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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
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 ומצאתי , כרת באיסור איתא מבלה שלא נדה שמע תא , טבילה דבעיא שכן כללא
 הזה בזמן טבילה לה עלהה לא במקוה שמבלה נדה מקומיה בכסה הגאוניםבתשובוה
 ישראל במת וירא ר' דאמר , ואילך וירא ר' מתקנת רבנן שוינהו ובזה ספק נשידכולהו
 הימים וכל , נקיים שבעה יושבוה כחררל דם טיפה רואות שאפילו עצמן על החסירוהן

 במקוה מבילה לה עלהה דאורייהא נדה אבל , ימים קרא המים ולמקוה שנאמרכמקוה
 ולמצורעים לזבים ופמולין בזוחלין פטהרין הימים כל אומר יוסי ר' דהנן הזב לאאבל
  ואני ; כאן עד וטהר חיים בטים בשרו אח ורחץ בזב ביה דכתינ חטאת סי בהןולגרש
 שאין מקומות ככמה בספרך אדם בני רוב המעת היא ההשובה זאת כי אומרהנוהב
 שטובלות יתירה קולא שלהן חומר ונמצא במעיין אם כי לטבול חפיצותנשוהיהן

 באלף ורחיצהן הנהר קרירות לסבול ינולוה אינן כי על לבעליהן ונזקקוהנסרחצאות
 ושניהן נדה ובועלין בסקוה או בטעיין שתסבלו ער ממוחאתן המהרתן לאמרחצאות
 זב בין אין כהנים בתורת דאמר לפנים צריכה ואינה מאד משובשת והתשובה ,בהכרת
 עלינו ויעידו , היים מיס ביאה מעונה הזבה ואין חיים מים ביאה טעון שהזב אלאלזבה

  ואחר יסים שבעת לה וספרה כתיב בזבה ואילו כדאמרן חיים סים נהיב דבובהמקראות
 הטטאזת לכל טהור יהיה מים מקוה ובזר I"wD אך דכהיג טהרה דאיקרי ט'די בבלהטהר

 כהנים דהורת הברייתא והביא שבועוה במסכת האלפסי רבינו כתב וכן , לעילוכדאמרינן
 ברוב ובפרובינצא וצרפת בספרד ישראל נבול בכל מנהג וכן , הירחי( )אבין , עיקר'וכן

 דאסר כרב והלכתא מצאתי ועוד , מעיין להם שאין במקום במקוה שטובלוההמקומות
 כלל הלילה מהחילת בשלישי ראהה בשלא וטסהברא , היא בשלישי במהרה שהפסיקהזבה
 בנות שהרי שבעה למנין סופרתו אינה שוב ופסקה ראתה שאם כחררל דם טיפתאפילו
 היו ובניהם שבעה למנין אוהו סופרות בו שפוסקות שיום כך עושות שהיו הואנוהים
 ואע'ג , כלל ראייה בלא ושלסים נקיים כולם להיות צריכין ימים השבעה שהרי נירותבני

 צדין אין בפרק טוב כיום , והזבה הזב כסו ביום טבילהן טבילוה חייבי רכלדאמרינן
 ויקרא באגדה מפורש , נדות ודבועלי דקצבייא רנליהון מקטע נמיעה חמא בר רמיאסר
 ענין מה הרם על האכלו לא וכחיב יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש , הכיןרבה
 כמהין אתה אי ולאשהך שנים שלש לה ממהין אהה לערלה הקב"ה ליה אסר לזהזה

 שימצה עד ממהין אתה אי ולבהסהך מטהין אתה לערלה , נדהה שניס( )שלששתשמור
 רגועת היו כבר הליבון על כבוד סנוחהו יעקב רבינו השיב , מצאהי נך , דמהאה

 חוסרא משום וטובלות נקיים שבעה מופרזה היו כן ולאחר נרה ימי ז' אחר למבולהכשים
 אמרת ואה איסורא אנא לך אסינא נדה בשילהי דאמר משום בליבון כקילוח היו ואז זיראדר'
 תוטרא דמשום אומרות והיו אתטור לא אחטור רלא היבא אחמור דאהמור דהיכא מכהנאלי
 לההיא 1'ל אליהו רברקה והא , לברו השמיש איסור אלא עבירה הרגל  משום נזריכןלא

 להודיע עטי דישן אמוראי עלה רסמקי וראי נסי והאי עויינה וירע היה :ביא  ליבון ביטיאההא
 לעשות ואסור עליה נענש הכי ואפילו ססש בשר בקירוב היה שלא הטעשה היהוהיאך
 אבל , שם שמפרש העניינים וכל מפסיק בסינר מהיר הייהי האמוראים כך שפירשו לאואם

 יישר לא , טעם בלא בירם שהיה בקבלה בליבון כהמירין שהיו שלחו ומרומי אסור,עכשיו
 : נ"ע מאיר ב"ר יעקבבעיני

  האבות בקבלת מנהג ורין , הורה כדין היולדתדין
 וטבלה שבועים ולנקיבה ימים שבעה לזכר טומאתה ימי עליה שעברו כיון ידלדתקכ(

 לנקבה פ' סוף ועד לזכר מ' סוף עד שהראה דמיה כל ואילך כבאןסיר
 דאמר כרב לן הקיימא כדלקמן האחרונה עונה לבר בכולן בעלה עם ותשמש טהוריםכולן
 והיא נקיים ימים  ז' ספירת בלא ואפילו מדותו והתורה טמאתו ההורה הוא אחדטעיץ

היא
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 התומרא זאת היא הנאונים בקבלת כי ידוע והרבר , דיבורה מן היולרה דין שקרהיא

 להתפלל עומדין אין בברכוה כראיהא פסוקה הלכה והיא וכו' ישראל בנות וירא ר'מדאמר
 בזוב היולדה אשה שיש כיון ואמר וכו' בנוה זירא ר' כדאמר פסיקה הלכה מהוךאלא
 רם אלו מוהר ימי בהוך שהראה רם שכל אע רואין לזולתו זוב רם בין מכירים עכשיו אםואין
 באמצען בין מוהר ימי בתחילת שפסקה בין שהפסוק לאחר נקיים ז' שהשב וצריכהזיבות
 והסבו כלל דם בלא נקיים ז' עליה שיעברו ער לבעלה הטהר לא לעולם בסופןבין

 וכו' החמירו הן ראמר זירא רר' עלה הרחף כתב וכן , לבעלה והטהר במקוה אוכבעיין
 ומשהריא מקוה במי מבלה הכי ובתר נקיים ז' עליה והבא מוהר בימי עברין נמיוהכין
 וזה , שריא חזיא לא והו נקיים ז' בהו ריתבא כיון טוהר ימי נפיק דלא ואע"גלבעלה
 עליה וסטילין ולנקבה לזכר תשב נקפה אם זכר אם יורעת ואינה שהפילה ואשהלשונו
 שלה טוהר ימי עד ימים ונ' ל' ער ותשלים נקבה כמוסאת שבועיים ושתשבחומרא
 לא זהו , כדאמרן ולנקבה לזכר תשב שליא 4צ בשר התיבה המפלת וכן , ונרכטהרת
 שהמבול לעיל כרנתיבנא כהב הורה ברין , כהב כך לא סעדיה. רבינו אך . )אבין( ,מירי
 דין לנו אין הזה היום אבל וכהב , נקיים ז' ספירת בלא ולנקבה לזכר מומאה ימילסוף
 הילכך כו' ישראל בנות דאמר זירא מרר' להחסיר לרבריהם חיזוק עשו והנמיםזה

 אן ותחבול נקיים שבעה ותספור ותפסוק שבועיים ולנקבה טומאה ימי ז' לזכרלכשתשלים
 כל ויום יום בכל הראה אפילו לנקבה פ' סיף וער לזנר ט' סוף עד לבעלה מוהרתההיה
 מיפת תראה אם ולנקבה לזנר פוהה ימי ובהשלמת , בעלה עם ותשמש מהוריםהרסים
 וההא והמבול נקיים ז' והספור הרם שתפסוק עד השמש ולא היא טמאה כחררלדם

 ואם כדאמר, לנקבה טהרה וימי טומאה ימי לה יש ונקבה זכר הלד ואם לבעלה,מוהרת
 אוהה דטטילין לזכר טהרה וימי נקבה טומאת ימי לה יש הפילה מה ירעה ולאהפילה
 לילת או יום או עונה מטנה להתרחק צריך ולנקבה לזכר טוהר יסי ובהשלמת ,לחוכרא
 בלילה וטובלת היום. מתחילת מסנה מתרחק היום אחר עמו רגילה שהיא עונתהזאסהיהה
 לא ואילך משמיני ואף בלילה מבילתן ויולרת נרה ביום טבילתן מבילוה חייביכדתניא
 אריוהא משים או צרה משום או גנבי משום אבל בהה סרך פשום בלילה אלאהטבול

 דבר יהא שלא ולטבול לחוף צריכה שהטבול ובעת . ביום ואילך מח' תמבול פחדא טשוםאו
 קורם קשורוה השערות יהיו שלא במסרק ראשה שער ולהקן המים ובין בינהחוצץ

 כפני לטב'להה סמוך כך כל כמסרק ראשה להקן הוכל לא שבה בליל הטבול ואםמבילה,
 ב;"עו חופפה אשה שהרי גדול יום טבעור שבת ערב תעשה בשבת שיער השרתאיסור
 היו הבית ובזטן , לשון ובכל המבילה על הברך המבילה ובעה . שבת למוצאיוטובלת
 או בנהר ותמבול , ההשטיש מן או נבלה בטומאת נוגע שהיה מי ברכה אותהטברכין
 מלשון שהעהקנו מעריה רבינו דברי הנה ער . הקרקע דרך ננררין במים או במקוהבמים

 : הקרש לשון אלהערב
 וכמה לוסהן מסוך מנשוהיהן שיפרשו ישראל לבני אזהרה ישראל בני את והזרהםולנ"ך

 ססוך פורש שאינו וכל , שלה הקבוע הוסת לפני לילה או יום או , עונה רבאאמר
 , טות אחרי ליה וסטיך בנדתה והדוה דכהיב מתים אהרן כבני בנים לו היו אפי'לוםהה
 המקרש וכל , הזריע כי אשה ונהיב להבריל שנאסר זכרים בנים ליה הויין הפורשוכל
 כי אשה ליה וחסיך קרושים והייהם רכתיב זכרים בנים לו הויין השמיש בשעתקצפו
 מדבר היה שלא ~ליעזר ר' של אשהו שלום דאיסא מעשה כנון עצמו מקדש . וגו'הזריע
 נשותיהן שיזרעו הבטן על שמשהין בשכר בנים ה' נחלת ובנים , כו' הלילה בחצי אלאעמה
 ישטש לא הכסא סביה והבא , ביום מטותיהן כשמשין ואין הן קרושים וישראל .ההילה
 בנית לו והויין מליוהו הכסא בית של ששר מפני מיל חצי שיעור שישהה עדמטהו
 פליאה אך , לוסהן כמוך מנשוהיהם שיפרשו ישראל לבני דאזהרה הא וכן . ושלום ,נכפין
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 ימי בתוך נקיים ף תפסוק אם  אף וכר  היולרה בי ששמעתי מפרד טנהנ על מטנידעת
 בא ומנין , לנקבה ופ' לזכר ש סוף עד לעולם עצטה אה תטהר לא ולנקבה לזנרמוהר
 עתר , כלל תפסוק לא אם אף ההורה מן שהן טוהר ימי בהוך להחמיר החומרא זולהם
 הנשים כשאר הם אם בשעהה לצרה דיה , רם בלא ז' בפסיקה הזבות הנשיםמשאר
 , להעבירו ראוי המנהג וזה , לבעליהן וימהרו יטבלו טוהר ימי בתוך ולנשהפסקוזבות

 נקיים ז' לספור זבות נשים כשאר טוהר בימי הנשים להיות ופרובינצא צרפת מנהגוכן
 דלא ומשום ואילך וירא ר' וסהקנת הנאונים, וכל האלפסי כריי לבעליהן ולמהרולטבול
 ז' שפסקה דלאחר מוהר ימי בתיך שמקילין מקומות ראיתי אבל , ררטא בחזותאבקיאין
 , ולנקיבה לזכר מוהר יכי מלאה עד יום בכל שזפעת ההא אם אף לבעלה וממהרת מובלתנקיים

 על להקל אין ויל הנאונים בשם באיסור הדבר שיצא הואיל אבל , 1"ל סעדיה רבינו כהבוכן
 : אמך זקנה כי הבוז אל שנאמר משוםדבריהם

 לחבק לזה זה ונונעין אחת בקערה שניהן אוכלין הן ליבון שבימי חי רא חולה רמהעדך
 , וכו' שחרנו הטקום ברוך לה ואמר בו' ראליהו מהמעשה נזכרים ואינןולנשק

 או כפנהגם הליבון ימי בתחילת מרחצאוה באלף כשרחצהשאף
 או הליבון ימי בסי

 כי עד בהכרת ושניהן גמורה זבה פרין יצאה לא לטבילהה סמוך וחופפת בחמיןשרוחצת
 כל שאמרו וזהו , קטנה באצבע אפילו בה ליגע ואסור , מקוה במי או בטעייןהמבול
 והצעה לירו מירה הכת ממזינה תוץ לבעלה עושה נדה לנעלה עושה שהאשהמלאכות
 מלאכות משאר יוהר תימור לידי באין הן שבאלו ורגליו יריו פניו והרחצה בפניוהמטה
 באותן אחד בשלחן בעלה עם לאכול אמורה ואף , המבילה לפני עבירה הרגל ליריויבאו

 בערבי כדמשמע התלמוד חכמי רוזלין שהיו כמו לאכול רנילין שאנו קטנותשולחנות
 להפסיק צריך לזו זו ומתגךבין קטנים שהן וטתוך פסהים, בהלכוה ההם ומפורשפסחים
 יושב זה שלנו וגדולים ארוכים בשלחנות אבל , עבירה הרנל לידי יבואו שלאביניהם
 שינוי ואיבא ביניהם גאול הפסק ראינא מפות ובשני האחר בראש וזו האחר השלחןבראש
 עבירה הרנל מפני הזבה עם הזב יאכל לא ששנינו מה לפי אך מוהר, שהואאפשר
 יאכל לא למיתני' צריך אחת בקערה לאו כרחין דעל גרול בשלחן אף אסור שהואנראה
 נסי ומייתי , אסור בעלמא קריבה אפילו תכךב לא טומאתה כנרת אשה ואל כתיבדהא
 תוששין ואיק גבינה וזה בשר זה אהד שלתן על אוכלים אכסנאים שני בוכיוצא
 מכירין ובעלה אשה והרי , אסור זה את זה מכירין אם אבל , זה את זה מכיריןונשאינן

 קאמר אחד בשלחן רהא אמה מאה ארוך הוא אם אף אסור'! אחד בשלחן אף כן ואם בזהזה
 רהא מותר, לשהוה אנל הזבה עם הזב יאבל לא תימא ולא וגר51, קטן בין חילוק נתןולא

 לירו מירה הכום טזיגת השהא ועוד , יוסא בסוף כראיתא רוכהא בכל אכילה בבללשתייה
 איפשר ומיהו , עבירה הרגל לירי יבא שלא ראסור כ"ש לא אחר בכום לשתותאמרו
 ומ"מ , מוהר שיהא אפשר מים אבל עבירה לירי ויבא שמחה בהן שיש ושכר ייןרוקא

 לשהוים שכן וכל לירו מירה למזוג אסרו והכל בדבר חלקו לא הנזם מזיגת חכמיםכשאסרו
 קטן בין אחר בשלחן רנל אחאי ררב בשאלתות משמע וכן , המים אף אהד בטסעמה
 בפתורא ולמיכל למיהב אסורה נדה כהב וכן , בדבר חילוק משוו דלא אסור נרולבין
 ררוקא מפרשין רבותי אך . עבירה הרגל מפני הזבה עם הזב יאכל לא כרתנא גבראבהדי

 אכסנאים דשני ברייתא מהת"א לבי נתיישב לא אך , מוהר גדולים אבל קטניםבשלחנות
 אף חילוק בדיריה למתני' פליג מרלא אמה ק' עד גרול בשלחן ואף זה את זההטכירים
 ב"ר משה הר"ר וכהב . )אב"ן( , גרול בשלחן בין קמן בשלחן בין זה את זהבטכירין
 ובמערב ובספרר הצבי ובארץ בשנער פשומ מנהג י"א ביאה באיפורי קדושה בספר ז"למיימון
 11 הרי  וטבלה נקיים ז'  שספרה אחר שראתה פי על אף מלאת ימי בהוך דם ראההשאם
  שתראה רם בל אלא בלל  טהרה ימי לה  נותנין יאין  הרם שיפקוק אחר נקיים 1'כופרת

האשה
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 הנאונים בימי זה ורין , הדם שיפסוק אחר נקיים י סופרת טוהר רם בין עשוי רם ביןהאשה
 על ישראל בנות שהחמירו שזה נלל, ליולדת טוהר דם שם יהא שלא גזרו והםנתחדש
 אבל נקיים ז' עליו שיושבת סמא שהוא רם ברואה אלא אינו התלמוד חכמי בימיע?מז
 בנדה לא ראוי מוהר ימי שאין לו לחוש אין ומבילה מפירה אחר פוהר בימי שראתהרם
 כדין טוהר דם על שבועלים מקומות יש צרפת שבארץ ושמענו , שביארנו כמו בזבהולא

 , נמנהנ תלוי זה ורבר בזוב היולרה טומאת מדין והמבילה הספירה אחר היום ערהתלמור
 שלא ואענג בנדתה ימים 1' יושנת שהנדה המתמוה במקצת שתמצא זה נתבועוד
 שהורה ממי הוא טעות אלא מנהג זה אין נקיים ז' תשב הז' ולאחר אחר יום אלאראתה
 אחריו נקיים ז' סופרת אחד יום ראתה אם אלא , כלל זה לרבר )לפצת ראוי ואין כךלהם

 במקצת שתמצא זה וכן , לבעלה ומותרת נדתה לאחר שני שהוא שמיני בלילוטובלת
 יום מ' סוף עד מטתה תשמש לא זכר שהיולרת גאונים למקצת תשובות ותמצאטקומות
 מעות אלא מנהג זה אין הז' בתוך אלא דם ראהה שלא ואע'פ לנקרה פ' סוף וערלזכר
 ומצוה , זה דבר למדו הצדוקים ומן המקומות נאותן המינוה ודרך התשובות באותןהוא
 כתב ובפ"ז , בלבד נקיים ימי ז' שתספור חכמים ברברי ולהחזיק מלבן להוציא כדילכופן
 ש5 שבועים ואחר זכר של ו' אחר ז' לספור בזוב היולרת את מצרינין אנו איןולטה
 וכן , שבעה למפירת לה עולין בהן רואה שאינה נרתה וימי לידתה שימי מפנינקבה
 קי"ל קג'ם יע"ל ובהלכות כהאי אדרבא דפלינ כאביי רהלכתא מ"כ יעקב רבינוכהב
 סעדיה ורבינו זצ"ל האלפסי רבינו אבל , בהן רואה שאינה לידתה ימי )הלמ"ר( וחשיבכאביי
 ושבועים לזכר ז' אחר בזוב ניערה נקיים ז' מצרכו יבישתא בלירה ואפ" כרבא פסקוט'כ

 : הירחי( )אבין , והשכח ורוק ,לנקבה
 הנדה טבילת ברנתהלכות

 ומברבת הלה לה קוצה נרה הלבתא רבינא אמר כמה ער פרק בבכורות גרמינןקכא(
 לפני מברכת נדה מבילת רעל הגאונים כל פסקו טכאן , תרומה להפריש'

 סברך המצות כל שמואל וראמר , הטהורות כנשים הברכות כל ומברכת ומתפללתהטבילה
 סבל ולא שסל דגר בדפרשי' גר ממבילת היינו המבילה מן חוץ לעשייהן עוברעליהן
 כך ואחר מברכין ויולרת ונדה וכזבה כזב טבילות חייבי שאר כל אבל , מל לאכאילו
 תורה דברי דאין תורה ברברי ביב יהודה כר' סבי כתלתא עלמא נהונ דהאירנא ,טובלים

מקבליי
 ונדה קרי שראה זב ותנן , שסתו מי בפרק כראיתא לטגילותא ובטלוה ובו/ טומאה

 קורין הכי לאו הא כו' זרע שכנתשפלטה
 ומתפלליי

 וכ, , טבילה צרינין ואין
 זביי

 ומצורעין
 בתורה האמורות מצות בכל וחייבין ולהתפלל ולברך בהורה לקרות מותרין נדותובועלי
 וכן , השרת למלאכי תורה נתנה רלא מומאה מקבלין תורה דברי דאין נטוריםכטהורין
 הדבר לפרסם שמוהר ואמרו כן הורו מצרפת שמשון ורבינו יעקב ורבינו , האי רבינוכתב

 נשתניה מה כי הטבילה אחר עד הברכה ומעכבות שמובלות השם חלול הוא כיולהורות
 אך , בידם הוא מעוה ידים נטילת אחר לברה שנהגי מה ונם , הברכות משאר זוברכה
 לברך מוסב טמאה שהיא דכיון הטבילה על שמבלה אחר מברכת רנדה כהב ז"לריש

 שאינו מפני יהרום לא ש-י בעל אסרו מה ספני בחרוטות כדתניא בטומאה ולאבטהרה
 מרובה ובשילהי . לברך יכול שאינו מפני יתרום לא ערים אמרו סה ספני , לברךיכול
 אפילו סבי כהלהא עלטא נהונ דהאירנא גב על ואף , קריין לבעלי מבילה תיקןעזרא
 ושמעתי בה שסקילין שמעתי ינאי ר' כדאמר בטהרה לברך צריך האדם מבילתהכי

 נהגו בן פי על ואף , כברכות , ושנותיו יטיו סאריכין בה המחמיר פירוש בה,שטהמירין
 י המבילה לפנילברך

ה-ושלטי
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 , בטהרוה העוסקות לכהנות לא אבל ישראלית לנרה אלא חפיפה צריך אין ירדשלמיקבב(
 מטוך ואם לטבילתה סמוך חפיפה שצריכה אמרו דנדה בהראבפרק

 צרינה ולכך , לטבול עור לחוף צריבה לאו ואם ולסכול לתוף עוד צריכה אינה טנלהלחפיפה
 נמים בשרו כל את ורחץ דכהיב טבילה בשעת עליה חוצץ דבר יהא שלא כדיחפיפה
 אינן שלש חוצצת קשורה אחת נימא יצחק ואיר , המים לבין בינה חוצץ דבר יהאשלא

 תורה דבר ובנדה ביבמות דאמרי' חוצץ עליו המקפיד דבר וכל , יודע איני שהיםחוצצות
 משום המקפיד מיעודו על ונזרו הוצץ אינו עליו מקפיר שאינו ריבו הוצץ עליו ומקפיררובו
 מקפיר שאינו מיעוטו על אבל , המקפיר רובו משום מקפיר שאינו רובו ועל , המקפיררובו
 יומין הלהא עד דכוסילהא ריבדא ואפילו , חוצץ הוא ובצק וטיס נלד דבר וכל , נורולא
 לחוף עוד צריכה אינה טבלה לחפיפה סמוך אם שאמרט ואע"פ תייצא, ואילך מנאן תייצאלא

 היום כל המין באוהו שנתעסק אע"פ הוצץ דבר עליו ונמצא ועלה מכל מקום סכלולטבול
 יפה יפה ברק לא דשמא הטבילה לפני עצמו את שברק ואע"פ מבילה לו עלתה לאנולו
 שאמתו ואע'פ . לקולא הלינן לבעלה אבל למהרות דהתם אומר ריי אבל )אב"ן(, ,בנ"ל
 ליל והוא שבת במוצאי יו"כ חל אם כמו שרי איפשר דלא היבא מבילה לתפיפה סמוךשצריך
 בין באב בם' בין כדרכן טובלין מבילות חייבי כל כדתנן מצוה בזמנה וטבילהטבילתה
 טובים יסים שני חלו אם וכן , שבת למוצאי ומובלת שבת בערב חופפת , הכיפוריםביום

 אע"פ שני יו"ם בליל וטובלת שבת בערב חופפת השני יו"ט בליל ומבילתה שבתבמוצאי
 בלילה אלא תטבול לא אשה והלכתא ומסקינן . החפיפה מן ימים שני הטבילהשנתרחקה

 סשום או גנבי משום או אריותא משום אבל , ואילך שמיני מיום ואף בתה סרךמשום
 שהמקות או לרבר סכנה חשש שיש מקום וכל , התם כדאיהא האמוראים ההירוצנה
 זוקקי ברלה היטב הטבילה תיעשה ולא פושרין מים עליו ליהן צריך או רחוק או;מזק
 פעמים נ' עצמן את לשקוע הנשים שנהגו וזה . ואילך השמיני מיום למבול מוהרתביום
 נופה את יפה תטבול לא אחד בפעם שמא הדור חכמי השו אלא שצריכה מפני לאבמים
 חכמים דברי שכל לפי וי"א , יפה המבול שלא אפשר אי פעמים ובשלשה המיםהחח

 שמעהי כך , זו קופה וכן , פעמים נ' הן זה מנל העומר בקצירה במנחוה ,משולשים
 מהורה ומבלת שנאנסה נדה רב אמר השוחם פרק חולין בשחיטת . )אבין( , בלונילמרבותים
 ור' בתרומה לאכול ואסורה כוונה בעי לא וחולין הוא חולין רבעלה לבעלה פירוש ,לביתה
 דמהדר כרב ז"ל חננאל רבינו ופסק , למבול עוד וצריכה טהורה לא לביהה אף אמריוחנן
 .הלכהא אם להכריע יכולין אנו דאין ואנן , יוחנן כר' פסק ז"ל ורשיי , ררב כוותיה פפארב
 , ברכה בלא טבילה עור צריכין וטבלה שנאנסה ונדה במים שנפלו כלים יוחנן גר' או3רב

 בכל משתמשת נרה מזרה אנשי , ישראל ארץ ובני בבל בני ובמחלוקת . הירחי()אבין
 הסטה את לו מצעת ואינה ,  הבום את לו טוזגת אינה , דברים סנ' חוץ הנית;רכי
 בכלים ולא לח בדבר לא נוגעת אינה מערב ואנשי , ורנליו  ידיו פניו  טרהצח ואינה ,לפניו
 בטבילה חוצצת אינה הצפורן שתחת וצואה ; בנה את שתניק שההירו ומרוחקשבבית
 שאין ואלו כו' הציפורן שתחת בצק באדם חוצצין ואלו במקואות דפנן , ידיםונטילת
  הבא טיט וכן סיהדק לא וצואה מירוק דבצק משוט וטעטא הציפורן שהחת צואההוצצין
 שצריכה רש"י שפירש ומה , חוצצת ואינה מיהדקא לא הזוהמא מן הבא צואה בסומאליו
 לא ואפילו בבצק נתעמקה שמא נתכוון להחמיר , טבילה בשעת וצפרניה שיניהלנקר

 : ר"ת פירש נך להחסיר מזבנהעסקה
 ינ אמר , נלוחריני

 טיי
 הנשים ררך שאין בסקוס פירוש , בתער נופו כל אדם

 רהיינו בתער עצמן לתקן הנשים שררך בטקום אבל בהער עצמןלתקן
 שאין הזקן החת אבל , אשה שמלת גבר ילבש לא משום אסור הערוה וביה השחיבית
 דאלטא סופרים סרברי אלא תורה מדברי אסור איה במספרים ודאמרינן , מוהר פיאותשם

במספרים
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 אפי' מוהר תער כעין שלא אבל , העתה ובית השהי ובבית נזקן , אסור תער כשןגס10רימ
 שלהן הצואר מתקנין שהנשים אמור.רפעמים בתער וצואר , הערוה ובבית השהיבבית
 במספרינו סיירי כתער נופו כל אדם סיקל ודאמרינן ונו', ילבש לא משום ואסורבתער
 אפילו שאוסרין יש פאת דפאת שוה ומנזירה , לתקן הנשים דרך שאין ובמקום תערכעין

 ובפיק , מ"כ ריי בשם בזקן אלא אינה פאת דפאת וליורא , תער וכעין ראש בפאהבמספרים
 מכאן שהים חמש הזקן ועל , מכאן ואחת מכאן אחת שתים הראש על וחייבדשבועות
 דאסור דמה באיסורייהו רשוו אלמא להדרי לחו מרמרמי , באמצע ואחת מכאןושתים
 וכן , בזקן בין בראש בין לנלא מותר במספרים אבל תער והיינו בראש אסורבזקן

 כהנים בתורת דתניא והא , בתער שיגלח עד הראש בגלוח חייב אינו רמכותבתוספתא
 בנזיר , בזקן כן שאין מה כבתער בממפרים אסור שהראש בזקן שאין מה בראש שישלפי
 להתיר לא ראשו על יענור לא תער ביה רכהיב וקרא כבתער במספרים שאמורסיירי

 מוכת והבי דוקא הער זקן נבי השאה דכהיב היכא אלא , תער דוקא לאו אלא באמספרים
 הגלחת מגלחין ולוים דנזיר מינין שלשה פרק בנזיר עיון וצריך , בראש משא"כ בזקן וישדאמר

 : מ"ר , יבין והמשכיל , כלום ולא עשו לא בהער שלא נלהו ואםמצוה
 רסייען רהמנאבריך

 מילההלכות
 אינו במילה הטבילה, מן חוץ לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כל שאמרו אקמוללבג(

 במילה קלקלה דבר יארע שמא המילה לאחר אלא להכניסו הבן אביסברך
 בירו הנך , לא , ליחוש נמי ושחימה תקיעה תימא ובי , לבטלה שמים שם מוציאונמצא
 , היא עשייתה לאחר הילכך לה דמקיים יימר מי היא אחר ביר מלה להו מקייםומצי
 בא"י אומר המל רבנן מדהנו וראייתם , מ"כ יעקב רנינו נתב וכן ישיבות בשהי המנהנוכן

 אבינו אברהם של בבריהו להפנימו קבע אשר אוטר הבן אבי , המילה על אקב"ואמ"ה
 אתר אלמא , דמילה אליעזר ר' בפרק בשבת וכו'  לבריח שגננם  נשם  שי,אומהיםוהעוטרים
 להבא להכניפו ועוד , לעשייהן עובר עליהם מברך המצות כל והא הימא וכי , הואהמילה
 וממעם ביעור בעל פליגי כי משמע להבא עלמא לכילי בלבער דפסחים בפיק כראיהאמשסע
 אך , בפאס מנהג שהוא שמעתי וכן , המילה לפני להכניסו לברך שמואל רבינו הנהינזה

 הכי להבא משמע דהיא והלשד , כדאטרן דטילה אליעזר ר' טפרק השיבו מ"כ יעקברבינו
 אל להכניסו ולא עשינו שככר אבינו אברהם של בבריתו במצותיו להכניס אקב"ור"ל

 הערל בריש כדיליף ובהרומה בפסח ואסור ערל היה מל שלא רעד המצות אל אם כיהברית
 להכניסו הוא וזה , המצות בכל עהה לחנכו וראוי הערלות מכלל לו יצא ומשמלוהוביבמות
 הרברים כל על עמכם ה' כרה אשר הברית דם הנה כמו נבר בברית שהכנסתיו בזהבמצות
 להכניסו שזכה מברך מילתו אחר לכן הקב"ה לבין שבינינו הברית היא המילה כן ,וכסוהאלה
 המברך דמילה ר"א בפ' נחוב , ז"ל ר"ה פירש כך , מצותיו בל מעתה לקבל הקב"הלברית
 ואת שסעתי לדבר 'טסך לגרוע אין וממנה למוסיף אין ועליה יכו' מנח! ידיד שרש אשראומר
 הוא וכן אברהם זה יריר , מנמן ידיר קידש אשר נומריקון אקי"ם , יצחק את אקי"םבריתי
 שם בשארו וחק ייעתיך, בבסן אצרך במרם התם וכתיב בניו, את יצוה אשר למעןירעתיו כי כתיב היה מבמן מקודש אבינו אברהם בנדרים דרשו ובאברהם בביתי לידידי מהאומר
 שהיא המילה זו קדש בריה באות , ובניו יעקב זה קדש ברוה באוה חתם וצאצאיו , יצחקזה

 הדור שבאוהו וקדושים שצדיקים ביו"ר שנברא הבא לעולם סימן שהוא כיו"רעשויה
 כקולסום עשויה שהיא הקרושה ברית באות , רבה הקומץ פ' בטנחוה כראי"אטועמים
 להציל צוה , שפכה כרות יעשה שלא סמה של מאוהן יוהר שלמעלה הערוה מןשחוהכין

 . סביר אם'ריך שלחחי בניתר בדם את גם דכתיב הוא הדא משחת שארת ירירות קדשזרע
ונשסו
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 הממהר וכן , עליו שמברכין הברכה מן שישתה היין מן הילד בפי לתת ישראל כלונהנו
 כ5 ובתוף , בטנה בפרי שתתברך לאטו הכוס שולחין גם , הכלה ואת ההתן אתלהשקות
 קיים אבותינו ואלהי אלהינו . חיי בדמיך וכשאומר היין מן הילד בפי לתה מנהנברכה
 לאומרו ישראל כל ומנהג , טוב כי לה' הורו ונאמר , בנו יצחק את אברהם וימל ונאמרוכו'

 כי טוב כי לה' הורו וזהו מהול שנולד הוא מוב כי אוהו וחרא בהמקנא דאטרינןמשום
 צדק רב מר ואמר , )אבין( , בצרפת קבלתי כך , למצות להכניסו וראוי למילה זכהכבר
 על התימק ומוהלים יפה מרף שריהם ובשמים הרס ומיני כספל מים לפניו מביאי!נאון
 הנה כי להזריע שם הנועדים כל ידיהן בהן ורוחצין המים לתוך המילה דם שיפולהמים
 שאין במקום שמלו ביד ז"ל נאון יהוראי רב ואמר , ובינינו בינו ה' כרת אשר הבריתדם
 מיהייבי דינא בי אב ליה דלית רהיכא נקנית גהאשה מוכה וכן , כו' להכניסו מברכין הםאב

 : )אנין( , לברך עליהם בודאי למולו חייבין דהם וכיון מקרא לה דיליףלמימהליה
 , הבריה כורת וכו' הגרים את לסול אקבע אומר הנרים את הטל ז"ל הרי"ף כזהבקכד(

 שהברכות לפי והטעם , וכו' העבדים את למול אקב"ו אומר העברים אתהמל
 העבדים גאה הנרים אה המל כתב עמרם רב אבל , כוס בהם ואין הן המילה על במקוםהאלו
 . העבדים את למול 1 הגריס את למול אחרת ברכה יברך המילה ואחר המילה על אקב"ומברך
 : מ"ז( פרשה רבה בבראשית מצאתי )וכן קיירא שמעון לרב גדולוה בהלכוה מצאתיוכן
 , ימול ואח"כ "מילה על ויברך הערוה את יכמה גדול עבד או גר שמל מי כתב וכנןקבה(

 ישראל שערלי קטנים ישראל בני שכן וכל לנסוחם צריך אין קטנים הם שאס למדנו'
 מוהר הערלים טן המדר ביבמות לה וסייהינן הנורר פרק בנדרים כראיהא חשיביכמולים
 קטן ועבד גר אפילו לתמוה יש כן על , רמו דכערלים עכו"ם במולי ואסור ישראלבערלי

 : )אבין( , גדול שנא ומאי ערוהם לכסותיצטרך
 שנילד קטן , " סיר אותו סולין נהרפא שיבריא עד למול אותו ממתינין שחלה קטןקבו(

 אלא המילה על אקב'ו טברכין ואין ברית דם ממנו להטיף צריך מהולכשהוא
 טלר על וביה ב"ש נחלקו לא דמילה אליעזר ר' פרק בשבת ואמרינן , ברית רםלהטיף
 שב"ש הטבה את עליו מתללין אם נחלקו מה על בריה דם ממנו להטיף שצריך מהולכשהוא
 חיישינן דאמר כרבה ז"ל האלפסי רבינו ופסק , מחללין אין אומרים וביה מחלליןאוסרים
 עליו מחללין לא שבת אבל , ברית דם ממנו להטיף וצריך הוא כבושה ערלהשמא

 כהב וכן , ומחצה קנין משדה בר דרכה כווהיה והלכתא עליה פלינו יוסף ורבמספיקא
 מברכין אין אך , ברית רם ממנו להמיף רצריך רבוואהא אסכימו דהכי ז"ל האירבינו
 להטיף מברך אבל בבושה, ערלה לעינים נראית כן אם אלא המילה על קבעאשר

 : ברית דםממנו
 רפ בקול המוהל אומר המילה לבית הילר את כשמכניסים ובספרר בצרפת נדץ3ךקכז(

 )אבין(. מצאתי, כך , לשמונה הנמול ברוך השם בשם עונין והעם הבא בברוך
 שגזרו לפי אליעזר רר' בפרקי סמך לי ויש , לאליהו כסא לעשות ישראל גבול בכלנהנו
 אליהו פה לך מה ה' לו ויאסר במערה ונהחבא לו וברח בו ונתקנא הברית עלנימיו
 שקנאת על וחייך חיי הקב"ה איל בריתך עברו כי ישראל אלהי לה' קנאהי קנאויאמר
 כסת מושיבין לפיכך , שקיימוה עליהם תעיר המילה את שיעשו זמן כל המילהעל

 ר' בפרקי לדבר סמך ויש 1 וגו' אתם אשר הכריה ומלאך שנאמר הברית למלאךהכבור
 הדרך ענוי מפני פורעין היו לא במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים כל סהך לעילאליעזר
 כן נוהגין ישראל והיו בעפר אוהה ומומנין הערלה את נוטלין היו מוהלין ישראלובשהיו
 עברו בי דכתיב והיינו , והחזירה 1"ל אליהו שנא עד ובטלה ירבעם מלכות שגדלהעד
 והיה , וגו' הים כחול זרעך את ושמהי לחול סמך ויש . )אבין( , ישראל בני בריהךאת

מספר
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 : הארץ כעפר ורעך והיה לעפר סמך ויש , וכו' הים כחול ישראל בגיטסטר

 הכמי כל  פירשו , מל לא כאילו פרע ולא המל דמילה אליעזר ר' נפרק ששנינו מך;קכח(
 ואצבע בגודל יריו בצפרני קורע אוהו שמל שאחרי קרע ולא פרע ולאישראל

 בעלמא אותה ינלה שאלמלי , כולה שהתגלה העטרה כל בטשך העליונים העורותאת
 ומוצץ פורע ולא מוהל שהיה אחר הריש מפי שמעהי כאשר האשה ראש את ופרעכסו
 נהנה לא הערל פרק ביבמות מראפר ראיה לו והבאהי , נבתחילה הילד מהערלהיה
 למדנו , מילה לפריעת , שניה ישראל בני אח ' ומול שנאמר אבינו לאברהם מילהפריעת

 ישראל בני את ומול מראמרינן כרחין ובעל , יחהך קצירו ימל לשון מילה נקראתשהפריעה
 מהלינהו ליהושע הקב"ה וא"ל ופריעה מילה להם עשה לטצרים משה שכששלח ר"לשנית
 טול שוב ליה ליטא לכסה ולא נהנה ליהושע סיר דאי , במצרים רמהילו היכי כישנית
 העם כל היו מולים כי הפסוק ופירוש , למצרים שנית שניה מאי ישראל בני את ומולאו

 , עשו לברה מילה אלא פרעו לא פי' מלו לא וגו' הילודים העם וכל  פרועים היו פי'היוצאים,
 משום פורעים היו לא בטדבר ישראל שהיו שנה מ' שכל אליעזר דר' בפרקי דאסרווהו
 במדינת ההוא המוהל אה העברהי העבר ואני , קיירא שמעון הגר כהב וכן , הדרךענוי

 : )אבין( , לצובה אלהי לי זכרה , למדחים ואשר ההתיו אחריםבורגוש"ונתתי
 המילה לאחר בין המילה לפני בין הקמן אה מרחיצין דמילה אליעזר י' נשפרקקכט(

 בשכה להיוה שחל הס ביום הקטן את מרחיצין אומר עזריה בן אלעזרר'
 בין עזריה בן אלעזר כר' הלכה יוחנן ואיר 1ג1' כואבים בהיותם השלישי ביום ויהישנאמר
 הרחצת בין גופו כל רחיצת בין בשבה שהוחמו בחמין בין שבת מערב שהוחמובחטין
 וכרפםיק עזריה  בן אלעזר  בר'  רבוואהא ופסקו , כדרכו מרמ.צין הראשון כיוס שכן וכלהמילה

 : יוחנןר'

 האכול ליליהחבושת
 )חלוקי בו ונוהנין היסב זית בשמן ומערבו ביצה חלבון לקחת ופרובינצא בספררבהגד

 העור יחזור שלא בהם העטרה ולהבנים במילה לההם מנוקבוה בגד חהיכותהנער(
 נהגו ובצרפת , היטב הרק נתוש בכמון הביצה הלבון שמערבין מקומות ויש ,למקומו
 באש הצליים ביצים וחלמוני הרננולה שומן או זיה שמן בו ולערב הימב הכרפםלכחוש
 ויש , הברית ביום סעורה לעשוה ישראל מקומות ברוב נהנו . ממנו מזב תחבושהואין
 את מל ה"נ ביום יצחק את את הגמל ביום גדול משהה אברהם ויעש המררש טן מסךלרבר
 לאו אי במעונו שהשמחה לברוכי סבר הוה פפא דרב ההלמוד חכמי שנהנו VDWD וכן ,יצחק
 וברית זבח עלי בריתי כורחי הסירי לי אספו ע"ה דור כהב וכן , בנדה , דינוקא צעראראיכא

 ואחד למילה אחד מילוה לשתי טנאן ימול הסול דמילה ר"א בפ' ירושלמי )אנ"ן(. , מילהזו
 : ולציצין לפריעה ואחר למילה אחרמילות לשתי שכאן למולוה דמים חהן אמרה אז קרא אמר , לציצים ואחד למילה אחדלפריעה

*. 
 כותים של ופה כליםדין

 עכברא ומההוא מותר לפגם טעם נוהן הלכהא רבא אמר זרה עבורה בשלהיקל(
 אי דרב ט;מא ידענא לא שברא לההיא רב ואסריה דשיכרא לחביתארנפל

 עכברא דקסבר משום אי כווהיה, הלכהא וליה אסור לפנם מעם נוהן רקסברמשום
 לפנם טעם דנוהן פשוט דבר שזהו כבוד מנוחהו יעקב רבינו וכהב , משכח אשבותי.בשכרא
 אף אלא הוצרכנו לא ולזה כותים של דשלקות בשמעהא מעמידין אין בפרק כדאיתאומוהר
 בחזקת כליהם כ4 וכן , יומא בה שאינה כקדרה להו טחזקיגן סתם כוהים שלקדרות
 דת"ר , בהלמור טקוטוה בנטה סיכת וכן , וכוהרין הן לפגם טעם ונוהן יומן בנישאינן

הכיכר;
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 אחת תנש והא , מותר קמנה ביורה אסור נדולה ביורה חטין שהוחמו כותים שלהכוספן
 הא אטר לצנם מעם נוהן דאמר נמאן הא קשיא לא , מוהר נדולה יורה ואחה קטנהיורה
 אי לה ניחוש למאן אמר כותים של ורבש שמן וגבי , מוהר לפנם טעם נותן דאמרכמאן
 ליון דמפסקי טשום ראסור חלתית של וקורט ומותר, הוא לפגם טעם נוהן כוהים ניעולימשום
 והוה ליה ונחליא דחלהיהא חורפיה אגב הכא מוהר לפנם מעם נותן מר דאמר ואענגבסכינא
 באינן אותם מחזקינן אנו כותים של כליהם כל רסהם נמצא ואסור, לשבח טעם כנוהןליה
 שבכליהם האיסור פליטת לשון כוהים ניעולי , נמוהר לפגם מעם נותנין הם ולכך יומןבני
 למשוח המתלחמים דרך כי בשמן משוח גלי ונו' גבורים מנן ננעל שם כי המקראולשון

 נאילנ השני מצד השמן ועבר ופלטו עליהן שיזרקו והחניתות והרמחים החצים להחליקהמנינים
 : ונהרגו נחשתולא

 בהלכות כתובה היא הא וכו' הכותים מן השמיש כלי הלוקח זרה עבויה ונדפדףלא(
 ילבן ושלא ינעיל ושלא יטביל שלא עד בהן שנשתמש וכולן וסיפא ,הגעלה

 הא אסור לפנם מעם נוהן ראמר כמאן הא קשיא לא מותר אידך והניא אסור חראתני
 יומן בני שאינן בחזקה כליהן שמהם למרה הא , מותר לפגם מעם נותן דאמרנמאן

 במל שלה שהניעול יומא בת נכרי של בקדרה שהרתיחן שלנו קערות מ"כ יעקברבינו ההיי כותים של רהכומפן ברייתא ומההיא , ומותר לפגם מעם נוהן להו והוו להומחזקינן
 נוהים גיעולי משום כותים של פת מהירין שאמרו וכענין לתבשיל עשוים ואינןבטים
 פת ראכיל ומאן  הנאונים בתשובות מצאתי . )אבץ( , ושלום , כותים של דכוספןמהתא
 , המדרש בבית  טפיו  שטועה  חמר  ואסור אותו  מיביחין אבל אוהו  מלקין  אין  בוהיםשל

 יין בבית הותרה לא פת יוחנן רבי אמר כהנא רב אמר כעמירין אין פרק ורהובעבורה
 וראה לשרה רבי יצא אחת פעם אמר דימי רב אחא רכי אין רשרי פאן דאיכאמכלל
 אלא חתנוה משום ראו מה לאוסרה חכמים ראו מה פלטר כאן אין ואמר להלסירים רחוקפה
 והוא הפת אה רבי והתיר כותי פלטר לומר העם כמבורין בשרה לאוסרה חכמים ראומה
 מצר* בי: גותים של פת ואגיל מנכית הוה איבו אמרו ותו * ישראל פלטר אלא אמרלא

 רארסאי נהמא רקאכיל דאיבו בהדיה השתעו לא לרבנן רבא להו ואמר שבעירהשדוה
 , פראטרן ליכא כוהים גיעולי ומשום חתנות גזעית דהיינו כותים בישולי משוםדאיכא
 כותים בישולי משום כותים של פת לאכל אסור ישראל עמר נמצא ראם למריןנמצינו
 כותים כתבשילי לאו ופת השבת דיציאות בירושלמי מצאתי וכן , חנונותומשום
 כותים. של פת שההא הוא ברין מצוייה ישראל פה שאין במקום אוסרים אנו כך ,הוא

 ובלבד הנפש חיי ספני מצויה ישראל פה שאין במקום והתירונו עליה ועמעמואסורה
 שלהם פת אומרין מזרת אנשי ישראל לארץ בבל גני ובטחלוקת , הוולטר טןלקמה
 ואנשי , בתנור עץ משליך ישראל שם שיהא ובלבד כותי פת וסהירין כוהישאפה
 במקום מותרת היא ואימתי טתיר  ולא אוסר לא עץ שאין בעץ אוהה אוסריםמערב
 נפש חיי מפני לו התירוה או כלום מעם שלא יסים שלשה כך ועושה לאכול דברשאין
 אנשי בתבשיל . הפת מותרת ובכך בחנותו מימיו בשר מכר שלא הפלטר טןובלבד
 שלוקין שטערבין מפני אוסרין מערב ואנשי , חגבים וכן כוהי ששלקן פולין מהיריןמזרח
 נותים של פת לאכול מוהר כי הנאונים בתשובות ימצאהי . פירות של בשלוקין בשרשל

 נוזרין ואין וכו' והתירוה עליה דעמעמו בירושלמי כראיתא אחרת פת לו אין אםבשבת
 להתענות בה לעמור יכול שאין בשבת והכא בה לעמוד יכולין א"כ אלא הציבור עלנזירה
 נותים ביש41 משום אלא איסור בו אין כותים של פת כי לסדין נמצינו , מותרתבשבת
 תטרא האי בחרא פרקט זרה בעבורה כדאיתא , מוהרת בעלמא ובסתוי חתנותומשום
 כוהי ואפה כותי שגר נמי אי כותי ואפה ישראל שנר נסי אי ישראל ואפה כותישגר
 כות* ובא נתלים נבי על בשר ישראל טניח והניא , דמי שפיר חתויי והתה ישראלואהא

  ומהפך . ט"; ט;וגס בגי' )"ג:( לט"ו נגדרה  )טגנו%
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 על קרירה אשה שופהה , חושש ואינו הסררש מבית או הכנסת מביה שיבא ערזמהפך
 השוק מן שהבא עד או המרחץ טבית שהבא ער בה ומגיסה כותית ובאה כירהגבי
 נמי ואיתטר , ישראל ביר גמרו שכן וכל מוהר כותי ביר שנגמרו לך הרי , חוששתיאינה
 כוהי. שהניח בין יוחנן ר' אטי חנה בר בר רבהאטר

 ישראל שהניח בין ישראל ומיפך
 אסי רג אטר פה . כותי ביר וגמרו החלתו שתהא ער אסור ואינו סותר כוהייהיפך
 בהנזר עץ בהשלכת כי למרין נמצית , ובסוף ובאמצע בהחלה בו יש מלאכותשלש
 מהתה והיינו , בבל בני שהן מורח כאנשי התנות משום כוהים בישולי איסור מדיןיצא
 ליכא כותים ולגיעולי , סני בהכי שלהם ופת שלנו פה ובין בע"ז בבלי דהלמודההויי
 זרה בעבורה 'בדאיהא ישראל בכל היהר שפשמ כותים של ושמן בדבש כדאמרןלמיחש
 תו ואמרינן , מותר לפגם מעם נוהן קמברי התירוהו דינו ובית הנשיא יהודה ר'שפן

 ואפילו וכו' הפת את רבי וההיר נוהי פלמר לומר העם כמבורין דההיא קלה ורהבעבודה
 ובשל חתנות משום לא בעיר אבל בשרות אלא רבי התיר לא כוהי פלמר דאמרלמאן
 של חמץ שעה כל פרק בפסחים דהנן להתיר ראיה לי יש ועוד , הסיקל אחר הלךסופרים
 ורבא , בהנאה מותר הפסח עליו שעבר כוהי ושל בהנאה אמור הפסח עליו שעברישראל
  כולא  עליו עובר אינו וטנו לאחר  בין  וטנו לפני בין המץ דאמר שטעון כר' למתניתי'טוקי
 וכי , יפצא ובבל יראה בבל עליה ועבר הואיל דקנים הוא וקנמא שמעון ר' ומתני'כלום
 הפסח עליו שעבר נכרי של בחמץ דליתני הוא ובדין , לא תערובוה ע"י אבל בעיניהקנים
 בדנכרי רליכא דכיון בהנאה נמי סיפא תנא בהנאה רישא רהנא ואדרי באכילהסוהר
 נחמן רב בי הוינן כי רבא ראמר למעמיה רבא ואזדא באכילה אף מוהר רקנסאטעמא
 שנאפה ואעיט חילא רבני חמירא לן ואייתו פוקו לן אמר הוה רפסחא יומי שבעהכדנפקי
 כרבא האלפסי רבינו פסק וכן , באכילה מותר נכרי של שחמץ למדנו המועד יציאתקורם
 ובירושלמי , באכילה מותרה קנם מעם רליכא כוהי של ופה שמעון כר' למהניהיןדמ:קי
 פת לאכול שלא שנהגו במקום מהניהין אמור באכילה הא וכו' נכרי של, חמץכפסחים

 , אבבלי וחולק מוהרת באכילה אף כותים של פה לאכול שנהגו במקום אבל , כיהיםשל
 רשבת ירושלמי ומעהה . שנהגו במקום באכילה מותרת כוהים של רפת שטעינן סיףסוף
 בהוספתא מדהניא לההיר ראיה ל. יש ועיד , כוהים של פת לאכול שלא שנהגו בטקוםהוא

 בהכל להוטייתי
 שוחטיי

 שמחליפין מפני סיר מוהר הפסח אחר עבירה עוברי של המצן
 שגורסין ויש , באכילה שמוהר הממח עליו שעבר כותי של חמץ ליה והוה כותיםבשל
 דבטוצאי הראיות שלשת אלו לדחות יש קצה מקום וסכל , השאור את שמחליפיןספני
  לדעת שכן  וכל קשה די14שלמי אך , נפש חיי מפני מוהר אחר פת טוצא שאיתהפסח
 פת יאכל לא נפשו על המושל נפש ובעל בירי פשות ההיהר אין דבר סוף , מערבאנשי
 , כחם ויישר מלאכלם שנמנעין הספרריים אה אני ושבח , היהר פת לו .ימצא אם כוהיםשל

 : הירהי()אבין

 * הצריכות נפך ייןהלכות

 בשתיה ליאמר פירוש נמך יין עושה בן.יוסו כוהי הינוק רב אמר ישמעאל ר' פרקקלב(
 כלל נסך יין עושין אין לאלהר ומבלו ומלו הכוהים מן עבדים הלוקחאבל

 בשהיה אף ליאמר פירוש נסך יין עושה אין יומו בן קטן שמואל אמר נחמן ורב , לאבלל
 מן עבדים הלוקח אבל , ומשמשיה זרה עבודה בסיב שיודע סי אלא נסך יינ עושהשאין

 עבורה שם שישהקע עד בשהיה ליאסר נמך יין עושין ומבלו שסלו פי על אףהכוהים
 האלפסי רבינו וכהב , חדש עשר שנים עד לוי בן יהושע ר' אמר וכסה מפיהםורה

 ואיבא באיסורי, כרב דהלכהא' כרב ליה רמבירא מאן איבא מילהא בהא רבוואהאואפלינו
 ש"מ דשמואל 'למימרא לוי בן יהושע ר' מרקספרש ואכר כשמואל ליה דכביראימאן

כנהיה
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 שאינן בספרר מקיטות ראיתי ואני . כאן עד , כוותיה ומסתברא ליה מביראנוותיה
i'erinעמהם ושיתין וסוכרין ומוזגין היין להם ומביאין הישמעאלים ירי על יינן במגע 
 נסך יין שישה אין יומו בן דהינוק כשמואל ופוסקים האלפסי רבינו על כמרומהוסומנין
 הכשמואל וסוברים יומו בן כתינוק להו הוה לע"ז לנסך ררכם שאין וישמעאליםכלל

 רר' באיסרי כרב דקי"ל כרב הלכהא יומו בן רבתינוק היא ולא , טילהא בכולהוהלכהא
 רמנעו יוטו בן כשזינוק גרעו לא הישמעאלים בן ואם בהא לפרש קאי לא לוי בןיהושע
 והאמעשים והישמעאלים הכותים נאדות וסעהה , הנאונים כל פסקו וכן , בשתיהאוסר
 מעת יסים שלשה עירוי וצריכין , כותי מגע ולעניין נסך יין לענין הן שויןכולם
 ליחן אמור שעה לפי אף נסך יין בהן והכניס ישראל של נאדות שאנס דכוהילעה
 ביה נזרו שעה לפי אף לקיום שמכניסו רכל לעה מעה ימים ג' שיערם עד כשר ייןבהן
 ולא נורות שנא ולא עירוי שצריכין נסך מיין הנבלעים כוהים של נאדות שכן וכלרבנן
 חולה רעה עור , בע"ז כדפסשנן מותרין בעירוי שלהם בין שלנו בין קנקניםשנא
 ומורדין הכותים בכרם בכפרים הבציר בימות היין שקונים אדם בני השמש תההראיתי
 , טזה נדול נסך יין לך ואץ ושוההו לביתו מביאן וישראל בנאדם ונותנין יינם את'הכותים
 נסך יין איסור בי מאד טוב היה כוהים של בפת ומקילים נסך ביין מחטירין היוואילו

 יינן סתם ואף , בהנאה שאסור מתים לזבחי ואיתקש וגו' נסיכם יין ישתו שנאסרדאורייהא
 חמורה מומאה ומסמאה בהנאה אמור נסך יין הן יינוה שלש זרה בעבורהכראיתא
 במסכה דאמר ואועג , ברביעיה משקין טומאת ופממא בהנאה אסור יינם סתם ,בבזית
 נאון ואית , בידיהם אבותיהם מנהג אלא הן ע"ז עוברי לאו לארץ שבחוצה כותיםנדה
 ו אסור בשתיה סיהא , בהנאה ליאסר נמך יין עושה שאינו יומו בן כתינוק רמגעןדאמר
 שם ונשהקע כרחה בעל שהמבילוה כותית שפחה הגאונים בתשובות וכלצאתיקלנ(

 ואוכלין נסך יין עושה ואינה כשר כעבד היא הרי מפיה זרהעבודה
 אבל במצות כלל השתא עד שייכא רלא תואר ביפה אלא פוסל כרחה בעל מבילה ראיןמבשולה
 זרק ואם , מבילה הויא כרחה בעל טבילהה ובדינין בעונשים הנשים במצות רשייכאשפחה
 ראסר בשהיה אף מותר ענבים למעלה שאין צ15ל היין אם ואף ישראל של יין לתוך חפץכוהי
 בנגיעת אלא טטמא אינו ובזב , וכו' נסך יין עושה בכוהי סמא זב בטגע שאילו כל אשירב
 אבל נגע וקא בידו נקם דקא ביד אלא אינו ונגיעה הזב בו יגע אשר וכל הכתיבהיך
 אבל , טהור הטהור אה בו והמים זב של בקומטו קנה לקיש ריש ראמר , טנע הוי לאזרק
 לפי אסור טבוקעות ואינן למעלה ענבים יש אם ואף יינם כתם ואף כשר ביין נסך יין זרקאם
 מיבעיא ולא שהוא בכל ואוסר אסור נסך יין דהנן למטה ער vptw שם שנפל נסךשיין
 מפני ומסיימה וכו' כותי דאנררמים ברייתא טההיא יינן סחם אף אלא לע"ז שכהנסךנסך

 אסר יעקב שרבינו פי על ואץ , מיירי יינן ובסתם שהוא בכל אוסר נסך ייןשטיפת
 , זה על לסמוך אין בטיל, לא במינו דמין יהורה כר' לההיא ומוקים בס' בטל יינןדסהם

 יריחן ענבים גני על שנפל נסך יין נמי והנן פסח, בהלכות בפסח חמץ בעניןוהרחבהי
 כשר יין של החביה מן יין מושך כוהי אם וכן , אסורות מבוקעוה היו ואם סותרוהוהן

 ואהדריה לברזא דאישתקיל חביהא ההוא וכי ליה רמשכשך בשתייה אסור ייןההוא
 ראמרי ואית בהנאה דאמרי אית אסור, חמרא ברוא דלהדי כל פפא רב ואטר לחביתבותי

 שיש כותי בכלי כשר יין ישראל מושך ואם , בשהיה שרי ואירך , בהנאה לא אבלבשתיה
 רנצוק טשום בשתיה אסור בחבית הנשאר היין כל כותי של נסך יין מן להמפיח מופחבו

 על לסמוך אין רבנן דשרו דקנישקנין מההיא חיבור אינו דנצוק אומר שר"י ואע"פחיבור
 רשופהעע ברייתא מההיא , בהלמה והטצאם , חיבור דנצוק נהלמוד רבנה ראינה כיזה

 להניח )ריש( הדין רהוא לרותק יש , איהא פח בהלכוה , וכו' כירה גבי על קררהאשה
 כגנט דנהפש חושש ואינו הכנסת לביה או לשוק והולך שם כותי ומניח כביתויין

ומירהה
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 לר יש אם יין של הנור בצר עומד שנמצא כוהי פיד בע"ז מדתנא מובוה וראיות ,ומירחת
 בחנוהו כוהי והמניח ', כננב רנתפש מותר מלוה עליו לו אין אסור יין באוהו מלוהעליו
 למדינה ונכנס בקפנדריא לו והלץ ובספינה בקרון יינו והטניח , מותר ונכנס שיוצאאע"פ
 לנינין והניח השלחן על עמו אוכל היה ואם , אמור מפלינ שהוא הודיעו ואם סותרורחץ
 דלפקי השל ברשות לשם מנעת כותי של שידו אסור השלחן שעל הדלפקי ועל השלחןעל

 שמן או יין בתוכה שיש חבית נסך יין בהלכות נדולות בהלכות . מותר כננבדנהפש
 הכלי ולהתיר , אסור לאו ואם מוהר והכל באלף אחר שיעורו להוכן שרץ ונפלודבש
 הורה בון בר יוסי ר' פיו דתרומות ובירושלמי , בכבשןילבש

 בהריי
 נ באלף אחד עכברא

 . דסייען רחמנאבריך
 כוהים של והמאה אלבהלכדיך

 דברים אלו מעמידין אע בפהק עיי בממכת%(
 אסוריי

 חלב בהנאה אסור איסורן ואין
 בגמרא ומפרש , רואהו ישראל ואין כותישחלבו

 רביי
 ליה בעי דקא

 דשמא אמור הכי אפי' עומר אינו סמא עומר מהור רתלב ואע'ג אמור לגבינה ביןלמאנל
 פ"ק דשבה בירושלמי הוא וכן , שבגבינה בנומוה פירוש , איגופי ביני וקאי בועירב

 ואית מסאה בהטה תערובות משום אסור למה כותי של בלב ב' פרק דע"ןובירושלמי
 בהלכות וכהוב וכו' הוא עמעום של טהלכוה יונתן ר' בשם ר"י פתן , נלוי משוםדאמר
 אפשר שאי לפי ירמיה 4' אמר גבינה גבי דע'ז שני פרק בבבלי ירמיה ר' שאמר ומה ,פת
 כמר נלוי משום ראמר ואית כדבריו מוכיח והירושלמי ממא חלב פירש"י חלב צחצוציבלא

 בירושלמי הוא וכן , הגבינה ממנה שעשו מגולה חלב משום ירמיה רר' מעמא ר"ישפירש
 משות ויעמיר ויקריש דפריך גלוי משום כותי חלב שאוסר אוכלת האשה פרקבהרומוה

 וההיא בו, לחוש יש גלוי ומשום פמא חלב שמשום למדין נמצינו הנקבים, בין העומדארס
 הטעמ ומזה , עליו לחוש יש הכי, ואפילו ממאה בהמה בריר שאין ידוע כשהדברדהרוסות
 מעכירין ראין בירושלטי מוכח וכן , גלוי ומשום ממא חלב משום כותים 9ל חמאהנאסר

 וזה , בהדייהו חמאה וחשיב דברים יגח ותשיב וכו' אמורים דברים אלו התםדאמרינן
 עומר מהור רחלב לרבנן להו דקים כיון כותים של וחמאה הנאונים בתשובוהשנמצא
 הוכחנו שהרי זה על לסטוך אין , מוהר לאכול וטקבלהו יפה שרעתו מי עומר אינוטמא

 וכן , ממא תלב ופשום גלוי משום אסור רואהו ישראל ואין כותי שחלבו בחלבשדמעם
 מקבלות אינה ואומרים נוחים של החפאה את מתירין מזרה ראנשי , מערב אנשיסוברים

 : )אבין( , רואהו ישראל ואין כותי שחלבו חלב משום אומרין מערב ואנשי ,צומאה
 שחלבו בחלב אלא וחלב כותים נבינת מתיר איני עצמי כל מ"כ ריי שכתב דאיג"פקלה(

 ולא בארצינו מצויין שאינן הנחש לניקור לעכשיו. לחוש דאין גבינהלעשות
 למכרו שחולבין בחלב אבל , עומר שאינו אחרי בהערובתו לו יש תועלה רמה ממאלחלב

 ולמלואת , טמא חלב בהערונת תועלה לו שיש אוסר אני ולכותהבאבילה
 הדפוסיי

 שטגבנין
 במי הוגעלו ואם יומן בני שאינן אותן מחזיקין אנו כליהן דסתם לתוש אין והדפיןבהן
 כן ראם זה ע5 לסמוך אין , שמותר שכן וכל לפגם טעם נוהן בר פעם טחן הויכליהן
 למכור הכוהי בחלבו סיירי רואהו ישראל ואין כותי שחלבו חלב דאסר מתניתיןלרבריו
 ומוכרו וחוזר לגבן חלבו אם אף מיתוקמא ענין בכל אלמא בזה התלמור חלק לאולמה
 רואהו ישראל ואין כותי שחלבו דחלב ז"ל הצרפתי שלמה רבינו כתב וכן אסורשנטלך
 1. ושלום , נחש ישכנו גרר ופורץ נאסר זה ועל אמור טמאה בהמה בדיר שאין ירוע אםאף

 : הירחי()אבק
(1sp2באניטה מוהרין ואלו כדהנן ממאה בהמה בדיר שאין ידוע אם ולהתיר להקל שיש דאעע 

חלב



 1*נפא המנהק כותים של וחמאה חלב הלכותספר
 ישראל יושב רבק דתט להא חנינא עלה ואמרינן , רואהו ישראל ואין כותי שחלבוחלב
 דליכא אי דמי היכי לן וםיבעיא , חושש ואינו לו ומביא חולב ונוהי כוהי של עדרובצר
 ומרכא לעולם , חושש אינו אחאי בעדרו טמא דבר דאיכא ואי פשיטא בעדרו סמאדבר
 יחיב דכי כיון דתיסא מהו ליה חזי לא יהיב וכי ליה חזי קאי וכי בעדרו טמאדבר
 קחזי קאי רכי כיון לן משמע קא טמא חלב ביה ומערב מייתי דילמא ניחוש ליה חזילא
 בעדרו טמא דבר דלעא ירעינן רכי השתא אשהכת , ביה מערב ולא מירחת אירתותיליה
 : עדרו בצר יושבבאינו עלי פן להקל אסנף הכי אפילו , מותר ליה חזי לא קאי כי ואפילו עררו בצר יושבוהוא

 הצריכות שבתהלכות
 מררעוה שתי או קומות שתי נכוה ואפילו יטה שמה בשבת הנר לאור ישיא לאקלז(

  ירושלמי , ל9-זח  אסורים ארם בני י'  אף  ובמרודה , מותר אתך נענין שניםאבל
 סימר דבעי אית , חושש ואינו ושבקערה שבכום מה הוא מסהכל אבל חייא ר'הני
 , הסכנה ומפני דגקיות מפני מימר דבעי ואית , העין בהעברת שהוא פירוש לשעהשהוא
 נקיות משום דמר ומה אפור לשעה שהוא רמר מה חורין לנקיבת מביניהון נפיקמאי
 ברתי' ליה אמרה ביה מסתכל שרי כסא ליה מזג אמי רב לנבי סליק ירמיה רב ,מותר
 , וכו' מסהנל אכל חייא ר' דתני רביה חייא ר' כשיטת דנהיג לה אפר עביר הוא מהחמי

 : )אב"ן( , מצאתיכך
 מאקר ר' דברי חמאה חייבת יצתה ואם חותם עליה שיש במבעת אשה תצא לאקלח(

 תצא לא מרהנן בהאי מאיר כר' לן קיימא הכי ואפילו פטורה אומריםוחכמים
 חוחם עליה שיש רהא מכלל חטאה חייבת אינה יצתה ואם חותם עליה שאין במבעתאשה
 אין מחלוקת כך ואחר סתם ליבמתו בההולץ דאמר ואע"ג , אלפסי רבינו פסק כךחייבת
 ואמר מאיר דר' עליה עולא מרקאי מקום סכל , היא מחלוקת ואח'כ מתם והאי כמתםהלכה

 עליה שאין דבטבעת באיש וחילופיהן עולא ואמר , לן קים מאיר כר' אלמא באישוחלופיהן
 הנקובה ובמחם חותם עליה שיש יבטבעת באשה וחלוף חמאת היינ נקובהוכשאינה אסה- אבל פטור הנקובה ובסחט , אסור אבל פטור חותם עליה ובריש , חטאת חייבחותם
 אך , לקב"ן( , אסורה אבל פטורה נקובה שאינה ובמחם חוהם עליה ובאין חטאתחייבת
 מחטים ובכל שבעולם טבעות בכל לצאת והנשים האנשים מקפירין שאין ממני דעתפליאה
 בכל רב אמר לחצר נכרית ובפאה בכבול דהא ועלה , הרבים ולרשומו ובכרמלית בחצרבין

 ופאה מכבול חוץ לחצר בו לצאת אסור הרבים לרשוה בו לצאת חכמים שאמרומקום
 האלפסי רבינו ופסק , כבבול הכל אסר ישמעאל רבי בשם ששון בר ענני ור' ,נכרית
 ישמעאל כר' דקאי l~tff בר ענני כר' פסק יעקב ורבינו , כווהיה תנא לן דפתםכרב
 באנשים מקפירים אנו שאין שזה וכמדומה , הכשיטיהן בכל בחצר לצאת הנשים נהגו זהעל

 שאינו מעורבת שאינה ובחצר ככרמלית דינו שלנו הרבים שהרשות לפי וכו'ובנשים
 רבוא ששים יום בכל עליו עוברין ואין אמה עשרה שש בו שאין מדבר לרגלידומה
 הנקובה ובמחם חותם עליה שיש בטבעת הילנך זו, כנגר 11 מכוונות העיר שעריואין

 לחתום האשה דרך שאין אסורה אבל פטורה היא נמורה הרבים ברשות חמאתשחייבת
 הוא גמורה הרבים ולרשות הכשיט הוא בו לתהום שררכו לאיש אלא , משוי להוהויא
 הרבים רלרשות חותם עליה שאין בטבעת אבל , לכתחלה מותר והכא אסור אבלפטור
 לצנועין אלא הרבר את מגלין ואין , לנתחילה לצאת מותרת הכא אסורה אבל פמורהגשרה
 שבעולם הרבים רשות רבכל בירושלמי דאכרינן שסעתי כי אף , שבת בהוצאת יקלושלא

 : )אבין( , סרבר לדגלי דומה אינו אם אף חכמיםגזרו
 דגזרינן לאו אי הרבים לרשות בהן לצאת מותרין ולנשים לאנשים תכשיט ד23לקלט(

 יילמא 11 יאנהטנהינ[




