ישתרי םן שבעח נחתוטין ו ק א ל רב שריר א ז״ל אלססקט אללי יביע אללבז
ואלאדאם (י״ר ב׳); הטפול .ק אל רב ש  *nר א ז״ל אללי יביע אללבז ואלארס מן
שני נחתומין לא אכר^ר (י״ר ב׳);

ו ק א ל ר״ שרירא ד ל במגריפות של סתכת

חדיד (י״ז ב') ; ו ק א ל שרירא כופח באלערבי מטרפה .והי אלתנור אללטיף אלמבני
עלי אלאר*ן ולים פיה לזף (ס״א ב׳> 5בבוכליאר  ...וקאל ד שרירא׳ דאיר באלראס
טר[ל אלכור כקולי והכהנים טוקפין ועומדין כמין כוכליאר (ט״ב כ״); שבעים אמה
ושיירים סבעין לראע וזצטין ק א ל ר ,

ש ר י ר א אלז^ט טא בין אלאבהאם

ואלאצבע אללי יליח בפתח אליר (מ״ט א —כ).
רב ח איי .נובלות ״ .ופי ,רבי ה איי ז״ל תמרי זיקי דחו מא סקט מן
אלרגמאר אלנא^ג מן קווה אלריח (ח׳ ב ;) ,הסקריקון אלנ$אכ .ופי׳ רב האי י
נאון ז״ל אלסלטאן אלקאהר (ל״ז א ;),ו פ מ ר ר  ,ה איי ז״ל מולייר הגרוף נרה
צפר!) יחטא פיחא אלטא .אנטיכי נראר רוסי ואחד ■קראם אלאלר ימלא אלכואני
השלמר ג) סוחר והוא הקונה מנחתוסיס הרבה ומוכר ליחידים .והתלמוד הירושלמי
אמר שהוא זה הקונה סן שבעה נחתוסין .)3ואמר רב שרירא ז״ל החנובי המוכר לחם ולשתן.
המשול )4אמר רב שרירא ז״ל המוכר לחס ולפתן מן שני נחתומין לא יותר.
ואמר ר' שרירא ז״ל :במגריפות )5של מתכת ברזל.
ואמר שרירא כופח )6בערבית מםרםה׳ והוא התנור הקטן הבנוי על האדמה ואין
בו חרס■.
בכוכליאר )7ואמר רב שרירא :עגול בראש כמין צניף ,כמו שאמרו...) 8
שבעיס אטה ושיריים ')9שבעים אמה ושני סיטיס .אמר רב שרירא הסיט חוא סה
שבין הכהן והאצבע הסמוכה לו כפתיחת היד.)10
...תמרי זיקי ) ” ,והוא הנופל סן התמרים המבושלים סכח הרוח,
הסקריקון )*2האנס ,ופירש רב האיי ז״ל! המלך האלם.
ופירש ר׳ חאיי ז״ל :סולייר הגרוף ) 13כד צהובה מחססים בה את הטיס,
אנטיכי־ )14כדיס ביצנטיניים אחד בצר השני סמלאים את הפניטי גחלים ואת
החצון מים.

 •1צ  -ל  :צ פ ר א

 . 2ש ס פ י ה מ ״ ד.

6 .3״ה ה״ר  :איזהו מנפול דכי ר׳ ינאי אסרי ח ש ע ה שלהדין ועשרה נחתומין.
או צ רו ת ה תו ר ה
חוטניא מן דתומניא וחד מן דתריי.
או צ רו ת ה שו ת
1
1
 .4שס! וצל״ :המגפול.
 »>sשעת פיג מ׳יב,
 .5שכיעית פ״ה 0״כ« ולפנינו :בסארופותי
 .7ש ם פ ״ו ס״ג* ו ע י' או צ ר ה ג או ני ם ע ם'  60ס י' ק פ ״ ח.

 .9ערובין פ״ב ס-ה.
 .8יומא כ״ה א׳.
 .10ועי״ להלן פירוש דוסה לזה בשם רב נחשון.
 .11כרכות ס׳ ב. ,
 . 13ש ב ת פ ״ ג מ ״ ד.

 2ו .ככוריט ש״ב ס״ג.
 . 14ש ם.

נסר וימלא  .אלבראני מא <ם״ב א') ; ו פ ס ר

h

הא י י פורפת על האבן או על

חאיגוז אלאזראר :אלא אשתמלת אלי סראה  mבגאנב פיגוז אן .כאנת זאויתהא
מלפופה עלניו חגר או גוזה או־דרחם יגוז אן תלרג בה יום אלסבת אלא כאן
מלפוף מן יום אלגמעח (מ״ג ם).
ו ק אל ר׳ ה איי ז״ל אלא וגרת פי ססכת שבת פי אלמשנה יקול ען אמר
מן אלאמור פטור פדאלך אלפמל חראם לכנה אלא פעלה לס הגב עליה טקילה
אן כאן מזיר ולא קרבן חטאת אן כאן שוגג .פשתאן בין מא יקול פטור ובין
מא יקול מותר לאן אלמותריחלאל ואלפטור חראם אלא מואצע טלצוצה קיל
פיהם פטור והו חלאל ופי לאלך קאלו אלחכ' דל כל פטורי דשבת פטור אבל
אסור בר מחני תלת .אלאולי מן כאן פי בדנה דמל או בתרה פפגרהא פאן כאן
קצדה אלראג מא פיהא מן אלמדה אלרטבה גאיז לאלך .ואן כאן קצרה יעמל
להא פם לא יגוז כקול המפיס מורסא בשבת אם לעשות לח פה חייב ואם
להוציא

את

חלחח פטור .ומן דללת לה שוכה או זגאגה או שצייה

לחמה יגוז לה אן יכרגהא באברה כקולהם
ואלו<אלו<ה קול ישב אדם על

פי

מחט שליד ליטול בה את הקוץ•

הפתח ולא מלחו נמ״ר ב׳ 1וישב חשני ומלהו

השני חייב .ישב הראשון ומלהו ובא

השני וישב בצדו אע״פ שעמד הראשו

והלך לו השני פטור .ויענו בלאלך פטור ומותר (מ״ד א-ב'>
את חכוש ואת הכדכד לתחוב בו (שבתפי״זמ״א)

ק אל ר׳ הא יי ז״ל

מר2ל אלא דפן וסט תבן שי מן אלמאכול ואלמשרוב יום אלסבת לחתי ירפא
ופירש רב האיי פורפת על האבן או על האיגוז )1כפתורים אם הם באים יחד
בצדה על אשת סותר אם עטיפתם כרוכה על אבן או אגוז או ררהס (מעה של כסף)׳
מותרת לצאת בהם ביום השבת ’אס היה כרוך מיום הששי,
ואמר ר׳ האיי ז״ל  :אם תמצא במס׳ שבת במשנה שיאמר על עבין מן הענינים
פטור הרי הפעולה הזאת אסורה ,אבל אם עשה זאת .אינו חייה סקילה אם היה טזיד /ולא
קרבן השאת אם היה שוגג .וההבדל בין אם יאמר פטור ובין אם יאטר סותר׳ שהמותר
סותר (לגמרי) והפטור אסור ,מלבד סקוטות מיוחדים שנאמר בהם פטור והוא מותר .ובזת
אסרו החכמים ז״ל  :כל פטורי דשבת מטור אבל אסור בר מהני תלת )2.הראשון ,טי שהיתה
בגופו בועה (טבעית) או סורסא (ע׳י שריטה) ופתח אותה* אם היתה כונתו להוציא מה שיש
בה מן הליחה מותר .ואס היתח כונתו לעשות לה פה אסור ,כמו שאמרו) 3״ .וטי שנכנס
לו קוץ או זכוכית או מחט בבשרו הותר לו להוציאו במחט #כסו שאמרו...)4והדבר השלישי}5
מה שאמרו®) ...והכוגה בזה פטור ומותר.
אמר רב האיי ז״ל כמו אם טמן בתוך תבן דבר מן המאכל והמשקה ביוש חשבת
כדי שיתחמם ורצה לגלות מעליו (יגלה) בשני הכלים האלה.

 .1שם פ׳ו מ״ו .ועי׳ אוצה״ג לשבת עט* .54
 .4תמוה שהשמיט את הצד נחש בשבת*

 .2שכת ג* א״.
 .5שם ק׳ו ב'.

 .3שס ק״ז א׳.
 .6שם.

ואראד יפחש עליה פבהאתין
קאל

אלתלמוד משום

אלאנייתין (מ״ו א׳); לפילזסה ותסרא לסורדימה

כאקא ופסר אלגאון דל טחלב ז ק א ל ר' ה א י י דל

קירומי׳ בור שלבר קי היורד בו אם יש כרגלו חטטין מתרפא ממי הגזלת (ם״ז א׳).
סכין וטריחין אותו ״ .ובלבד שלא יזיזו בו אבר (קנ״א א ),ולכן לא יחרכו
בה ע^ו* ו ק א ל ר׳ ה אי י ז״ל מעגי ■דאלךירשו סליה אלמא (  rdב״),
ואמרו מלמד שתקן שלמת לישראל ערובין ונטילת ידים (מרובין כ״א א')
שהיו ישראל קודם שלמה מתעסקין במלחמות רבות ולפיכך תיקנה בימיו שהיו
לו נחת ושלום מכל סביביג ו ב ״ כ ר׳ ה איי ג און ז״ל ב ת ש ו ב ו ת ! ) (מ-ט א׳),
כל השטרות העולות בערכאות של גויים ״( .גיטין י' ב),

ו ר ב הא י י

גאון דל לם יגיב כתב אלהבה ענדהם גס״ו א׳א ,
ק א ל ר׳ ה א י י

ג א ו ן ז״ל מן מוגכאת אלגזרה והו אתגאה אלתהטה

והו אצתלאט אליד פי אלטאל אלתלאטא לא יקף כיאנה אן כאנה פיה ודאלך
כאלשרכא ואלוכלא ואלארים יפני אלאכאר ואלאמראה ואלגלמאן אלמתצרפין  5י
אלאטואל כמא נצח אלמשנה ואלו בשבעין שלא בטענה וכר ,ומעני קול שלא
כטענה הו אנה ולו לם ידעי עלי אלמטלוב שייא טחדודא ולא מעלומא בל קאל
לטל קד צנחני פיה ואנא טטאלבך בימין פינב פי אלחכם אן יחלף לח וכרי
לשילומה( )2שבת קמ״ז א׳) וקרא לקורדימה .אסר התלמוד משוס באקא ) 3ופירש
הגאון ז״ל טחלב,
ואמר רב האיי ז״ל קידומי*  )4בור של כרקי )5היורד בו אם יש ברגלו חטטין מתרפא
מסי הגזות) 5.
ואמר דב האי המובן בזה יזרקו עליו מים.
ורב חאיי גאון ז״ל אינו מתיר (לכתוב) שטרי מתנה אצלם)6
ואמר ר ,האיי ז-ל  :טמחייבי הגזרה י) וחוא נפילת חשד /והוא שליחת יד בכסף
באומו שאין לעטור על המעילה אם ישנה בה  :וזה כסו השותפים והאפוטרופסי־ם והאריסיס
והאשה והנערים (בני הבית) היודעיס בטיב הכסשים׳ כמו‘ שאסרו :) 8ואלו גשבעין שלא
בטענה וכו' ופירוש אמרח שלא במענה הוא /שאפילו לא טען על הנתבע בדבר כרי ולא ידוע
אלא אמר בודאי סעלת בי בזה ואני תובע ממך שבועה או ראוי לפי הדין להשבע לו .וכך

.1
■t
.3
.4
.5
גסו״ם סי׳
ד•

תשוה״ג ר ,ליק סי' ע״י; שעדי חשובה סי׳ ט״ד; ם׳ העתים ע 0׳ .43
וכ״ה כערוך ע־ שלם ובכ״י סינכן ועי* בד״ם.
וכ-ה גיר׳ הרי״ף .עי״ שידושו ,ובערוך ביקא ,ולשנינו שיקא.
אף ניר* זו סובאת כערוך שם* ועי׳ בד׳ס.
לא ידעתי פירושו׳ ואולי שיבוש יש כאן,
תשוה״ג הוצ׳ הרכבי סי״ ש״ב; הוצ' קורוניל סי׳ י׳ ג ועי' שם סי' ג״א; תשובות
קצ״ה.
 .8שבועות מ״ה א.,
השבועה.

יצרץ אלתל־ חיכי נטפנין שלא בשבועה!) אטו בשפטאני עשיקנן הכי קאטר ואלן
נשבפין שלא כטענת בריא אלא בטפנת ,שמא .אטא אלאריטין פהם אלמתק 5לי
אלצחרי וטא יטארגלחט ואטא האפטרפין פהו

וכיל אלאגטאן פי חיותה ואטא

האשה הנושא והנותנת בתוך חבית פהו מלצוץ באלאטראח אלמתצרפח פי מנזל
אליתומיט בפד ופאה מורישם .והולאי אללטסח אללי לכרתהט אלמשנה לא יחלפון
בטענת שמא אן אפתרקו ולט תכון בינהם עלקה וטציו פלי פרקתהם ואססכו פן
אלסטאלבח באלימין יגב אן תוקף ולא יחלף

אללצט כקול

אלחכטיט

חלקו

השותפין ו י ^ [ $ה ^ יכול להשביען־) (עיה ב׳).
סן הגאונים חאחריט הוא מביא את רב נחשון; הסיט (שבת קיה> פי׳
וסט  )8אלפתר והו אלי פתחת אלאצבע ט 0אלאכהאם יממא מא בינהמא פתר״
והו תלתי שבר הלי א ל פ י׳ ל מ ר בר*)

נ ח ש ו ן ז״ל ( >5ל״ז א !),את רב צמח:

פ י׳ ר׳ צ מ ח ז״ל חלמון(תרומות י׳ י״ב> צ׳פרה׳ אלביץ ;) 6את רב שטמון :>7
הקםטמילין ( >8כלאים א׳ ד׳) אלכםר(רי
אלפטומי«>

(כ״ו ב׳>ו

אח

ו ק א ל ר׳ ש ט ע׳ אנה יטמי באלשאט

רב י חו ד אי :

ו א מ ר ר ב י ה ו ד א י ז ״ ל מאי

טעמא [מותר בראשונה ובחמישית!  >10משום רהוו להו נכריות .פי׳ ששאר האב
התכוון התלמוד באסרו :) 11היכי כשבעין שלא בטענח אפו בשפטאכי עסיקנן ,הכי קאסר
ואלו נשכעין שלא בטענת בריא אלא בטענת שמא* והאריסין הם הסקבליס שדות וכיוצא
בהם .והאפוטלופין חוא בא כה הארס בחייו .והאשה הנושאת והנותנת בתוך חבית זהו
מיוחד לאשה המוציאה ומביאה בבית היתומים אחרי פטירת סורישס .ואלה החמשה אשר
הזכירה אותם חמשנה לא ישבעו בטענת שמא אם חלקו /ולא יהא ביניהם קשר« והסשיכו
למי חלוקתם וחדלו מלתבוע שבועה ראוי שיעמידו הדבר ולא ישבע בעל הדין ,כסו שאסרו
החכמים :חלקו השותשין והאריסין אין יכול להשביען.

 .1צ״ל  :היכי כשבעין שלא בטענה.
 .2לשנינו קצור סן השער הה׳ בס* משפטי שבועות ר* ויניציאה
 ,4צ״ל 1טר רב.
 .3אולי צ״.ל  :הסיט.
 .5פירוש הסיט *פתר /והוא אם נפתחות האצבע ותבחן בקרא מה שביכידום שתר,
וחוא שני שלישי הזרת .הפירוש הזה למר רב נחשוןי ועי' גם בפירוש הגאונים לס' טחרות
הוצ #רי״נ אפשטיין עט׳  30ובמקורות שציין שם.
 .8צ״ל  :הקרסטמילין.
ד .אבל איני יודע מי הוא.
=,6צחובי הביציש.
 .9ואמר ר' שסע* (שמעון?) קוראים אותו בארץ ישראל אלפטוסי ,והעירני ידידי
די״ג אפשטיין על דברי בעל כפתור ופרח מר ,נ״ח.. :קרוסטטלין אלפרממי (וכצ׳׳ל) והוא
במצא בארץ כנען לא בבבל׳ .ועל אג סי ם פירש שם אלכסתרי״ ועי' שי' הגאונים לס' טהרות .140
 >10יבמות צ״ו א'י וכאן באה הערה חשובה, :לאם תאמר לא מצינו בטשכח מנין
חסישית׳ רע כי זכרונה סובלע בסוף כדרך קצרה ,כדרך שהמקרא מבליע ואוסר :ואהיה
 .11שם מ״ח ב.,
מאהל לאהל וטמשכן אל טשכף.
h

ה' א'“ -ו׳ א/

אינו נודע באמנם.שהדבר מפורסם שהאם היא שהרתה ושילדה והאב אינו ידוע
אם ממנו הוא חולד אם מזולתו <ם״ב א׳>.
חוץ מזח מובאים בו דברי הגאונים בסתם; קד דכרהא בע׳ן א ל ג אוני ם
טי קולח!) (ברבות ם-ד א׳) הביאו לו מליח לכתחילה וכו׳ בך פירשו חכמים
באובלי פירות גינוסר שנו וכנרת היא נניסר וים כנרת יטה של טבריא ולמה
נקרא שמח כנרת שסתוקין פירותיה ככנארי וביון שמתוקין פירותיה אובל מהן
חרבח פד שאין טועם

טעם דנן

וטעם פת

מהן כדי שיתקבלו עליו פירות מתוקים.
קטנים בבלל

וצריך דברים

ו ד ב ת ׳ באיזה טליה בל מליח דגים

דכי אחא ר׳ דיטי אטד עיר אחת היתח לינאי המלך בהר המלך

והיו טוציאין ממנח ששים רבוא ומאתים ותשטח  :ותשעים )2
ויש טרית שאינה טרופה 0
קטנים

מלוחים

שיאכל

ובל ש ו נ י נ ו

למלקטי

תאנים

קורין אותה צחנתא  )4והיא דנים

שנימוחו והיא טרית טרופה ובה אובלין פתן מלקטי תאיניט ויש טרית

שאינה טרופה כל דג שראשו ושדרו ניכר זו היא טייח שאינח טרופה .ובזמן
הזה שניטל טעם חפירות
טפלין

לה)5

ואין להם מתיקה כראשונים פת

(ח׳ ב׳ -ט׳ א> ;

וקאל

צא חב

עיקר

ובל מלוחין

א ל ת ש ו ב ו ת)6

ז׳׳ל

בום שלברכה צריך יין חי שלא ירבה לתובו מים /וצריך שיחן לתוכו טפט מים
בר׳ אליעזר יט׳ב׳) ;)7

ב ק ו ל א ל נ א ו נ י ם פ י א ל ת ש ו ב ו ת  :מין שנושא

פירות במין שאין עושה פירות אסור להרכיב זה עם זח ...

ב קו ל א ל נ א ו נ י ם

פי אל ח שו בו ת :וכל מין ושאינו מינו אסור להרכיב זה עם זה ואפי׳ דוסין זה
לזה (ב-ו א׳);

והו

קול

א לנ און פי א ל ת שו בו ת :)8שיעור חלה שאמרו חב׳

חמשת רבפים ועוד קמח חייבין בחלה הרי ).9ארבעים ושלש ביצים וחומש ביצה.
לפיכך הלש כשיעור בעריבה אחת חייב בחלה .ואפילו לש מאה שפורים בטאה

 ,1ככר הזכיר אחד הגאונים במה שאמר..,
 ,2לפנינו :ששים רבוא ספלי טרית לקוצצי תאיביס .ועי״ ד-ם,
 ,3צ״ל :ויש מריח טרופה.
 ,4עי' תשוח״ג הוצ #הרכבי 0י׳ שס״ד ,ועי' מש*כ רי״נ אפשטיין במבואו לפי
הגאונים לס׳ טהרות עמ׳ .55
 ,5ותשוה את התשובה שנדמסה באוצה״ג לברכות םי׳ רע״ב.
6״ הוא כנראה ר׳ יצחק אללוסאגי ,עי' לעיל עס׳  385חערח .5
סיגנונה של ציטטה זו״ וכסו כן של הבאות אחריה ,סעיד שאין כאן לפנינו
.7
רבריס סחשובה של גאון ,כי אם מאיזה ספר פסקים .נראה ש״צאחב אלתשובות״ אסן 5לתוך
הקובץ שלו גס דברים מספרי ההלכות,
 .#זוהי חשובת רב נטרונאי נתשובות גאוני מזרח וסערב סי׳ קי״ד ,ועי' גס תשובת
רב כהן צדק בהלכות פסוקות סי׳ א'! ושע-ת סי ס״י לקס״ג.
 .9בגמו״ם  :הוי.

