
 חגחות פוטה דף טח ע״א - דף םט ע״כ וחידושים לא
 ופרש״י גג. אולם התוספות בשילהי מרובה
 העתיקו אופיב ידיה אגנה. (רש״ש)
 אלף ילדים. מגילה דף ט ע״א. גיטין נפ
 ע״מ. ע״ז לב ע״א ד״ה אבל. סנהדרין קא
 ע״א. (מא׳׳נ)

 מספר קומי. כריתופ דף ה. >מא״נ)
 משום צניעותא. עי׳ לפס שמיס. (יעב״ץ)
 נגנז ס״ת. עי׳ בפרק ד׳ מיתות [סנהדרין סת,

 א] שאמר על שפי זרועותיו שהן כשני ס״פ.
 (יעב״ץ)
 זרועי תורה. שמא צ״ל זורעי, ע״ד הכתוכ
 [ישעי׳ לב, כ] אשריכם זורעי על כל מים. ע״ש
 שהעמיד תלמידים הרבה. (יעב׳׳ץ)
 אנשי מעשה. מכאן יש להוכיש מ״ש בר״פ
 פפילת השתר ר״י כעל מעשה הוה, אע״פ
 שבדרוש תפלפ ישרים.... (יעב״ץ<
 אכא יוסי. שמא הוא יוסי הכהן שסיד תלמיד
 ריב״ז, ומ״ש מקטני חסידים, כלומר שהיה
 מקטין עצמו לפניהם. (יעב״ץ)
 השקדגין וכו׳ ענוה ויראת חטא דאיכא
 אנא. לעיל מ ע״א. מגילה כפ ע״ב ברש״י ד״ה
 רנכ״י. כחוכוח סג ע״כ ד״ה שוקד. ודף קג
 ע״ב ד״ה אוחו היום. קדושין מט ע״ב. גיטין
 כט ע״א ד״ה דכולא. בבא מציעא פה ע״א.
 סנהדרין לו ע״א ד״ה מן הצד. ערכין טז ע״כ
 ד״ה ענוה. הוריומ דף יד ע״א ד״ה אסילו.
 ועיין בהקדממ הרמכ״ם לסדר זרעים. ;נזא״נ)
 לא תיתני ענוה דאיכא אנא. עיין שבח (דף
 קנו ע״ב). (מצפה אית1)

 יש נוסחאות וכוי. פנהם בן יאיר אומר
 וכו׳ ותחיית חמתים בא ע״י אליחו זכור
 לטוב. נ״ב בירושלמי שנפ ס״א ה״ג ובשקלים
 פ״ג ה״ג, וכמדרש רכה בשיר השירים א׳, הגי׳
 דפפייפ המפיס מכיאה לידי אליהו זכור לטוב,
 וכן העפיק הרי״ף ז״ל כפ״ק דע״ג, ופי׳ הר״ן
 שס כלומר דאליהו כא כשטל חחייח המפיס,
 והוא מקדים לכוא שנאמר הנה אנכי שולח וגו׳,
 וכיון שכשכיל אוחו היום אחי אליהו, נמצא
 שחחייח המחים גורמח לאליהו שיבוא עכ״ל
 הר״ן ז״ל, והנה לפי גי׳ הירושלמי קשה קצח,
 דטון דטאח אליהו הוא סיבה לחפיה, הו״ל
 לומר להיפך דביאח אליהו מביא לידי חחייח
 המפיס והיאך פלה הסיכה כמסוככ, ולכן טפי
 נראה דגי׳ דהכא עיקר, ולענין טאפ אליהו
 דנצרך לחחיה, נראה פ״פ מה שאמר בחחילה,
 ורוח הקודש מטא לידי חחייח המחים, וידוע
 דאין השכינה שורה אלא על המשפחוח
 המיוחסופ טשראל, ולכן נצרך לכיאפ אליהו,
 דכשיב טה וישב מצרף וטיהר אח בני לוי וגו׳,
 ולמ״ד דלא בא רק צעשוח שלום בעולם, הוא
 ג״כ גרם וסיבה לרוח הקודש, ועי׳ מכילחא
 ימרו ורש״י כחומש ע״פ וישן שם ישראל נגד
 ההר ודו״ק, וה׳ יזכנו לטאפ אליהו ולחחייפ
 המפיס שיהיה בב״א. >חשק שלמה)
 ותחיית חמתים בא ע״י אליחו זכור
 לטוב. וודאי עיקר המהייה יהיה ע״י השי״מ
 כעצמו כמ״ש בפענימ (ב.) דמםחח של ממיה
 לא נמסר לשליח, רק הוא יכשר מקודם, כמ״ש
 (מלאכי ג כג) הנה אנכי שולח לכם אח אלי׳ ז״ל

 וכוי. יה״ר שיהי׳ ב״כ ועינינו רואוש אכי״ר.
 (עיני שמואל)
 דש״י. ד״ה היה הודקנוס מבחוץ. אבל
 בב״ק הגירסא בהיפך ויש בה סוד. עיין במג״א
 פרשפ קרפ. (מצפה איתו)
 ד״ה לשון סורסי. שוריי״א הס״ד. ומה״ד
 או לשון כו׳. (רשתו״

 תניא רשב״א א׳ טהרה בטלה טעם וריח
 כו׳. בברייפא זו אין בה פוספות מאומה על
 הלשון המשנה רק שינוי מן נטל לבטל. אולם
 מצינו ביוצא בזה בסנהדרין (קט.) מ״ר אנשי
 סדום אין להם מלק לעוה״כ כו׳. (ועמש״כ שס
 בהשמטומ הנדפסוה בסוף שקלים) ובע״ז(לד.)
 ת״ר המרצנים כו׳ למים אסולין ובבכורומ (ממ
 כ) פ״ר הוא לפדות כר. ובע״י ליתא כלל דכרי
 רשכ״א כמשנה וכ״נ מפרש״י שפירש דכריו
 כאן ולא כמשנה. (רש״ש)
 דהוגוכיתא בה״א גרסינן, כמו קרכ לגט
 דהינא. (יעב״ץ)
 ר״ה אשכח תמרתא דחיגוגיתא. בכתובומ
 (סא.) איתא דהנוניתא בה״א. וע״ש בפרש״י.

 (רש״ש)

 רחמי דברא. בבא גתרא. סנהדרין דף נת
 ע״ב. >מא״נ)
 לאו בריך אנא. נ״ב יעיין רש״י. ומכאן
 הוכפתי כדעת המהט״ק שורש מ״ד דאין אדם

 תייכ כככוד זקינו וכארפי הכל באורך.
 (רצייה מנולי!)

 מתני׳. גזרו על עטרות. פגיגה יד ע״כ ד״ה
 זמר. שבמ נמ ע״א ד״ה אין. ודף נט ע״א ד״ה
 ולא. סב ע״ב. גיטין ז ע״א ד״ה עטרומ. בבא
 קמא פב ע״ב ל״ה ואסור. וד״ה אומה. כמובופ
 ש ע״א ד״ה שמש. ב״מ בג ע״א ד״ה אין.
 ברבומ לא ברא״ש. (מא״נ<
 משמת ד״ג הזקן כו׳ ומתה טהרח
 ופרישות. עי׳ קושייפ הלש״א בפ״א. ול״נ
 מלל״ק בטלה או פסקה בבאינך אלא לישגא
 למפה משמע לעליין לא בטלה לגמד אלא
 שנמרפה קצפ. (רש״ש<
 נמרא. משחרב בית חמקדש חפו ראשם.
 קדושין לף ע ע״א. (מא׳׳״
 רש״י. ד״ה אהד מת. ואם אין כאן מיתה
 על סופו. לבריו מחוסרי הבנה. (רש׳׳ש)
 ד״ה אקדושא דסידרא. ויש כאן שתים
 קדושת השם כו׳ כצ״ל. (רש׳׳ש)
 ד״ה בפולמוס של טיטוס. שהביא
 הורקנוס כו׳. משגה הוא כנולע שככר נעקלה
 מלכוח חשמונאים לפני טיטוס ימים לטס, כי
 אחר שהרג הורלוס אח חוסנו הורקנוס עמלה
 מלכוח טח הורדות ק״ג שנה, כלאיחא פ״ק

 לע״ז [ט, א] על שבא טיטוס מחריב הטח.
 (יעב״ץ)
 ד״ה זיו ההכמה. זה לא ידעגא מאי היא.
 עיין ככ״ש ע״ס סוכה (לף בח) ועיין ב״ר
 איכה. (מצפה אית1)

 דף מט ע״ב
 מתני׳. ויוקר יאמיר. נ״ב עיין כחוי״ט.

 (מלא הרועים)

 בן מנוול אב. נ״ב עי׳ בחוס׳ ראשון לציון על
 המשניוח להגאון מהרי״כ ז״ל שכ׳ לצ״ל מנבל
 אכ כטמ. לכ״ה לשון המקרא כמיכה ו׳ פסוק
 ז׳ ע״ש. (משק שלמת)

 נמרא. מאי עטרות כלות. הרא״ש כשכמ
 ס״ו סי' לי. (שדה צופים)
 אבל עושה פפירית. רש״י ג׳ פטפיר, נלאה
 שהוא מענין פרייפרין לכלה לפרק האומנין
 [כ״מ עה, כ]. (יעב׳׳ץ)
 ובא עומר מגנות צריפים. כמנמומ הגי׳
 במשנה. ובגמרא מגגומ כגימ״ל. וכן מוכמ
 מהחרשא לאיחא שם לאוחיב פלא ילא אאיגרא

 הטח היה מכחחן, ובהר הטש לא נשמע מקמח
 והגרזן. !מלא הרועים)
 שירא פרנדא. שכח כ ע״כ ל״ה אנן. כרכוח
 ברא״ש. ב״מ כט ע״ב ל״ה בזכוכיח. חולין פל
 ע״ב ל״ה בזוגיחא. (מא־׳״
 משחרב מקדש ראשון בטלו שירא
 פרנדא וזכוכית לבנח. הרא״ש מלה פרק
 ט׳ סי׳ י״ב. (ג׳ מהרש׳׳א)
 וזכוכית לבנה. עי׳ ל״פ במה מלליקין שבפ
 [כ, 3] ובחוס׳ שם [ל״ה אנן]. ונלאה לשייל
 טוכא לאיכא נמי חלזון(חכרו של זכוטח למה
 כלאיסא פ״ק למגילה(ו, א) ושפוני טמוני חול,
 פנא רכ יוסף שפוני זה חלזון כוי), והא נמי לא
 שכימ, אע״ג דממי אמוראים ראשונים עדיין
 היה נמצא מכלמ, כדאימא(כהקומן) [כהחכלח,
 מנמומ מכ כ] מ״מ לא היה מצוי הרכה
 כדמוכמ נמי המם, והאידנא מרווייהו לא
 משמכמי לגמרי, נאכדו מן העולם, עם היומ
 שניהם (החלזון והחול הטוכ לזכוכימ למה),
 מוצאם מן הים הגדול הסמוך לגמל א״י
 המערכי, וכן עצי ירושלים של קנמון היו,
 ומשחרבה נגנזו, כדאיפא בסרק במה אשה
 [שבפ סג, א], גם אפרסמון שברו של חלזון
 (בפרק במה מדליקין שבח כו, א) נאבד מא״י
 ומיריחו שמשם החפלמ מציאופו, ועל שמו
 נקראח העיר יריחו(כמ״ש כסי׳׳ו) ועכשיו לא
 נמצא ממנו אלא דכר מועט כערטא המוצלחח,
 ואצ״ל מגן של זהכ של שלמה המלך ע״ה וזולח
 זה הרבה. (יעב׳׳ץ)
 ויין קרוש. עירוטן דף כו. שקלים. (מא׳׳״
 מאי זיפים כו׳ ור׳ אלעזר אומר כו׳ כצ״ל
 כלא יי. (רש׳׳ש)
 פת בסלו. יומא יח ע״ב. ודף עד ע״ב. ועייין
 שם עו ע״א. (מא׳׳נ)
 רש״י. ד״ה בימי זכריה. והוא בנו של
 יהוידע. זה נראה שבוש מוחלט, שהרי זכריה
 מו של יהוידע כהן גדול נסקל במצוח יואש אט
 אמו של עוזיהו, וכחוכ זה כעוזיהו נאמר,
 וכודאי לא יצאה זאח מח״י רש״י, אלא מאיזה
 מלמיד טועה הוכנס כפוך פירש״י. (יעב׳׳ץ)
 בא״ד. והוא בנו של יהוידע כוי. עי׳
 מהרש״א כח״א מה שחמה ע״ז. ולפירושו
 בד״ה דזה עזיהו צ״ל דויהי לדרוש אלהיס
 פירושו דהיחה דרישח אלהיס בעם טמי זכריהו
 דהוא עוזיהו ודופק. גס מה שפי׳ שם בראופ
 האלהים מלשון ירחה קשה דלפ״ז היה ראוי
 להיוח מחג בב׳ למשך היו״ד. (רש־׳ש)
 ד״ה שתי ככרות. עד שמגעת פני זל״ז

 כנוף כו׳ כצ״ל, והוא מלשון נוף של אילן.
 (רש״ש)
 ד״ה כדמתדגם רב יוסף. כאשר תעשינה.
 נ״3 ד3ריס אי. (ר״ש מדסוי)

 דף מט ע״א
 גמרא. שמבזבזין דין אביהן לעתיד

 לבוא. עיין ר3ה קהלפ 3פ׳ וש3חי.
 (מצפה איתן)
 מוכרי רבב. שבח עח. ודף ב ע״ב. זבחים צח
 ע״ב. (מא•׳״
 ואין נוהין זה לזה בהלכה אחד מת כו׳.

 עיין חעניח (דף ח) מגילה (דף ל3).
 (מצפה איתן)
 עלמא מקיים אקדושא דסידרא. ברטח ג
 ע״א ד״ה היה לן. וד״ה עונין. מגילה לא
 (ועיין 3מג״א 3סימן קל״3). (מא״״

 3מלואיס) אס לא מד3ה. דעב׳׳ץ)
 והתקין להם טבעות. יומא דף טז ע״כ
 וע״ש ס3 ע״כ (מא׳׳נ)
 מתני׳. בטל השיר. גיטין ז ע״א דייה
 זימרא. (מא••״
 בטלו אורים. מגילה ג ע״א. ודף טו ע״א.
 יומא כא ע״כ וע״ש נג ע״כ ודף עג. (מא׳•״
 ונופת צופים. יומא יט ע״א. סוכה מט ע״א
 ד״ה שכל. גיטין סח ע״א ד״ה איכא. נזיר נ
 ע״א ד״ה חוץ. ע״ז בג ע״ב ד״ה כקשו.
 שבועוח טו ע״א. חולין יח ע״א ד״ה ובמה.
 חמיד כו ע״ב ד״ה והא. זבחים נד ע״א דייה
 אבנים. ועיי שס ע״כ (מא׳•״
 נמרא. א״ר יצהק בית המסובך בארזים
 כו׳. גי׳ רש״י רב יוסף וכ״נ שהיה גי׳
 המהרש״א. ונראה מפרש״י דר״י מפרש מלח
 עירה לשני מובנים מלשון עיר ומלשון ערה
 וחורבן (וכה״ג עיין בביאור פ׳ וישלש בפסוק
 וממנע היפה פילגש בשם הרשב״ם) וזה דלא
 כמהרש״א בח״ה ובמ״א. (רש״ש<
 יוכת שער. (כ״מ) [כ״ק צז ע״א]. (מא׳•״
 גורמין לתורה שתשתכה. דייק מכדי שחיה
 ככלל אכילה היא, א״כ אין צמא זה אלא לחורה,
 דכסיכ כה הוי כל צמא לכו למיס [כ״ק יז, א].
 (יעב׳׳ץ)
 רש״י. ד״ה ואגן יהבי. וגם נתתיו. נ״כ
 דכריס כ״ו. (ד״ש מדסוי)
 ד״ח תחלה. בשעריך זה מע״ש כו׳. פי׳
 זה ל״מ כעפ לא בספרי ולא במפרשים. וטכמוח
 (פו.) אדרכה ילפינן דהאי לא תוכל לאכול
 בשעריך משתעי נמי כמ״ע מן כשעריך דכאן
 מה להלן מ״ע כו׳ ע״ש. (רש״ש)
 ד״ח מפריש ת״מ ונותנח לכחן. משום
 דאית כיח עוז מיתח כו׳ גזירח דלמא כו׳
 אכיל ליח. ול״ד להא דאימא טכמות (צט כ)
 כמשנה ומוכרין אה״ח כו׳ וכן שס(מ כ) ומוכר
 החרומה. דהחס מה״ח יקילו לאכלה כיון
 לספקים הם אכל הכא יכואו לומר דקיס להו
 לרבנן ללובן מעשטן הס. (רש״ש)
 בא״ד. אבל מע״ר ומ״ע כו׳ ואין בחם
 אלא גזל כהן. אולי ט״ס וצ״ל גזל השבט. או
 אפשר שכחב אליבא לר״א ב״ע ונחל לקנסינהו
 עזרא עי׳ כחומש (כו.). (רש״ש)

 דף מח ע״ב
 גמרא. ויהי לדרוש אלהים בימי זכריהו
 המבין בראות האלהים כצ״ל. (רש״ש)

 לא בנביאים. גי׳ הע״י מטאוח. וישר.
 (רש״ש)
 משהרב בהמ״ק ראשון בטלו ערי מגרש.
 עיין פרש״י. הנה זה לא יחכן לפרש שלא קלטו
 ממי כ״ש. למ״ט לא יקלוטו. וגם א״א לפרש
 שלא ישבו בהם הלויס להרי בעזלא (ב א) כפיב
 וישוכו כו׳ איש לעיט ושם מססוק ל״ו על מ״ג
 פשכ כהשטם גס הכהניס והלוים. ואולי ר״ל
 שבטלו קצפם ללא ישבו כהס. ולכאורה הייפי
 רוצה לפרש ששינו אח המגרשים לעיירופ או
 איפכא. אכל הלרנא ט לטון ליש איסור לשנופ
 כלאימא סוף ערכין למה הוחר בב״ש. (רש״ש)
 משחרב ביהמ״ק ראשון בטלו ערי מגרש

 וכוי. עמש״ל במשנה גט משלט המנאפים.
 (ראמ״ה)
 מגוררות במגירח א״כ מח ת״ל כל כלי
 ברזל. (ר׳׳ש מדסוי)
 שהיה מתקן מבחוץ. נ״ב ר״ל מבמוץ להר

 הגהות וחידושים למפרשים שנדפסו בםוף המםכת

 דף לח. בחידושי אגדות ד״ה ויהס וכו׳.
 לא היה לו יחושע רק מ״ב שנים בזמן
 המרגלים וכוי. לפי פשטן נראה שהי׳ בן נ״ז
 שנה, ועי׳ כנפי יונה שכ״כ, ועי׳ מג״ע ואפפנן
 אוסן מ״א מ״ב, ועי׳ בעל הטורים פ׳ פינחס
 בפסוק יסקול ובס״פ רלך לי״ל לפי לבריו ל׳
 מהרש״א, ועי׳ באול חלש על סספים בסופו
 בישוב ל׳ חרגום יונחן ס׳ שלח, שמעחי, ועי׳
 ברא״ם ר״פ וישב בפסוק והוא נער שכ׳
 שיהושע כשנקרא נער הי׳ בן נ״ז שנה, אבל
 כרש״י לה״י א׳ כ״כ ססוק ה׳ כרבט

 מהרש״א.
 (מהרש״ם)

 פ״ט מ״ח. ומורידין אותו לנחל איתן
 וכו׳. אם חיח חזק. עי׳ שאילח יעכ״ץ [ח״ח
( r u n .סי׳ כל] ולחם שמים 
 פ״ט מי״ד. בפולמוס הוא תאריך בלשון
 ערבי, כלומר זמן. אינו כן אלא לשון חיילות,
 צבא מלחמה, והעל מ״ש כפרק ח׳ לפרה
 [מ״ט] המכזבים בפולמוסיאוח, ובגמרא כ״פ

 לאחא פולמסא לנהרלעא [ע״ז ע, ב].
 (יעב״ץ)

 הגהות מהרש״א
 דף ה. בתוס׳ ד״ה איכא וכו׳. דהא בתר
 הכא וכוי. עי׳ מל״מ פ״ג מ״ה סוטה ה״א
 מ״ש ע״ז. (מהרש׳׳ם)

 שבת ירושלמי מי שהוא פטור מדבר
 ועושהו נקרא הדיוט. ולבר זה צריו באור
 רחכ להא וולאי יכול אלם להחמיר ענ עצמו
 בסייגים וגלטס והרחקוח מאיסור, אלרבה
 הזהירו חז״ל על כך ואמלו [יכמוח כ, א]
 קלש עצמך במוחר לך ונקרא חלוש, וחסיל
 ופרוש אינו הליוט. אבל ילאה לי להיינו לא
 כל הרוצה ליטול אפ השם יטול נכרכופ טז,
 כ], למפזי כיוהרא, וכענין שמצינו כפרק
 מלונה טב״ן [ב״ק פא, כ], לא״ל אי לאו
 יהולה נן קנסא אפ גזרמינהו לשקך וכוי.
 א״נ שטעה נמנהג שאינו עושה ע״פ הלין

 ומושכ כלין, הוא ככסיל נמושך הולך.
 (יעב׳׳ץ)

 פסקי תופעות
 סי׳ ה. נטל מים, נוהגין העולם לזרוק מן
 הכלי וכוי. עי׳ כ״י א״ח סי׳ ק״ס כשם
 חה״ל. (מהרש״מ)
 סי׳ כ. בשביל עון אהד אין לההזיק אדם

 רשע וכוי. עי׳ יומא לף ל״ח כ׳ וי״ל.
 (מהרש״ם)

 סי׳ נא. ואע״פ שאביחן בן חורין. נ״נ
 יערן ילושלמי גיטין פלק ל על הלכה ה חני׳

 פירוש המשגיות להרמב״ם
 פ״ג מ״ח. חסיד שוטח. ואמרו בגמרת
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