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גינחפוקראשויו

נשם רביט אליהו רל ,וקצת משמע בירושלמי כפ׳ כתרא
דמנילה האפיר ,רקאמר התמ מהו לכתוב תרתי תלת מילין
מן פסוקי /ומייתי התמ ר׳ מונא שלח כתב לד׳ אושעיא,
,ראשיתך מצער היתה מאד ישנא אחריתך׳ משמע שלא היה
טתכ אלא אגרת שלומים ולא לררשא ואסיה היה מהסך
הכתוב כדי שלא לכתוב המקרא כסדר ,ומיהו מביא שמ כסה
דברים אחרים שהיו כותבין לדרשא ,דקאמר רתמ מר עוקכא
שלח לריש גלוחא דהור .דמיך וקאי כמודין ,פ*׳ כשוכנו
יבקימו היה מזמרץ לפניו ושלח ליה ,ישראל אל תשמח
בעמימ אל נילי ,ר׳ ירמיה שלח כתכ לר׳ יורן ,לשניא את
אוהביך ולאהבה את שוגאיך׳ ,ואית הא אמרי׳ כהקוט׳ן רכה
ופיב דטגילה דתפילין אין צריכין שרטוט ,והלא אפי׳ ג׳
חיבות צריכץ שרטוט ,וארית דלא בעי שירטוט בין כל שיטה
ושימו /אבל בעשה שירטיט א׳ למעלה יכותכ תחתיי כטה
שימק ,ועוד אומר דית דאפילו להחמיר אק לשרממ תפילין
על כל שימה ושימח ,כדאמרי בירושלמי פ׳ במה מדליקק כל
הפטור מן הדבר ועשה נקרא התום .וכן משמע בפי הקומץ
רבה מדקאמר התט תפילין איצ שירטוט ,ופריך עלה מהא
דתניא ס׳ת ותפילין שבלו אין עושין מהמ מזוזה לפי שאץ
מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה ,הא מורידים עושי׳
יהא מזוזה בעי שירטוט ,ומשני תנאי הוא ,ולא משני הכא
במאי עסקינן בטשורטטץ טשטע דאץ רגילות כלל לשרטט
תפילין והיינו משוט דנקרא הדיוט ,ונראה דחקא מתפילין
פריך דהנהי לא בעי שרמומ ,אכל מית כעי שרמומ ,וכן תני׳
בריש מס׳ סופרים הלכה טסרנלי׳ כקנה וכותבי׳ בדיו ,ועוד
קתני התפ ואינו רשאי לכתוב אלא א״כ סרגל יריעה שאינה
מסרגלת פסולה ואמרי׳ נטי בפ״ק דמנילה דברי שלומ יאמת,
•למד שצריכה שירטומ כאשחתה של תורו /ואמרי׳ גמי כירושלמי
נאמו כאן דברי שלומ ואמת ונאמר להלן אמת קנה ואל תמטר
מה להלן צריכה שרמומ אף כאן צריכה שרמימ ,ומה להלן ניתנה
לדרש אף כאן ניתנה לדרש ,ותפילין נטי אט איט יכול למק ולישר
כתיבתו אאיכ משורטט על כל שימה ושימח צריך לשרמש
משימ זד .אלי ואנוהו ולא שייך כאן פמיר מן הדבר ועושהו:
זבוב מצא לה נימא מצא לה ,תדווייהו משתמעי מותזנה
עליו פלגשו לשון זנות ולשון מזין ,ואית אמאי לא הוי
זנות ממש ,וארית מדהלך להחדרה ואפי׳ פלגשימ .לא היה
דרנמ להחזיר אחר זנותמ כרכתי׳ בא אל פלנשי אביך ,ותהיינה
צחרית אלמטת חיות עד יומ מותמ ן
נימא מצא לח ,ואית הא אמרינן כסנהדרין פ׳ כינ שלא
היה ל ק לבגות ישראל שער לא בית השתי ולא כית
הערוז /וי״ל כדמשני התם נכי תמר דבת יפה תואר היתה,
הינ איכא למימר בהך פילנש רבת יפה תואר היתה או ניורת,
ותי' כיון שלא היה להמ שערות האיך היה מצוי כהן הבאת
מימנק ,י״ל שמא טמות היה להט ,אינ שערית קטנית וטועטי׳
היו ולא היה להמ דיטי שערות שיוכל לטא לידי כרות שפכה
עד שחאאו וניבא עליהן ישעי׳ יהי אתהן יערה דדרשינן לח
כפ׳ במה אשה שנעשו פתחיהן ביערות ז
נימא מצא והקפיד ,ותי׳ ודילמא איכ אסכמ מפי עיי ר׳
יונתן ,ויל דכיון שהקפיד על כך היה יחע ומטרממ
לעולם ,אבל זטב שלא הקפיד לשלחה בכך לא נתפרסס הדבר
ואיכ כרוח הקדש אמדו ,ומימ אלו ואלו דברי אלקימ חיים
כשמצא נימא הקפיד על שניהם:
עבדות ,ריח נרימ ניע שיד חלולי השמ ושלשתן היו
כפלנש בנכעה ולהט לא חשיב אבר  pהחי דכסמוך:
ה#כם והערב עליהמ לבית המדרש ,לשון דומ
יף *
דדיש כמו דמדומי חמה ,ואעינ דאטרינן
נניק כל הסומר דיט על חבית הוא נענש תחילי /הא אמרינן
התם והוא דאית ליה דינא כארעא והכא לא הוח ליה דינא,
אינ לא היה פוסר  pעליהמ אלא איל לחשכימ ולהעריב
לעמוק כתורה מתוך זה יהיו כלץ:
זמרא סנא לן דאמור ,כי ההוא שכתבתי לעיל דידושלמי

הרא״ש

דהוח קאי ודמיך בזימרין ,שהיה םרנח להתענג כיותי
ולשורר לפניו ,ורשיי איי לשורר ננית המשתה וכן םשטע
מדפריך ולישלח להו ״כשיר לא ישתו יין״ ,ומה שנוהנים עתה
בשעת סעודה בחופה לשורר שיר של מציה ,כזה שהוא
לששח חתן וכלה שרי ,וכן כתכ רי״ף זיל כברכות א׳ אין
עומרין ,פי׳ נאון הא ראמרי׳ זיטרא דפוס׳ אסור כנון נגינות
של אהבת ארם להכירו ולשבח היפיד .ביופיו ,אבל דברי שירות
ותשבחות ,וזנרון חסדיו של הקביה אין אדמ מישראל נמנע
מזאת ,ומנהג כל ישראל לאימרס בכית חתנים ובכית המשתאות
בקול ננינות יכקיל שמחית ילא ראיני מי שממחה כזאת:
ע ל עטרות חתנים ,לא מיידי בעטרות שמניחים על ראשו
של אדם ,דהא אסרי׳ לה כפ׳ בתרא דםיטה לא שנו אלא
של וורד או של הדס ,אבל בשל קנה או של חילת טותר
יאין דרך לעשות עטרה של קנים להשיט בראשו של ארס,
אלא כעין כיפה עשוי שקירין מילמא והוא כעק קרייתא
דמנמנמא כלתא כה ,ובראש כל אדם לאו דוקא בראשו ממש
אלא למעלה מראשו ,והא דקרי ליה עטרות אשכחן כי האי
נינא במס׳ מרית דתנן ושרשרות של זהב היו קביעות באולמ
שבהם עולין ומאץ את העטרית שבחלינית שנא׳ והעטרות
תהיה לחים ילסיביה ,ופי׳ הגאונים זיל דהיינו כעץ כיפות
מוזהבות שעושין בחלונות וההוא קרא דםייתי הבא כתיב
נננואת זכרי׳ וכתיב נמי התם ולקחת כסף וזהב ועשית
עטרות ושמת כראש יהושע ,ויש לפרש דושםת בראש לא
קאי אעמרות ,אלא תרי עניני נינהו ולקחת כסף וזהב ועשית
עטרות ,ונס זה תעשה ושטת כראש יהושע ,שתמנה יהושע
להיות בראש אחיו לכינ ,מיהו משטע הכא עטרות דומיא
דמצנפת ידוקא לחתניס אסרו רומי׳ דעטרות כלות דםפרש
כנטרא רטיטה דהיא עיר של זהכ ,ובפי במח אשד .אמר לא
תצא אשח בעיר של זהב ,מכלל דבחול שרי ,ואמרי׳ נמי ר׳
עקי׳ עניר לרנתייד״־ ירושלים רדהנא וסברא הוא דדוקא
הנהו שרנילץ לעשותם הקפיד שלא לנהוג שמחה כיותר,
כראמרי׳ נמי זה אפר מקלה שבראש חתנים ז
מאי דכתיב קינח ודימונה וערערה ,רמיא בשם הר׳ יצחק
הדרשן זיל דהא דרריש ששה עירית הללי משים דבמנין
עירות של יהודה בפרק תמצא ליה )עיין בישיי ורריק בפרטן
תמצא ליח( ,ובכללן כימ וקיט ליה דהיינו נכתבו לדרשא:
בזמן שמצנפת בראש כינ ,או׳ ריביא ראותה של כינ קרויה
מצנפת כדכתי׳ נכי אהרן ינמצנפת בד יצניף ,ונתת
המצנפת ,אכל כשל כהן הדיומ קרויה מננעית ,כדכתיב יעשית
להמ מגנעות משומ של כהן הדיומ היתד .גדולה וקרויה
מנבעות ,אבל של כהן נדול היתה קטנה ,משומ שהציץ ותפילין
היו דוחים אותה כדאי׳ בפיב רזבחימ שערו היה נראה בין
ציץ למצנפת ששם הלה מניח תפילין וקרויה מצנפת ,ואעיג
דנכי ציץ כתיב מצו /לא על המצח ממש קאמר ,רמתרגי׳
מצחו בק עינוהו ,ואמרינן נמי בקדושין נכי ינאי הקם להמ
בציץ שבק עיניך ,ינרא׳ שהיא בניכר .הראש כ ט כץ עיניך
דתפילין ,ומיוע אשכחן נמי כלשון התלמוד שקורא לשל חריומ
מצנפת כיומא כפ׳ אמר להמ הממונה ,הממונה ניטל מצנפת
של א' מהמ ,ואפי׳ היו שוות של כיג ושל כיה ,מימ נקימ
הבא בזק שהמצנפת כראש כיג לפי שלא אסרו אלא לחתנים
כדפרישי' והייט כעץ כיג שהיה ראש ושר בישראל ו
דף ז עיב • הכי נרסינן כתוספתא ימיט למזרח הדרך ,ול״נ
וימינו למזרח הדרך דלעולס ימיט למזרח
הדרך כשהולך מעט לכזיב ,ומיהו יש לומר דפעמים pm
מתעקמ ואין ימץ למזרח ,והק׳ חדי יחיאל זיל דבתוספ׳ •י
כתרא דאהלות מיהא תני* אפכא דקתני היה הולך מעט לכדכ
ימיט למזרח מהורי למערב הדרך ממאה ,ותי׳ היד מקינץ דל
דברייתא דכתוספת׳ מתני׳ למסקנא דשמעתי׳ דאסר רצועח
נפקא מעט לכזיב לצד הצטן והוא מאיי ויש ב׳ דרכים לב׳
צדי הרצועה ,א׳ מלמעלה לצד המזח /וא׳ מלממה לצד
דמערכ ,וברייתא דהכא מיידי כהולך מלמעלה לצד ועזרה
של

