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 אומר תמישי כום דת"ר בירו הרשות הגדול הלל עליו שיאמר אחר אחד כום עור לשהיהירצה
 אסר יהורה רב הגדול הלל הוא מהיכן אחסר, לא רועי ה' וי"א מרפון ר' דברי הנרול הללעלז
 כרב נוהגין ואנו בבל, נהרות על עד המעלות משיר אמר יוחנן ור' בבל נהרוה על ער לה'מהורו
 . זצ"ל נאון ששם רב כתב וכן , ישיבות בשתי המנהג וכן , יוחנן ר' עליה דפליג ואע"גיהודה

 למישתי ולא אפיקומן בהר מרעם )שום( למיכל אסור ז"ל יהידאי לרב פסוקותובהלכות
 : ישתה מים למישתי בעי ואי דהלילא וכסא דברכתא כסאבהר

 לשתות שלא אפשר ואי הן חובה פמח של כוסות ארבעה ז"ל גאון נטרונאי רב דכועבצב(
 ברחוק יין מוצא אינו ואם , דרבנן מלקות וחייב חובהו ירי יצא לא שתה לאואם

 , כוסוה ר' ויעשה במים צמוקים ישרה יין להביא תקנה לו ואין במפיגה שהיה או פרמאותכמה
 יין חכמים שנושנן

 צמוקיי
 אק כשר הביא אם כלקרבן וכיון כשר, הביא ואם לקרבן יביא לא

 אם רלקרגן כיון אומר ואני , אפשר שאי במקום עליה ומברלינן מקרשינן לכהחילהאפילו
 לטצזא שאיפשר בטקום ואף לנההילה אפילו אנן , לא לכתחילה אבל דיעבד כשרהביא
 יין למצוא שאיפשר במקום ואף לכתחילה, להביא כשר לקרבז אף איפשר נלא דאיאחר,

 ! )אבין( , לקרבן נשר הביאאם
 הוא מעות וכף לרומסנו בנו בחר אשר הפסח בלילי האוסרים ואזהם העמרמי יסיךצג(

 . שלו מאורע ואחר אחד לכל שיש אלא המועדות לכל הוא אחר שקידושמפני
 רב בר מר פגומה אחצבא ומר פגומה אכפא קפיר דמר הסזון ברכת לגבי בע"פאמרינן
 משום פנום שאינו יין אחר מהזר שהיה משמע לכהחילה וקפיד , פגומה אחביתא קפיראשי

 יוכל אם ולבקש להקפיר יש היין על שנתקנו הברכות לכל וכן , לפחונך נאהקריבהו
 בכוס אדם בני אלף שתו אם שאף הנהנין לברכת זולתי , עליו לקדש פנום שאינו ייןלמצוא
 בו ואין ברכה בלא טמנו ליהנות דאסור בפה"נ לברך צריך אחריהם ממנו השוההאחד
 ברכת ואף , היין על שנתקנו הברכות ככל לעשות חובה שעליו לברכה אם כי פגמו מעמודין

 מדאורייתא המזון בברכת מיחייב ליה דאכיל כיון אכיל לא בעי ואי אכיל בעי דאי אע"גהמזון
 על לברך 6 מזב פתם שאינו יין ימצא לא אם מקוס מכל , וברכת ושנעת ואכלתדכהוב
 בחביות מילי הני פנוסה אחביהא אשי רב בר מר קפיר וכי , יין בלא ולקדש מלברךהפגום
 אין ופרובינצא צרפת של כאותן שלנו בחביות אבל ספרר בני של כאוהן חרם של שלהןקמנות
 פרבר לפחהך נא הקריבהו דמשום רביון יהכן ולא , 1"ל שמואל רבינו כהב כךלהקפיר
 על , גדולות חביות לו היו לא אשי רב בר שמר לנו ומנין , קמנים לי מה גדולים לי מההלוי

 1 להקפיד יש בכולןכן
 לשניפ האחר שיאמר כרי י להיות צריכים ההלל את והקוראים מוב בשוחר במצאועיצד(

 ביהיר אף חכמים שתקנו כוסות דר' וידוע הוא ברור שהדבר ואע"פ ,הודו
 חייב היחיד בודאי כי ראיה צריך ואין ביחירי ואף כוס מעונה ברכה שים וכדאמרתקנום
 צריך המובחר מן מצוה לעשות מקום סכל , ביחד הרבים ככל גאולות לד' זכרלעשוה
 בזימון ולברך הפחות לכל שלשה ולהיות חביריו עם לההחבר ונשכר זריז להיותאדם

 שנזנה שבשמים אלהינו מלפני רצון יהי , רצון יבקש . מוב בשנהר כדאיהא ההלל אחולגךות
 בית לבבן ושנזכה והנורא הנכבר הגרול שמו למען בהיכלו ולבקר ה' בנועםלחזות
 נצח אמן אמן , הקרש עיר בירושלים הפסח סרר בל נעשה ואז בימינו בטהרההמקדש

 : הירחי( )אבין ,סלה
 שדב יוםהלכדיך

 ליושן הוא מבשל אבל , לשבת מיו'מ בתחילה יבשל לא בע"ש להיות שחל מוב ידכוצה(
 לשבת עליו וסומך יו'פ מערב תבשיל אדם ועושה , לשבת הוהיר הזהירואם

 ואליבא הידן כהנא הלכתא רבא ואמר אחר הבשיל אומרים וביה הכשילין שני אומריםביש
ד"ה
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 ומהם יביאו אשר אה והכית הששי ביום והיה דכהיב משום הוא הטעם פירוש ,דביה
 מכין חול חול, שהיה לאייר בכ"א הששי ביום והיה המן להם ירד באייר דבם"ז חול הואששי

 : לשבת יו"מ ולא ליו"ט סכין שבת ואין וליו"טלשבת
 , יהודאי רב הלבות פי על ותבשיל בפת הבשילין עירובי לעשות ישראל כל ומנהגין(

 וביה ב"ש דמחלוקת ט'כ יעקב רבינו כתב וכן , בהשובוה ז"ל ריש כחבוכן
 את ויבשלו רכתיב נינהו בישול בכלל הני רכל ולצלות חמין ולחמם הוא לחודלבשל
 ראמר למאן ואיכא בשולו זהו הפשרו שבת במסכת אמר חמין וגבי , צלי אלא ואינוהפסח
 אלו גבי בע"ז מוכח והכי מקום בשום בישול קרי לא הפה אפייה אבל , בשולו זהולא

 ב"ש שגזרו דברים מי"ה רפת בגמרא התם ואמר והשלקות הפת אסורים כותים של-דברים
 בכסף אוכל קרא אמר ה"מ מנא בע"ז אטרינן שלקות וגבי דשבת בפיק כראיהא הואוביה

 אור מירי ופריך וכו' אוכל אף האור ע"י נוגהנו שלא מים מה וגו' בכסף ומיםתשבירני
 , בישול בכלל ליתא דאפייה שלקות בכלל ליהא א"כ הפת על גזרו למה פריך ולאכתיב
 א"כ אלא מבשלין ואין בפת עירב א"כ אלא אופין אין אומרים ב"ש אומר חנניא דתניאוהא
 וב"ה יום מבעור ממונין חמין לו היה כן אם אלא החמין את טומנין ואין בתבשילעירב

 סודו לפת אבל , קאי חמין אהטמנת צרכו כל בו ועושה בתבשיל אדם מערבאוסרים
 תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר אה כרהניא בישול בכלל אינה האפייה פתדצריך
 המבושל על אלא מבשלין ואין האפוי על אלא אופין אין אליעזר ר' אמר מכאןבשלו
 עירובי חכמים סמכו-מכאן

 תבשיליי
 דב"ש פלוגתייהו ועיקר , דפליג מאן וליכא ההורה 0ן

 בין האפוי על אלא אופין ראין מורו כולהו בפת אבל ההבשילין כל על אחד בתבשילוביה
 דבשעת משום בהבשיל, שרגא לדלוקי מערבינן היאך הימא וכי אליעזר, לר' בין חנניאלר'

 לה וילפינן במשכן הוה לא פת דאפיית ואעיב , תחתיו האש את מדליקין העירובבישול
 לבישול דדמי וכיון בישול שם בעינן דלא מעמא היינו ההם ממנין מבישול שבתנבי

 תכשיל אלא שנו לא בגמרא ורקאמר , בישול שם בעינן עירוב גבי אבל מיניה ליהילפינן
 דמלפת מידי ודקאמרינן , פה צריך לאפות אבל דקאמר הוא עליו לבשל נדי , לא פתאבל
 דלא תבשילין עירובי לענין מלפחי ולא דשכיהי וריימא פת ולמעוטי בעינן שכיח דלא מיריאו

 רגינו פירש כך , ודייסא בפת טערבין לאפות אבל עליהן לבשל כדי היינו , בהוטערבין
 יהושע ר' רפליג דיו"ט דפ"ב הירושלמי לנו הראה מדנפירא הקדוש ורבינו , מ"כיעקב
 לן וקייטא המבושל על וטבשלים אופין אומר יהושע ר' וכו' אופין אין דאמר אליעזראדר'
 מצרפה וכשבאתי , כמוהם הלכה ואין הוא ב"ש מהלסידי הוא שטותי ]דר"א[ יהושעכר'

 ובתבשיל לשבה בפת מערבין ותחומין חצרות עירובי גבי כך פ"ב דיו"ט בתוספהאראותי
 כרי"ף הדברים נראים וכן טשבחא אחא רב וכ"כ ונו' אופה יו"מ מערב הבשיל והעושה וכו'ליו"מ
 במכשיריו לו והצריך נפש אובל אם כי ביו"ט לעשות הכתוב התיר שלא ואחרי , נלע"ר כן?"ל
 וכהיב בראשית שבת כמו שבתון הי"ט שנקראו וראינו , יו"מ מערב לעשות אפשרשאי
 בשבת כותי מזטנין אמר זה ,gy לכותים ולא לכם נו ודרשו , וגו' לכם יעשה לבדוהוא
 צאתך יום את תזכור למען בפסח וכתיב , בשבילו ירבה שמא גזירה מוב ביום לאאבל
 ויו"מ יו'מ כל היין על לזכרו זכירה ואתיא היית עבר כי וזכרת בחג וכתיב מצריםטארץ

 כן על , כהאמרן נפש באוכל זולתי בשבת דבר לכל דינם מעתה לזה זה מועדיםדאיתקשו
 שכהוב בשבה שאמור שאמרו כררך כלל ומהן משא ולעשות בו ולסכור לקנות שאמוראמרו
 אבורים חפציך , דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך טעשות וכבדתו עונג לשבת ומדאתבו

 , אומנוה או ספר ללמדו התינוק ועל *ארם התינוקות על שמשדכין מוהרין שמיםחפצי
 אבל יכהוב שמא הבאים חשבונות לחשוב שאמור מוהר והרהור אסור דיבור רברורבר
 אצלו הרגיל רועה אצל אדם הולך אמרו וכן , מוהרין תועלת בהן שאין שעברואוהן
 חנוני אצל אדם והולך , טקח סכום לו יזכיר שלא וכלבר כו' אחר מלה לי הן לוואומר

הרגיל
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 ואצל' מקח סכום לו יזכיר שלא וכלבר וכו' רמונים וכך נך לי תן לו ואומר אצלוהרחל

 והנן , ימלאנו מדה של כלי הוא אם ואפילו מדה מכום לו יזכיר שלא ובלבד הייןסוכר
 ר" דאמר לשאול ויש , וכו' מעריכין ואין מקדישין אין מצוה משום שהן אלו יו"מכסוף
 מעמא היינו ההם כדאיהא שאני רההם לומר ויש , בשבת לעניים צדקה פוסקיןאלעזר
 ההקדש יצא וכשכבר וממכר מקח משום גזירה מצוה דהוא אע"ג כו' מקדישיןראין

 הכי ואפילו , וממבר מקח לטישרי ואתי להחליפו יכול אין נגוה לרשות ונכנססרשוהו
 אשמים בין ישראל שעשאן וכולן בתוספתא רתניא עשוי שעשה מה כו' הקדישאס
 . מוב ביום לומר צריך ואין בשבת עשוי שעשה מה מוטעין בין מזירים בין שוגגיםבין
 דיוקם שני ובפרק וכו' במזיר בין בשוגג בין בשבה והמעשר ההורם הניא במעשרוכן

 סלע אמר אפילו לעניים צדקה הפוסק אבל , בשבת טחן יאכל לא במזיד הניזקקובפרק
 לצדקה זו סלע האומר ר"נ אמר מעריכין הכל בפרק כדאיתא להחליפה מותר לענייםזו

 , שנא דלא רבא אמר וכן , עלי אמר ובין זו אמר ובין לאחר בין לעצמו בין לשנותהמותר
 הקרש ולא צדקה נדר לא קאמר מאי צדקה הקרש ואין צרקה נדר דרבא כוותיה.והניא
 הקדש דאילו כהקדש ואינה האחר לבל כנדר היא הרי צרקה קאמר הני לאו אלאצרקה
 לירי באת שלא עד מילי והני ביה לאישתמושי שרי צרקר, ואילו ביה המשתמושיאסור
 ראין להא מוקיר דברים אלו פרק ובפסחים , לשנותה אסור גבאי לידי משבאת אבלגבאי

 בשבת הוא וכן מלבישין, ומן להם הקבוע חובות אבל , זטן להם Y11p שאין בחובותמקדישין
 : דיז"ט שני ובפרק האשה פרק דפסחים בירושלמי הוא וגן שואלפרק

 יו'מ בריש דאמר דירחא בקביעא דידעינן משום שני ליש אדם בני יקלו אל מתרים מגלועצו(
 לאיקלקולי ואחי שסדא רגזרי זימנין בידיכם אבוהיכם במנהג הזהרו מתםדשלחו

 הקלו ולא גליוה של י"מ שני על מנד'ן אמר ועוד , כבראשון שני ביו"מ להחמיר יש כןעל
 בריש כדאיתא שבתורה העשה לא את שרוחה הבריוה כבוד דגדול מת לגבי אלא בשניחכמים
 ישראל בו יתעסקו שני ביו"ט עמסים בו יתעסקו ראשון ביו"ם מת דאמר יו"ממסכת
 רלא אע"נ אשי רב ואמר , בניצה כן שאין מה השנה ראש של טונים ימים בשניואפילו
 גלימא ליה למיגד אפילו רבנן שויוה כחול מת לנבי שני דיו"מ ליה משהינן לאאשתהי
 פרק בשבה אמרינן הכי ואפילו , הבריזה לכבור עליו ולהה המחובר מן אסא ליהולם'גד
 יהעסקו לא להו שלח וכו' מהו ושני ראשוז טוב ביום מז, ללוי בשכר בני ליה השלחוחולין
 הכי להו רשלת והאי שני ביו"ש ולא ראשון מוב ביום לא ארמאין ולא יהוראין לאבו
 בשני להקל אין תורה בני אינן בהן שאין גדול קהל שאין ועכשיו , הורה בני שאינןלפי

 לקבור שני מוב ביום שהקילו בצרפת ארם בני נדה מ"כ יעקב רבינו וגם ,נבראשון
 תורה בני ואחם הורה בני אינן בשכר בני להם ושלח , לתחום חוץ וללכת הסהאת

 : )אבין( , ושלום ,בחמיה
 מאוהו יש אס טוב ביום לישראל דורון שהביא נכרי הלבתא פפא רב דא40צח(

 אין ואם , שיעשו ככדי אשורין נמי ולערב אסור לקרקע כמהוברהמין
 בשביל והבא , אסזרין לתהום מחוץ באו ואם מותרין הההום הוך בטחוכר המיןטאוהו
 שמא מוקצה משום אסור במחובר במינו יש אם , אחר לישראל מוהר זהישראל
 , במחובר הכנה אין הכנה צריך כותי אין דיו'ט בירושלמי ראיהא גב על ואף היוםנהלשו
 טביא בר ומההוא בזה מוחרת בזה דנוליה ראשון יו'מ לערב רשיי פירש שיעשובנרי

 V1'D וכן דעירזבין שני בפרק מיניה ואכלו שם כיו"מ ואישההיט ראשון ביו"טראיהציד
 מותר ירו, על הנעשת איסור ממלאכה יהנה שלא שיעשו בכדי דצריך דהא ביו"ט תםרבינו

 דאיסורא כחובר בין לן דשני במחוסר כרהניא שיעשו בכרי קהני ולא טיך אחרלישראל
 ואין , בשבילו ירבה שמא נזירה אסור ישראל לאוהו אבל , דרבנן חחומין לאיסורדאורייהא
 , ההול כררך ביו"מ כשוקל יראה שלא העכברים טן לשומרו אף עיקר כל מאזנים נכףבןשג'הין

אנשי
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 מן לשומרו מאזנים בכף לתלות אף אוסרין טערב אנשי , בשר ביצם שזקלין ט,רחאנשי

 : עיקר כל כאזנים בכף משניחין אין הדא מןהעכברים
 שבשביל לחוש יש אם השוק יום והוא לתחום מחוץ ליו"ם בהמות המביאין ך3כנריםצט(

 למחוזא דאתיא ליפהא ההיא נ' בפרק בעירובין מדאמר אמורין הכיאוםישראל
 מאי ושריא עקרוה מאהמול וראי הא אמר דכמישא רבא חזיא נכרים שרובה עירוהיתה
 אחר לישראל לאבול מוהר זה ישראל בשביל הבא לתחום מחוץ שבאו על לאמרםדעהיך
 הא . להו אסר לחו וסייתו דמפשי דחזא כיון , לה קטייתו דנכרים דאדעהא הכא שכןבל

 שפירש כמו הוא כך הדבר עיקר , וכו' הוצאה שהותרה במתניתין כביה ביו'מ לןדקיימא
 נפש אוכל לצורך טוב ביום הוצאה שהותרה פהוך בצרפת רכותינו כל פירשו וכןר"ח

 אומרים ב"ש ששנינו כאוהה יו"ם צורך שתהא ובלבד נפש אוכל לצורך שלא נמיהוהרה
 בו לקרוח התורה ספר את ולא עליו לברך הלולב את ולא למול הקטן את מוציאיןאין
 וביה יום שלענין

 מתיריי
 למדנו וגו', הוצאה שהזהרה במחוך ליזם צריבה שהן לבד אלו

 את להדליק מוהר וכן , ליום הצריכים לאותם אם כי אחרים בטלטולים להקל שאיןמזה
 טוב ביום וחייבין , ובפסחים דיקט בפ"ב כדאיתא לכם וחציו לה' רחציו ללמוד ביו"טהנר
 לשרנא לה זקף סבא ביומא שמעיה קם כוי דעולא הא כי בשבת כמו כיבויששום

 לאו ליה אמר מכבה משום חייב שבנר השמן מן המסתפק תניא והא יהודה רגואותביה

 אלא ביו"ם הוהרה לא כי שוין ושבת יו"ט לכיבוי וגורם כיבוי רלענין והטעם ,ארעתאי
 אחת פתילה יש ואם , לא נפש אוכל צורך שאינו הכיבוי אבל נפש אוכל צורך שהיאהבערה
 גורם זה אין במהרה השמן ויכלה שימהר ואע"פ שירצה פתילות כמה להדליק לו מוהרבנר

 אמר ועוד יזהר, לו להאיר אלא הגורם לאוהו מהכוין ראין , הוא רישא דפמיק ואע"נלכיבוי
 סותרה עצמה ההדלקה ועור , השמן אח להדליק וממהרת חושכא לעדויי פירוש שריקנסא

 : הדלקה צורך שהיא הפתילות רבוי הדלקה נאסר לא לכיבוי גירםומשום
 דולקת להיוהה בחול זכוכית של בעששית ומים שמן לחה מקום בכל שנהגו מה ד3כ[גף

 שלא כיבויו את לו כרמין אין שהמים לכיבוי גורם זה אין טוב ויום שבהלכבוד
 כלי נותנין דשבה בפת ששנינו כאותה אלא לכיבוי גורם ואין , שבו השמן שיכלה עדיכבה
 דאין פירוש בע"ש לומר צריך ואין בשבת ניצוצוה לקבל הנר ותחת בשבת הדלףהחח
 מערב מים לתוכו יחן ולא , לטלמלו וראוי מטש בהן אין דניצוצות מהיכנו כלי מבמלזה

 לכינוי גורם וזהו כיבויו שנקרב טפסי ביטבת לוטר צריך ואין מכבה שהוא מפנישבת
 יכבה לא דשמא לכיבוי גורם אבל , יכבה שלא איפשר ראי הוא ימות ולא רישיה דפסיקדאסור
 שלא בשביל רקנים בין מלאים בין הכליס בכל מחיצה ועושין כתבי כל בפרק כדתנןסותר
 והן האור את לקבל יכולים שאין מים מלאים חדשים בכלים אוסר יוסי ר' הדליקההעבור

 אלא אסור לכיבוי גורם סבר רקא יומי כר' הלכתא ולית הדליקה את ומסכיןסהכקעים
 : כרבים הלכה ורבים ריחידכרבנן

 ככהה ואם בה ומתכמה פושטה אחר מצד האור בה שאחז טלית יהודה רב יאמרקא(
 , כבה כבה ואם בו וקורא פושטו האור בו שאחז הורה ספר וכן ,כבהה

 במניח אבל ובשוכח ככתה כבהה ואם מאליה נופלת והיא המכלא מנער מכלא שע"נונף
 נר אבל , יכבו לא רשמא הן לניבוי גורם לאו אלו דכל פירוש האמור לרבר בסיםנעשה
 בפסיק שמעון ר' מודה תרווייהו דאמרי ורבא דאביי ולנעול לפתוח אסור הדלתשאחורי
 רישיה דפסיק מצויה ברוח ואף בשבה מדורה כנגר הדלת לפתות ואסור יסוה ולארישיה
 מקום עושה הבנור אה השוחט ג' פרק בכורות במסכת , יבעירנו שלא אפשר דאייקוא

 דלאו השער את הולש השחיטה ובשעת מסובך צמר החת חלרה ומשום פירוש כו'לקופיץ
 רב דסבר דאע"ג ומשני טהו ביו"ט כנגרו איהא ובגמרא , ועבודה בנייה דאסור נוזזהיינו
 דרך שאין יד כלאחר כגדולו דבר עוקר ליה דהוה שרי ביו"ט אסור מהכוין שאיןויבר

להלוש
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 דחייב והפורטו הכנף אח מהחולש שנא ומאי ומקיטי גוזו היינו ולאו הצמר אחלתליש
 הנוצה את למרום מוס ביום שאסור מזה למדנו , אורחיה דהיינו כנף שאני ומשניביז"ם
 שאינה מלאכה לה הוי עושה הוא השחיטה שלצורך ואע"פ השחימה לפני הטף ציארמן

 פרק בשבת דפסק אלפסי לרבינו שנן וכל בה יש איסור אבל ;ליה ופטור לנופהצריכה
 לנופה צריכה שאינה ובטלאנה , שמעון גר' מחכוין שאין ברבר ליה ראיה כששאלכירה
 הקדושים מרבותי קבלתי כך , כן לעשות אין דודאי עליה רחיים יהודה כר' ליהאית

 כותים של מקמח אוכלין שאינן עצמן על החמירו צרפה ברולי . )אבן( , בצרפתטרנפירא
 : ביו"ט ונגהנו נקצרו שמא מוקצה משום הקציר בימיבס"ט

 דסייען רחמנאבריך
 לנשואין א'רןמיןהלכדון

 , ובחוליהם המועדים בכל וכן , פסח של ראשון ביום ולכנוס חופה לעשות אכורקנ(
 בחג שנאמר לזה זה המוערים כל הוקשו הלא שמחה בו כתיב שאיןואע"פ

 בחגך ושמהת וכתיב התילה הכתוב בו שפתח אלא עור ולא 1ג1', השבועות ובחגהמצות
 לענין כרגלים הכפורים ויום השנה ראש אף אלא רנלים שלש מיכעיא ולא , באשתךולא
 בהפלה המועדות כל בכלל והם , אחרים רנלים כלפני יום כי"ר הם לפניהם אחר ריוםאבל

 נושאין אין ששנינו וזהו , לכנוס בכולן אסור הילכך קדש, מקראי בפסוק ונקראוובקידוש
 מערבין ואין לו היא ששמחה מפני טייבמין ולא אלטנות ולא בהולות לא במרדנשים
 הדא מן לה שסע  אחא בר יעקב ר'  ובירושלמי , כונסין לא אבל ומארמין  בשמחהשטחה
 חנוכת כי הרא טן לה שמע לא רבי בשמחה שמחה מערבין שאין מכאן זאת שבועמלא
 ולא בחגך בחנך ושמחת מרכתיב אימא בעיה ואי , 'מים שבעה והחג ימים שבעה עשוהבית

 לישא שאסור ואע"פ , ורביה פריה ביטול משום נמי אי הטורח מפני אימא בעיה ואיבאשתך
 ביטול משום ראמר ולמאן , הוא יומא חד וטירחא שאחה דעיקר הרגל ערב לישא מוהרבמועד
 לא יומא לחד , ורביה מפריה בטלים ונטצאו לרגל עד עצטן את ישהו שמא ורביהפריה
 שמחה ואינה לו תהילה שאינה במוער גרושתו את הוא כחזיר אבל , נפשיה אינישמשהי
 הגאונים ובחשובות , אסור האירוסין מן נרושה אבל הנשואין מן רתימר הרא ירושלטי ,לו

 ברגל יכול יוטים או יום הרגל קורם כנסה אם אבל במועדים לכנוס אסור שאמרואע"פ
 לעשות ויכול הראשון לילה חופה בחבת החופה שעיקר מפני הנשואין סעורהלעשות
 התופה ובני שושביניו וכל ההן שנינו שנן ביו"טסעידהז

 פטוריי
 רבעי טשום הסוכה טן

 ברגל דאי סיירי זז-גל קורם כשכנסה ובודאי בחופה אלא שטחה ואין בכוכה לטיחרי.בולינו
 : באשתך ולא בחנך ושמחה כתיבהא

 אבי שעושה אוהה היא במוער האסורה האירוכין סעודת כי האי רבינו וכהבקג(
 בבית אירומין סעורת לאבול וכרנונן אירוסין סעודה דמקריא לארוסהארוסה

 סעודת נמי ומגךיא , מצוה אוטר יוסי ר' יהודה ר' דברי רשות אירוסין סעורה והניא ,חמיו
 חהן סעורת שם ואבל מנה במאה שם ושלח חמיו לבית סבלונות השולח וכדתנןחהן

 : חהן סעורת טקריא לא הארוסה לאבי הארום שעושה סעורה אבל וכו' בדינראפילו
 סמכא דלא אבן עליה שאי; במבעה או בכסף או יקרשנה האשה את דזמקדשקד(

 ומקניא גמרה ולא רמיה מכדי יזהר שוה שהאבן דמברה בקידושהדעתה
 , בשרים ערים ובפני  וישראל משה כרה זו  בטבעת לי מקודשת את הרי לה זיאטר ,נפשה

 בפה"ג הכום על  ומברך , מורים שויהם אפי' לקירושיו חוששין אין  אחר בער המקרשאבל
 חופה  ירי על לנו הנשיאות אח לבו  וההיר הארופוה את לבו ואסר העריה על קב"וואשר

ואכר * קירושין והרר ברישא חופה אמר מנשואות דסליק משום , ישראל מקדש בא"יוקירושין
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 שאין אע"פ , טבלה שלא בנדה לבעלה אמורה ברכה בלא כלה ששנינו כמו כו' לנוואמר

 מעשה בה שהההיל שאע"פ ההיתר את לחבב כדי אלא כאן מזכיר אין באיסורמברכין
 ספני נמי אי , כלה במסכה כדתנן נשואין ברכת שיברך ועד לו שתינשא עד לואמורה
 )והבדלה( בקידוש וחותם שפותח ומפני , בברכה מזכירו קדושה איסור עריותשאימיר
 מצוה שהיא ומפני והבדלה כקירוש הכוס על ברנה בה הקנו קמא פרק בכתובותכדאיהא

 : במילה וכן ,נדולה
 אירוסין ברכה והמברך , מצוה שהיא ברכה אירוסיו את חיסר ברכה בלא הכמארםקה(

 ועוד , האירוסין בשעת שבירך אחר צריכה שאינה ברכה בירך חהניםבבית
 הן אירוסין ברכת ולברך , שנים מכמה לו מקודשת והיא אוהה מקדש הנשיאין שבשעתראיהי
 שהרי האירושן בשעת מיד עשו שלא אחרי מועיל וטה , האירוסין בשעת ברכו לא כי כןעושין
 לאירוסין ממוך ט"מ בהו הדרא דילמא למיחש ראיכא לולא לברך בדין היה לעשייהןעובר
 בשעת כסה לא שאם הדם אכיסוי דהוי סירי לברך יכול שלעולם נאמר ואם , לברך לנויש

 שנייה קידושין בלא , הדם כיסוי על לברך וראוי לכסות תייג לעולם ניכר ורישומושתטה
 : כיריה ורפיא , לברךיכול

 אבלות למנהג אלא ברבר איסור שיש ספני ולא , לעצרת פסח בין לכמס מנהנ דלויןקו(
 שלא על עקיבא לר' תלמירים זונות אלף י'ב מתו פרק שנאותו שאקיע מהעל

 בו אין שכנם ומי , ונשואין בתופה אלא שמחה שאין מקדשין אבל , לזה זה כבורנהגו
 ושמעתי , ואילך בעומר מל"ג לכנוס ופרובינצא בצרפת מנהג ואך , בעולם איסורשום
 מפסח שמתו ממפרר הבא ישן במפר כהוב שמצא מגירונדא ז"ל הלוי זרחיה ר'בשם
 ופלנא יום ל' לפסה קודם ממח בהלכות שואלים כדהנן פלגא פורסא ומאי העצרת פרוסועד

 : בעומר ל'נ זהו העצרה קודם יום וט14 יוםט"ו
 שכר לעשות במכתשת השעורים מעתשמשליכין האירוסין בשעת שמברכיו ד21מקדםקז(

 נברך אוטר החתן עם עשרה שם אין אם אף כשעורים ורבין פרין שיהיואו
 חהניפ ברכת אינה במעונו שהשמחה מפני , משלו שאכלס המזון על במעונושהשטחה

 אבל , עשרה צריך אין ולכן השמחה לענין ברכה הוספת אם כי ואינה עמהם נמניחולא
 נשואין שעת עד כלל במעונו שהשמחה מברכין אין האירוסין בשעת סברכין שאיןבמקום
 בפרובינצא מולרתי בארץ מנהג אין לכך , שיקדש ער בלום בענין נעשה לא עדייןשהרי

 שהרי הלילה בסעורת בטעונו שהשטחה לוטר החופה ביום אלא מקדשין שאיןבטקומות
 שמקדשין במקומות אף בפרובינצא גם בצרפת ראיתי אך , המחרת יום ער עריין קירשלא
 מנהג ראיתי לא ומעולם , במעונו שהשטחה טנרכין אין שם ואונלין האירוסיןבעת

 רב בי לבריה ליה איעמק רבינא רכהובות קמא בפרק מדאמרינן וי"ל , אותושמברכין
 לברך שלא טוב בן על , בהו והדרי מילהא אמתייעא ולא אירוסין משעת ובירךחביבא

 : )אבין( , החופה שעתעד
 במכונו או בזבולו ולא במעונו שהשטחה לומר נהגו שלכך בצרפת מרבותי קבלתיקח(

 שבעה דורשין אין פרק בחגיגה ששנינו טה לפי , אחרובלשנן
 רקיעיי

 , הן

 אומרים השרת מלאני שבו מעון , ערבות , מכון , טעון , זבול , שמים , רקיע ,וילון
 שכל ופרובינצא בצרפת שנהגו 11ה . )אב"ן( , במעונו שהשמחה אומרים לכןשירה

 פרשת נסמכה למה במדרש סמך לי יש החופה בהכנסת בציצית מתעטפיןהחתנים
 לך לומר אשה איש יקח כי ליה וסמיך לך תעשה נדילים הנתיב אשה לנשואיציצית

 : )אבץ( , בציציתחייב
 יוכל לא נקניה בהאשה  נראיהא בטליהו אותה שחופה Qw על נקראת דוזיפהקט(

 רשאי אים שוב נשואין לשם עליה מליתו שפירש כיון בה בבגרולסכרה
  הנביא טעיה וכן , אהה גואל כי אטהך על כנפיך ופרשת ובא מע.ד והמקרא ,לטכרה

ואפרוש
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 שהכנסהיה נתתי בהי את שכתוב הוא וזה , באמונה לי וארכותיך ונו' עליך כנפיואפרוש
 לפריסת זנר בניהם בראש צבועה מפה לתת ופרובינצא צרפת מנהנ בן על , לחופה15

 : )אבין( , עליה בנדו כנף שפורמיןהכנף
 ויש , וסביבוהם והכלה החתן על אחד טלית פורסין שמקדשין בשעה בצרפת ראיתיקי(

 אשה כמקדש יראה שם הוא אשר העם אסיפת שברוב לפי טעםלדבר
 , בצניעוה לקדש אותן מבסין לכן פריצותא משום בשוקא דמקרש אמאן טנניד ורבבשוק
 של המבילה מן תוץ לעשייהן עובר עליהן מברך המצות כל rs דקיימא ואע*נ ,וקב"ן(
 פי על ואף כדאיהאלעיל, בהו הררי דילמא האירוסין לפני אירוסין ברכת לברך נדנו לאגר

 לבו יכוין לא מרוד הוא שהחהן מתוך , עליה המברך הוא המצוה העושה המצותשבכל
 : )אבין( ,לברך

 , פה'נ בורא , הנהנין ברכת עם שבעה שהן החתנים לברכת הם ימנים שלשהקיא(
 שמח , תשיש שוש , הארם את יצר אשר , הארם יוצר , לכבודו בראשהכל

 ימי שבעת של ראשון יום , הכלה עם החתן משטח ברא אשר , וכלה חהן משמחהשמח
 אחר כום על ברכות שבע אומרים עשרה שם יע ואם , במעונו שהשמחה כן כמו אומרהחופה
 אבל , צרפת מנהג וכך , חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי המזון ברכת של כוס עלולא

 במעונו שהשמחה נו לומר התחילו שכבר עצמו בום באוהו אותם אומריםבפרובינצא
 לאומרן אין בוראי ונשואין אירוסין ברכת אבל , הן אחת וקדושה מצוה של ברכותוכולן
 האירוסין בבית אירוסין ברכת סברכין דהניא , נהקט מקומוה בשהי שהרי אהד כוסעל

 , חתנים ברכת מברכין האירוסין בבית אף אומר יהודה ר' , חהנים בבית חהניםוברכת
 , אותה מברכין חתנים בבית מקומות בשאר אבל , בה גם לבו שיהא כרי שנווביהורה
 וזה במועד מוהר רזה ועור , אחר בכוס להיותם אפשר אי מקומות בשתי שנתקנווכיון
 ובברכת , בסקילה עליה והבא ארוסה היא ובזו , כונסין לא אבל סארסין דתנן במועדאמור
 עושין אין ובירושלמי סופרים במסכת ראמרינן ועור , בחנק עליה והבא נשואה היאחתנים
 דהתם , ליקנה"ז לרמותם ואין , חבילות מצות עושין שאין לפי אחר כוס על ונשואיןאירוסין
 עצמה בהברלה שהרי היא מילהא חדא ואבדלהא וקידושא תשיב קא ושבת יו"םמעלות
 היא והבדלה הקל לקרש חמור קרש בין לקדש קדש בין שבת וקרושת יו"מ קדושתמזכיר

 ? )אבין( , מ"ב ריי משם בצרפת קבלתי כך , הקירושצורך
 קצרה ממבע והיא שם המתאספין העם כבור ספני הראשונה , הברכות לשש דומעםקיב(

 שמדברת סמוכה אינה שניה , והמצות הפירות כברכת בברוך בה חותםואין
 לדבר שמחתיל אחר הראשונה מענין שאינה בברוך בה פותת לכך האדם יצירתמענין
 בהן פוהח ואין הסמוכות ברבות הן האחרונות שתים , בברוך בה פותח לכך הזוגמענין
 לה דאטרינן משום בברוך בה פוהח לחבירתה שמסוכה אע"פ ברא אשר הששית ,נכרוך
 חרשות פנים שם יש אם ימים ז' וכל , לחבירתה מסוכה רין לה ואין חדשות פנים שםכשאין
 סברך חרשות פנים שם אין ואם ברכות הז' כל מברך אתמול שם אכל שלא ארם שםשאוכל

 אין אם אף ואילך ע"ש מסעודה וסעורה סעודה בכל בשבת אבל , ברא ואשר במעונושהשמחה
 בירושלמי דאמר , היא חרשות כפנים רשבת ברכות ז' ופעם פעם כל על סברך חדשוה פניםשם

 אסר טנוחה באת שבת באת מנוחה חסר העולם היה מה השביעי ביום אלהים ויכלובב"ר
 . )אבין( , השבת ליום שיר מזמור וזהו לכאן באו חרשות פנים שירה ואסרו בואוהקב"ה-

 ולא הטשהה ימי שבעת עברו שהרי ברכות ז' לברך אין סעורה בו יעשו אם אף ל' ועדטז'
 ואמרי' ברא אשר והשיב מברך מאי ההם ראמרינן חתנים מברכת שהיא ברא אשריאמר

מכרכיי
 יאמר לא אם אף ל' ועד טז' אבל , וכלה חתן אינן רשוב יותר ולא ז' בל חתנים ברכת

 ונשההתן החופה בבית היינו ל' ועד טשבעה וכל , במעונו שהשמחה טברך הילולאסחטה
 , סוכה בטסכת כראיהא שמחה בלא חופה אין לן רקיימא אוכל שאינו ואע"פ עמהןמיסב
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 מברך לחופה כנימתן בשעה א' יום , כיצר שבעה כל חתנים ברכת גאון שלום רבוכתב
 שם יש אם ומעורה מעורה נכל ביכה של כוס על מעודה בשעת מברך ואילך מכאן ,להו

 בשהי מנהנ וכן , להו מברך אחת בכל חרשות פנים שם ויש המנין מן וחתניםעשרה
 דמי': חדשוה כפנים שבת אבל ,ישיבות

 דכהיב רביון חופתו ימי שבעת את ישלים חופתו ימי בהוך אמו או אביו שמת ומיקינ(
 חופהוינהע ימי ז' אח שישלים ואחר במוער, אכילות כמועדואין הוי שמחהביה

 מוער כרלנכי המטה בתשמיש אסור חופתו ימי בז' אכילות נוהג שאין ואעיפ , אכילות ימיו'
 הסטה תשמיש דהיינו נוהג שבצנעה דברים אבל במועד אבילות אין שאכרו אע"נואמרי'
 טקצה לחשוב מנהג דמן מ"כ יעקב רבינו וכהב , המוער דאחר אנילות יטי בז' שכןוכל
 דברים לענין בשבת גם שכן והואיל , ימים ז' אבל לאביו ויעש שנאמר ביום אלא ככולוהיום

 אף נוהגה כו' אבילות אין שאמרו אע'פ סועד לענין כרעבות בריש ונראיתא , נוהגשבצנעה
 בריש כרמש0ע יוחנן לר' אב,לוה לנהוג וחייב בלילה נותנת אבילות מקצת ראיןבלילה

 :. )אבין( , קבלהי כך ,כחובות

 כתיבה בלא וחופה יחוד מיקרי רלא כתובה לה שיכתוב ער חהנימ ברכת טברכין דאוןקיר(
 בלא לבעול ואסור קיימא לביאה חופה רמתם אע"פ פרק בכתובותכראיהא

 איל כתובה כלייבא לא והא ל'ה אמרו בשבהא למיבעלה שרי רבא כדאמרכתובה
 שמהייחד שנו וביהודה קוהה מברנון האירוסין בבית אף יהודה ר' ודאמר , מטלטליאתפשוה

 כחובה: לה בדנתב לה 10ק0ינןעסה

 מועד של בהולו המותר האבוד דברהלכות
 לחכמים אלא הכחוב מסרו ולא מלאכה בעשייה שאסור טועד של חולו על ליסר 'י השמור המצוה חג אה בשנה לי האיג רגלים שלש קטן ובמועד דורשין אין בפרםקטו(
 בו לאסוף שראוי חג האסיף חג וכחיב מוהרה מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו לךלותר
 החשובוה טלאכוה אפילו תעשו לא עבורה טלאכח כל כהנים בהורת ואטר , האבור .דבר
 אף יכול , העשו לא האבוד דבר כגון שלהן בבמלה כים חסרון בהן שיש וצורך עבודהלכם
 של חולו מלאכה ראיסור מסיק קטן דבמוער ואע"ג , וכו' בטלאכה אסור יהא טועד שלחולו
 ההורה מן אסורה האבור רבר שאינה כלאכה אבל האבור דבר מלאכת היינו כדרבנןמועד

 מה עצרה השביעי וביום מצוה האקל ימים ששת אידך והניא , רורשין באיןכדאיהא
 רב שהפך מי ובפרק , טלאכה מעשיית עצורים ימים ו' אף מלאכה מעשייה עצורשביעי
 מדאוריי' מלאכה דאיסור בסועד אפי' אלא ושרי הוא מררגנן אבלו בימי מיבעיא לא אמראשי

 שאינו ובדבר ההורה מן מוער של בחולו מלאכה דאימור הני מגל שמעינן , שרי פסידאבטקום
 להעשוו; ואיפשר האבור רבר מלאכת ואפילו רבנן, ליה ושרו מדרבנן אסור האבור ובדבראבוד,
 וכולם ההם דאמרי' קנסא משום אסרוה ורבנן מראורייהא שריא במועד מלאכהו וניון החגלפני
 דאורייהא דאסור אחריו בנו קנסו בכור אזן צורם אה"ל וקמיבעי' יאבדו במועד מלאכהםשכוונו
 במוער מלאכהו כיון אתיל השולח פ' ובגיטין , לא או אחריו בנו קנסו מי במועד מלאכתוביון
 כנו שיקנסו מהו ומת לכוהים עבדו מכר ראורייתא אימורא עביר דלא אחריו בנו קנסולא

 וכולן דהנן , לגברא ולא קנמינן לממונא מועד של חול, איסורי שבכל מהא שמעינן .אחריו
 אף- במוער לעשוהה כוונה שלא המוער חול מלאכת אבל . יאברו במועד מלאכתןשכוונו
 ב"ר וחייבין , שרי פסידן נפיש דלא ודפחרא דחסרא הביתא לטישע כגון מועט הפסידואם
 אסורה מלאכה איזו להודיע פיהם על זולתי מועד של בחולו מלאכה ארס יעשה שלאלגזור

 : מוהרת טלאכה~איוו
 לעשות מותרין להקפרנם וצר.כין עניים שהן והאושכפין והרצענין ד;הייטיןקטו(

 הן המער לצורך שהרי בפרהסיא ואף בצינעה הפוער בהולסלאכהן
עושיו
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 ורש ומעטר קוצר ושכל מה לו אין ואם דקתני חכמים התירו לקרקע במחובר ואף ,עושין
 לרב רבא ליה אורי וכן , מילתא דאוושא בפירות ירוש שלא ובלבד ומוחן ובוררוזורה
 מוכיים וכסותוכלים פירות מוכרי משנהדתנן כמהם והלכה פרנסתי, כדי וכותב מוכרחננאל
 לזמר שפותר ללמוד יש טכאן דמועדא בחולא חצדא ליה תצדו רב , הסכר לצורךבצנעה
 ולבצור יפסדו, וישתהו זמנם יעברו שאם הטועה בחול להם הצריך בזמן הכרמיםולחרוש
 ממונם על חסה רהתורה כותים ע"י שכן וכל סותר ישראל ע"י אף סועה שהפסידוברבר
 שהוא מועד של בחולו חביות ולזפות לאגור מוהר וכן , מותר האבוד ודבר ישראלשל

 : בסועד מלאכתו יכוין שלא וכלבר האבודדבר
 בהוך בצנעה וליחן לישא לירו סחורה דבר שבא מי הנאונים בתשונוה כןצאר:יקיז(

 אלא היא מלאכה לאו סחורה שדגר מפני מותר מועד של בחולוכיהו
 האובדת פרגמטיא שיש במקום מלאכה שאפי' היא נמור היתר בצנעה הילכך בעלמאדבור
 דרב לקמיה אתא דשנוותא אקרא בבני זוזי בהו מסיק הוה רבינא דקאסר לעשותטיהר
 להו משתכחת לא יומא רכל כיון ליה אמר עלייהו האידנא למיץ מהו ליה אמראשי

 ליה הוה ררבינא מהא תימא וכי , ושף דמי האבור כפרגממיא להו משתכחתוהאידנא
 התם , אלפי בתריסר וזבנה רינלא לבתר ושהייה אלפי שיחא מינה למינקת ליה והויעיסקא
 עשה בדין כי כזה ריוח לירו בא היה לא לסיזבן אסור דאי דעביד הוא חסידותמרת
 . והצלית בדבר הרויח עצמו על שהחמיר וכיון לטיזבן דשרי למדת הא באיסור מכרהשלא
 אדם ומחשב בטועד חשבוטתיו ארם כותב שאטר דמשקין בתוספהא מצאהיואני
 ימנה ולא יסוד לא אבל , הסוער למוצאי בסוער קבולת ומקבלין במועד יציאותיואת
 יעקב ר' זיתיו את שהפך מי פרק בירושלמי מצאתי , בחול עושה שהוא כררך ישקולולא
 ומוזלא מעייל דשיירתא ירע הוה במוערא מינה מיובון שרי שיירהא הדא יסא ר' בשם אחאבר

 אגרא בון בר יוסי א"ר יזבין לא לא ואי יזבין קרנא מן פחית דהוא ירע אין טנא א"רעבירתא
 ורבינו , )אבין( , יזבן לא לא ואי יובן קרנא טן פחת והוא מזבין דלא ירע אין הוא קרנאלקרנא
 יש סוער של כחולו הלואזה על בך כתביעקב

 שמחמיריי
 אסרו רלא להלוות הוא מותר אבל

 לאסור כפרגממיא הויא לא ברבית להלוות אבל סחורה רבר של ומתן במשא אלאבפרגממיא
 בא או להן שסכר מחורה טרבר מעות לו חייבין היו כו' דשנוותא אקרא דבני דרבינאוההיא
 הם רבינו כתב ועוד , ושרי האבור רבר פרגפמיא והיינו מעוהיו כעבור ממלטליןלגבוה
 מפי ליה שפכי והוו בבציר לו שיתנו היין על הבציר לפני מעות להם גוחן רבינאשהיה
 אומרים היו דלא ושרי גבך אחלי דאחולי לרבינא אשי רב וא"ל נשך באיזהו כדאסדכופיהא

 מהן לבקש יוכל לא הוא וגם מעותיו אלא לו יחנו לא ירצו שאם במלין משהיך שהיו בשכרלו
 על ט"כ יעקב רבינו וכתב , שרי ודאי פרגטטיא ענין ראינה הלואה אבל מעותיואלא

 ימצאנה לא במועם יקננה לא שאם להפסד ורחוקה לשכר קרובה בסוער הם;רמנתפרגסמיא
 וכולהו ששהו זרעים כגוז קמן במוער מפורש האבור ורבר , אסירה הכי אפילו המועראחר
 לבהר דשהייה דרבינא ומפרגמטיא , האבוד רבר אינו בירו בא שלא מה אבל משקיןדפרק
 שאם איסור בלא למכור שיוכל לירו שבא ברבר להיתר ראייה להביא יש וכו'רינלא
 מוהר בוראי אלא לשהוהו לו יש בוראי הא ההלמוד השמיענו חידוש טה איסור בוהיה
 תסיר דההוא כהבי כל פרק רשבת דההיא דוםיא , הרויח ולכך עצמו על והחסירהיה

 וכביה גשמים ויררו נם לו ונעשה הדליקה פלכבות הכוהים ומנע בחצירו דליקהשנפלה
 ורומיא , תכבה ואל כבה לו אוטר אין לנבות שבא נכרי אמרו שהרי צריך היה שלאאע"פ
 , מדנפירא מ"ר ארנקי ואשכה כב"ש בשוגנ דעבר רההוא דברים אלו פרק רברכוהדההיא
 שמוהר למעלה שהבאתי הירושלמי מתוך נראה מועד של בחולו החרמנת פרגמטיא עלאך

 . )אב"ן( , אגרא בין גךנא בין עבידתא כבל מוזלא אי מחורהו את לפכור ונםלקניינה
  לאסור  אין  טוער של נחולו הלואות לאסור  הטחטירין לאותם שגס נ"ע הקרוש  רבינווגהב

אלא
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 שלאחר מלוה על במוער ערבות וליקח להתנות אבל במועד נעשית כשההלואהאלא

 בחנם שלו פירות במוער להלוות גם ד"א שכן והואיל , מותר שהוא להיות אפשרהמועד
 שהוא איפשר ולהבא טשם הריבית יהן יוהר יעכבם ואם בתוכה שהסוער ראשונהשבת
 ע5 הסחורה על ברביה שלא מעות לכותי ישראל ילוה אם נמורה בפרגטטיא שנם ,מוהר
 ישראל לאותו אז לו קנויה המחורה שתהא ימים שמונה לסוף יפרעם לא שאםמנת

 )אב"ן , המוער לאחר אלא שלו נעשית הזאת הסחורה עיף- אין שהרי מותר שהואאיפשר
 : זצ"ל(הירחי

 שאין וקדיש הרין צדוק עליו לומר שיש המוער בחול אדם מת שאם % פירש"יקיח(
 וכדאמרינן , שמים דין וקגלת וירוי הוראת אלא המועד וחלול המפדזה

 לאיש השלם אתה כי החמד ה' ולך ריש לו דרש ]כמו[ . לנחמו בו מתעמקיםאבל
 שתי בשביל סואב את תצר אל בב"ק וכרררשינן , עליו לכפר ידיו ממעשה שנובהכמעשהו

 : כאן עד טונותפרירות
 , בהן אדם בני יקלו לבל , הצריכות נדההלכדת

 ימיו בחצי ומת הרבה ת"ח ושמש ושנה שקרא אחד בתלמיד מעשה נפיק שנתקיט(
 לה אמר ז"ל אליהו לה נזדמן , זה מה ועל זה מה אשתו שואלתוהיתה

 אצליך מהו לבוניך בימי , בי נגע לא ושלום חס לו אמרה אצליך ~הו נדותיך בימיכהי
 המקום ברוך אמר , מעשה עשה ולא בשר בקירוב עמי וישן עמי ושהה אכל לואסרה
 לתאוה ויש , עולם ספרי בכל הזאת הגירסא , וכו' מומאתה בנדת אשה ואל שנאמרשהרנו
 אם אף דאורייהא בנדה והלא דובה ליבון מימי דאורייהא נרה בימי מחסירים היווכי

 דם נלא נקיים 1' השב כזבה ואילו ומשמשה סוכלת לערב בשביעי ופוסקת ז' כלהראה
 בתי נתן דר' אבות בפרקי שהוא כמות הנכון על הגירסא כן על , והשמש והמבולכלל
 ממש בזיבה מחמירין שהיו , מהו לבוניך בימי , בי נגע לא ח"ו אצליך מהו זבוהיךבימי
 נגדים ו' סופרת שהיא הן ליבון ימי , שפיר אהיא אז בהיפך הגירסא ואם , ליבוןמימי

 הגירסות שני נם , המנין אח והסתור מיד תכיר בהן תראה שאם לבנים בגריםולובשת
 תקנת אחר המעשה שזה לפרש יש אלא , בהכרה הן טבילה בלא והלא עליהם לתמוהיש
 ר' כתקנת נקיים ז' וספרה , דאורייהא נדה כדין נרתה לאחר האשה ומבלה היה ויראר'

 טבילה קודם ראשונה טראייה ז' כל נדותיך בימי ז"ל אליהו לה ושאל אחריה לטבולזירא
 הנדות מבילת אחר לבוניך בימי , הטבילה לפני בי ננע לא ח"ו ואמרה אצליך מהוהנרה
 , וכו' תורה אמרה שהרי שהרגו המקום ברוך , וכו' עמי ושתה עמי אכל אצליךמהו

 ימי שבעה אחרי אם כי נקיים ז' אחר מבלה לא ועדיין בזבה שהחמירו ומאחרכלומר
 שלא לפי המהר ואחר תורה אמרה שהרי לה אמר שלא וזה , בהכרת הוא הריהנדות
 סרבוו~י קבלתי כך בעלמא נחררל טיפה בדם זירא ר' בתקנת אלא גמורה זבההיתה
 הראה שאם העומר ספירת כעל הספירה על מברכת אינה ולכך . הירהי( )אב"ן ,בצרפת
 קלונו וגלה שלטד לתורתו פגים הקב"ה נשא, שלא . לבמלה ברכה עשתה הריותסתור
 דכתיב שתטבול ער טימאתה בנרת אשה ואל לתורה פנים הבחור , נשא שלא ופא ,לעולם
 כתיב כהנים בתורת , לטבילתה במים שהבא ער ננרהה תהא בנדתה תהיה ימיםשבעת
 שבעת לה וספרה בזבה וכתיב בהן טובלת שהנדה מים יתחמא נרה במי אךבמרין
 מקוה: במי או חיים במים תטהר נקיים שבעה במפירת שתטהר אחר תטהר אחרימים

 שטים בירי מעיין מה מהור יהיה מים מקוה ובור מעין אך כרכתיב הטבילה היאשהמהרה
 לכל טכאן טהור יהיה וכתיב , וקיימי רקוו גשמים מימי , שמים בידי ומקוה בוראף

 גאון יהוראי רב מקמי ושאילו . טהורים ויהיו באלו שיטבלו ואשה איש על שהןההסאות
 עצמה, נרה טבילה מעון בה הנוגע ומה טמגעה ק14 ואמר מנין ההורה מן לנרה טבילהז"ל

לא




