
 יורהמפר
.ן שניהלק

 "( ד,?. שלמה לרבינו נרה הלכות]א[
 הידל, כעין דם טיפת נדותה נתחילה ראתה אם פייישא, הכין דאורייתאנדה

 פוסקו; שאינה ובין ראייה, נאותה שמוסקת כין שבעה, כל טמאה מכאן, פחותאו
 הכיסנים, צאת לעת לערג וטובלה יצבנה, לסוף שתפסוק ובלבד שנעה כל סוףעד

 אותן ולבסוף מצוה, בזמנה דטכילה אמרינן רההוא ועלה נזפנה, היתה טנ.להואותה
 אם הימים, באותן הוא ומה לגדה, נדה שבין יום עיטר אחר נכנמין היו הימיםשבעת
 וב, שני. 'ום של לערנו ומובלת יום כנגד .וס שומרת לערב ומוסקת אהד יוםרואה
 שוסית עושה היתה וכן ומובלת, כנגדן השלישי שימרת רצומין 'מים שני ראתהאם
 היתה אים ואילך ומכאן 'ום, עשר אחר סוף עד שנים ננגד יום או 'ום, ננגדיום

 האהד מן ייצאה משהיתה נדה, שאר דין כעצמה ונוהגת לבוא, נרותה יט' מתחיליןרואה
 היתה ואם נדה, בכריכת הן מסיני למשה והלכה מקרא הימים ואותן נ( יום.עשר
 זנה הוא זו בסוף, בין בתחילה נין יום, עשר אהר באותן רצופין ימים שלשהרואה
 מונה זכשהיתה לראות, שפוסקת מ.ום תורה דבר נק.ים שבעה עליהן ותשבגמורה,
 שלפניהם מה כל סותרת השבעה בסוף או השבעה באמצע ראתה אם נק"םשבעה
 אבל נקיותה, ימי להעליס הפסיקה לא אס 'מיה כל וכן ואילך. מכאן למנותומתהלת
 למעלה, שמפורש כמו בנירתה, כאשה בעצמה ונוהגת לבוא נרותה ים. מתחיליןמסקה
 אלא שאינה נזכה, כן שאין מח שנעה, בל טמאה אחת נרא"ה שאם'לו בנרהוחומר
 ימים שנעה יושנת רצום'ן ימים שלשה שכשרואה הזבה וחומר יום, כנגד יוםשומרת
 טובלת שנעה יום איתו ופוסקת שבעה כל רואה שאם'לו בנדה, כן שאין מהרצומ'ן
 ומתוך תורה. כדין זבה 1.מי לנדה נדה שנין 'ום עשי אחד פירשתי ועתהלערב,
 מכנסת השבעה נסנין טועה היתה שאס זבה, כפק י.רי שגאות 'שראל בנותשרואות
 כמפוריצ ענוינין מכסה וכן :( נדה. ימי לתוך זינה 1.מ' זיבה, ימי לתוך נדהימי

 ערותה
 ו:' ב. וכשי נרה. הלכות מתחיל נסך יין מהלכות הסיום אחר וגי ב' א' בכ"' נרה. הלכות "(]א[

 ואין נמצא. לא ה'ר"א בכ.' אבל 1.ל". שלמה לרבדו גרה .הירשום
~DD 

 הםיפרים שהים'פ1
 ככתבו רע"ג רע.ב רע.א ר"ע בסימן כפררט ;מצא מרש.. נרה והל' האורה. מפר אל טרשיי נרהה'

 תצ.פ תצ"ח מ" ~ויטר' במחוור כן ~כמן שייו. ס" לרשיי כ.' החר איסיר בכפר נמצא גםוכלשי)ו.
 בר שלמה לרבנא מירה, באין אריכות וקירה, בקנה נרה "הלכות ורשום במלה. מיה 604--613()צר
 א' בכ"' אכל בפנים, העתקתי הוה כ.' ועפ.י בשליבות, נרה הלכות נמצא ב' בכ.י והנה 1.י.יצחק

 בשמחת המתחיל במאמר והוא לינשא. תבעה רבא אמר שם מתחיל ואח-כ הוא. צמא רם ער רקנמצא
 צ.ו הערה עיין בפררם( רע"א פי' באמצע ,הוא טהור. בתולים רם שהרם מפני והמיות נעלה.חתן
 ט.1. הערה ערן לגוא לעתיר קרבן שתבא ער רק וומצא יותר הרבה הסר ג' וגעי י'. הערה ב,נבטיי
 עכ"' א' בע' ונמצא ג' בכ.י הסר זה נדה" כטמגת הן מטיני למשה והלכה מקרא היטיס .,אותןג(
 פעם, בל' בממרת ומסונרים נרה. מס' .בסוף כתוב ובפררם שם. יה'תר איםור ובמפר שלפנסו.כ'

 נדה בגמראוהוא
~ap 

 ותום'. בפירש"י ועיי.ש כו'. מם.ני למשה הלכה נרה וסבין יום עשר ואחר ע.ב

 בטחוור הסר וזה והיתר. ובאיסור וג' א, בכ"' וכ"ח נדה. כמסכת כדמפורש עגינה מכמה וב,ג(
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 על החסירו הן ישראל בנות זירא רבי אמר רבותינו אמרו כך מתוך ו( נרה,במסכת
 רואה שאפילו נקחם, שבעה עליה יושבת ט( כחרדל דם טיפת רואות שאם.לועצמן
 ספק אההן ועשו עצמן, על החמ.רו והן ומשטשת, לע"ב טובלת ופוסקת שבעהכל
 בפיק אמרינן נמ' והכ' הספק, לירי תבוא שלא ובה כרין נקיים שבעה לישבוכות
 מכרי לרבא פמא רב ליה אמר התם דאמרינן ו( הוא, ]זבה[ ספק דמשום דנדהאחרון
 דמשום מהכי שמעינן ומיהו ליה. קאמר אחריתי מילתא נבי כו', שוינהו זבהלספק
 הוא רבותא ז'רא, רבי דקאמר כו' כחרדל דם פימת רואות אפילו והאי הוא. ובהספק

 ימים שלשה שראתה זבה אלא נקיים שבעה יושבת אינה דמדאורייתאדאשמעינן,
 וביאייה- נדה שאפילו--בתחלת החמירו וו:ן לנדה, נדה יום-שבין עשר תוה-אחררצופין
 לאשמעינן אתי דהא למימי וליכא בנדה, כן שאין מה נקיים, שבעה עליה יושבתאחת

 מדאורייתא אפילו ד"א דמטמאין, החמירו והן מטמאה, לא כת-דל דם פסתדמדאורייתא
 שהוא בכל מטמאין דופן יוצא בפרק כרתנן ו( שהוא, כל דם בראיית מפמיאאשה
 איאייה אלא מהדר, קא בחרדל מיפה אדם לאו הילנך מ.כן, ובשחות הרדף נעיןואפילו
 ראייה, לזןג'ן היינו שהוא בכל מיממיא ראשה דאטרינן והא לטעלה, נרמפורשאחת,
 כנרים ער אלא שהוא בכל מיטמיא אינה מבנדיה או בבשרה הנמצא כתם לעניןאבל
 מאכולת הינה בבשרה כתם הרואה כרתנן ח( במאכולת, תולה כנרים ער שאפילוועוה
 של כנריס עד אומר אגטיננוס כן חנינא רבי תולה. הוא כמה וער בה. תולה יוהרי
 כמו הזה בזמן נוהנין כתמיה דין וכל בנמיא, כדמסורש טמאה, ועור כנריס אבלפול,

 שנעה יו'צבת טעם מה פירשתי ועהה להחמיר. בין להקל בין נדה במסכתשמפורשין
 יום עשר לחמשה יום עשר מחמשה דם שרואה אשה של דרכה הוא ווו ,נקיים
 לראות שרגילה חכמ.ם שאמרו ווסת הוא הו לחדשים, מחדשים אי לחודש מחודשאו

 אחת עונה מבעלה פורשת פעמים, שלשה ווסת בו שקבעה יום הניעה לזמן,מזמן
 ועונה ווסתה, עונות כל שאוסר יהודה כרני הלכה דקבעינן תדיר, ובודקת לוסתהסמוך
 בין באמציעתה בין וסת. בו ,צקבעה לילה אותו או יום ואותו לילה, או יוםאו

 פרוסים לבינים ומצעים לבן, חלוק ולובטת הדיר, עצמה ובודקת מבעלה פורשתבסופה,
 וראתה ובדקה זמנה עכר ואם הימב, בהן ניכר יהא כלוס דם תראה שאס מטתה,על
 צריכה אינה לבעלה, הוא טהורה בלום ראתה לא ואם שתטהר, ער לבעלה אסורהדם

 מיטמרת היום בתחילת לראות רנילה היתה אם ניצר בלל. עונה מאותה יותרלשמור
 ואס ה.ום, לתהילת הסמוך הלילה סוף משמרת ואינה יום, אותו כל מבעלהופורשת
 הסמוך הזם סוף לשמור צריכה ואינה הלילה, אותה כל משמרת בלילה לראותרנילה

 והכי ט( הלילה, כניסת וכן גרים, היום כניסת יהודה רבי סבר דקא הלילה,לתחילת
 ווסתה, לאחר ומתירה אהת, עונה פירוש ווסתה, לפני אוסרה יהודה רבי חרא תניאמרינן
 הא קשיא לא ווסתה, לאחר אוסרה יהורה רב' אידך ותניא ראתה, לא אם סידפירוש

הערות
 אמרו כך מתוך י( התג. כדמפ.רש בנירה פעות הוי ענינים מכמה וכן הגירסא שם ובפרדסיושרי.
 והיתר ובאיסור ו.ימר' במחזור זק"ם. שבעה עליה 'ושבת ח( ע"א. ל"א ברכות ~ירא. א"ררבותיי.
 ובפרדם נקיים.. שבעה לישב צריכה תהא לא ה התור רטן דם טיפת של אחת בראייה .כלומר:גפף
 דאמרי:ן ו( ג'. בג.י llt1SS כמו הוא וע'. א' ובכ"י :קסם. ו' צריכה אינה התורה ומ! המלש רקהלא
 בו.. שהוא בכל :פמאין רופן יוצא בפרק כרתן ו( ע"ב. ס.1 נרה לרבא. פפא רב ליה אטרהתם
 רב' הדא ת:' אטר.נן והכי ע( ע"ב. נ"א :רה בבשרה. כתם הרואה כרתנן ה( מע"א. ע.א נדהמשנה
 רבי הייא רב' אמר אטריף והכי אחרת :ומחא והיתר ובאיסור ע"ב. ה"נ :דה וסתה. לשי אוסרהיהודה
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 אוסרה דתניא הא פירוש לילה, בסות למיהזי דרנילה הא יממא, בתחילת למ'הזיהרגילה
 דדנילה ווסתה, לפני אזסיה דתנ'א והא יסמא. בתועלת למ,חוי דרנילה ווסתה,לאחר
 אסורה בסופה ואסילו בלילה שווסתה דמי יהודה, רבי סבר דקא לילה בשףלמ'הוי
 כיבי הלכה רבא אמר י( אסורה, היום כל בסופו אפילו ביום ווסתה ואם הלילה,כל

 ואילך, ומכאן לבעלה, עונה,:פהורה ושמרה ראתה ולא ובדקה ווסתה שעת הניעיהודה,
 לשמ'צ בעלה שבא בשעה עצמה את שתברוק צייכה אינה טהרה בהזקת שהיאמאחר
 בהזקת להן נשיהן המשתה ומבית האבל מבית והנא.ן והפועלין החמסין דתניאי"(

 טה-ה, בחוקת שהניחה אמורים דברם במה ישינות, בין ערות בין עמהן ושושןטהרה.
 ותו יג( אני, פהורה לו שתאמר ער בטומאה היא לעולם טמאה בתקת הניחהאבל
 דרב בריה הונא ורב פפא ררב כיתיה לאינשי שאילתינהו כהנא רב אמראמרינן
 הוא צריך אבל לא, ליה ואם-' בדיקה, לכו מציבו כי רב מני רבנן אתו כייהושע
 קמא בפרקא אמרינן והכי יג( צריכה, אינה בדיקה אבל הוא, פהורה אפלשאלה
 לא צריבה וא.נה ופורש, נוקמו לבו בן ראם בדיקה, בעיא לא לבעלה רכלדנדה
 פמאות יד( והמסולת והיולדת הנדה : ווסתה שעת שמניע עד מבעלה לפרוש ולאלבדוק
 לפני ולהתנאות להתקשפ ואסורות סו( מאיבריו, באהד ל'נע ואסורות הלה,לקוין

 בהן, נוגעת שהנדה כלים : עבירה רונל מפני שיהה עמהן להרבות ואסורותבעליהן,
 ובאהל בקברות מהמאין הוה שנזמן אדם בני שהרי בעלה, אצל הן פהורין הזהבזמן
 כלים ט1( לפהרינו מים מלכינו עלינו 'ציזרוק עד לעולם יפהרו ולא ונמת, ובשרץהמת

 על אנו מחמייין אבל הנעל, בהן ולהשתמיצ בהן ליגע מותרין בהן, נונעתשהנדה
 מושבה, על יושבין ולא מאכלה, משיורי ולא קהת, בקערה אוכלין אנו ואיןעצמינו
 וכרים וסדינין ומפפחת קערה לה אנו ונותנין אחי. ידי על אל4 מידה כלום מקכליןולא

 שיש בנדים אותן במים מכנסת טהרתה ולעת נדותה, בימי בהן להשתמשוכסתות
 הרגל מפני לנהנו יפה זה ומנהג : ודייה במים מדיחה שימושה כלי ושאר כתם,עליהן
 בנדותן הכנסת לבית מלכנוס שנמנעות נשים ויש יז( ליבא, פומאה איסור אבלעבירה,
 הננסת שבית הן שסבורות מפני אם עושות, הן פעם דמה כך, לעשות צריכין ואינןיי.(
 טבל שכנר כפרה מחוסרי והלא בו, נכנסת למה מבילה אחר אפילו כמקדש,הוא

 ערותה
 שם. נטרא יהייה. ברבי הלכח רבא אטר י( לסיני. כסו הוא ובזמרא וסתה, לפנ' אוסרהיהורה
 והכי 'ג( ע"ג. י.ג שם טה:א. רב אטר אמרינן ותו ינ( ע"א. י.ב נדה והפ~עליט. החטרים רת:יאי"(

 לא עד אמרכן יהבי מ! שליטה שורה :שטפה והיתר ובאיסור ע"א. '"ב רף רנרה. קמא במרקאאמרתן
 באפה חלהי לקוץ טמאות יר( צריכה. ואינה עד צריכה אחה מן המעתיק והשמיפ לפרוש ולאלברוק

 והטו.ל .חלה" סלת וחמרה לקוץ. פמאות כתוב ר"ע סי' סוף ובפררם .פמאות. סלת גריעותנשטפה
 ע"א נרה חלה. לה וקוצה כטאטרם חלה. V1P5 והכותה סובן. בלת' כי להורות כוכב ס" הציגשם

 במטה.ע"כ
 ט"

 בשם D~e פי' :רה ה' ח"א זרוע אור בעל הרבה העתיק טילך טכאן להתקשט. ואסורות

 חומרת בגטה עליו שחלק וע-ש טרש.י. :דה להל' ונתכוין :רה. הלגוה בפסקי כתובראיתי
 מליכ:ם שנמ:עות :שים ויש '1( רע.א. גוה טתח-ל בפררם גחן. נוגעת שהנדה כלים ט( פה.שכתב
 לבית מלישום המלות ואהר לפ:י:ו. מאשר משוזה המיום לע"א סי' סוף בפרדם מדותן. הכנסתלבית
 ואשריהן. fi1Wlp ויפה להן פהרה וטקום הוא בעלטא חומרא גמפר. ומליזע שם :וסף בנידותן.התמת
חסר

 מאם-
 ובאיסור ntvtp. ה! ויפח הוא סהרה מקום אבל המאטר טוף רק והובא שנשטפ שלם

 הרי רם שראו וטריקות .מעוגמת 1 חמר עושות הן ויפה המלות ואחרי שורות אינה :שטמהוהיתר
 למעלה. כטפורש :קייט שבעה סופרת שפסקה נרה לפבילה. בין נקים לשבעה בין ם :ש כשארהן

 11.ל ויל הרט"א הביא פ"א סי' או"ח בש"ע כך. לעשות צריכין ואמן '1.( סונהיי. שהוא שבעהואיתן
 ליש או השם להזכיר או להתפלל או הכ:סת לבית ליתום ראייהה בימי :רה לאשה שאין שכתבויש
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 האורהספר168

 שתניאו עד יח( לעולם בו תכנסו לא כןואם בכרת, בו נכנס אם שמשווהעיים
 זנבנס.ן ושרץ נפש פמאי בעלי בולט שהריועוד תנגסו, כמקדש אינו ואםלעתיד, קיבי

 :. עושות הן ויפה הוא מהרה מקום אב5 לכנוס, ויכי5ת במקרש שאינו למדת האשם,

 : למבילה בין נקיים לשבעה בין נשים כשאר הן הרי דם שראו ומיניקות מעוברותיט(

 מונה שהיא שבעה ואותן כ( למעלה, כמפורש נקיים שבעה סופרת שפסקה, נדה .(יי
 מנהנ שזה שסומקת, יום מאותו חוץ אלא למנותם טתחלת לראות שפוסקת מיוםלא

 נדות כותיים בנות דתנן כ"( ממאים. ולפיכך שפוסקת יום אותו שסופריןכותיים
 ולפיכך שבעה, למנין סופנתן בו שפוסקת עמום לפי בגמרא ומתיש .( כ"מעריסתן

 אפילו ראתה שאם בו, שפוסקת יום מאותו חוץ נקיים שבעה למנות ישראל בנותנהנו
 וכבר כנ( והן, שבעה שלשה ואם והן, ולצנעה שנים ואם והוא, שבעה סוגה אחדיום
 מיום אומיים שהיו בכך, עדן נשמתו יצחק בר שלמה רבינו על שהלקו אנשיםהיה

 שעל הן ממזרים בניכם בן אם יבינו להם והיטיב שבעה, למנין סופרתו בושפוסקת
 והשיבו שבעה, למנין סופרתז בו שפוסקת שיום לפי מעריסתן, נדות כותיים בנותכן
 לן קיימא דהא נספריניה אנא ואמר אחא רב שהשיב כג( שלאחריו התשובה מןלו

 באם רבא ומהיטיבו בצרו אחא רב תשובת והלא רבינו להם ואמי ככולו, היוםמקצת

  יום ואותו נקיים. שבעה  מונה אחי יום אפילו רואה שאם העידו ואתם ובז',כן
 והם, שבעה לשלשה וכן והם, שבעה ימים לשני ואם כלל, תמנה לא בושפוסקת

 מתחלת שהוא הימים שאותן כן מי על ואף נקיים, שבעה שתראה עד ימיה כלוכן
 נקיות, אינם שהיי נקיות שום עליהן יקרא שלא התורה, מן פמאין ישנן טהןלמנות

 מזבה הן חמורין אינם שהיי לספירתה ויעלו אותן, וסוגה משלימין כן פי עלאף
 לירת" ומי בזוב ביולדות דאטרען מפירה, ימי לה שעוליןדאורייתא

 ושבועים לזכר 'צבעה
 בהן רואה שאינהלנקנה,

 עוליי
  שהן פי על ואף נקיים, שבעה למנין ספייתה ימי לה

 זאת שכן וכל ה'[ "ב ~ויקרא שבועים, וטמאה נדנתיב תורה, דביי מעיקרא]טמאים[
 נקיים שבעה למנין בהן רואה שאינה השבעה ים. מותר לה שיעלו זבה פפק אלאשאינה
 צריבות שהן לאומרים תשובה ומכאן מעיקרן. שטמאין ib~y ואף חומר מתוך עליהשבאו
 שאותן הם וכמבורין נקיים, ימי שבעה ואה"כ תהלה, נדותן ימ; שבעה ושבעה, בשבעהלהמתין
 נקיים נקראו איך וכי נקיותה, ימי למנין לה עולין אינם עיקר כל טומאה בהן שישהימים
 עולין פמאים שימים וראית בזבה מצינו שהרי כן, ואינו ופמא'ם, הם מלוכלכיםוהלא
 שקמין אדם בני יש ועור וראית, ושאינה זאת שכן כל נקיותה, ימי לספירתלה

 נאים בבנדים ומתלבנת נהמין 'צטתרהצת לפי ליבונה ימי האהרונ.ם ימים שבעהלאותן
 לבעליהן ועושות 'בעליהן, עם ושותות ואוכלת הטומאה מן ענשיו פורשת ]אינן[וכולן

 ערותה
 נרה להלכות וכוון עכ"ל. נרה הלכות רש"י שיקר וכן בכל שמותרת וי"א פ-ר. ט"מוני הנהיותבספר,

 הסים חסר כ' יזהר נטצא ולא ו,. כ.י נשלם בכאן לעתיד. קרבן סתביאו עד יה( שלפנינ!.טרש"י
 ו!יפרי. ובטחו!ר ובפררם וה.תר באיסור הוא וכן שלפזיז!. ב' בכ.י כמו נמצא א' ובכ.י נדה,מהל'
 בכאן מתחיל .!יפרי במהדר שפסקה. גדה 'ט( רע.ב. ם'ל בפררם מתחיל בכאן ומינוקות. מעוררות'ט(
 דשן נ"( wtp. ומקוטע V1t~Q הלשון רע"ב סי' בפרדם מזנה, שהוא שבעה ואשן נ( ת%"ט.סי,
 רבינו על שחלק! אנשים הי! וכבר ננ( ע.א. ל.ב שם בגטרא. ומפרש כ".( ע.ב. ל-א גרה כותים.בנות
 נרה שהלכות הראה ומנה ובהיתר. ובאיסור וניטרי ובמחוור כפרדם הובא !כן 1'ע. יצחק ברשלמה

 שבת התום' וחכמי רבינו. להם והשיב כו'. אנשים היו וככר הכ"א לכן בשטו. תלמוד כתבלרש"י
 ל"ר, הערה להלן עפן לרש"י נדה הלכות הביאי מחלפא. ד"ה ע.א ס"א ובכשבות בימי ד"ה ע"כ'.ג

 לא ל-ג תרה אחא. רב שהשיב גג( ט.ב. הערה ולהלן אס. ר"ה ע"ב ס"1 נרה בתוס' ע"1וכן
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 ידיו פניו והוחצת המפה, והצעת הכוס, מדנת לבעלה עושה שהאשה מלאכהכל
 )נדה( דמטכת ראאוון בפרק נו( ששנעי סמה להן ותשונה שלהן. לינון נאותוורנליו
 בו, כיוצא ]פירוש כס( עבירה הינל מפל הזבה עם הזב יאכל לא בו כיוצא]שבת[
 עבירה[, הרנל ספני הזבה עם הזב יאכל לא שאמרו לעבירה והרחקה ונדר ס"נלעשות
 מעשה אליהו דבי תנא עלה ותנא כו( בכרת, שהוא זנה לבעול יבוא שמתיחדיןמתוך
 ימיו, בחצי ומת הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה ושנה הרכה שקיא אחדבאדם
 להם אמרה . מדרשות, ונבתי כניפיות בבתי ומחוירתן תפיליו נופלת אשתווהיתה
 הרבה ושנה הרבה, שקרא בעל' כי[ ל' ]דברים יסיך, ואורך חייך הוא כי כתורהנתיב
 דבר, שמהדרה אדם היה ולא ימיו, בחצי מת מה מפני הרבה, הכטים תלמידיוחימש
 חס לו אמרה אצלך, הוא מה נדותך בימי בתי לה אמרתי אצלה נתארחתי אחתפעם
 אכל לו אמרה אצלך, הוא מה לבוניך בימ' בי, נגע לא קפנה באצבע אפילוושלום
 אמרתי אחרת, לרבר דעתו על עלתה ולא בשר, כקיטוב עמי ויישן עמי, ושתהעמי,
 בנדת  אשה ואל תורה אסרה שהרי לתורה, פנים נשא R~W שהרנו, הטקום ברוךלה

 חרא מטה אמר דימי רב אחא כי "ם[ י'ח עיקרא ערותה, ~לות תקרב לאפומאתה
 להסבירו חכמים תלמודי ושימש פי' כ,( לבינה, בינו מפסיק סינר אמרי ב0ערבאהוה

 ראשונה, ראייה של שבעה כל נידותיך תלמיה הנקיא הוא ופעמיה המשנהסתימות
 לה שאל ולפיכך תלמור, אותו נענש שלפיכך מעלה של בישיבה שמעואליהו
 לפי הליבון, על כך ואחי תחילה הנדות על ששאל ומה איסורין, משאר נדהאיסור
 ולפיכך בהן, נכשל דשמא אצלך, מהו נדותיך בימי לה אסר תן שתתודה, רוצהשהיה
 וכוי אצלך מהו ליבוניך, בימי מיהו לי אודי השתא וכו' ושלום חס לו ואמרהנכרת,
 ולא התורה, מן יושבת שזכה נקיים שבעה הן אליהו לה ששאל שיבק ימי ואותןכח(
 שהרי תורה, בדין מהזיקות היו תלמיד איתו שבזמן לפי עצמן, gy שהחמירו זיאותן
 מימי חוט-א ואותו וכו' מעשה דתניא התם, כדקתני ,התנאים, בימי שהיה מצינואותו
 היה התנאים סוף שרבי ועוד מקום. בבל אומרה היא שהרי היתה, וא.לך וירארבי
 התקין דנדה אחרון בפ-ק דתניא כע( חומרא, אותה היתה קולא בפירוש מצינו רביובימי
 שכעה תשב שלשה והם ששה שנים והוא שנים תשב אחד יום ראתה שאםרבי

 שהליבון מכאן למדת הא זירא, רבי שבימי לאותו דומה אינו רבי של זו ותקנהנקיים,
 שסופרת זבה כנון ליבוניך, אלא 5( בעצמן שנוהגות נזה היה לא תלמיד אותושל

 ומסתור תראה שמא לבדוק לבנים, לובשת להיות וצריכה משפמקה נקייםקיבעה
 דמרביגן בנדתה הוא לטבילה במ.ם שתבוא עד פי' פומאתה, בנדת 55(ספירתה,
 כהנים בתוית 5נ( במים, שתבוא ער תהא, בהויתה תהיה בנדתהמתהיה

 ערותה
 ע"א. "א בשבת והוא שבת. בטטכת תשתי נדה. יססכת ראשון בפרק כר( חמא. בר רמיהגירסא
 נדה(. מהלכות הם'ום חטר ג' )ובכ"י א' ובב" יהיתר ובאיסור וויפרי ובסחרר בפררם לנכוןונמצא
 ל.תא. א' ובב-י והיתר באיסור אבל וויפרי. ובמטור כפרדם שהוא טסו הוספתי בו. כיוצא פי'כס(
 בארר"ג ועיין אחר בתלמוד הגי' ושם ע-א י": שבת אחד. באדם nVPD אליהו דבי ת:א עלה ותנאכו(
 רע"ב. סי' שפרדס 267( וצר בטחו'ו גם וחוכאפ"ב

 ,ה כוי. הרבה חכמים תלמידי ושיטש פ" כ"
 ובפרדם וויטרי. במחזור לנכון ממצא ממקוטו. ונשטם הרבה. חכמים תלטידי ושמש על למעלהמוסב

 ואותן כה( ע"ב. י"ג שבת רש"י כלשון הוא הוה יהפירוש לפנינו. כמו הוא א, ובכ"י והיתר.ובאיסור

 דשה. אהרון בפרק דת:ש כס( בימי. ר"ה ע"ב י-ג שבת תוטי עיין בו'. אליהו לה ששאל ליבון.'סי
 פומאתה בנדת )"( ע"ב. י.ג גרה רשיי לשון הוא שבעה. שמופרת ובה כנון ליבוניך אלא " עיא. ם,ודף
 בתורת )ג( כהנים. בתורת רש"י טיים שם ונם שם. בנטרא רש"י לשון הוא ט'. בטים שחבלא ערפי'
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 האורהמפר176
(asבהכי, רשרי וסבר הואי, בשר קירוב ולא ורחבה הואי חרא מפה )ביהוא סינר 3ד 

 אעזפ למד אתה טתוכן  ברייתם, והיי משטל הדי למפה,  ממתנים  ומניי בהחוגרת
 יאיית בלא ולבנים נקיים והן נקיים, שבעה באותן- בבנדיס ומתלבנת בחמיןשמתיחצת

 פהרה שום מצינו שלא לפי שתטבול, עד פומאה מ.די יריאה אינה כן פי על אףדם,
 במס' כרתנן 3ס( לבעלה, לינע אסורה כך כל שעשתה אעפ"כ ושאובין, חמיןבמים

 הכוס ממזינת חוץ לבעלה, עושה נדה לנעלה עושה שהאשה מלאכה כלכתובות
 מלאכות, משאר יותר אלו במלאכות תימוד שיש ורנליו ידיו פניו והרחצת המפהוהצעת
 בהן שיש אלפ בהכרת, ישנה פבלה שלא זמן וכל עבירה, לידי באין חיסורוטתוך
 עליה הבא זבה דמה נחלים, נבי על בבשר  שוה  נגוירה כדילפינן 3ס*( נק"ם,טובעה
 שתפבול עד לעולם פומאה מידי יוצאה שאינה לפי בהכרת. ישנו פבלה שלא ומןכל

 תפהר, מעשה אחר תמהר ואחר כדאמיינן 3ס**( נקיים, ואלפים מאה תשבואפילו
 שתטבול עד לעולם פומאה מידי יוצאה אינה נמי נדה אף הפבילה, אחרכלומר
 נוהנ רבי ראיתי כך 3ו( שתטבול, עד לעולם בעלה אצל לקרב אסורהולפיכך
 ומ תאמר ואם 13.( פורש; היה לירה סירו דבר שום או מפתח במסירתאפילו
 שהנשים והבן דע בחמין, שעושות פהרה זו מהו פבילה, צריכה שנדה שמצינומאחר
 על ושתתבנו כרי מכועיות ולובשות בגריהן מחלטות היו פומאתן שבשעת לפי מלבן,בדאוה
 הרני לידי יבואו ולאבעליהן,

 ולובשות רוחצות היו לשבעתן fflkDID  שהיו ואח- עבירה.
 התחילו האשה ליבון ימי כתוב ראו ואשר כך, כל להחננות להן קשה שחיה לפי נאים,בנדים
 באותן בעליהן את משרתות והיו קבע לעשותן והתחילו חכמים, שדברו הימים הן שאלועוטר
 שתפבול עד עבירה הרנל מפני הזבה עם הזב יאכל לא אמרינן דהא כן, לעשות ואסורהימים,
 עד בעלה על לעולם וטתננה רוחצת וזוינה מתלבנת שאינה האשה כח וישרקאטרינן
 כאשר טבילה לאחר עד נטי ישנה פומאתה בעת  בהברת שסצנה  שבשםשתפבול,
 שנהנו שמתוך בה, דבקו אשר חולה רעה יש ועור rs) : תתלבן לא ולפיכךפרוטתי,
 רחיצה עיקר ושנחו קבע, לעשותה התחילו שלהן, ליבון בימי שעושות רחיצהבאותה
 רחיצה אותה שהרי נטור, ממזרות לידי שבאות וכמעפ נהלכתה, שנירצית לפבילהסמוך
 להן עולה ואינה וחוצצין, ונינים חבורות כל עליהן  יבשו וכבר דגפבילה, מןרחוקה
 בברת וכולן נדות, בועלי זבועליהון נגידותן, ננעלות ונמצאו נהו, nlws1מנילה,
  שמתוך נדר, לו ולעשות ולהשפילו, טנהמ אותה לשכוח נמצוה[ "צ ולפיכךבטזיד,
 דהוה מ.די מפהיין, אלו אלא ממהרין אלו  %א  לומד התחילו  יבlmw 9שעשו

 תהערו
 שם סאטרם על רש-י לשון נ-ג הוא ורחבה. שא 'חרא מפה 3נ( לספרא. הגווגחנחגים.
 ט הובא וויפרי ובטימור שם, סטרא יכ תא ט'. בו חוגרת שדישה פיגר %( הואי. הדאטפה
 והיתר מאיסור פרצינ.וי א, ובכ"י פורציינ'פ. מפרא ברש"י וכן פורצי"פ. פיגר על הלועזיתהפלה

 ועיין ".א. מא רף כתובות. במסכת כרתנן )ס( שורק,. )גורפי pourctint. הסלה הואפורצימפ.
 ס" ובפרדם ש-ו סי' בארה וכיה גחלים. aa* על בבשר בג-ש כדילפינן 3ס*( מפקרס. ר-ה שםבחום,
 תפהר ואחר כראמריגן 3ס**( י-נ. אות מבט עיין גחלים. גבי על גשר כרילפינן הגי, ובפררפרע-ב
 שז.פ.. סי' מה הל' ח.א אתו ועיין ע-ב. ס'ו נרה וגמרא מצורע פ' סוף ספרא חפהר. מעשהאהר
 שבת בתוס' הובא פורש. הס לידה סירו דבר שום או מפתח במסירת אפיל נוהג רבי ראיהי כך3פ
 מפתח ליח שלא אפילו רשוי נוהר שהיה שסעיה רבי הרב פי' הביא סחלפא. ר-ה ע"א ס"אשם כתוב" ובהום' נדותה. בימי לידה מירו טפתה להושיפ איסור נוהג היה ורש"י וו-ל ביתי. רה ע"בי"ג
 האמר. ואם 3ו*( והיות.. עאיטור וויפרי ובסחור בפררם נ-כ והובא שלפנינו חטאמר ושא לירה.סיח
 שתחיל 9כ( ןז' ובסטה תוספת )ר"ל ,ךן' קליה ורשום הוספה. 608( )צד חיפרי בפחוור נמצא זחלפני

 רע-ג סי' בפררם פתחיל בכאן חולה. רעה יש ועור 3ו( שם. נוסד הטאטר כל מצאתי הגאוניםבתשובת
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 לפי פמא, שאובין במים ורובו ראשו שהבא 5ע( שבת, במסכת רבותינו שנורולח(
 עצמה את ולדחוין ללבן למבילה סמוך צוייך מקום ומכל כן, כסו לומרשהחתילו
 לחפשה סמוך דבעינן דנדה, אחרון בפרק כדאמרינן ע( ולחופפן, שערתה ולשרותבחמין
 כדאמרינן ע5( חוצצת, קפנה חבורה שאפילו בשרה, על חוצץ דבר יהא שלא לם.פבילה,
 מכאן לחין, הוו דאכת. משים חייצי לא יומי תלתא עד דכוסילתא רבדי הגיההם
 כל בהן לשרות בחמין, חפ.פה צריכה להכי ואספו יבישין, דהוו משום חייציואילך
 עליה ונמצא ועלתה פבלה דאמדינן ע3( הוא, בנוף דחפיפה למישמע וא.כאבשרה,
 לאו ואם ולפבול, יהוף צריכה אינה פבלה שחפפה יום באיתו אם י)ג( חוצץ,דבר

 לחוף צריכה אינה פגלה לחפיפה סמיך אם דאמרי ואיבא ולפבול, לחוףצריכה
 קייטא והכי טקום בכל : דאמרי כאיכא והלכה ולפבול, להוף צריבה לאו ואםולפבול,
 דאי הוא, כנוף דחפיפה אלמא ו)ד( חפיפה בהדי חוצץ דבר לה נמצא ומדקאמרלן.

  רבגוני, מינה שמע אלא  הנוף. משאי פפי הראש נבי דנקפ הציצה שנא מאיבראש
 חופפת פבילה לחפיפה סמוך דבעינן דהא ואומרין  חפיפה באותה שפוענין וישווס(

 יחוף לא נזיר נבי דאמרינן נוס*( בראש, שמוצאין חפיפה באותה כאותה קאמרראשה
 פבילה לחפיפה סמוך מצרכו ולא הוא ניאש זו שחפיפה ואטרינן באדמה,שערו
 שהרי דבריהם, על להשיב ויש הראש, חפיפת מצריבין הים שפת על אבל תו(בגוף.
 ולא יחוף לא זה הרי בשרו על שם ש"ש מי כראמרינן עז( בנוף, מצינו חפ.פותכטה
 נרב על לחופפה שדרכה משיחה דהפיפתא, משפא האי ואמרינן עח( בשמן,יסוך

 לשמוע יש בפירוש שהרי אחרת, תשובה ועור הוא, בנוף שחפשה למרת האוחבירה,
 ותפבול בלילה שתחוף מהו התם דאמרינו ו)י( בגוף, אלא אינה חפיפהשאותה

 ערותה
 א' במי פמא. שאוביז בטים ורובו ראשו שהבא 5י( ע.א. י-ר דף הוא טבת. במטכת רבותינו שנורו5מ(

 ס"נ. הערה להלן עיין טשוהרר. ועבי דנם רוממא ועיד זה אחר ומתחיל שלם דף וה אחרחסר
 פבלה.  ראטריון  טנ( ע"א. ט-1 נרה התם. כראמרינן ט5( ע"א. מ"ח רף רנדה. אחסן בפרק ינםי(
 ובאיסור ובפררם וויפרי כמחוור לנכון הוא וכן שם, במרא סמא כסו רבא  ראמה  וב"ל עע. מןנרה

 להביא יש וזה הסרר. להפך יש ולפבול. לחוף צריבה אינה פבלה שחפפה יום באותו אם מג(והיחר.
 לשף צרעה אינה לחפיפה סמוך אם חוצץ יבר עליה ונמצא ועיתה פבלה וכצ.ל ראמרי. איבאבשם

 לחוף צריכה אינה סבלה שחפפה יום באותו אם ראמרי ואיבא ולפבול. לחוף צריכה לא ואםולטבול
 מאיטר ~יפרה במחיר לנכת שא ען שם, בגמרא שוווא כמו ולטבול לחוף צריכה לא מםולפבול
 טמוך אם חמץ רבר לה ונמצא ועלתה סבלה רבא ראמר וכמל שוחת. איוה נשממו מפררםוהיחר.
 יום באותה אם ראמרי ואיכא ולפבול. לחוף צריכה לאו ואם ולפבול. לחוף צריבה לטינהלחפיפה
 וויפרי במחוור מא וכן הוא, בטף דחפיפה אלטא מו( ולפבול. לחוף צריכה אינה טבלהשחפפה[
 אבל והביאו בראש חפיפה עיקר שלרעתם אם ר-ה ע-ב ט"ו נדה בחוס, ועיין והיתר. ובאיסורובפררם
 חלבות המרדכי וגט הסיפה. ש.יך הנוף דבכל רשיי בשם מפרש שמעיה[ רי ]צ"ל שמריה הר,במחזור
 פי' יו"ר הפור ונט וויפרי. במחזור שפירש שמחה ר, כשם וה הב.א הרשיה. בדברי והובאטקואות.
 ולשופפו במיס אותו ולחוף יפח נופה כל לעין שצריבה רש.י בשם שמעיה הר, בשם הביאקצ-מ

 ובמחזור בפרים. נם כ"ח חפיפה. באותה שפועין ויש חס( גב-ה וע"ש הגוף. בכל שייבאדחפיפה
 שפוענין. צ"ל שפונע'1 וישוויטרי

 הס"
 באימה. יחוף לא במשגה ע"א ט"ב ניר נזיר. גבי דאמרינן

 בארסה. ראשו יחוף לא נזיר הנ" ע"ב ליה ביצה בגמרא אבל הש, בראש  11 דחפיפה שם נאמרלא
 שפת אבל ובאו.ה ראש. שפת על אבל בפרדם אכל וויטרי במחזור וכ.ה הים. שפת על אגלמו(

 שיש מי איהא ושם ע"ב ק.כ ~שבת בשרו. על שם לו שיש מי כראמרינן הו( ראשן. חפיפתסצריכין
 מ, כחוב וה"ר ובאיסור בשרו. על טס לו שיש סי ש"ל נכון יותר אבל בשרו. על כתוב שםלו
 התת י"סרינן טופ ע"ב. הז כתיבות רחיפפתא. משחא האי ואמרינן מם( בשרו. על מעה שום לושיש
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 אהבה[ ]בי ארא רב ליה אמר אשי. ממורא חינגא ורב שיי, זומרא מר ג(בלילה,
 דאינקופ נלותא ריש מרי דאבא ביתית באינשי עובדא הוה הכי לאו מסורא חיננאלרב
 למחר איתי תיסגי השתא אייתי מאי ליה ואמנה לפ.וסה, יצחק בר נהמן רבועייל
 האפי. ]להסיק הסית עברי כלומר "סרת, דודי חסרת פשטקי חסרת עבדי להואמר
 דרך שכן רחיצה, בשעת עליו לישב הסית[ פשפקי מים, בהם להמם חסרתדודי
 וודאי אלא מיבעיא, האי כולי הראש לחמימת ואילו שורפינ'ררא, שקורין רחיצהאותה

 שיניה, את ולנקר ראשה, את לפרכם אשה וצריכה טוגה: שמע קאמר הניףלחפיפת
 של בשפהתו מעשה כראמרינן ג5( קיסם, ולא בשר ולא עצם לא בהן ימצא שלאכרי
 ותנלחת אחית. פבילה רבי והוציינה שיניה, בין עצם לה ונמצא ועלתה שמבלהרבי

 בצפרנים מילי והני הפבילה, בפני חוצץ יהא שלא הזבל מן לנקר נדיצפינים
 פי על ואף טבילה, צריכים אינם והקמטים לא, הסתרים בית אבל כן, כמוובשינים

 בטים לבוא צריכין אינן הסתרים ובית הקמטים כיה כרתנ.א )נ( הדחה, צייכיןכן
 בעינן מים לבוא הראוי מקום בעינן, לא מיס דביאת נהו נמי עלה רבא ואטרגג(
 ראוי ושאינו בו, מעכבת בילה אין לבילה הראוי כל זירא רבי דאמר וירא, נדרכיגד(

 אדם ילמד לעולם דגרה אהרון בפרק רבא דקאטר והיינו גח( בו. מעכנת בילהלבילה
 מיה לפתוח צייכה שאינה פ' על אף במים, קמטיה מדיחה אשה שההא ביתובתוך

 חציצה הכי אפילו אבילה, בעי ולא הוא הסתיים בית דהא מים, לתוכהולהכניס
 הראוי מקום נמי הכי בו, מעכבת בילה אין לבילה הראוי רכל וירא כדרבי בה,פסלה
 נדה במסכת דחציצה שמעתתא החנו אתמר כי למימי וליכא בעינן. מיםלבוא

 שהוצץ  רבר כל רתניא  בהחולץ, ביבמות כדטוכח גס לא, לבעלה אבללפה-ות,
 להתיר קמיירי, לבעלה בנדה נדה והאי ובנרה, משוחרר ובעבר  בגר  חיצץבפבילה
 צריבה הטומאה את לפהר לפהרות בנדה דאי טשוחרר, ועבד דנר דופיאהאיסור
 לפהיות האדם את לפהי נבי חציצה יהצי והאי לפבילה, מיפסלא ההציצהלמיסר
 פבילה לא כהיבא לא נדה ננ' ד'[ פ"נ היקיא בשיו )כל( את בטים ורח*ן כחיבג0
 בהן. פסלה דהציצה להו ילפ'נן מהתם פבילות כולהו אלא כלל, nifsnולא
 שרץ, ופרא מת מפמא טפי נדה דנקפ שנא מאי סיירי בפהרות איועור
 בטסקנא דנרסינן ספרים דאית נב על ואף מיירי, לבעלה בנדה בוודאיאלא
 רות לפה ההוא איתמר כי שמעהא, הני ככל הלכתא דלית שמעתאדהאי
 ממילתא סייעתא מייתי דהא ליה, ניבונן ולא הוא נרול שיבוש לא, לבעלהאבל
 והכי גס( לעיל, דאמרינן שטעתא לכל מידי דמיא לא טילתא והאי לקיש, בן שטעוןררבי
 הא כי ניסינן ולא נדולתה דרך אלא תפבול לא אשה  לקיש ריש אמר לקמן.נרסינן
 ליה נרסינן לא מנחם בר יצחק רבי של ובספרו  )ע( לקיש, כן שמעוןדרני

 ת 1 ר עה
 וגאו-ה. מפרדם וויפרי בטחתה גם הס כן אסרו. ססורא הינזא ור, שרי  וופרא סר ג( ע"ב. ט-זנדה
 שינויים. אינה עור וע-ש שרי. ממורא חיננא ורב אוסר וופרא סר הפדר. מהופך לפנינו  בגמראאבל
 ואמר זג( שם. שפ הקסמים. בית כדתנש גג( ע-ב. פ-1 נרה רבי. של בשפחתו n~ro כדאמריזןג6(

 ע"ב. פ-ו רנרה. אחרון בפרק רבא דקאמר יה.יגו נס( שם. שם וירא. כדרבי נו( שם. שםרבא.
 .כל. מלת הסנרת' בשרו. את בסים ורחץ כתיב נ,( ע-ב. מ.ו רף הוא בהחולץ. גיבסות כרמוכחגו(

 יקיש. ריש אמר לקמן נרפינן והכי נס( פי. י"ר כויקרא הוא במים. בשרו את ורחץ הובא וויפריכטח~יר
 גם הלא מנחה בר 'צחק רגיגו ליה. גרסיגן לא מזחם בר יצחק רבינו של ובמפרו נט( ע.א. ס-וורה

 מתיר טנחם בר יצחק ר, הגאון כי יצחק רביזו סורי שסע אשר מפני 90( ימד קי,פ סי, וויטריבמחוור
 ולשלחה תשועתו לכתוב צוה בגירין הנתפר הורה בספר כסו ולברך השטת בעית בחומשיםלקרנת

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



173 השרהספר

 טבילה. קודם שיניהן להטוט עירה בנות את משמו אחיתן נללפ מית הנהינה וכןק(
(hpטבילתן בעת נשים צריכות תשונתו! לן והא עדן. נשמתו רכינו השיב וכן 

 לנוא הראוי מקים מיס ביאת צהכין אין המתרים דב'ת נב על אף שיניהן,לחפופ
 כן הככים אמרו שלא לום- והכא כו', לבילה הראוי כל זירא כיבי ס3( בעינן,מים
 דההולץ בגמרא סג( ככרייתא שנ.ני לא לבעלה אשה לענין אבל פהרות. לענקאלא

 וודאי והכא ובנדה, משוחרר. ובעכר בנר חיצץ בטבילה שחוצ'ן דכר כלליכטתו,
 דגר דומיא ועור סד( טנפות, משאר שנא מ-. פששא לטהרות דאי עסקינן,לבעלה
 כן להורות אין אנל והיתר, לאיסור אלא טהרות, לשום טבילתן שאין טשוחרר,ועבד
 רנן בית של נשפתה מעשה דההוא ועוד סק( הראשונות, על tvs להוציאשלא

 ידהדאה תאמר ואס אחרת, טנילה רב' והצריכה ששה נין עצם לה ונטצאשטבלה
 דרבנן ועוד עלה, דפלינ וליכא הוא דמימרא חרא כרבים, הלכה ורבים וידאדהוא,
 ביתו נתוך אדם ילמד לשלם רבא ה-ש דאמרינן קו( וקכעוה, עלה ממכובתראי
 אשה לענין שמעתתא ההוא וכולה ממקנא עד וכו' קמטיה בית מדיחה אשהשתהא
 ואין טתיס, פראי כלנו חטאת מ' שפסקו קשמיוס מהרות, היו לא רבא ובימילבעלה,
  שלטה סי( :  לטהרינו טהורים ט.ס עלינו לזרוק ישיאל מקיה שיבוא עד לפהרהלנו
 שלא וגרב וחבורה גלר כל מעליה שתסיר איטה שצריכה ועוד pp) ניעי יצחקבר

 המנה שעדיין לפי הוצצת, אינה שש שלשה עד הקזה של מכה בשרה, עליחצו'ן
 קרטופנח. ע4 המכה ;ל שעלתה לפי קע( הוצצת ואילך מכאן ופתיחה,לחה
 לא יומי תלתא עד דכוסילתא רבדי הני חמא נר רמי כדאמיינןע6(
 היצין אינו לה אם קצירא שקורין שכעין הולי ע3( הייצי, ואילך מכאןחייצי,
 נקרא ואימת חיצון( יבש חוצ'ן איני לח שנעין לחלוף מר נראתה כג( חוצ,ן, יבשאם

 ערותה
 :"גה יצן הביא 635( ,צר תלם מ' ציצית בהלכות 11שרי משהזור וכן בו. עליה להשיב השוןלשי

 35( )צר נ"ל סוהרש-ה להרה,ג בסבוא ועיין וכוי שמעה ומפ.1 מחם בר יצחק ר' ם אחותוהגברת
 שטעאי .כך מחלוקת ר.ה ע"ב ז' ב"מ ברש.' :וכר וכן לכיפה ד.ת ע.א ס.1 שכת ברש.י נזכר .כישהביא
 ד"ה ע"א ט' יבמוכח או. ד"ה ע"ב כ.נ שם ברש.י :זכר וכן בעי:'". מראה מנחם בר יצחק ר,טשום
 אחותו בללפ מרה הנהינה וכן ס( במרדכי. נוכר וכן יצא. ר"ה ע"ב מא נ'פין בשט, נוסר וכןה.ג.
 ובאיסור כללפ. מרת כתוב רע.: סי' ובפררם כן. עירה בנוח את ס:המ( ב"ר 'צחק רבי )שלמשסו
 הביאה וכן בללפ. וצ'ל ונילא. סרת כחוב 11'טרי בטחז1ר אכל שפ( 1:0קר )כך בללפ סרתוהיתר
 635.בצד

 ובן.
 :.ע. רכ':1 השיב ובן ק6( שמעה, שממיו מחס בר .צחק ר, של אחוש הנברת ;גנה

 הראוי כל וירא כרבי קג( :.ע. רש.' השיב וכן כתוב 1ויפרי במחזור אבל והיתר. ובאיסור בפרדםוכ.ה
 בי'. ועבד ר:ר ד1מיא וער קר( ע.ב. מ"ז יבמות ליבטתי. רהחולץ בנברא סג( ע.ב. ס-1 ורהלבילה.
 בשמחה טעשה רההיא ועור ק:( ל.ח. הערה לע.ל עדן שלם. רף שחסר אחר א, בכ"' מתחילפבאן
 התימת הוא נ"ע יצחק כר שלמה ס,( שם. שם רכא. דרש דאמרינן סי( ע"ב. ם"1 :רה רב'. כיחשל
 ערן" ,נשטתו המלות אכל השובתי לך והא ניע רבצו השיב וכן לעיל שהובא החששה על 1-לרש-י

 המעה"ק השיף ויל, יצחק כ.ר שלטה וויסתי יבמחז,ר נ-ע בפררם הוא וכן הטעתיק. הסיףבחתימתו
 אבל .זצ"ל. גפ רי' נרגיע המלות היכיף וצ.ל יגהק בר שלסה ר' רבינו כתוב א, ובכ"י ,ו-ל.מלת

 מעליה שתסיר אשה שצריכה ועור סח( תט'ר. שחותם כמו יצהק בר שלמה לנכון הוא והיתרבאיסור
 ער רבדי" הנו חמא בר רטי כראטרינ, קרמופנא המכה על שעלתה .לפי סע( ע.א. ס-ו נרה נלד.כל

 ער הוצצת ואילך מכאן טן המרפים או המעתיק שהשמיפ וויפרי בטחזור נשמפ חייצ' ואילךטכאן
 קרמ1פנא. לפני בפעות כפרדם קרמופ:א. כ( והיתר. ובאיפור כפררט נם לזכין כמצא חייצ'. ואילךטכאן

 כפרדס. הוא וכן קצירה. שקורין שבעין וחולי OD ע"א. ט"ו נרה רבר'. הני חטא בר רמי כראמרי:ןע6(
 לפלוף כתב ע.א ט"ו נרה רש.י וגן קצ'דה. שקורין איתא אי ובכ"י והיתר. ובאיפור הימרי.ובסהוור
 יבש חוצץ אינו לח שבע-1 לסלוף מר "דאסר כג( אוינענפריעפען( )ראם chassie המלה והואקצידא
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 ביותי עוצמת ואם לטעלה חוצץ העין בב ביחור עימה פותחת אם לירוק, משטתחיליבש

 עלתה לא ביותר עצמה או ביותר עיניה פתחה יומנן רבי ראמי עד( למטר,חוצצת
 ומרחקת כפיה ופורשת ולכאן, . לכאן זרועותיה פושריות כשטובלות ו פכילה5ה

 אשה לקיש[ ]ריש יוחנן( )יבי דאמר טס( ביגיהן. המים שיבואו כרי מזו, זואצבעותיה
 ורועותיה פושטת אורגת כשהוא אשה של דיך שכן נצולתה, דרך אלא תפכורלא
 חיצצת, אינן שלש חוצצת, קשורה אחת גימא הונא רב בר רבה אמר לי( ולכאן.לכאן
 גיס.נן ורני אחת, ]ניסא[ אלא לנו אין אנו אמר .וחנן ורבי יורע, אינישתים

 למים בשיו בין חוצץ דבר יהא שלא פ'[, י"ר היקיא במ.ם, בשיו את ורחץבניייתא
 בטסכת רשמעתתא ממטקנא שמעינן שערו, ניהו ומאי לבשרו, הפפל את בשיואת
 לה עלתה ולא הוצץ סקפרת שאינו כין מקפדת בין אחת אחת קשור שערו דרובנדה,

 ושתים חוצץ ומקפדת מיעופ נמי אי ולטבול, לחוף וצייכהפבילה,
~sw1 קשורין שערות 

 בבשרה הנמצא דבר כל ושאר חוצ*ן, אינו מקפדת שאינו נין טקפדת ביןביתר
 טבילה לה עלתה לאו אם שניה, פעם ולפבול לחוף צריכה בו מקפדת אם לטב.להסמוך

 ושאינו חוצן עליו המקפיד כל הכן זה מקואות במסכת דתנן עז( לבעלה,ומותרת
 בליל לפבול חייבת הזה בזמן דאשה מהתם שמעינן ועוד חוצץ, אינו עליומקפיר
 יהא שלא החסה, לשקיעת מטוך אלא טובלת אינה בשביעי איתה עושה ואםשטיני,
 מדאור"תא, וראית אזכה דהוה מודי קורם-שתחשך, בעלה עם לשמש ביום פנאילה
 תפהר ואחר כדכתיב יום. מבעור לנקיותה בשביעית פובלת שזבה פי עלשאף
 שבעה שצריכה פי על שאף יום, מבעוד ואפילו תטהר מעשה אחד כ.ח[, פיו]ויקרא
 לשבול יכולה זבה לפיכך כנולו. מקצת אמרינן מקצתו שהשבה כיון עת(נקיים

 ספק. לידי תבוא שמא כן, לעשות אסור חכמים אמרו אבל תורה, דבר יוםבמבעוד
 מה כל ותסתור שתבעל, אחר דם ותראה מיד טבילה לאחר לאלתר תכעלשמא

 זו לזבה הדין והוא כן, לעשות אסור ולפיכך למפרע, נדה נועל ונמצאשלפניה,
 כולה מכדי לאביי פפי רב 4ה אמר ס( ההם, נמי ונדאטיינן עע( ביום. סובלותשאינה
 ואהד רתניא שמעון, דרבי משום ליה אמי דשבעה ביסמא לפבול שווינהו זבותספק

 כן לעשות אסור הכמים אמרו אבל המהר, מעשה לאחר אומר שמעון רביתטהר,
 היכא נמי הרין והוא פ"( בשביעי, דתפבול היכא והיינו הספק. לירי תבואשמא
 שסני, בליל או ההמה, לשקיעת סמוך אלא תטבול לא הילכך בשביעי,דפבלה
 ולא שכדני ליל עבר שאם כנון ביום. טיבלת אינה לזמנה, חוץ לטבול באהואפילו
 שמא בתה, סרך משום תפבול לא שמיני ביום אבל תשיע., ליל עד טמתנתטבלה

הערות
 ולפזינו ע.א ס,ז נדה בגמרא והוא והיתר ובאיטר ווטר' וגסחוור א' בכ"י שהוא כ6ו הוספתיחוצץ".
 מלאות שחס עינים חולי בעל פי' לשן בערך המוםפי וכתב העין צואת לפלוף זפ" עוקכא סראסר
 חוצק. יבש אם חורק אינו לח אם קצירה שקורין שבעין לפלוף אמא סט ובפרדם עב. ורירליחות
 רבי ראמר טס( ע"א. ס,ו נדה יוחנן, רבי דאמר ער( לפנינו. כסו וש"ל המעתיק ע-י המאמרנשתבש
 וויפרי במחוור למון ונאמר שם בנמרא שהוא כמו לקיש ריש ראמר מל כו'. תפבול לא אשהיוחנן

 הוזא. רב בר רבה אמר עו( אחד. והכל לק"ש ב, שמעון רבי ראמר הנירמא והיחר ובאיפורובפרדם.
 ככלו, היום מקצת אפריון מקצתו שישמה כיון עה( 6"ו. m~e מקמות. בססי רהנן ע~( ע"ג. ס"זנרה
 היזם מקצת אטריגן השכ'ע' ומקצת נקיים וי שישבה כיון הני' וויפר' בסהוור אגל בפרדפ, גם הואכן

 מקצתן שישבה[ ]צ.ל בה שיש כיון הנירפא והיתר וכאיפורכבולו.
~1DW 

 ולאכי'. לרבא בנסרא לפינו לאבי', ספי רב ליה אטר ס( ע"א. ס"ז נרה התם.  נמ'  ובראמרינןיי.  ככולו. היש כקצת דאטרינן
 וויסרי כמהנור אגל .היחר. וכאיסור בפררם, גם הוא כן כשביעי. רפגלה היכא נסי הרין והואטס(
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 ביום פבלה אמי שתאמר כן, כמו לעשות היא ותלמד ביום מובלת שהיא בתהתראה
 תעשה והש בשמיני, היתה שעשתה שאמה תדע לא והיא ביום, אטבול אנינם

 יסקו שלא שמתייראה האונס מחמת אבל זבה, ספק משום לעשות שאסורבשביע.,
 גנני משום לטיחש דאיכא היבא או סותר, נוים מפני סכנה מקום כנון )סג( נוים,לה
 או בתשיעי, או שמיני, ביום פובלת צינה, משום או דליליא, ביעות'תא משוםאו

 בץ נדה רב אמר נדה. במסכת פנ( אם-ינן והכי ואילך, משמ.גי שתיצה יוםבאיזה
 אידי ורב פס( בתה, סרך משום פד( בלילה, אלא תטבול לא בזמנה שלא ביןבזמנה
 גנבי, משום יעקב בר אחא ורב אריוותא, משום פו( דתמניא ביומא אסכיל אניןבר
 הכי למיעבד איבא נמי והאידנא אבילאי, משום ורבה פ~( צינה, משום יהודהורב
 אינה מקוס מכל בלילה, אלא תטבול לא סכנתא דליכא וה.כא סכנתא, דאיכאהיכא
 הואיל הספק לירי תבוא שמא בה ניחוש דמאי הכוכבימי צאת ער להטתיןצריכה
 והלכתא פח( תלמורא, פסיק נמי והתם בשביעי, פובלת אפולו לה:ש אין וגא,ומחשיך
 שמטהית דמתוך תחוף. לא פבילתה בליל אבל בלילה, ופובלת ביום חופפתאשה

 כאמצע פבילתה ליל שאירע כנון ביום, חופפת ביום לחוף דאיפשי היכא האטבילתה, בלי שתהוף מואב חששא האי משום לאו ואי שפיר, חייפא לאלפבילתה
 שפ"ר, חייפא לא אים- פב'לתה נפיל חפפה דאי מפי, שפיר דהני משום החול,ימי

 בערב חומפת שבת, במוצאי פבילתה שאירע כנון פט( ביום, לתף אם,צר דלאוהיכא
 יסים שני הלו ואם ראשה, את ותחוף שתחזור עד שבת בטוצאי תטבול ולאשנת,
 יכולה אינה דהשתא פיב, יום של שני בליל פבילתה לה ואירע שבת, אחרפובים
 שתקריס דמופנ שבת. מבערב חיפפת פכילתה, שלפני ביום ולא מבילתה, בליללחוף

 ותכפל אחת, לילה בעלה עם לשמש משתאחר יומים או יום פבילתה קודםחפיפתה
 בבל ומתבלינן הזוחלים, על נוספים -בו לשמא חיישינן לא והאידנא 5( ורביה,טפריה
 לן מבירא ולא 5"( הוא שכיחא דלא דמילתא תשרי, ביומ. בין ניסן ביומי ביןנהרוה
 כל ומחזקיגן עלן, מחמירינן ואילך זירא רבי מתקנת 5ג( ; כשמואל ולא כרבלא

 לירה, קודם דם ראתה דילמא בזב, כיולדות קיימא, ולד יולדות בין ממילות ביןהיולדות
 עד לירחה בימי לבעלה פהורה האשה אין וה,לנך זירא, בדרבי זבה נעשיתיבו

 הוה בזטן האשה לפיכך הוא, ופועה בזוב, ילדה שמא חוששין נקיים, שבעהשתפסוק
 סופרת פסקה אם לנקבה עשר וארבעה לזכר, טומאתה ימי שבעת עליה שעברולאחר

 ערותה
 במחזור סותר. נוים ספני מכנה טקום כנון פג( א'. בכ.' וכש בשמיני. דפבלה ה.כא הדין. והואהנ"

 כנין הג'רמאוויפרי
 שעושיי

 ביום לעשות טוהר אותה ומכין בסקלות אחריהם שרודפים סק.מות בכסה
 אחרות nUID1 החרים או באבנים או במקלות אחריחם שרודפיט במקומות כמו הני' ובפררםשמיני.
 ומרנסין ובאבים במקלות אחריהן שרורפין בסקוסות כגון הגירסא א' ובב-' והיתר ובאיסורמוהר.
 עיין נחה. מרך משום סו( ע-ב. ס.ו נרה כו'. בזמנה בין גדה רב אטר נדה במם' פנ( סותר.אותן

 ובעל דתטניא. ביוטא לטפבל בגרש אירי ר' אתקין שם בגמרא אבין. בר אידי ורב פס( שם.בפירש.'
 שם בגרה למאמרם וכוון היוחפין דברי ~הוא בגרש והתקין הביא אבין בר אידי רב בערך הרור~תסדר

 אבין". .בר המלוה גשמפו בגמראולפסיגו
 פ"

 אבולאי. משום סו(ירבה אריודנ פ" אריוותא, משום
 ע.א. ס-ח נדה והלכתא. סם( שם. ברש"' ע"י אבילאי פי' רבה, שצ"ל בשם ומתוקו רבא הגייבנמרא
 המלות שתחשך ער בס:.ש- תסבול ולא בע"ש .חפפת שבת בתוצאי הגילחה ליל שאירע כגוןסט(

 חיישיגן. לא יהא'רגא 5( טובו, כלתי כי סובב סיפן הטויל הציג לכן בפררם. הטריםשרשמתי
 ובכ.י והיתר ובאיסור וכפירם וניסרי במחזור כשמואל, ולא כרב לא לן מבירא ולא 65( ע"ג. מ.השבת
 בפרדם מתחיל בכאן ואילך. ז'רא רב' מתקנת 5ג( כאבוה. ולא כשמואל לא לן טכירא ולא הגירסאא'
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 על יושבת שפבלה ואחר ומשמשת, ופובלת דם ראיית בלא בדקה נקיים, ימיםשנעה
 לובי איכעים מלאת עד לבעלה ומיתית מהורין, רואה שהוא דמ.ם שכל טוהר,דם
 אלא צריכה, אינה בריקה ואפילו לה, חואי פוהר דם לנקבה. וששה ששים כלאו

 שום בלא 5ג( ראייתה ביום ומשמשת מבעלה לפרוש צריכה ואינה ותלךתשמש
 סופרת בינתיים פסקה אלא ללידתה, שבוע.ים בתוך ראתה לא אם נקנה ויולדתטבילה,
 בתוך בתשמיש אסורה שהיא פי על אף לה. ועולין עצמן שבועיים בתוך נק'משנעה

 רואהבהן שאינה לידתה ימי הכמים שנו שכך לה, עולין סם'רה לימ' מיהוה'טבועיים
 מכל שבועיים בתיך אכל ותשטש, יצנועיים לאח- וטיבלת ז.בתה לסמירת להעולין
 שבועיים. וטמאה כתיב דהא נקיים, שבעה בהן ספיה אפילו לשמש, יכולה א.נהמקום
 ער אסורה הוא לעולם לירחה אחר נקיים שבעה פסקה לא אס אבל ה'( "ב)ויקיא
 פסקה אם נמי וכן הטהור, ונפתח הטמא נסתם דבעינן ותטבול, נקיים 'טנעהשתפסוק

 ארבעה מסוף או וכי, של מומאה ימי שבעת מסוף יטל'?ה או ימימ שני הדםמן
 לבעלה מוחית והיא טה-תה מימי הנקיים הימים שאר על.הם מופפת נקבה, שלעשר
 לידתה, ימי דקתני מתניתא כהאי ליה מבירא רנא דהא 5ד( הלכה וכן ה'מ.ם.שאר
 ופסקינן כותיים, בננות נראמרינן זיבתה. לספירת לה עולין בהן רואהשאיגה
 כרנא הלבתא ורבא אביי דוכתא דבנל משוס כרבא, הלבתא אחא דרב בשאילתות5ס(
 לנקבה ושמונים לזכר ארבעים מלאת וביום : כאנ.י שהלכה קנ"ם יעזל מהלכותבר

 רואה. אינה ואפילו הלילה, אותה לשמש ואסורה מבעלה, לפרוש צריכהלע"ב
 עונה, רבא אמר וכמה, לשם'צ, אסורה פוהר דם על היושבה הכמים שנו שכך15(
 עם לשמש עתה ער שהורנלה מפני כלומר פתוח, מעיין והוחזק הואיל פעמאמאי

 עד הרגישה וטלא כימם לפרוש, תרניש ולא הלילה תראה שמא הככום חשוראייתה
 לעיסה יפה שהשאור כשם תנו 5ח( : הוא פמא דם 15( ראייתה דם והלילהעכשיו
 מיובין. בניה מרובין שדכנה אשה כל מאיר רבי משום חנו לאשה, יפין דמיםכך
 בה שרניל מפני לשבעה, נרה תורה אשיה מה מפני אומר מאיר רבי היה תניא5ט(
 פנילתה ביום עליו חביבה שתהא כרי שבעה. עליו ממאה תהא תורה אמרה בה,קץ

 : לחופה כניסתה כיוםק(
 נערה. חתן וטבוחת 6[]ב[

 שבעה שתשב צריכה נתיציתי, שאמרה ג( ונתמייסה, ל'נשא תבעוה רבא אמרנ(
 קודם לחמוד אשה שררך רם, ראתה הימיר תאוות טהמת שמא החופה, קודםנקיים

 ערותה
 הפרושין אדם מבני .ויש רע-ד סי' בפררם הימפה נמצא זה אחר טבילה, שום בלא 5נ( רע.ר.פי'

 ארפ בני לכמה :ראה אינו וטנהנם לעצטן, ששין הפרשה אלא א.ס1ר משום ולא כן נוהניןשאינן
 קורש שנאמר אישה, זה סנט לא קודש בכל אומר והירושלמי תטעה שמא לחושראין

 רהא 5ר( במבוא. ועיין ב.רושלמי :מצא לא אומך והירושלמי שהובא גסהישראל"
 אחא. ררב בשאלתות 5ס( אביי. ד"ה ובתוס' ע"ב ל.1 נדה עי.ן כו'. ליה טכירארבא
 הוא, סמא דם ין( ע.ב. קי"נ פסחים חכמ.ם. שנו שטך 11( פ.ו. סי' תזריע פר' שא.לתותעיין
 מצאתי הכותב וא:' ומתחיל תומכת, )ר.ל רן .רשום הוספה 612( )צר ו.י"ר' במחוור נמצא זהאחר

 תגי, 5ס( געלה. חתן בשמחת המתחיל שלאחריו במאמר והוא לינשא תבעה רבא אמר וטההיל חייאר, תגי הפיום חכר הוא, פמא רם המלות אחרי א' ובכ"י ה.:. לשון ע"כ וסיים נאזן יהוראי דרבבכה"ג
 המיום הוא בכאן לחופה. הכנסה כ.ום ק( ע"ב. ל"א נרה אומר. נואיר ר' ה" תניא 5ט( ע"ב. ס.ד:דה

 : וויפריבמחרר
 ש-ו ס'י והיתר באיפור NSQ1 וטן רע.ה ם'י ומתחיל בפררם נם :מצא :עלה. התן בשמחת 6(]בכ[

 584( )צד תסב בטי. והובא תצ.פ. תצ"ח בס" שהוא נרה להלכות מוקדם וויסר' במחווראבל
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 תטבול שה-י לאו, או דם ראתה אם הוששין אנו אין ולכולהו עשור, או ימיםחופה
 ראשון ליל דהיינו מצוה, לבעילת הסמוכין ימים לשבעה אכל מצוה, בעילתקודם

 מצוה, כעילת רקודם פבילה לה מהנייא לא דם בהן תראה שאם חוששין אנודחופה,

 דקודם ימ.ם שבעה כל לכנים בנד.ם לובשת היפכך נקיים, שבעה לספור צייכהשהרי
 אם כיוס, פעמים או אחת פעם עצמה את ובודקת במיטתה, לבן סדין ופורשתהוצפה,
 או שנה דם ראתה שמא מצוה, נעילת ליל קירס בליל טובלת דם בהן ראתהלא

 שבעה שמרה לא ואם זו, בטבילה עכשיו ומטהות טבלה, ולא בתוליה בימישנתים
 סליל נקיים שבעה שתשמור ער הראשון בלילה תבעל לא לכן, קודם נקייםימים

 איעסק רבינא ו( חיסור. מחמת דם ראתה חופה שלפני ביום שמא ואילך.הראשון
 אמר ונתפייסה, לבנו הביבא רב של בתו את תבע רב.נא חביבא רב בי לבריהליה
 לכתוב שקבע יוסא האי מטי כי כתובה, נכתב פלוני ליום האשה לקרובי רבינאלהו

 אח- בשכת רביע. יום ער אהרינא, ארבעה ער מ- לינפר לרבינא ליה אמיוהכתובה,
 הנישאת בתולה כדין כתובה לכתוב רביעי יום וההוא ימים, שבעה ער זה רביעימ'ום
 ליה אמר יום., שבעה עד נמתין טעמא מאי הביבא לרב רבינא ליה אמר הרביע..ליום
 ונתפייסה לינשא תבעוה רבא דאמי להא נתמיה, מר, ליה סבר 5א לרבינא חניבארב

 דמם, בה דשכיחו בנדולה רבא ראמי אימר ליה אם- נקיים, שנעה שתשבצריבה
 גדולה קמנה, שנא ולא נדולה שנא לא רבא אמר בפירוש ליה אמר אמר, מיבקטנה
 שבואה אשה וטל דרכה שכן פ.רוש מהמרא, נמ' קטנה דמחמדא, משום טעמאמאי
 מפיא וכד זמן. לאותו להופה ליכנוס רצוני ואומרת שמתעצית בשעה חימור מחמתדם

 נקיים וטבעה שתשב צריכה למינך תימוד. מחמת דם רואה כך בין או זמן,לאותו
 לאורחא, להבעל דהשתא מבילה לה טהניא ולא ראתה אתמול שמא זה, יוםקודם
 יום אוהו עד נקיים שבעה הוה לא דבריהן וקיימו בה שנתעסקה היום למן שמאאו

 מך לינטר הילכך נקיים. שבעה לשמור יכלה ולא הכתובה, לכתוב זמן שקבעורביעי

 של היאשון בליל ותנעל נקיים וצבעה ותשב דעתה על ותתן אהדינא, ארבעהעד
 בתר יומי שבעה רבינא איעכב לחופתן, ראשון בליל להכנם הנחולות במשפטחופה
 ח.ים במים חמירה טבילה וצריכה ס( 1 נקיים שבעה לישב שהתחילה יומאההוא
 לראות זמנה הניע בין ופורש, מצוה בעילת בועל הלכה ו( ; לחיפה כניסתהקודם
 ראתה לא בין ראתה בין בוזרת, שאינה בין ב,נרת בין ליאות, זמנה הניע לאבין

 והיא בכסותו הוא מתשמזש, פרש אלא נרה, כאשה טמנה לרוחיק לאופורש,
 לא התנית כבוד ומ.טום טהור, בתולים דם שהרי מדרבנן, אלא טמאה דאינהבכסותה.

 שלא מי על ואף גמביה, כובה נסים שבעה ומשמרת יותר, ולהגהיקו להחמיררצו
 השכינן נדה נדם בתולים דם האי בתולים[ דם וראתה בע.לה בשעת אלא דסראהה
 זו שמועה על התם ואמרינן ז( זיבה, ציחצוחי בלא למכה איפשר דאי משוםליה,
 עליה יוש13ת כחרדל טיפה דם רואית שאפילו עצמן על החמירו הן 'שראלבנות
 מתכוון שאינו לכתחילה, ואפילו בשבת מצוה בעילת לבעול מותי ח( : נקיםשבעה

 ערותה
 הערה :דה בהלכות לעיל עיין :-ה מהלכת המי.ט שחטר אחר א' זבכ"' :תעלה. חתן .בשמחת1רש1ם
 שאמרה ג( ע"א. ס.ו :דה רבא. אמר נ( שלפ:':ו. המאמר .הוא למשא תבעה רבא אסר מתחילצ'ז,

 פי,. כתוב קה.פה הדס על .כן ;הרצית" "פירוש הפי והיתר ובאיפור ו.יפרי במחוור:תרציתי.
 שערי ה:או:'ם בתשיב'; ק"ן במס. חמורה מגילה וצריכה ה( שם. :רה לבריה. ליה איעמק רבתאן(

 הוא מצ.". ב;'"ת בועל הלכר י( .ק"ע. קם"ח בסי' W"V1 :און :מרמאי רב בשם קם"ד סי'תשובה

 מתה'ל בכאן בטב;. מצוח בעילת לבעול מותר ח( ק.א. ם"1 :רה התם. ואמרכן 1( רע-ו. מ"בפרדם
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 האורהמפר118

 שמואל דאמר כריטואל מותי, דם שמוציא פ. על ואף לבעילה, אלא דםלרוצט*
 דלא דהואיל ציורות. בה שמשיר פי על ואף בשבש בה הכנום סותר דחוקהפירצה
 כמו פקיר, מפקד דם ואמרינן פפור, בפירצה לכנוס אלא צרורות אותן להפילנתכתן
 אלא חבורה, ידי על יציאתו להיות .הרחם, בדופני נבלע ואזו ועוטר כנוסאדק,
 עצמו, להנאת אלא בנין, לעשות מתמון ואינו ויוצא, לו ופותחין בפניו נעולאודצחזח
 והאי פפור, בחבורה מקלקל דאמר יהודית כרבי הלכה לן וקאמא הויא, מטילאופיתחא

סקלי
 כרבי הלכה גטי לן וןיימא  הבעילה, מן.  חשובה שהבתולה רגאזח אצל הוא
 נעילת בועל ס( : טנוון קא עצמו להנאת והאי מותי טתכוון שאינו דבי  דאמראומיון
 ומצא בעל כך ואחר דם מצא ולא בעל ואם שהוא, כל בתולים דם שירציא עדמצוה
 הלכתא  קבעינן  הוה בזמן השתא דהא מיד, ממנה פורש פהורה דאמר לסאןאפיו
 חתן י6( : פהור בתולים דדם היא דפהורה נב על ואף י( ופורש, מצוה בעילתבועל
 הירוש מעשה. עשה לא אם שבת מוצאי עד הראשון לילה שמע מקריאתפפור
 האלמנה את והכונס יג( חייב, נעל אם אבל מצוה בעילת במחשבת דפרודמשום
 מפתו, שעל שסע קריאת זחו חכמים שאמרו שמע וקריאת ינ( פפור, והבתולהחייב,

 אתה ביוך אומי בתולים דם חרואה יד( חייב: וערבית שחרית של שמע קריאתאבל
 במעי זר ימשול בל העמקים שושנת עדן בנן אנוז צנ אשר העולם סלך אלהינוה'

 וו אתה ברוך הפירה, לא וחוק בטהרה שם-ה קודש זרע אהבים אילת כן עלחתום,
 : ישראל בני מקדש אחריו ובזרעו באביהםהבוחר

 קירמטין. דין]נ[
 מקורשת תהא 3( לה ויאמר בפניהם ויקרשנה 6[ ערים יביא האשה אתהמקדש

 : וישראל משה כדת נ( זו בפבעתלי
 קדושין, שליה דין]ד[

 הרשאה, לו לכתוב צריך א.נו אשה, לו לקדוש שליח חניכו את העושה6(

 לקדש פלוני בן פלוני את פלוני בן פלוני מינה משה חתומי נפנינו לו יכתונ כךאלא
 ערותה

 רע-ח. סי' בפררם מתחיל בכאן מצוה. בעילת בועל ט( ע"א. ז' כתוגות בגמרא והוא רע-ז מי,בפרדם
 אחרי ובפררם יותר. aunJ ולא א' בב-' סיים בכאן פהור, בתולים דדם הוא רפהורה גב על ואף,(

 ושם לו. קשה היה מה אדע ולא מובן בלתי כי להירות כוכב םי' הציג פהור רם בתולים ררםהטלות
 ג-כ והובא ע"א, פ.ו ברכיה שסע. מקריאת פפור חתן י6( בו'. נזרו שהחסמים אלא הוספה עורנמצא

 שאמרו שמע וקריאת יג( שם, שם גמרא האלמנה. את יהכונם יג( והיתר. ובאיסור שם, 11יפריבפחזות
 ffQpn נהנו וכך רבי הורה .כך מיים ובפררם והיתר, ובאיםור וו'פרי ובטחזור בפררם "ש כן גו,.חכמים

 שם וזיפרי באחזור הוא כן בתולים.. רם הרואה יר( ונרה.. ובה סרר .נשלם שם ורשום בפרדם נשלםובזה
 בבה-נ הברכה נופח נמצא ויל הרש"ה הביא כאשר עדן. בנן אגוז צנ אשר ט0 ש"פ. סי' והיחרובאיסור

 פ"ז, סי' רכתובות פ.א ובהרא-ש שי.א, סי, סוף נרה הלבות באו-ו נמצא וכן כותיות. הלכותריש

 בתולה וברכת וו-ל הובא תל.ח םי' הרכבי דר' הר-א הגדול החוקר הרב לאור שהוציא הנאומטובתשובות
 והכין שמענה הכין ואנן החכמים בפי הוא קבלה אלא בתלמור ליבא ערן בנן אסו עת נטע אשרשאטרת
 שמרה אהבים אילת כן על חתום במעין זר ימשול לבל עמקים שושנת עדן בגן זוג צנ אשר להאטרין

 : ותקונים בהערות וע-ש אברהם של בזרעו המחר ברוך הפרה לא וחוקכטהרה,
 את תהא וויפרי במחזור לי. מקודשת תהא נ( וע"כ. ע"א פ"ח קידושין בפגיהם. ייקישנה 6(]נ[

 כתובות בתופ' הובא יישראל, משה כרת לי. מקודשת את הרי ש"פ סי, סוף ובאו.ה ליימקורשת
 : כל ד-ה ע-א 4ג ניפין ותומי אדעתא, ד-ה w.pנ'

 והיתר באיפור וכן 586(. )צר תם"ז מי' שם וויפרי במחזור הוא שליח. הבירו את העושה 6(]ך[
 שליח חצירו את העושה שלמה רבינו פירש גוה הובא ש"א פי' פוף ובפרדם ש.י. מי'שם
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או האורהספר

 זו והינשאה כשה בעדים שעשאו ונצליח העדים, ויחתמו פלצי, בת פלאית אשהלו
 צריך כיה להמעט כדי שליח לעשות ורוצה בידו סטון לו שיש ארם אבללמה,

 ביה זתא אלפי תריסר 4ה הווי פפא דרב הא כי נ( קרקע, אגב לשליחלבקנותו
 לעשות שצריך ולפי דביתא. אסיפא אנב אחא בי שטואל לרב נ( ניהליה אקנונהוחוואי
 עתן זה יהא לא לו יקנה לא שאם הרשאה, שם לו לכתוב צריך לפיכך קניןלו

 אותם יתן שאם בדיוקני, סעור משלחין אין וכראמיינן ד( בעדים, שעשאולשליחו

 בנבא כדאמרינן ק( מחר, או היזם לתבעם ינול לו הקנה ולא בעדם שכמאזלשליחי
 ויאסר עדיפ, בפני יקדןצנה לחבירו האשה את וחטקדש נהנו, וכן רבי. הורה כןקמא,
 : וישראל משה כדת זו נפבעת פלוני בן לפלוני מקודשתתהא

 במקום ראיתי אירוסין, בשעת ברכות שבע אוטרין אם וששאלתם 6(נזל[
 דוש. מפורש כי שאלתי, לא ופעם אירוסין, בשעת איחס אום-.ן שאיןהנאונים

 האירוסין בבית אף אוטר יהודה רבי חתנים בבית חתנים נתכת מברכין ששנינו3(
 עמה, וטתייחר הואיל ]ביהורה[ )ביהוד( אלא ג( אמר לא יהודה ורבי אותה.טביכין

 טיצין וכן כמרובין, והלכה ס( חביייו, עליו חלוקין כן פי על ואף אביי, כרספרשו(
 1 סקוסבכל

 שבסקוס ידעתי נשואין, בשעת אירוסין ביכת מוכירין אם וששאלתם 5(נן[
 בבית חתנים ברכת מברכין שנינו שהרי נ( ברבי. פעם ויש אותה, מזכירין איןנדול'ם
 ואירוסין חתנים, בנית חתנים ברכת קתנ* ולא האירופין, בבית אירוסין וביכתחתנים,
 שית, בריך אפוי רב בר דסר הילולא לני א.יע אסי רב ואסרינן ג( חתנים,בבית
 ואשר תשסה, שמח תשיש, הרוש יצי, ואשי האדם, ועצר אורגל השיצה, הןואלו
 וכן לא ותו בריך שית ואיע שבע, כאן ה-י וארוסין ברכת סנרך היה ואסברא,
 * לכפלה שסים אגס מוציא נשואין ביצעת והסוכירההלכהי

 שהיינן אחר, ביום ונשואין אירוסין ברנת שסנרבין טקום וששאלתם 6(]ן[
 וסברכין אחד, ביום לעיפותם רנילין 43 בסקוסעו אבל ראיתי, לא זה טנהנוערמת
 יין תותן וחווי הצותה, אירופין וברכת האן ברכת ראשונה וסברך אחר, בכופשתיהן
 בנחים, סעודה וסוערים שמותיקין ובסקוס נשואין, ושל ברכות ושש היין ברכתשניך
 הוין כ! עושין ואם חתנים, נסכת בראשונה לברך אשחור נופה ורעתי בייניניאה

הערות
 44111 אלפא ההיפר ליח הוו פפא ררב הא כ' כ( ע-ש. שינויים איש שט ויש כו'. אשה לולקרש

 שם ב-ק וכראסריון. י( אבא. בר שטואל. לרב שט בנסרא אחא. בר שסמל לרב ג(  ע-ב. ק"גב"ק
 ; שם שם קמא. בבבא כראפר.נן ס( אי!. ר-ה בתום' ועי"ש שלפניו,בפרפר

 טרש.י.. ,ךןשוכדרן ורשום )586( הס.ה סי, gg וותרי מסעור כן גם הובא וששמ"ע. 6(11ץ*
 בייחור. אלא ג( ע-ב. ו' כתובית כף. סכרני! ששנים י( שי"א. סי' והישר באיסור 1ה כל הובאוכן
 שם. בוטרא לפנים הם וכן ביהודה, אלא הני' חיפרי בטחעי אבל ביחור. אלא והיהר באיסורוכ!
 הכעס לשאול הוצרך שלא שאמר והכוווה והיתר. ובא'טור וויפרי. במהור חוא וגן אביי. כרטפרשי(

 כסוחו הלכה אי! בזה וגם אביי כרמפרש ביהורח אלא אפר לא יהורה ר' נם דברי ספורשוטפעסו
 : מבריו והלכה הנ" באו"ח אבל וויפרי. כמחוור תא וכן כמרטין. והלכה ס( רבים. דהויכת-ק

 שהרי ג( שי"כ. טי' והיתר מאיסור תם"פ טיי חיגרי בסח1ור השא גו,. סזכירין אם וששאלתט 6(]ן[
 בר רטר הילולא לבי איקלם אסי רב מפריזן ג( ע"ב. ו, כחובות כו,. חהגים כרכת טברכיןשנינו
 : בריה הסר בהלוליה אשי רב לבי איקלם אסי רב ע-א ה' ביבבות בנטמא אשי.רב

 שיר. פי' "יהר ובאיסור 578( )צר שם וויפרי בטחער מ"א ט'. *סברכין סקופ יששאלהם "נז[

 אכל והיתר. באיסור נם הוא כ! כו'. אחד במם שהיחן וטברכין אחד ביום  לעשותם רגיל'!3(
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 בראשונה וביכו הואיל לה יש מקום כי לבטלה, ברנה בערבית שעושין שנייהניכה
 נברכת ונם ולברך, לחוור להם ולמה לחופה, כניסתן הוא שזו דעתם נלו נשואיןברכת
 ברכה עד לחופה להכניסן דעתן ואין הואיל ברכות, שבע יברכו לא שבגתיםהסזון
 במעונו שהשמתה אבל כתובה, נכתבה לא שעריין חופה, אינה הראשונהשנייה,
 שהן באסונתא, שערי רמו מכי פפא רב אמר אימת, מעיקרא דאמרינן ג(מברכין,
 יחורו ולא מזומנין, החופה צרכי כבי אירוסין ובשעת הוא.ל נמי והתם נשואין.צרכי
 ; כמעונו שהשטחה מברנינןבהן

 אם אכן שאלתו, פירש לא הוא, המנין מן האבלים אם וששאלתם "(]ךץ[
 בכתובות ששנינו הוא 3( הסנין, מן אם שואל, הוא ולתפילה לקדושה או עשיהלענין
 אין רחבה ובזוכת המזון, לכרכת ד( ההוא תניא כי ואוקימנא ג( הטנין מן ואבליםחתנים
 יוחנן דרבי דמילתיה דשמעתתא וממקנא הדין, מן אבלים אין וודאי ובההוא עכשיו,לנו

 לה: קאמר רהבהבברכת
 הזכית בה שאין ביכה לאחר אמן העונה ששנינו נ( מאחי יששאלתם "(]ם[

 שבקדיש, אמנים ועל הסזון, דברכת היחמן על אמן לענות מהו יתומה, אסן זההשם
 אמן העונה זה יתומה אמן ד[ יקר[ ]כי יעקב רבנא של מררשו מבית שמעתי ואניג(

 בהלכית מפורש הוא וכן ה( שעונין, מאחרים ששמע אלא בינה שום שמעשלא
 ועור היתנהל, אטן דאמרינן ו( שבבבל רבותינו תקנו לחנם שלא עיקר וכןנרולות,

 ערותה
 אחד. כוס על שתיהן מבלין אין אך אחר. במקום לעשותם רגילין במקומינו אבל וייפריבמחזור

 : בפירש"י ועיי"ש לא, ח' כחוכות כוי. פפא רב אסר אימת מעיקרא ראסרינן"

 חסר וויפרי במחוור אבל שפח סי' והיהב באיסור גם סובא הסנין. טן האבלין אם וששאלתם 6(]דז(
 ראשין מיום חוץ הם המנין מן אבלים אפ וששאלתם זה לפני נמצא שם והיתר ובאיסורזה,
 הטנין טן אכילים ואין הוא. ראשון יזם זאבילות טרירות ריקי סינר שסע מר, כיום ואחריתהסשה
 המנין מן אבילימ ואילך ימווי, של ראשון DI'D אבל המווי, לברכת ולא לקדושה ולא לתפלהלא

 לקיומה נמי וכן  המין בברכת מוקימנא הסנין טן וסבילות חתנים בכתובות ששנינו ותא ווולכל,
 ברכת וראי המנין מן אבלים ואין בעשרה אבלים ברכת יוחנן ר' שאמר  ומח ראשון מיום לברולתפילה

 ואוקיסנא. נ( ע"א. ח' רף בכתמות ששגינו הוא נ( ע-כ. הסנין סן אינו ראשון 'ום שהוא קאטררחבה
 הביא 001( )צר ליב סי' חיים בארחות כו'. רהבה וברכת הסזון וברכת ד( בתוס'. וע-ש ע"בשם
 חכמים שאסרו שה המנין מן שהאכלים אבלים של המזון ברכת לענין שריפוא רכ הגאון כהב11"ל
 שהיו אבילים מברכת שר-ל ז"ל הגאונים פירשו הסנין. מן אכילים ואין בעשרה אכילים נתכתדל

 טקבר שבאין אחר שנהגו בזמן עושין ה.1 וכן רחבה. ברכת שמה נקראת וכן ברחבה בשורהעושין
 כו'. ומגרכין יין של כום ומוונין האבל לבית הולבין או האכילים כל ברתכה בשורה עומריןהמת
 עיין ע"כ המנין טן אבילים אבילים של פון ברכת אבל הסנין. סן אבילים ואין בעשרה 11וכרכה

 : שע"פ סי' רעה יזרהבפור

 ובאיסור 687( )צר שם וויפרי במחזיר נ-מ מובא זה אמן. העונה ששנינו מאחר  וששאלתם 6(]10[
 של מדרשו מבית שסעתי ואני ג( ע"א. מ,ו ברכות ע"ן אטן. ~mip ששנינו נ( שפה. סי'והיתר

 "בר הופפת' יעקב.רבנא
 יקר-

 יעקב ורבינו לשינוי כמו הוא באו.ה אכל וויטרי. במחוור w~nm כסו
 ששמע אלא ברכה שום שטע שלא אמן העמה זה 'תוטה אמן י( ז"ל. רש"י של רבו הוא יקרבר

 ד"ה גתוסי הובא וכן שם, בברכות פירש.' וכן שעוניןימאחריהם
 אטי

 אמן ערך בערוך ועיין ייעטה,
 רמחייב הן הן אטר הונא רב ייכסה אמן הוא איזה ע"נ י"ב דף פ"ה ברכות הירושלס' אתוהביא

 חייבין שאסר גאון ציק כהן רב בשם הובא השלם ובערוך עני, הוא מה ירע ולאלטברכה
 שמע ולא אסן העונה כי אמן יענה כך ואחר החון מפי וברכה ברכה כל ולשסוע לשתוקהציבור
 אמן דאסרינן ו( פ-ו. ברכות בבה"נ עיין נרולות. בהלכות מפרש הוא וכן סן יתומה. אסן הואהברכה
 וויפרי ובמחשר בקרישי אמן ואסרו הג" 11.טרי במחוור אבל והיתר. באיסור נם הוא כןריתגדל.
 שאיע פי על אף הפווןי בברכת אסן הרחטני9 ואחר קייש גמוף לוטר שנהני וטה ון.ל הביא 55(לצד
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 כיח ]ירמיה ה' יעשה כן אמן שנאסר נקשה. אחי אמן שאמר הנביא בירמיהמצינו
 הקדו.צ מאת שמנקש כלומר דביים, אמנת בו 'ש אמן חנינא בי אסי רי ואמוו'[
 נאמר אנו אף ריצוי, דברי אחר אמן ירמיה שאמר וכיצם הדביים, שיתקיימו הואביוך
 שכיתנדל יטלמא ויהא המזון, בברכת שאומר הרתמן כגון תחינה, דביי אחראמן
 : יצחק בר שלמהו(

 הביאו שקדש ולאחר כיהר, ונשואין אירוסין שעשה אהד בחתן מעשה "(]י[
 ולאהר אירוסין, וברכת הגפן, פד' בורא המביך וברך אירוסין, בוכת עליו לכרךכוס

 אמר ולא שכה נשואין, ברכת לברך אחר כוס והביאו'לו שתה, אירוסין ברנת"בבירך
 מנפן פרי בורא תהלה בירך 'טהרי מעם, מה ושאלנו רבי, והחזירו הנפן פייבורא
 עצמו לפטור 'נול נשוא.ן של אלא א.נו שני שכום פי על ואף אירוסין, ברנתעד

 הואיל, דאירוסין, רא'ט:ן נכוס ש,צתה פי על אף הגפן, פרי בורא של אחתבברכה
 הוא שאפילו בסעודה, אשוחה דהוה סירי הנפן, פרי ועל הנפן על בגתים אמרולא

 דקבע סועד שאנו רבי לנו וה'ציב ראשון, בכוס אלא מביך אינו כוסית עשרהשותה
 ובנשואין לחוד, נשואין וניכת להוד א'רושן דביכת קבע לא ההוא אבלסעודתיה.

 'וצר שהבל, שש, אלא אינן הנפן פרי ]בורא[ ובלא ברכות, שנע ]רבנן[ רתקינוהוא
 לברך ח"ב לפיכך ברא, אשי תשמח, שמח תשיש, שוש וימני, תרי האדם, יוצרהאדם,
 שנהגו זה שמנהנ לחור, ונשואין לחוד ראירוסין נשואין, של בכום הנפן פריבורא
 שאם לאירוסיןי סעורה לעשות רוצים שאינם לפי אחד, ביום וניצואין אירוסיןלעשות
 כל בסעודה ירבו לא אם ולקרוביו להחן גנא. יהא נשואין, קודם אירוסין לעשותרוצין
 וכן אחת, כסעודה ונפטר ביחד, וגשוא'ן אירוסין שעוש.ן ארם בני יש ולפיכךהיום,
 על אחייו לנרך צריך דאייוסין, ראשון בנוס המכרך ש,טתה שלאחר רבי לנואמר
 : כן מלעשות נמנעים הם ארם בגי ותמיהות פורח מפני אלא הנפן, פרי ועלועפן

 ברכת לברך מהו ביחד, ונשואין איוסנן שעושין במקום ליבי שאלו "(]יגל[
 שנשאר מה שתה לו אומי כן לעשות הרוצה רבי ואמר אהר, בכיס וניטיאיןיברך
 על קדושות שתי אומרים שאין לפי נשואין, כרכת עליו לברך שני כוס .ומיזגבכום,
 קרי קרושות שתי לאו דהני לזמר ואין חניל:ת, חבילות מצות עושין שאין אהר,כום
 הוא, המוון וכרכת ק'רויצ נבי רהא הן, קרויצות שתי בנכות שתי רכללהו,
 ראסרינן והא ג( מסחים. בעיני אהר כוס על קדושות שת' אומרים אין דקאטיינן3(

 הני אחד, כוס על קרושות שתי אוסרים שנה שסע וכו' תמני מינה שסעבפסחים
 ! רני אמר כך ד( בלבד אהר כום אלא לו שאין אפשר כדלאמילי

הערות
 תחתיו בנו שלטה להטליך רוד כשצוה בטלכ'ם קבלה כדברי אסן מצינו שכן ברכה, היתשאחר
 ירמיה גם הטלך. אדרי אלהי ה' יאמר כ! חטן ושמר המלך את יהוידע בן מיהו ויע! א'()מ"א
 בר שלמה (( ונוטר. ה. יעשה כן אם! ה:כ'א ירמיה ויאמר כ.ה( )ירטיה הביא תניה דברי אחראמר
 בר שלמה כתוב והיתר באיסור אבל 587( )צד וו"רי בטח!ור הוא וכן ויל רש.י חוסם כןיצחק.

 ; המעתיק הום'ף זה עדן.. ":שמתויצחק

 כלקופים נמצא וכן שי"ג. סי' והיחר ובאיסור וויטרי. גסח!ור גן גם הובא אחר. בחתן מעשה "(]י[
 : בחהן מעשה המתחיל ע-ב( נ"6 ודף הפרדם ספרבסוף

 בסוף בלקוטים וטן שי-ח. פי' והיתר ובאימר 588( )צר ו!יפרי במחזור הובא לרבי. שאלו "]4א[
 והא ג( ע"ב. ק-ה פסחים פסחים. כערבי דקאמרי:ן נ( שלפ:'1. כמאטר ע"ב נ,פ רף הפררםטפר
 אחר וויפרי ובמחזור נ"ל לרש-י הכירה רבי. אמר כך ד( שם. שם ט'. תט:' ש.מ בפפחיםראטרינן

 בטפר ועיין תם. טיים ובטופו כו' זה על השיב תם ורבכו תוכפות( )ר.ל וץ ורשום הוספה נטצאזה
 ! תרכיב סי'הישר

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהספר192
 את וכתבו אהד, ביום ונשואין אירוסין שעשה בא"י מעשה שוב 6(]הכ[

 ההתן עמד שבאו ולאחר שם, שנתאספו הזקנים לפני התוגת לבית והכיאוההכתובה
 אחר יבא קדושין, טדי להיתן קרובין ולא כשרין, עדים ומינו ארוסתו, אתוקידש
 פעיות שתי אמר ואיקפד, רבי שמע הבירו, את נס וחתם בכתובה וכתב עדיםמאותן
 קלין שטר עיף אלא בנתובה, לחתום רינן אין קדושין שעידי אחד העה אותוטעה

 אלא הותסין העדים שאין חבירו, לעד חותם ער ראין תכירו, את שחתם ואחתפתובה,
 בית הביאו הים[ ]למרינת מהן אחד 'לך לסחי או חיוט HbW העולם[ נה,קוןל"מ
 יר חתימת הכרת כאן ואין אחת, שכתיבתו העדים טן האמר לפני השטר את"ין

 לו ושיאלין שפר, של חתימותיו לו ומראין בצנינו הערים מן אחד יבוא אם אוהעדים,
 כך ומתוך ]כן[, ידי על פסול היספר ונמצא חתימתו מכיר אינו ידו, כתב הוא זהאם
 חתימתה שאין פסול, שטר הכתובה תהא שלא נרי הערים חתימת לטחוק רביצוה

 דכתובה שטיות שאר נחתימת כתובה וקנין כתובה עירי וחתימת פוסלתה, אלאמקיימתה
 : דעלמא שפרות כשאר אלאאינה

 ביד ונותן נגדו כנף לוקח העדים מן אחר והחתימה, הקנין הוא וכן י(]ינ[
 דאמי כמאן בהזהב הלבתא ומוקמינן נ( לוקח, שהוא כלה, במקום הוי רעדהחתן,
 מקנה והחתן לרעהו, ונתן נעלו איש משלף כלי קנין לן ואת.א לוקח, של בכליוקונין
 כדי בנתובה לראות עדים וצריכין הכתובה, תנאי כל בירו לו נותן שהער ידו עללו

 אין ואם כתובה, של התנאי סכום לחתן שואלין לכך, פנאי אין יאם התנאי,לידע
 חתימת אסרו שלא שירצו, זמן בל לחתום הם יכולין שקנו, ביום בו לחתום שהותלהם
 ביום ונחתם בלילה נכתכ פסול, בלילה ונחתם ביום נכתב דתכן נ( בנט, אלא ביוםבו

 אלא שירצו, זטן נל לחתום 'כולים וכתיבה שטיות לענין אבל הוא. יומא דחדכשר,
 הסי משום ביום, בו הותמין בדבר, בקיאין שאין הכלה ק-ובי מיננין יהא שלאכדי
 : ם פה עקשותממך

 אירוסין, ברכת כך ואחר הנמן, פ-י בורא מברך אירוסין ברכת הסכר. 6(נידך[
 וינגסו דכסא, בנויה לה מקדיש דקא ג( לכלה, ומטעים החתן, וטועם המניך,ושותה
 לשום או אירוסין, לסעודת או אסיפה, בעלי CWD ונשמטין לפניהם, וישוררולחופה
 חבולות,  חבולות מצות לעשות ושלא  כוס, אותז עם נשואק ברנת לברך שלאהפלנה

 שגי כוס יביאו שנית יאספו זמן לאחר אחד, כוס על קרושות שתי לום-ושלא
 יביאו בחופה להם ויזמרו והכלה[ ]ההתן ושותין הוא ושותה ברכות שש ומביךג(

 ולא הזה, הקנין על הס ויחתמו הכתובה, את לכלה הערים בפנ' החתן ומקנהעדם
 הממון, על אלא וחתימה שפר להם ואין קידושיה, ושמעו ראו שהבל הקידושם,על

 להכיר צי'ך לנבות תבא שאם חכירו, את חוחם ער ואין בחותמיו, השפרויתקיים
 כל אלא ידיהם, על גובין דין בית אין חמיו, את אחד חתם ואם שניהן, ידהתימת

הערות
 הובא לא אבל שי.טי סי, והיתר וכאיטר 1588, )צר וויטרי במחזור הובא מעשה. שיב 6(]יב[

 : בלקוטיםבפררם
 ש.כ. ט" והיתר האיסיר 588( )צר מ".ת"ע וניטרי במחוור הובא והחתימה. הקני! היא יכן 6(]ינ[

 : ע"א י.! נימין ביום. :כ"כ רפן נ( ע"א. מ,1 כ.ט כה:הב. הלבתא ומוקמתןנ(

 מקריש דקא נ( שכ.א. סי' והיתר ובאיסור שם. וניטרי בטחוור הובא אירוסין. ברכת המברך 6(]יי[

 ס"ה קידיש'ן עדן לכלה. להפעים צריך דכטא בגנה לה רמקדש היבא הכוסה דכסא. בנויהלה

 זבטח1ור כרכזת, שבע וצ.ל והיתר, באיסור הוא וב! ברכיות שש וסברך ג( הרש.ה. הביא וכןע"ב.
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183 האורהספר

 להקנות ונשכר זריו יהא ביום, מידו קנו לא ואם ד( המעשה' וזוכרים קיים, שהרורומן
 דאינהו לעצמן, ויחתמו[ והם ומסירתא ס( כתובה, בלא ילינו שלא .שכבון פרםלהם

 ההתן מקנה לפיכך קונה, של בכליו דקונ'ן כרב לן וקיימו עבדו. קא הידיהשליחותא
 קידש אפילו אחת, בבת ולכנופ לארוס בא ואם העדים, בסודי לכלתון הנתובה]את
 והשאר וישתה, אירוסין ברכת יאמר עצמו מעשה ועל ויקדש, יחזור שליח ידיעל

 והכוס ו( ישפוך, וישקה, ישתה ברכות שש עליו יברך ו( עוד בו וימזונישפכו
 : קולות לחמשה יזכה טעתה והמשמהו בחופה, לפניו וישוררושוברו.

 ועלתה שטבלה לאחר פהורה וה.א מנדתה פובלת כשהיא אשה כ4]כפר[
 במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך אומרת הפבילה עלמביכת
 : הפבילה עלוצונו

 פסח. הלכות]טז[
 ז"ל. יצחק בר שלמה רבינו של מדרשו טבית מבוארות פסה הלכות6(

 סניך שמוציא ראשון ובככר ג( הני, לאור החמץ את בורקין עשר ארבעה אור3(
 ואח,כ חמין, ביעור על וצות במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 לפניו, ששייר סעודות שתי מזון להצניע ובא לבדוק סיים ולכאן, לכאן וטהפשהולך
 ואומר ד( פיון, "כ ]שטות טכתיכם שאור תשביתו דכתיב העין, טן  הסמוי 8ת  באסורהמכפל

הערות
 וויפרי במחזור אבל והיתר. באיסור הוא וכן ביום. סירו קנו לא ואם ד( ברכות. ו' ל:כון נאמרוויפרי
 אבל והיתר. באיפור נם הוא כן לעצמן. יחתמו והם ומסירתא ה( שעה. באותה סירו קט לאואפ

 שכע וצ-ל והיתר. באימור וב-ה כרכות. שש עליו יברך ו( .ומם.רתא-. למלת ליתא וויפריבמחזור
 עד הלשון כל בחופה. עליו וישוררו שוברו והכוס 1( ברכוזה ז' לנכון נאסר וחפרי ובמחזורברכוה.
 ושכית של הכוס שטיח : אחרת נוטחא וויפרי במחוור אכל שם. והיתר באיסור כן ג-כ הואסופו

 ביראה ה' את עבדו כתיב ועור י"ר(, ששלי מותר 'הי, עצב בכל רכתיב משום ושיברו.בכותל
 ורבו פרו ברכה. לטיסן חיפש עליהם וןורקין רעדה. תהא שם גילה במקום ב'( )תהלים כרעדהוגילו

 אשכחך אם שנאסר חתניסי בראש אפר לחת שנהגו ומה ישביעך. חפים וחלב פוב. כלבהקלחת
 לאכילי לשות שכשב 111 קשו(. )תהלים שמחתי ראש על ירושלים את אעלה לא אם וגו'.ירושלים

 וקול ששון קול לפניהם ששוררים בכילה אותן "ושיבין פ.א(. )ישעי' אפר תחת פאר להם לתתציון
 עיר. קולות להמשה יוכה עתה בכלה חתן .שמהשסחה

 589( ובצד וויפרי במחוור אבל שמא. סי' סוף והיתר באיסור נם הוא כן פובלת. כשהוא אשה "(]םוח
 במחוור מתחיל כך מחר שלפניו, סימן בסוף לפ:י:1 שהוא קולות לחמשה יוכה עתהחמיום

 בפהוור טצאתי אבל רש-י- פירשם כאשר וסידרה ברכות של פירושו .והילך תע-א בפי' שםוויפרי
 גדול מאמר נמצא שם רק לפייט. כסו מנירתה סובלת כשהוא אשה מתחיל 591( )צר תע-ר סי'והפרי

 בכ"י לפנינו הסופר כי נראה טוה הסימן, סוף עד כף המצות כל שמואל אמר ייעדה רב ראמההמתחיל
 המאמר. התחלת רק הביא והיתר באימור וכןב'

 והיחר באיסור כן נטצא שא 1.לי יצחק בר שלמה רבינו של מדרש. מבית מבוארות פסח הלטת 6(]10י[
 בר שלמה רבכו כתון ושם 254( ,צר וויפרי בטחוור כן וכסו רש"י. ובס'רור א'. ס"גההחלתו

 אחר. בסטון קצת אכל פסח הלכות נמצאים ואילך פי סי' כח-א לעיל האורה בטפר ונם צרפתי,'צחק
 בכיי שהם מטה הם משרה אבל האורה. מטפר פפח הלכות הובא קמח ער קכ.ב מי' הפררםובספר
 הערות.  עם הנ.ל בסקוסות וכלשונם ככתבם הבאחים לכן וויפרי, ובמחוור והיחר ובאיסורשלפנינו

 ד, הערה פ' סי' לעיל עין שמוציא. ראשון שככר נ( במשנה. ע-א בי פסחים עשר. לארבעה אורג(

 הלכות נ-כ נמצא ב' בכ.' כי עוד לי נורע לא ח-א לליאורה ההערות ערכתי אשר בעת כי פהואע'ר
 בביתא דאית חמירא כל ושמר ד( פי. בסי; ח-א המובא בהאורה פפח מהלכות משעה הוא אשרפסה
 אבל רירה. בהרא ראיכא המירא כל ואוסר הגי, רש-י ובמידור שם, והיתר באיפור וכיה וכו'.הדין

 בביתא ראיכא חמירא כל ראמרי ואית וכו' רירה בהרא דאית המירא כל ואומר שם וויטריבמחוור
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 ,השואחשר"1

 חט*רא כל הזה בלשך כתיב נדולות ובהלכות ס( ונומר, הדין בביתא דאית "מיראכל
 ? עיקר וכן ספרא, וליהוי ליבפול ביה ידענא ולא ברומזתידאיתא

 חטץ. שריפתנש
 חמוש כל וחולין שעות, ארבע כל למחרתו עד ומאכיל אוכל הג0צא וחמץ6(
 על ואף 3( ברשותו, יראה שלא האבד דבר בכל או באור טבעתו ששיתובתחילת

 כותיה, עברינן הכי אפילו בשריפה, בפסח רחמץ דאמר בטאי יהודה, רבי דאיתותננב
 וכו' הנשרפין הן ואלו דתנן דכריתות, בחרא בפרק " כותיה תנא לן דסתםטשום
 כשריפה מצותה עיקר מ.הו ליה, מניא בעלמא דבביטול וודאי דנהי בפסח הטץ חשיבוקא
 דוד יש אם כירחו, במדורת אבל וכגורפו, קפנה טרורה לה ועושה יהודה,כרבי
 לאו ואם בחנאה, אסור הוא שהרי טמנו יהנה פן שם, לשרפו אסור יורה או סיראו

 אדם בני מאותן להוציא כלום, עליו יברך לא ואחר שריפה. ובשעת בבירתו,שורפו
 כי הוא, ולא עליו, שמברך הביעור הוא שזה וכטבורין שייפה, בשעת עליושבמרכין

 הבית טן הקרש בערתי כסו ד( ביעור, שקורא זה החמץ, מן ביתו טפנה שהואטה
 מלפני הכל את טבערין בשבת, להיות עשר ארבעה חל ואם ס( י'ג[ פיו]דברים
 שנשארו פתותין ושיורי שעות, ארבעה ער לאכול כדי בצנעה טניחין ששייר וטההשבת,
 ? בשבת בלבוטכטלו

 כוים, סוהרת]יח[
 מגעילן אך לגוררן, צריך ואין יפה יפה ומדיחן שופפן כליו לפהר באי(
 ברותחין מנעילן פרור עץ יהושע דרבי בריה התא רב דאטי 3( ראשון, ובכליביותחין
 של בין קיבול בית לו שיש כלי וכל ומ-יכת, יורה כנון מתכוה כלי וכל ראשון,ובנלי
 ? זרה בעבודה כדאמרינן ג( שפתם, על פיפ של שפת לה יעשה , נחושת של ביןברוץ,

 בכלי יתן כך ואחר ו( קיים, במים וישטפם הטים, ישפוך רותחין הןובעוד
 וקערות נוסות כליו כל בהן 'מבול רותחים שהם ובעוד וירתיחם מיםשפיהר
 אידי דהלכתא ס( מתכות, כלי וכל עץ כלי כל קדירה ובימוי וקציץסכין
 שלא ויזהר תהילה, ומודחין מנוקין ש.היו ובלבד ראשון, ובכלי נרותח'ןואידי
 מרתיחתן, המים שוקפין ואם ניעולו. ויבלע יחזור פן פעמ.ם, הכלייפבול

 מיווהתה, הנרולה היורה תנוה שלא ויזהי הפבילה, תועיל שלאלפי
 ערותה

 כתוב גדולות ובהלכות ס( כעפרא. ול'הוי ליבפיל ניערה'ה ,דלא ביערתיה חסיתיה ודלא דחטית'ההדין
 יאמר שלא בפזר וכן דפמהים, פ.א ובהרא"ש ברי"ף הוא וכן ברשותי. דאיבא חמירא כל הוהבלשון

 המקומות. כל לכלול כרי ברשותי אלא ביהאבהדין
 רש-י,  ובסיחת ב' סי'  )היתר  כאיסור הובא הנמצא, זהטק "(]ין[

 גב  על סף י ב'. סף חיוורי ובמחוי
 ובסיכור והיחר באיסור הובא וכן דמריתות, בתרא בפרק ג( שב, ח-י פסחים יהורה.  רביראיתוחב

 בערתי כמו ר( הרש-ה. תיקן וכן ע.א. ול-ר ע"ב ל"ג דף והוא רחס1רה צ-ל אבל ומטרי, ובטחזוררש.'
 שסורפ'ן מה מיספות( )י"ל ר2 ורשם הוספה 255( )צד 1ויפרי כטחוור :טצא זה אחר הבית. מןהקורש

 ע"א. י-ג המהים בשבת. להיות י"ר חל ואט ס( רש.י. מתשובות העתקתי וםיים כו'. ארםבזי
 לעיל ועיין טי'.ג' וויפרי ובמחזור רש.י ובסידור ג, כיי )היתר בא.סור מבא כל.י. יטהר בא "(ניה[

 פרזר עץ יהישע דרבי בריה הדא רב ,דאמר ג( שם. ובהערות פייא כי. האורה בספרח"א

 זה חפר 11.טרי ובטחזור רש.י במירור אבל והיחר. באיסור גם הוא כן :.אשון" ובכלי ברותחיןטגע'לן

 רהב בריה הבא רב אמר ראשון ובכלי ברותחין 1איר' איר' והילכתא ע"ב לי כפמח'ם טאמרםוהוא

 בכל' 'תן כך ואחי ד( ע"א. ע"ו רף בע.ז. כדאמר'נן ג( ראשון. ובכלי ביותחין מנעילן פרור עץ'הושע
 פ"א מי, לעיל ועיין בזה. שהאריך ל') סי' הרש.ה בהערוה 11'מרי במחזור עיין וירה'חם. הסיםשטיהר

 הא'. ורב המאל יב השיב כך 1( ע"ב. ל' פסחים רהלכתא. ס( היסע- באר עהעירוה' טה ה'הערה
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 טהורין, כולן זה אח* זה גין שננעלו פי על אף והקטנים בחונה ונבלעין שהוזריןלפי
 הגעלת ולאחר פושם, אלא בולע, שבתוכה כלי אין רותחין שהמים זמן שכללפי

 השיב כך ו( פהרה, טתוך אלא תצפנן שלא. הראשון, במשפם ומגעילה הוזרהקשים
 המים שישליך ובלבד ולהנעילה, לחזור צריך שאין אומר ורבי האיי, ורב חננאלרב

 ואף בצונן, סיר ויריחנה ותבלע, ותחוור טתונה. 'צטננו שלא מרותחין כשהןמתוכה
 ; מרותחין כשהן בצונן להדיחן צקיך הקטניםהכלים

 שכין. שהרתניט[
 טן דגר בהן שתוחנין שפעמים מפני ראשון בכלי ברותחין מגעלין המכינין6(
 על ואף כ"ג[, עזא נבמדבר אשר רבי כל נכלל ואינן האור גבי שעל רותחתהיורה
 שאין מפני לצלותו, האור כננד וגותגין דבר בהן שחותכין באש שיבוא שפעמיםפי
 עד באור תשמישן שכל ואסנלא בשפוד אלא הכתיב דיבר ולא תשמישו, ררךזה

 פעמים הם שאף לפי ראשון בכלי הקערוה אף להנעיל רנילין אנו ועכשיושמתלבן,
 מהי. שיתנשל כדי באלפס ההבשיל את בהן מכמין אנו שהרי ראשון בבלישבולעות

 : מטהרתה הדהתה מלחואבן

 זכוכית, כלי כין]כ[
 חדשים שטף כלי וכן מתכות, בכלי שהן טגילה, צריכין חדשים זנותית ונלי6(
 אמר נהמן רב אטי זרה בעבורה כדאמרינן 3( חיים, בכדם מפבילן הנוים מןשלקחן
 טבילה ואותה מרין, ממעשה דילפינן טבילה, צריכין חרשים כלים אפילו אכוה בררבה
 האיסור, מן הם פהורים שנתלבנו לאחר 'שנים כלים דהלא הואי, טהרה משוםלאו

 באש יבוא לא ואשר מקיא לן נרנפקא טבילה, בעי הכי ואפילו דמיין,וכחדשים
 דהיינו לן ונפקא וטהר, וכתיב ניעול, דהיינו כג[. ל"א ]במדבר במיםתעבידו

 ;פבילה

 כסף, של כפות דיני]כא[
 צריכין בהן שאוכלין חמין בהם שנשתמשו כסף של שהן נוים של ונפות6(
 דמירתח במירי שימושו שאין כיון כסה, של וכוסות פבילה, וצריכין ברותחיןניעול
 שללם שהן במדין שהיה מעשה וכנון נלקוחין מילי והל לחודיה, בפבילה להוסני
 מיר הממושכנין כמף של וכליל טבילה, צריכין אץ מנוי שהשאילן שאוליןאבל
 ]מאחר הגוי שיניתם דעתו לפי רואה יישיאל ואם טבילה, צריכ'ן איןנף

 וכלי כשאולים, הן הרי לאו ]ואם 3( פבילה וצריכין דטיא, כזניניתא לשקועי[שדעתיה
 : טבילה בעי לא עץ ושל הרס ושל טבילה[ צריכין הם ונתכין הואילזכוכית

הערות
 ובמהווה גאון. האי ורב הלאי ר' השיב כד רש"י בט'רור האיי. ירט אילאי ר, השיב כך והיתרגאימור

 ח', הערה פ"א מי, לעיל ועיין האי. ורב הלאי רב סר השיבו כןו.יפרי
 ה', ומיי ד' ס" ותפרי ובמחוור רש"י. ובמידור יי ומי, ד' סי' והיתר באיםור הובא הטכינימ. 6(]יקז[

 וי"א. י, בהערה שם ועיין האורה ממפר קכ,ד סי' בפרדם והובא באמצע. פ.א בם" לעילוכן
  DQ"  ולעיל  וויסתי.  ובמחוור רש.י, ובשדור ו' סי' והיתר באיסור הובא חרשים. זכוכית וכלי "(וכ[

 ע"ג. ע"ה דף הוא בע.ז. כדאמריג, ג( האורה. מספר קכ.ר בס" בפררם והובאפ.א.
 ו' ט" ווימרי ובטחזור רש"י. ובסידור ח' ום" ו' מ" והיתר באיסור הובא גוית. של nlQQ1 "(]כנא[

 שהוא מטו הנמפה. לאו. ואם ג( האורה. מספר קב"ה מיי בפרדם והובא פ.כ. סי, ולעילוח'
 וויפר'. וכמחוור רש.יבסטור
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 פלפלין. של רירים]נב[

 אלא אמרו ולא שקר, שלהן דמתכת ט-,לה צריכ,ן פלפלין של ריחים5(
 של ה.ו מתה.לה בלים שאותן במרין שהיה וכמעשה סעודה, ובכלי מתכותבכלי
 ולבנם ישינים שלו היו אם שכן וכל פבילה. רצרכין הוא הכתוב ונזירתנוים
 ניעולם לאחר לכלים טב.לה הטצריכין אדם בני מאותן להוציא צריכין,דאין

 ;בפסח

 כלים. טבילת ברמתפס
 על וצוינו כמצותיו קדשנו אשר יברך טבילתן קודם כלים לרפביל והבא6(
 קורם עליהן מברך כילן המצות דכל כלים, הטבלת על אומרים ויש כלים,טבילת

 : ורו אחת פעם במים סובלין כך ואחרלעשייהן,
 קוניא.נכד[

 דמו טחנות ככלי עליהם ושועין עופרת עליהם שטתיכ'ן חרם כלי וקוניא6(
 דרב דקוניא פלגתא ושיהוא מגנן, אקא כהכין שאין פי על ואף פבילה,ובעו
 שגיתך מלאנה, נמי בחר דאזלינן הלכתא ופסוק זרה, עבודה במסכת נ( ורבינאאחא

 ; כצבו לניתך מאוירו ניתך בין מלוק שום הוזכר ולא פבילה, ובעי מתכותעליהן

 הרם. של קדירוון]כד[
 הפסח לאחי עד מניהן הפסח לפני בהן שנשהמש הנס של וקדירות6(
 הילכתא נ( לן דקיימא נב על דאף לשוברן, צריך וארן במינן, אפלו בהןחושה
 הואיל ישברו, לא דאסר כשמואל, הלבתא הכא אבל בעלמא, באיסורי דרב,כוותיה
 הלכתא רבא דאמי דשמואל, כוותיה הלכתא ואיפסקא כוותיה, קיימא תנאיוכולהו
 בזמנו שלא כרב, במשהוא אסור במינו, שלא בין במינו בין בפסח בזמנו,המץ
 ליה, מבירא כרבי ושמואל שמעון, כרבי מותי במינו שלא בין בכהנו בין הפסחאחר
 דרישנא לא ואי זבינייכו אשווי ]כנדיב )כתרי( דמובני להני שמואל להו ד"טרג(
 ? שמעון כרבילכו

 ירוקים מן et~lnw בין אלו.ם שלועוין 3( בצריף דצביעי מאני והני 6(]סו[
 לביניםבין

 אסוריי
nCD1 דמירייתי דקומא למאני הז'נא אס'מר דאסר נ( חלוק.ן אפילו 

 ; לעולם רפנו מידי יוצא שאינו חרם כלי על העידה והתורה דשיעו נב עלאף

הערות
 פ'. סי' וויפרי וגמחזור רש"י. ובסיגור פ' ט.' והיתי באיסור היבא פלפליד טל י"מ 6(]כב[

 הארה. מכפר קכ.ה סי' גפררם והבא ב"ב. טייולעיל
 ולעיל י' ס" זוטרי ממחוור רש"י. ובמרור י' ס" וה-הר גא'כור מבא כלים. להפציל יהבא 6(]כ:נ(

 : פ'נ סי' באטצעהוא
 עבורה במסבת נ( ה'. העיה פ'ב פי' לעיל שטתבתי מה ועיין הנ"ל בסקוטות הובא יקי:יא. ש]כד[

 : ע.ג ע-ה דףזרה.
 י.א סי' וו.מרי והמחזור רשיי ובפירור י"א סי' והיתר באימם הובא חרט. של יקך.רות ש]כה[

 רבו, לנ'הך סאו'רו תתך ב'1 שלפג.ו במאמר הסדם יהר פ'ב בכיי לעיל אכל 1257,פצר
 ע"ב. כ-פ פכחים כרב. גו:ת'ה הלכתא ג( ח'. בה;-ה שם וע-'ן קרן, של ובפ-ת אהר מאסר שםנמצא

 ע.א. ל' שם כרי. דמ,ב:י להגי שמואל להג דאמרנ(
 עריבה, ד,1 אהרי1 של בר.1 ומהחיל רש"י בס.ריר :סמא ?א 1ה בצריף, דצב'עי סא:' 1ה:י ט]כך[

 הערה ע.ש הטאמר באמצע גמלא פ-ג בסי' ולג'ל 11.סרי, ובסה::ר "ב ס-' וה.הך בא-סורונמצא
 ע.ב. ל' פסחים אמ.טר. דאמר ג( Alaun. הוא אלה, של:עוין ג(1.,
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 עריבה. עיןנכו[
 מנאן פחות אהד, בסקוס ]כצק[ כזית ישאר שלא לנירה צריכה עיבה5(

 אם עריבה שבסדקי בצק כדתנן נ( ימצא, ופל יראה בבל עובי ואינו בשעוטו.כפל
 : בסיעופו בטל לאו ואם ג( לבער חייב אחר במקום בזיתיש

 לישה. דין]כה(
 חמה הנשמים שבימות מפני בילה, שלנו במים אלא בפסח לשין אין"(
 מעיינות נמצאו הרקיע, של גובהו כנגד צונן העולם וכל ת-קיע, בשיפולימהלכת
 הוא, הגשמים מ.מות עדפן החמה ה.לוך לעמן וניסן רותחין, ה-.ptp לשפולישסמוך
 רותחין דמעיינות ניון הילכך תטוז, תקיפת עד רקיע של בגובהו מהלכת חמהשאין
 מעיינות ומ. נובעין בארות מי אלא נהרות מי להן שאין עיירות למ.עופ חכמ.םחשו
 : ש.צפנגו מבערב .מלאם לפיכך הם, חמין שאיבתןבשעה

 חיטוץ, לירי תבוא שלא כדי ]ביחר[, מירות שתי בפסח לשין ואין י(נכש[
 בפסח טרה לע וטה טורד. הוא למה 3( יודע ואינו אותן והלש מקטפין, אקואף
 ממנה הלה תורת להפקיע שלא כדי ביצה. וחוטש בצ'ם ושלש מארבעים יפהותשלא

 ביצים ארבעה יתירה היתה אס אבל ט.נ. הלה בנימשייא עולה וכן בכך, חלהששיעור
 מים מלא בכלי בצים מ'נ מכמס עושה הוא כיצד בכך. לחוש א.ן בצ.ם, ששאו
 ששנינו באותה ג( לחלה, קמח מדת ש.עור זה ינוצה הנשסכיס ומים נדותיו כלעל

 בו מתרין ושתה, בו מחיין לו האסורין משקין מכל ששתה נזיר דנזיר,בתוספתא
 היין לבזית, מצט*פין וכולן בכזית, שיעורן וכמה ואחת, אחת כל על ח.יבושחה,
 לתוכו ונותן אינורי זית ומביא יין מלא כוס מביא יעשה, וכיצר בהן, כיוצאוהחומץ
 העוטר כמירת הוא הכתוב ונזירת פפור, לאו ואם חייב, בו כיוצא שתה אסושופע

 לה' תרומה תיימו הארץ מלחם באכלכם והיה הארץ, מלחם שלמרנו נחלהמתחייבת
 לחם מה ניב[ ט'1 ]שטות משנה להם לקפו שמים מלחם ולמדנו "פ[, מ.1]כמדבר
 נחלה מתחייב אינו הארץ לחם אף ביצה, וחוטש ביצים למ'נ שעולה ליום, עומרשמ.ם
 ; האיפה יהם וזהו ר( ביצה וחוטש ביצים טמינבפחות

הערות
 י"ני ס" וויפרי למחור רש"י, וכסירופ חג סי' והיחר באיסור הובא לזוררה. צריכה עריבה "(וכז[

 מטפר באמצע קכ.1 סי' בפררם הובא וכן באטצע. מ"ג סי' ח.א בהאורה ולעיל 257(,)צד
 נמצא זה אחר בסיעופו, בחל לאו ואט ג( במשנה. ע"א מ.ה פסחים כדתנן. ג( ר'. הערה ע"שהאורה
 ביה משהו דקא דכיון אם,ר, עצטו כפסח אמל הפםח, אהר בה להשתמש סותר ואו וו'סריבטהוור
 וה אחר :מצא שם ווותרי המחזור רשה שסיחר והיתר באיפור :ם ליתא וזה קשה. הימוצואימורא

 .תם". ס"ט יבטוף לו' בר 'רידיה לרב חם רבעו השש שתחיל תוספת, )ר"ל רן ורשוםהוספה
 ובסטרא רש"י, ובסידור י"י. ט" והיתר באיסור הובא שלנו, בם'ם אלא בפסח לשין אין ה(]כדץ[

 שלפנינו. כמו שט שהוא בפירש"י ע.ש שלנו, כסים אלא תלוש לא אשה ע"א מ.בפסחים
 פי, בפררט ען רשיי, עסירור ס.1 סי' והיתר באיסור הובא סיחת. שתי בפסח לשין יאין 6(]כ:ס1[

 השלב הלקם גשבלי וסובא 258(, )צד ט"ו סי' וויטרי במחוור הובא וכן מאורסו כשם )לאק-ל
 שאיסיר בפטם. מידה לנו וטה טירד. הוא למה ג( זצ.ל, שלמה רבעו של פסח הלכות בשם ריחסי.

 מורר הש למה וויפרי ובמחזור tnDD1 טודדין אנו ולמה טודד. הוא למה ה:ירטא רש"י ובסידורוהיהר
 הביא רי-ב סי, הלקם ובשבלי בפסח, המדה הוא וטה מורד הוא כמה שם ובפררם בפסה. מידה לנוולטה
 כאותה ג( בפסח. מרה לנו מה מורר למה יודע אינו אותם והלש זצ"ל שלמה רבי:י של פסח בהלכותוו-ל

 הוספה נטצא 259( )צד תיטרי  במחוור האיפה. עשירית  וזהו ר( בפ"ר. הוא דנויר. כהוספתאששגינו
 פי' ובםוף וכרתנן, על להצינ יש שלאחריה בשזרה תשפות )ר"ל ןן ואות בבחירתא וכדחןהמתחיל

 ןן,. כאן ער סייםת"ז

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהמפר188
 ככר. לוה דין]ל[

 ואין הפסח, אתר לפרעה צריכה הפסה, קורם מהברתה ככר שלותה אשה5(
 בו ויש ביעור, כשעת בעין היה ולא הואיל המטה, עליו שעכר חמץ משוםאסורה
 מעניים פרי 'זפו ינאי רבי דבי שנינו שהרי 3( פורע ואינו לוה וטשום נזל,משום

 : עברין הן יאית יוחנן רבי ואמר בשמינית. להו ופרעו הביעור, זמן קורסבשביעית

 טחינה, דין]לא[
 הריחים אחר ישראל שם לשלוח נוחגין למצות חטה כשטוחנין הפסח לפני"(
 לשם שימור בעינן י"ז[ י'ב ]שמות המצות את ושמרתם הכתיב ומשמר, יושבלהיות
 מצות לשלש צריך שהוא מה שכל אלא שימחון, ער לעמוד צריך ישראל ואיןמצה,
 אינן השאר אכל מצה, לשום שימור צריכות והן חובה, שהן הראשין לילהשל

 ליקה ואפילו סותר, גביו על ועומר רואהו ישראל ואין טוחן שהוא וגוי שימורצריכות
 מהן, גרסו ממלא אדם ג( גוים של נצ'קות מר דאמר נ( דמי, שם'ר השוק מןסלתות
 יערב שמא לחוש ואין פניו, הכסיפו שלא והוא כאחרונה, מצה כוית שיאכלונלנד
 נפה חמין שם יש שאם בנפה, אותו מרקדין כך ולאחר הואיל הקמח, לתוךחמצו
 :קולמתו

 אפויה. דין]לב[
 הראשונים שבת, מערב מצה לאפות אסור בשבת, באחר להיות שחל פסח"4
 מצית הקשו דהא מדאורייתא, איסור בו טצינו אבל הוא, מצות הידור משוםאומרים
 הפסח עשיית מה מ'[, י,נ ]שמות ומצות אש צלי בחרא פירקא בשילהי 3(לפסח
 הוק'צו נמי מצה ואכילת מצה, עשיית אף ואילך, ומחצה שעות משבע אלאאינו

 נן אליעזר לרבי הצות אחי היה בזמן מצה אכל רכא דאמר כדרכא פסה,לאכילת
 קורם מצה לצורך בבצק לעסוק שלא רבותינו סמכו מיכן ג( חובתו. ירי יצא לאעזריה
 הפסח תשחט לא כיה[ ליד ]שמות ובחי דם חמץ על תשחפ לא שנאמר חמץ,ביעור

 ערותה
 ובן 1259 )צר י"ו סי' וניטרי וכמחוור פ.1, ס" והיתר באיסור נם הוא כן ככר. שלוותה אשה 6(]ל[

 ובמירור רטב, ט" הלקט בשבלי הובא וכן ישם טי' הפררם( מגיף והוא האורה בשם )לאבעררם

 רב' שנינו שהרי נ( ל"ו. בסי' להלן, לפנינו והוא במטח. בעוף הנמצאת חיפה דין זה לפני הובארש-י
  ובחומי. ברש"י  וע"ש ע"ב מ"ב ע"ז מעניימן פירי יופו ינאירבי

 וויטרי  ובטחער רשיי. בסיחור נם  '.ו. סי, והיתר באיסור שכא חטה. כשט1הנין התסח לפני "יא[
 יכן מהאורהי לא הפררם סגוף )והוא קכ"ו כמי' וכן ק"מ סי' שם ובפררם  1259 יגר ייחטי'

 ע"א. מי פסחים מר ראפר ג( זצ"ל. שלמה רבצו של פסח הלכות בשם ר-י סי' הלקפ בשבליהובא
 על ואף שלוו במיס נילושה שלא פ' על .ואף זה אחר נמצא והיתר בא'טור מהן. כריסו טמלא ארםג(

 דאתעבר ~DIW אסור, אחר לישראל ואפילו קנסא nlwD1 בישראל מילי הני אמור .ולש עברדאטרינן
 אבן יצחק רי הרב אבל איסולא, ביה אתעביד לא בבציקות אבל עברי דהיינו במזיר איסוראכיה
 לצאת אכל ליחסוץ רלא ליה מנטר וקא עמו ישראל שהיה כגון נוים של בציקות מפרש ו-לניאות

 מבירין ואנו אטור ולש דעברה מילתא בהא :מי דתנן יצא, לא מצה לשום דמ:פרי מצה חובתירי
 ~DIW לא בהנאה רעלטא באכילה אכל הוא, כהילכתא משוטרת שאינה  רטיה טצה באכילת אפזרדטא'

 מותר. משומרתמצה

 וויטרי וכמחזור רשיי ובטירור י"ח, טי' והיחר באיסור הוא בשבת. באחר להיות שחל פכח 6(]לב:[
 שחל פסח ערב הני' ושם האורה( ממפר לא הפררם בנוף )היינו בפרזיט והובא 260(, )צי י-פסי'
 כו' בברא פרק בשלהי ג( רש"י. בשם ר'.נ פ"י השלם בשבה.ל נם והובא חך. והיינו בשבת.להיות
 באיסור חטר שלפנינו המאמר כל כוי. רב1תי:ו מיכן:טמכו ג( ע"ב. פסחים2ק"כ רבא. ראמהכררבא
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 ביעור קורם שנשחט בפסח כיוצא היא היי ניעור קודם לש ואם קי'ם, חמץועדיין
 גחמץ

 מלוח, בשר דיןלג[
 לאטר למאן יאהלו בפסח, לאכלו מיי- במליחתו נזרה-1 שלא יבש נשי6(

 איתיה כי מילי הני בסשהוא, דמ'צמע 3( אסור. במינו שלא בין נמינו בין כפסהחמץ
 כגון תעיוכות ע.' לא אבל יטצא. ונכל יראה בכל דעכר מיטוס ליה דקנסינןבעיניה
 בו שיש בדבר או בכלי נמלה שלא היה למ ואיבא בנשר. שימור נעשה שלאהכא

 : טעם בנותן אלא אסור אינו הני אפזלוחמץ
 דלף. דין]לד[

 והוא חימוץ. לידי בא אזני כולו היום כי אם'לו דלף לתוכו שנעל קמה6(
 : להחם'ץ מניחות אין זו את זו תוכפות שהט.פות דכיון פיף, פיףדעביר

 והללי ההגרה ויאמר שיקדש קודם יום מבעוד מצה לאכול יאסור kf6]לוה[
 בערב מצה והאוכל : עליו הביב 'טיהא "ה[, "ב ]שמות טצות תאבלו בערבשנאמר
 ; ירושלמי בתלמוד נ( ולוקה. חמו בבית אריסתו על בא כאלופסח

 בצצים, לשין אם]לו[
 4א, או חמץ מ'צום בהם יש אם בפסח בכצ.ם ~וש מותר רבי את שאלו6(

 ניצים דרך אם יודע שאיני אטר לא איסור היתי, ולא איסור לא בדבר רבי אטרולא
 כל השסה את מחמיצין אין O'C1 מים, בלא לישה א.ן שה-י ממים, יותךלהחמיץ
 יותר ונפוחה עכה בבצ'ס הנלושה שהעיסה לפי אמי, לא והיתר בה, שעוסקיןזמן

 בביצים הלש ושמא מטים, יותוו להאמיץ ביצה דרך שמא לחוש ויש עיסה.משאר
 למאן דאיכא מ.ם, לישת בש מהימוין לשמרה בידו ואין חימוץ, בלא אפשראי
 מילתא דאיכא טכלל חימצון, מ,צום ודבש ושמן ביין לשין אין בפסחים. לאוקסייבעי

 וכמדומה בה, עסיק בעורו אפילו טחימוץ. ליטסוי אפשר ואי 3( ממים, פפ.דמחמצא
 פת עושין שאפילו חיטוץ זה אין הניצים, ספני עבת נעשית שהעיסה דמהאני,

 : כן כסו נפוחה נעשית פתמפירורי

הערות
 וחש יום. מגעור מצה לאכול ואמור ומתחיל 860( וצד י-ם פי' וויפרי ובמחוור רשיי וכפירורוהיחר

 : 4"ה בסי' להלןלפ:י:ו
 262( )צר נ-ב בס" תיסרי בטחזור ונמצא רש.י. ובסידור והיחר באיסור ליתא זה יבש. בשר 6(]לכ[

 באלפסי ועיין רגא. אסר דיה ובתוספת ע"א ל' פסחים עיין הרש"ה העיר במשהו. דמשטעג(
 ס'; שכה-ל ועיין כרבא. במשהו גרים הוה שלא סבאן ונראה שם פ-ש ובכהת שם המאורשבעל

 שפ-כ. מיי לר"ת הישר ובמפרריח
 ע.ב. ל"ט פסחים פיף.פיף מעגיי והוא ג( n~lwa. וליתא כיה סי' ווותרי בסהו,ר :-ב הובא רלף. לתוכו ש:פל קמח 6(]לד.[
 "פ טיי והיתר באיסור והובא ג'. אות בהערה ל-ב סי' לעיל עי,ן טצה. לאכול יאסור 6(נלה[

 "פ סי' ווותרי במחוור ועיין קמפ. סי' בפררם נם י*פ. סי' היייי עסחזור רש.',ובמירור
 ערב' פ, פסחים בירושלמי הוא ירושלם'. בתלמוד נ( בזה. שהאריך ש"כ אות רש.ה הרבובהערת

 רא.כטחים
 כהאמר הוא חיגרי במחזור אבל רפ"י. ובטירור כ' מי' והיחר באיפור מא רבי. את שאלו 6(]לו[

 בשבלי הובא וכן קכ"פ טיי האורה( בשם )לא בפררם הוא וכן 268(, גצי ט"ב במי,שלאחריו
 סחיסוץ. לשטור איפשר ואי ג( זצ"ל. שלטה רבצו של פסח הלכות בשם רי'ד סי' השלםהלקפ

 .ואפשר., יכתוב .ואי" הטלה נשמטהבפררם
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 קורהטפרא?
 בפסה. בעוף תמצא חטה דין1ז1

 שחמץ לפ. להתירה, שיכול אדם אין בפסח בתרנגולת הנמצאת וחטה6(
 שהוא אומר רבי ואף שהוא. בכל ואוסר אסו-, במינו שלא בין במתו ביןבפסה
 למידין אם .ודעין אנו שאין לא אם מטומאה להיתר ראיה להביא יש אבלאסורה,
 ותשרף, לאור שתפול כדי בעוף פומאה, נבי ששנינו נ( לא, אס משומאהאיפור
 לידי שבא לפי טומאה, לקבל ראוי אינו שוב הזה כשיעור טעיו בחוך שהאוכלדכין
 ידי על אלא היטוץ לירי בא זה שאין לומר יש וכן אוכל, חשוב יאינו מידסירחץ
 . : מטיטאה איסורא למיגמי לן יפשיטא אי נ(סירחון,

 רנרומה. דין]לח[
 כי חלות שתי להפריש שאת בעיר נהנו לא שמעולם אוריעך "תרומה על5(

 הלה, להפריש השנייה ועל תיומה, להפריש א"ת על מביכין והיו נ( פסח, בערבאם
 הוא ופינוקה ג( .מים, משאר חמור פסח ערב שאין לכפלה, שהוא מפניובטלתיה
 עליו יוצאה שטומאה במי אלא אסורה לארץ חוצה תרומת אין שמואל אס-בבכורות.
 לה ואכיל חלה לה קוצה נדה הלכך אביי אגר לא. בנגיעה אבל באכילה, מ.לי והנ.טנופו,
 לה ושדיא עיסה בייש לה שקלא קפן כהן ליכא ואי קרי, יואה שאינו קפןכהן

 מישראל, הלה תורת תשתכח שלא כרי אחריתי, חלה לה וטפרשא והדרהנתנוית
 הוא וכינוייה ר( חרא, אלא, מפהישינן רלא בבכורות קחזינן כהן קטן סשכחיגןואי

 במקום בככורות אמוראים פמקוה כאשר הטעם זה חלות, שתי לא-ץ בחוצה זרעים,בסדר
 פי על שאף לותיר, ערי בכל נוהמן וכן מברכין, ואין ניול, נתן ויש קפןי כהןשאץ
 ו ולשריפה אחת אלא מפריו1ין אין כהניםשיש

 תרומת ברכת יין]לס[
 וצונו במצותיו קדשנו אשי מביך 3( העיס" מן חלה להפריש הרוצה6(
 שם ואינה והררה, עונה הוא חלה הוא, ברכה לאו חלה דלהפריש תרומה,להפריש
 מן כחת הלה קאמר והכי כתיב, "ט[ פיו ]במריר תרומה תרימו רחלה כלל,הפרשה

הערות  שלפניו. הסימן סיום אחר Nff1 טיי והיחר באיסור הובא בפסח. בחרשלת הנטצאת שפה 6(יז[
 בפסח. לשין ואין אחר הוא רשיי בסידור אבל 269(, )צד ט*ד סי' חיפרי במחוור הואוגן

 קליפ. בסי' האורה( בשם )לא בפרדם נם והובא א'. הערה ל' פי' לעיל עיין כ"ט. פי' לפנינושהוא
 הובא וכן וצ.ל. שלמה רבינו של פסח הלכות בשם ע.א( צ-א )רף רי"ו ס" הלקפ בשגליוהונא
 שלפנינו. כ.י כמו האורה ספר לפניו היה ובוודאי האורה. ספר בשם nff~p סי' רעים תסיםגטפר
 מטומאה. אימורא לטינמר לן רפשיפא אי ג( מ"1. פי"א נאהלות הוא טומאה. גגי ששנינונ(

 ע"ש. תם רבינו והוסיף הופפה וויפרי במחיות נמצא והאחר
 עד רק נמצא בסידור רק רש"י, ובסידור צ"ב מ" והיתר באיסור הובא אוריעך. ההרומה עי "בלח[

 וותרי במחוור נמצא וכן א' הערה ל,פ סי, להלן עיין לשריפה, אחת אלא טפרישיןאין
 בפררם נטצא וכן אודיעך, החרוטה ועל רש.י תשובת וטתחיל 264( )צד ל"ר ט" שלפניובמאסרים

 להפריש אהת על טברכין והיו נ( אודיעך. התרומה על רבי אמר כך וטתחיל המאסר באטצע R'9pסי'
 היא ופסוקה ג( חרוטה. להפריש טהברכה חלה להפריש הברכה מוקרם הנ-ל nlolp~n בגלתחסה.

 מ.ח. פ"ר חלה ורעים. במרר הוא ושנויה ד( ע"א. כ"1 רף חשבגכורות.
 ל"ה ס" וניסרי בטחוור וכן וכיה וכיד כ'ג סי' והיתר כאיסור הוא גן תלה, להפריש הרוצה 6(]לסל[

 קל"א ס" בהתחלת כפרדם נט  ונמצא ליהא. רש"י כסידור אכל 264(,)צר
 )ע"י

 סי' לעיל
 פסח. בהלכות ז"ל שלטה רבינו כתב והביא ע"א( פ"נ )רף רי,ב סי' הלקת בשבלי והשא א,( הערהליח
 בזה. שהאריך ו, הערה וו"רי בטחוור הרשייה שהעיר מה עיין תרומה. להפריש טברךס
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 ועושה לשנות, ואין שמה, ותרומה נקראת תרומה ומיהו תרומה. לשם חריטוהעוגות
 משליכו כך ואח- הלה, קרא לה מדקר ה--ה כעץ ופושפו דק, שהחריש כזיתאותן
 מפני כהן, שם יש ואפילו באש, ושסיפה כוית( העיסה מן מפרש כן )לאדאלאור

 רואה שהוא וממון מגופו, עליו יוצאה שטומאה למי אסתוה לארץ הונהשתרומת
 ברכה, בלא הוגנת מתנה נדי ימריש כהן שם יש אם כך ואחר לאכלה, אסורקרי

 : לכהן ונותנה חלה תורת תשתכח שלא כדי ראשונה בהרמה העיסה נפפרה כברשהרי
 מפ-יש שאם יעשה, כיצד טוב, ביום ע.סה ולש הוא פסה של טוב יום ואםג(

 ואם פוב, ב.ום קרשים שורפין' שאין לפי יכול אינו לשרפה עליה, ומברךתרומה
 היטוץ, לידי באה הוא הרי שח-פה, כך ואהר טוס יים לאתר עד שם;כבההאמר
 העיסה מן ברכה בלא יפרישנה יעשה, כיצד אלא יטצא, ובבל יראה בבל עליהועוגר
  העיסת מן שיפ-'ש העתות שאי עם אותה ויאפה קחנה, עונה כמו אותהויעשה
 כאלו ונראית והתרומה העונה אחת בקערה  או אחת, בסי כאחת  יצרף אפייהולאחר
 ומתן דיודה אומר אלעזר רבי ]כדתניא ד( מצרפן שהסל יפי ביהר, מהוכחתהן
 לאחר ער ויצניענה תרומה, להפריש עליהן .ברך נך ואחר להלה מצרפן[ הסללסל
 אפ"דג קוים n'SY יברך בעיסה כשהוא תאמר ואם ס( אותה. 1'עשרוף פוביום

 אם ו( אותה, וישרוף פוב, יום לאהר עד לה וימתין אותה, יאפה כך ואחרויפ-ישה
 כשאר הבית לבעל ראויה היא שעריץ לפ. אותה, לאפות יכול אינו כן עושההיה

 העיסה מן אותה שטפיישין ויש פוב, ביום לצורך שלא אפויה הויא ולאהעיסית,
  שויה דאמר  בתירא בן ברברי  ז( תחטיץ, שלא הוא וכסנור במים, אותהושורה
 כרבי הלכה שמואל אטר 'הודא רב  אמר ראמרען ח( נשתי. היכה ואין בנים,אותה
 הוא אם אימוץ. משום בהן לחוש שאין פסח sw שא.נן טובים ימ.ם וכשאיאל.עזי,
 וטשהה ומפרישה טוב ביום לאלתר עליה יברך טוב, יום לאחר ער אותהמשהה
 נאפית ואם : כלום בכך אין המצו שאם שה-פה כך ואחר טוב, ?ם לאהר עדאוהה
 יבצע בחול ובין פוב ביום בין הלה. ולא תיומה לא ממנה הפריש ולא ושכחהעיסה
 : יצחק בר שלמה העימה. מן מפייש היה באלו ויברך אם'יה לאחי העונהמן

 בפסת מורסן דין]מ[
 ולא הראשונים נימים לא פובים ימים בשני לעופות מורסן עושין אין6(
 בחולו אבל בהמתכם, לצורך ולא צרניהם, לכל לכם, לכם שנאסר משוםבאחרונ'ס,

 הילכך הימין, לידי יבא שלא שינוי, צריך פסה של מוער של ובהולו שי., סועדשל
 יהא שעה וכל האחי, Sy בכלי כשהן מרותחין הטים בתוך המיבין להכניסצריך

הערות
 ע"ב. מח b'nah שמר. אליעזר ר' כרמ"א ד( רש"י. בסידור ם נסלא מבא! פסח. של פס יום ואםג(

 האטר. ואם ס( רשיי. ובסידור ובפרדס, והיחר, באיסור נם והסר וספרי, במחזור שהיא כמו בפניםוהוםפתי
 הפריש ולא שכח אם הישר במפר ת"פות( )ר-ל ת' ורשום היספה חיגרי בסחזור נמצא זהלפני
 אותה לאפות יגול אינו גן קושה היה אם 1( כאן. עי Q"b ובפוףחלה

~ltnos אים הני' וזיפרי. 
 הואיל לצורך שלא מלאכה ליח דשה משום שט, לה שיקרא לאחר פע ביום אותה לאפותיטל
 ראויה הוא שעדיין לפ' לפנינו כמו הוא גך ואחר אותה., לאפות יכול ברכה קידם אבל נאכלת,ואינה
 שפואל אמר יהורה רב אפר ראפרינן  ת( עיא. מ"ח פסחים בהירא. בן ברברי  1( הבית.לבעל

 עע. מ-חפס
 וויפרי. ובמחזור רש.י. בסידור וב! ב"ו, סי, והיתר באיסור הובא לענפות. טורסין ששין אין 6(]%

 זצ"ל. שלטה רבינו של פפח הלכות בשם רפ"ו ס" הלקפ בשבלי והובא 262(, )צר כ,וסי'
 הטיטן. באמצע קל-א סי' בפררם גם והובא לפנית, שהוא סטווהביא
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 הסובין על המים יערה שלא יזהר אבל מותר, זה ובענין המים לתוך הסוביןממים
 : יחמיץ שמא' שניבכלי

[so]בשותפות. תנור דין 
 לו לומר מהו בשותפות, תנור להם שיש ונוי ישראל רבי את שאלו6(
 בשבת בו ולאפית כנגרך, כן לאחי אפול ואני פסח, של שבוע אתה טולישיאל

 דומה ואינו שבוע, מאותו דמם הימנו ונוטל הפסח קודם ישראל ממתנה רבי ואמרנ(
 אשול ואני בשבת, חלקך טול לו 'אמר לא בשיתפות, וטרה לרזם שיש ונוילישראל
 נראה בשבת, עודר וכשזה לאמצע, בשדה טורהין שהן המח-ח שכל לפ. בחול.חלקי
 שרניל ישראל וכן מותר, מתהילה דמים שנפל כיון כאן אבל ישראל. בשבילכשורת
 הוא מקבל אבל מקבל, אינו פסה של בשבוע 'ום בבל שלו ממערופיא בנרותלקבל
 : עצמו שבוע מאותו הפסחלאחי

 קידוש. דין]מב[
 היין על קירוש אומרים אין פס" של הראשונים טובים ימים ש:. בליל*(

 הננסת, בנית אותו שותין ואין הוא, נוסות מארבע אהד שקידוש לפ. הכגסת,בבית
 מפני בפסה חובתו ידי אדפ שום להוציא כאן אין שהרי כוסות. חמש שותהנמצא,
 בשנים פסח של אנדה לומר דומה זה ואין ניסות, מארבעה פוחת בישראל עםשאין
 : כסדר הענין כל ועושה נומר שהוא בתים בשלשהאו

 מרור. דין]מג[
 והם ג[ פורפיריין נ( של עיקר או מדו-.א והביא בפסה חסא מצא לא רבי5(
 שאר על מברכין ומה מריך, אכילת על עליהון ומברנינן פסח.ם, ערבי בפרקשנויים
 וברכת ברכה, בלא המרור מן לטעום יכול  שאינו לפי האדמה, פרי בוראירקות,
 סרור אב!לת מברך rtts ולפינך דסצוה בוכת אלא ירקות, של בינה ה איןהמרור
 : חבילות חבילות מצות עושין ואין ד( בלבד, המרור על האדמה פריובורא

 1"ל. שלמה לרבינו ערוך מדר 6(שד[
 יום ואת הגפן, פרי בורא ויכולו אוסר כשבת, להגת פסח ל.לכשחל

 יהגרה והוזר כסדרן, ההלל עם ההגרה ואימר הזה, המצות חג יום ואת היה,המנוה

הערות
 המאפר באמצע קל.א ס" וגפרדם כ.1 סי' רשיי עס.דור יהיתר באיפור הובא רבי. את שאלו 6(וכמא[

 הלכות בשם רפ.ז סי' השלם הלקט בשבלי והובא 263(, ,צר ל-א ס', וזיעי במחיורוהובא
 וויפרי במחוור ישראל. ממעה רב' ואמר ג( ת.:. ס" או"ח בפור והובא וצ-ל, שלטה רבתו שלפסח

 כו'. מעה רב'. ואמר צ"ל סאהואיר
 קל.א סי' ובפרדם רשיי ובמידור כ.ח סי, יהיתר באיסור היבא טובים. ישים שני בליל 6(]מבמ

 270(. ,צד מ"ח סי' וויפרי במחזור והובאבאמצע.
DD])6 סי' סוף בפררם וכן רש"י. ובפירור כ"ט סי' והיתר באיסור חוטא בפסח, חסא מצא לא רבי 

 ע"א ל-ט פסחים רש"י עיין פור-פריץ, נ( 270(. ,צף מ"פ ס" וויטר' בטחוור וסובאק%.א.
 יהניא ובשרדם פופרץ. ובמחקר והיתר ובאיסור שפריץ, בפעות מש"י ובם'יור פופ.ריץ. הואטדרייתא
עיק-

 והמפרש פור-פריץ, של עיקר והגיא ודצ"ל והאטת ככותרת אפרק סלת סנר והם,.ל אפרק, שלו
 חורת. מין קאהלפארמולאק( יפארפולאק, Pourpier הטלה וחיא פורפריץ שצ-ל כתג ברש"י לועזיותמלות
 בפסחים הוא שעה, בל בפ-ק ועל ה;"ל. הטקוסות בכל הוא כן פסחים,. ערנ' נפרק שדיים והםג(

 ע"ב. ק"ב פסחים חבילות, הבילות טצזת עזשין ואין ד( ע.א. ל-פ דףשם

 283(, וצד מ"ח מי, וויפרי במחזור שהוא כסו הובא קל.ב מ" ובפרדם 182( וצד ס-הסי, וויפרי ומחזור רש"י, ובכידור ל, מיי וה.הר באיסור ומשטה דל. שיסה לרבע עמך סרר 6(0מה
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 השיר, ביכת הוא חי כל דנשמת 3( ובישתנח, הי כל בנשמת ומותם הנדוץ,הלל
 נר קידוש יין )יקנסו( מביך שבת ובמוצאי ג( ושותה, היין ברכת מביך כךואחי
 השביעי יום ]ואת הבדלת טוב יום לקדושת שבת קרושת בין וחותם ד( זמן,הברלה
 אהה ברוך כקדושתיך* ישיאל עמך את וקרשת הכדלת[ קרשת המעשה ימימששת

 לקודש: קודש בין המבדילה'
 יקיש ומרור, מצה בדכת ופדר ובאגרה בהלל חובתן ידי אתיים להוציא הנא"( חוכתן* ידי אחרים להוציאשה[

 ויפרוס שני כום וישתה ההנדה, ויאמי ראשון, ירק טיבול ויטבול ראשון, כוסוישתה
 בתים, בכמה כן ויעשה ויקום כהלל, ויכרוך ויאכל, מצה, אכילת ועל המוציא,פריסת
 הקביעי ועל שלישי, כוס וישתה מזונו, על ויביך סעודתו ויגמור באחרונה, בביתווכן
 וישתו מזונם על יביכו והם לביתשני, 'לך כך ואחר וישתה, תברך דטצרי הללישטף
 לשתות רבותינו אסרו שלא וישתה, ומביך ההלל. את להם ינסור היביעי ועלכוסם
 את באמרו יבין ולא נשתכר שלא בתלמוד הדבר ופירשו 3( לרביעי twt~w ביןאלא
 שלישי בית עוד יש ואם טשתכר, שאין אמרו המזון בחזך ששתה היין על אבלההלל.
 יביכו והם ההלל את להם ינמור אלא כלל בשני ישתה לא ההלל, את שםלנמור
 לשם באחרונה הנאכלת מצה ואכל בביתו סעודתו שנמר ומי כוסם. וישתו מזונםעל

 אפיקומן, הפסח אחר מפפירין שאין לפי אחי, נבית עור ולקרש לשוב יכול אינומצה,
 לנמור לו ואסור נביתו, כוסות ארבע שיצתה אח- אסור, הוא לשתות ונס לאבול,ואסור
 לו צריכין ואם ג( המזון, אחר של נכוסות שנשתכר לפי אחד, בנית ההללאת
 במצרים באבותינו מצינו שכן ובהלל, בשיר וקוראין האנדה וגומר ד( : ישתה ולאיקדש
 ]ישעיה חנ התקדש כליל לנם יהיה הש.ר שנאמר פסח, אכילת sy והלל שירשאמרו

 שיר אבותינו שאמרו לומר פרעה על וללמד מנחרב, על ללמר הכתוב בא כ'פ[,לי
 שמצינו מה ם 41 שלשה, שיהיו צריכין והקוראין ס( הפסח, אכילת בשעתוהלל

 טה ממני באנדה ומצינו פוב, גי לה' הודו שנים להבירו האחד שיאמר כדיבמדרש
 תירושי את ההדלתי הנפן להם ותאמר שנאמר היין, על אלא שירה אומריםאין

  ערותה
 ע"א. קי-ה פתחים השיר, ברבת הוא חי כל דנשסת נ( בשבת. להיות שחל שטורים ליל"טהחיל
 ע"ב. ל"ג ברכות כר. קדושת בין וחותם ר( ע"א. ק"ג פםחש יקנה.ו. טבחך שבת ובמוצאיג(
 צ"ל בתלמודן. הדבר ופירשו " 282(. )צד מ"ז סי' וויפרי במחוור הובא אחרים. להוצגם הבא "שמה[

 *1 מי' באו.ה שתקנתי כסו לנכון ונמצא ה"ו פסחים ערב' פרק פמהים ירושלטיגחלטוד
 ולא יקדש לו צריכים ואם ג( רביעי. ד-ה ע,ב קי.ו פסחים iolfil ברשב-ם והובא 283( )צר1בסח,11
 פרי בורא יברכו הירקות ועל המתחיל מאטר הובא זה אחר 285( )צר שם וויפרי המהזורישתה.
 ט.פ סי, בסוף שלפגיו במאמר וויפרי במחזר  ומצא  וה שהלל. בשיר וקורא ההנרה ומסר ד(חארטה.
 שלשה, שיהיו צריכין והקוראין ה( קל.ב. מיי באמצע בפררם ומן באגרה, ופותחין המתחיל 284(יצר
 שסצ'נו טה כפי ובפררם וויפרי כמחוור במדרש. שמציגו מה כפי 1( ע'. פי' וויפרי במחוורהובא

 אמרו מכאן ח' בהערה שם והעירותי נ' אות קי'נ טומור תהלים במררש והוא פוט, שוחרבטררש
 טמא שלשה,. כאן הרי אחד והאוסר לשנים הלל אוטר למ' ארם נני טשלשה פחות הלל איןהכטיפ
 צ"ר. סי' פסה הלכות זבסנהיג ט'ד, ט" ק.ש הלכות ובאו.ו השרפ o~a רפ"ג סי' פסח הלכותברקח

 רי-ח טי' פסח ובסדר קמר, פ" ר"ה ענין השלם הכקפ עשבל' ע.גי ע"ג דף הגדה סדרובאבודרהם
 QD" והלכות ס-ה, סי' ברכות הלכות הקצר הלקפ1כשכל'

 וו-ל רגיא סמה הלכות והכלת ט-ה סי,
 טצינו כן הודו לשנים האחר שיאמר כדי שלשה שיהיו שצריך כתב 1"ל( לרש"י )כוונתו דלההש
 וכולם תע"פ םי, חיים אורח והפור ל-ב סי' ע-פ פרק פסחים הרא-ש הבש וכן פופ. שהרבטדרש
 אימא והכי ום'ים טוב, שוחר בשם זה הביא חודש ראש הלכות האפר זבעל פזב, השוחר בשםהביאו
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 משטח במה אלקים משמח אנשים אם יינ[, פ' לשופפים ואנשים, אלהיםהמשמח
 : היין על אל4 שייה אומרים שאין מלמד אלאז(

 כוסות. ארבע]סו[
 בגלות האמורה נאולה לשונות ארבעה כנגד 3( למה, הללו נוסות וארבע"(
 וארא בפרשת אתכם, ולקחתי אתכם, ונאלתי אתכם, והצלתי אתכם, והוצאתימצרים,
 ועונה הללויה, לעולם ה' ואמת עד שיעי כום על יאמר המצרי והלל 1'[ 1']שמות
 כל אחר הקוראים ושאר אחריו, של מקראות וארבע הודו, וקורא שבקוראים,הנדול
 לה' השער 1ה עד המיצר מן כאחד כולם וקוראים וחוזוים הודו, אומרים ומקראטקרא
 חשוב ומקרא טקרא שכל לפי המקראות כל כופל ואילך זה וממקרא בו, יבואוצדיקים
 דוד, את שמשהו בשעה ושמואל ואחיו וישי דוד שאומדים מפני כפרשה, עצ16בפני
 ד'א'ש, וסימנך הרביעי, שמואל השלישי, אחיו השני, ישי אחד, מקרא אמרדוד
 כולם, אמרו עשר ושנים תשיעי ומקרא ]כשדיך[. )שידיך( אדייש וקראו חזרוג(

 כל אחריו עונים והן וכופלן, מקראות, שני אותן לבדו הנדול קורא לאנא,ונשמניעין
 ומברך בתצברות, מהולל סלך עד כאהד כולס קורין ואילך ומשם וקריאה,קריאה
 כוס ומוזג 'ר הן לשתית שצריך חולה עדם יש ואם רביעי כוס ושותה הגפן, פריבורא
 עשרים בבל נהרות על עד תאלהים, לאלהי הודו הנדול הלל עליו ואומרחמישי,

"WW1הגדולה, כנסת אנשי ת.קון יסור שהוא השיר ברנת אומר ושוב חסדו, לעולם כי 
 : העולמים חי מלך עד וישתבח חי כלנשמת

 אפיקומזי]מז[
 ולאחי הסזון ברנת קודם סעודתו לאחר אפיקומן מצת אכל ולא רבי שכח אחת פעם6(
 המתן ברנת אחריה לברך מיצריך שהיה לפי היטנה, ולאכול רצהלחזור ולא הוזכר,שברך
 רגנן דאטור הלל, של לכוס מזון של כוס בין לשתות אפשר ואי ברכה, של טכוסולשתות
 רצה ולא ישתה לא לרביעי twt~w בין ישתה. לשתות רצו אם הללו כוסותבין

 צריבה שהיא ונראה עליה שלישי כום שתקנו לפי יין בלא המזון ברנת עליהלברך
 המין, ברכת ולברך מצה לאכול רצה לא הלל של רביעי ירי לאחר ואפילוכוס.

 ערותה
 תעש סי' או"ח בשו"ע ועיין לחוד. תהלים והגרת לחור, שות כי וחשב כמח"כ npm תהליםבהגדת

 זה אחר שם וויפרי במחוור היין. על אלא שירה אומרים שאין מלמד אלא 1( ז.ל. הנר"אבבשולי
 ע' סי' וויפרי במחוור כמו והוא קל"ב. מי, בפרדם כ! הוא וכן ושיר, כהלל ופותחין טאמרנמצא
 בז' רומי איש קלונימש ר' פירש ושא וויפרי, במחוור ליתא אטר מאמר נמצא בפרדת רק וע.ב.ע"א

 כו'. מעודה קורם טצה אכילת על מברכיו אוו כרחינו ועלעד
 קל-6 פי' שם ובפררם רש.י. ובפירור ע"נ. מ" וויפרי במחוור הובא הללו. כוסות וארבע 6(ממי[

 רוצה אם לשני ראשון כוט .בין פה ואביא לפנינו ליתא אשר טאמר עוד נטצא המלובמקוטות
 ישתכר. פן ישתה. לא לרביעי שלישי בין אגל לתיאבון. מצה ואכיל נרירי ממרר דחמרה ישתה.לשתות
 שנו שכן המעורה. שבתוך היון מחמת ועומד הוא משתכר והלא לומר ואין ההלל. את יגמורולא

 ע"כ ' משנר הסנון שלאחר משכר. אינו המנון שבהיך יין ישראל שבארק ירושלמי בתלטודרבותינו
 ערבי פרק בפסחים הוא והירושלטי ~tvfa. כום על יאמר המצרי והלל לפנינו עטו הוא כך,אחר
 וקרא חזרו " ה,. אות פענח ת"א פ"י פסחים ירושלמי נאילה. של לשונות ארבעה כנגר ו( ה.ו.פסחיפ

 ע"א. ק'.פ בפסחיט המימן והוא תקנתי, כן כשדייךארי-ש
 ומן המאמר. באמצע קל"ב ט', בפררם הובא אפיקימן. מצה אכל ולא רבי שכח אחת פעם 6(]כא[

 11.ל ע"ב( ק' )דף רי"ח ס" השלם הלקפ בשבלי וכן 286(. )צר ע"ד מיי וויפרי בטחזורהובא
  ע"ב. קהו פסחים רבנן. ראודור נ( כוי. רבי שכה אחת פעם שמירר, פסח בהלכות זצ"ל שלמה רביתכתב
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 זאת ועל תקנו, לא חמישי כוס אבל בלנד. כוסות ארבע אלא תקנו לא שהםמפני
 לחוור צריך שאין הוה בדבר מעם וההויק המזון, ברכת לאחי מצה מלאבולנמנע

 בהן ויש חכטים, כתיקון עשיוה כולם שרנו מצות רוב שסתם לפי מצה,ולאכול
 הואיל טצוה, של מצה לשם לו עולה הסעודה בנמר שאוכל ומצה מצה, לשםשימור
 והשלש ד( : מ"כ שלמה רבינו ]נהג[ )נוהג( ובן ג( : מצה לשם שימור בהןונעשית
 : לכריכה ואחת ולבציעה, מצה לאכילת ואחת המוציא, לברכת אחת מברךמצות
 מצוה לשם באו ושלשתן הואיל אביו, משום הזקן יעקב רבינו רבו לו אמר וכןס(

 נכון ולא שלימה השלישית מניה'ם אדם בני שאי אבל בשלשתן, מצוהתעשה
 : כןלעשות

 תבשילין. עירובי ריןשח[
 עירובי אדם מניח בשבת, בחמישי להיותן שחל פובים ימים שאי או פסח6(
 כן אם אלא לשבת טוב מיום ומבשלין אופין שאין מפני טוב, יום מערבתבשילין
 ביצה או בשר גבו על ומניח פת לוקח עושה, הוא וכיצד ג( : ובתבשיל בפתעירב
 ובתו בנו ידי על או אחר, ידי על העיר בני לכל ומזכה מבושלין, כשהן דנאו

 ואומר עירוב, מצות על ומברך להם שיזנה מי מיד ולוקח אשתו, ידי על אוהנזולים,
 סבא מיומא שרגא ולאדלוקי ולאטמוני לתקוני ולבשולי לאפוקי לן שרא יהאבדין

 הניחו אחת פעם ג( : מקום לו וסיחר הזאת, בעיר הדרים ישראל ולכל לנאלשבהא,
 לבדו הפת מצאו ראשון טוב ביום למהר פוב, יום ערב תבשיליז עירובי רבי[ננבית

 לפנינו באו :לא אילולי ואמר רבי, לפני דברים והרצו נאכל, שעמו והבשרשנשאר,
 ממח רב דאמי ד( : תקנה יש עכשיו אבל בדבר, תקנה ]היה[ )תהא( לא למחרעד
 ואחת שלפניו הקערה מן בשר ולקה ומהנה להבירו טוב מיום תבשילין עירוביאדם
 קורש היום ואם עירוב, זה הרי קודש ולמחר הול היום אם הכי ואמר הכביות.מן

 וייחד ס( : וכו' לן שרא יהא בדין כלום. בדברי ואין ם צריכין אנו אינו חולולמחי
 : מקוםלו

הערות
 והשלש י( ט"ב. רבינו נהג כן שם בפררם אבל וויפרי. במחוור הוא כן ט"מ. שלמה רבינו נהג וכןג(

 נטצא מ"ב רביו :חג וכן הסיום אחר שם יויטרי ובטחנות ובפררם. וניחרי בטחוור ליתא זהמצות.
 שוה ומצאתי מרייקין. ויש הטתחיל ע"ה לפי' למטה niDID ת' וסלת תיספות( )ר"ל ת, ורשוםהוספה
 באחת שסברך אומר רבי הנומת ושם 271( )צד :"נ בסימן ווימרי כטחוור טצות. ושלשהטאמר
 רש"י. בטירות הוא וכן כהלל. לכריכה ואחת לאפיקומן. ובציעה טצה אכילת על ובאחתהמוציא.

 יעקב ר, רבו לו אטר וכן ר"ג סי' שם וזיוורי במחוור צביו. משום הזקן 'S~p רבכו רבו לו אטר ומןס(
 רשיי ובסידור מקוטות, בהרבה והביאו רשיי של רבו הי' יקר בר יעקב ורבי אביו. משום הזקן יקרבר

 אביו. משום יעקב ר' אמר וכן רק ג"כהובא

 וויפרי בטחוור אבל רש.י. ובטירור ט.ב סי' והיתר באימ.ר היבא טובים. יסים שאר או פסח מ(]כמה[
 המאטר גל הובא 287( )צר ע"1 סי' וויטרי ובמחזור אחר בסכון הוא 251( )צד רפ"רסי'

 שם W2Q1 וכן 252( ,צר וויטרי בטחזור גם הובא טמאן עושה. הוא וכיצד ג( שלפנינו.כלשון
 נ'. הערה 1"ל הרשיה הרה"ג והאריך שהעיר מה שם וויטרי במחרר עיי, אחת. פעם ג( 287(.)צד
 ע.ב. :"ו ביצה בנטמא והוא רבא, אטר צ"ל וטרנה, לחצירו תכשילין עיריבי ארם מניח רב דאטרד(

 ראטר בטקיט רב דאמר היבא והיתר באיסור ונם תחומין, עיריב, אדח מצה שם ג.כ הובא רבובשט
 הגי, 253( )צר וויפרי ובטחזור רב. אאמר זצ"ל בטעות, כן גם יצחק, רב ראטר רש"י ובטירוררבא.

 מקום. לי וייחד ס( הפעות. תיקן לא שם 1הרש"ה רב האטר וצח רב אמר טת:ה רב ראמרבפעות
 מקים. רכי לו 1'י"ד והכריבטפסר
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[eb])6 הסעודה בתוך סכולם אכל ולא פוב ביום תבשילין כמה המבשל 

 -אחד מכל לאכול צריך א.ט ועכשיו מתחילה כולם נתכשלו פוב יום ולצורךהואיל
 : להול פוב מיום כמבע הוי ולא כלום בכך איןואחד,

 טובים. יסים שני דיןע[
 ענבים כקון ראשון. ביום שנתלש מחובר אחר גליות. של פובים ימים שני"(
 טסה בשני טותרין ראשון פוב ביום  שניצורו ]ורגים וכו' עופות ואחד 3( :שבצרן
 למוצאי מותרין הול ושני קורש ראשון פוב יום דאם הן. קדושות ושתי הואילנפוטך,
 מותרין שהן שכן כל קודש. ושני חול ראשון יום ואם שיעשו, בכדי ראשון פוביום
 א' בפ-ק נ( : דגרסינן מהא פרבריו ראיה והביא_ נוהג, רבי וכן פוב. ליום מכיןדחול

 : וא' בזה מוחית בזה טלדה אמי רב נליות של פובים ימים שני דאיהמר ביצהדמסכת
 דאמרינן ועוד לחומרא, בין לקולא בין תלת בהני דרב כוותיה הלכתא ואמרינןד(
 מבחיל, עירובו הניח ולא שבת בערב שני יום שאירע גליות של פובים ימים ישניגבי
 עירוב עירובו קודש ולמחך חול היום אם ומתנה לחבירו פוב מיום עירובו אדםמניח
 לשבת. מכין דבל לעירוב צריך ואינו כלום, בדבריו אין חול ולסחר קורש היוםואם

 פנייא בר ההוא בעירובין דניסינן ועוד ס( : הול מהן ואחר הן קדושות דשתיאלמא
 נהמן רב שני, פוב ביום וא"צתחופ ראשון פוב ביום דאתצוד נלותא ריש בידאתא
 ומאן הן. קדושות דגשתי מהשום דאכיל ומאן אכל. לא ששת רב אכיל. חסדאורב
 גליות של פובים ימים בשני אומר יומי ר' היה וכן איסי דתני משום אכילרלא

 איסור עישה יוסי רבי היה וכן איסי, דתנא למאן דאפ'לו הן. אחת קרושהדקטבר
 ביום שנתלש דמוובר מינה ושמעינן הן קדושות דשתי נליות של פובים ימיםבשני
 ניצירו אם שיעשו בכדי תשיבני ואל נפשך, סמה שני פוב ביום מותר ראשוןפוב
 הוא קודש ראשון שיום שיעוצו בכדי אסורין האתיון פוב יום למוצאי ראשון פובביום
 אסורין שני פוכ יום לערב בשני ניצורו ואם להול. פוב מיום מהנה יהא שלאובעינן
 , הוא[ קדוש דאימר ו( : שיעשובכדי

 החנות. דרן]נא[
 ]בקי[ שאינו שבקבין קל לך ואין רברב אמיתיים כי רע ששאלת החנוני ועל5(
 וכו' ליש-אל דורן שהביא טי פפא. רב  פסקה נבר כי 3( : ונולד מהוברבהלכות
 דאתאי ליפתא טהדצא ועוד ג( ; לקבל מותר הנוי מן שאפילו למד אתהומדבריו
 חיץ משום ואי עקרא טאתמול וודאי הא אטר במושא, דהוה חזייה רבא נפקלטחוזא

הערות
 עיז סי' וויפרי 1במה,זר רש.י. עסירור מ-ג טי, והיתר באיסור המא תבשיליי. כטה "ששל ש]מכן[

 287(.סגר

 טי. וויטרי מטחוור רשיי, ובסידור ט-ר סי' וחיתר כאיטר הכא גליות. של בזבים ימים שגי 4,]ט
 במלת יצא יהטקתיק הסיטז. כל חטר פ-ה וטו,. עופות מחד " קס'ז. טי' ובפרדם 287( )ציע*ח

 התל. המשסות עפ" החסה את בפגים והשלטתי שלם. רף לפניו חפר שה" או חובתו, ידיוכף
 רף בעיחבין. ר:רטי:ן יעור ס( .סע-ג. ח' שם ואפריון. י( ע-ב. ר רף שא ביצה. רטטכם בפ.אג(
 בפררם אכל וויפרי. ממחטר רש"י ובטירור והיהב באיסור הטיזם הוא כן הוא. קרוש ואיטר ו( ע-בל-פ
 כו'. שבת מוצאי עד אטורין הוא שגת ואם מאמר עור ןה אחר נמצא ע*א( ב"ס )דף קמ"ו פי'פוף

 : הסימן סוףער

 על כעב רשיי מטייר מ-1 מי, והיתר באיסור גט הוא כן ששאלת החנכי ועל "שוגי . פיז ש]בש
 288( )צר פ, סי' שפרי במחזור אבל החשי. על כן נם כתש שהיה מפק שין ששאלתם.דחיתי

 סי קירובין ליפהא. טהרי ועור נ( עיט. כיד גיצה פ"א, רג פסקה כבר כי נ( ששאלת. הטהזברועל
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 מן אותן שלקחו לך והיי מ.נייהו. למיזבן רבא ושרייה אחא דנוים ארעתאלתחום
 : :תל'ט שמאתמול ניני שיהא או נמחוני r'cn אותו מן .הא שלא ונלבדהנוים.
 עליו חביו זאת מפני ולא שם הייתי אני 'קר בר יצחק סרבי ראייה שהביא ומהד(
 הכירה ולמחר טוב יום מבערב הנוי בבית איתה ושראה היתה, דנים מחיוזותאלא

 ויקולו מהוגנין אדם בני שם שיש לרבותינו הונד זאת על והביאה, עינאנפביעות
 במינו שאין בדבר אבל ניצורו מאתמול ויאמרו פוב ביום הניצודין מן ויבואונדבר

 : לחוש איןבמחובר
 מקיכולרנ פועלים שכירות דין]נב[

 כולו, בנין לו לבנות הרנל קורם פועלים שהשכיר ישראל וששאלתם5(
 שאינו לפי בסועד, שינמרו מהו לנמור, הסמיקו ולא פוב יום קודם לבנותווהתחילו
 והוא ג( טמיין, יהא לא שוב במוער לנמור מניח'ן יהא לא ואם 3( לכפל,רוצין
 7( במועד, לנמור להן להניח שאסור טפה דעתי כך דמי, וכגנב אנד ככולןסבור
 מישראל מלאכה שקבל נוי דהיינו אסור, התחום בתוך קיבולת מקנלי שמואלדאסר
 דקיבלה ידעו ולא העיר אותה בני ס( אזלי, דני אסור, התחום בתיך פוב, יוםקודם
 ושהוא ידועה שהוא במלאכה כנון שמואל אסי דכי ומשמע יויפ, קורם מושראלנוי
 רנילין ישראל שאין מקום דהוה  רמותר, שמואל קאם- לתחום  חוץ אבל ישראל,של
'~wb)דהוי אסור להתם ומקיבא לשם דרין דישראל מתא איבא אי פפא  רב  וטמר ו 
 לרוכתא מרוכתא ראזלי א.נשי דשכיחו סועד של דבהולו וממקנא מתא, האי בנילמה

 אפדנא ליה בני, נתן דרב בריה ח( זומיא מי  ראמיינן  ז( אסור, לתהום חוץאפלו
 היננא בר הונא ורב פס-א ורב רבה איקלעי ט( לתחום, חוץ קיבולת מקבליבמועד,
 ררנילו אסור לתחום חוץ אם.לו סברי דקא לגביה עיילולא

 למיזגי
 : התם

 שכירות, דיןנננ[
 ממקים בנין עצי קורות להוליך במוער, לכתח.לה נוים לשכור מה וששאלתם5(
 ואם עושה, בצנעה לעשות שיכול ובלבד כן לעשות טותי יאבדו, שלא כדילמקום
 פירותיו אדם מבנים כרתנן 3( ש.וכל, כמו יעשה בצנעה לעשות יכול שאינולאו
  יוסף יב ואמרינן  ג( תאבד, שלא נשאל המשרה מן פשתנו ושולה הננכיםמפני

 : וכוי בימסא עיילעהו כשורי הנהו ד( ליההוו
 ת 1 ר עה

 יעקב  רן וצ"ל שם. וויפרי ובמה,ור והיתר. כאיסור הוא כן יקר. בר יצחק טרי ראיה שהביא וטה י(ע-א.
 : מקיטות בהרבה והבית רשיי, של רבו היה והוא רשיי, בטירור לנכון המא כי ומצאתי יקר.בר

 פי' וויפרי ובמחוור הש"י ובמירור והיתר באיסור הובא פועלים. שהשכיר ישראל יששאלתם "(לנבם
 הטלות המעתיק השם'פ והיתר באיסור בסוער. לנסור ט:יחין יהא לא ואם כ( 288(. )צרפ-א

 לנצור להן לשיח שאטור :.טה רעתי כך רמי .ככבב אכר ככולן סכור והוא גזמרין יחיי לא.שוב
 במחוור ר% וכנגע אבד ככולן סבור והוא :( במוער. לגמור עד כטועה לנמור מן וחשטיפבסוערי.

 ו:::ב. עביר וכולו הוא וכבר רש"י וכמירור הוא. וסבר וצ"ל ונגנב. אגור הכל הוא וככר הג"וויפרי
 והיתר ובא'טור פה. חסר הע.ר. אותה בז' ס( שמיאל. אטר ר"ה בתום' וע"ש ע-א י*ב ס"ק שמואל. ראטרר(

 לישראל עבירתא דעביד לגוי .וחני העיר אותה בזי אזלי דכי כך הובא וויפרי ובמחוור רש-יובם'רור
 'רעו ולא חורבא. סיגיה אפיק לכתח.לה פבא ביוסא לגוי עבירתיה יהיכ ישראל האי אמרי פובביום

 בריה ח( שם. שם צפרא. מר ראמרי:ן ו( ע"א. "ב מ-ק פפא, רב ואמר ו( כו'. מישראל גוירקיבלה
 רבה. איקלע ט( :חטן. דרב בריה שם לפגינו :תן,דרי

 .רבה-
 : שם בגמרא ליתא

 סי'  וכירי  ובסחיר רשיי. שם'רור ט"ח סי' והיתר באיסור סובא גוים. לשכור מהו יששאלתם "(]נב[
 כשורי הנהו ל שפ. שם כו'. יוסף רעי ואטרינן  ג( טלב. ייב ס"ק כרוען. י 1289. )צר4'ב
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