש ועתה ן

 יגדל נא כחך. ודע כי גשש לפ ר נאצל מהשם
 XOT^OV ,;0דד6./-פי׳ בל״י האמצעי׳ ק ו בי א לצחק
 בו(wnrfoistoin) וממנו הפעל הנרשם בתחילת
 הערך פי׳ משחק באבנים קטנים׳ ובמקום אבן
א מ ת שאין לו שחר נ״ל להגיד, אבן מ ס י ס  מ
 פי׳ אבן גדולה שאינה מטלטלת אלא בכח גדול
 (עיי״ע אבן מסמא). ומעתה שיעור המאמר ב״ה
 לגבור שפתגושש באבן של משמא כלום׳ משל
 לגבור שמצחק באבן גדולה ומטלטלה בנקל כאילו
 היה אבן קטר כקוביא, ועבר אחד וראה אותו א״ל
 ייפה כחך ליבב כח בגבורה כלוט׳ בבקשה
 שיתחזק כחך ויתאושש לבך בגבורה ר״לבהקב״ה.
 והראיה שכן שיעור המאמר ממה שהביא הילק׳
 שלח רמז תשמ״ד בשש הילטדנו וז׳יל ועתה יגדל
ה ר ו  נא וכו׳ אמר ר״ל משל לגבור שנא לטעון ק
ה ותלמידו מהלך אחריו כל זמן שהיה ל ו ד  ג
 התלמיד רואה את רבו מתגבר והולך היה אומר
 לו יתקוף חילך כך משה כל זמן שהיה רואה את
 הקב״ד. הוא מתפייס וסולח לישראל היה אומר לו
 יישר חילך ע״ב. הרי שבמקום אבן משית שלפי
ד ויל ה ויען ה ג ר ו  תקוני אבן מסמא אי׳ בילק׳ ק
 כן משתמש בפעל שבא לטעון, אבל אצל א ב ן
 מסמא נאה יותר לישנא דפשיקתא מתגושש
 בפירוש לעיל׳ ועוד יש לגזרו מל״ע וסור׳ גשש
prufen, sich an etwas ver)- נשה את חילו ובחן 

 suchen) כלוט׳ נשה את חילו להגביה את האבן
 הגדולה. ופי׳ של רבעו לא זכיתי להבין וצע״ג] —

 גשם (פי׳ בל״מובל״ע -ף—ן ובל״ש נשוש גושמא
 Korpcr גוף) ונהמת באחריתך בכלות
 בשרך ושארך (משלי ח׳ י״א) תרג׳ ותנהוש בשופך
CB>)עד דיגמר בשרך ונושמך. ועכר שארו אכזרי 
 י״א׳ יי® ודטוביד גושמיה נכזריא י). ושבט לגו
 כםילים (שם כיי• יי) ושיבטא לגושמיהון דסכלי.
 * [אחי״ה וכנ״ה באיכ״ר פ׳ היו צריה לא יהיבין
 גשטיהון למעבד קרבא. וכבר מצא מקומו בדניאל
; ז׳, י״א. וידוע כי גשם,  ג׳, כ״ז. כ״ח; די, ל׳
 גשמי, נשפיות מלות תוכניות הנה אצל הפילופופים
 להורות בה ענץ החומר בהיפך של רוח ונשמה] —

׳ •H•* בל״ם נקב £ם = גשמה (סי׳ ^  ג
 וחור Loch, oeffnung) בם׳ המוציא תפילין

 י) ב״ה לנבון בדפ״ר וב״ה בכ״י ו״ו ול״ד והיב ופאייו וב״ה בע׳ לב ב׳ בציון של א־תו המאמר דפסיקתא והוא כדיש.
א וצ״ל רסליחות כמו שתקן מ ל י  פסיקתא דסליחות צד קס״ו. אבל בדפ׳׳ע חוץ מדפ״ר איי בעי רכאן בטיס בפיס׳ ו ר
 לנבון הרב החכם ריש באבער בפס׳ דר׳יב שש אות ח׳ אבל נעלם מעיני ריט׳׳ל צונץ בספרו גיפ צד קצ״ג אות גי, ע׳ש.
ה בכיי ויו ל״ד ב״ר ודפ״ר וביה בגי׳ בוקסט׳ בחרני, ובדפ״ע ובקצת חרגו׳ אי׳ נוכריא ובדפי פיד אנזרייה. וני׳  *) כי

 נכזריא ונכזריותאינמצא עוד בתר׳ כשלי י׳׳ז, י״א ; ושם י*ב י׳ כ״ז, די.
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 כגט׳ הדלת (עירוב׳ ?»•> איכא דאמרי דלית לה
ה ושם פי׳ דביגו י י ח א  גשמא סי׳ בע׳ דלת. » [
ל של ציר ו ב ת ק י ה ב מ ש  לנכון וזיל פי׳ ג
 וכו׳ ע״ש ובאמת לסי גי׳ זו י״ל שגגזרה הטלה מלים
 הרשום׳ ופתרונה גקב וחקיקה והוא ממש בית
 קיבול שפי׳ רביגו. ובעי דלת גורם ג׳כ רבינו איכא
 דאמרי דחד גשמה. וזולת ג״ גשמה <זה עיקר
 כתיבתה ולא גושמה כמו בדפ״ע בכאן) הביא שם
ה וכן מ ש  רבינו בקצת דפוסים גם יש גורםין ב
 ראיתי בדים דעירו׳ שם גי׳ כיי ט׳ וא״ם בשמא,
 ובאו׳׳ז הלכי עירו׳ סטי׳ ר׳ז ובריטביא ובפסקי
 תוסס׳ כדסוסי׳ הישגי׳ אי׳ בשמי. ובראש דפיו
 בשאמא אצל הגי׳ כשאומה ולפנינו ברא״שז
 גשאמא ויש גרס בשאומא והיא א־סקופא
 התחתונה שאין לה כן אלא מורידין אותה ע״ג
 הארץ וכו׳ עכ״ל. והועתק מרי׳יף רק שם הגי׳
ם א היא האסקופא ת ש י  כשאמא ויש שנורסין ג
 התחתונה שאין לה כן וכי ואחר סי׳ זה נגרר הטור
. שאין לה .  אורח חיים סי׳ שי־ג וזיל דלת .
 אסקופא התחתונה וכתב על זה מרן ב״י שם וז״ל
 עירו׳ ק״א. תני ר׳ חייא דלת אלמנה הנגררת
 וכו׳ ואיך דלית ליה ג י ש ת ם א וכתבו הרי״ף
 והרא״ש אסקופה התחתונה וכו׳ נשמע מזה שביי
 גרס ג״כ בגם׳ גישתמא או• שתפס לישנא דרי׳׳ף.
OUwl א מזי׳יפ ן ה  ובאמת גי׳ זו יש לה סתרון ו
 אשתאן סי׳ אסקופה התחתונה. ובעקבות הרי״ף
 הלך גם הרמב״ם הלכי שבת פכ״ו הליט ע״ש
 ובמ״מ שגרם כשימא. מכל זה יצא לנו לתפוס
 גי׳ גשמה, וכן גרס רש״י, ואז סי׳ רבינו בע״ה
 העיקר; ואם נאחז בגי׳ גישתמא אז פי׳ הרי״ף
 ודעטיה העיקר ובין כך ובין כך המלה פרסי׳ היא
ת ו ר ז ת ה ו ל ט  כמו שכתבנו,וכל זה לפי משמעות ה
 אבל לפי המשך ה ע נ י ן דעתי נוטה לפי הרי׳׳ף,
, שלפיד נגררת ת ר ר ג נ  והראיה מדלת אלמנה ה
ר ש ע.ל י ו ת ס ו ב י j סי׳ צ j s?• הוא מל״ע 
ת ואם כפי׳ רבינו גשפא ה״נו בית קבול ל  ה ד
 מה זה שאמר הש״ם על דלת אלמנה הנגררת
 דלית לה גשמא והא הציר בידאי יש לו חור חלול
 ובית קבול דאל׳׳כ אין שם ציר חל עליו׳ אבל
 לפי׳ הרי״ף נכון מאוד דמיירי שהדלת אלמנה
 הנגררת אין לה גישתטא כלוט׳ אסקופה תחתונה
 שמוכיח עליה שהיא כלי מוכן לנעילה לפיכך
 אין נועלין בה בשבת (יכן דעת הרטב״ם ׳==>•
ה כלוט׳ נ מ ל  ועתה זכינו להבין גם לישנא א
 שהדלת יש לה ציר ולא כן על מה שתוכל

 לסמוך כמו אלמנה שאין לה בר סמיכין. ועל כל
 פנים גי׳ בשטה או בשמי מוטעת היא. ובענין

 גשמה אדבר עוד בס״ד בעי דלת ע״ש] —

 גשם (Pual, mit Kegon befruclitot werdeti) בביר
 סי1״ה (לפנינו "לי" ותבוא עליו היונה ר׳ לוי

 אמר מהר המשחה הביאתו דלא טפת ארעא
 דישראל במבולא הוא שהקב״ר, אטד ליחזק׳ יכ״ב
> אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה r  ־

 ביום זעם. * [אחי״ה עיי׳ פירוש נעים על זה
 המאמר ברמב״ן לבראש׳ ח׳, י״א. והובא עוד
 המאמר בשינוי קצת בויק״ר סיס ל״א ובשר,שיר
 ס׳ הנך יפה רעיתי, ובילק׳ נח רמז נ״ח ובילק׳
א דמבולא  יחזק׳ רמזשס״ב. וגי׳ הרמבין שם ב מ י
 וכייר, בילק׳ נח: ובויק־ר ובשהש־ר במוי דמבולא
 אבל בביר ובילק׳ יחזק׳ הוא כגי׳ דבינו. ודע
 שבענין גשמה יש לרד״ק ביחז׳ ובשרשי׳ שני
 פירושים. אי) שהוא שם נפרד במםק היא משם
 גשם בפלס גדל ופירושו ולא ירד גשמה ביום
 זעם. ב) שהוא פועל והמפיק לתפארת הקריאה
ת שי ליחזק׳. ופי׳ ח נ מ ב  עיי׳ שם הדוגמאות ;
ה ר ה ט  השני גיל עיקר. והע׳ זקנים העתיקו גם מ
 עיי ,oasvr/ כאלו כתוב ממטרה. ובפועל
 מצאנו עוד בדרז־ל ביומי נ־ג: שתהא שנה זו
 גשומה ושחונה ובע׳ שחן א׳ הסדר שחונה וגשומה
 וכיה בכיי א״ס ליום׳ עיי׳ ד״ס שם צד עיג. בירו׳
 יומי סיר, דמ״ב רע״ג שנת גשומה שחונה, ויקיר
 פ׳׳כ שתהא שנה זו גשומה שחונה וכוי, תנחומי
 ם׳ אחרי שנה . . דשונה גשומה וכוי. ובד,פעל
 בב״ב ב״ה ? לא הוגשמה רוח דרומית. ובהפעיל
 במקרא (ירט׳ י׳יד, כ״ט• ובענין מעלות הנשם עיי׳
ג: י  מאמרי רז״ל בברכו׳ ל״ג. נ״ט 5 יומי כ״א: נ
 תעני׳ בי. והלאה, ג׳: והלאה הי. ו׳ 5 זי. ח׳. ח׳:
 ייט. שם 5 כ״ב: ביט ס״ד, 5 סנהד׳ קיא. ק״ח. ירו׳

 ברכו׳ ס״ד דיח. ירו׳ תעני׳ סיב דפיה. ע״ג]—

ף <פי׳ בל״ע תכונת דבר רעוע #  ג
 היא in sehleclitem Zustand sein) בס״ג דם׳
 התכלת (מנתו׳ נ׳ סע״ט ואי אפי לה מאתמול
ש ס א לה י) ״פי׳ שניא  אגשפא לה. ס״א א י נ
 צורתה [השתא] ולא הרה נאה" * [אחי״ה הועתק
ג ח ו׳ (קיבץ מ ה כ״י ל י מ ג ׳ ר י פ  מלה בטלה ט
 כיי באנגייליקא סי׳ ,A ,5 18 דף ח׳ ? וכמו כן
 נגרר אחריו בע׳ תופיני עיש. וגי׳ רגט״ה ג״כ
 אינשפא ועליה תסוב אמרתו סי שגיא וכו׳ ובאמת
ו ה א ר ה מ נ ת ש  בל״ע ׳~«־־י>'^׳־י פירושו מ

 :ושהאות. אבל בדפיע בטייס א־נשבא. י) כיה בדפ־ר ובכיי ה״ב. יכ׳יח כ;
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. אבל גם לגי׳ בגימ״ל יש לה פתרון ו ר א ו ת  ו
 — [.כאמור בתחילת הע׳. ורש״י פי׳ בע׳א עיש

•o. ^ גשפנק (פי׳ בלים טבעות של חותם 
(Ring mit dora Siegelkastcn, Sicgolring 
ץ <שבת ט״ו:) א צ ו ם י י נ ב  כפי במה אשה בגט׳ ך
 וליחתמי בשיתין גושפנקי. ובגיטין בהגדה הנזיקין
 «״u אדליקו שרגי עד דמתחזי בילוניא דגושפנקא.
 חשיבי דרוטאי הוו טייתי בילוניא דגושפנקא
 ומשמשין (גיטין נ׳׳ח•) 0. ובדיג דם׳ מי שאחזו
י ק ו ם 1s(שם פ־ה•) כרא בירא וטליה טיא י  ק ו ר ד
 ומ־כפיה בטינרא3) וחתמיה בגושפנקיה. ם י׳ ח ו ת ם.
 * [אחייה וכניה בגיטי׳ פ״ח. סייר ליה לגושפנקיה,
 וגיטי׳ נ״ז סע״באישדי לך גושפנקא. ברכו׳ ו׳.
 וליחתטיה בגושפנקא דפרזלא. ולדעתי הטלה
ה פי׳ ש  מורכבת משלש תיבות פרסיות כי נ
 טבעת, ב או בא פי׳ עם, נ ק י ן פי׳ לוח ושטח
 של טבעת אשר בו חותמין, והמלות גשר, ב נקין
 הורכבו למלה אחת גושפנקא והקבוץ גושפנקין
א חותם ל  כלום׳ טבעתישל חותם. כי.טבעת ב
 נקראה בלים גשה בי נק־־ן 0*־* 3> וזה
 הפי׳ ברור לי יותר ממה שפי׳ הבלשן הגדול
 סליישער בהוספות לעמת״ר של לעווי צד תכ״ב.

 ופערלעם בעט״ש צד נייח הודה לו!]—
Yxwi-r,; gansapo געזפק = גושפקמפי׳ בל״ױד׳ 
 zottiges Woiizeug כסות מצמר עבה)
 בם׳ מי שאחזו בגם׳ נשתתק (גיטי׳ ע׳ םע״כ) פאי
 היא אילימא גושפקי וסדיני פי׳ גושפקי הן
 גלופקרין הראויין בימות הגשטין וסרינין בימות
ה ובגליון השים מצויין ס״א גושפקר ״ י ח א  החמה. * [
 וצ״ל גושפקי אם כיון לגי׳ רבעו עיי׳ הגרייב
 בהפשביע. ובד,״ג הלכי ניטי׳ דף פ׳ ע״ב גרם ג״ב
 גושפקי וניב ם״א גלופקרי. ופי׳ גושפק כסות
 עבה של צמר הביא רבעו בעצמו בע׳ גלפקר ע״ש
 והועתק מפי׳ רהיג לכלי ב״ט, ב׳ צד כי. עיש,
 ושם בט״ם משפקו והוגה לנכון גושפקי. ובע׳
 כשף א׳ הביא רבינו תרג׳ של רקמה (יהזק׳ כ״ז
 כ״י> כשפין, ובנופח׳ וברש״י ורד״ק הגי׳ כושפין

 יכן בל״ם כושפא Teppich ואולי אהת היא
 עם ליי הנ״ל. ורד״ק טעה להשותה עם גושפנק
 של ערך הקוד? לזה. ץבליפ נקרא כסות עבה של
J פי צמר].— j  צמר משק, •bf ובליע ^

ע בל״ ו ; 1  גש_קר (אי) קמח סובין בל׳׳פ •^
 Kieienmehi =׳) בפסולת של טשי שנקרא

 בלאיש Flock = Fioretseido) בדיג דבטה מדליקין
 «שביז כ' c יצחק 4) בר זעירי אמר גשקרא פי׳ הבינוני
 היוצא מן המשי ולא מן המובחר. ובם׳ הנזיקין
 בגט׳ לא היו סיקריקון (גיטי׳ ב״י•) חיוריתא ליכא
 גושקרא איכא. סי׳ הבינוני שטוציא־ן מן הקמח
 ובלשי ערבי כ ש כ א ר. * [אחיידו כהיג הנכונה
 עד מאד בכיי ו״ו וביר והוא ממש ליע הרשום׳
 אבל בדפ״ר נשקר ובשדפ״ע כושקר ובלי נכון
 הוא שזה נעתק לכתב _ערבי ־•**ד*׳* אולם הפלה
 הנכונה בלשון ערבי׳ או כלוט׳
 גושקר. וכן בלים כ ו ש כ ד א פי׳ פת של סובין.
 והנה לדעת רבעו וכן לרשייהונחשם אחד גושקרא
 לשני מושגים שונים ר״ל על פסולת של קפח
 היינו פת של סובין ועל פסולת המשי עיי׳ הטאירי
 לשבת. אבל לפ״ד לא יוצדק כן במשפט הלשון
 כי גושקרא בגיטין(ושם אי׳ עוד גושקרא ליכא
 קימחא דשערי איכא) הוא ל״פ וער׳ הגיל עיי׳
 פליישער בהוספות לעמת״ר של לעווי ח״ב תק״ע:
 ופתרונו קמח סובין. אבל גשקרא של שבת שענינו
 מן משי גרוע_לפ״ד מורכב משתי תיבות פרסיות
 מן י-^ובל״ע יעפי׳ תולעת של משי זיידענרויפע
 בל״ש ומןX* פי׳ בל״פ בית וחדר ונקרא בלא״ש
 Cocon וא״כ גשקרא פי׳ בית התולעת וזה מיש
 רשיי לשבת דיה ג,־שקרא? פסולת של פשי
ת וקורין לו ע ל ו ת  העשוי ככובעים הוא ב י ת ה
 פולויי״ר ומפצים אותו וטיוהי וכו׳ ובטנחו׳ ל״ט ן
 דיה והכלך כתוב הלע״ז פלוצי״ל וכנראה זה העיקר
 והוא בל״צ Fioretseido, fiiiosciie אבל בחי׳ הפאירי
 לשבת הובא בפירש״י הלע״ז מהיל והוא ביתי
 התילעת הנקרא פנול״ל ע״ב. וא״ב תהיה בל״צ
 Soidcnraupe <= phaleno וכן נקרא אצל אריפטו
 על החיות הי, י״ט תולעת המשי Phaiaena. והנה
 פה פאר נכין כי רבינו גרם בשבת גשקרא בלי
 וי״ו אחר גיפ״ל (אבל עיי״ע כלף ובגיטי׳ גרם
 גושקרא ולפי מיש ניחא כי גושקרא של גיטין
 נאצל מל״ע׳ ום׳ אשר יש לה הברת ו או קמץ
 בתחלת התיבה אבל גשקרא בשבת יש לה פתח
 בהברה ראשונה. ובנו״ג בכים בוי״ו וכיה באו״ז
 הלכי כלאים סי׳ רצ״ד וברי״ף לשבת הגי׳ קושקרא.]—

 גשר (פי׳ כשורא כלים קורה Baiken וכן בלים
j עץ ארוך וזקוף) בדג דם׳ פי שאחזו y ? 
 (גיטי׳ םיז•־) מיעסק בגשורי [בנויג רב ששת

 איעסק בכשורי] אמר גדולה מלאכה שמחממת

) ושם הגי׳ הוו נקטי בליונא וכו׳ ובעי בדן ד׳ הוכחתי שצ״ל בלימא תחת אמבלימא. והחי לעווי גרם בשס רבינו גושפנא ועיי׳  י
) וכ״ד, בנוסח׳ אבל בכיי ו״ו א׳ וב׳ ובדפי פת׳ אטיגרא וכ״ה בע׳  הגי׳ הנכונ׳ בע׳ בלן ד׳ לפי גי׳ ב״י. *) ב״ה בכיי ו״ו. 3
) גי׳ יצחק אי׳ ג״כ בדפ׳ קראקא וכיה ברי״ף ובכיי א״פ אבל בנו״ג רב יצחק.  מנר, ובכ״י ה״ב בטייס אנטרא וצ״ל אטנרא. 4



ד פ א ש ת ש ר - ג ש  ג
T : 1 • T 

:584 

 את בעלה פי׳ כשורה וגשורה אחד הן והן קורה.
 (א״ב תרג׳ את כל לחתים (יחזק׳ כ״ז׳ ה׳> ית כל

 גשרין) י)

(Brucke בל׳יע ובל״ם גשרא, גישךא) 
 בפי כיצד מעברין (פ״ה מ״א דף נ״ג רע״א)
 גשרים ונפשות שיש בהן בית דירה. ובפי הרואה
 מקום בגט׳ ועל הרוחות ברכו׳ נ״ט:> הרואה פרת
 אגישרא דבבל. הרואה דיגלת אנישרא דשביםתנא
ן <דכחלביח) [דיבמות] בגם׳ רבי  (ע®. ךיפ׳ אהרו
 יהודה בן בבא אום׳ (קכ״א•) ההוא גברא דטבע
 בדיגלת ואפקוד! אגשרא דשביסתנא. בדג דם׳
 המוכר את הספינה (ביב ע׳ג הניט וקיימן אתרי
 גישרא דדורנג. * [אחי״ה כן נראה מע׳ פרג' ג׳
 בכל הדפום, ׳ חוץ מדפ״ר שגרס שם דרודנג וכאן
 גרסדפ״ר ודם׳ פיזי דרונג וכ״ה בכ״י ה״ב אבל בכיי
 ו״ו גם כאן דדורנג, ובדפ״ו הגי׳ כאן דרורנג וכיה
 בכ״י ל״ד, ובכ״י ב״ר דדודנג, ובפי׳ כ״י רגמ״ה
 לביב הגי׳ דדוונג׳ ובע״י דדונג וקשה עלי להעמיד
 הדבר על בוריו וכנראה דגי׳ בנוסהאיתינו גישדי
 ד ר ו ג נ ג יש לה על מה שתסמוך בי נהר אחד
('IVjyovi;) Khogonis בחוף פרסית וזוזיאניא שמו 
 עיי׳ מאננערט ה׳ ח־ב צד שצ״א. ועל גישרא דבבל
 עיי״ע ארב ה׳ ועי גיזמא. — וכניה בעירו׳ גיד.:
 הגשר והקבר. ירו׳ שבת פטיו דט״ז ע׳יג וירו׳ עירו׳
 פ״א די״ח : גשרין המסולשין. והפעל ממנו עיז ב׳.׳
 הרבה גשרים גשרנו, ביק קי״ג: דקטילי דיקלי
 וגשרי גישרי. ועוד מצאתי לבבי נאמן כי גשר
 ץדה ג״כ מושג של צינבאט שהוא אצל הפרסים
 כמו אצל הערבים הגשר אשר עליו נדונים
 הצדיקים והרשעים אלה לחיי עולם ואלה לחרפות
 לדראון עולם וזהו כונת הש״ס בשבת ל״ב. וגברי
 היכא מיבדקי א״ד לקיש בשעה שעוברין על הגשר
 גשר ותו לא אימא כעין גשר. ועיקר כונת ר״ל
 כי האנשים נדונים על הגשר כדעת הפרסים
 כאמור אבל מהאחרונים נעלמה הכונה על כן
 הקשו גשר ותו לא. ועייע אוורי ובמאמרי על
 המלאכים ושדים צד עי. ובמאמרי בט׳׳ע ד״ט חכ״א
 צד תקנ״ז והלאה]— (א״ב שערי הנהרות(נחים ב׳׳ זי)
 גשרי גהרתא. ובנוסח׳ שלנו כתוי (ככ״ט דרוגנג).

 *גשד.(בל״ע^־~• Fuhmann) ב״ר ספע״ו'וילק׳
 וישלח ררמ״ז קל״ב ויעבירם את הנחל (בי־אש׳

 ל״ב׳ כ״י) משים עצמו כגשר נסיב מן הכא ויהיב

 הכא. וכתב בעל מ״כ נראה שהגימ״ל נקודה בפתח
 והוא אדם המעביר הספינה לעבר הנהר מעבר

 השני. עכ״ל ויפה כיון וכיה בלי׳ע.

 גשתא <בל״ם פי׳ טשטוש מפעל גשש עיי״ע.
 ״das Fahien, Betaste) בר״ג דם׳ ח׳ שרצים
 (שבת ק״ז:> ובפי העור והרוטב בגט׳ ר׳ יהודה אומר
 הלטאה כחולדה (חילי׳ קביב» י) אמר רב אשי י)
 תנא דידן סבר לה כר׳ יהודה דאזיל בתר גשתא.
 פי׳ גשתא הוא משמוש העוד ביד אם הוא רך
 או אשק ואמר גשתא דתנשמת אשון כגשתא
 דחולדה. * [אחי״ה בנו״ג גישתא, אבל גי׳ רבינו
 עדיף שנגזר כפעל גשש. וכגי׳ רבינו אי׳ ג״ב

 בכ״י אים הובא בד״ס שבת צ״ד קי״ז:] —
^Cu-iy*. ,O-ui סי׳ עק וא־כ ס . י ל נ א ( ת ^  ג
ssugor d. h. Zug- גושתא מניקה, מינקת 
 heber) בע־ז בם׳ השוכר בגט׳ נטל את המשפך
 <עיז ע״ב:> שאני התם דכוליה חטרא ^בגשתא ובת

) פי׳ עוש־ן כמו קנה של זכוכית 4 ך י י  גשתא ש
 והיא ארוכה כמו קנקן• וכופף מן ראשה כטפח
 אהת ומכניסה לקנקן ריקן ושיאבה בפיו עד
 שמוציא מן היין לחוץ ואח״ב היא שואבת מאליה
 כל הקנקן כולו. * [אחי״ה בנו״ג ג־שתא ובת גישתא
 וכ״ה בכל המקומות הגיל אכן ברין מצאתי הגי׳
 גושתא ובת גושתא וזה נ״ל עיקר. ומלתי אמורה
 בראש הערך שנגזרה מלים הגיל ופירושה מניקה או
 מינקת שבא זכרונו בע״ז נ׳ח. נכרי שקדח במינקת
 והעלה פירש״י המינקת הוא קנה חלול המוצא ומעלה
 היין עד פיו וטועמו עכ״ל׳ וא״כ גושתא הוא ממש
 בל״פ כמו מינקת בלש׳ עבר. וזה ג״כ דעת רבינו
׳  כי בע׳ מניק פי׳ וז״ל גוי שקדח במינקת פי
ו וכו׳ עיש. וגדולה נ ש ר י פ א גש ת א ש ו  ה
ק ת נ י  מזו מצאתי כי הרטבים בט״א שם כתב וז״ל מ
ת . . שהניח ראשה לתוך היין שבחבית פ ו פ  כ
ץ היין וכו׳ ע״ש צ מ  והראש האחר חוץ לחבית ו
ת כפופת ק נ י  וא״כ העתיק הרמב״ם גושתא עיי מ
 אשר מצץ היין וזה מסכים לפירוש הגיל. ועיי׳
 ט׳׳ט ול׳׳מ שם, ובעקבות הרטבים הלך הטור בהל׳
ה פ ו פ  ייג סי׳ קכ״ד וזיל כגון שעושין מ נ יק ה כ
ן י צ צ ו מ  ונותנין ראשו האחד בתוך היין בחבית ו
 וכו׳ וחידוש קצת שטרן ב״י רומז בסירוש דברי

 «) וכן גי׳ הסתורג׳ אבל כנו״ג !?;ך וכיה ברד״ק. 2) דבור של משני ר׳ יהודר. אומר וכו׳ אין מצויין בחולי׳ שש
) כיח בשבח שש אבל בחולי׳ לפניני  לפנינו אבל בשים של דכינו נראה שהוא מצויין וכן מוכח מע׳ רב א׳ עיש. י
) בנו״ג גייר וכ״ה בכל מקום שהובאה המלה ברייף ובר״[ ובמ״מ ולחם משנה להלכו׳  אמר רב ששת בריר. דרב אידי. 4

. ר ר ג נ ך סי׳ קכ״ד. וזר, מיש הרמב״ם בחל׳ מ״א שש ו ס  מאכ׳ אסורו׳ פײב הלי״א ובכיי בהלכו׳ יין נ
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 הטור על גמרא ע״ז ע׳׳ב: ולא הערה מקור הטור
 והיינו הרפב״ם הגיל. ורש״י פי׳ גישתא שהוא
 ריופי וכוי ע״ש והוא כפ״א של רבינו בע׳ מניק

 ועיי׳יע דיופי.] —

(Kcitor, Kufe גת <מל״מ ידוע פי׳ יקב ועוד גומה 
 בם׳ שואל אדם בגט׳ אבל אש מחשיך הוא
 (שנח י1נ:> תרגטיה רב נתן בר אמי קמיה דרבא 0
 בין הגיתות שנו ם״ ׳בימי הבציר שמצוי ;־ן
 והבדיל. ״וםלקא שמעתא שאסור לעשות מלאכה
 עד שיבדיל ואפי׳ לא אמר אלא המבדיל בין קודש
 לחול דיו. ובן אמר רב אשי דהוה בתראה [כי
 הוינא בי רב כהנא] א מ ר י נ ן ־) מקודש לחול

I ו א פ כ י נ ן מלתי 3י • כלוט׳ מתעסקין במלאכה 
I ובא רב אשי למעט שאין צ״ל כל ההבדלות אבל 

 צריך להזכיר ברכה <יש» 0 [בשפ1 ומלכות דלא
 גרע מברכת מצוה וברכת פירות״ 5) וכן הלכה.
 בפי כל זית בפאר, (טיז מיי) כרם רבעי . . . ביה
 אומרים כולו לגת. ובסוף הגיג׳ (ב״ד: ב״ה. וכ״ה:>
 יניחנו לגת'הבאה. פי׳ מניחה עם הארץ אצלו
. לשעת הגיתות שנאמן עם ה א ב ה ה נ ש  ל
 הארץ על התרומה 6). ובם׳ אחרון דזבחי׳(פי׳יד מ״א
י קי״ב-> פרת חטאת ששרפה חוץ טגיתה. ובפ״ד  י
> שרפה חוץ מגיתה או בשתי גיתות ב י ׳ מ  בפרה <
 או ששרף שתים בבת אחת פסולה. פי׳'גומה היא
 בקרקע צורת גת מתוקנת לשריפת הפרה
 * [אחי״ה עיי׳ תוספי זבחי׳ שם ד״ה פרת שהביאו
 סי׳ רבינו. ויקב וגת יש להם חפירה וגומר. בנויה
 בארץ לקבץ שטה יין ושמן עיי׳ בענין תכונתו
 ס״ש בספרי על העתקה פרפית לריב״י טאוום
 צד סיד, והלאה. וא״ב יתכן שכיון רבינו בחך גיתה
 של ציונים אחרונים לאותה גומה שהיתה חפורה
 בארץ. אבל לפע״ד שייך זה הגת לערך הבא

 אח״ז עיש] —

^ פי׳ קבר  ״ גת. גית (בל־ע V^4 והקבוץ ־
 ומקום קבר Grabstatte) ירו׳ פוט׳ פ״ט
 דכ״ג ע״ד מקום ניסתה ותפיסתה הרי אילו אסורין
 וכמה היא תפיסתה ד אמות. ופי׳ הרב פ״ט גיסתה
 מקום שעורפין אותה (העגלה הערופה) ולש׳

 גיסטרא הוא וכו׳ ובעל ק׳ע פירשו מלש׳ גוססת
 לאחר העריפה. וכל זה דוחק גדול הוא ובלי ספק
 ט״ס הוא ועיקר הגי׳. בתוספתא סוטי רפ״ט וז״ל
 עם הרחבת ביאור: נמצא בעלול העיר לא היו
 עורפ־ן שמצות עיסוק במדידה כיצד עושין לו
 שלוחי בי״ד יוצאין וגומלין סימנים ו ח ו ם ר י ן
 ו ק ו ב ר י ן אותו ומציינין את מקומו וכו׳ עד
 ומודדין חוצה לה מקום ג י ת ה ותפיסתה הרי זו
 אסורה. וכמה היא תפיסתה וכו׳. הרי לא לבד
 הוראת הטלר הערבי׳ אבל גם המשך הענץ מראה
 באצבע שפתרון ניתר. 5 קבורתה ומקום קבורתה,
 ותפיסה היא ממש כמו ששנינו בסנהד׳ מ״ה:
 בענין בן סורר ומורה והתניא אין נקברין עמו
ו ופירש״י ת ס י פ ת  אמר רב פפא מאי עמו ב
 בתוך ארבע אמות וכו׳ והוא כפי׳ הערוך ע׳ תפס.
 והראיה שמלת ניתר, פי׳ מקום קבורתה מטה שאי׳
ר ב ק  בתסופתא אהלות פטיו: ואיזו היא ח צ ר ה
ת ו ח ו ת פ ת ו ר ע מ ה ש ת ג ה ו  (אהלו׳ט״ומ״ח> ז

 ל ת ו כ ו אם יש בה כשיעור וכר. ומעתה נוכל
 ג״כ לפרש חוץ מגיתה של זבחי׳ ופ1ה של ערך
 הקודם, וכן זה דפרה פ״ג מ״י נבקעה ועמד חוץ
 מנתה (ובפי׳ רע׳ב הגי׳ מגיתד.) לא כפי׳ הערוך
 לעיל וכמוהו ג״כ רע״ב בפרה פ״ג מיי עיי׳ תוי״ט
 שם ד״ח חוץ- כי אם בענין המדובר מל״ע הנ״ל
 שפתרונה עוד: אבנים נקבצו יהד אשר עליהם
*J באוצ׳ מלי׳ של  נשחטים הקדמות עיי׳ •
 פרייטאג. וא״כ גית הנאמר בפרה אדומה ענינו

. ה ט י ח ש ם ה ו ק  מ

(Betruger, Gauklor פי׳ כליי) גת = 3ית 
 בב״ר פעיב <ע״א) וירא ה׳ כי שנואה לאה:
 אף הגיתות מאחורי קורים סונטות בה. סיא אף
 הנשים. *[אחי״ה בדפ״ר סיז׳ ואטסט׳ הגי׳ הקורות
 ובדפ״ו בט״ם הקורות אבל יותר טוב גי׳ ב״י רו
ם י ש נ  וב־ר קורים. ובע׳ פנט בכיי קיט אף ה
 מאחורי ק ו ר י ן היו סונטות בה ובדפיע אף
 הנשים מאחורי קורים. ובע׳ ק ד האחרון אף הנשים
 מאחורי קוריים וכ״ה בספר עיקרי התלמוד כיי
 לר״א זכות בע׳ קר ושם כהוגן סונטות בה וכ״ה

) וכיה בכל הספרים הישני׳ : ב״ב קל־ח. מ״ק ב׳ סע״א. י ט י : כתוב׳ ט ׳ ) בדפ״ר בטיס ררב וראיה שצ״ל יבא סביב ח 1 

 ובכ״י מי ובנו״ג הוה אמר וכ״ה באו״ז הלכי מו״ש סי׳ צי. 3) כ״ה לנכון בכ״י ו״ו והיב בעי סלת וכ״ה בהלכי אבדלד,
 לריצ״ג צד י״ז וכן מוכח מתי׳ הרשב״א לשבת׳ ובר״יף כ״י הובא בריס שבת צד קפי׳ב. ושם כגליון כ״י א״פ והפכינן.
ן סילתי וכ״ח נ י ת ל ס ו והוגה שלא בדיוק ומלחי׳ יען שבנויג ומסלתיה סילתי וככ״י מ׳ יותר טוב ו כ פ ה  ובאו״ז שם ו
׳ ח ז״ל ועוד ) כ׳יה מלה במלה באויז הנ״ל בשם ר ) יציל כמו באו״ז. 5  ברי״ף שלפנינו. ובדפ׳יע בכאן בטיס ואפיקגן. י
 עיי׳ בב״י אויה סי׳ רצ״ט שיטות שונות של גאונים וזה מ״ש וכן הלכה. לקבוע הלכה כדעת י״ח אשי עליו יסר פירושו.
 וכן העלה לדק הרשב״ם ברי״ף כ״י עיי׳ דים שבת צד קפ״ב. אות א׳. 6) וכן משמע מפי׳ התופש׳ כיד: פוף דיה שביהודה
 ובכיי מ׳ גרס במקום לגת הבאה: לשנה הבאה וניל שהגהת הביתב היא שהרי לקמן ב״ה. גם בנ״י הגי׳ לגת הבאה.
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 בניי ערוך ודפ״ר אבל בדפיו ובאפיל בט־ס סוטנות.
 ועוד עיי׳׳ע אסזים. ובדפי אם׳ גורם קוריים יען
Schnurre *«1po;שרצה ד״ב לסתור את המלה מל״י 
 d. Webstuhis פי׳ כלי אריגה עיי״ע קידום ואחריו
 נפשכין בעל כיב בפי׳ אחד ור״שבאבער בפםיקתא
 דר״ב צד צ״ב הערה י׳ והי לעווי בע׳ גתיה
 והאחרון הכביד לפרש גתיה מל״ע וכבר עמד על
 טעות זו פליישער בהוספות שם צד תל״ח. ואת אשר
 ונ״ל כי גית ובלש׳ גקבה גיתה הוא ל״י הרשום׳
 פתרוג׳ רמי ומתעתע אשר הביא לצחוק את המון
 עם' עיי אחיזת עינים אשר עשה. קורים צ״ל
 קורים טי׳ בל״י לצנות ;6po* וסי׳ סונטות בל״ע
 משחק משם שחוק והוללות. ושיעור המאפר
 הקשה הוא אף הטתעתותהמאחזות עינים בלצנותיהן
 עשו שחוק ולעג מלאה לומר שאין סתרה בגלויה
 פי׳ שאין תוכה כברה נראת צדקת ואינה צדקת.
 והראיה לאפיתת הנוגה הזו פאפתר רבה ס׳ יום
 השביעי שדרש שם נגתא ו א נ ג ת א אר״ש נר׳
ם אביא ה י ל י ע נ ק א ח ש  ינאי אפר הקב״ה פ
 גתיות פאחורי הקוריים. ולפ״ז נראה ברור שהגתיות
 הן נשי לצ;ות שהיו עושות שחוק בפי כל. ובא
 המדרש להורות הפלגות דברים שאף נשים כאלו
 אשר שקר ענו בפיהן וחזו שוא וקסם כזב היו
 מליזין על לאה שאינה צדקת ובהיותה צדקת לא
 היתד• מרפה באחותה. — ובנויג גתיות ובילק׳ ויצא
 רפז קכ״ה חפר כל המאמר ונ״ב פונטין: פדבדין] —

 גת (die phiiist. Hauptstadt) בגפי ג׳ פלכים
 . בחלק (פגהי׳ ק״ב•) לכן תתני שלוחים על
. ( ב ח נ י נ א י ר ר מ ח א ׳ ת (מיכה א׳> י ש ר ו  מ

 בר פפא אמר הקב׳׳ה לכן תתני שלוחים כלוט׳
 שנתגרשו מפלכות לבני דוד שהרג את גלית
 ולקח העיר שלו ששפה גת והורישה לכם (עיי׳
 ד״ה א״ •״ח׳ »׳) [בתי אכזיב לאכזב לפלכי ישראל]
מ בתי אכזיב אתם לביתו של דוד לאכזב  (מיכה ש

 לפלכי ישראל כלום׳ הכזבנות יתהפך לפלכי

 ישראל שבולם ילכו לחבל. *[אחייה וערך זה
 נפרד מע׳ הקודם לפי גי׳ ב״י ודפ״ר אבל בשדפ״ע
 פפודד בלי נכון בעי הקודם. ורמ״ל הפך בלי צורך

 פדר ארבעה ערכים]. —

stoiz, גת = גית <םפעל גאי =־ ג:י והשם גיות 
 Uebemuth או פל״ע •V,^ הולך בנאוה:
 והשם בם׳ הגוזל זוטא בגט׳ נטלו מוכפין
 (כ״ק ק״י> טיס דדייני בניתי פי׳ בכה בגיאות בלא

 טענה. * [אחי״ה ובע׳ פגפתא פי׳ רבינו באריכת
 דברים ע״ש ורש״י גורם: בגיותא ופי׳ בגאוה
ה דיני דטגיזתא גורם  ובזרוע אבל בב״ט ל׳ 5 ד
 דייני בגזתיא, עיי׳ הגהת הגרי״ב שהניחו בצ״ע.
 וגי׳ בגיתי אי׳ ג״כ בנופח׳ ובשט״ט אבל גי׳ גיותא
 ג״ל עיקר וכיה ברא־ש. וטעם פלת גיותא בהשאלה
 תקיפה ועוות הדין וכ״ה בל״י גאוה ותקיפה
 ועוות הדין. ובכ״י ערוך פאריז אי׳ כפוף הע׳ וזיל
 רב האי ידרם ב ג י ת י ה ופסרה באל מגאפפה
 עכ״ל ובלי פפק הגהה ערבית זו מהחכם הקדמון
 אלטארה הוא ובהעתקתה ללש׳ עבר פי׳ רב
 האי גורם בניתיה ופירשו ע״י פגאפפה. וזה נכון
^ בל״ע כעם וחזקת היד וכן ענין f מאוד כי 
 הפלה הערבית **V1 ולפי זה ציל באל

 מגסאבה] —

 Wi* גית <בל״ס גת סי׳ בהמה ונגזר מל׳ צינד
 gaetha ובל׳ סנסקריט gaitha סי׳
irdisoboB Besitz- עשירות בבעלי חיים ועדרי צאן 
 thum. Hurde עיי׳ יופטי צינדליקסיקאן צ־ח)
 תרג׳ מקנח צאן ומקנח בקר (ביאשי׳ 3״י׳ י״י) גיתי
 ענא וגיתי תורא). * [אחי״ה ופן תרג׳ אנשי מקנה
 (שם ט״י ל״י) גברי מרי גיתי. ותרג׳ בנוקדים (עמוס
 אי׳ אי> דרדר. מרי גיתין, ושם «׳׳ ׳״י) בוקר אנכי:
 ארי פרי גיתי אנא. והובא התרגום זה מרב יוסף
 בנדרי׳ ל״ח סע״א. והיחיד גיתא תרג׳ כל רכוש
 ומקנח <ר״ה א׳. כיח אי> כל קנינא וגיתא. וזה פפש

 כהוראת לשון צינד הרשומה] —

) כ״ח ברפ״ר וכ״ח כנוס׳ ובילק׳ מיכה א׳> וכשרפ״ע חיננא.  י
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 נזר תפארת נעטר יריאיו חומל חילץ זירז קיבול יעף עייף ואמל בספר הערוך לערוך ערך
 גימ״ל ובקשתי לאוזן יפתח דלת להניחני לסדר ערך דלת.

 אחי־ה כ״ה בכ״י ל״ר ושט תחת חומל בט״ם הנטל. ובכ״י ו״ו א׳ אי׳ ז י ר ד וצ״ל כמו בכיי רו נ׳ ז
 זירז. ושם ושם הגי׳ ל א ז ו ן ובכיי ו״ו ב׳ עיי קוצר הבנת בעל המעתיק נתערבב השיר עם
, וגם שם במקום אסל הגי׳ t ו א ג י ל. ובכ״י ה״ב נמצאו החרוזים: סליק ערך גימל תהלה ב  ערך ר
 לאל חסד גומל• אתחיל ערך דלת. בעזרת אשר לו עוז וממשלת. ובכ״י ב״ר אי׳ כזה: סליק ערך גימל
 מספר הערוך בעוז אלהינו יחיד ושטו ברוך, ולעזרתו נסשי תמיד מיחלת בהתחילי ערך אות הדלת.
 ובכ״י בריטיש מוזיאוס בלונדון נסקר מקום החרוזים ואי׳ דק בזה״ל נשלם אות גימ״ל יחיל אות דלת.

. י נ ק ש ל ם ח  ת
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 הרי זה לקט לחלק הראשון.

וך יהודה מאשר יקר לי ספר הערוך אשר בכתם אופיר לא ינ£ולה ומרוב תשוקתי  אמר חנ
 לעשותו ערוך בכל ושמור לכל דורשי התורה באמת לכן גמרתי אומר להניף ידי עוד
 הפעם על החלק הראשון מזו ההוצאה לנקותה מחלאת השבושים הנופלים בדפוס וגם
ל ו ד ג ר ה צ ו א  למלאות החסרון הנשאר בקולמסי או בדפוס, ומה גם שבא לאמתחת ספרי ה
ת אחרי שגמרתי החלק הראשון ו ת כ ס ה מ מ כ ה ו מ כ  של• ם י ר ו ש י ב״י ר ג מ״ד, ו ריח ז״ל ל
 ומן הנמנע היה לספח שמה דבריהם היקרים והשואותם עם פירושי רביגו נתן בע״ה. אבל אחרי
 שדקדקתי בכתבי יד הנ״ל וצרפתי וזקקתי והגהתי ותקנתי דברי בעל הערוך דעתי נאמנה
 כי כל נפש היפה תברכני בגלל הדבר הזה בהביטי עוד הפעם בסקירה אחת ובקיצור נמרץ
 על הערכים שנחוצים לתקון או לתשלום ובצפיתי צפיתי כי עי״ז ברכת אובד ונאבד תבוא

 עלי. וזו שכחת הלקט:

 מבוא צר iv שורה ל״ד החלטתי כי פרקי דר׳׳א מובאים ראשונה בספר הערוך אבל בע׳ טנדס אוכיח
 .בעזרת האל כי ראשון לציון בא זכרונם ע״י הגאונים עש״ה

ix צד 
XI ״ 

XVII ״ 
XX ״ 

 קודם חזר ב׳ נשמט: חזינא. ׳שורה ד
 , ל׳׳ח ארץ ששוניא אולי היא ארץ Sachsen (Saxonia) כאשר העירני ידידי

 הרב הח׳ ר׳ יעקב שטיינהארט מעיר אראד.
 , ד' בענין אדא מרי הרחבתי דבורי בערך הרדפה.

 , מ׳ קודם ענין סדור קדושא נשמטה זו השורה: ובענין הלל בלילי פסחים
 הובא פירוש רצ״ג מרע־ג ומרה״ג בחידושי הרשביא לברכות י״א. פד״ה

 אחת ארוכה.
 ״ xxxv ״ כיו אחר מלת טרפיז נשמט: שט״ם לב״ט ס״ט: עיי״ע רכס.

 ״ LXVI ״ י״ב בענין טח העירני ידידי דר׳ שטיינהארט כי כני׳ רבינו אי׳ ניב בכיי שים
 (עיי׳ דקדוקי סופרים לשבת צד פי.)

 ״ LXVII ״ ח׳ וידידי הנ״ל העירני כי ציון הירושלמי בע׳ ערב א׳ נמצא ניב בטור חרם
 סי׳ תקפ״ה וכן הביאו מרן בית יוסף שם.. בשם הרקיח וסמ״ג ועיי׳ היטב

 בסרדס סי׳ קע״א ובשבילי הלקט.

 פנים:
 צד עמוד

 ד׳

 ה׳

 א׳

 ב׳

 שורה
 ל׳

 כ״ג
 ל״ה

 אמיתת סירושי בענין אבבית = עבבית נראה מהעתקת קדחת שהובא במדרש
 לקח טוב המכונה פסיקתא זוטרתא אשר הוצאתו חדשה מקרוב באה לנו עיי

 החוקר המפואר מהר״ש באבער עיייש מבוא י״ד. ועוד עיי׳ ערך זדף וטיש.
 צ״ל: עיי׳ ערך טלי אי.

 גם בכ״י פירוש רג״פ לםנחות (בקובץ כ״י אנגײליקאיםי׳ ,A, 5.18 דף כ״ג:)
 הגי׳(כגי׳ רביני) וז״ל: וכל אביזדיהו כל פה שצריך לה נודרין דהיינו
 נק^ין עכ״ל. ודע כי בסנהד׳ ע״ד: בדפוסי׳ הישנים בגט׳ ורש״י (מלבד בפעם
 האחרון) אברזייהו ועפ״י הגהת הפהרש״ל הדפיסו כלפנינו עיי׳ ד״ס לסנה׳
 .צד קיר,: ושם הובא לעז ברש״י ד״ד, אבזרייהו: בכל הדפופים הישנים
 לוראפרטנמנט כרי״ש ושמחתי מאוד על המציאה הזו. כי כן שערתי בנפשי

 בע׳ אכזר.
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 צד עמוד שורה
 ו׳ ב׳ קודם ע׳ אביי נשמט ערך שלם מהוספת ריב בצרוף תשלומי וכה צ״ל :
(Automat, durch אבטיוטטוס <מל״י ?™-.?*™נ* וממנו בל״ס אוטוטטין *^ai 
 ״seiimt entstande ״Zufaii vo) מדרש תהלים מזמור ראשון: ולב כסילים לא
 כן <תהלי׳ ט״ו׳ זי) אלו המינים האומרים אבטומטוס הוא העולם םי׳ בל־י
 מניע עצמו בלתי מניע הצוני וגם מלה זו מורה על דבר בא במקרה זולת
 כוונת פועל). [אחי״ה בנויג בש׳יוט פ׳ על כן: אלו המינין שאומרים
 ט ו ט ט ו ם הוא העולם וכן בילקוט משלי ריש רמז תתקנ״ג הגי׳ אלו
 האפיקורוסין שאומרים טומטום הוא העולם . וגי׳ משובשת היא וצ׳ל כמו

 שהגיהו ר״ב וכ״כ ופי׳ המלה היונית הנ׳ל נפל במקרה׳ נעשה מאליו]•
 וירוש׳ שקלים צ״ל: וירוש׳ שבועות ועוד עיי׳ מבוא הירושלטי

 למהר״זף צד ע׳.
 מה שכתב הרמב״ם כי האביונות נקראו בל״ע פרוס אל נכר אין לו פתרון אבל
 בכפתור ופרח פרק נ״ד הגי׳ <כמו שהעירנו דיר שטיינהארט) פקוס אל
^ פי׳ נץ הכפר f  כפאר וזה ניל להגיה פקוד. אל כפאר והוא בל״ע ^
.Kappornbliitlie 

a f^* הונגיהון צ״ל: הונניהון ושם שורה ט״ו צ״ל 
 כלוט׳ וכו׳ הוא נעתק מפי׳ ר״ח ואלה דבריו בפי׳ כ־י ר״ח לסנהד׳(בקובץ כ״י
 אנגײליקא םיי A, 10, 2) דף פ־ז ע״ב: יכול לומר אגוסטוון אני בתוכה
ה כ ו ת י אריס ב נ א א ו ל [גוי] הי ר שדד. זו ש מ א י א ש ל הו ו כ  כלוט׳ י
 ע״כ וכגירסתו אי׳ גם בכ״י ערוך שהבאתי שם בהערה א׳ וכיה אגיסטוון

 בכיי שיס עיי׳ דים לסנה׳ צד ליד.
 בענין סי׳ הציון מערכין (ל״ב.) קצת אי׳ באופן אחר בסי׳ רגט״ה כיי(בקובץ
 כיי אנג׳ הנ״ל דף קנ׳ט.) וז״ל: ולא בעיר חומה כלוט׳ אינו כלפנים מן
 החומה עיר שגגותיה חומותיה איכ׳ דאט׳ שכל ד^זוטה סביב מלא» גגות ואיכ׳

 דאט׳ שגגותיה המשופעין עד הארץ והן הן החומות ע״כ.

 קלינן לאודדא (מנחות מ״ב 0 בנ״וג קלינן ליה לאודרא אכל כגי׳ רביגו אי׳
 ג״כ בפי׳ כ״י רגט״ה למנחות (בקובץ ב״י אנגי׳ דף ג׳:)

 צ״ל *i^Sp(* ועיי״ע חלפסדרא.
 אחר דבור המתחיל אדק נשמט: וכן בליע -°*•3 פי׳ הביט והלטיש עיניו

 בדבר, פעסט הינשויען, דיא אויגען סעסט הינהעפטען.

 בסוף הערך צ״ל ועיי״ע טינץ וט״ש.

 וכל בוסר וכו׳ ור״ח בסי׳ כיי לשבועות (בקובץ כיי אנג׳ דף כ״ד.) אי׳ כמו
פר והן פגי תמרים שלוקין של גוים ו  כן וזיל: פי׳ הני אהיני פליקי פי׳ כ
 וכוי. ועיי׳ פ״א בםוף תשובות גאונים קדמונים דם׳ בערלין דף ט״ב. דיה

 אהיני פליקי.

 כפוף הערך צ״ל ועיי״ע טהר ב׳ ומ״ש בהערה.
 ושורה ליב צ״ל ז׳ א׳.

 בקצת העלים נשארו שתי מלות אשכנזיות: der Punkt ויש למחקן.
 וכני׳ דבינו בן אטיטוס א״ ג־כ בפי׳ כ״י רגט״ה לתמורה (בקובץ כיי אנג׳

 דף רל״ב•)

 וכמו ששערתי כן הוא כי בכ״י סי׳ ריח לעיז(בקובץ כיי אנג׳ דןז כ״א.) אי׳
א ופיר׳ אל מצל בליע וניל שהוא ל״ע פי׳ חמת ט ב  באמת בבית א
ד: ד״ה אכטא  מלאה מים וזה מתנגד לסי׳ התוספות בדברי ר״ח עיי׳ ע״ז לי

 י׳ ב׳ כ״ח

 ייא א׳ י״ג

 כיד ב׳ ט׳
 כ״ה א׳ י״ח

 כ״ח א׳ ט״ו

 ל״ב ב׳ כיה

 ליז א׳ י״ג
 — — ב״ט

 — ב׳ ח׳

 מ״ג א׳ י׳

 ט״ד. א׳ ב״ח
 ט״ט . בי, כיו
 נ״ט ב׳ ליו
 סיא א׳ ו׳

 ע״ה א׳ כ״ה



 ם׳ א׳

 פ״א א׳ כ״ט

 צ״ח ב׳ י״ב

 קייד ב׳ י״ח

 קייט ב׳ מ״ב
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 צד עמוד שורה
 וגס בתשוב׳ גאונים קדמונים ד,ג״ל במקום הנ״ל אי׳ הגי׳ בבי״ת5 אבאטא
ר קשה להלמו ובהפך צ״ל לבן וכיוון ללעייר ו ח  אולם הפי׳ דאי׳ שם מראהו ש

u לבן. ^ 
 פוף העפוד פי׳ עצי וכו׳ וז״ל רגמ״ה בכ״י למנחות (בקובץ ב״י ל״ט ע״ב)
 כלי עץ ששמו אבטולגום(!) שאין דמיו יקרין כל כך אכל כלי מפימם עץ

 יקר הרבה חשוב ולא בטיל ע״כ.

 מן פירוש אם ישנה עד גמירא הועתק מלה במלה מסי׳ רגמ״ה כ״י לערכין
 (בקובץ כ״י אנג׳ דף קייג.)

 בהערה ב׳ עיקר הגי׳ רב ובה עיי׳ ערכו ועוד ע׳ אירום ב׳.

 צ״ל

 פי׳ שנותן עיניו וכו׳ הועתק פלה בפלח מפי׳ רגמ״ה ב״י למנחות (בקובץ כ״י
 אנג׳ דף י״א ע״ב).

 בענין פי׳ פוריים וכוי. הלך רבינו בשיטת דריח ואלה דבריו בפי׳ כי׳י לעין
 (בקבוץ כ״י אנג׳ דף ב״א.) ת״ר הפוריים אומן פי׳ ציר של דגים כובשין
 הדגין הקטנים במלח על החביות הגדולות נקרא פורים הציר היוצא מהן
 פעם ראשונה ושנייה מותר כיון דשמינא אין צריך למירמא ביה הפרא
 שלישי קלישי שומנייהו דדגים ויהיב בהו הפרא הלכך פשלישי והילך

 אסור עיב.

 קנ״ח א׳ י י״ט וכמו גי׳ רבינו אפטפכא דליבא אי׳ ג״כ בפי׳ ר״ח לע״ז ב״ט. (בקובץ כיי
 אנג׳ דף י״ז c וז״ל פי׳ אפטומכא בל״ע אלמעדה ע״כ והוא ל-ע !ij-iw1 סי׳

, .Magon כרם 

 — ב׳ m בסוף השורה צ׳יל הל״ט בפקום ד,ל״א שנדפס בטעות.

 קס״ו א׳ ט׳ ובדרג איסטגנינית של דוד בכיי ס׳ הובא בד״ס לסנה׳ צד ע״ג. ובכ־י ק׳
 איצטגנוני של דוד ובכיי ריח (בקבוץ ב׳׳י אנג׳ לסנה׳ דף ק־ד.) אסטגנינו

 של דוד.

 קפ״ג בהערה א׳ צ״ל בסופה.* ועוד עיי״ע טכטך ופ״ש.
 קצ״ד א׳ כיה מה — מאה מפש וכו׳ פי' אספרמקי מיני בשמץ הן נעתק מפי׳ דגט״ה לפנחות
ה שואל וכו׳ א ) וז״ל מה . . שאל ממך כלומר מ .  (בקובץ כ״י אנג׳ דף ד

 אספרפקי פיני כשפים עכ״ל.
 קצ״ז א׳ ב״א פי׳ שהביא רבינו בשם ר״ח לי׳ בפי׳ ריח כיי לשבועות (בקבוץ כיי אנג׳ דף

 נ״ג ע״ב) אבל גירפתו פקונדרי אי׳ שם.
 ריד ב׳ כ״ה י יש פפרשים וכו׳ כונתו על רגפ״ה וזיל בכיי ערכין (בקובץ כ״י אנג׳ דף
 קפ״ב סע״א) איסתוורא שקורין קאכילא עד ארעא נחית ואין בו פיפוק עד
 פוף העקב. שוק פעל דפעל שוק הוא עצם שמגיע עד הארכובה וכו׳ ע״כ.

 ולתיבות האחרונות הללו פסכים גם פי׳ אסתוורא דערוך שם.
ה א׳ כ״ו בפקוס הבא ציל באה ושם עמוד ב׳ שורה ג׳ יש להופיף אחר מלת שמיא:  ד

 וכיה בכיי ש״ם כפו שאוכיח בע׳ טהר ב׳.
 ר׳ז ב׳ י״ג פי׳ עד בפלע דאורייתא הועתק פפי׳ דגפיה לבכורות (בקובץ כיי אנג׳

 דף קייג.)
 ר״א ב׳ י״א אחר אחייה יש להוסיף ובפרקי דר״א דים כ״ג הגי׳ חמש אפטגיות בצד אורך

 ימינה של תיבה.
 — — ל״ו פי לכטין צ׳ל פי לכטיר ובשורה שאחריה יש למחוק קו מבין שתי מלות

 יוניות.
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 צד עמוד שורה,
 די״ב כ׳ ל״א (פירוש) וכו׳ ויש להוסיף ודוגמתו ראה געי הדפה ובעי ותיק.

 דייג א׳ ל״א פי׳ אופי וכו׳ והוא מפי׳ ר״ח כיי לע״ז (בקובץ כ״י אנג׳ דף ט״ז ע״ א) ועוד
 פ״א בערוך שם נעתק מפי׳ ר״ה (שם) וז״ל כי אופי בגהרא פי׳ יבואו עליה

 רעות רבות אם אינה הורגת מהן כמו הריות שעל הנהר וכוי.
 רכ״ג ב׳ ג׳ פי׳ ההוצאה וכו׳ הועתק מסי׳ ריח ב״י לסנהד׳(בקובץ ב״י אנג׳ דף סייג ע״א)

 וז״ל סי׳ אפסוניא הוצאת המאכל והכסות.
 רכ׳׳ך א׳ ל״א פי׳ לענה וכוי הועתק מפי ר״ה לע־ז(בקובץ ב״י אנג־ דף י״ח ע״ב> ושם בגי

 רבינו לפי כ״י באדג בד׳ ועיי״ע בארג ומ״ש."

 רל״ז א׳ ה׳ סי׳ שם ע״ז וכוי הועתק מפי׳ ריח לע״ז(בקובץ כ״י אנג׳ דף כ״ח עי׳א.)
1£S?IX.T, רמ״ד ב׳ כ״ז קודם ודי בזה נשמט כזה: ועוד מציגו הוראת אפריקי במובן 

 iberien כמו שאראך בע׳ טט.
 ר״ג . ב׳ . ל״ו אקרבנין ט״ס וצ״ל עקרבנין.

 רנ״ב ב׳ ו׳ ותניא בפ״ק דע״ז וכו׳ והוא כפי׳ ריח לע״ז(כקובץ ב״י אנג׳ דף י״ב ע״ב) וז־ל
 דתניא אין הולכין לאצטדינין מפני שהן שופכי דמים ר׳ נתן מתיר מפני שני
 דברים אחד שצווח ומציל ואחד שאם יהרגוהו יעיד שמת להשיא את אשתו
 עכ״ל נשמע מזה כי לפני ר״ח מונחת גי׳ בע״ז י״ח: כמו בירוש׳ וכ״ה
 בתוספתא ובע״י הראשון ובכ״י ש״ס לע״ז עיי׳ ד״ם למקומו וחידוש שנעלמו

 מעיניו דברי הערוך,
 רס״ב ב׳ ו׳ אור נר וכו׳ גי׳ ופי׳ דרכינו הועתק מלה במלה מפי׳ ריח ב״י לסנהד׳ (בקובץ

 כ״י אנג׳ דף צ״ג ע״א.)
 . רצ״ה ב׳ ל״ד « פי׳ ובא רבא וכו׳ עד פ״א שייך לר״ח והועתק ממנו מלה בטלה כמוכח מסי׳

 ריח ב״י לסנה׳ דף צ״ג ע״א בקובץ כ״י אנג׳.
 ש״א ב׳ כיו פי׳ וכו׳ הועתק מפי׳ רגטיה כ״י לבכורו׳(בקובץ ב״י אנג׳ דף ק׳ ע׳א).

 ש״י א׳ ל״ו פי׳ כמו וכו׳ הועתק מפי׳ רגט״ה כיי לבכורות (בקבוץ כ״י אנג׳ דף ק״ח ע״ב)
 וז״ל נמרחו אשכיו נימוחו ביציו שרוח באשכיו שנפוחין ביציו שמראיו חשוכין
. קסבר ר׳ חנינא גורעין ומוםיםין •ודורשין גורעין [א] .  שהוא שחור ככושי .
 מאשך וטוסיפין אותו במרוח והוי ליה מראו וגורעין ח׳ מטרוח וטוסיפין במקום

 א״ש שבאשךיוהוי ליה חשך והיינו מראה חשך שטראיו חשובין ע״ב.

 שכיה א׳ ל׳ ט קודם אי לזאת נשמטו התבות: ככה דן דין אמת הרב הה׳ ווייס בעל דוד
 דור ודורשיו ח״א צד נ״ט.

 שכ״ח ב׳ כ״ח פי׳ שומר וכו׳ שייך לר״ח ואלא דבריו בפי׳ ב״י לע״ז (בקובץ ב״י אנג׳ דף
 כיו עיב) פי׳ אישתימא אפיטרופא הממונה על האוצרות וחותם נקרא

 אישתימא ע״ב•
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 צד עמוד שורה טעות תקין
 ב־ ־ ב׳ ו׳ עי־״ע בואתן. עיי׳׳ן 1 כואת.

 י״א א׳ כיו קודם מלת בגין חסר סימן כזרן)
 ס״ט • ב׳ ד׳ צ״ל כזה: תשו׳ רדב״ז סי׳ קג״ח, תשב״ץ ריש 1

 — ה׳ סי׳ ו׳ סי׳ ם׳

 — — ז׳ נשמט: כל זה עיי׳ בם׳ צור געש׳ לריט״ל צונץ

 עיט א׳ ל״ב קודם של פרשים נשמט סימן כזה;]
 ס״ד א׳ ט״ז יש למחוק סימן כזה: 1

 קכ־ד א׳ מ״א בן תלמיון: בר תלמיון•
 קס״א א׳ כ׳

 ר י״ ד ב׳ כ״ד קודם או בית צ״ל ועיי׳ תענית כ״ד 5
gerinncn gorrinnen רכ״ז א׳ ט׳ 

C>j sw רנ׳יג בהערה ב׳ 
 רס״ג ב׳ ט׳

s f רע״ח א׳ ל״ח 
ToTpXXulo? ToTcaxolo; שכ״א א׳ מ״ד 

4-X̂ f שכיב א׳ ל״ח י 

u r i f  שכ״ז ב׳ כ״ט "
 של״ה ב׳ כיז ענינו. ענינןי

 •־־• /
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