
יראים עיירהעפימפר 68
 ומשפחת אבותם לבית לטשפחותם דכתיב משפחה קרויה אב משפחת יגאלנו ממשפחתו קרא אמר מנלזוהתם
 , נשואה או להם ארומה היתה בין חלוק נהמ אין אביו אחי ואשת אחיו ואשת . "שפחה קרויה אינהאם

 שמה האם מן האב אחי , ערוה האב מן האב אחי אשת כ'[ נטא כיצד בה' ביבמות כדאמרינןותולדותיה
 קרו רבא דודו דבי דכולהו מאי וטעמא האכ מן האב אחי משום האמ מן האם אחי אשת על רבנןוגזרו
 : שניה פי' , גזירה דודו )ה( אם , ערוה דודו אשת גדולות בהלכות ראיתי , היי הכי התם וממקנאליה

 )א( כ"זסימן

 וענש . ערו,תה לגלות תקרב לא מומאתה בנדת -אשה ואל דכתיכ טות באחרי תורה עליה הזהיר .נדה
 ואיש דכתיב תהיו בקרושים גס וענש . העושות הנמשות ונכרתו כתוב שעליה כרת העניןבסוף

 שניהם ונכרתו דמיה מקור את גלתה והיא הערה מקורה את ערותה את ונלה דוה אשה את ישכבאשר
 , דם נקרא הסקור )ב'( אלמא דמיה מקור דכתיב המקור מן יוצא כשהדס נקראת ונדה . עמסמקרב

 בבשרה זובה יהיה דמ זבה תהיה כי ואשה תהיה זאת בה' דכתיב נעשית )נ( נרה היא דמוביציאת
 החדר )ד( כ'[ נ"י היד כל בפ' בנדה כדתנן תלמוד בלשון חדר נקרא והמקור .. בנדתה תהיה ימיםשבעת
 נביעתו ומקום הדם רבוי שם שיש מקור נקרא ולכך המקור מן שהזקתו ממא מפיקו בפרוזדור נמצא ,סמא

 כל בפ' כדתנן נדה נעשתה החדר מן היוצאים דם מראות ובחמשה . קביעתו היכן בדבר בקיאיןוההכמימ
 יש הני דבל )ה( וכמזוג אדמה וכמימי כרכוס וכקרן והשחור האדום באשה טמאים דמים חמשה 6'[ ]"טהיד
 לנו היה לא )ז( הדין ומן . כדם אדומים המיס את )ו( מרחוק ויראו דכתיב דם נקרא ואדום ארמימוועלהן

 לנו היה גמור ובאדום בבשרה זובה יהיה דמ דכתיב אדומים משאר למעלה אדום גמור אדום אלאלאסור
 מדמיה ]סק היד כל מ' בנדה )מ"( דאחרים מרנה אבל ראיה להביא עלינו להוסיף באנו )חי( ואיןלהעמידו
 ביולדת תזריע כי באשה וכתיב , דמיה מקור את גלתה והיא תהיו בקדושים דכתיב במקרא האמוריןדמיה
 המשפם הוא ובך שלקה.- אלא  הוא אדום שחור אמרינן תנן דמים דהמשה גב על ואף ל( ד'כאן הרי שנים דמיה ומעומ , תטמא דותה נדת כימי . דכתיב נדה נקראת ויולדת , דמיה ממקורומהרה

--
 ראםתועפא

 מטורנגיס סמר סטג'ות  3טנין 3ס"נ דרי וכל סכ' כ"6 ס"ק  טס  6)מוגיס  ע5' וע"ן נכסחו 610 וכן דודו 6טת 06 5") . חיו eh)ה(
 : דויו 6סת oh נענין עייר גוו) תיקוןו5ריכין

 עמ06 סוס "וכ"י h"'p )16ין מסמ"ג רון . ומיותר ע"ס ד0 ותיגת גיס יס געסט ס0 לכ' 6)6 ננדפס וכ"מ גיס כסיסךלגעמית stflי . געלית )יס ( )נ . בגדרר וכ"א כ5") ממקור דס 6)מ6 )ב"( . קפ"כ זיון מסימן כריס בטשת גדסס וויעד וכיסוס ק5"כ סימן נגורס)א(
 וכ"ל טכ"ל ממס וסרס נמת קסיו שסורס 4ת1ן ע6 פל6 כ"1 ספרור מן ידם נעקר אפי' סוסן ט"י ו% פי' מסרס"ל סם וכתגטכטס"
 ס'0 ט)6 גריס רנימ ונודנרי  סס נמטנס וכ"ל כ5") טמ6 סמדר דס )ר( .  סח'5ון 3ית טנקר6 לסרוזרור ע6 טלTe) 6 י65 ט3%מס"י
 יסוקס כ, 5"1 ס"ס דר6"ג נס6לחות  לה( . טס  ס'רוט~וי :ק נווכח וכן  טבמסנעח נמתגת )'ת6 וכן פור לעסיס דס סט נמט:סננירסתי
 bSI ר"כ כגרס וכדייתי  ישורין נואקות כמס ס6 דגקט סני מ"ט עזיו עמד  טס ו3סט"ס .  תלתן וכמימי . 5לי 3טר  וכמיפי . סיריךיסורים
  סלונתי  בסן טיפ לסי  רפסורין ת)ת6 סגי נקט סכ' )"ע סי' גיס כס)' סכסכו) ס'ר6ס

 י"ר ירי נסוס' מסרפ"ל סוס a~u קורס תריס כל לפשקו 6"כ דחיס רסיס דל"ל להט לסקסות  מס כסט"י ממ"כ  גס טכ"ל לכ"ט יסורין.רסני כתכלי 16 כעפי יהל 6י  P~o  מרקי  למעויי ולקו
 ומן )ז( . וגו' סמיס 6ת שנד מו6נ 1'ר16 כ"3 ג' פ"3 ססס1ס  לטון . פרכוס  לי( . פפ6 לרחופית פרכס  רכל 5ס": דה"י כ' ליל ד"סב'
  בע"ג )י( . כמריס יאיט י5") ס"ס . י6חריס )ט"( . ו6ס 5") . 61ין )ה"( . כו' (1gh ):ו 6'ן סזס ומ! גוס") bt'h כנדסס .0ז'ן
  וטסר0 . דמיס מקור 6ת גלתס וסיף ריאל 6!ר מס"ת פפ6'ן רמים לס' תנין טמרו ס"1 רגרס ס"3 ביויטלמי וסיס הרסם תסך . .סלקסכו'

 טס וסי' זגס 16חס וטכס זיבתס כימי עמס סנ6 6א סו6 מ'נסון ימס דג יע3 כי י6טס וס6  סנטרי. ד3ס יסיט דס . דמיסמתקור
 כbSl 6 ססווכרו נוימיס 0ן דמיון מייי מרני )6 קר* ריי כלומר  סו6  מעסון דפס ינ ייונ כי  ותסס 601 ננסר0 יונס י0י0  דסנס"מ
  זוכר יסיס דס קורס )כתונ %s סכירוס)מי ו% רתימת סירוסי לי :יירק ול6 כו'  טליי סב6 6ל6  ולדל כדמיים )גופן 636 כ6ןסכמוכ

 טנ6 ומיי קקי  ד5תרוייסו  כיוןנפטרי
  דסמיי

ptneol כי' זיבתם כימי טליס  סב*  6)6  סירופלמי  סיום  גס שתפסס רמס 311  ידנ כי  י6טס 
 טס  סיפרו 'וחגן ור' 6רנ ס)ינ יריכ") )סרס )' וס:ר,0 כונס 1)6 כחיב 3גדס יססו6 כ3סר0 נוכס י0.0  דס ספסוק טל 6תי6 פ5יל6

 דס סוקרם 0ו6 דסו6 ימיט מזמ'ס ערכות 5ר'כין 6גו  r~h ממגו למט"ק  טסן ממט קורס דמר6ס ccnn סרי  וכסרס ,וכס 'ס'0 זדסי'  כ6ן סרי דמיס מרסיס רמיס מיני יכרטס יליף וריב"ל 6' י"ס 3כ3לי וכר"ח סתור וגטסס ס5קס סו6 שלוס  סן דמיס ד'  פקורס3ירוסלמי
 וכוס .  כו' זינתס בי:ו' טליס ס63 46, סו6  מעסון  סיריטלמ' 6מר r"D דמ0 וו3 יקב כ' ו6סס מט"כ 6ל6 ננירס זונס  יסיס זסלכת'נ
 כריכ") ס") מ0))6) כן דעקכי6 יר") 6חריג6 מקרך 0חמיסי )י0 נפקך 6)6  דוקך רו ל"ל סי' ל"ל ר"ח נ' י"פ ידס ספס' עי"כיס63ר
  מדניס  פרנען יה"כ טלקס  6)6 סו6 לדוס ד'-סמור כ6ן סרי דפיי ודמיי נומס 6וי0 מרקס וסייגו )6מת גכסר0 זוכר יסיס יסכמציג
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יםיראים עיינןשייספר
 שופעת בין שבעה וטמאה נדה היא אחת בראיה אפילו בתחלה רואה כשהיא , התורה מן וזבה נדה~א%(
 דיק שכך ימים עשר אחד נכנסים הימים אלו ואתר ספירה הכתום הטעינה ולא לבעלה וטהרה טובלת)יב( שביעי לערב פוסקת אם , בנדתה תהי' י0ימ שבעת בבשרה זובה יהיה דם דכתיב מיד פוסקת בין שבעהכל

 ופסקה ימימ שני ראתה , ומהרה נקי למחרתו מונה לערב )יד( ופסקה מעפך הן רב הן אחת פעם )יג"(ראית
 נאמר ועליה ננדימ ז' ספירת וטעונה גדולה זבה נעשית ימימ ג' ראתה ; וטהורה נקי למחרתו סופרתלערב
 הן שבעה וממאה נדה להיות לפתחה חוזרת ~קיים ז' ספירת ואחרי , תטהר ואחר יסים שבעת להוספרה
 למשה הלכה עזריה בן אליעזר לכ' גדה מסכת מפורשימעסוף הדינים ואלו . ימימ ו' בראיות הן אמתבראיה
 המקור מן שנעקר אלא לחוץ הדם יצא לא ואפילו , וכו' זכה תהא )ם,( בתחלה ימימ ג' הרואה יכולתניא והכי . כתבתיה לא המקרא ומררש ארוכה שהברייתא )מו( ויען , התם לחו ומפרש קראי עקיבא לר'מסיני
 בכעין ונטמאות ]ס0[ הענן . טמא בבשרה הדם בעוד פי' , בבשרה זובה יהיה דם שנאמר החיצוןנביע מטמאות הנשים כל 6'[ מ' ]ייס דופן ביוצא כדתנן זבה בימי וזבה נדה בימי נדה להיות טמאה לפרוזדורובא

 . לה יהיה מומאתה )יז( נדת כימי טומאתה זוב ימי כל שנאמר כנדה בכרת והזבה . מכאן ובפחותהחרדל
 משום בח"ג ראיתי לנדה טבילה לנו ומנין . )יח( שתטבול צריכה לזבה ז' ספירת או לנדות. פסיקתהולאחר
 לר' מנין ולזבה . היא טמאה תהיה טומאתה נדת כימי טומאתה זוב ימי כל ]דכתיב[ לזבה רחמנאדאקשה
 מאחר , טבילה אחר פי' , תמהר מעשה אחר תמהר ואחר דתניא המקרא מן גק ]ס" נדה כסוף למדנושמעון

 לרבנן . טבילה והיינו אחר במקום המהרה הכתוב שתלה שראינו ]כדבי[ להעמיד לנו יש מתוםשהמעשה
 מפסקת טומאה תהא שלא , לכולם אחד )ים( אחד תטהר ואחר דדרשי למדנו לא שמעון דר' עליהדפליגי
 זעמים בשרו ורחץ כתיב ובזב ולנקבה לזכר זובו את והזב )כ"( הכתיב לזב זבה דאיתקש משומ ואיביניהמ
 ביאת טעון הזב ]פ,ג[ ובין דמסכת בתוספתא ותניא כן כמו. לזבה חיים מים להצריך לנו היה בן אמ , וטהרחיינר
 ע"ז מס' בסוף מדאמרינן להו נפקי לרבנן שהמבילה ונראה . חיימ מימ ביאת טעונה אינה והזבה )כא(מים
 ימי כל דכתיב לה איתקש דהא מנדה ילפה וזבה )כב( בהן טובלת שהנדה מימ יתחטא נדה במי אך נ'[]ע"ס

 ראםתועפות
 . ודו"ק סירוט)מי ע"פ רצינו דירי 'מסרס סגיסס 3יר6יס  לכתום מכסי לסער 61"כ . וסירוק . וכמגוג . ~מס וכמימי . כלכוס כקרןממיס
 רגרקס hsa גרס O'h ומס 6' נ"נ גיס כמטס ררינו כוונת . ט3יע' )ער3 פוסקת 06 )יב( . כגיסם וכ"מ כ5") מגיס ממסע)יא*(
 מן ]%")[ סמ6ס ימיס ז' כ) דס עסת רולס 6ס ו6סי' ק"ו ס" ריס נסס"ת וכ"כ טמ6ס נחזקת חס6 )6 וכמערס סמגחס מןגטסרס
 כטסלס טססקס דסייגו טניעי )ערג פוסקת 06 ו,ס"ר עכ") ססניעי סוף גערנ 3טסלס סססריטס ונגנך טמיגי נקי) טונות וסבמתורס
 יוסי יר' סר"י ו6ף )נעכס ומוהרת )ער3 תטט3 ו' גיוס סופקת 06 סו6 סגדסס וקטון כו' וטסלס נייחס טונוס rh' ססניעי 3qtDערנ
 ויגס מטכס די)מ6 פתוח מעין וסוח,ק סו6') 67וריית6 ונגיס 6"ר סרטון )עם )ס sh p~rn עכ)ס קסתך נ' קי"ג ססחיס רני 6ת5וס
 יפן ג") כתנת'ס כוי ו'לן )סו( . סוסקת נבסס . ופסקם )יד( . ר6תס 5") . רטית )ינ"( . קלמר תורס דין ינ'גו מ"מ נרט3"סע""ס
 כן . כתח)ס )טז( . כו' ויען כ' r"D1 ס"מס 1)6 סנר"ת6 רכ'גו ססתח') וכו' ונס תס6 תשח 6חר סו6 ומקומן 6פ )ת.טת olpnע6ן
 . נתחי)ט תיגת סם ומסר כו' תס6 ר5וס'ס 'מיס נ' 6'ת6 וכגוסס ר5ופ'ס גרס כתח')ח 6'ת6 כ' ע"נ וכגרס . כת"כ סנר"ת6 )טוןסו6
 . מקוס . כרח . חרד) . נתערס סינון כחספס נעגין עוין ווכח וגרס סכ' כסמ"ג ע"ן )יח( . כסמוך 5") וכן כ5") תסיס גיחם כימי)יז(
 גיס ותגן טס כתוף תסיס גיתם כימי 6חל ונגיסס נחספס ססי:ון ע"פ וזנס גדס סטוין דכריס ס6רכעס כ) ססידר כ6ן רניט דנר'ומס
 ענוס"כ מק"ג Dp"( מ" '1"ד ט"ך ועי,ן . )כ6ן עגינו 6ין כי סגנון וסוך )יח6 וכקן . טסרס 3חזקח 6)1 סרי נו' 6וגנר'ס ומכייס 6'ספח

 ונט6י)ת עכ") Dlnel 610 ס6חרוגי0 וכ"כ וסגס"ד ט"י 3סס סנגור כ"כ סחות וס"ס סס"ך 11") גקייס ו' עגיו יוטהר כחרל)סמחנר
 סו6 ?נמסגס והק"מ D("S רוסן יו65 ס' סי6 ס)ימט ומנגס כתנור נסס וס חייוס )ומר מסגרך ס"ך מסרר ומסחימ6 כ' י"ג סי'יענ"ן
 מז' טומ6ס טנ6 7)6 י)פיגן 6סק"3 סימן ומסיגור ע"ז גק"ס ז' )יטב טסחעירו ייעיגן )6 6כ) סתורס מן 3כך יטמ6ס טומ6ס)עג'ן
 hSt ו"ג עמו יוסנות כחרד) ים טסת רו6וח ירי* ע'יט סחמירו יטרק)  גנות r"9hs 50 לפרס כ' כ"כ ס6)ס ח"כ ד3ס)ק"ס  ודע .גקייס
 6ין. הס' תסל"י דגריר6ס

 . ג5") חיים מיס לכא( . יכתיכ 5") סכתיכ. )כ*( . 6מר 5") . 6חד )ים( . חיגוקת כס' וסר"ן עומדין
 מטות ס' ס,סכ הניד 3ססר ורפיתי . כ6ן סר6"ס כמב"כ מס"ת ניס )טנפת )ימוי ר"ת נסס מכ16 ד"ס תוס' 6' ע"ח יומך עיין)כב(
 ט3')ס וריכס ססגדס )מי וגגכם ))גוי 63 סר"ו גיס ינו' 6ך מדכתי 'סו67' ל3  כסס  כסבי ט"פ  ביופי  יכ'4רסיוס' גיס 3מי 6ךסרוק
 כתנו ר"ת ונסס ממנעט  ל"י  למשיב סו6 יסוד6י 377 ר6ס ס)6 מס סעיי ונ)ומכ"ח ע"ס )ומגעס מק"ו מייח' גלון ס6י ר3 6נ)גו'

 ומח"כ ט' ממגעס נקויו מס"ת )גדס  טפ)ס  טרמיט סי' ג16ן ס6" ורג כ' ססגו"ג 6ע0 ג7ס סככות סוף סמריכ' וכ"כ גיס 3מ'מ7כת'נ
 ")6" ומד"ס 6' י"6 נחנינס סגס נמית b~nc עד תס6 בברתה כ' מ"ר  סלת ודרסיגן 3גיתס וסיוס מדכתי ריי נסס סס 3'ומ6סתורו
 כגדתס והלוס דכאים טס סגרייך סנטת ועסויי סמחקס ס0 כןנרס"ס קליתי תעסה 61מר דכאים ס0 חנינס נתוס' ומס"ל ר"ת נטסג"כ
סבה 3מ" סרסנ"6 כמס"כ יר"3 כנריו פף מ וגריס עכ"ל )יס 6תי תטמר סוסון ודילמה st/rt סי'  יי'י סי' גיס סל ח"r~lht 6 מ'שלמרוי לי  סרטון דו"  טליה רסליגי  לרבנן  ר)?ו  טסקטס ו6ף לנינו כינלי עניכם ))מוז יס תעסר והחר )ויכתינ גס יוממת עגניי כן )6ו6גכי
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יראים עריתעמימפר 88
 אשה בבמה בשבת כדאמרינן שתסבול עד כרת מחוב יוצאה אינה ולעולם . תהיה נדתה כימי טומאתהזוב

 כל שתכניס צריכה פוברק וכשהיא , במים שתבא עד בנדתה תהא )כג( תהיה בנדתה ךהדוה נ'[ ך0'ייוצאה
 ממבילה זאת טבילה דילפינן , האחר מקצת ותכניס תצא כן ואחר מקצתה תכניפ שלא ביהד במימגופה

 בשי רחץ אם בי דכתיב קדשים אצל הכהנים אל אמור בפ'האמורה
 יאכל ואחר וטהר השמש ובא במים'

 שלא )כו( ראיה ועוד , כאחת כלו במימ ביאתו אף )כה( כאחת כ% שמשו ביאת מה )כד'( הקדשיםמן
 סאה מ' מקוה מי חכמים ושיערו )כז"( גופו שכל מים , בווים בשרך כל ל[ ד, ~געילוג'ן מרתניא לחצאיןתטבע
 שיהא )כח"( בעינא שיעורא עולה גופו שכל פי' למיסר דאיכא לדחות יש זאת וראיה . אחת בבת עולהפי'
 וצריכה )ל(. לשעורין )כם"( דאותי אחרי דמי שפיר אבר אבר הכניס ואם אחת בבת גופו בל בהן להבניםראוי

 ועשה כתפו על מילא יכול שמיני בפ' בת"כ דתניא שאובין במימ ולא שמיס בירי ונקוו שבאו במימשתמבול
 מה אי , שמימ בידי מקוה אף שמים בידי מעין מה , מימ מקוה ובור מעין אך ת"ל טהור יהא בתחילהמקוה
 בראש וקנקנים כלים המניח ונוציא אדם ידי תפישת בו שאין מקוה אף אדם ידי תפישת בו שאיןמעין
 לא חרש כלי שהם מאחר פי' , ובור ת"ל מימ ונתמלאו מחובר שהוא הגג בראש וחברם )לא( וספינההגג

 את שפוסל קבעו ולבסוף שחקקו לצינור דמו ולא קבעם ולבסוף שחקקם אע"פ מהם כלי תורת ומכם-להחשיבו

 ראםתועפות
 טמ6 נקוט 3מי ו3ס וט) חיים במיס ט,נ טט3י)ת D"Dhl נזכ )מטוט ססוכיר נעטרס תטמר לח"כ כגומל תטמר ו6חר וו") כ' י"גטבת
 5"ע ק5ת רפ"י ע"ד כ' )סגרי"ס מס"ס ונחייוטי עכ") כת"כ נכיס עתנ6 עד תס6 3טוייתס כגיתם מתסיס כמרצינן כ' עומ6חסנגיח 7"ט רסקי 3' י"ג ונמנח . כו' ק"ו ס7נריס וסל כו' סוג גון 6)6 לגיס עני)ס ))ודגו ד)6 סס כ' פסינו ד3תי6"ר ודע . כוי תס36גיתט נגדתט וסיוס ןכתינ ועת לח"ו סם כלגיס 06 כי תמסר ולוד תיבות סגך 3חנינט מסתוס' )צחוק 6'ן 61"כ עכ"ל מיעטו 6חרממקום
 סס וכ' סיטת) עד 3טוגו6תו ססו6 טנור )כ) 36 3גס Or כמיס ורמו טג6מר ע"ג מל"ג פס"ד סרמנ"ס לכ' הכת"כ כבגחו כת"כלכ' כלת"י זג") כמינור h'(h מ6י 6חריג6 נדרסנו קר6 )ס6' )יס 67וקי )וקג'0 6ג) סכי 7לריט )ר"ע טתיגח 5גיתט ולדוס מן גדםטריות )ן hpD11 )סרס"י סקסט לחילוטיו וסריטנ"6 עכ") נגויס טתנ6 עד תס6 נגיחס נגדתס וסרוס ל מ"י יאמן לגמרך מטסט כ'ס)6
 3גדת0 7מרניגן 3גדתס סי6 )ענינך ממיס טת63 דעי רט"י טכתנ וגס קמ"י ס" ריס יו"י ט3"י וס3י16 3ססר6 טו6 36 סיין טוסס"ס

 וטיוס מנו')6 61"כ טלנו3"ס וכמט"כ כת"כ 3נו'ס סת63 טי רפ"י כ' וע"ז 3קרמ כתיל מיס מייי מיס כ6ן מרומו מכן 6ך תט36סוייתס
 כמס"כ סורגי נטת"כ 6%ת' )6 לעגיי 6ך רס"י סיווגת טריטנ"6 כמס"מ וי)6 טגלי"ס קופיים ומייסכ נמיס טת% עד 3גדחס ס"גגדתט
 ו63 ת") 36ר 736 גוסו מרחין יס6 יכו) 3מי0 נסרו ורחן לת"כ . ותגיף )כדי( . מת6 3גיסס . תסיס )בג( . ודו"ק 3' 0"י סגתסיס כמסרטי סינוס 3סגטות כמ"ת טענוויי0 טווי כלנרי ~וין ויט עכ") סכי דרטיגן סוט )hl'"nb 6 מלך6 )גדט ט3')0 'דגדגן )6 ד6ייס") גר6ס רניגו 36) וו") כ' טגדסס ירסיס )0סר טעמויי0 וסוזי סלפתי סריטכ"6 וכיצרי כו' קר6 3ט6' פ)וגת6 י6יכ6 מתחר )יטהיחף )סוסיף ר"ת eo 16' ר3 לוהט גוס 3גדתס ולדוס מקרך די)יף )סדיך נריית6 ט6'ת6 מקמל סקסט )המ"ג 33י6ורי1 ומסרס")סרמנ"ס
 ועמ6 טחים 1)6 וטפר סטמס 631 ת") 11") רמ"ח עטין ססמ"נ כת3 סיאט 3י6ור )כה( . לגרפס וכ"ט כ5") כו' 3י6ת מס וטמרטסמס
 ועמך יו63 גמש מס"ס )"כ י"6 סמ'גי לח"כ ט6מרו מס סוטו )י וגר6ס D("S כו' ממסו ני6ת מס ))מד מקומות נסקר כמו סערתעד
 כ6ן 6ף כקחת כו)ו סמל נסת )מטן ס6מורס עסרס מס וטסר טטמס ונ6 ת"3 מקדחו 'כו) כקחת כוהו 'ונ6 כמיס וו") וטסר סערכעד
 וטנוף דכת'נ וניס ניג'ס יחסיכן 1)6 כלחי ס'ס'1 סנחולט סרחי5ות )כ) גלמוד ימרס ועסר ססמט ונ6 מן יגוניי סרי כקמת כו)ו כא'3'6ת
 גוסו סכ) מיס )מדרס נסרו דכ) קר6 )מקטות ו'ס )ל( . כ5") )ט'עורfit'h1 6 )כם"( . נע'נן 5") . 3עע6 )כח"( . כ5") ט'וסיערו נסן עולס גוסו סכ) )כו*( . נגדסס חסר ו5ר,כס עד כו' רכס ועוי )כו( . קכ"נ ס" סס וסמפוט כטתורס כנוס"כ ון)6 וסטר סערנעד
 נטו"6 ור6'ת' כקחת כוץ ינעינן כו' ססמס מונף )'0 ת'סוק )מ") 3טןעו)ט

~afan 
 סו"6 קר6 מחי י6' קר6' נ' ד5ר'כ' טת'רן 6' '"6

 טכ) גגם ד6ס')1 עלו )מחמיר קר6' תרתי רחמם כתב קטנו )פ' ובקטן נדהו )ס' סגיו) קטן עולט גוסו ט% 3מ'ס )טנו) סג:)כ6ו"6
 סער ככעס"ג טר6כ"ך ו)סמט"כ עכ"י 7יייס 3תר 6,)יגן est 3סן עולט וזיגוגי שגוף כסיעור ק6ס מ' כעינן לס"ט ננמ"ם גסחוח עוגםגופו
 טטיעור "Or נסכות כקחת כו)ו )ע3ו) יכו) טסות והע"ס קמות ג' יטייבו נכסו וכדרך כירכו נטרו כ) טס sttr1 מנסיעות 6"ט ס"וסמים
 . דוקק גגם )6יס טעו"6 )מס"כ מעתס הורך והין st~QP 060 מ' סריך hls-c טניס % סו6 נ,ירט מ"מ גיי)תו כירך 6)6 סו% היגוסטרי
 טכתנ ממס מוכח וכן )"3 16ת עתן )סט ומקומו טו6 ט"DDI . 0'(t)לא(

 הח"כ.
 כ' ט"ו 7סנח pvp העריגן וס"נ כו' לי"6 מיס וגתמ)16 )נגנן סגג 3ר6ס ~(p(of טמגיח מ"ג דמקו6וח 3ס"כ לחגן סי' דסכועות3ס"נ סמריכי וכ' נור ת") מיס וגחנע16 )נגבס סגג נרסס קגקגיס טמניח ,65 טס סה"כ וו") ח7ט צנר סו4 סססר6 373לי סר6"ס 'רלנוופי' . ססיגס סס וכר 1)6 מחורר ט610 סגנ 3ר6ס וחברם

 )6 ע"כ ר3יגו DSI" נסיס"מ וסרמכ"ס טס nlhlpn )מס' בסי' וסר6"ט רמ"ח עסין מסמ"ג וכ"כ עכ") פוס)מ וסנ3טתן כס6וניןגעסו סרי ועירס כ)יס סגניט ס6ס 'OnD )6 36) כפקן 16 סנרן 06 דכסרין )סקנס גתכוין ט)6 ענית פזור נסעת נח5ל כסיס טגיחט6ס
 שינת סס כתג 1)6 עכ") ונור ח") סגג תחת וגחנע16 כטס מגיח וגת" סס 11") כתג סגדסס יר6יס נספר וגס )גג3ס ת"ת 3ת"עגרטיגן
 ס) 7וק6 וסייט סמקוס 6ח מסוס) קבעו והכסוף סחקש 53יטר )חקק לדיגו וממ"כ יה"כ מסך מ"מ חרס ס) 67י)ו ען 3ס) 7סחס5") ר"מ 1)7נרי סמקוס 6ת סוסות כו' נסין וחנרס כ)' סיתם מ"ט ס"7 מקוקות ועיין . כ6ן לסגו סכתנ טסילוס כ) חסל 3גדסס 6ך)גגנ0
 חינרן 7)6 יסיכ6 ולע"ג מטס כגי תורת ומנסוס חטיפי )6 כסחי3לן ומט"ק מלשיעית סחותיס ססס טכח"כ וקנקגיס כ)יס טמסרסר3יגו דברי )סרט ולסחר . mo("t )37רי סי' 3סנרט"ס וע""ס ג' מסגס כגף וסט ימקו6ות רס"י 3סיט"מ סרמנ"ס ג"כ למזו כ3רען

חגן
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כ'ראים עשתעמיימפר
 מעין ממ מעיין ת"ל טהור יהיה )לכ'( יכול כור אי לברייתא נחזור . מבפיל ולא ותשיב עץ של דההואהמקוה
 מי :קיטף'ששך

 שגק-

 ת'ל"ר' שהיא בנן ספרר מעה אף שהוא :גל מנדר מען מה א' ן גקוק;
 בזוהלין מטהר. מקוה אף בזוחלין מטהר מקין מה אי . סאה בארבעים והמקוה , וצינורות מהפין כגוןבו
 ן עניז בכל מטהר משן אבל , בווהלין ולא פי' באשבורן ומקוה בזוהלין ממהר מעין ]מיעמ[ אךת"ל

 כדכתיב באשבורן ישנן א"כ אלא מקוה נקרא אינו מקוה אבל באשבורן בין בזוהלין בין מעין נקראשהמעין
 זוחלין להכשיר לנו ואין מקוה נקרא זוחל שאינו אחד במקום שהוא דבר אלמא אחד טקומ אל המים'קוו
 שם ענין שבכל ממקוה למוד צריך שאינו מעין אבל למר שאינו אך מעומ ומזה , 'ממעין ילמור א"כאלא

 ראםתועפות
 חט"ל רניעית נעי י)ת"ק נ' מסגס פ"ר משלוח נ3יגור ד0חוטט ססן'וכסך ככ) כ)יס חסיני מרס נס3 ד6ף ת"נ ס"נ כטיס נמסיתגן
 כו' כסיל והנרץ כס סיתת טנס)ע יססוקח מתני' 6"ס ו)סי"ו טסו6 3כ) 6)6 טיעול6 נעינן )6 יסתם כו' ען ט) כו' )סיגור דמי1)6

 עריות גגות נמסר טופר . רניעית הרס ונע) נ5'טר ד0ח~טט דומיך מרס נט) ו6ף רניעית כמחזיק קינו) כאי דמיינו 0מק1ס 6תסורקת
 מקש  ופלסוף קמטו מן יודחס )כתוב דקדק ס"1 מליקיות מסג' נסי ז") ססרמנ"מ ודע סכ' 6' פסקך כגף מ"ג פ"ד  מקו16תדאדו"'
 ויעמק דוקך TD ט) ליגור ט) כו' חקקו5ו

 טיסת 6ך )לג( . כגךסס סו6 וכן כ5") כו'  יסים טבספעס יכול  ללב:%( . עכ"ל 5"ע דיריי
 כפחות Dht" נומס ססו6 כ) סם* bpll 16 רניעית ר"3 06 ס0ו6 ככ) מטמר דמעיין דתגן נס6 073 מסתמק רניגו )קמן כו' רביעיתבו

 הסרו כמסתורת ט)יט"6 מסרט"ך )0ג6ון סלמס נגין נססר ורטיתי . כיכר גסהסק ו") טסר6"ס מקוקות 0)' טמריכי ספ6 וכןמרניעית
 )")יכ"ט מ"י ע) סם דמקטס 6' ק"ג ךנ"ב מססוגי5 רניעית 3עי דמעיין ססו6 דכ) ס6ומר יר6יס ר,מפר ע) )חמוס ים טסרנ0 טס טכתנ '"נס"

 סיעורך כעינן ו6עס"כ טסו6 כנ) מטסר וממעיין דחגן ס"6 דמש16ח ממתג" מקסה )6 ו6מ6י )0 ומהרן יחוסן ממטגני טיטולי
 תעיק 63 נקד ד)טך פטוט דכדנל וע"כ סתם דמחרן סיפרון יתנ; 163ל1

~ltufn 
 נ01 דס6 כן מיד 63ידך גס נודריי 61"כ נמעי,ן כאל

 חגור זרק מס6 )יאכטות סס נ"ב טחוס' כמט"כ פסוע יסדנה )וףמ 1)עג"ד 5)"ע יר6י0 מסר נע) להיט ינני ,3כן זפלמ סמעגו63.
 רביקוס 6חד' ומ"ג זוס6 ט'עור6 גמי נקיע רנ0 ט'עור6 דגקס ד6"ד' ותיראו טסח דסיעו ט'עור6 )'0 61'ת ט610 כ) וסוסו 6רנעסחח')תו
 טכחניס נחנק נתטו' סגרערוא כחג מוס ויותר רניעית ד0ו' ולע"נ טס61 נכ)  דמעיין  פיפור% ופי לקת  ייי פ'  רפייל  רבי  פיעוריבטילן
 עירוני רב 6מר לאירוח ועירוני תחומין שירוכי י)עומת כוית כיס דשת ססו6  לל  פלי נ' ט"ו נני5ס י6מריגן נס6 שנערכותסימר
  ותפסיע עמ6 6100 כ) סריג נגרייתך נ' ס"נ 0נת ס6מרו מס נס  לייפב )י גראס וכש סטוק כ) כסט כוית )גנייסו וקורל  לן  %"לתנטי)'ן

 מנח סתורך ע"ד כתג )"נ מסוק '"6 סרטם ויקרך )ס' נ6ס"ס ונכר  ד%ס6רינ  פס 0תוס' כממ"כ ט'עור6 דנעיגן לע"ג סמ6 ט610כ)
  טנס6רי מס ד)עומת 0תוס' )דירי )ק"מ טס מנ"ב ואמת עכ") ססו6 דכ) נעגין 6' ק"ג נ"נ ועיין 31"ע וו")  1ID'C לו יפ דכ"מפס

  שיפורי נעיגן דנריס וסטריבגדים
 נברייפי  שמרו rt'D עומ6ס )זין  לנס

 %' סי נעיק א ותכריע  דבירע
~llP'SI 

 % 3י' קרי יייסו

 ס' רכם טיעור6 ת"ק יק6מר י6"די יחוסן אמתג" טס נ"נ כגמרך בקירון סו6 וס כ) מסו .  ים ימאס כסך סגרעק"6 וכינניסס"
  יפסע סגרס"0 טס וכתג עכ") סגי נכ) רכ ע) %ינ מי קטגור יסכי וי") 0כתכ וכמס ד"ס טס 3"כ הוס' ועיין ממקטן סיעתמסה"כ
 דס"5 מדויקים דוכריסס ר6סוגיס ס) 5סרגס סונר טומר ולגי עכ") סג,  יר6טית ו0סו6 דסכ6 סך 6)6 דמכם מדויק 6יגו סני נכ3טפוסו
 6י סס  דמס"כ ס"ס כ6ן יס נגדפם וטג0  פון.  ללטיו%  דיפפלי כוית 5ריכין  חנט')ין עירוני כ' ט"ו כני5ס רנ ד6מר 6ס6 דיפ)ונגימר
 ע6ך" ת"3 ט0ו6 נכ) מעמר מקוס sfi סס ו%") יגריס חסרון כוס ש כו' פ" טסו6 נכ) מטסר מקוס 6ף טסו6 כ% מעצר מעיןמס
 ממט כ6ן רנימ טכ' $Dt" גירסא ט'גו' 6ג' ורו06 . טממסס מס וחסר )ינ' 60' טסו6 מכ) 7)נ ומנוסר כו' ס" טסו6 נכ)  סיירמעט
 ו5יג1י'ות ושמסין כנון רניעית גו ססי0 6ך נו עו)0 נו מטני) ססו6 דינר נוף כ) 6כ) ת"ס נו 8'ן טס61 כ3 ש'  "ס  וז"ל ננדיר"כהונ
 נכ3 עעסר מעין דטס כסס נטרקת מ"ל' י0ת"כ דם") מוס ימעמע ינריו כסוף 31'טריות ממטין כגון כ6ן ממט"כ נכון יותל יסהעכ")
 ד"0 כ' י"ז גססחיס סחוס' וכמט"כ כ)יס לסניטת דמשס רביעית דניעם נחר י0"ג1 ט"כ 61"כ דוקך כמ"מ ונמקות רנ'ע'ת לס"ט0סו6
 לע"י( ירט 3' )"ח גזיר סתוס' כמת"כ )תגייס דמעין לניעית בטה )6 *י )חמות י0 61"כ 03)1 )6 ימעין רניעית ו6ס"0 ר"י בטס636
 טמיר 6תי טגיסס )נירטת 6נ) נמעין סני מרביעית כסחות דס"ס )מימר ד6יכ6 סס סתוס' כתי' )ומר 6ססר 6( כ6ן רניגו יגיעתנר

 כעקמך 6סמכת6 שגו רניגו ד3דעח נחס  מקום  יי  פפיזר  לירי מעין מס סה"כ טכ' וכמו רננן דכיט)ו קורס ומקוס מעין כדין סו6 דסת"כ=
 גוף כ) 6נ3 ס6ס מ' מ 6'ן רניט פ" ססו6 3כ) מעסר מעין סה"כ וו"ס ז0 סי' )קמן רג'גו סכ'6ר כמו ד6ור"ת6 סרו) "6ונ כקו6)6
 סרמנ"ס וכיעת ק6ס גל יוקף מ%לסוסעש0  פסוס  פנוי qh נו עולס  גוסו ים מיסר  מעין  (oTb  רגם בו  טילך 3ו  מפביל  ס0ו5סנגר
D"D06 6ך ממט טסות נכ) גוטסר דמעין ג'ווה ס)6 וכד' 6' ס" סוף מקו16ת גסך טר6"ט טכתכ  ניטייל ושר6נ"י ס"1 מקולות מסל 
 ע"ז )0  מיליי וסיכ' כ1 עורס 0דכר יגוף לע"ג )6 מרניעיח סחות 6נ) רביעית כו 00י0 6ך רכינו סתגס ע"ז כו עורס סגעכ) יכרגוף
 כ' ל 16ת ג' ססק6 מ"ז h"D מקוהות חיוטי עקות נרות ונספר וק") כן סנכרן סגוסח6 גס 3"סכ ויט  גרגוריות )מחטין כגון רניגו6מר
 )מקוס מעין כין כהל חישק 6ין סתורת דמן גל6ס %כ טטו6 נכ) מטסל כ)יס לק מ"ת נמעין נעיגן דוריס וסל6"ס 3סר"י %6וו")

 במרדכי מדמע 1כ1 מרבועית פחות 6ף מטסר מעין 3סר6"ט ל נמעי"ט 6ך מקור כמו ברניעית כ"6 כ)יס מטסר 6י:ו מעין וגסכסיעורו
  רביעיות עמר כסלי חטים )6 6מ6י ד6)"כ ff'tDnt דגרי מוכרחין 631מת עכ") ט' כן  גל06 ל%  לרפיי 6נ) ר"י הלעת דסנועותס"נ

 י3פמס"כ נוס סרגיס )6  עמות  גי%  סימפטת  ולפלש פ'  קוי  מפ  ימטי"פ כמכ"כ ימקוס כבישת דכדכו )נתר 6ף יגט6ר דמעיןרכיעית
 ומדלנגן סי6 6סמכת6 060 נגל ומקוט טסו6 נ% מטסר מעין בת"כ ידליס דס6 )ומר הריך וסר6"ס ד)סר"י סכות לחוף סס כעלמוסו6
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יראים . סיעתעמיימפר40
 ובין ~ה( מעין ובין , מהבירו אהד ילמוד שלא אלא )לד( ממעם אינו שאך מאך ליה ממעם ילא עליימשן
 6ן[ ]מטה מקואות במס' בפיד כדתנן שאובין נעשו כי בו נפסלו קבול בית לו שיש עץ כלי דרך העובריםמקוה
 את פומלין אדמה ובלי גללים וכלי אבנים כלי ואפילו גלו( קמנימ בין גדולים בין הצינור תחת )לו(המניח
 ובין כך בין להדיח זקפה פוסלת אינה לא ואס פוסלת לבזבז לה יש אם הצינור תחת מכלא המנית .המקוה
 מים )לח( עברת לה שאין אחרי בזו ומכניס בזו מוציא שפופרת דרך עוברים המיס אמ . פוסלת אינהכך
 פוסל אינו האמצע מן ורהבו מכאן וצר מכאן צר שהוא צינור )לם( ג,[ ]ממס פיד למקואות דתנן פומלתאינה
 ]מס[ כדתנן , לקבלה היתה והמתקן החוטם שכונת אחר שהוא בכל וקבלתו )מ( ושיעורו , לקבלה נעשהשלא

 שהוא בכל חרש בשל אף אומר יוסי ר' רביעית חרש בשל שהוא בכל עץ בשל צרורות לקבל בצנורהחומם
 בעירובין דתנן ואע? . קבולו נתבטל ברנלימ עליו וכבש בעפר סתמו )מא( פי' כענר לנכבש עפר לתוכוירד
 , וקש תבן מלא ואפילו אחד מערבין ואין שניס מערבין ארבע ורוחב עשרה עמוק )מב"( הריץ ג'[ "'מ חלוןפ'

 טפי ליה רמבמל שני חריץ גבי כבישות מצרבינן ולא שנימ מערבין ואין אחד מערבין וצרורות עפרומלא
 קבעו ואם . )מג( עפר שמלאו בית עלה דרמינן דאהלות מההיא התם כדמתרצינן לתרץ יש נמי אי .מבכלי
 אינו קבעו ולבסוף )מה( שחקקי ובנור מתוסטת6[ וסוג 6, ס'ו ]ס"ק כדתנן עליו כלי תורת אין )מד"( חלקוואח"כ
 . מקוה תורת עליו ואין שאובין כמים ונעשה המקוה את פוסל חקקו ולבסוף קבעו , אמקוה אתפוסל

 כלי כגון מומאה שמקבל דבר הוא אמ קבול בית לו אין אפילו חיים מים מתורת פי' מעין מתורתולהוציאו
 עליו דרך נמשך אם קבלה בלא מומאה שמקבל לישיבה הראוימ עץ כלי או )מו"( צריכין שאיןמתכת
 טומאה בקבלת חיימ מימ מתורת הוצאה שדין מקוה כדין באשבורן אלא למהר שלא חיימ מימ מתורתמוציאו

 ראםתועפות
 סקוימין כזכריו קמר 6ססר 6' 6"כ עכ") תו") תשן ע) ק6י ומת"כ )כיס דמעין רניעית גמר )כגיס גס ימקוס רניעית טנט)ומ%

 וסין )לה( . בס"ס ס"ס ח"6 טנסוף גסו"ת ונ6ו"ו סמ6 י"ס נ' ג"ס סכורות גתוס' כסיר"ח סס ר3יגו מרי )לד( . כג") יוקםדרניעית
 וו") סק3"ע ר"6סי' יו"י סטור סריטט גסגסת כ' . קטגיס )לז( . כ5") כו' תחת כ)יס סמ:יח )לו( . מקיס ונק טס )מכ"כ ס3:ס 6'ן וע"כ 3נ7סס חסר .משן

 וקעי
 מיקרי )6 קען סיכת מכדי צפחות כתנו דמנת p"DT סתוס' 6נ) סרלט כ"כ קטן סיכת מכדי סחות סו6

 שיגו טסול,ס מסכי 53יר 36) 6תי סי"ס ל ט"ו טנת סתוס' ימס"כ נוס לגס וכמחנקת עכ"סכני
 )עגיי

 סיעורן טעו"6 ור") טומ6ס ק3)ת
 סוס כוס 61ין הסר6"ט j'sntp כו' קטגיס כ)יס 61' "ג'גו ע"ז כמקוס )פסו) "תוניס )עגין 36) טסוריס מסכי ד533'ר ק"ן סיכתמכיי

rh~llnnכ1וגת ונצמת כו' %ס נסוף כחג סר6"ס 6נ) סנ"י כהב רטנת מתוכך %נרי סנ"' טכ' יצחר סריסי )סנסת 6טעיתי' סנ"' וינרי 
 סר6"ט ינרי ססגי6 ויען מ"ש D'ptrnnt גי41ס ל סר6"ס 6נ) סנטי ל ע"י ס6ס נו' ע) יתיריס טסס גדו)יס טס סחוס' כמכ"כסנ"'
 ט"ד טסעיר מס דנוקו16ת רס"ר 3תוי"ט ועיין . נידי )6 ותו סתוס' כזכרי סר6"ס דירי מנוס 61ף קטגיס בסי' מט"כ 3ס4נוותס3י6ו
 11. ממסגס סר6יס כ) חסל נ:דסס )לם( . כמרדכי וכ"מ עכנת 5") . ענית )לח( . כג") נוס ס3"י קימו וכנר ש"ע ובגיחסחוס'
 נככב 6סל כקומר כסר וגכנט דטטעות 3פ"3 סר"ן 1") כו' ס" )מא( . ק3)הו ושישר 6ימ6 ונמלדכי ד5") גל6ס כן כקנותו וסיעורו)מ(
 ר3י% וקוטיית עכ") נרג) סככתו מסרס סיר6יס ו3ס' ק3)ס 3ר 6יגו יטוס כסר סעסר )טסוף יכפין ממיס טלין עי טס ונדחקגו6)יו
 טעס כ) צוחו ומגדין טוטפין למיס מטוס ט6ג' יסכך י") ד3)6"ס )'ס דקטי6 סו6 סרג) כפיטת דגוסרט )סירוסו יוקף חסון מס'סר6"ס
 קוט"ת 61"כ . קטיך גמי מליו כ3יטס כסגסרט 67סי)ו גל6ס 3עיג' . וגכ3ט מד"ס סכ' כסתו'"ט bsl טס מקוקות סנרס"ט 1כמט"כנמרו5תס
 תירן וע"ג מרין ג3י כניסות ~מכינן bsl רניגו ואט ח)ון דפ' מסך מ"ט נסילוט ס'3ט)גו יסייגו גרגריו כמטות מילכיגן נמס 610סרלס
 636 נסי ט'נט):ו נעיגן )6 חרין נ3י סתס ומס"ס ור") מככ)י טס' )'ס ימרט) סגילעוגו

 מסתווי
 ועוד כסכך כ)י ט6'גו כיון )'ס מנט)

 טס ,כתי דכאן לדיגו 3ד3רי טס טפסריך ג' ססק6 מ"ג ש"ל משסות עריות נטוח 3ססר 1ר6'הי . 6' ע"ס כשרובין כימתר5יגן לנמותירן
 ע"ח ד3עירונין )וס ורייס עיי נטמר )6 טומ6ס מקררת 36) 60'03 נענין כב' מתורת טיתכס) סיטר ככיטס ד3עיגן סיר6יס דגרי ~גוןים
 )סתמו עומד יסתמך סנקרקע מרין רק כפירוט טינט)מ נעיגן ניח מתורת 7)נט)ו סט"ס גוסקגת סרי כו' בית h(e ק6' )מיטיינויסמחן נסכמי 6טי ל3 יסיק 6' ע"ט ונד' ח"ן )6 נטפיס )6 ו6י חיין נטפס 6' ח5י5ס )עגין 36) ח5י5ס סוי חנן גס ממיקס ד)עגין קמרול
 ד3עיגן ככלן סתגו )6 וקנוס כו' נכווגס סחרין עמס מסרי ק6י )מיעיימיס 7)6 טנ5יגול סוס חרין 61"כ נט)יס דננסתמ6 6נוליגןרכן

 רניגו טסתי ס)6 היו ותמיסג' עכ"ז ע6וניס גחסלז )6 כמימיו רק כ)י מתורת נחנט) )6 כצמת זסכ6 ע"כ 3ית גנ' כמו אפי'סינטנו
 ד)6 סי"ן וגס כסירוסו רשנו סוסיף מ6י 6"כ )6 ותו נדוחק סככטו 6)6 יה"כ כסירוס )נטוו טוריך דר") וע"כ ארגזיו טככטו מ)13גרור
 כ6ן גרוס וכן כו' מסרט ירסיס ו3ססר טסוסיף זס ומס סעסר )טטוף יכולן סמיס טמן עד סעסר טס סגיחק 3עי מ"מ רגינו כסיס"3
 דנרי 6חר ט:מטך ונרפס סר6טון )ת" ומ"ג כ"ת נכ' כמו נסימט טיגט)גו שעיגן 61"כ )ניח דסכ6 סך סיר6יס מדמי טכ6מת ספגינתי

 חסר והדסם . ט:תנ6ר וכמו לגו וס S~h כיוחק כניטות נעיגן ד)6 0'6 סקוסם 61"כ h'np ית' מליו כיסס כט:סרס יפסיקו טלסתוי"ע
 . מכ"י סנף וממגו 3סכת"י סס כ6סר רניגו ינר' סנה מנית 6ת סמוכר 3פ' )נ"3 נח" סרמנ"ן %6 קנעו ו6ס עד ט' ע"נ ו6ףמן

 . חקקו )מד"( . ומתגן ד"ס תוס' כ' ע"ח עירונין עיין . עמר סמ)16 )מג( כ5"). כו' עמוק חפרות 3' כנין חרין)מב*(
~ug ("51חקקו . )כ5") כו' 6ו קנ)0 5ריכין )כצ*( . כ5") כו' סוס) קרעו ו)נסוף חקקו כו; לנו חקקו ושנסוף "קנש )מה . 

)חכרו

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



כא 'יראים עייפןעפימפר
 הטים שיעברו כדי רנלו או ידו נתן נ/[ ]לס ע"ב בזבהימ לה דמייתיק ו'[ שגס ]0"1 פרה בממו כדתנזתלויה
 פוסל מומאה המקבל דבר הכלל זה כשרה אגודם עלי או )מח( גפנים עלי או קנים עלי , פסולה )מז(לחברו
 מעין אך קרא אטר אבא בן )מם( דוסאי ר' משום יוחנן א"ר כדלי שהני מנא . פוסל אינו טומאה מקבלשאינו
 מקבל שאינו דבר )נא( ~ל פ4 , תהא מהרה ע"י )נ( תירתו פהור יחיה ביה קרי טהור יהיה מים מקוהובור

 כשירין. שהן אגוזים בעלי שקילתן הזוחלין על צדוק ר' העיר ב"ו[ ]פ'ו בעדיות דתנן והיינו . כשר חיותומומאה
 הלכך , מביא טעין דבתיב מקרא דהא )נב( מעין של חיות ובין חטאת סי של חיות בין הלוק לתת ליואין
 טעין כדין זחילה דרך מתכת של סילונכם דרך המקלחים )נג'( במעין להטביל ולא לטרלל שלא להזהרצתך
 בו שאין אע"פ טומאה מקבל )נה( מתכת של שהסילון מקוה כדין )נד( אין סאה מים ]של[ באשבורןאלא
 פשומי ממעמינן דמיונה שק כתיב דכי ומעמא , טמאים פשומיהן מתכת כלי מ"h"'P ]6 ניחס כדתנן קבולבית
 שמיני בפ' כתוב עור וכלי עץ בכליכלי

 מוציא הלכן . שק או )נו"(' אור או בנד או עץ כלי מכל דכתיב .
 ולם"ם לאשבורן מקוה דין לו נותן שהוא כל )נז( ולא לזחילה מעין דיני מכל המעין את לתכת שלהמילון
 בת"כ דתמא הם'( ממבילנן הוא אם הכלי על או הוצץ דבר )נח"( יהא שלא להזהר הפובל וצריך .פאין
 לבין בינו חוצץ דבר יהא שלא במים בשרו את ורחץ 6'[ ]1' פ"א וסוכה ע'כ[ ]י"י בעירובין לה וכריתינן)ם(

 ראםתועפות
 6נ6. 3ן 'וסי ר' ננמ' )כניט 6%. 3ן דוס6י ר' )מם( 0)סניט. וכמפנס והדסם )ית6 נסניס. עזי 16 )מח( מממתיק. )חנית. 51"3 ע"ס )חברו.)מז(
 ממרסת 0ס סטיר fiSt ר~ת:6 'וס' ר' סחם יסוף %סתe~h 6 3ר 16 ח3סת6 גן 'וס' ר' 5") 6ו)י כתג נסנס"ס ל ע"6 דף ככורים רשעיתונכל

 דגרי ט) כתב מ"ג זמקו6ות גס"נ סריס ומגס . מסמו 'וחגן 6"ר מקומות יככמס מגוררת יומתק וסיף זמרך TS 'וסי ר' סגיפססיר6יס
 טסרס ע"י 'סיו סויות ט% קר6 דמסמע מטוס סרס דגני כהי Sb חיים שמיס רהיט מיגיל ובוייתי כתיל מקוס נכי נך6 וס6' וו") 11סנוורך
 יפיפי הימס כס הנגיס כ)י ננג'ס % סל' זט6ינס והפסל ק6ונ טסו ספמות )כ) י6וריית6 דט6יכס ס"מ ofinin סמקנ) יכר ידי ע)1)6
 סמטון רכינו וסי 30"ד ס"ס מקוהות 3ס)' טללו כחב וכן עכ") טסרס ע"י יסוייחן דרכגן 60וכ כוהו 6ס%ו דינת נס"ק כי6ית6מקוס
 מעין )יין לק מיוחד חס6 ברולס ע"י דסוייתן סרו סל6"ס לניע כסנרי יא וסל עג") טורס מקג3 "שן יגר ידי ע) onth מסוססוי lTp~ * מלס כסיות 6ותס olton כטקסס חס6 מסרס ייי ע) סמעסריס מיס sb סוייתן כתב 0ס נונחיס ראי וגס כג") כו' הנרססכ"ר

 וו"3 נרן לנינו 3ן Sblnn סמ"ר וכתי וו") סר6"ס לנרי סם 0סני6 6חל ח0מ"1 ט" דטנועות נס"כ ממריכי כתנ וכנר כוחי3ס0מטטר
 תורס גונח'ס ס" רס"' יניסו עומ6ס סמקכ) יכר ע"י סגמנט נ6סטרן וקטנו) )סטנ') מכער 'רסס[ נספר )ביה"ס ]ר") טמורי6עס"י
 גיס נגמר6גךי גרית פרד"ס רניגו 16)ס עכ") מ"ט סתו) דנכו)טו מכ)) טומ6ס מקב) 60'ן יגל ע"י )סיות 6ותס מסווס כט6תססווייתס
 דמ"ע ג") מ6י דוחק ד,ס דגוקו6ות כסקנס גחי ססתו'"ס ו6ף )יס יסמיך ומקוס הנור 6% מעין 66ך יקלק 6ליט6 וקלי טמורימים
 נחסון רחמיה ומד6סקס יעמיסו hlnhd5h, מקוס כור מעין 0סוכ'ר  ת)ח6 סגך 6כ) ק6' י)6 ס"מ רמס נ03ון טסור'ס יס'ו כת"נמדל
 ס"ס ונסי מקוהות מסל נפ"1 דדעת"שלמנ"ס ר"6 נו' יו"ד בנ"י עכתנ כסרמנ"ס ר3'גו ודעת ק6י 3כי להמעין ""מ ימיס דקריגןיסיס
 אפי' חייס מיס נטיגן ד)6 טמ6יס ט6ר וסניפת 6נ3 מייס מיס גסו דנעיגן חטאת מי וקיוט ומ5ורע )זג 6)6 טסרס ע"י סויטו נעיגןד63
 )קנזס העצוי קנ% 3ית )ו יסיס 0)6 וס61 כסר סמח"ט ינר ע"יסוייתן

~lttD1r 
 דס"ס סרמ3'ש כדעת סכתנ סם ונחיס נרטבו רט'א גלון

 וכ"מ המנ"ע נדגר מוחילן יאין יוסי כר' ממקושת סי"י D"D3 מסק יס6 טסו6 ונכף ורוחין נס ר") מעין חתורת עמ6יסושסרת
 סרמכ"ס[ ]0) )יעתו טוכחס ויט סס סכ' כס3"י וי63 טסרס ע"י טויס 6"5 )רמנ"ס ס") כמקוס דרק ו' קין )"6 כ% י~ל6"סנת0ו'
 לכחי ובטעמיך זני% מקוצות נמס' )ס קתגי 1)6 וכו' ססעיס בחנית מיס ~'עכרו כיי כו' רגל 16 ידו דגתן ססי6 סרס כנוס'מדקתני
Y'toד0כועות מריכי כמגסת וסגס . סר6"ס ראגו דגרי ממס וסול ר0"6 סג)יון עכ"ן כלסכורן 636 ממסר ו6יגו כשעין ד6יגו )ומר וכלתגי 
 ססק דר"3 סגחנ 6' ש"נ דף כיכוריס ר6סית 3טסר ורציתי p(,y האגיס ססק )ייסכ )סי"ז Pe51 כו' קחגי דמקו6ות ש"ס (oa מיסוכתכ
 והסט) )מסכי) )סכסיר דם") )ק"מ סיר6יס )דעת י6דלנס גן היגו ונמחכ"ת ח0גו"1 סי' נסגיס נמללכי סס ססונ6 ירסיס מסרדנע)

  וכמעפן כמעין סעחמן יקתגי %יס6 דקקי סם כפין כסרמנ"ס ווח3ין טע60ן יגוססין סמסגס ומסרט D"pDt דגר ע"' סגעטסנ06נורן
 מעכנ סו6 ו6ס תטמ"ס נף' גגוריכי סס שכ' במפסק ל"3 ס3פגיס פסק מרדכי נסנסת ומע"כ עילס ע"י סיוייתו  נעגין %יירי %1כחסוי
 מש"כ נס . 0ס 6ג0י נחי' סי' וכן סר"0 פי' ועפ"י כו' זוח)ין טעס6ן גוטסין יגוקו16ת כס"ס וס"ת מועי). 6יגו כו' ממק"ט כידרומידתו
 כסס כן סניף כרוך כר' סר"0 לק יר6יס נמסר שתגסו ר0"' דינרי סוtlUD 6 3וס 1") יר6יס מספר עכ") fi~p '3 יף ניכוריםר.ל06ית
 נדף וג"כ גס"י 3סר6"ס ר.י,ש דעת סס ושירף 6' מ"3 נדף גס עעותו ונמסך כר"כ סרי בסון ר") ת0מ"ו סי' סכמריכי ועכ")רה"י
 וב"ס כ5") גו' זנר ייי ע3 )נא( . ר~מעת'ק נצ") . חיותו )נ( . ירסיס גססר סר6'ש עם חקק דסר"ס 6'ט וס וכל ל )"6 ונדף לש"ס
 ר6ייס מניף ומקוס מעין גני דכתיכ מנך6 דס6 מעין ומי כמקוס מטקת מי גין מינוק נתח וקין 6ית6 אדפס . מעין ס) )נב( .ננדסס
 נמורס 1)6 נמעין 5ס כי hon טסרס ע"' סווייחו נעיק ז63 גמקוס )חקק נקמת סר6"ס דעת וסט )סכ6 0ייטי' מ6י דמשס תשם6101
 ט' מחכת ס) נססיהן )נה( . ות)"מ %ין י5") וסגטן . מיותר סו6 . 6ין )נוי( . כ5") כמעיינות )גג"( . כ6ן סמנו6ר סכח"י גנ4וסנטן
 טוכעס מקננת 0סיD~th 6 ר~טקוס 6ת סוס) *יט 0).מתכת סי6 06 ו0'6ן 3וס") סס כחוב וס ותחח כגלפם חסר סטונ) 51ריךעד

 טחן ומת"כ כ5"3 ו%) )נז( . כ3") עור )נוי( . טיני ימר וס' סיגרים צותן )סגין וכיתי 1)6 סנוטן 6ת גרנות עז % % לת"ככיחמך
 0סס י"ג ס' ק"ו וינד6 3סח"כ רומו סרגיט מ גר6ס . נח"נ )ס( . כ5") מעכירן )נם"( . %") ט' דנר עליו יס6 )נתי( . וטחן5"3

 המרודז*ו
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יראים עריותעמורכמנער *%
 שידבק אפשר שאי כהן מטבילין אין חציצה בו שאין אע"פ גלצא שקורין )מא( קרח חתיכת ובין ,המים
 ותק כיפין ליה הוה מקום ואותו , הנסבל כדבר לידבק מניחו שאין בקרה גומא תהיה שלא בשרו עלהקרה
 ר' דאמר המקפיד ברובו אלא פוסלת חציצה שאין מסיני למשה הלכה , בכיפין מפבילין אין 6'[ "ט"טגס
 מבשרו למדין אנו הנמבל דבר וכו' '( חוצץ עליו מקפיד רובו תורה דבר פ"א ובעירובין 6;[ נ" בסוכהיצחק
 לנקבה וי"ד לזכר ז' ולאחר כנדתה שבועים וטמאה תלד נקבה ואם וגו' ימים שבעת וממאה זכר וילרהתזריע כי אשה דכתיב לנקבה ועד לזכר בז' יבשתה בלידה אפילו נדה דין לה יש ויולדת . )מב( חציצה בהםלפסול
 ז' מתוך , ל"ג לאחר ל"ג מתוך ושופעת . מהרה ברמי תשב ינום וששת יום וששים כתיב ובנקבהמ, בדמי תשב ימימ ושלשת יום ושלשים בזכר דכתיב לנקבה י"מ וששת וששים לזכר ל"ג טוהר דם על _יושבת
 והתורה פמאתו התורה הוא אחי מעין אמר רב ג'[ ])'י כותים בנות בפ' בנדה ולוי רב בזו נחלקוז'
 6/[ )'1 ]טס וממקנא הממאי נפתה 'הטהור נסתם המהור נפתח הסמא נסתם הן מעינות שני אמר ולויטהרתו
 טוהר דם על )סג( היולדת ליולדת , והיולרת הנדה ותולדות . לחומרא בין לקולא בין דרב כותיההלכתא
 רבא אמך כן[ ק."נ "ומיס וכמה . רואה שאינה אע"פ הטומאה לימי בהכנסה מוהר יכו בסוף לשמשאסורה
 שעת והגיע ווסת לה שיש אשה 6'[ ע"י ]גזע ]אתמר[ לנדה . פתוח מעין והוחנק הואיל מאי ומעמא עוגה)סר(

 ראםתועפות.
 מגזתי )6 וסוכט דעירונין דרסך סך %6 %כ ככפיס חו5ג'ן )מדגו ס6 כו' כסרו )רחקת ענייו ככוס סקיס לסרו ורמן ננייו וכנס6מת
 סמחס רבינו סם ע) טומג'ן כמס ס"ס המריכי כמח"כ ס" %ן רנימ ויכרי נגלסס חסר נכיפין עד כו' קרח חתיכת ומן )מא( .בת"כ
s~rlנ סב) 6ססר 6י כי(סס O)tD~ טמחס סמ"ר )יצרי רניגו דכרי גסווס ו6ט עכ") נכיסין מסנעין 6ין ד6מריגן ועוד ננסרס יניע )מ"מ 
 ססנרת ס") ר"6 סי' יו"ד 160) גיד הניזר נוס olth קרח חתיכת נין ססני)ס )מסו) מגית עעס htb כימין סו") מקוס וסותו דמס"רנ")
 כו' גומז תסיס ס)6 כו' פסטר ס6י ס6מר כ6ן רכיגו נחסון עורס וס 6ין 6' י"ג כגיס וכס"ס חיבור בגו דס)נ מטעם סו6 סמחסרכינו
 נסרו נין והחר נכריס חוסמת כ6ן ים נגדסס )סב( . נ' 6ות מ"6 ס"1 גוקו6ות עליות נפת ועיין )וט זס חיגור היגו גמי גומל 1hbוסח
 ט6יגו מיעוע הסינו וסערו כו' וס)מ"נו 'סערו גיסו ומהי )כסרו סספ) 6ת נסרו 6ת ורחן דתמ6 דאורייתא סערו חני5ח qht טס כתונ)מיס

 6טערו ק6י תחק ר' .י)סר""י גויירו יותר נבעלו )מחמיר ח7טס op'n ס0י6 מ)3ד ומגס חולת קסורס 6חת גימל כד6מר חולןמקמיי
 לעת סו6 וכן חוזן ומקפד לרוכו סגין סג'סס 31טרו יסערו ע"3 7"ד נעירונין סחוס' ויעת חוזן )וקסיד ט6'גו מ'שט 6סי ננצרו%6

 קלמר 5מת גיבול )16 חו55ח קסורס 6חת ג'מ6 ד6מר וס6 כמעגו 1)6 ר6יגו )6 חוגן מקסיד סריגו מיעוט הפיקו דסערו )ומר 6נ)ססוסקיס
 נסכת"י רבעו יעת עכסיו ר6'גו ו6ת עוז . יסכועות סס'3 סר"ן כסי' סנוף )רונ מס)מח 6חת "גימא 16 גימא גימא קטול סערו רונ6)6
 עכ") סו6 מקשי מעע0 חו55ת קטורת 6חת נימה י6)וריגן וס6 כו' נגוקסיד 6)6 חיים ד)6 גר6ס גמי סערו ומישע וס ס" )סאןסכתנ
 ס6דס 06 מירוט מ51ן Tttpn ט6יגו מיטוט 6ס" וסערו כגיסם ימס"כ קמר )' וגר06 כגדמם כמ42"כ 7)6 כעקמו לניט זעת מנהרסרי
 לסייגו ח51נת קטורת 6חח מנימה ר6יס 0ניt'fDI 6 .ח51ן מ"מ גכ,ט גוקסייין 6יס בגי לוג ליין Dh"( נסמיעת מקסיד כעבטסעו%

 )ענין הוין וכסרו דטערו כסתוס' רשנו ייעת כבסרו יסיט כן סיין )גי כסערו 1)16 נכי"כ )סקסיד סעופם ירך טפן DDh"'נמקסיי
 נגי רונ נחר ד6עיגן נסס סיין סקפיס )עגין %9מ מ54ס נסס )מש) מנטרו )מייין 6ג1 סגענ) דגר וכ) מהת"כ )לפק' 6)6חגיגה
o7h~  7סכ)' )וס גותגת וכסנרך ח"ן )6 מקס'י'ס 6'ן נג"6 רונ 06 מקפיד טסות ד%6נ )6 16 3וס מקפ'ייס 06

 וטועס )חרסת ינו,
 מקסידין 6'ן 76ס כג' רונ oh כס ג") כוס מקפת סכ)' סכע) ד6ף )כס וס"ס nDT גסס סמן דעת'יסו כתר גסס 16)'ק )6 זוי6'וקעגס
 יסעו וסערו נגדסס ממ"כ וסרס יט ו6ומ . צוין וגייס 6דס 61"כ סדנריס )כ) וכר 6ין נכלאי %6 סגיפס אפי רנימ ניעת )סרסכג")
 ימקו6וח ע"נ סרמנ"ס עכתנ סנ6וגיס כסיעת וסול כמיער רונ 610 סטערות אעגין 6נ) סנוף %סי סו6 סמיע1ע מ51ן מקפיד סלינומיטוט
 . סיבית .)סג( . ודו"ק מקסיד חיגו ונס סנוף כ) )עג'ן מיעוע ס0ו6 6עס"י חוגן גימע קעור סערו ילוכ סם סר6נ"ן %נריסס יססכיס0ס"1
 טומר יס ע) דסיוסנת כק כמע"כ 51") מעות סו6 כו' סי,טנח גיס תוארות ס0 ימט"כ ט"מ טס טיט 6)6 .נגיסס סו6 וכן סיוטנו5")
 סגוס)ח ס"ס כסר6"ס וכנס רב 6מר )סגינו 6נ) נ"1 ס" סתרונוס וג% סם ומר"ח ככס"ג סו6 כן . רנ6 )סר( . יוקדח חקות סו6כו'
 סעעמיס 3ין כחנוקת עוז מש וראיתי סה"נ קג"ב ס" יו"ד ע"ג וע"ן כגמרך סיגו רניע סכתכ וסטעס . יסורס רכ סכתכ ספיגועיין
 נונד סריסס 'י' יע) נמעי"ט וע""ס סקס מוסר ימי טכס נצנע 11 )')ס מנוגס פורט טסות נע)ס 'וייעגס )כן סם כתג כלת"סינגס
 06 סינר גסתגס עתס ~נר )וכרון )ו שס6 כדי שגס תקנו )מס טעם כחב )סמ"ג נני6וריו מסרט") 6נ3 כו' )כס SD מסי6סייגס
 5ורכיר ממגות מסר כשון ססו6 גר6ס סלוח מעין prnlol סוס) רניגו וקטון עכ") )וכרון )ו יי עוגס וכשגוי )ממט יסור שיתר6ס
 נעוגס ממגס ספרטין סטמ6'כמו ונפתח סט0ור גסתס מטוס )נקנס ופ' ),כר מ' ט6חר סעוגס רק )מרוט 5ריכס 11") ע0רס") טססכתנ
 סיס ו)עג"ד עכ") כר3 ק'") ו6ט משסור גסתס לסנר שוי 6)ינ6 דקלו מטמע סטרכיר ו)סי' נוס") מסרס") טס ו3י6ר )וסתמסמוך
 סו6') ווס"ר סו6 6חן מעין ד6מר דרכ 6)ינhpt1 6 סייגו )סמם יסורס טוסר דם ע) לסיוסכת דמך ו3ס"נ רניגו שעת )ומרגר06
prnt~lגקכס וס"ו מכר די )ע עי סתוח מעין( hSh 0וי מסה"כ טמינתו סחורס 161 לח"כ ג"כ תרסס סגוף חייסיגן מסרתו טסתור(( 
 קוי ל 6מר תג6 יסוף סו5) 6יס נ"י מסוס O'npD3 צם 6מר יר3 ולע"ג מעין )סך רעע יסך ט"עיס מ6י מן "עיגות נ'67מר
h~hו )"ס גיס עיין -סו6 6' מעין י6מרי כנ"מ )ס מוקי 6"ג יצוין כתנך י6מרי"( ttttest נ' ה"נ כגרס יהמרו 60 פלס 6ססר 6י 

 5lha כיד כמב"כ סנוף וסת מעעס 3ס"נ כדעת זפסחיס וכסך )גקכס וס"ק )וכר מ"6 )י) טס61 טמור יס מחוך סמ6 דספוסעת
 יחס 6' )"1 גרס סחוסך וכבת"כ סן נמצ'טת נ' י6נור ))וי וטומעת משולס מסגס סתס תקמי י6"כ י"ס סעיף Dp"9 פ' )'יינסנסות'1

ס)כח6
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כב'ראים עויתעמימפר
 טמא מהור מצאתה אפילו אמר ושמואל טהור טהור טמא סמא מצאתה )מה( עצמה בדקה ולאומתה
 קאמר בהא )מז'( מידי פ" לווסתה )מו'( ותם כשעור עצמה דבדקה רהיכא זירא ר' ומירש בא בזמנושאורה
 שייהו ממכינן )מח( פי' , דאורייתא דוומתות טמא מהור אפקו הווסת אחר אחרה אבל טהור דמהוררב
 ראמר )מם( כרב ואמרי זירא ר' על דפליגי אמוראי דאיכא ואע"ג . בא בזמנו דאורמ דאורייתא הןכאלו
 שמאותו לחוש שיש במקום כתם והרואה . חיישינן זירא לר' )עי( ותם כשיעור בדקה לא אשלו מהורטהור
 התורפה בית כנגד בשרה על ג;[ מזי כתם הרואה בפ' בנדה תכמימ פירשו , המקומות . ממאה באמקום
 שפרשו מקומות ואותם . וכו' גודלה )עא( א' ראשה ועל עקבה על . מהורה [התורפה בית כנגד שלא ,ממאה
 שמאותו לחוש שיש ומכר"ת נותנת והסברא שלה מקומ ב5ל להזהר מקומות שאר על למבינים יורוחכמים
 תולה הרגה לא בין מאכולת הרגה בין נ'[ ]רם הרואה בפ' דאמר אנמיגנוס בן חנינא כר' וקיי"ל , באמקומ
 הדעת לפישקול בכתמין להזהר צריך הלכך פול של גריס )עב( מהו שפיר בקינן לא ואנן שלקול, כגריםעד
 או מפה )עג( שיש כגון אחרים בדברים לתלות ויש גדול כתם ואפילו , רבה ופרעושים מאכולת רםשאין

 להגרע שיכולה מכה לה יש אם לתלות יבולה שהיא דבר בכל רגולה גמ0ג0.[ ]ס0 כדתניא תולה עמהבשוכבים
 בהם העמוקים בצר שישבה או בכתמים נתעמקה , ובבעלה בבנה ותולה בה תולה )עה( ממנהמולהוציא
 דמים ה' במראה עתה בקיאים אנו ואין , הנמצא כתמ לתלות שיש )עו"( ומעורא .הרעת שקול לפיהכל
 לא )עז( רבא דמא חזא לא זירא ר' ל[ ]ל היד כל בפ' כדאמרינן לראות יראים היו גדו*מ ללבן ראשוניםשאמילו

 ראםתועפות
 מטי. )סז'( . כ5") )ווסתם ווסת כסעור )סו'( . כ5") כו' ג6%תס ימס נדקר רנ 6מר נדקס ו)נסוף ע5מט נדקס ות )מה( .ט)כת6
 Dp"1 י' כס"ס ועיין . מס 6גט' כח" וע""ם כ6ן רניגו כממ"כ כ' יסטעות נפח ממרדכי Dith חסר כגדפם כו' ס" )סח( . מיי5")

 ך6וריית6 ד1וסחות 6)6 לח"כ י6וריית6 סן כ6)1 עדיינו סמכיגן פי' ד6וריית6 יווסתות לפרס רבעו פ0כליח סיכרת )סרס סס סכתםטקי"3
 ottrn 61י כעת ע5מר1 )ע3ו) כייס ולין ליסור* 6יתחוק וס63 ט0ור0 ו6%תט )ווסתי וסת כסעור %מס פניקס ג6מגת ט6יך 6"כממס
 עיי"ס כתירו5ס טייך 6ין וכקן עד י"ס נ' 3' גיטין טתוס' וכקשיית נכס"ג כבייסורין סג6מן ט"6 )כ) מיגר גילף 6"כ )ע5מט )סוספרא
 חורין ליס נמרדכי ועיין עזית 3' יסנ' )ווסתס ווסת כסיעור עימס 6ת סניקס סעד )סיחות ומוכלאת ס"ג 6'ן דיי)מ6 דמוקיסויכריו
 ימ"1 בטעמך י"נ 6ות ווסתות ערך סרועי0 סמ63 עסמס"כ ית63ר נסי' רניט יינרי )י וגריס 3מ"6 'כולל ו6י"ס סר6"ס כטסממ"כ
 דרגגןווסתות

. 
 06 פכן הכסרט סתרניט עי ככטרס סג6מר 3י5י6תו סטרנית עד טסורט טמקור מן סכ6 כךס 6ף דמד6וריית6 דקי") מטוס

 טרניטס י)6 כיון מ"מ % נ,מגו דקורם דמחוקיגן דגמי פוספט )"מ גון6וריית6 ינכט"ג '") טרמטט 1)6 נדקס 1)6 ווס.תס ומןענר
 . ד6וריית6 טן כחו ע)ייסו סמכיק פף ומס"ס טר6"ס מעניגו קמט סיס 69ולייח6 )ק"ן 61"כ ע"ו 6ות ועיי"ס עיי"ס מי6וליית6טטורס
 כטראנס מעלס )עמן )יחמיר נחוס דר6וי קומר 61)י כתג Dp"1 ס" ניו"י מכ"מ ולגס . סס במריכי וכ"ט דרג 51") ס"ס . כרנ)סם(
 כתנ דגדג עפ"ד גפ'למ טלמנ"ס 6ך סר6"ס כדגרי סתרומ0 נספר מ65תי )6 ונעמי כ"ג ס"ק ס0 טס"ך וטני6ו כו' נסמנת מסקרכן
 הטעת ע5מט נדקס )6 %סר נד0 ונחזקת טמ06 0י6 מגס טסורט ט5מס מ65ט ולסיקו ניקט ולח"ו ניקח 6% ווסתס טעת טניס061
 חסר ו3גדסס נוי)ס ל6ס וע) טו6 סמסגס וקטון ט"ס כ6ן יט )עא( . כ5") ווסת )ע"( . זילף % יחייטיגן טר6"ס כפסק וסייגו עכ")ווסתט
 מכנרים סחות טכמ0 וע"ד כ' ק)"ס סי' ר6ס נטמיס 3טי"ת וסם . סו6 כמס ~(DDi קטון . מטו )עב( . כר"ח ,s~tttp עי כו' 03pp ע)מן
 )י גר6ש ומעמיס ע)יס המכינן )6 מלכוות דם ססו6 מירחך מוכחל ד)6 וכ) וס בסיעור נק"ין 6ג1 סלן כתנ ממין למעור רכיטסרב
 טמטך 63מת כי בסיפך 0ר6"ס דברי )סרס סכתה דטרס:6 3כס6 ועיי"ט כו' מסדין סגי ע) טמוגח סיס ס) עניו ננמר6 לתסרטד)6
 סמן ישויות סעיגינו )ומר % 06 כי רנ0 ו0מ6כו)ת ססרעוט דס ובין נ6ומלו לטוגו ומס גריס נטיעור 3ק'6ין יבין ט16מל מוגרס)ס"מ
 טס דבריו וכ) ראגו דהרי 1hoc "DS'1 סס עיין כו' יסער 3מס כי )ומר יותר נורך ומס נליס 0ו6 כמס 3ק'6ין סאן רוג'ר טלימעט'ס
 נק'6'גן )6 ואגן מס מסמוך ממ"כ ע) דקלי כו' )וסר הריך 0)כך רנתו מ"ת חט13 דטס ט סאן 3י3ר נחסן דרכינו )י וטגר06לחוקים
 ינר' סיום )0ס קס0 טיס ונת"צ כו' )ס,סר בריך בסער ספיר 'דעיק ד)6 כיון ר") סבכך ואמר O"D ע"ז פו3 ס) נפיס 0ו6 כמסספיר
 כמח"כ וכוונתו סמוסנר מקמר 0ו6 סו) ס) גריס סו6 כנוס טפיל נקי6יגן )6 ו6ק לסך גר06 )' 36) ר3ס וסרעוסין מבכוסת דס סרןלמגו

 סו) נכ) נטעלין יתכן סתם ש) ס) נגריס 6)6 טניגוגי פו) 1)6 ס' otlen ס) SID חכשט ס,כימ 6% דכיון נצרע וסו% כגעס"גטראגי

Imr'nע) ק6י כו' סבכך לנינו סימר ומס )יכר נכו) גתת יכוסו י)6 סי' גו' מסיר נקיק ד)6 רניגו חמר ווט גדע סו6 ו6סי' )גו 
 ),טר 5ריכין טע%ס נעסגתיגו טסגיגו כיון ס)כך סייס Or ע) חריט דין ממתגיי וסנה כו' כחס וסרו6ט חמר ינריורוחית
 וסי סכח3 לרעו דנתי סיוס 6"ס 01עה5 )גטקס )6 %6 )טטרות 6)6 כתמיד ייני ג6מרו י)6 מיאסו3ריס %לפוקי כו'נכחמין
 יכ) טמ6ס 6וי וסרעוט מלכוות נדס )תקותו h"ht על מדקי יותר ניו) ס0ו6 ר") לנס וסרעוסין %טסת דס טען סדעחסקו)
 ניגס ים ד6פטל ד6מריגן פעו"י טס וכ' סס"0 ק"ן סי' 3יו"ל כמס"כ נו מטעלין ני% סיוחר ו6פי' סו) ס) כגריס )סערו יכפיןט6מ
 ד)6 רניגו סעס חלס ל6ט סנטמיס י)סמס"כ סו) ס) גריס טו6 כמט מסיר I!:h:PS 6ט 61'ן ס6מר רניגו )מון מדויק 131ט מו"סיותר

 ססיר נו6ין א ו6ק וסו)") ש) ס) כנוים 6100 נסרס סו6 תספק ו% ש) ס) נגריס טססק 6ין Y/h כו' 0זס ט) עטו ננמל66חפרס
 . כו' מדמת stpn פי 6א סיעור )ו 6ין ו)כן ניו) 16 כקן 06 פ% ס) תכניס 0ו6 מספק כ) )ניטורי 6נ) פו) ט) כנריס 0ו6כמס
 )חרחר טפ" נקע ערך סנערוך ס6' בסי' ס0ו6 וגראס )0ת)ח)ח %ומר וסרס"י )0ג)ע בדגיגו . )סגרת )ער( . כ5") מכס 03 סיטלעג(
 מקרוס מיסיר סייע ושנרע רעע ונילפת 3' 1' סנסזרין חכמים כמירט טערוך סכ' ס6חל וכסי' )סנ)ות סי וטרמ"3 סס[ ד5")]כנ")

 %6 6רמי' י"ס סס לסרי מלסת נ"ט . ר% )עז( . כל) . ומ6ורע )עו"( . כ5") סול 09 ממגת )עה( . מתחי)ט נרגע וסי6ויק*
רחל
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יראים עייפןעפיספר**
 :נ;ק::; ב:-גי;1:ג%:ג"תב1"" :ך.י:ע,ין,שאו.י:ך:, וטהור בא הצדדים שמן אע"פ בתולים )עח'( דין , לחוש 'צריך אודם מעט בכתם יש אם הלכך דמאחזי

 מצוה נעצת י אסר. נומ

 , יג,' ע.'עימן דהמ'ר, הן .'שיאל י['ב;;ת "ו;, ךאמיזריייא .טעסא ,גי' זנית נפק האגרא סנרלינא

 ,ג"פ %1:ציי,מ
 ש:שה'איונה מהי נ .ס. בדי משגהת ניוח",א 1נה 'ל'ת,נ21")ונה(קטנהנאנ.

 ' " , ן יי נטייתה )2ה( נדת קורס מזתה לפתת הודח שהיא גהנ ינאה שא.נה נוה .מ. ספייתה .ס, בתוךס'שנהתעלה
- 

 אהנה גי אוא רב שי ] . ג 1
 )ן"

 בי'ה

מב  מפק "רה נפק י הי. לה הפ מה .,יעת וארה השלה רלץ, 
 1:אנ, קינן מג.אה יכהן

 עי ("7" ב" "ן,,ן,,ג' יקבן1(ג%ךץ,.ןהייי;נ.,.:,ן
 אנ, ,גן צן. ""ת עמסתלא'

 םג ,יןךגנב%"'
 ':י(ךי:לק,:י:ןגזי

 מגג מך%ןגננ::ין נ::ז".ג.
 ךגךג ]גין, מעע'ו.%:ך:;ךב;גנןבב;;

 ,רקי"
 יין ו,צנ,

 סנה יפלא לסא' חץ נ,נעת א, ש'1צקה,י פ,.טח , סאב.,ב'1ל
 לחתוין

 שהוא בג. ,למסא

 סיתר ק"ש. דאת מ"י טת,ס בזוז גן' )יר'( ואפתק תאה ראמי מחה אבי יהאממ

 11עלש:.114[1ין11ןעצשיעעא:שו1%ם"
ננ;(יי:מ~ט

5מ1:11נננע-י-1'
 "יי' "" בנו!;וגנ(י',;:ו bSt :י TDhto1tttrltntt1Dfil.~l"'Dt1 :יג:מעוצ%'

 ,ג: נם;יינז=,י י%:-נ: בממד.,וך ומוביש ןזזב ן% ש:וז4,::נעג,:גיה
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כנ'רטשים סיעתעמיספר
 דש"ז מותר שאינו י"ל גורמ שאינו דטהור ש"ז הלכך מיתר אינו גורס שאינו דדבר ומעמא )צה"(בזבה
 דהוי זיבה צחצוחי בלא אפשר דאי משום )צו( אליו מותרת שאינה %[ נכ"נ בהמעלת הונא רב פי'דמתרה
 דתניא זיבה צחצוחי בלא אפשר אי דאמר )צו( פ"ק בב"ק אליעזר ר' אשכחן הא תאמר ואם , גורמלה

 שאי לפי במשא מטמאה אף אומר (הושע ר' , אליעזר ר' דברי במשא ולא במגע מטמא זב שלש"
 6'[ מ" כותים בנות בפ' דאמר )צם( כר"א לה )צח( סבר אליעזר דר' מכלל זיבה צחצוחי בלא להאפשר
 . בזיבה מותר קושי אין נקמינן מס[ אביי דאמר אביי כדאמר אלא הכי לן קיימי דלא אע"פ סותרדקושי
 בלא הוי רואה גי אבל הוי נוגע דקמבר משום אלא זיבה בצחצוחי לתלות הוזקק לא הונא רב הלאוא"ת
 דומן ביוצא )ק( מלאי ר' הוי רואה ואמר הונא רב על ופליג גורמ שאינו אע"פ מותר זיבה צחצוהימעם
 מלאי ור' הונא רב אלמא , בסשהו לרואה )קא"( שכבת שמעון בר אלעזר ר' משום מלאי ר' אמר ג,[]מוג
 דידי קשיא לא מלאי דר' והא כוותיה קיי"ל לא הונא רב קשיא לא הא , מותר גורם שאינו אע"פסברי
 דופן ביוצא להו שמעון לכולהו יוסף ורב ורבא ואביי )קד( סתר לא ]מתר הוי רואה )קג*( דסבריה.)קב(

 מותר קושי אין דאמר אדאביי דאביי נמי וקשיא גורמ, בעינן לא אלמא הוי רואה פולסת )קח"(דאמרינן
 זיבה צתצוהי בלא אפשר דאי ומשום הזב מן כשקביה .לאוקומי מצינן דכולהו קשיא לא הא בעינןדגורמ
 , דידה )קז'( לגביה גורמ הוי לא הוי דבועלה זבה דצחצוהי אע"ג אבועלה ד.הוי מידי סתרה )קו( ואיה.דגועלה
 פי' ושמל ורש"י מותרת. )קם( דפולמת אמרינן זה פירוש לפי )קח( דהוי גורמ דיריה לגביה גורם דהויכיון
 זה פירוש ולפי . אש"ז דהוי נרדי' )קי( גורמ שאינו אע"פ אהד יום אבל ז' למסתר אלא גורמ מצרכינןדלא
 ופולסת במותרת הגאון לדברי לחוש יש הלכך אחד יומ מתרה המהור מן קבלה אפילו דפולטת לומריש

 שראוי דקיי"ל רבק שוינהו זיבות מפק כומהו )קיא( קיימא בזבה ימי לומר שיש יסים ג' ששפעהבמקום
 דשש ומותרת ממריח אינו עדיין למפירתה ראשון יום פסיקתה לאחר הלכך , שלמות עונות שש עדלהזריע
 אי בתרומה לאכול אסורה ימים שלשה כל משמשת כ'-ן ןמ'1 דופן ביוצא רבא דאטר בעינן שלימותעונות
 כרבא vpJ ]'6' ר"ע ב% בשבת תנאי דפליני ואע"; , ,אמר שלמים ימימ ג' ומסתמא תפלום שלאאפשר
 שלא פסקה ימים ג' ובסוף ימימ מ ושפעה לראייתה ממוך ששמשה אשה כשר מנהג הלכך , קייצן)קיב(
 לידי ש"ז שיבא לשמושה עונות ו' יסימ מ מלאת עד תאחר "יגק לישתו ברביע נקיים ז' ספירתתתחיל
 רבא אמר דכי מכלל [oe] דופן ביוצא מדאמרינן להתיר ראיה להביא ואין . ותסתור תפלום שמאמרתון
 אינה זו בהלכה פולטת למתירת לחוש אין אלמא , משלכת הולכת אלמא שדתא דאזלא בהדי בכרעהדאזלא
 דלמא ולומר לדהות ואין לנשתייר היישינן אלמא אשתייר דלמא תימא וכי עלה אמרינן דהא )קיד"(ראויה
 במשרת להחמיר ונעים יפה הלכך , )קמו( לשיור חיישינן לא מ"מ התלמוד אמר רבא דברי לפיאשתייר

 ראםתועפות
 6' כ"ג גדם סתוס' וסגם ט' לסטר יקמל 6'[ ]כ"ט מ"ג וכ5") ע"ס . ס"ק )צו( . fi~h ל) . היו )צו( . כ5") נוינט )צה%( . 6מר5")
 נמט6 מטמא )6 ואפיס זינם 5ח5וחי גי' סחיכם 3)6 ד6"6 מולס נמטר מטמא י6'ט וטמר 6ל"' 7ס)ינ 6)יע,ר ר' י6ף כ' לסיד"ר
 633 אפטר סכר )צח( . 6חר נאופן ות" כן ס") )6 וראגו 6' 'וס 6ס')ו סותר סוס )6 קר6 )16 6י וס"ס ס"ו ג" h)'tDTיכיון
 כו' 67מר אתעור יר' )צם( . סניגמייס מס וחסר ס% )סנר ס6' סנר מן ד)נ וססוסר %"3 כו' )ס סנר ליעור יר' וי") ,יגס5ס15חי
 ר' י5") ססניס טס כסנרי"ס ודל ל ס"ס גויי )סגיט t(O~f 6כיי י"ס 6' )"ז גיס סתוס' וכמח"כ %"י לעור ר' טו6 רבינונירתח
 נר"ס ר"6 מסוס מלי דר' רמנו 7מס"כ ניע . טמאני ר" גריס ס"6 מבט"ש כס"ס וסר6נ"ל חמדני ל' )סנינו . מ)6י ר' )ק( .לניעור
 נונע סכר גר"ם ר"6 6ף מקרל טעמי יגמל ט"מ ס6"נ יוסי h(h סי"ס 6' א"נ ניס סתוס' טכתפ ס6' כסי 610 סמ6 רב ע)סריג
 . משי 5") . 7י7י )קב( . %") כו' נרוסס ש"ז )קאי( . ושיעקש סייס ל ס"ז ססחיס טתוס' כ"כ כ6ן סר6"ס וכךכלי כר"םסוי

 . ד6מרי )קהי( . עיי"ס טנסת6 טרסט נסוס ג' )"נ נדס )רמנ"מ יסמל וכר% ס" )קד( . כ5") . יסגר)קג"(
 . וסיסי )קו( . כ5") '

 סי' גדט סל רוקח ועיין . סותרת ייגס hDSID1 %") ס"ס . סותרת יפו)עת )קם( . סוי 5") . עסוי )קח( . כ5") לני )קז'( .כ5")
 3)6 ורע תסנוט 06 )ינטר וריכס מ יוס t)'Dh ופסקם גיוס 3ו ור6תס 6' יום טסנוסט 6סס o~tbn סורס ,רע פוקסת סם סטג'6טי"מ
 כו' מידי סוחר גורס )קי( . נסק) )5דד כ6ן כמס"ט 1)6 ררינו מחמיר י)נועסס רוצן 6גו ומוט כו' סומלת ס'6 י' 'וס 16 ג' 'וסים
 גמי 6י . ר,6ס ומד"ס 6' )"ג גדס ועב כו' 7כו)טו קיימך ,ינס גימ' סי") וכ5") מגומגם טרזון )קיא( . 6' )"ו 3ן' סו6 וסלס"יכ5")
 גבס ס' סמרומס נמסר ועיין דר% טעמך )ידע 5ריכין 6ג1 דעדין %ן חסר מעיקר . קיי") כל63 )קבב( . שסמוך רהיט כיוה"כ וי)6כו'
 . )ר6יתס )קיג'( כעינן. טעימות עוגות טל 3' ס"1 סבת יוחנן ר' סימר כחכמים ס") יר63 ר3ו סמו6) 3"ר ירחק ר3'גו 3סס 63ורך 5"יסי'
 סער טף ז' נ"מ נתס"6 ולרמ3"6 כו' ותמר )דמות וצן ס6מר )יקריו טפס כ' )6 כ6ן סר6"ס כגס )קמו( . כ5") . לטיס )קיד'( .כ5")
 י6ו)6 3ט7י לסדיך י6מריגן כיון י6דרנס נסכי גיחוט דלגן )מימל6 )16 מיגים 6יסתייל 7י)נו6 וק"ת ונמר יסיר )סרט 63נומ כ'ס'

O't'1D6כו' קלמר דוריס כירך 7ק6מר וכ"ת וסל 7מי)ת6 לועטך סו6 סכין 6)מ OSlb 6"3סד6 ייגמל 3נמר6 גורס סיס )6 סרטכ 
ד6ו)6
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דואים עייפםעמרמפר46
 ואועג אחד יום בצפירת לה ודי היא )קשז"( ובה דהא לחוש שאין נראה ימים מ או אחד ובשופעת ,פומת
 נקיים ז' עליו יושבות כחררל דם מיפת רואות/ שאפילו עצמן על החבורו הן ישראל בנות זירא ר'דאמר
 ה' או' ד' או ימים נ' רואה אסו אחד יום רואה דנזרינן טעמא היינו התם , שווינהו גדולות זיבותד0פק
 למיגור ליכא בה' או בר' אבל , ימים ג' רואה אטו אלא ולמינזור למיחש דליכא אולמת בסתירת אבלימם
 והמחמיר ואיסור היתר צדי פרשתי ; וזאת על זירא ר' נזר ולא החמיר שלא י"ל סרחון לידי בא כברשהרי
 כז[ )" מיס דתנן , ז' למנין סופרתו אינה בו שפוסקת ויום , ושנים ימים ויאריך ראשו על ברכות ינוחובכולן
 )"ג ]טס ותניא , נדות בועלי שהן מפני כעליון תחתון משכב מטמאין והכותיים מעריסתן נדות כותייםבנות
 נמפריה נמי ואנן עלה חמא כר רמי )קיז'( דאקשינן ואע"ג . ז' למנין סופרתו שפוסקת שיום טעסא מאיי[

 המרבא מכח נתבטלה לא הברייתא .כי ממכינן אכרייתא פרכא לתרוצי ידעי ולא ככולו היום מקצת לןדקיימא
 שלה בשלישי בטהרה שהפרישה יכה )קיח"( רבא דאמר 6'[ נסע תטקת בא' לרב מינה דמקשיק הזיקדהא

 כי ומתרציה מוהרתו בו שפומקת יומ )קים( דאמר לשמעתיה אמרה נכותני ורב ואקשיה . ז' למניןסופרתו
 כדאמרינן ח' ערב שביעית למוצאי אלא מובלת' אינה שוינהו זבות דספק ואע"ג . משלישי לבר רבקאמר

 דתניא שמעון דר' משום א"ל )קכ( ליטבלינהו שווינהו זבות ספק מכדי לרבא פ"א רב איל כ'[ מ"יבתינוקת
 פי' כן לעשות אמור חכמים אמרו אבל מבילה אחר )קכא( פי' תמהר מעשה אחר תטהר ואחר אומרר"ש
 ולמצא ספירתה ומתרה ביום בו תראה ואחר מבילתה ליאחר תבעל שמא , מפק לידי תבא שמא ,למבול
 ולטבילה. אבל לבעול אסור לפרש ואין . למפרע זבהבועל

 לישתרו שאל ולא לימבלינהו שאל שהרי מותרת

 ראםתועפות
 יו"ד 3"ח ועיין כו' ~ומל )ימות וקין כ' ומט"ח ייקמל תיגת דגריס י") סר6"ס 6נ) כ"כ ומט"ח כו' י6,)6 נסלק 6)6 סד'ת6ד6ע6
 עמע"כ 6' ס" יגלס %י 3סל6"פ יימע"ע 3ד' )סעיר ורקיעי . דיגמת תיגח )ית6 סגמל6 דגרי רניט ססעתיק מס )פי 6נ3 ק5"1סי'

 מטרור ובחר רס"ב מדתגי סמ"ר סר6נ"י נססכרב"ט
~hh 

 תרפס יסמק חסט6 )16 6י hnSh 'כו' כן )טסות בסור 6"ח 6נ) תטמר מעטה
 מסמיל 6מל כ3) תזך 1)6 מתספך ט)6 ע"מ 6)6 תורס סת'לס ס)6 מסתכר 1)6 ס"ו תסקס סמ6 מוסטת o)'ht וסוככת מסמסת כו'דם
 6סתמיעתיס n"snsl כו' 6' %7נ דופן ית6 נפ' סכי )קר6 מוק' 637 וסרי כן )ומר מסתגר )6 וכי )י והמיסף סמעי"ע סם וכ' סיסכ)
 ימיך )6 נמעט וססמ)וס מתמסכת נס6'גס נמים יורמו קר6 ומוקי דחיק גמי דר63 ולע"נ וו") 11 קוסי6 סתי' סס נחסיר סרטנ"6ד'
 סת'רס 637 מטמע )6 מעמס 6חר מסמס )כתח')ס ססת'רס כ6ן 36) גתספכס 1)6 673תרמ' 6)6 רחרוח )סו טר6 מיסלע )6 דסתס)ס6
 . ד6מר )קים( כ5"). רנ )קיח*( . כ5") י6קסי. )קיז'( . כ5") . סי6 קטגס ונס )קמז"( . עכ") קלמר סתמת 7קר6 תתמסך ט)6 3חג6י6)6

 . כ5") . דטנעס ניממ8 )יטנ)'גסו )קכ( . לנינו כך3רי וגויסו י"ס 6' )"נ גןס תוס' ועיין ו' ומנין סופרתו ט מפוסקת יו0 י6מריכגערם
 6חר תמסר ויחר יתני6 סך סס ססני6 כו' מגק )ונס טני)ס סר6"ס סס עמע"כ מסימן נריט סעמודיס נווי . כו' סי' )קכא( .ממעתיק
 כן (tlCP לסור מכמיס למרו 6נ) )תעמיס תטמר טני)ס 6מר מעסס 6חר סירס לניט 6נ) וז") כתב ט' עני)ס 5מה סי' מעמרמעלס
 נ נסנו) סי' כן נעטות ולכנר טני)ם 6חר מעסט 6מר טסי' לגיסם וכ"ט כ6ן רניט יהרי ר6ס 631 כן 6יט ו3מחכ"ת עכ") כו')ממט
bShומסר6"ט טנקים ע"י תטסר מניעי % גיוס מקנת סספרס כיון מעסס 6חר נ' סעו גר' סי' דלס"י כסרט"י ד)6 רניגו מירט טניס 

 ע"י תטסר סניע' ס) סיוט נוקפת אתפרס שון תטסר מעטס 6מר סף )סנע כן )עסות לסור נפרט 67ט כחגו סס מסרט"3 וכן )סה"נכניקוריו
 nlnDS לסור למפרסי מסגך )טנו) סייגו כן )עסות אסור ססי' לס"י 3טס ססמ"נ ווס"כ כסרט"י סססירס מעטס סייגו מעטס 61חרטני)ס
 ד)5 כ6ן סר6"ס רניגו יעת 6נ) )סמט ספסור 6"ח 6כ) מסמס ומותר )נעלס חעסר סס3י)ס 6חר כלומר תטסר מעטס 6חר ס"ס )סמטכן

 כת"כ מנוקר כן טני)ס 5חר מעטס 6חל רנ'גו וכסי' )סכו) סייגו כן לנסוח אכיר מסרס ולס"ס טני)ס 6חר מעטס 6חר מסרס טפריכסרט"י
 ס6שר מסת"כ סוכיח 7סכועות מ"כ וסר"ן )נע)ס[ ]וס"ס כמסלות )מתעסק טסורס סטנ)ס כיון חטסר סמעסס 6מר תססר 6מר לט"בוו")

 )סדיק קרי ר"ת ס)6 כן )פרס סרג)יס מלין '7עת' 1)6 %עס"ג כסטמתיו ר.רו"ס וכ"כ 6טני)ס 1)6 ק6י 361טי)ס 6ססרות כן)עסות
 סע3'6:. מעטס יסייגו ראגו כפירוט )ומר ים כן בעטות לסור סימר מס נס 61"כ כו' סס3)ס כיון חטסר סמעסס 6מר כס"ס מעססשניחס
 סתטמיט ע) 6)6 חטסר בסרס ל r'h 6"כ ט3ייס 6חל פי' תטסר מעטס 6חר 7מ7פי' למט מותרת ימי6ור"ח6 גג61 ר3יט )פי'מגס
 סייט חטסר 6מר DC" נ' ס"ו כ7' ותוס' )סרס"י מסד"כ סר6כ"ל כרעת קכ"ו קי' מי"ד נל"מ סגו"נ וכדכתנ )סמם מוהרת מתורססנון

 סוקסת otan מהורס מן לסור סתסמיט טנ6גות )תימר b'(h 6"כ סטני)ס ס06רו סייגו כן בעסות לכור 6"ח 6נ) ו' ניגס )סט3 ממותרתסעני)ס
 סיגי 1)6 חי6 ומר חז6 דגור ומר ממעון )ר' רננן נין פלוגתך )'כ6 7קר6 סנירס6 קכ"ו סי' סס סגו"כ ומט"ח . קכ"ס ס" טס סגו"נ כ"כס"ו

 טקסיו סיטרו )חנמיס %'נו )6 וס ספק )'ד' תנוף טנוף כן בעסות הכצר ח"6 6נ) ר"מ דנרי סיוס סך 6נ) קר6 מסך סנוע'גן ירסאחרו"סו
 דסוכרח סי6 סמעון ר' 67מר 3' כ"מ גרס דטועס סוגיה כריס גס )דחוק' )ריך 6יגג' ונוס תורס ס6סרס ממס טסי במסור ונורוחכמים
 סי6 ר"ט ס"מ ססוני6 כסוף סס 6מר ספיר וגונוי)6 כן )עטות ס6סרו טס") נציגו )6 7)יייסו תסמט 3כ"6 קטס גס6ל י)רנק ל"מ)ומל
 7)'כ6 ג5ן כפוסחו onh עימס סמכו ר"ל 7"ס 3' ס"ט 7י' סח,ס' 7קוטי'ח 6ג) 73"ס נ' סעו י' 73ס"ת h"c10V כ' הכגר ממיסגיעכ"3
 קוטיימס גס יגיח6 ס"ז 3י' סמוק' כתימון יממת )6 6ם סתוס' )מוכחת חס ו% כן )סרס סגו"נ כ' ו6יך כו' )סמס סרו פרנקבחימר
 נדרסי ס)'נ' וס"ט ירנגן יס") ))מור 'ס דומעכם רנ'גו ומדכר' . סנו"כ מ'יט מ6' ומ"כ טס מסרט"6 וכממ"כדסתס

 סס דכ' יקיף
יל, ותוס' )סרט"' מהרס"ל כמח"כ 4ית6 %1 )כונס 6' 6חר תטסר ואחר 7ירס' )ונס טב')ס )מיגו )6 דר"ס כליס לסמני לארנקרניגו
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כך.קראתם עריותעשרספר
 ז'.ביום מבילתה 4 שמעון ר' גזר ח' בליל לתשמיש מצפה שהיא כיון ח' בליל דמשתריא במקום אבל )קבה( ףב*מ מבילתה אסרינן לא ח' בלל משתריא דלא כיון דהתם ראויה אינה , היא נזוב נקבה ויולדת אום')קכד"( ממבלינן שלישי שבוע ואמרינן שמעון כר' לההיא ומוקמינן וכו' והביאה רקנית וחזרה מלאהשיצאה האשה נ,[ ]כ'ע בהמפלת דאמרינן למבול ר"ש שהתיר ראיה להביא )קכנ( ואין . שאסור השיב )קכב'( כןועל

 שמא,
 לנוס ומריקים וחוזרים אחר לכום בו ששתת כום מריקים ואמ , שתייה אחר )קל( מהרהר יותר גדולאיש של שיצרו ומעמא תנן, לא ~לא'תשתה תאכל לא תנן, ישתה לא והעץ תנן יאכל דלא אחריולשתנת אשתו מותרת תחילה שותה הבעל ואס )קכם( שנעה בברייתא הוזכר למה צן לא שאס הענישו שאמרהמה כל ועל שהרגו המקוס ברוך אליהו והשיב עמי שתה עמי אכל אמרה אצלך מהו ליבוניך בשי התםכדתניא נדה אשתו עם ששותה טה על )קכח, התלמוד שענשו ל[ ]'"ג שם שנינו שהרי , ישתה שלא וה"ה ,עבירה הרגל מפני הזבה עם הזב יאכל לא 6'[ ]'"6 פ"א בשבת כדתנן עריות משאר יותר בה התמירו בעלהעם רגילה שהיא יען והנדה . )קכז( אדעתיה ולאו ראתה שמא לחוש יש דמחמדא כיון וטעמא נקיים ז'שתשב צריכה ונתפייסה לינשא רובעיה 6'[ ס"ו ]גדי רבא ואמר . בפבילה אנן גזרינן בתשמיש שמעון ר' דגזרהיכי כי פ" , שמעון דר' משוס דשבעה ביממת לה מפבלינן ולא קאמר והכי אמר טבילה אפילו אמר רבא ,שף מבילה אבל תשמיש אלא שמעון ר' אסר דלא אע'צ למיסר )קכו( נמי אי . לשמש תקדים

 6חר סוי שכ"מ ס"ק מופגן לחרי סטך 6חר יקי") יס6 וירץ מ"פ רו6 נפענח ושמע"כ מוס)נ בחרי ר"ס 6מר 61יך סיס גיוס ינומות כהחרי סם נניע'ן סחוק' טסקקו ומס . יניס ו' כדכתיכ )"5 מסנעס יותר דס6 ססיס6 ו' הסירת )סוף סמוך ך6י ס3עס מקזת)ספירת כסמוך וע"כ קלמר יסמוך ס"מ כן ובחרי 1)6 ובחר דכחיכ וכיון JSDln 6חר' סמוך 6חר סנ6מר יכ"מ וסרסת ד"ס 6' ס' גיטיןנחוס' ופ63 ת"ד פ' ננבר כר"ם דסייגו ג") גע5מו סי' ניזם Db" ק6י תעסר 61חר ד6מר ר"ס דגרי ונ3י6ור . ודו"ק כ"ג 16ת וניקורי)עי) מט"ח ועיין )ר"ס כס ס3')ס ע"' חטיאר ס") מס' מסיר וריגן ס"ס 6"כ ט3')ם ע"' חטסר ס,' 'וס מקנת טפסרי 6חר יס"גו ר"ססימר מעסס ובחר ספ" )סרפ"' 6נ) . סטנ')ס )מעסס 61חר תחת ירט' )6 6"כ מחוקקת )6 6חד י3ר סי6 כ6ע1 ר5וסס סספירס טיסיםובמר תיגת דמעו )ריגן וב"כ ענע)ט )מסרות תטמר סעני)ס מעסס דסייגו תטמר מערס 6חר תעמר ו5חר 3ר"ט ססי' )סטתו 6וי) ורניגוקר6 מסך סמעיגן דרמות ותפוייסו סס3י)ס מעסס וסייגו תמסר מעמס 6חר תסטר ונחר דרסי לנגן יגס )ת"ס כמו )רמן גס 6"ט נ' r"Dיל ראםתועפות
 )ומר יתכן 6יך מופ)נ ד6חרי )ר"ס ס' דרוס ססר"ד וחסיית ג"כ מיוטנ וגזם ד)ק"מ 6"ט סמוך 16 מוס)נ )סיות יכו) בחרי 6נ)סמוך
 סיס ע"ס מנוח בר"ג 6' ס"6 כרכות וע"ן . ע""ס מוס נדו) סמוך )ך 6'ן טסר' ניו) כרכוס '165 כן ו6חר' גהק"ס נגריסדכנ'ות
 ד"6 ההוך )ס כסמוך סייגו atih 6חור' יעelrk~ 6' %עת ח' סי עומדין 6ין נס' סמעי"ט )פמס"כ וסיס 6טהו בחרי מנוח ובךזכתינ
 דע"ס ומגבן י"6 אובסתו רחוק מוח וסיס מופ)נ ד6מרי י")61"כ

 ש!"ס סוסי )ייי סי% פרור ססדכר )ס. 6טר )י"6 חון 6פ" 6חריס ))כת 6נ) 6קל6י ירך ד"6 גחוך נוגס )נד mbfi 6סס56) )גףנ למותר טס טכ' תס"ע סי ח"3 סלדנ"ו נסו"ת ור6יחי סיס ו
 גס ס") 01מShlnt~ (61 תעניד סי' דר"נ 61"ט מוספג ובחר סכוך י6חרי סס ננודרס יודן כר' ס") דר"ג .5ססר סמעי"ע כתס"כ ד)6וס61
 6)ש רג'פ זעת כן 61'ן OIO סנ')ס יום 'ומ6 ססו6 6' כ"ד כרכות ד6מר'גן וכססו6 ו)'טמסן )'טנפן :כזומר גק'ס בסון סו6 ר"סיקמר ד)יע3)ן סח"ס וזעת . וס ג') ט"מ . כן )קטב"( . כסגרס"ס עיי"ס 5חר 6חר סיוג) 6חר מ6י נ' ע"ד נערכין כמאס מופ)נ ד6חרכן

 רטש היגס כו' יהדת טימר 3יממ6 מטנ)יגן )קבר"( . 3ניפס חסר )ינטף חנעוס 61"ר עד כו' )סגר 61'ן )קכג( . ו") 3pptכרניט
 למס 61סורס ומתרס כונס )ס ימעויק כיון ומ"ג ווט"ס 3געס"ג סר6נ"י tDT סו6 סכן וגריס כ6ן סר6"ס כמע"כ וסייגו כו' )יחות ים,ס ומיסו 36) ד"ס נ' ק"ו ונד' ר"0 טד"ס תוס' 3' כ"ט גדט ועיין כ5") כו' בחימר מדיגו 6"ג )קכו( . 1' 5") . 1' )קכה( . %") כו'דסתס
 ע) כ6ן מס"ס וסגס כ5") סת)מיד )קכה( . 6דעחס 5") . 6זעתיס )קכו( . סר6נ"י דירי )סרטסס ממ"כ קכ"1 סי' חי"ר מזה גו"נ ועיין עכ") תכניעי ענ)ס )6 ומס"ס סי6 גיס דס6 )ניס ו' כיוס יומם )ססי6 סויוס דתמגי6 יומיכובי

1 
 "כ) יקסיד כ"ס וו") ע"ד וע"ח 6)יעזל סר"ר נסלת כר"ח מיסר מס' מס"ס עס"י )סרס וים גדס לסתו עס סטכם ע) סס סלנגדסס עיין גדס לסתו עם טטותס מס

 ודעתו )ט ע)תס )6 מ"מ נסר נירונ נ"כ ויק עמס וכחס ס6כ) ס"ע"ס ייקחו )רונ )רטת6 זס כ) סוזכר סנכריית6 סתוס' )ועתונ") סטכינס ע3 6)6 סקסיד ס)6 )סיוח יכו) עמי וסתס עמי 6כ) יק6מר ומסכך כ' ניכוי סי"ס 3' י"נ נטנת סתוס' מיסו . סותסנגרייתך סחסר תמס ס36"כ )קכמ( עיקר. דנתן ונירס6 כן מורס סוסון מנגון 6ין מ"ת 'סתס fisn יס"ס סונור כח"כ מכח רמנו ו6"כ)יכh)'h 'D'C 6 דשת וסכך סיטי 61יכ6 יעות b'(h יסרס סמעח6 כונס כדמוכח נסיגר מסיגס 6חד טוחן ע) וטתיס לכיוס דחמיר6וטתס
 מוחס מנע) ס6ס סר5"ס כצנרת רסס עוד סמ6 )' 6ות 6"3 מסג' ס'"6 ו3סנמ'"י . כנוסס וכ"ס וננסרי,ר 5") . מסרסר )קל( .%"6
 סי' והס"ס יחי וטתיגו 6כ):1 16 עמו וטליתי סכרתי למרס 1)6 עמי וסתם 6כ) עונדך נני גויק6מרינן 6חר'1 )סתות ס6סס מותרתתחכם
 6ית6 רס"פ נ6דר"ג 631מת וכו' עמי 6כ) סטינס וע"ז %6ך סו6 מס 6)'ס סס6) מס כסי סססיכס )מוכיח )יכ6 מסתם כ' סק'"6קלס
 סכYS 6 תנגדי ח") סכ' מבמקס ע) נגנזי עט ויסגתי סס עמס"כ טס יסולע ננגין 1ר6'תי . כו' עמו וסתית' עמו לכרוזי לני 6למרס
 וס)'נ ע"כ )ד"6יעתו סלח )6 6נ) כמנדיו וסוף רננני 6גי 6חח כתסס עמו 6גי ויסגתי tt/PD כחי6"ר גוכו6ר וכן 61"ט ס6יר"ג מסון כהסס"6 סרסכ"6וכ"כ ננפרי עס )6 31סר1 סשר"נ )מון סעת'ק ססריסס סער ריס 3כעס"ג סר36"ד 16)ס עכ") כאסרי נגע ואסרו אמרס ס63 כי שגת מת6וכן

~slnlnb 
 ~nsab תקרב )6 עמ6חס נגדם 6עס h"to (61 ס6מרו 63יר"נ וע""ס 3סר נקירונ עמ' וימן יקהמ י'ין

 ,סיטרותסן
 3נגייו עמס סימן 6חד דתפמי, 3עו3ד6 )סמס"כ וס"גו טס 3תד6"ר וכנס תקרי )6 ת") סמעס ע) הנגייס עמד ימן ט,
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ילאים עיזתעפימפר* 84
 כל עברינן 6ן[ ]ס"6 אע"פ פ' ובכתובות . )קלא( עמה זה אין כוסות בהרקת שינוי שיש מאחר מותרראשון
 ורגליו, ידיו פניו והרחצת הממה והצעת השם ממזיגת חוץ לבעלה עושה נדה לבעלה עושה שהאשהמלאכה
 מהלפא ]טס[ כדאמרינן התם שרינן רהא , שרייא הושמה בלא מזיגה אבל לו ומושטת הכוס מזעתפי'
 למדנו הכוס מזיגת והזכירו בהושטה אלא איסור שאין ואחרי , אשרשיפא ליה ומנחא , כשמלאליה
 שלא דברים שאר בהושפת אבל , שינוי בלא מזינתה כוס והושטת מזיגה יהד נששניהם אלא איסורשאין
 . שריא בפגיו שלא אסירא בפניו התם אמרינן הממה והצעת . בבשרה 'יגע שלא אך )קלב( מותרת מזיגהבכוס
 משאר שאמור בה הקלו יחוד לענין , ושתיה אכילה לענין עריות משאר יותר כנדה שהחמירוואע"פ
 להתיחד שרי אמריתו )קלד( אבהו לר' מינא ההוא א"ל 6'[ ])"י בסנהדרין כדאמריק בנדה סותר עריותלקלג(
 אלא הצבור על גוירה גוזרין ואין גדה אשתו עם להתייחד שלא לו אפשר שאי )קלה( ומעמא וכו' הנדהעם
 שני בפ/ בע"ז כדאמרינן עריות, בשאר מדאורייתא אסור דיחוד ואענג . בה לעמוד יכולין הצבור רובא"כ
 כל עמ מתייחד ואין אמו עם מתייהד בן אמך בן אחיך יסיתך כי כ'[ ]פ' ובקדושין נ'[ ]כא ובסנהדרין 3'[])'ו

 מי דומה דאינו ללמוד אין מצונן ובמה )קלו( היתר לה יש נדה אבל דאמו דומיא היתר להם שאיןעריות
* ראםתועפות

 3גלס נפולס ס5שר תקרנ )6 דמ)' מכו6ר סרי תקרנ )6 עמ5חס נגרת 6סס 61) נתירס כתונ סכך כו' טסלגו סמקוס גריך 6מ0ועו"6
 ס6מר ממס ות"כ 3טר נקירונ עמס סימן מעמס 63ותס ס") סם 3ט3ת סרגו סת)מוד 6כ) יסור כהנדס ו0י6 נננדו 7סו6 יסמינןגופיס
1t'Sfiרייס 6ין תקרנ )6 ט' 6"ת מסרי hte5 ומכ) רעמו )6סת גרס 6טס ימקיט כיחזק6) נומ"ט 6' י"ג סס טייסי עי נגנית ו0י6 נננ7ו 
 סינריו עיין גיס לסחו ס) ומר קו) נקמוט )נע) מותר 6י סגסתפק סק"' י"ס י' גי1"י )סס'א ורמתי . סס 6יל"ג עיין סטני)סת") וסל6סון סח") מן טייחנו ס"ס וס61 כו' הגדתם ו70וס ת") סמע0 ע) נננייס עמס יטן יכו) ס6דר"ג סס ססעתיק 6"נ מסג' פכ"6ריס 0נגוי"י ועיין . יסולע כ0כגין ד)6 ו0רס3"6 כסר6נ"ד ינטרי נגע )6 ונסרו סמטת ע) 33נדי עמו ויצגתי נ6דר"ג 0גירס6 יעיקר מנוקרוס
 ד63סח ודקי 601 3ר6ייחס טגסנס לע"ס סנ)ויס 3זוקומות נדס נ5סחו )ססהכ) דמותר ס"ו oa סרמ"6 )סמס"כ טשתר קמר ס"תי ו6ג'טס
 63טס מרקס הס"ס טס ננוקר ערום כהסס קו) ננלכות טסגי6ו וכמקוס פגוי0 6פ" 7"כ 31ע"ו 5' כ"ז 3נרטת כמנוקר 6סיר כס"גרעלו
 כדכתיכערול

 קוי
 ר6יס 0ו6 סיעתי דס0"ס ד3ריס )0נך לעסו )6טת גיס tpn'h י)6 )סד'6 סרי לקוקס וסג'סס ג016 ומרציך ערב

 36י ומורי סכ' ס"ס סי' גזם 0)' 163"1 ורציתי תקס"כ סי' 0ריק6גטי ונססקי סי"ח סי' נלוקח 16310 0ר6"ס ושרי . תסורס עלסס6ין
 סו6 ו)כ6ורס עכס מייס מקאו סיס )6 6ך גיס קטתו טוחס "סיתם מכוס טותם טניס מנוין מקעור לנינו 6ת טל06 )' לנול0ע,רי
 סר6"ס סיס )6 )מס ד6"כ סר6"ס סחיר סות,ס סריסם 6מן סנוכוס ~D"D סל6"ס וסתס 16הו ומ)4 ח!רו ולח"כ מטס כ) סתתםכסס6סס ךנויירי )ומר 61'1 . סוי דנסגיס ס"ה עילס נוקטו סיס )6 6ך נוד6מר סוי 3ס:י0 7ט)6 )ומר וצין כ6ן סכתן סר6"ס מסק כסתורמעטס
 גרס )וססקי בכד ס6ו"ו נומט"כ 6ת6 וכפסוקי כ6ן רגיגו וכמס"ס אסון בכוס תריקו ולח"כ 6חר שוס ססתת0 כיס מסריקו 0רק0 6חרגיס קסתו סותס כסיתס מכוס פוחס סיס דסר6"ס ו'") . מותרת מייגע ככוס ס)6 מ"י נסוסטת נסמוך כ6ן סר6"ס דעת וס)6 מי07נוקג)1
 מוחס טסית )סר5"ס טרנס סע!רי 6כי ע"ס כ'.ס5ו"ז )זס מלכסס מסיורי 1)6 סקס 3קמרס )6 לואיס %ו ואן ע5מעו ע) מממ'רין6מ
 וככתונות כ6ן ומת"כ . h'o וסב תיסיר !ס 6ין סנירס6 וננוסס . עמס )קלא( . מותר רונסון )כוס ומריקיס כסחווריס eh1"0ר6"ס בכרי סניף ט)6 וחיבוט נוכוננורק סנוו6) רניגו כסס ממ"כ אכת ס"ק 3נור7כי ועיין . דוקק סרקת ואחר גלס לסתו טותס טסיח0מכוס
 תוס' עיין . כרט"י ד)6 )קלב( . כ6ן סכח31 סיר6'ס דגרי סניף סס )כתונות נחי' סרסרן ollh כגדסס חסר סרי6 כפגיו ט63 עיט'

 נסיסעס 6)6 סקור סיין וצחרי ר3יגו סיקדק )נוס )ית6 61"כ גידו כססכוס מכוס ממדגת חון 0סנו"ג ואון . נוח)ס6 7"ס ססכחוכות
 ונסורס )ניחל כ)trs~ 0 סועי קטון ילוס)מ' כרכות וכמס' S~rl רג'ט )ינל' ס"ר טס %חתות 3מי ו0רט3"6 כו' מותגו סכוס מ!יגחוס!כירו

 עכ") יוקף כוס 6)מ6 כוס סייס )יטו) ולסור כו' כרכס 3)6 כ)0 תמ"ס וו"ט טס סריט3"6 וכ"כ D(/sr כיס מאס )יע31 ולסור ו'כ)
 דבריו נכווגת 1)"ע כו' הכעלס 1)6 6חר 63דס מיייי 0תס כו' )כיחס יסורס כ)0 (רושמי יכרכות פ"א שמר וס6 ל ס"ס סףוס6ו"ו
 03 מחמירו נערס OP רני)0 ססי6 יען ומניס רניגו לכ' וכמו מ3ע)0 ק') 6חר דרדס יחי 6"כ וסליט3"6 כסרסנ"6 )דייק כוונתו06
 . )637 ומדפס . 6ג0ו )ר' )קלך( . כגרפס וכיס 3ס6ר 5") . מסטר )קלנ( . )סיפך 7ר"3 וטפסר וסתים לכייס נעגין עריות מסטריותר
 ומ165 גיס לסחו נייחות עיוסר קסם ססדכר 6)6 טס כ' כסופו )0ר6"ס גיס סם כקיצור כו' ועעמ6 )קלה( . כ0נ6 )ר3 3גנור6והפגין
 מק"ג נוס צעיר וכנר מס סן"ס 6' י"ג פנת סננוס' תממת 3וס ומ'1"3 רמנו כדגרי ממס וסייט כו' גיס ייחוד )סתיר סמקר6 מןרמו
 6% כ6ן סר6"ס וכרכרי כו' )ומר וים ג7ס 7"ס 6' ז' פוסס מוסק ועיין . כניסם כ"ס וטני)ס 1' מסירת שחל חיתר )ס ים )קלו( .סס

 ))מזי 6ין ]כ5")[ מניט ונמס %מר ויוסיףסר3יגו
 63 מככר גדס דס6גי כחט )6 מיוע סחוס' ע) סקסס סס 3סוטס סגרס"ס 7סגס ט'

 סחוס' ד0קסו מס סס 1!") קמ"ס ס"ס כחסו' סגרעק"6 ממ"כ ו6טתמיעחיס גסס"ע כממס יתוכו טכ' וכנוו י"י נכתוגות וכיליתיעסיס
 )6חר הסלת )לסתו סנירס כגון 16ת0 נ3ע) נס נעריות 60 מ"מ מחוד לסור 6ותס SP3 6% כ"כ ינגיס qh מיגו מעריות גיסימ"ח
 ג6 יכנר qb )'חד י6סור עלו ערוס עתh'on 0 וכדומם שחר תסלת ססגו'ס ע) סנh'oD h~h 16 6 כיון עמס )סתימד 0ר6סוןד6טר
 נ5"ע ומגיח מותר ננע) 36) ייקור סו6 (SD י)6 "מן ינן י7ומי6 גימל לסור SP55 6ף )ליסורו סימל 637ין ונת"צ תסתר' סג")גווני כסי נגע) %) % תסורס מעלס יס6 6ותס 3ע3 7)6 אמו דנן 7ומי6 גמ' דג'מ6 סחוס' ת'רון ע) ששונס סס ססקס0 6% עכ")עלס
 )6 כמו לסור הנע) 67ף %יגו 3מס ))מור יס ססס"ר 0גרל6 תמיסת מתירן )צמוד 6ין טיט ונמס כ6ן 0ר6"ס ר3יגו התוסיף נמס6ך
 %מר ג"כ סנרי ריס 61ף % i'hsS 3ס)ו סת ש סיט מי יומס יליט %יט נמס %~י 6ין גגדס 6נ) הייטרו סיחר אין נכנרנע)
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יראים ידיותעמימפר 05
 זו והרי סמא ונמצאת בדקה מכאן אחר אלא ברקה לא הימים ושאר טהורה ומצאה בדק-ה בנדתה )קנא(ושלשה
 דלא מיהו , בעינן וסופן דתחילתן ר"ח וכדפריש נר"א אלא בהא קיי"ל דלא )קננ( ואועג מהורה, בחזקתלקנב(
 אבל ( י )"ע ]גד0 כדתנן , מנדה פפי טמאה היא דובה מטעם לובה נדה בין לחלוק ואין . שמענו )קנד( ורבאכרע
 משום והזבה הזב )קנו( אלה תני דלא והא , טהרה בחזקת יום )קנה( טהרה בחזקת אלו הרי והזבה הזבימי

 או )קנח( לבן בצמר בודקת עצמה בודקת וכשהיא . זבה נמי תנא לובה שנים הרי ימים )קנז( יום י~אדתנא
 בו. )קנם( נדבק הדם ואין קשה שהוא מפני בחדש ולא רך שהוא ישן לבן פשתן בבגד או בלועז קוטון שקוריןבפקולין

 ראםתועפות
 . כנוסס )'ת6 דויקת וכססי עד גו' J"Dht )קנג( . 6פ סרי ונגיפם כ3") זו סרי )קנב( . ס)סגימ נמסגס )יתonlcl . 6 )קנא( .%")
 כיללי 0סריס0 )6 ונסס מסורס ומ63ס )גיתס כדניס ע5מס סנדקך כנדת קיי") ד)6 זר") )ומר 6ססר ך6י ניקור .לריין רניט371רי
 hlb ר"ג כ% נעיק 1)6 6' ניס דעי גזך )נייקת ור"ח ל"6 שרי סייס" 7מ6י נעיגן וכצפן ותחיחתן יר"ח 6)ינ6 ר"ח נוד6מרחכמים
 לניט מינרי מוכח 61"כ כו' ר"ח וכיפריס כרש 6)6 נדך ידין וכרננן ונד %6עי ננ7יקת דפני קי") )6 דנעט טו6 רנימ מכותתע"כ
 ננייקת כמכעיס למריק יחוס 0% תחיקתן סיין D"Dh ופסן סוסן טלין לע"ס תחייתן )ר"6 67גור כרב 6)5 כר"ח ס") סוס )6ד6ס
 כסססקת חכמיס %נרי וננס זג ט) י"ג ספירת )ימוח טס לכ' ננעס"ג כסר6כ"י כעתו 61"כ )נד 6ג%ש ננדיקת ג"כ וננס נ"נ וסנ'גיס
 )יקלק ויל . )נד vine' נייקת ג,כ0 סני )6 דרש 6)י63 כרכ גימע 6י הסינו סם טרו"0 )יעת מסה"כ ס' סי' מ"י ~t/Kh* 0ני6וגיס

 כס' כר"6 ס)כ0 6"ק ר"י )"6 המס"ט 6' מ' נגדט מתר5יגן מ6י 6"כ ול"ע 'טומע כר' ד)6 טמענו חכמיך 7מ7נרי כ6ן רנימ)סמט"כ
 . כוות'ט ר'נ"נ יק6' מטוס . כוותיך פעור ר' hp1' מסות כל"ג ס)כס 6"ס י6ר"י נו טתגו6ן 0קעגט 5ת מהמדין ר6"6 זתגן hoותייגו
 וד' otcn ד"0 6' ח' גזס כחוס' ועיין ור"ע כר"' 1ד)6 כר"6 ס") 6' ת"ח יר' יחכמ'0 לע"נ גי' וסוכת סוג חס'נ 6מ6' קלסד6"כ
 כר"ת 0)כ0 סס'ק 6"ט 7ר"' )ומר 6ססל 6' 61"כ שעיגן וסופן דתח')תן דר"ח 36'ג6 כל"י סס 0נמר6 דסונ"ת ו'") . 6מר ד"ט 6'מ"ח
 סר6ג"ד )סנרו יוקץ וסייגו וטליט' ר6טון יוקץ %ריך k~nsl )גד 6מ5ע' ננד'קת סנ' סוס יו"כ ס") כיות'0 דהכמ'ס מטום וננסנזי
 6סט מסיוע מכלן לכ' ר"6 7"ס נ' ו' נד0 סחוס' ינו' ות"י . כברו"ח י)6 יר"6 36יג6 )לנ נוס )נייקת וננט י,נ סך נין מחקק%'מ
 סיט 1)6 שגייסו מד6 וטן גי' כר"6 0)כ0 %ט 6ר"י )0יי6 60 מטמע מכלן נולי כר"6 יס)כס כהוכיח ר3וגס 06 תמוטיס וזנריכסט'
 73נריסס וכמנוקר נעיגן וסוסן יתחי)חן יר"ם 6)י% כר"ח דס)כס מכלן )סוכימ טחוס' דכוונת ע"כ 6)6 ניכריסס כ"כ )60ריךהסס
 6מכ6 ד)רנ )טתוס' 7ס"3 ספיר 6תי ~lffl %סי כרב 1)6 כר"ח מכהן סרג3'ס מפן יס)Or 6 נס המגס וססמ"נ טר6"ס וכיעת כר"חי6ו3י
 וכג") כוותיס ריכ"נ דק6' יגסוס סנגורן סונ"ת יקסם )סי"ז 61"כ )מבמיס גיס מנייקת )ס היציף וכסר6נ"י סני נמי %ל נ6מ3עידר"6
 דר"י )ומר 6ין 61"כ וונס נ"נ סנ' גווי )נד נ6מ3ע' ך)7י7סו פרנק כט6 וסמנ כעי וסוסן תחיקתן יר"ם כר"ח 6ו)6 7כ6ן )תרן צריךוע"כ
 תמיכתן 1"6 ל6מר וכח"ח כרע ס)כט יצמר C"h כל"י 0חוס' סמקו ומס"ס ס") טות" יחכמיס מסוס וגנט נוב כרלף ס)כס מסיק6"פ
 5") . 6)0 )קנו( . ט' יום '"6 כ3 דגותמ' נריקי חגן 607 . עו61ט וכ5") ע"ס . עסיס )קנה( . ור"ע 5") . ורכל )קנד( . נעיגןושמן
 סי' מי"ד מ"ת גו"נ ועיין %ע ט' )זנ0 מגוייס טלי ימים 61)1 יוס )קנו( .5)6

 קג"
 6' ק"ת נגיס ס)ינ )6 )מס ר"ע 6דכרי ס0 סכ'

 כגתייס ר6ו סמ6 דר"ע טעמיס נמטגט טסי' ורפ"י 6' ל"ע נ7' כימסיק )סגינו ססורין ינעיץ דמ"ע דעעמי' ט' מניעי יוס סנדקםגגי0
 גוחכמיס רפט 6ין 61"כ ר6תס 63 נקמת 06 לסיקו )סג'גו ססורין מקרי )6 סתר6ס טו6 סמסטר סנרי כיון 6)6 )וס סשססין 0כווגס6ין
 ס)6 לימים 6)6 ג,רו ו% דנוור סו6 רכנן 6)6 טסר0 כח,קת 0י6 מי6וליית6 יקסנר נ6"ר סנר"6 כ' 'טובע. ר' בינרי וגס כר"ע ד)6סס
 ז6מרי' טכ' טס מרוויותיו סמסרון וניכר 3גדסס חסר . )גן %מר )קנח( . ודו"ק )ו סו6 ועולס טר6סון 6ת סוחר 6ימ וגוססך ערץנדקו
 . כ6ן סי' וכן מקו07 טס טכ' גסן 5מר טוtt)1PDI 6 . כו' 6ני' ולמל ולך נקי ג5מר 16 נפק%ין blh טמעט 6ת נויקין 6ץ 0יי כ33ס'
 י6מריגן וסך . קם וחסר כ6ן סכ' בכן 3מר סו6 ורך גק' נצמר 161 . מקורס סס טכ' ימן )נן מסחן ננד סו6 67ניי יכחש טמק'וסם
 פי' נ' SPD ערך כערוך 6כ) סלס"' כן ג)ע"ז קטון טלץרין גסקו)ין כ6ן רנימ ריפי' ודע . כ6ן חסר קניי וקמר עז גו' טיל כ)כס'

 וסוכ גק' סטתן 610 נסקו3ין 6)6 סיוע נספחן 6% דר") הערוך )סי' נסקו)ין %6 נססתן 1)6 מגסס יני דתגי 60 51") גקי סטתןסקורן
 6ית6 נגדפס . גיהק )קנם( . ונמרט סנמסג0 נעך ו0ו6 6)מך יסנוע6) ומסון קורין סנוונמר ממסורק מסטתן סי' ד' מך נערךכמט"כ
 3ס3' סגור7כי 16)ס נו גנךק 070 ו6ץ סכת"' נגחין ס)יס"6 דוד 6מ' ר' סנ6ון סר3 וכ"כ ט גנדק וסיס רך טס61 'טן )נן סטתןגנני
 דעת ומגט . סלחי ולנס) D":Cs1 לרייס יע ו%כ גךנק טיס ולין קט0. ססו5 חיש 1)6 ושכת"י טכתונ מס כסי ממ"י טס כעתיקגיס
 ראין סמן מפגי סו6 7סמקיס 7עעס %ימ6 ד"0 3' ו' מנועות סתוס' כממ"כ o'cTno 6(6 מן יותר %גיס סחקיס סס" כסרס"י י)6ר3'ט
 ותטור נקור וסניף סר6"ס רניגו ודהרי שכנועות סתוס' דגרי טכי6 ס)6 6)6 סעור גדעת מכ"ח סט וכמט"כ קשו סי' 'ו"ד רוטורוכ"כ

 דם )לקות ויל גגסר מסלט דסקט0 ור") ישותגט סמ6 מעע קס0 סטוק מתוך מרס כעעס סכ' כטרסנ"6 ועיי"ט . טק5ר כת"סמטרטכ"6
 טמ6 י0 טסו6 0דכר שיוק נרך 07 תריס ס6ס דר") ט גנדק סךס הנרך סכ' סגדפס 0יר6יס גוסחק נס )דנריו זכוין הס סקכ"6סס '1"י 0ס"ע וכ"כ ונקי %ן מיס ססתן ננגי עימס מתיוק מותרת נק' חוסטת תיגס 06 %סי"ו מנסר דס hih כ)) תפקור דס ו6ימכסעד
 בסי' רס"י פי' כין )ייג6 ג"ח וטין יטן כמו כ"כ )נן ט6'גו חיט ננגס )ניזק )ס י6סור )סרס"' ססו6 וכמו חיט נמס מועזתסנדיקס י6ז 6)6 מוטטת ס6'ג0 נמס תטוי סינר 6ין נו גינק ס7ס 1,6 לנקרס וסמרדכי הכת"י )נוסחת 6נ) גסרסכ"6 וסייגו נקנסבסמ"ג
 כקרור גדט כס), וכ"כ otpnn כ3) מזכיר 6% כו' נסן 3מל * )נן מי טתכגיס כ' ס"ט זגיט ס"י וסר6"ט . O"h1tl 7טטעותסתוס'
 מן יותר )נגיס יסמקיס כסרט"י O'n1Dt וססמ"נ יסר6"ס %6 וט 610 טסם מן ד)5 קומר ולגי עכ") ימס ידעתי ג5 נף5 כתי'ימסק גוסמע 0ר6"ס ימדגרי סס וכ' כוס מעמי )"6 סי' פ"י חשודות יכרי ועיין %נן גקי ססהן ננד רק יטן וכר )6 ספה"נ וכן %ן ססתןהנגד
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