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ל א פ״ו  (דף מכוח ובסוף ל׳) (מנחוס רבה הקומז פכוס-סרק כך .וכו׳ המאבד כ
ה: פרשת ובספרי כ״ב) א ר

כו׳. הס שמוח ושבעה ב  שמוח הן אלו ל״ה) (דף העדות שבועת פ׳ סוף ברייתא ו
 אדנ״י אהי״ה אשר אהי״ה אלהיכ״ם אלהי״ם אלהי״ך א״ל כגון ומתקין שאין

 גממקין, אין אלו הרי צבאו״ח שד״י וי״ה
 אלהי״ס אלה״י א״ל׳אלו״ה לבינו שגירסת ונראה

 דאלו״ה דו״ה דאשמעינן היא נכונה וגירסא
 השס מעצם הוו דאלהי״ס והי״ם דאלה״י וה״י
 השס מעצם דאינו דאלהיכ״ם לכים דמו ולא
 דהי״ס דאשמעינן ואע״ג . קדשו דהשס אלא

 איצמריך מקום מכל השם מעצם הוי מאלהי״ס
 כיון למימר דאיכא דאלה״י בה״י לאשמועינן

 ככ״ס דידיה ה״י הוה לעולם סמוך הוא דאלה״י
 דאלהיכ״ם לכ״ם דמי דלא ונועמא . דאלהיכ״ם

 מעצם שהוא ה״י דאשכחן דכיון משום היינו
 הוי אלה״י דאשכהן היכא כל באלהי״ם השם
 ונראה דאלהיכ״ם. בכ״ם משא״כ מעצמו קדוש
 .אהי״ה אשר אהי״ה רבינו בגירסח היה שלא
 אתה ובפרמן שמוח שבעה שהם רבינו ומ״ש
 אמד שם וי״ה דאדנ״י משום היינו שמונה מוצא
 נקרא הוא אדנ״י דהכא אלו״ה לא״ל דמו ולא
הו״ה. נכתב כשהוא אף  מספרי אמרת ובנוססא י

 אותה ולפי אלהי כתוב היה שלא מצאתי רבינו
 נמנה אם אף שמות שבעה שפיר הוו גירסא

 שנדפסה ובטסמא . בשנים אדנות ושם הוי״ה שם
^ שמוח ושבעה כתוב בווניציאה  הנכתב שהם ה

 או המפורש השם והוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד
 ושד״י ואהי״ה ואלהי״ס ואלו״ה אדנ״י הנכתב

 אהי׳׳ה שם דמני היא נכונה ונוסהא .וצבאו״ח
 לידמק צריכין אנו ואין ’ שמות השבעה בכלל

 עבד ושפיר באמד. אדנות ושם ההויה שם למנות
 אלו״ה דבכלל משום אלהי ולא אל מני דלא

 איצמריך אמאי קשה דאכתי אנא הוו ואלהי״ם
:הוא אלהי״ם בכלל הא אלוה למנות

ל ג  בברייתא שם וכו׳. מלפניו לשם הנעפל כ
 דאיכא דתנאי פלוגתא ל״ה) (שטעות

 ואמרים נממק מלאמריו בין מלפניו בין מ״ד
 השם קדשו שכבר נממק אינו לאמריו אומרים

:כאמריס הלכה הונא רב אמר
ם אע״  שהם האותיות בין לן דשאני דברתי אשר הוא .וכו׳ למוחקה ואסור שנתקדשו ו

קדשם: שהשם רק השם מעצם שאינם לאומיות השם מעצם שהם לפי קדושות
ב ד ת מיהו״ה י״ה מאלהי״ם א״ל כתב שם ברייתא .וכו׳ מאלהי״ס למ״ד אל״ף כ

:כן הלכה שמואל שם ופסק נממק זה מ־י מצבאות צ״ב משד״י ש״ד נמחק אינו
ב ת כ שדברי לתמוה ויש .עכ״ל נממקין אלו הרי וכו׳ כלום אינו זה א״א הראב״ד ו

הראב״ד
משנה לחם

ל א פ״ו  השם הס שמות ושבעה ,לוקה אלו שמוח משבעה אמת אוח אפילו. המוחק כ
אלוה אדני הנכתב או המפורש השם והוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכתב

מכאן .לוקה אלו שמוה משבעה אמה אות אפילו המוחק כל צבאות שדי אהיה אלהיס
 הרב לדברי א״כ שלוקה ממנו אמת אוח וממק כתוב צבאות היה דאס בהדיא משמע

 הכותב רבינו כתב דלמה הוא למנוה הר״א עליו שהשיג שמה הרב״י שכתב אלשקר מהר״ם
 כתוב היה אם אבל דנממק הוא צ״ב כותב דוקא דמשמע מצבאות בי׳לח צד״י משד״י דלי״ה שי״ן

 דייק דלמה כו׳. למ״ד באל״ף אלא כתב בברייתא אמרו שלא כן דאינו נמחק אינו השם כל
 ולהשיגו מכאן לדייק לו היה בי״ת צד״י הכותב מלשון זה דין רבינו מדברי ז״ל הר״א
מחק, אינו השם כל כתוב היה דאם בהדיא נראה דכאן  דמשום לדעתו י״ל ואולי נ

 הר״א השיגו אלשקר הרב כמ״ש דרבינו חיובהא הוא וצו׳ למ״ד אל״ף דכתב דהברייהא
: דחוקים אלשקר הרב דברי ומ״מ רבינו הביאו כאשר הדין אותו של במקומו ז״ל

ה מנ ד ז נ

ם הראב״ד  הראב״ד שכוונת וי״ל .כלום אינו זה עליו כהב והיאך באות אות רבינו דברי ה
 וכתב שלם השם לכתוב כשנתכוין דוקא כלומר ,מיהו״ה י״ה אלא בגמרא הוזכר שלא לומר

 אמרו לא עצמו בפני שם לכוונת י״ה לכתוב רק נהכוין כשלא אבל המיוחד שם למעלת י״ה
עצמו בפני שם לכתבו נהכוין אם שאף משום היינו נמחק דאינו מאלהי״ם וא״ל .נמחק שאינו

 לכתוב שנתכוין מפני גרע ולא נמחק אינו
? ר ר לשון כל והביא י״ה בשם משא״כ אלהי״ס &
P מהיכא וא״כ מלבדו עוד אין כלומר הברייתא

שאין יראה רבינו בלשון והמדקדק .לן חיתי ̂ ̂ — _ - ? ^
ל א כ א] המאבד ״  הוא די״ה לומר ז״ל שדעתו להשגתו מקום הטהורים הקדושים השמות p שם [

הקדושה עליו חלה זה ומצד המפורש שם מקצת שהרי .התורה מן לוקה הקב״ה בהם שנקרא

 iS המקוט מן שמם את ואבדתם כוכבים בעבודת אומר הוא
ט לה׳ כן תעש^ לא ההיא ] אלהי נ * ־־ «•דאל נאל,אל־ים 2 ;[ ,לא ־צ«, ־

 . המפורש השם והוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכתב השם .הם
 .ושדי .ואלהי .ואלהים .אלוה .ואל .אדני הנכתב או

 אלו משבעה אחת אות אפילו המוחק כל .וצבאות
 כגון למוחקו מותר מלפניו לשם הנטפל כל ג :לוקה
 כקדושת אינן בהן וכיוצא מבאלהים ובי״ת מליהוה למ״ד
 אלהיך של ך׳ כגון מאחריו לשם הנטפל וכל .השם
 הם והרי נמחקים אינם בהן וכיוצא אלהיכם של וכ״ם

 ואע״פ מקדשם. שהשם מפני שם של אותיות כשאר
 הנטפלות האותיות אלו המוחק למוחקם ואסור שנתקדשו

 ריאב־י המת ‘מרי אותו מבין אבל לוקה אינו
*נ«<ול־ולמ־י״אל־,ס. למ״י אל׳׳ף •כתב ד טרדות:

שלא כלום אינו זה א״א
 למ״ד באל״ף אלא אמרו

 אבל מיהוה ויה מאלהים
 מצבאות וצ״ב משדי וד׳ ש׳

:נמחקים אלו הרי

 אינו מיהוה ה״א יו״ד [ג] מאלהים
 בפני שם שהוא יה ואצ״ל . נמחק
 שם מקצת השם שזה מפני .עצמו

 שי״ן הכותב אבל .הוא המפורש
 מצבאות בי״ת צד״י משדי דל״ת

 את בהן שמשבחין הכינויין שאר ה :נמחק זה הרי
הנאמן והנורא הגבור הגדול ורחום חנון כגון הקב״ה

קנא
: רניז סימ!־ יו״ד טור ג לאוין סמ׳ג א

 מקצת שהכותב וכיון אלהים שם מקצת שהוא
 י״ה הכותב שכן כל נמחק אינו המכורש שם

 קדושות שתי לו שיש עצמו בפני שם לכוונת
 בפני שם שהוא וקדושתו המפורש שם קדושת

 ובירושלמי סופרים במסכת מפורש וכן .עצמו
 מד׳ י״ה אותיות מד׳ א״ל הכותב דמגילה פ״ק

 כיוצא שמות שיש מפני נמחקין אינם אותיות
 שהכותב רבינו בדברי מבואר וזה .עכ״ל ,בהם
 ודלא נמחק אינו עצמו בפני שם לכוונת י״ה

 שנזדמנה ואפשר נמחק. שהוא מהראב״ד כדמשמע
 כתב .ענינה זה נוסחא רבינו בדברי להראב״ד

 .נמחק אינו מיהו״ה ו״ה מאלהי״ם למ״ד אל״ף
 י״ה שכתבו ההגהות נוסחת שהיסה נראה וכך

 אמרו דלא אוסר זה ועל .וכו׳ דמי לא מיהו״ה
 לו״ה הדין והוא נמחקין וש״ד צ״ב אבל י״ה אלא
ב :עצמו בקני שם שאינו כיון ר ה  הר״ס ו

 הראב״ד שכוונת. בתשובה כתב ז״ל אלשקאר
משד״י ש״ד כתב שאם במ״ש רנינו על להשיג

 נמחנן זה הרי השם השלים ולא מצבאות וצ״ב
 יכול אינו כולו השם כתוב היה שאס דמשמע
 אמרו לא שהרי צ״ב ולא ש״ד לא ממנו למחוק

 מיהו״ס י״ה מאלהי״ם בא״ל אלא כתב בברייתא
 כל היה שלא ואפילו כתב שאמרו הוא בהני
 מצבאות משד״י,וצ״ב ש״ד גבי אבל כתוב השם

 כתוב השם כל שיהא אפילו אלא כתב אמרו לא
 תימה ודבר .עכ״ל וצ״ב ש״ד ממנו למחוק יכול
 השם כל נרהא שאחר הדעת סל להעלות הוא

 להכריע שרצה ומה .אותיותיו רוב כ״ש אמס אוח אפילו ממנו למחוק מוהר יהיה כתוב
 ברישא דקתני דאכסב פשיטא דהא הכרע אינו כתב וצ״ב ש״ד גבי בברייתא קחני מדלא

 כתב אלא אמרו לא לכתוב ה״ל כך שא״כ הראב״ד כוונת זו שיהא לומר שא״א ועוד .קאי
 השגתו עיקר שהיא מאמר מהשגתו כתב תיבת להשמימ ה״ל ולא מאלהי״ם א״ל

ר ה א :בברייתא שם וכו׳. הקב״ה אח בהם שמשבחים הכנויים ש
כלי

למלך משנה
 אכילה איסור גמרינן דלהכי וס״ל דמוהיג אידך פליג ואהא .איכא מיהא דאיסורא משיצע ההגסה
 ג״ש לי למה דאל״כ כלל איסורא ליכא אכילה כדרך שלא אגל כו׳ הנאתה דרך נכלה מה לומר מנגלה

היתר צד שוס דיש יתכן דלא ולומר לחלוק אגיי גא זה ועל .דערלה מק׳׳ו והנאה אכילה איסור ליתי
גגוסו אכילה כתיג דלא כיון אכילתו כדרך שלא אף להלקותו היה הדין מן שהרי גהלג גשר כאכילת

 אגל ממלקות לפותרו לנו די שכן וכיון הדין מן מזהירין דאין משוס היינו לקי דלא דמאי אלא
 וכמ״ש עצמו מצד מכואר דהתירון מערלה גמרינן לא מ״ט לתרן אגיי חש ולא .קאי כדקאי איסור
 משוס הכשר כל כפרק דנאמר והתירון הקושיא כאן הניאו דהתוספות תעמא והיינו .הגשר כל כפרק
 למאי אניי יענה מה לדעת אנו צריכין הדין מן מזהירין דאין לומר כדכריהס שסיימו מה דלפי

 גופא היא תימא רשכ׳׳א שהקשה הכרס לכלאי מה גד״ה התוס' דנרי תכין כין זה וע״פ .לו דהקשו
 כתיכא אכילה נחלג ככשר אטו אכיי דקאמר הגמ' דכרי הן דהן קשה דלכאורה ,כו׳ מצינו כמה נילף
כהדיא הרי קישיא ומאי דמותיכ למאן הוי רשכ״א דקושית דנראה ותו ,מצינו כמה וגמרינן כלומר כיה

ט״פ אך .תירן ולא הלכות גופי כעל זה^להרכ כל שהוקשה וכמו כו' סכר מותיג דקא ואידך אמרינן
 וה פלפול כל כו' סכר ואכיי כו׳ מותיכ דקא ואידך בגמ' דמ״ש פל־זכון ינאו המחכר הרכ של דרכו

אכילתו):־ כדרך שלא כחלכ כשר אכילת איסור לענץ היא אחריתי ומלתא הק^ו לפירכת ענץ אינו
ע ד ה לאיסור חד ושדינן זמני תלת תכשל לא מדכתיג לן דנפקא לדידן אך .מק״ו הנאה איסור דיליף יהודה כן איסי לסנרת הוא זה דכל ו א  רכינו וכמ׳׳ש הנאתו כדרך שלא כחלכ ככשר דלוקה פשיטא מ

 מאי א״כ ההנאה על מלקות ליכא כחלכ וכשר הכרם ככלאי ופן כדרכה שהיא אף ההנאה על לוקין אין הנאה איסורי דככל דס״ל רכינו דלדעת הוא אצלי הקשה הדנר אך וכדלעיל. מהמ״א נפי״ד
כלום יועיל לא שכתכגו הפירושים לכל התוס' ותירוץ ,כהלכ ככשר מודים הכל נמי קאמר לא אמאי ידעתי לא וא״כ דוקא הכרס כלאי האוכל על היא הכונה ע״כ הכרס ככלאי מודים הכל אכיי דקאמר

אלא לוקה אינו ולדידיה תאכלנו דלא מקרא אכילתו אישור דיליף הנא דאיכא משוס כחלכ ככשר מודים קכל למימר הו״מ דלא להרמכ״ם דס״ל לומר אדם לחשך ואם (א״ה .תלמוד צריך והדכר רכינו לדעה
ס'. וכמ״ש נעזרה שנשחטו כחולין מודים הכל קאמר לא דמה״ט מודים הכל לומר שייך לא הכשר כל כפ' כמכואר דתנאי כפלוגהא דתליא וכיון אכילתו דרך P דמדאיסי המהכר להרכ דס״ל לו אמור התו

הוא שכן ותדע לרכי, ה״נ הנאתו כדרך שלא אף לוקה נגופיה כתיכ דלא דכיון אכיי קאמר נהדיא אכילה כיה דכתיכ אע״: מנכילה אכילה איסור דיליף יהודה כן דלאיסי היכי וגי לרכי נשמע יהודה
דכייל כיון כדרכו שלא אף דלקי ונ״מ מכושל דוכשל מקרא דר״ל ילפוהא טפי עדיף והלא כו׳ רכי ששנה זו כעורה וכי הכשר כל כפ׳ לר״ל ר״י פריך מאי א״כ אכילתו דרך אלא לקי לא דלרכי איתא דאס

ליה

מיימוניות הגהות
ב ]6[ ת ב ואם רא״מ כ ת ת כ תיו ש גתכוין ולא שם של או שה בהן אין בכתיבתן לקד  קדו

א תני ד ה כ בונ ה ת ב חו מנ ב ה הרי ו ב צריך שהי תו כ ת ל שם אין וחב״א עד וכר השם א  ה
ר מן ח ב מו א ה ה דבעינן אלמ ונ רי. ע״ש כו פ ס ת פ״ק [כ] ב כו מ ״ג ובסיפרא ד ה  אבל וי
ה דיו טפ ב ע״ג שנ ת תר הכ ה מו חק מו ה שלא ל תו הי נ ה י״ה [ג] .לתקן אלא כוו הו׳ לא מי

דמי
 אמר ישראל צכאות שרי שם על שנקרא מפני נמחק כולו צכאות אומר יוסי ר' נמחק זה הרי מצנאות צ״כ משדי דלי״ת שי״ן נמחק אינו זה הרי מיהו״ה י״ה מאלהיס א״ל כתג ת״ר . העדות שנועת פ׳

מס' תנא לן סתם וה״ג דכרייתא כת״ק הלכה אומר נמצאת .יוסי כר׳ הלכה אין שמואל ט״ס ז״ל הראב״ד ממנו שהגיה החמר נוסח דעתי ולפי . התם עילויה חד מפליג קא ולא כ׳ כהלכה ד׳ ס׳ סופרים נ
:ל״ה) (דף העדות שכועת ס' .למוחקן עד הכנויין שאר :כד״ן מעלו לא שניהם אכל אין מ שהוסיף הזה מנקוס היה

עוז מגדל
ל פ״ר  כל וכפ׳ ראה פרשת כספרי ישמעאל דר' מימרא .אלהיכס לה׳ עד השמות מן שס המאגד כ

שבעה t כ״צ) (דף מכות וכסוף ק״ד) (דף הקדש כתכי ,מרדות מכת עד כו׳ הם שמות ו
ב :סופרים דמס׳ ופ״ד ל״ה) (דף העדות שכועת פ׳ סוף״ ת  משדי דלי״ת שי״ן עד מאלהים למ״ד אל״ף כ
ב :ל״ה) (דף העדות שכועת פ' .מצכאות צ״כ שי  אלו הרי וכו' כלום אינו זה ז״ל הראכ״ד ה

אני :עכ״ל ,נמחקין לה גרסינן והכי כתג כן ז״ל ר״מ שהרי ז״ל הראכ״ד תשוכת מכין איני אומר ו
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לי ו הוג שם שהיה כ ופו׳. כפוב שם היה אם וכן :ו׳) דמרנין(דף פ״ק .ונו׳ עליו נ
שכת כל שרק ברייתא ג פס שהיה הרי ק״נ) כתני( פו  זה הרי גשרו על לו נ

 כורך מצוה של עגילה לו נזדמגה העעפת בסקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחיז לא
 ישפשף, שלא ובלנד כדרט ועוכל יורד לעולם אומר יוסי רבי ועובל מורד גמי עליה

האי אמרו ופס קמא כתנא  היכי גמי האי סמרו ופס קמא כתנא ופסק
 מיהדק לא ואי מציצה הד מיהדק אי דמי

 דיו משוס ליה תיפוק חציצה .מיא ציה עיילי
שילא בר רבה אמר אלא קשיא בלחה
 לעמוד אסור סברי דקא דרנגן פעמייהו היינו
 השם מחיקת דסעעם כלומר ערום השם בפני
 אלהיכס לה׳ כן סעשון לא דכסיב אסור אימ

 רבינו מש ולא שרי גרמא דאסור־ הוא עשייה
 מענין אינו שזה לפי לחה בדיו דדוקא לכתוב
 ומה מקואות. הלכות מענין אלא אלו הלכות

ט׳ גמי מצא לא ואם שאמר :הוא פשוע .ו
 בספרי .וכו׳ אחת אבן אפילו הפותר ז

כן :אנכי ראה פרשת  עצי השורף ו
. הקדש ט׳  :(דףכ״ב) מכות בסוף מפורש הכי ו

 וביאוריהן ופירושיהן כולן הקדש כתבי ח
. כו׳  כתבי כל פ׳ בריש פשוע כך ו

 מכת אוחו מכין ביד והטאבדן :קע״ז) (שבח
 :חכמים דברי על עובר ככל .מרדות

כו׳. חורה ספר שכתב אפיקורוס אבל  גיעין ו
 רב אמר ע״ב) מ״ה (דף השולח סרק

 ובס׳ ישרף אפיקורוס שכתב ס״ת נקעינן נחמן
 שכתבם אספרים אמריק שם) כתבי(שבת כל

ס  יבאו שאם בני את אקפח ערפון א׳׳ר אט^רו
 שבהם האזכרות ואס אותם אשרוף שאני לידי
 בין שלום לעשות ומה ק״ו אמר ישמעאל ור׳
 בקדושה שנכתב שמי הורה אמרה לאשתו איש

 ישראל בין איבה שמעיליס הללו המים על ימחה
 סכבים עובד אבל :עאכ״ו שבשמים לאביהם

 מ״ה) (גיסין השולח פרק .וכו׳ השם את שכתב
: יגנז כוכבים עובד שכתבו ס״ח

 עד .וכו׳ באברהם האמורים השמות בל ט
 שבועת פרק סוף הכל . הפרק סוף

 אם אדני שנאמר זה אף ומ״ש ל״ה) (דף העדות
 שהוא אומרים שיש לפי בעיניך מן מצאתי נא

 הלכחא ואיפסקא המלאכים עם מדבר שהיה מול
אליו וירא מיניה לעיל דכחיב קודש זה דאף

ל ט׳ בלוע האמורים השמות כ  נפש* את להחיות משום טמרא עעס ונת:ו .וכו׳ מזה מון ו
 קהוא אחד אלא ליכא ודאי הא הריעב״א וכתב .הקב״ה זה ולהחיות להמית בידו שיש סי

. ריהעיהנקע אגב שמות כל דנקע והא נא סורו אדני נא הנה הול כי שיע עוד וכתב ה  מי
ל :בפניהם פיחש אליהם ויאמר דכתיב והא ולהחיות להמית בידו נגבעח, האמורים השמות כ

 ופסק יהושע ורבי דר״א פלוגתא .וכו׳ ברמץ
וט^ חול במיכה האמורים ומ״ש יהושע. פר׳  ומותר הקדש כתבי כשאר הן הרי בהן וכיוצא וחזק קנא

 מקום את קוצץ עליו כתוב שם שהיה ייכלי ו :למוחקן
 או מתכות בכלי חקוק השם היה ואפילו .וגונזו השם
 את הותך אלא לוקה זה הרי הכלי ותתיך זכוכית בכלי

 זה הרי כשרו על כתוב שם היה אם וכן וגונזו. מקומו
 נזדמנה .הטנופת במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחץ לא
 מצא לא ואם וטובל גמי עליו כורך מצוה של טבילה לו

 אמרו שלא יחוץ שלא כדי יהדק ולא בבגדיו מסבב גמי
] מפני אלא עליו לכרוך ד  השם בפני לעמוד שאסור [

 השהתה דרך אחת אבן אפילו הסותר ז :ערום כשהוא
 שנאמר לוקה העזרה משאר או ההיכל מן או המזבח מן

 לא וכתוב תתוצון מזבחותם את כי כוכבים בעבודת
 דרך הקדש עצי השורף וכן .אלהיכם לה׳ כן תעשון

 וכתיב באש תשרפון ואשריהם שנאמר לוקה השחתה
 כולן הקדש כתבי ח :אלהיכם לה׳ כן תעשון לא

 ביד לאבדם או לשורפם אסור וביאוריהן ופירושיהן
 דברים במה . מרדות מכת אותו מכין ביד והמאבדן

 אבל בקדושה ישראל שכתבם הקדש בכתבי אמורים
 עם אותו שורפין תורה ספר שכתב ישראל *^אפיקורוס

 ולא השם בקדושת מאמין שאינו מפני .שבו האזכרות
 כשאר שזה בדעתו מעלה שהוא אלא לשמו כתבו

ה נתקדש לא כן ודעתו והואיל הדברים צו מ ם.ו ש  ה
.למעשיהם ולא לאפיקורוסים שם להניח שלא כדי לשורפו

 וכן .אותו גונזין השם את שכתב כוכבים עובד ^אבל
:יגנזו כוכבים עובד שכתבן או שבלו הקדש כתבי

 שנאמר זה אף קדש באברהם האמורים השמות כל ט
ש. הוא הרי חן מצאתי נא אם אדני  השמות כל קד

 מצא נא הנה אדני נא אל מזה חוץ. חול בלוט האמורים
ש. בנימין בגבעת האמורים השמות כל .חן עבדך קד

 האמורים השמות כל .חול במיכה האמורים השמות כל
ש. בנבות האמור מלכיא כל שלמה. לך האלף מזה חוץ הכנויין כשאר הוא והרי קדש השירים בשיר האמור שלמה כל קד

:הכנויין כשאר הוא והרי מלכיא מלך מלכא אנת מזה חוץ חול בדניאל
מיסודי :כח עשץ פמ׳ג ג :מח ונגישין רמא סימן יו׳ד סור ב :שם סמ׳ג א

משנה לחם

 עבדך מעל תעבור נא אל להקב״ר^ ואמר ה׳
:האורחים שאכניס עד כאן לי המתן

כל

מ״ה את״ק ר״א התם דפליג אע״ג  פסק קדש די
:מוסכם קדש בנטת שכתב ומה .כת״ק

ל . השירים בשיר האמור שלמה כ כו׳ א ו ר מ  ט
.קדש בשה״ש האמור שלמה כל איתא הכי

 לפני שלי כרמי מזה חון שלו שהשלום למי שיר
 לנוסריס ומאתים לדידיה כלומר שלמה לך האלף

 בסורה ויעסקו הניחם כלומר .רבק פריו את
 מעתו הנה זה אף וי״א .שבהם מששה אחד

 כדאמרינן מאשמדאי נבעת שהיה שלשלמה
עין  אלא האיך מבעיא ולא זה אף וי״א .טי

 משיתא מד דקעלא מלכוסא כל שמואל דאמר הא
 שנאמר מיענשה לא באנגריא כלומר בעלמא

 למערים ומאתים דרקיעא מלכותא לך האלף
 ולא כח׳׳ק לא צנמאן דארעא מלכותא פריו את

 דמעתו סול וזהו קודש זה אף ה״ק אלא כי״א
 כי״א דשמואל וכיון אומרים כיש דאמר ושמואל
 על חמה והר״ן .למפסק לן אית דהכי משמע
ק. שפסק רבינו ת״  עעמא דהיינו נראה ולי כ
 וי׳׳א לשון להגיה צריכין אנו דלשמואל דכיון

 דמשמע במאי נקעינן אלא כותיה נקפינן לא
 ולאמבעיא, דמשמע מול זה אף י״א לשון פשע

 כפשע© הברייתא תופשים שאנו וכיון האיך
רי כת״ק: פסקינן ה  - הננויים כשאר הוא ו

 האמור דשלמה דנשאמרו לומר רבינו דעת
 לא. קודש הס שבדניאל מלניא ומלך גשה״ש

 כשאר הם הרי אלא נמחקים שאין לענין אמרו
סו ונאמר דבריהם לכל הכנויין  שאם קדש ד
 וכ"כ חייבים וכפרו בהם העדים את השביע

 בתשומת ז״ל הרא״ש וכ״כ ז״ל. והר״ן הריעב״א
 דשלמ© מצליח רבי ומ״ש וז׳׳ל ג׳ כלל סוף

 לא קדש שהוא לפי נמחק אינו בשה״ש האסור
 קדוש שאינו שלמה וכ״ש עד וכו׳ יפה כיון

;נמחק והוא שלו שהשלום בשביל אלא
ל  שם ברייתא .וכו׳ בדניאל האמור מלכיא כ

 אפשר ואי בשבועות) (שם רבינו כלשון
 שבדקו מלכיא שכתוב מקום כל שהכוונה לומר

בספר

למלך משנה
 כהיב דפא לקי דלא הנאהו כדיך שלא ממשל הפסח את דהאוכל לזמר שייך לא פסח,והתם כהרי ליה
 כלשעה ס׳ דכעוף ואע׳ג ,כדרכו שלא אף לקי תאכלנו מלא דיליף לרבי דגם ע'כ אלא אש צלי אס כי

מי אמר  גחלג גשר איסור דיליף ר׳ל דלדידיה ע׳כ וא'כ שנכללות לאו דהוי לוקה אינו נא אכלו א
מ לוקה דאינו ס׳ל מנושל מונשל  אניי קאמר לא אמאי הר״ם דעת ו״ל המחנר להרג ק׳ל שפיר מ׳

ח דהמעיין נחלב ננשר מודים הכל פ׳  יע׳ש כגרסתט גירסתו דאין נטיניו יראה פסח קרנן מהל׳ נ
ד ;ודו״ק) ם נעזרה שנשהעו נסולין מודים הכל קאמר דלא הא וז״ל שם התום׳ כתנו עו ט  דכתיג מ

ת והנראה .ע'כ ,דאורייתא לאו למ׳ד דאיכא ועוד לן נפקא ואכלת דמוזנחת אכילה נהו מונ  דנריהם נ
דלא משום נעזרה שנשחמו נחולין מודים הכל קאמר לא דאניי אלא לוקה דאורייתא למ׳ד השני התירון דלפי

ו

דחולין דנימא דאף הוא התום׳ נדנרי תמה שאני מה אן .דאורייתא לאו למ׳ד דאיכא מלתא פסיקא

 ק״כ) (דף כתבי כל בפ׳ וסובל. ויורד גמי עליו כורך מצוה של עמלה לו נזדמנה
ר׳ איפליגו  סבר יוסי ור׳ וכו׳ גמי עליה כורך. להו אית דרבנן יוסי רבקו

 לאו בזמנה עבילה ס״ל רבנן לאהדורי דפליגי בגמרא ואמרו כדרכו. וסובל יורד לעולם
 ח״ק■ לשון שהביא נראה ורבינו מהדרינן. ולא מצוה בזמנה סבילה סבר יוסי ור׳ היא מצוה

 מהל׳ בפ״ג פסק שרבינו וקשה .היא מצוה לאו בזמנה סבילה שפוסק לכאורה ומשמע
 פ״ק ובסוף ביוה״כ. בין באב בתשעה בין כדרכן סובלים סבילות חייבי דכל עשור שביתת

חייבי שם דאמרינן. מצוה בזמנה מגילה למ״ד דוקא דהיינו מוכח י״ג) (דף דחעניות
רbו לא אחרינא איניג! איו ילוח5ט ̂יויר-. דדודי\ר! מ!שוין ״יcי יייןדי•1»ר .י  עצנס שממהר'לטהר מצוה בזמנה דטגילה משום ופירש״י לא אחרינא איניש אין טבילות

טבילות חייבי כל דתניא והא סובלין דאין כתב ור״ח וז״ל תרי״ג סימן באו״ח הסור וכ״כ מדכתיג הוא דאזהרתיה אכילתו דרך נאוכל אפילו מלקות ליכא התורה מן אסירי נעזרה שגשחפו
נ ואמרינן ואכלת המזת פ׳ סובר דרבינו וי״ל '. ע״כ מצוה בזמנה טבילה למ״ד .דוקא היינו גיוה״כ כדרכן טובלין אוכל אתה ואי אוכל אתה מקום נרתוק זונח שאתה מה נ׳ז דף דקדושין נ

כ לוקין דאין עשה מכלל הנא לאו הוי וא״כ קרונ במקום זונח שאתה מה כ׳ כדכחבו - מהל׳ פ׳כ מרן עליוו
 נעזרה שנשחט דחולין שיאמר היא התום׳ דקושית וכ׳ת . לוקה אינו הנאתן נדרך האוכל דאפילו מאחר הנאמן כדרך שלא עליהן דלוקין כו׳ נחולין מודים הכל למימר אניי הו׳מ היכי וא״כ ג׳ דין שחיעה

 קושייתם שאם ועוד . מלקות נהם שיש הדינים ר״ל דאניי דאימר ליתא הא לעיל וכמ׳ש דרננן איסורא אם כי נהם הנאתי.אין כדרך דשלא תורה איסורי שאר ולאפוקי הנאתן כדרך שלא אף התורה מן אסור
 הרג דנרי על לך קשיא ואי (א׳ה : תלמוד צריכין התוס׳ שדנרי דנר סוף ,כלל מונן לו אין הדין מן מזהירין דאין משום נחלג נשר לקושית שתירן מה מלקות בו שאין אף התורו.• מן דאסור דלימא הוא

 למה ידעתי ולא זו דרשא דנקעי פ׳ דף התודה ס׳ בתוס׳ ועיין .מהיקשא אלא עשה מכלל הבא לאו הוי לא לדידיה וא'כ כו׳ נשלי לי שחוט תורה מדאמרה חולין איסור יליף דר״י דקדושין בשוגיא דמבואר המחבר
מ ר׳י אישושב דהא ג דף הנילנ״ח נתשונת וכמ׳ש היקש נקרא זה דאין לך דע לוקה דאורייתא דלמ׳ד אמרו קא שפיר דלעיל לישני אשרי מודים הכל אביי קאמר דעלה דר׳י אליבא דקיימי דהכא התום׳ ומ׳  ע׳ב ס׳
 המחנר הרג של הזכרונות נקונטרס גם ט׳ סי׳ הלכות גופי ק$'ד דף נוטין די מהר׳ם כמ׳ש מצינו במה הנלמד בדבר לוקין אין המוס' שלדעת הוא ידוע שכן וכיון י׳ג דף אהרן קרבן הרב וכ״כ מצינו מה אלא

 דאפילו היא כונתם אלא לוקה דאורייתא דלמ׳ד לומר אינו השני. נתירוצס דכונתהתוס׳ ולומר לדחות שתרצה דאף ודע .יע׳ש שסניתו כי פ׳ד נזירות נהל׳ דנריו ואכתוב דוכתי נכמה התוס׳ מדברי כן הוכיח
זה דטעס אכילה ניה דכתיב משוס לומר הראשון נתירון הוצרכו דאמאי עומדת לעולם המחבר הרג קושית מ״מ . מודים הכל למימר מצי לא אחרינא מקרא אלא ואכלת דוזנחת מקרא לן נפקא הוה לא

; לקי) לא אכילתו כדרך אפילו דהשתא עשה מכלל הבא לאו דהוי משוס למנקט הו׳ל אכילתן כדרך שלא ילקה שלא אלא אינו

ל ד ג ז מ ו ת ע ו ה ג ת ה ו י נ ו מ י י מ

ת מן לצ״ב דמי אשה נמה ונפרק ז׳) דערנין(דף פ׳ק הוא ערוך תלמוד .וגונזו עד ונו׳ עליו כתוב שם שהיה בלי או ב שום עליו חייבין דאין צ פני שם אינו דצ״ב מ שאני עצמו ב י״ה ד
א) (דף .ערום השם נפני עד כו׳ כתונ שם היה אס ובן :גדולות בהלכות זו בבא לשון ושאר ס׳ ם . ש ד ם. שו ש מ מפור א ה ת .הו פו ס ת תו עו שבו ם [ד] .ע״ב ב מי חכ רד דאמר כר״י ודלא ב יו

ר :ק״כ) (דף הקדש כתני כל פ׳ שבת ת סו בל : ראה פ׳ נספרי .כן תעשון לא עד אחת אבן אפילו ה טו , ו ו כ ר ד : נ כ ״ ע
בי ת . שכתבן או עד כלם הקדש נ ׳ כו הקודש כתבי כל פ׳ קי׳ו) (דף שבת במסכת היא הוגיא ו

:ל״ה) (דף העדות שבועת פ׳ .הפ׳ סוך. עד באברהם האמוריה השמות כל :דהגליונין בשמעתא דר״ט .ואליבא
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 וביומיהון אחר ועוד מלכיא מלך מלכא אנת מלכיא הרי אלא מצאו(כי) ולא מיאל נסאר
א מלכי  קדוש אינו מלכא שנאנח שמלכיא ועוד .נלכד שנים על כל לומר יצדק ולא אימן די

 שם שנאמר bמקו כל אירש״י וכן קדוש שהוא אמרו מלכים נמלך האמור מלך על ודאי אלא
 ננוכדנצר אנא כען שכסונ והוא מזה לנד קדש שהוא מלך אשכחן דהא קפה ואפ״ה .מלך

 דמאי אומר אני ולכן .שמיא למלך וכו׳ משנח
 הכוונה אין כדניאל האמור מלכיא כל דקאמר

 דניאל דנרי על הכוונה אלא דניאל ם&ר על
 מזה חון חול הוא דניאל שהזכיר מלך שכל

:קודש שהוא
ן א (£״ן אי  מכם על אלא חלה הנכואה ו

ל״ה> דנדרים(דף כפ״ד .וכו׳
אלא שכינהו מפרה הקבי״ה אין יונתן ר׳ אמר

שביעי פרק

ר. נכור הכם פל עפי  אח הטכש נכור איזהו דהנן כההיא במדוהיו ו.נור ריינו ומפרש ו
 שיהא כפשושו דננור כגמרא משמע ששם אלא נחלקו השמח עשיר לפרש אפשר וכן .יצרו
 דנפשיה סנרא דרכינו נראה לכך .הרנה ממון לו שיהיה כפפונוו עשיר וכן כח כעל

וכהא ועניו ועשיר בכה גנור שיהא כתנ לא למה צ״ע ומ"מ .יונתן דר׳ מהא ולא קאמר
 דר׳יונחן אהא פירש וי״לשהרא״ש . יונתן דר׳
 ומשמע כקניעוח שכינתו משרה הקכ״ה אין

 שלא אע״פ שיתנכא אפשר כקביעות דשלא מדכריו
 הכא נחת לא ורבינו .הללו המדות כל בו יהיה
 שלא ואפילו להתנבאות הנביא תנאי אלא לפרש

:בקביעות יהא
י א ד ו ס י . האדם בני את מנבא שהאל לידע הדת מ

גדול חכם על אלא חלה הנבואה ואין
ן ד בדבד עליו מתגבר יצרו יהא ולא במדותיו גבור בחכמה אי וכו׳, עצבות מתוך לא שורה הנבואה ש

 והוא תמיד יצרו על בדעתו מתגבר הוא אלא בעולם
אד, עד נכונה רחבה דעה בעל ממולא שהוא אדם מ

 ולהשיג להבין נכונה דעה לו ותהיה הרחוקים הגדולים הענינים באותן וימשך לפרדם כשיכנס בגופו שלם האלו המדות בכל
 מחשבה לו תהיה שלא נפשו ומלמד עצמו ומזרז והולך הזמן במחשכי חהולכים העם בלל מדרכי ופורש והולך מתקדש והוא
 באותן להבין הכסא תחת קשורה למעלה תמיד פנויה דעתו אלא ותחבולותיו הזמן מהבלי ולא בטלים מדברים באחד כלל

 רוח מיר .גדלו מהן ויודע הארץ טבור עד ראשונה מצורה כולה הקב״ה של בחכמתו ומסתכל הטהורות הקדושות הצורות
 בדעתו ויבין אחר לאיש ויהפך אישים הנקראים המלאכים במעלת נפשו תתערב הרוח עליו שתנוח ובעת עליו. שורה הקודש
 אחר: לאיש ונהפכת עמם והתנבית בשאול שנאמר כמו החכמים אדם בני שאר מעלת על שנתעלה אלא שהיה כמות שאינו

 מראה רואין אין וכולן .מנביא גדול נביא בנבואה כך מחבירו גדול חכם בחכמה שיש כמו ,הן מעלות מעלות הנביאים ב
 ,בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה שנאמר כמו תרדמה עליהן שתפול אחר ביום או בחזיוןלילה. בחלום אלא הנבואה

 כמו שתראה. מה להבין פנויה הדעת ותשאר מתטרפות ועשתנותיהם כשל הגוף וכח מזדעזעין אבריהן כשמתנבאים וכולן
 :כח עצרתי ולא למשחית עלי נהפך והודי בדניאל שנאמר וכמו .עליו נופלת גדולה חשכה אימה והנה באברהם שנאמר

 מה וידע הנבואה במראה המשל פתרון בלבו יחקק ומיד לו מודיעין משל דרך הנבואה במראה לנביא שמודיעים הדברים ג
 שראה החיות וכמו .ושעבודן למלכיות משל היה והוא בו ויורדים עולים ומלאכים אבינו יעקב שראה הסולם כמו . הוא

 אומרים מהם הנביאים. שאר וכן .זכריה שראה והאיפה יחזקאל שראה והמגלה ירמיה שראה שקד ומקל נפוח והסיר יחזקאל
 יחזקאל דברי כמקצת פתרון בלא בלבד המשל אומרים ופעמים .בלבד הפתרון אומרים שהן: ויש .אלו כמו ופתרונו המשל
 ויושבים דעתם מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אין הנביאים כל ד מתנבאים: הם חידה ודרך במשל וכולן וזכריה
 הנביאים בני לפיכך . שמחה מתוך אלא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה הנבואה שאין . ומתבודדים לב וטובי שמחים
 שינבאו עד הנבואה בדרך מהלכין כלומר מתנבאים והמה שנאמר וזהו הנבואה מבקשים והם וכנור וחליל ותוף נבל לפניחם

 אפשר דעתם שמכוונים ואע״פ הנביאים. בני הנקראים הם להתנבא מבקשין שהם אלו ה :מתגדל פלוני אומר שאתה כמו
 חוץ והאחרונים הראשונים הנביאים לכל נבואה דרך הם שאמרנו הדברים כל ( :תשרה שלא ואפשר עליהן שכינה שתשרה

 במראה או בחלום הנביאים שכל הנביאים כל לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומה .המביאים כל של רבן רבינו ממשה
 הנביאים כל .אליו מדבר הקול וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבוא שנאמר ועומד ער והוא מתנבא רבינו ומשה

 .בו אדבר פה אל פה שנאמר מלאך ידי על לא רבינו משה .וחידה במשל רואים שהם מה רואים לפיכך . מלאך ידי על
 חידה בלא בוריו על הדבר רואה אלא משל שם שאין כלומר יביט ה׳ ותמוות ונאמר .פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר ונאמר
 כל .בוריו על הדבר שרואה במראה אלא בחידה מתנבא שאינו' בחידות ולא במראה עליו מעידה שהתורה הוא .משל ובלא

שאין כמו כלומר רעהו אל איש ידבר כאשר אומר שהכתוב הוא כן אינו רבינו ומשה ומתמוגגין ונבהלים יראים הנביאים
אדם

משנה לחם
 לו היה מצוה בזמגה דשבילה סובר היה אס אבל ליה ידעיגן דממילא ההוא הדין נדה

 מסבב נמי מצא לא שאם רבינו ומ״ש .כב״ה הסבילוח מנין לעשות ההוא הדין להזכיר
 יוסי רבי אמר למה מצוה בזמנה טבילה אפילו א״כ וכ״ח קאמר דנפשיה סברא בבגדיו

 דהאי וי״ל בבגדיו. לסבב מצי הא הטבילה זמן יעבור דלא משוס אגמי מהדרינן דלא
א. דחוק תיקון  שאינו משנה כסף הרב כתב לחה דיו כאן רבינו הזכיר שלא ומה הו
 הלכות מענין אינו הא יחון שלא כדי יהדק ולא כתב למה כדבריו ואס .אלו הלכות מענין

 אמר ערום השס בפני יהא שלא משום הכריכה להזכיר דהוצרך דכיון לומר ונראה .אלו
 דאין רבינו בדעת נכון נ״ל שכתבתי ומה מיהדק; דלא תהיה אופן באיזה הכריכה ענין

 דלא גמי דאיכא היכא גמי כאן שכתב ומה מצוה בזמנה דטבילה יוסי כר׳ דפסק לומר
;שכתבתי כמו ופשוט וכרבנן דמהדדנן אלא מדבריו משמע

ן ״ ן א פ אי  למה רבינו על חימא יש • וכו׳ בחכמה גדול הכס על אלא הלה הנבואה ו
 ועוד ל״ה) (דף דנדריס פ״ד דאיחא ועניו ועשיר בכח גבור הזכיר לא

 ולא קומה ובעל ועשיר גבור הכם על אלא שורה השכינה אין צ״ב) (דף המצניע בפ׳ אמרו
 כך הצריך דלא ז״ל כהרא״ש ליה דסבירא כתב יוסף בית והרב .רבינו זה מכל הזכיר

 מורה בספר רבינו מדברי כן משמע לא אבל . בקביעות השכינה שתשרה כדי אלא בגמרא
 גבור מכם על אלא שורה הנבואה אין אמרם הוא כתב דשס ל״ב פרק שני חלק הנבוכים

 בסוגיא הוזכר לא למה קצת קשה דנדריס ובסוגיא המצניע דפרק בסוגיא גס .ועשיר
עליו שורה הקודש רוח מיד רבינו ומ״ש האהרה. בסוגיא שהוזכרו התנאים הנזכרת

-K-. «r. ̂•ו ד»ד חייו fimn הגביאה עליו יחול חיים 11ר י1דרו לרתורה חחחע

 לטבול מותר מצוה לאו בזמנה סבילה מ״ד דאפילו י״ח) דביצה(דף פ״ב התוס׳ כלכתבו
 טובלות וזבות וזב ויולדות דנדות שם דאמרו פ״ה) (דף יומא מסוף ראיה והביאו ביוה״כ

 מ״מ מצוה דאינה דאע״ג משמע מצוה לאו בזמנה דסבילה משום המנחה עד קרי ובעל
בי(דף כל בפ׳ כתבו וכן ירצה אס ביוה״כ אותה עושה ת  אמרו דבחעניות ואע״ג קכ״א) כ
 אבל / מצוה שאינה אע״ג טהרתה לקרב הטעם אולי לא אחריני אבל אין טבילות חייבי
ה  דר"מ ביוה״ב וכ״ג הפרה את השורף כהן גבי תנאי איפליגו ח׳) (דף דיומא דבפ״ק ^ו
 ושביעי שלישי אלא עליו מזין אין סבר יוסי ור׳ שבעה כל עליו מזין זה ואחד זה אחד סבר

ו מזין הפרה את השורף כהן הכהנים.סבר סגן הנינא ור׳ י  ביוה״כ וכה״ג שבעה כל ^
 מצוה בזמנה סבילה ס״ל דכ״ע בגמרא שם ואמרו ושביעי שלישי אלא עליו מזין אין

 כל דדילמא שבעה הל מזין ולהכי מקשינן סבר דר״מ לטבילה הזאה מקשינן אי ופליגי
 את השורף בכהן אבל מקשינן לא סברי תרוייהון חנינא ורבי יוסי ורבי הוא זמנא יומא

 דמזין יוה״כ עבודת בפ״גמהלכות פטק ורבינו בו. עשו דמעלה שבעה כל מזין הפרה
 כר׳ והיינו ימים שבעה כל עליו דמזין פסק פרה מהלכות ובפ״ב ובשביעי בשלישי עליו

 וי״ל .כותיה פסק היכי מצוה בזמנה דטבילה סבר דאיהו אוקימו דבגמרא וכיון מנינא
 מצוה בזמנה דטבילה סבר ע״כ דר״מ יוסי ור' ר״מ משוס אלא הכי אוקימו לא שבגמרא

 תקשי דלא היכי כי יוסי ר׳ וכן שבעה כל דהזאה ליה מנא דאל״כ הזאה מיניה ויליף
 לטבילה הזאה מקשינן דאפילו סבר מצי חנינא רבי אבל שם הדאמרו אדידיה מדידיה
 לא היא מצוה דלאו אע״ג הסרה אש השורף בכהן עשו ומעלה מטה לאו בזמנה טבילה
 שפיר ואתי שבעה .כל בעינן, הפרה את השורף ובכהן בזמנה הזאה ולא בזמנו סבילה
 ריקנית ובאה מלאק שיצאה דהאשה .המפלת דפרק דין נדה בהלכות הזכיר לא דרבינו
 דאיהו דכיון באחרונה לטבילה דיה אומר יהודה בר יוסי ור׳ בטבילות וב״ה ב״ש דפליגי

בהלכות הזכיר לא ולכך בר״י יוסי כר׳ התם הלכתא הוי מצוה לאו בזמנה דסבילה סבר

 בספר שם כן כתב ולא מוכן כשהוא הנבואה עליו יחול פנים כל דעל לכאורה משמע
 הרצון עם הוא הקודש רוח מיד כאן שמ״ש ודאי נראה לכך אלהי רצון דבעי אלא השלישי
 שהוא פירשו שם דבריו שמפרשי אע״ס ,הנבואה יחול ולא סוכן שיהיה אפשר אבל האלהי

:כן משמע לא שס דבריו פשט מ״מ הפילוסוף לדעת מסכים
וזהו

עוז מגדל
רי פ״ז סו ץ אץ ס' ונגדרים הנר פל הננואה דרך .רז״ל דנרי עם הסכמות מקצת מעורב הסרק זה כל .לידע הדת מי ם אלו ס׳ פשתים ונמס׳ ל׳ח) (דף המודד נ המנגן כנגן והיה ס׳ו) (דף דניי

ס׳ ז׳ל רנותינו אמרו .שמחה ומתוך גנור מ נהנים תורת מהגדת מונן רונו הנניאיס לשאר משה ננואת והפרש .מלמנות רנו מקומות וננמה המכנה משנת כהגדת ל׳) (דף שנת נ
בהגדת


