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יקבנו ה׳ פי אשר בבאורי יחדו חוברו אלה כל מריביו, את גם שם ופקדתי ימינו על העומדים

אשכול נחל
 המחבר ותכונת תולדות בו הודעתי מבוא, הקורא לעין פתחתי הספר ובראשית
הצעיר אנכי עלי הטובה ה׳ כיד בעטי עשיתי יפה הכל את בקדש. ומעשהו

זצ״ל אויערבך אברהם מו״ה החסיד הגאון בלאא"טו בניטין צבי

יע״א. האלברשטאדט ק״ק פה הקדש תשמרה שומר

ראשון חלק
 ר״ח,1 ופיחת מזוניח וגרנות בכלל, גרנות מניעות, טעריב מנחה, ד.כגםח, בית הודאה, ברכות ב״הטז, שעודה, גט״י, ברגים, בינת זק״ש, תפלא הלכות כולל
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 ר״ה, ערובין, סץ, טומאות אבלות, קטן, מועד דולה, הרבעה, שעטנז, נלאים, ערלה, גרים, רפואה, יולדת, מילה, תפלין, ציצת, מזהה, הל׳ הקריאה, וכדר ס׳ח

 שעורי תערובות, גי׳ה, דם, חלב, המקשה, בהמה זבצים, וחגבים דנים ז בח׳ שמגי טרפות, ח״י הריאה, בדיקת חולין, שחיטת לולב, פונה, פסח, יו״ט, י״הב,

׳צדקה. דרבנן הלכות וחרטין, ג״וש הפרח א״י, זבשול תשמיש כלי לקיחת הקדש, הקן, שלוח הגז, ראשיה הזחץ, ׳0 יי״ג, ע״ז, בנו, ואת אותו גקזר, התורה,
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ספר

כו האש
יסדו

 מנרבונא זצ״ל אכ"ד יצחק ר“ב אברהם רבנו
. זצ״ק הראב"ד שר ורבו חותנו

 אשר ומגרעות מחשכים השגיאות סיגי מכל וטהרתיו הרעיון, ועומק שכל בשום והגהתיו גושן ישן ספרדי מכתב העתקתיו
 העומדים החכמים דברי עליו וערכתי דבריו, מקור והעריתי בספר והחתום הסתום כל בארתי גם הסופר, יד בו מעלה

יקבנו ה' פי אשר בבאורי יחדו חוברו אלה כל טריביו, את גם שם ופקדתי ימינו על

אשכול נחל
 חמחבר ותכונת תולדות בו הודעתי מבוא, הקורא לעין פתחתי הספר ובראשית

הצעיר אנכי עלי הטובה ה׳ כיד בעטי עשיתי יפה הכל את בקדש. ומעשהו

אויערבך אברהם מו״ה החסיד הגאון בלאא״טו בנימין צבי

מלא. האלנרשטאדט ר״ק פה הקדם משמרס שומר

ראשון חלק
 וטקיאות. גמה ודפנות ודית, מימת שזונות וברכות בכלל, ברכות וצניעות, שעדיב שנתח, הכנסת, ביר. הודאה, ברכות ב״השז, סעודה, נט״י, כינים, ברכת וק״ש, תפלת הלכות כולל

 ציצת, פזמה, הל׳ הקריאה, וסדר ס־׳ת הל׳ ת״ב, ר״ח, תענית, והשישי, שני הלכות יכילו אשר שלישי ודולק שני חלק לאור קרוב בזמן יצאו דרכי ה׳ וברצות

 בדיקת חולין, שחיטת לולב, סונה, )אח, יו״ט, י״ר.נ, ר״ח, ערובין, בהן, טושאות אבלות, קטן, שועד חלה, הרבעה, שעטנז, כלאים, ערלה, כרים, רפואה, יולדת, מילה, חפלין,

 הקן, שלוח הגו, ראשית הזרוע, פ׳ יי״ג, ע״ז, בנו, ואת אותו נקוד, התורה, שעורי תערוכות, ג״ח, דם, חלב, המקשת, ברימה ובצים, וחגבים דנים בחייו סמני טרפות, ח״י הריאה,

וצדקת. דרבנן הלכות והימין, נ״וש הפרת א״י, ובשל תשמיש כלי לקיחת הקדש,

יס״ק. תרכ״ח האלברשטאדט,
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פכוא.
 אפתח החבטה, אשבילות מפריו לאכול הספר תוך אל אביאך וטרם הזה, היקר החבור מערך לדבר אחל טרם הצב״א אטד

 מועילים ובל״א הקדושה בלשוננו חבורים כמה להוציא הגדול בחסדו וחנני הלום עד הביאני אשר עלי, הנוטר לאל בתהילה שפתי
 דלתות ושלש שתים בה ובקראי נושן, ישן ספרדי בכתב כתובה עב״ה מגלה לפני ה' הקרה בשנים רבות ווה כגילי. לאנשים

 אלקי' רוח כי התבוננתי בה, ישוו לא חפצים וכל תסלה לא אופיר בכתם אשר יקרה אבן אור ראיתי חמותי האחי. אמרתי

 מים מבאר שתה אשד הקדמונים מרבותינו חכם אמן מעשה מעשהו אשורנו, ומגבעות אראנו צורים מראש מחברו, על מרחפת
 הנורא הכרך יצא מי ומבטן חוה היקר המטמון מקדמוני׳ למי בתחלה ידעתי לא אך הלבנון. מן ונוזלים הגאונים בדוה חיים
 האשכול ם׳ שם על אחרים בספרים ונשנו נאמרו הלכות, כמה הלוחות על חרותות מצאתי אחדים ימים בו קראי ואחרי הזה.

 ואל אביו אברהם אל הבטתי טמנו, חוצב הצור הבטתי אז היטב, בו ודרשתי אחזתיו ע״ב ז״ל, אב״ד יצחק בר אברהם מרבנו
 טטעיני מים ואדלה מטנו אנכי גם אבנה אולי דבריו, לבאר נא אנסה י ה׳ חלקי בלבבי ואטרתי וילדתהו, הרתהו אשר תבונתו

 ובריאות, המראה יפות שורות ראי אחרי ראיתי הלום כי שטחתי, ערבה וכלה החל הספר וחפשתי שבתי כאשר אך תבונתו.
 רמה בו וישכנו וירשוה והרקב העש הזמן מלתעות בו אכלו נקבים מלאות מאד המראה ורעות דלות אחריהן עולות אחרות שורות

 עינים, צהר כלי בלתי לקרותם איש יכול לא עד למאוד עד כהו אותיותיו השאירו, ואשר מנוח, לה ומצאה הרגיעה שט ותולעה,
 הספר כרך אשר האמן גם ברע, טוב המיר כי שקרים, סופר עט ועטו ברואה שגה רבות פעמים הראשון שהמעתיק הוא גם ונוסף
 כשלש ימיני אחור השיבותי לכן האותיות, נאות על חמל ולא גדע במקצועות, ויעשם בשרד הגליונות תאר הרבה, קרחות קרח

 אוה ורוחו צוה הוא פי כי ית׳ השם מחשבות מחשבותינו לא אך תקותי. אבדה נואש ואמרתי המלאכה אל מקרבה שנים
 בבית הספר ראיתי אשר עת בכל כי נאמן. במקום יתד לתקוע לאור להוציאו בקו לי חלקתו וידו בגורלי הספר הפיל והוא

 נסוגות לטה ועוד, שנה מאות ארבע זה בחשך יושבי אסיר ממסגר להוציא ידיך תרפינה "למה שאלוני האותיות כמעט מדרשי
 קרב טהושיע, ה׳ יד קצרה לא הן מעשהו, לבצע בעיניך אתה קטן ואם רבים, ימים זה לעשות דמית אשר הבאור ממלאכת אחור

 פרין אשר גפן שדמות נעדר ולא נזמר לא בתה מכרם לעשות ואנשים אלקי׳ בעיני יקר טה ,י עליך יגטר והוא המלאכה אל
 כדברם ויהי חוצות". כל בראש ברכתו ומריק ודין, דת יודעי לכל לאור ומוציא חתום ספר המבאר איש מעשה כן — בעתן תתנינה

 טובי מאום, כל בהן אין אשר הענינים מיטב על אחטל לנפשי ואמרתי כח ליעף הנותן בעזר ונתעודדתי קמתי יום יום אלי
 להעתיק והתחלתי מאבדן. והצלתיו עליו כנפי אפרש מגפן עלה כנבול כילו נבל לא עדן אשר וגם להשכיל, ונחמדים המראה

 רבה בשקידה עליז עברתי כן אחרי בימינו, הרגיל עברי לב׳ ספרדי מכתב בו נמצאו אשר והמגרעות השנויים כל עם כולו הספר
 והבקור החפוש פי על היתרות ומחיתי החסרות ומלאתי הראשון המעתיק של וטחשכים השגיאות סיגי מכל טהרתיו הרעיון, ועומק
 דין טאטר לכל וציון יד הצבתי ההגהה מלאכת ומלבד (.1 חיין אנו מפיהן אשר הראשונים וספרי והמדרשים התלמודים בשני

או דר״א בשאלתות או במדרשים או בתוספתא או בירושלמי או בבבלי כבודו מקום איה לנו הגיד בלי המחבר שהביא והלכה
בה״ג ___ _

 הוא ורק לי נראה כנגע אולי אחרחי כי לפניך, הצגתי השגיאה ונוסחאות תיבות גס כי ממקומה זזה לא משנה ומ״מ (1
 מאורן הזהירנו וכבר .הגהה בלי מובן הדבר ולאחרים מכס( הוא רק דבר לא כי הקרא על דכתובות ספ״ח בירושלמי )כדאי׳ ממני

 לא חהוי, והכי הכי תלמודא, דמשתבש מאן כל ה מ" ג ר ע דל אע״ג הישר: לס׳ בהקדמה וז״ל ישן נוסח למחוק שלא ר״ת ש״י
 כי שמיס, ירא לכל כן יתכן ולא עצמס, ואמוראים הנאים בדברי גס אס כי לשבשם, פירושם הנראין בגרסאות להס די ולא מלשבש, נמנעו

 לא אשר פרושו, על הגיהו מימיו שותי אס כי הגיה, לא בספרו אבל הגיה, בפרושו הגירסא, הגיה אס זצ״ל זקני שלמה ר׳ גס
 אדם ידע ואס ידו. מכתיבת הוגהו לא כי שלו, בספרים ומצאתי ובדקתי לבדה, זבחיס בחס׳ זולת בחייו, כן לעשות לבו מלאו

 )ירוש׳ אחר במקום ועשירים במקומם ענייס תורה שדברי ימחק לא הספרים אך ירצה, אס עיניו ראות לפי פתרונו יכחב הלכה
 חקרעינהו. מקרע לא קמייכו דידי דינא פסק אתא כי ע״ב( ק״ל )ב״ב רבא כדאמר רק הוא ממנו הוא רק דבר ואס דר״ה( פ״ג

 לא ספרים נשבש ח״ו ואס הישנות, בגרסאות כ״א בו, לעמוד שא״א בפרושו, שלמה רבנו שהגיה מקומות וג׳ בב׳ אודיע, ועתה
 אלא עוד ולא עשרים, הוא הגיה שלמה רבנו שהגיה אחת על כי אחי, שמואל לרבנו מרא לי׳ ושרי הדברים׳ אמתח עוד ידענו

 ישנים בספרים גס כי ראיה, ואינו ישנים, בספרים במקומות וראיתו עשה, פלפולו ועומק לבבו מגודל כי וידעתי הספרים, שמחק
 לעשות ולא למחקם הספרים ישבשו לבלתי שמיס יראי לכל קרובים אלה דברים ויהיו וכו׳ לפנינו מאשר חסרו אשר בזה לך אכתוב

 לגדות וראוי גדולה עברה הסברא ע״פי ספרים הגהת שכ׳ קל״ד ב״ב חדושי ורמב״ן ראב״ד החזיקו ואחריו הן. לאו ולא לאו הן לא
 אם אף צ״ה סי׳ הפני חוע ותשו׳ רע״א סי׳ י״ד וערמ״א הרמב״ס בניסח מחוק לבלתי מאד הזהיר א׳ חדר י״ג בית והרד״ך עלי׳,
למחקם. לגו אין הראשונים דבריו נגד פסק שא׳ מפורש חצינו

 היא



מבוא. ¥1

 גט בפסקיו. חלונו ודרך רעיוניו מצפוני גליתי המחבר לדברי מספיק באור הוספתי גם באלפסי. או הגאונים בתשר' או בה״ג
 שניהם ויסוד מריביו את גם ופקדתי יתמכו, וצעדיו ימינו על העומדים והאחרוני׳ הראשוני׳ חכמים חיים אלקי׳ מערכת עליו ערכתי
 לי נראה חדש כדבר ואם דברים. רוב מנעתי חכמים בקרב נודע הענץ אם בקצרה, ולפעמים בארוכה באתי לפעמים גלית?

 וידע ואת נקל לא כי יכיר לב חכם וכל ימוט. לא במסמרים ואחוקהו המחבר פסק לקיים הארכתי עוררים עליו שיש ומצאתי
 עתה כי תבא, עלי אב״ד ברכת עזובה, עוד לה יאמר ולא לעלובה, העמדתי והצלה רוח כי לטובה, אלקי לי זכרה עבודת?

שעריה. באי לכל ריחם יתנו דודאי' כנעוריה, אמה בית אל שבה, יופי בכלילת האהובה, בתר
 האשכול "ספר :ברזל בעט כתוב כראותו ראש ויניע ישרק יפתחו טרם הספר שער אל יבא אשר ואיש איש כל אשר וידעתי

 אשר הספר ותולדות תכונת לו הגיד טי הטוציאו? נביא בן או נביא וכי ישאלוהו: האותיות אב״ד" יצחק בר אברהם רבנו יסדו
 ועוד? שנה מאות נ׳ זה ודורש חוקר עין שזפתהו לא נעלם אוצר האשכול, ספר הוא כי בצהרים כשמש ובהיר ברור עליו יאמר
 שהביא מה וכל האשכול, ם׳ לו הי׳ לא ובחוטותיו בביתו הקרטונים ספרי גנזי בל אשר יוסח בית בעל מרן הגדול הנשר הלא

 לתרופה אלה שעלים לך הגיד מי ועתה ירוחם, ר׳ מס׳ או מכלבו או חיים מארחות או לקחו אחרים שמספרים בצדו, עדותו בשמו
 חדשים ספרים ומוכרי רוכלי סוחרי מקצת ארח כן כי מחירו, כסף רבות למען ערמה, אולי הוא, משגה אולי המה? האשכול מס׳

 באוצר או לאלקי׳ גדולה עיר של הספרים עקד בית מצאנוהו קדמונים, רוח זקנים, טעם נושן, ישן ספר קנו קנו ברחובות: לקרוא
 ולא דברו ולא חברו לא חברו" פלוני "גאון באמרם חוו ומדוחים שוא משאות כי המבהר יבין החקירה ואחרי מלכים, סגולת
 אין אברהם וברכת יצא אחר מאיש לראב״י, האשכול ס׳ קראת אשר הזה הספר גם אולי ועתה----------שקרו. — הם רה חקרו

 כי אף אחר, ממקום עליו יוצאין עדים אין אם לויופא, חיישינן המחבר בשם ונחתם נכתב יד בכתב הן ק״ו, הדברי׳ הלא בו.
 המחבר? שם הודיענו לא המעתיק וגם ידעה לא והמחבר המחבר את ראתה לא והיא מהיר בלתי סופר להעתקת בעין עין הנראה יד בכתב

 האדם המחבר תולדות על לדבר פי אפתח וטרם הגלוי ספר נעים קירא לפניך תת אחל טרם ואמרתי לב? אל נתתי ואת כל
 שבל הדבר נכון אמת כי ינוכרו לא אותות פי על והוריתיך לאור, לפניך מחשך אשים ידיו, ומפעלות מצעדיו ועל בענקים הגדול
 אלקי׳ בישע אראך להשטיל, או להטין יש אם לבנו יפוג בטספר במעט ואם יצאו., אב״ד יצחק בר אברהם רבנו מפי הספר דברי

אמת. אמרי קשט לדעת חיים תוצאות

ז״ל. אב״ד יצחק בר אברהם רבגו חברו הזה שהספר ויצדקו עדיהן הן אלו א

כ׳ אלפים, ה׳ אחר א׳ מאה בסוף חי טלוניל, הכהן מר״א חיים ארחות
 זה בספר תמצא — מלמעלה ג׳ הם ולכך דאו׳ עליון קשר משום האידנא עבדינן וכן האשכול בעל וב׳ ט״ו סי׳ ציצית בהל׳

 סי׳ ברכות מאה הל׳ בא״ח שם; זה בס׳ תמצא האשכול, בעל וכ״פ ציצת בה שיש בטלית אלא קוברין אין ל״ו סי׳ ציצית; בהל׳
 הודו שאומרין האשכול כ׳ י״ח סי׳ ;62 דף זה בחלק תמצא — פתיחה צריכה אינה הודאה ברכת שהיא טפני תרץ וכאשכול ה׳,

 טעם באשכול כ׳ כ״ג סי׳ ;8 דף זה בחלק נמצא — המזמור זה אוטרין שיהא דוד תקן ביריעה הארון שהי׳ השנים שכל לפי
 נברך ואנחנו לדוד תהלה סוף מ״ש טעם האשכול כ׳ כ״ט סי׳ שם; — התפלה עס נתקן שאמר שברוך לפי לדבר אסור למה
 תמצא — תפלין א'.על ברכה לברך והאשכול הרי״ף דעת וכן י״ז סי׳ תפלין הל׳ א״ח ;9 דף תמצא — הלוי מרון בן ר״יצ בשס
 כשהם המלאכים שבח מוכיחן אלא לקב״ה מקדישין אנו אין יוצר בקדושת כ׳ האשכול ב׳ סי׳ קדושה הל׳ א״ח תפלין; בהל׳

 8 דף תמצא — יוצר( קדושת אומר היחיד שאין היד בספר שכ׳ מדין אביו חור זה שמטעם העיד הרמכ״ם של )ובט מקדישין
 האשכול כ׳ א׳ סי׳ תפלה הל׳ ;9 דף תמצא — איברים ורט״ח חוליות ח״י בנגד אזכרות ח״י יש בק״ש כ׳ האשכול ד׳ סי׳ :33 ודת

 וגרסינן וכו׳ רגליו לכוון צריך המתפלל האשכול כ׳ ד׳ סי׳ ;17 דף תמצא — וכו׳ שנא׳ לתפלה גאולה למיסמך לאינש לי׳ מבעי׳
 תמצא — רבו בצד יתפלל שלא כן לעשות לתלמיד א״א בצבור אבל ביחיד דוקא האשכול כ׳ ז׳ סי׳ שם; תמצא — בירושלמי

 בס׳ שצ״ל ותראה 48 ודף 27 דף בספר עי׳ — אב״ד הרב וכ״כ בעיר מנין אין אם לצרפו מקטן סניף עושין ע״ג סי׳ ;57 דף
 פ״ז סי׳ ;59 דף תמצא — וכו׳ א״א ואם הברכות בכל דעתי׳ לכווני צריך האשכול כ׳ ל״ז סי׳ אב״ד; הרב ולא הראב״ד א״ח

 בתפלת להוסיף א״צ כ׳ האשכול צ״ה סי׳ ; 33 דף תמצא — וכו׳ תפלה אחר פסיעות ג׳ לעשות לש״ץ שהצריך מי יש כ׳ האשכול
 גשמי׳ שאלת אין ומ״ט השנים, בברכת אמרה לפרנסה צריך אם ט״ש לן קשה כ׳ האשכול ק״ט סי׳ ;21 דף תמצא — נדבה
 כלומר נדע לא ואנחנו מלכנו אבינו אומרין האשכול כ׳ ב׳ סי׳ מזמורי׳ הל׳ א״ח ;26 דף תמצא — לכך( הצריכה )למחנה בקיץ
 האשכול כ׳ כ״ה סי׳ ק״הת הל׳ א״ח ;33 דף תמצא — עוד לעשות מה ידענו לא אפים ובנפילת ומיושב מעומד שהתפללנו אחרי
 בשבת כהנים חתנים ב׳ אקלע אי האשכול כ׳ ל״א סי׳ ת״ח; אלא תחלה כהי יקרא לא ב״וה אבל רבים דשכיחי בשבוי״ט דיקא

 השמית וכל טתורגמין ולא שאמרו .כל האשכול כ׳ ט׳ סי׳ כל״י; והדר כל״י קורא אלא ש״ר פגמו מפני זא״ז לקרותם ראוי אין
 ט״ה סי׳ ל״ך; הזי״ו בקריאה השירה מחלקין אנו כך האשכול כ׳ ח׳ סי׳ וקוראן; המתרגם חוזר בכולן ודיבון עטרות ושמעון ראובן

 המפטיר נ״ו סי׳ האשכול; כ״כ למפטיר הראשון ונוטלין וחוזרין בשני וקורץ אותו וגוללין בראשון קורץ ס״ת ב׳ אלא להם אץ אם
 בתפלה קודש שעשינוהו שאחר ח׳ וביום ז׳ ביום בש״ע קחני לא האשכול כ׳ נ״ח סי׳ אשכול; בם׳ כ״כ וכו׳ בת״ב השלישי הוא

 תמצא הכל — להתלמד לתינוק מגלה כותבין אץ נטי פ׳ האשכול ט׳, סי׳ ת״ת הל׳ א״ח חול; נעשהו לא השמיני יום ואמרנו
 דדוחן בקטחא דערבינהו דשערי קטהא תערובת פת דאכיל היכא האשכול כ׳ ו׳: סי׳ ברכות הל׳ א״ח ק״הת. הל׳ בח״ב כאן

 אב״ד הר״א כ׳ נ׳, סי׳ ;65 דף תמצא — האשכול כ״כ בנ״ר לאחריו חטה הכוסס ד׳ סי׳ ;65 דף תמצא — בט"ט מברכין
 כ׳ ב׳: סי׳ ערבית ת׳ הל׳ א״ח ;51 דף תמצא — הבריות משנה ברוך מברך עכו״ם על אפי׳ בהדי׳( חולק דהראב״ד )כצ״ל

 כ׳ ב׳ סי׳ מוסף ת׳ שבת הל׳ א״ח ;17 דף תמצא — וכו׳ ממצרים שיצאו בעת גאולה מעין השכיבנו הלוי מרון בשם האשכול
תענית מקבל אם ג׳ סי׳ תענית הל׳ א״ח ;26 דף תמצא — גירה שנגזרה לפי ישראל שמע אומר שכוי״ט במוסף האשכול

 בשבת
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 בחמישי; בתחלה למגור אבעי' לישראל קבוע שוק אין האירנא האשכול כ׳ י״ג סי׳ באשכול; כ״כ חתימה לו אין א׳ יום על בשבת

 א״ח תענית; הל׳ בח״ב כאן תמצא הכל — האשכול כ״כ א' יום הוי והתחלה א״ט, התחילו ואם בר״ח ת' גוזרץ אין י״ד סי׳
 ליטל נוהגין יש ד׳ סי׳ לולב הל' א״ח בח״ב; מגלה בהל תמצא — ביום גם שהחיינו לברך בנרבונא נהגו ה׳ סי׳ מגלה הל׳
לולב. בהל׳ תמצא — וכו' לולב כמנין ערבה בדי ס״ח

— האשכול מספר זה כל וכו׳ קטנה חוליה כנגד המינין וברכת שבשדרה חוליות ח״י כנגד ברכות י״ח י״א סי׳ תפלה הל׳ כלבו
 בר אברהם וחתום בצבור בחומש לקרות )להתיר נרבונא גדולי השיבו התשובה וזאת בסופו: ק״הת הל׳ ;18 דף תמצא

 יי״ג בהל׳ תמצא — וכו׳ אסור היין בדיעבד שאף פ׳ יצחק בר אברהם ר' הרב יי״נ הל׳ בח״ב; ס״ת בהל׳ תמצא — יצחק(
בח״ב. ע״ז הל׳ סוף תמצא — וכו׳ נתבארו לא ומקומן הזקן פאות דיני כ׳ יצחק בר אברהם ור׳ ע״ז: הל׳ בח״ב;

בהל׳ תמצא — ציצית דיני ופ׳ ל״ט סי׳ תפלין; בהל׳ תמצא — כר״ת תפלין פרשיות בענין אב״ד תשו׳ ע״ט סי׳ דעי□ תמים
טר״אש כרמוכח ראב״י )והוא חטי הרב דעת עכו״ם שמזגו ליין נדמהו אם לתמד מים שהטיל גוי פ״ג סי׳ ציצת;

סי׳ שם; תמצא — להחמיר רש״י משם האשכול בעל ששמע מה וצ״ט צ״ח סי' יי״ג; בהל׳ תמצא — קכ״ג( י״ד וטור צ״ז ב״ב
 ותבין ערלה, בהל׳ תמצא — ק״ל סי׳ קטן; מועד בדיני תמצא — וקכ״ט קכ״ח טי׳ תערובת; בהל׳ תמצא — נט״ל לענין ק״ט
 קודם נ״ח על שמברך מי קע״ד טילה; בהל׳ תמצא — קע״א סי׳ טרפות; בהל׳ תמצא — הריאה דיני קנ״ב בת״ד; טעות שיש

חנוכה. בהל׳ תמצא — טועה הבדלה

 ד״ן בחדושי הובאה זה בענין ראב״י לשון וכל משיגו הראב״ד וחתנו האב״ד טספק בז״הז נהיגי אי כתמים כ׳, נדה רש״בץ חדושי
.90 דף תמצא — טהור דם על החרימו שהגאוני׳ ברוילי טר״י שמע אב״ד ראב״י ס״ה, ;70 דף תמצא הכל — נ״ח. לנדה

 בשם הרטב״ם של ח״ד סוף הנדפסות בתשו' וכן אב״ד, בשם דיו״ט בפ׳ז וכן אברהם, מר׳ הלכות הרבה דאבל רפ״ב בהג״מיי
 שלא האשכול, לב׳ הג"טיי שכונת מחליט )ואינני כהנים וטומאת קטן טועד בהל׳ תמצא מהם ענינים הרבה אב״ד, ר״א

כוונו(. א׳ לדבר והחתן שהחותן ואפשר יצחק, בן כתב

 קע״ה סי׳ ס״ת; בהל׳ תמצא — וע״א ט״ה סי׳ ;1—2 דף כאן תמצא — אשכול טס׳ קרי בעל דיני כל תק״פ סי׳ ריקאנטי
הקדש. כהל׳ תמצא — נ״ג סי׳ תענית; בהל׳ תמצא — וקע״ז

 באשכול תמצאנו — אברהם ר׳ הרב בשם פלפול תמצא הריאה ונקבה הקנה שחט בסוגי׳ ע״ב ל״ג חולין לרמ"בן במלחמות
חולין. שחיטת הל׳

ק״הת. בהל׳ תמצא — בתורה לקרות יכול סומא האשכול בשם ג״י כ׳ קט״א סי׳ א״ח יוסף בית

 בדיקת בהל׳ תמצא — כפולה סרכה עד וכו׳ מאונה או לדופן באומה שאמרנו טה האשכול: מספר ה׳ חלק ט״ו נתיב ירוחם ר׳
 בו, כתוב איננו האשכול ספר בשם רביצתה כדרך שלא אפי׳ גמור דבק הכשר לענין ל״ט סי׳ ב״י ט״ש אבל הריאה.

 ירוחם, בר׳ כן משמע שלא הגדולים כשם העיר וכבר העתיק שטאשכול דמה וב״י הכהן, ב״י ריר בשם כן כתב ירוחם ר׳ אבל
באשכול. כן שאיננו נוסיף ומעתה

על מעט ונחקורה נשובה אכ״ד לראב״י זה ספר יחוס אטתת אלקים הודיעך ואחרי

וחבריו. ישיבתו מקום ומולדתו ארצו המחבר תולדות ב

 הרב אבל והטאירי, רשב״א רטב״ן בספרי מצאנו בו כמהו אשר אב״ד השם אב״ד. יצחק בר אברהם רבנו נקרא (11ג המחבר
 רבנו י״א דף קוראו הדורות קורא ובעל ז, באות יבואר כאשר זצ״ל אברהם ר׳ הרב כנהו תלמידו המאור בעל הלוי זרחי׳ ר'

 הרחהו בצרפת אשר הפרובינצא במחוז מונטפעלליער עיר הדורות סופרי ושאר ש״הק בעל עדות לפי ישיבה. ראש אברהם
 לך לך פ׳ תורה אור בספרי לונזאנו די מנחם רבנו כי בקרבו, שמו אשר אחר בחכם כבודו המירו השערתי לפי אך וילדתהו.

 מונטפעלליער היא, אחת ודא ודא ההר, מן אברהם ר׳ קוראו דבריו ובסוף טטונטפעלליער, אברהם רבנו כדרלעטר תיבת אצל הזכיר
לר׳ אלא אב״ד, להרב תורה אור כונת אין אבל זי״ן. סי׳ רעים תמים מם כנראה ההר עיר בעברית תרגומו צרפת בלשון

ר׳ בנו כי האב״ד, אחר רב ומן שהי׳ ההר, טן אברהם ר׳ מזכיר אבות למס' בפתיחתו הטאירי הרב גם באשר אחר, אברהם
ר׳ הרב פרש ה׳ בבית הרד״ך הביא וכן (.2 חבוריו התפשטות אחר הרטב״ם מתנגדי ראש הי׳ הרטב״ם באגרת הנזכר שלמה

הטאירי עדות לפי לעולמו הלך אשר האשכול, ב׳ אב״ד הרב זה שאין כשמש, ברור לכן הרטכ״ם, בדברי ממונטפעלליער אברהם
 מה האשכול, בי של כבודו מקום איה תשאלני ואם טרטב״ם. מאומה ידע ולא חבורו הרטב״ם כלה טרם לקטן( )ועי׳ תתקי״ט

 אב״ד יצחק בר אברהם רבנו האשכול: ם׳ מהבר שם שקרא הנזכרת בפתיחתו הטאירי הרב דברי ראה עירו? שם ומה ארצו
 מנרבוגא, קראו ט״ט לאיש, היותו עד שעשועיו גדלה והיא ממנה חוצב צור היתד. מונטפעלליער שהעיר אפשר ואם מנרבונא.

 כי נאמר ושם תקע״ט, סי׳ לר״ת הישר בס׳ כנזכר וסופרים חכמים של גדולה עיר מאז שהיתה בנרבונא תורה שהרביץ בעבור
גדולים

 כמז החסבר איננו המחבל בעל ס חחצא אחה נפש בעל אס המחבר. בעל בשס עצמם מכניס החדישים המחברים (11>
אדוניו. כ״א והקורא החוקע איננו א״כ קורא, בעל מוקע בעל כוחבין גס הבור. איננו הבור ובעל השור איננו השור שבעל

 נ״ו סי׳ יו״ע הל׳ חיים וארמוח חקט״ו סי' ח״ח נ״י שהביחו בחשובה רשב״א שהזכיר ממונטפעלליער שלמה ר׳ הוא (2
 הרשנ״א וכ׳ בשבח. לאכלו דר״ה א׳ ה׳ ביוס נכרי שהביא המחובר חן דורון שהחיר חברהס בר שלחה ר׳ לפני בההר חעשה

זקן. הורה וככר עשהו כבר אשר את הרב אחר יבא מי
 וכ״כ
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 ומעיר; מארצו שיצאו הגדולים הרבנים משלם לרבנו ר״ת שהומר תר״ב סי׳ גם וראה גרבונא, הכטי ר״ת בעיני הי׳ ויקרים גדולים
 ובפרובינצא בספרד בגבורתה זרחה בבבל, השמש ובא העטרה הוסרה מעת כי בארה, ומשם וריט״ע, לוי ר׳ ואחיו הדרשן משה ר׳

 אב״ד שראב״י הדבר נכון הטאירי עדות ומלבד (.3 עולם עמודי הם נרבונא שחכמי ל׳ דף פסחים הרו״ה וכ״כ בנרבונא, ובפרט
 בתשו׳ מ״א דף אמשט׳ ד׳ הרטב״ם ובאגרת ק״הת הל׳ ובכלבו הכהן לר״א חיים ארחות בספר כי בנרבונא, הי׳ האשכול ב׳

 באשכול מטנו: למעלה שאין האות לך וזה (.4 הנשיא אחר בראש עומד והוא נפקד נרבונא חכמי את בחומש בצבור לקרוא
מנרבונא, הדרשן מר״ט קבלתי הפרוש זה כ׳ וקצרא קץ פרקד, ע׳ ובערוך מפה, עליו וס הדרשן ר״ט הזכיר 143 דף נדה הל׳

גם

 לגאונים ישיבות ראשי נשמעין היו הללו בזמנים בלונדון: מחדש שנדפס יוחסין לס׳ הנספח החסיד קבלת ס׳ בקונטרס וכ״כ (3
 שקבל משה בן יהודה ר׳ הרב גס אבין ר׳ בן משה ר׳ בן גאון יעקב ר׳ הראשון הגולה, לראש בבל ישיבות ראשי כמו שבנרבונא

רגמ״ה. תלמיד שהי׳ וזולתס וס״הד. ש״הק שהזכירו הגדול ר״י הוא אולי עכ״ל בנרבונא תורה הרביץ גרשוס מרבנו
 הנשיא מחנה דגל כולס ובראש המאירי: עליו אמר אשר זה הוא אולי משה. בן טרדרם ראשון חתם הזאת התשובה על (4

 ובקירא הראב״ד. מתלמידי הכהן ר״יצ הרב ואחריהם הנשיאים ראשי ויתר לוי מ׳ האדיר הארז ובנו טודרוס ורבנא חרנא הגדול
 וגס דוד בית מזרע טודרום ר׳ הגדול הנשיא בן קלונימוס ר׳ בנרבונא היו זמן באותו המסעות בעל ר״ב בשס כ׳ י״א דף הדורות

 שהבאתי החסיד קבלת מס׳ ונראה קלונימוס. ר׳ בנו ומלך ר״ט נפטר כבר ר״ב נסיעת בעת יתכן עכ״ל. הישיבה ראש אברהם ר׳
 אברהם התשובה על שחתם השני משה. קלונימוס, טודרוס, השמות חלילה חוזרין בנרבונא הנשיאים שבמשפחת 3 בהערה

 וארמות מאירי עי׳ הראשוני׳ שהזכירו הלוי מרון )בר יוסף בר משה נכבד הכי והשלישי האשכול. ב׳ האב״ד הוא יצחק, בר
 ראשון. של חציו ר״א אמר דגטין רפ״ב חגיגה, מ׳ ריש הרז״ה הזכירו המאור, בעל רז״ה של רבו פרובינצא מגדולי א׳ חיים(
 הוא רמב״י כת דרך על השנית הדרך עליו וכ׳ דנשר בסוגי׳ הזכירו גס נחליו". מימי ששתינו "מפני דבריו לישב עצמו מיגע ורז״ה
 אומר א׳ עד לשטה רמב״י פרום התוספתא( אחר )נדפס המאור הביא קדושין בסיף גס סומכין. אנו ועליו שלנו המובהק הרב

 של ורבו וקי״א ק״ו סי׳ דעיס בתמים כנזכר הראב״ד של רבו גס והי׳ וש״ד. השוחט ר״ס שביעות, במס׳ כ״פ הביאו ועוד נטמאת
שאפשר הדבר, על לעמוד וא״א י״א. קדושין חוס׳ שהביאו מנרבונא ר״מ החכם הוא ע״ח. סי׳ ת״ד הכהן, בר״ד יהונתן ר׳

בחוה ירוחם ,ר שהביאו מנרבונא ר״מ להחכס או כ׳, אות ח״ג מ״ו שער התרומות ס׳ שהניאו מנרבונא ר״מ להנשיא שכונתם
 בס׳ ר״ת שהוכיחו החכם לענ״ד זהו נתן, בר משלם שחתם בקודש והרביעי זוז. ר׳ לך שאתן ע״מ המקדש בדין כ״ב נתיב
 נתן. בר משלם וחתם יכלחו כפי עצמו התנצל משלם ור׳ וכו׳. הדרשן ר״מ כמו מעירו שיצחו הגדולים והזכיר תר״כ סי׳ הישר

בשס אשר החכמים שמספר להחליט, אין אך כ״ט. וע״ז ק״ה, פסחי׳ בתום׳ כנזכר ר״ת עליו שכעס נתן בר ר״מ שזה וקרוב
הראב״ד חברו עם השוחט ר״פ הר״ן הזכירו צ״ק נעדר מיוחד אחד מצאתי הנודעים ומלבד .ההיא בעת מאד רב נקראו משלם ר׳

 נפטר בתורה גדול חכם מלוניל יעקב בר משלם ר׳ חי המדובר נתן בר משלם ר׳ לזמן וקרוב חבר. להן נמצא שלא וזר חדש בדין
י״ד סי׳ בת״ד כנזכר לראב״ד מורה ג״כ והי׳ ח״ד, מ״ו שער התרומות מס׳ כנראה תשובות ומנר תתק״ל יהוד׳ נשנט הרשום לפי

נדקדוק שלא כעקר טעם שהוזכר — ע״נ צ״ח חולין הוא — מקום ויש — פ״ג פסחים נמאור — שם "כתוב )נד״ה ורמ״ה
 מעצמו שהרז״ה ס׳ ואין עכ״ל משונס ר׳ הרב לפני אותו כחנתי שכנר מאחי הוא גנוב אנרהס אמר לאסור" מצטרף היחר ופרושו

ס משול רננו עם מלוניל יעקב בר משלם ר׳ להחליף ואין שם(. •חולין בתום׳ כנזכר מעצמו כן הבין ר״ת שגס כן, הבין ומדעתו
מבדרש, יהוד׳ בר משה ב״ר משולם לר׳ בטעות ייחסו וס״הד )בש״הג במאירי כנזכר השלמה ס׳ שחבר מנאדרש יעקב בן

 בת״ר כנזכר הראב״ד תלמיד הי׳ הזה משולם ר׳ אבי מבדרם יהודה נר משה ר׳ כי א״א, וזה נוויען, ווייס רא״ה מחדש נזה ושגה
 של י״א דף הדורות קורא נעל ברואה שגה וכן השלמה. ם׳ על השגות עשה שרז״ה ורז״ה, לראב״ד קדם השלמה ובעל ז/ סי׳
 ואלו הראב״ד. של רבו הרמב״י פסק ז׳: סי׳ דעיס תחים לס׳ המפתח שראה הטעתו עינו הראב״ד, של רבו יהודה בר משה ר׳

 הגדול לב״ד פ!ע168 הוא נמשי ראב״ד של מקומו וידמה מרבו כתלמיד מראב״ד שאל שרמב״י הוא נהפך כי רואה הי׳ בפנים בדק
 הראב״ד. תלמידי תלמיד מבדרש גרשום בן משנס ר׳ עם להחליפו שאין ומכ״ם לישראל( הוראה יוצאה שממנה הגזית בלשכת היושב

ב׳ חמיו מלבד מלוניל יעקב בן משלם ור׳ מנרבונא יוסף בר משה ר׳ מובהקים מורים שני לראב״ד שהיו נשמע הדבר וממוצא
הדורות ובקורא בח״המ, צ״ה בדין מ״ק סוף הר״אש הזכירו משה בר משלם ר׳ עוד ונמצא למטה. יבואר כאשר האשכול

 התרומות, ובס׳ במאירי כנזכר יעקב בן הוא מלוניל משלם שר׳ ברואה ושגה מלוניל. ר״מ ונקרא הראב״ד בימי הי׳ שזה כ׳
 נר משולם שר׳ ודע דלא. ע׳ בערוך כמ״ש ממגנצא אשכנזי והי׳ דורות כמה קרמס הר״אש שהביא משה בר משלם ר׳ אבל
ולחכמים לר״ת מראנ״ן שאלה נמצאת קנ״ג דף שבראב״ן ר״ת, של דינו מבית צרפת חכמי במספר מצאנוהו ר״ח עליו שכעס נתן

חזקת פ׳ ובמרדכי קנ״ד דף לראב״ן שבתשובה ע״ב פ״א יומא ת״י שהביאו יוסף בן אליה ר׳ שהוא )קרוב אליהו ר׳ הרב שעמו,
 ואח״כ נתן בר משלם ראשון סחוס לראב״ן ובתשובתס משלם ר׳ והרב אליה( בן יוסף אביו תחת בנו מתם תקנ״ו ,סי הנחים

 נחשו׳ שחתם החמישי נפשי׳. נח שכנר לראנ״ן השיג לא שר״ת 16 דף אנרהס נריח נספרי העריתי וכנר אליה. בן■ יוסף
 אין נפ׳ המאור שהזכיר יוסף נן מאיר ר׳ והוא יוסף. בן וצ״ל ט״ס ולדעתי הוא, מי לי נודע לא יעקב בן מאיר נרנונא חכמי
 ואין אחר לישראל מותר ישראל בשניל נר שהדליק נכרי הלוי, מרון כן ר״יצ נשם שהעיד ז״ל יוסף נן מאיר ר׳ להרג כ׳ מצאתי צדין:

 כתבתי/ התוספתא ומן נהלכוח זה כחנחי "אני א״א המאור: על נהשגותיו שם כ׳ והראנ״ד נר״ן וכן עכ״ל ליו״ט שנת נין הפרש
 התוספתא. מן לדנריו ראי׳ וכ׳ יוסף נר מאיר ר׳ נשם זו הלכה כ׳ קכ״נ סי׳ דעיס נחמיס ר״ל נהלכותיו, כ׳ שהוא כך פרושו

 עס אנ״ר ראנ״י אחר נמנה יוסף בר מאיר שר׳ נאקספארד מצאו אשר תוספת עס בלונדון הדפיסו אשר ביוחסין ראיתי שוב
נרנונאי חכמי

 ולמען



1$ מבוא.
 תמצא עוד בגרבוגא. נהגו שכן תמצא ה׳ סי׳ מגלה הל ובא״ח ביום גם שהחיינו לברך בעירנו נהגו מגלה הל׳ באשכול גם

 האש מאורי בורא מברך ואח״ב סופה עד טמנו ונזון המגלה מתחלת האור מן עיניו ומלא המגלה את הקורא אבל שם: באשכול
 מכוונת המאית הרב שעדות להראותך בזה ודי בנרבונא, נהגו שכן תמצא פורים הל׳ ובכלבו הדבר, נכון לא בעירנו שנהגו כמו

בנרבונא. הי׳ אב״ד שראב״י

רבותיו. שמות
 , 17 ,9 )דף רבות פעטיס שכותב הורהו, הלוי מרון בן יצחק שר׳ האשכול טס׳ נראה מוריו, וטי טי בברור נודע לא אם אף

 ומתשובות ,4 בהערה כנזכר הראב״ד של רבו יוסף בר משה ר׳ של דודו זה ור״יצ הלוי, מרון בן מר״יצ שמעתי וזולתם( 62
 הרז״ה גם ג׳. סי׳ ו', חלק נ״א שער התרומות טס׳ כנראה הראב״ד והזכירן קפ״ח קס״ט קכ״ב, סי׳ דעים בתמים נמצאו ר״יצ

ד״א, אחר ט׳ מאה ככלות למנוחה הלך כבר הנ״ל ור״יצ מביאו. א׳ אות וסתות תקון שער לראב״ד הנפש בעל ם׳ על בהשגותיו
לחופה נכנסת כלה שאין ז״ל הלוי מרון בן ר״יצ בשם דכתובות בפ״ק טיגאש( )אבן הלוי יהוסף ר׳ כ׳ נאמר: קפ״ח סי׳ שבת״ד

 קס״ט סי׳ דעים בתמים שמ״ש דן אתה מכאן תתק״א. שנת והיוחסין הטאירי התשב״ץ, עדות לפי נפטר הלוי ור״י שתטהר, עד
וקרוב מפיהו, שמע לא הרטב״ן אבל ר״יצ. בשם כן אוטרין ששמע פרושו וכו׳ ז״ל הלוי מרון בן ר״יצ מפי שמעתי רטב״ן בשם

הדורות וקורא דוד צמח בעל עדות לפי כ״ז אלפי׳ ה׳ שנת החרבן על קונן שהרטב״ן ר״יצ, פטירת בעת בעולם הי׳ שלא לשמוע
 ד״א אחר העשירית המאה בראשית חבורו שהתחיל המאור הרב גם הרטכ״ן. בפרוש הברכה זאת סח* סוף כן שראו י״ט דף
 שהדליק כותי הלוי מרון בן יצחק הר״ר בשם שהעיד רמב״י להרב כתוב ומצאתי כ׳ צדין אין שבפ׳ הלוי, ב״ט ר״יצ את ידע לא

וכו׳. הנר
 של אתיו בן לוי ור׳ הלוי, מרון בר יוסף בר משה ר׳ העניו, משה ר׳ הדרשן: משה ר׳ תלמידי מגדולי ביוחסין שט״ש ודע

 שמואל ור׳ יעקב, בד טשולם ר׳ והרב המאור, בעל הלוי והר״ז והראב״ד, אב״ד, הנקרא יצחק בן אברהם ר׳ שבכולם והגדול ר״יצ
 — ז״ל שלמה ר' הרב מדברי פנים לו שהראה קע״א סי׳ םידע בתמים בתשובתו אב״ד יצחק בר אברהם ר' )הביאו משה בן

 גדול אב״ד יצחק בד אברהם ר׳ אבל הכהן, יהונתן ור' יהודה, בן משה ר׳ דוד, בן ור״ש ע״א( ס״ט פסחים ר״שי מדברי הוא
 תתס״ה( למנוחה )שהלך לר״שי הרבה שקדם הדרשן ר״ט את הכיר מהם א׳ שאין כמשמעם, הדברים יובנו לא עכ״ל שבכולם
 שהפליג אחדי בלונדון שנדפס ליוחסין הנספח החסיד בקבלת שנדפס הנוסח וכך שלש, או שתים שורות יוחסין מס' נשמטו ולדעתי

 מורע מכיר רבי מורע שהי׳ הנשיא טודרם ר׳ מורע הגדול קלוניטוס ר׳ בן טודרם ר׳ )בן הנשיא קלונימוס ורבנא טטרנא מאד
 הלוי מרון בן יוסף בן משה ר׳ העניו, משה ר' תלמידיו, שמגדולי כ׳ הגדול( קארל קיסר בקשת ע״פי לנרבינא מבבל שבא דוד

 לעיל(. כמ״ש מרון בן יצחק ר' תלמיד הי׳ )א״כ אב״ד הנקרא יצחק בר אברהם ר׳ מתלמידיו וכן יצחק, ר׳ הרב של אחיו בן
 ור׳ ורו״ה הראב״ד היו תלמידיהם ומגדולי מימיהם. שתו ולוניל נרבונא חכמי וכל בישראל תורה הרבו אלה וכל כי: ואח״ב

 הוא יצחק בר אברהם ר׳ אבל וכו׳ הכהן יהונתן ור׳ יהודה, בר משת ור׳ דוד, בר ור״ש משה, בר שמואל ור׳ יעקב, בד משולם
 עכ״ל. החכמים אלה מכל ורב הלכה ובפסק בפרוש ספק כל לבאר הרבה ספרים ועשה ובשנים בישיבה הפליג כי כלם, על הגדול

 ש״ג סי׳ ח״א רדב״ז בתשו׳ מצאתי זה ראה אב״ד. הנקרא וראב״י יוסף בן משה ר׳ על נמשכו תלמידיהם" "מגדולי תיבות א״כ
 ווה ש״הג. בעל הבין וכן האשכול ב׳ של רבו שהי׳ נראה א״כ יוסף" בר משה ר׳ המובהק רבי עם "דברתי אב״ד הרב כ׳ שב׳:
 רבו חתימת לפני חתימתו מקדים הי׳ לא רבו הי׳ אם ועוד בשם. האשכול בם׳ מזכירו הי׳ מובהק רבו הי׳ שאם לענ״ד, א״א

דף גטין כדאי׳ רבו אינו אפי׳ מיני׳ דקשיש מקמי׳ לטחתם בישראל נהגי דלא ,4 בהערה שהבאתי נרבונא חכמי שהשיבו כתשו׳
יו״ד

$

 זה בשה אשר המחברים מספר כי אודיעך כשמו, שמס אשר אחרים במחברים האשכול ס׳ המחבר שם תחליף לא ולמען
 רננו 1 ערמב״ן.( האשכול בעל שזה הוא קרוב כי י״ח מכות תום׳ שהביאו ראב״י עמהס אפקד לא )ואני המה. רבים יכונו

 גם שחבר הראיתי 33 דף א׳ ברית ובחבורי לחתנים( בר״המ )פיוע חתנים ברכת שחבר מהרש״ל הביאו הכהן יצחק בר אברהם
 תלמיד הנרבוני יצחק בר אברהם ר׳ נזכר בש״הק 2 פולין. לבני ב״מ לשבח יוצר וגס פולין בני שאומרי׳ מילה לברית הרחמן

 שרמב״י א״א וזה מנרבונא. יוסף בר משה בר׳ ומספק מנרבונא ר״מ ששמו לומר נוטה ובס״הד ולמורה, לרי״ף פי׳ עשה הרמב״ן
 הג׳ במאה חי יצחק בר הלוי אברהס שר׳ נזכר 60 110881 בס׳ 3 לעיל. כנזכר הראב״ד של רבו שהי׳ ולרמב״ס לרמב״ן קדם
על הגליון( על )באור פי׳ ולו 0ס46ג 1204 נרשס לו אשר בכ״י והוא השירים שיר פי׳ חיר ה״א אחר

 לעדות נדפס מנוחה, ברית ושמו בקבלה עמוק ס׳ חבר הספרדי מרימון יצחק בר אברהם ר׳ 4 פרש״י. עס מחובר מגלות ה׳
 בהקדמה רח״ו המקובל כי ז״ל, האר״י שמש זרחה טרם רבים ימים חי מחברו באמשט׳. ת״ח שנת באחרונה ישנים שפתי ב׳

 תראה זה מכל גאון. חמאי לר׳ ייחסוהו ואחרים המחבר, שם הודיענו ולא ימצאנו, מי עמוק עמוק הספר על כותב החיים לעץ
 ספרד גזרת בספרו רמז כי הספרדי, מרימון ראב״י שמחברו לשמוע וקרוב מחברו, ע״ד היו נבוכים שנה מאוח ג׳ לפני שכנר

 המצ'ת טעמי על חמים הולך ס׳ מחבר חיות, יצחק בר אברהם ר׳ 5 הדת. מן רבים ושיצאו ה״א אחר רנ״א שהיתה הראשונה
 אברהם ר׳ 7 שנ״ה. וויניציא לנפש מרפא חלקי׳, ישע חרוצים, יד ס׳ מחבר הספרדי צהלון יצחק בר אברהם ר׳ 6 שצ״ד. קראקא

 לאניידו יצחק נר אנרהס ר׳ 8 שצ״ד. וויניציא מנטונה, וגזרת מלחמות ספור והפדות, הגלות ס׳ מחנר מסראן, אליף יצחק בר
 לחודיוח כולל שלו׳ נוה ס׳ מחנר יצחק נר אנרהס ר׳ 9 שס״ג. ויניציא השירס, שיר על הכסף ונקודת אנרהם מגן ם׳ מחבר

 אם הוא חמשסחתלו )אס חל״ז. אמשע׳ סליחות, חבר מקוספטלד אויטרנך יצחק נר אנרהס ר׳ 10 של״ה, וויניציא וטבעיות,
לי(. נידע לא אין

 ומצאאי



. מבוא. ג
 אתו שדבר טעגעו, הלמוד דבר הוא גם המובהק. ר׳ עם דברתי הראב״ד כ׳ וצ״ל: ברדב״ז ט״ם כאן שיש ברור לכן ע״ב, ד יו

 שטת באמת היא וזאק אבר, אבר גתות בלי עוף לאכול שלא להחמיר שראוי בעוף הנמצאים דם מלאים לחוטין היתר שאין
השוחט. ר״ם הר״ן כט״ש באות אות הראב״ד

 חול של תפלה ם׳ תחלת האבודרהם בה. נסתבכו זמננו חכמי ועוד שנה, מאות כמה היא נושנת אחרת שערוריה וראיתי
 על טברכין מצות איזה על מפתח לי שתטסור אני צריך וז״ל: פלאט אבן יוסף מר' שאלות שאל אב״ד יצחק בן אברהם ר׳ כ׳:

 הדברי׳ הביאו וכן גילו, בן או אב״ד של רבו הי׳ פלאט אבן שר״י להתבונן יש ראשונה ובהשקפה באריכות. לו והשיב וכו׳ עשיתן
 התשובה פרקי בין נמצאו ראשונה לדבר. סתירות שכטה לב על שטו ולא זמננו, מחקרי וגם אחריו הדורות דורשי וכל היוחסין
 שומעת ואוון לטעם חיך לו שיש וטי טחוורא. לא או כלום, זה אין אברהם אמר תמיד: מתחילות השטת באבודרהם הכתובה

 אטר טתחלת: א׳ השגה בהם נמצא שניה ידבר; ותחנונים רכה בלשון בהשגותיו אף אב״ד הרב כי הראב״ד, לשון זה כי יבין
 פ״א הרטכ״ם על הראב״ד להשגת ממש דומה זו והשגה וכו׳ טבל כשאכל הברכה מן לפטור אמרו שלא כלום זה אין אבדהם
 ומסיים י״ח, סי׳ ח״א רשב״א בתשו׳ באות אות טטש נמצאת פלאט אבן תשובת ענין כל שלישיה בה ועוד י״ט. הלכה דברכות

 כתוב ע״ב סי׳ ברכות הלכות חיים בארחות וכן (.5 ז״ל דוד בן אברהם לר׳ פלאט אבן ר״י החכם השיב זה כל הרשב״א
 רבים(. במקומות דבריו )שמביא רשב״א תשו׳ האבודרהם לפני שהי׳ ספק ואין לראב״ד. כן פלאט בן ר״י שהשיב מפורש

 (,6 כ״ג בסי' כנראה אליו אגרות והריץ נעזרתי פלאט בן ד״י הרב טפי ז׳ סי׳ בת״ד כט״ש פלאט אבן מתורת שאב והראב״ד
בן אברהם לרבנו וכונתו אב״ד רבנו כתב אבודרהם של ראשון שמעתיק וג׳ נוהגין. אט (7 בילאת אבן החכם כדברי ט׳ ובסי׳

דוד

 עשה על דעבר היא בעברה הבאה דמצוה החליצה על מברכין שאין פלאט אבן השיב לאבודרהס אחד. שנוי ומצאתי (5
 פ״ק ור״ן וער״אש קדושין רבנן לי׳ דתקינו ביבום מברך )הוא אפ״ור מיפקדא דלא ויבוס חליצה על מברכת האשה אין וכן דיבוס

 שהעקר ויבוש כחליצה מצוה אינה שעקרה מצוה על מברכין שאין הטעם כ׳ הרשב״א אבל ארוסין( ברכת נוסח לענין דכתובות
 חליצה ל״ט יבמות וסיעתי׳ דלרש״י כיון מה״בע, הוי חליצה פלאט אבן מ״ש השמיט פ״ור. על מצווה אינה והיא פ״ור, משוס

 להוסיף צריך הי׳ שלא מקשיס שמעתי פ״ור משוס אלא מצוה אינה שעקרה מ״ש אבל רחמנא. תלי׳ בדידי׳ התס כדאמר קודמת
 כל מ״ב מנסות כדאי׳ הראשונה על מברכין אין אחרי׳ באה המצוה שעקר כיון נמי מצווה אפי׳ פ״ור, על מצווה אינה והיא עוד,

 תורה כ׳ בניצת ולק״מ עשיתן. על מברכין לא גברא, חובת דקיי״לן למאי ציצת, עשית כגון מציה גמר לאו שעשיתה מציה
 בפרוש א״כ בו תכסה חשר עאכ״כ ת״ל גדיליס וכ׳ אותו וראיתס כתיב ובהדי׳ שס כדאי׳ לו יעשו אחרי׳ אפי׳ צ׳ להס ועשו בהדי׳
 ביתך מזוזות על לא ואי ביתך מזוזות על וכתבתש נמי ובמזוזה ועשי׳, הכתיבה ולא וקשרתש בתפלין וכן המצוה היא הלבישה אמרה

 נשיכת סיכה וכן העשיה ולא ההנחה מציה דעקר וידענו וש״ד, מ״ה גטין ל״ז מנחות לתפלין, אתקש מזוזה ועוד מצוה, כאן אין
 שאפשר פ״ור משוס שהוא ידיענן מסברא אלא פ״ור ויקוייס אח״כ שתנשא כדי שתחלץ בהדי׳ תורה כ׳ לא בחליצה אבל תשבו,

 בהדי׳ תורה אמרה לא אש הברכה, מפקינן לא אחריה מנוה שיש מסברא פ״ור, על מצווה היתה אס ולהכי לאחר, שתנשא לה
 מברכין. אין להכי המצוה תכלית נעשה ולח מצווה דאינה כיון אבל השני, בשביל אלא יעשה ולא לעצמו כלוס אינו הראשון שמעשה

 שתגמר ידענו שלא מברכת אינה דהיא כיון ל״ק, ודאי זו פ״ור. על מצווה שהוא החליצה על החולץ יברך לרשב״א הקשו ושוב
 פנויה. להשאר שיכונה פ״ור לידי המניה תבח לא בחליצתו מ״מ פ״ור, על מצווה לעצמו שהוא אף החולץ א״כ המצוה, תכלית

 דנכתיבות תמוהי׳ תוס׳ דברי דנכאורה לק״מ. מ״א גטין תוס׳ כמ״ס שבת מכח להנשא מחויבת האשה מ״מ הלא עוד שמקשי׳ ומה
 מ׳ דמפקדא וטריא השקלא בכל שמענו ונח מפקדא לא טובא אמרינן ע״ב ס״ה ביבמות וכן מיפקדת דלא זיל לה אמרינן ס״ד

 דרכה דאין פ״ור על מצווה שאינה ס״ה ביבמות דילפינן כמו יצרה לשבת על מצווה אינה עצמה מצד דאשה נ״ל אמנס שבת?
 כדכתיב צניעות ממדות וכ״ז איש חסר לחזור אשה שנ דרכה ואין אשה אחר לחזור ש״א דרכו ב׳ קדושין אמרינן וכן לכבש אשה של
 מה״ט שפטורה הורנו דתורה וכיון ענייס. מתנות פ״ח וערחב״ס זילותא דאיכא וק׳ ע״ז יבמות עי׳ פנימה מלך בת כבודה כל

 גס ס״ת מוכרין קנ״ג סי׳ מג״א מ״ש ניחא ובהכי שבת. משום שתנשא להשתדל מצווין אנן ודאי אבל פטורה, נמי משבת מפ״ור,
 נשחררה לרבה כייפינן לא מ״מ שבת יעבד בשפחה דשייך אע״ג בגטין תום׳ מ״ש וניחא שבת, משוס מוטל דעלינו יתומות להשיא

 ויפה מפ״ור תורה פטרה דמה״ט איש, אחר לחזור חשה דרך שאין תקיים לא שתשתחרר לאחר גס שמא אפ״ור מפקדא דלא כיון
י״ג. א׳ באה״ע וכ״כ לחזור מצווה אינה שבת משוס שאף פ״ור על מצווה אינה היא רשב״א כ׳

 צ״ל עצמות. בה ואין אסורה הבהמה פגומה ונמצאת המפרקת בעצם ונגע ושחט סכין בדק וז״ל בטעות נדפסת החשו׳ <6
 פגומה. ונמצאת שחיטה לאחר עצמות בסכין שבר אס כשרה דנהמה כר״ח הלכתא אמרינן יו״ד דבחולין עצמות שבר דין בו אין

 להכשיר, דעתו שהי׳ משמע ז״ל. פלאט אבן החכם על שהשבנו בחשובה שנים כמה זה האלה הדברים בארנו וכבר כ׳; ושוב
 כשבר המפרקת בעצם ודאי כשנגע ה״ה עצמות, בו בשבר כר״ח דפסקינן כיון הר״ן, שהביא י״א דעת שהוא ונ׳ תמוה. וזה

במרדכי. כנזכר ור״ש ריב״ק שהתירו המפרקת בעצם חתוך שראינו באופן איירי או דמי, עצמות
 סי׳ גת׳־ד כן שמצא אמתי נוסח שזה ואמר פילאט כותב גרעץ והחכם המקומות. בכל כנדפס ט פלא וצ״ל בשבוש נדפס (7

 גם שהחליף בת״ד מ׳ מסי׳ חוץ ירוחם ור׳ א״ח אבודרהס ברשב״א וכן פלאט בת״ד תמצא בכ״מ מכוונת. עדותו ואין מ׳.
 נא חבל הרבה אסף אב״ד ראב״י הרב שכ׳ ראיתי שוב לעינים. לו הוא הטעות מקום רק המקומות כל הניח לני״ח. ס׳

 בתנמוד, ושם יד נו אין כי כן לשפוט יכיל לא מעצמו אב״ד(? חכמת מגדולת ה אות )עי׳ לו הגיד מי לדעת אני מתאוה העמיק.
 השנה, ברחש אחד ביום שניהם גש וישכל בנים נ׳ לו שהיו יגונו גדול כי הרמנ״ס בתולדות שספר מה נא ראו זאת, תאמינו ולמען
שספרו מה האש :ל מקורו כי ״ן"5הרמ" ונ״ל בר״אש טעות שנדפס יראה מבין כל הנה דברכוח, פ״ג( )צ״ל ס״ב בר״אש כן ומצח

תר״י



31 מבוא.
 הרו״ה אף בילבד הראב״ד ולא קלקלתו. ותקנתו לתקן וחשב לראב״י הידוע הבנוי הוא אב״ד שתיבת בחשבו טעה והשני יוד,

 קבל עליו הדז״ה שהקשה הקושיות כל ועם ווולתם. וי״ו ג/ סי׳ ב׳ חלק ב״ט שער התרומות בם׳ עי׳ פלאט אבן מתורת שאב
 סי׳ בת״ד ראיתי שוב שבועה. בלא שקל וטדינא לו יש פועל דין חנוני שב׳ שבועות סיף מטאור כנראה פלאט אבן תשובת

קע״ט

 להוציאו לפניו בשופר סיתקער וצום ר״ה של ׳6 לפניו מוטל שמתו נר״ו הרמב״ן למורי למטשה הלכה ראיתי דברכותנוכן רפ״ג חר״י
 פ״ב ברכות טי׳ תר״י, מקומות בהרבה הר״אש וחקיר לפניו. מוטל מחו שהי׳ צ״ל בניו ב׳ מחים שהיו טטיח טיד )ובר״אש י״ח

אש אף מדטתו מבין תלמוד בטל הנה בחט״ח. וכן חולחס( ט״ו יד, ה', סי׳ ובפ״ג ה׳ בסי׳ וכן חר״י בנמוקי מצאתי ב׳ סי׳
בזמן שופר במצות ישנו בר״ה דאונן מרמב״ס ראי׳ יביא שהר״אש אפשר דאיך "רמב״ס" כאן לקרוא סא״א הר״אש אלא לפניו אין

 מרמב״ם ראי׳ ומה דק״ש, בפ״ד כמ״ש המצות כל יקייס בדטתו מיושב האונן אס בחיל אף ס״ל הרחב״ס הלא במתו, טיסק שאינו
 אשחית ולא ראי׳. מביא מרמב״ן ודאי אלא מת, של כבודו מפני במצות להתטסק אסיר בחול דס״ל ותר״י רמב״ן ר״אש לשטת

שמצא חס, רבנו הגדולים גדול טל ואף חיין אנו חפיהס אשר ישראל גדולי טל דבה הוציא בו כיוצא שגגותיו. יתר לספר ודיו זמן
קצבה שאין לפי חייו כדי הוא שהכל ט״ב( ט׳ ב״ח )ער״אש ר״ח מ״ש ואשם, ידט לא והוא הנכרים. מן תרבית שלקח דופי בו

 .טמהס ונתן נשא לא אס ומתן משא בשום להשתכר לנו וא״א האימות, בין שרויין שאנו וטיד טלינו, המוטל והשרים מלך משא לטול
 ומאין הלחץ ימי בתוך חי כי פתוחה, ובחנות באומנות להחטסק להם הירשה לא מדבריו וכנראה התירה, מכביד נהנה לא ור״ת

 כן, לחשוב חלילה קחחס, לבלתי צוו אשר רווחים היינו "וואיכטרצינס" שלקח ות״ש בריבית. לוו לא אס מכסים כסף ליהודים הי׳
 ואס מלכותו, בני טל גזרות גוזר כשהמלך דינא טכו״ס של דמלכיתא דינא כשמואל פוסק דר״ת כ״מ בנדרים הביא הר״אש הלא

 אדם בא כי ישראל, ישוטת בספרו ב״י מנשה ר׳ החכם וכ״כ לקח. לא בודאי וכך, כך ריבית לקחת החלכיח חק ט״פי הורשו לא
 אסר היהודים טושין כן לא אשר ותרבית נשך לוקחין חדוט מפולין, היהודים במשפט מנשה ר׳ לו ושאל מפילוניא גדול

 מטמידיס הלואחס אחרי ושנחיס שנה ככלות הנכרים הלווים דרך כי כן, לטשות מוכרחים היהידיס אדני! שמט והשיב באיטליא.
 ראיתי בו כיוצא מאתנו. ביזזיס הס מרויחיס שאנו מה יותר באמצטיחו אשר אחרת טדוח או נשיס את ששלמו שקר טדוח טלינו

 בחילין הר״אש שהביא כמו חלב, מי שאסר התלמוד בטלי לב טל טלה שלא אסירים מלבו שבדה הרמב״ם טל חגר שקרא בספר,
 אשכול בנחל כמ״ש רא״ס צ״ל אלא ליתא ג״ז ובאמת רמב״ן, וצ״ל ברמב״ס כן נמצא שלא ופר״ח ב״ח הרגישו כבר ובאמת בשמי.

 לירד ידם לאל אין מחבריהם אשר חדשים, בספרים שתמצא דברים בקבלת ליזהר אתה צריך כמה חשפט מזה טרפות. הל׳
 קדמונים חולדות ט״פי ולכתוב ומטשיות שמות לציין א׳ רגל טל הפוסקים וכל כולו הש״ס כל טל לטבור כ״א הלכה, של בעומקה

 שלא אלה טל אבל הלכה. לקביט ומטרתם מגמתם שאין האלה החכמים טל קצף ואין ליטטראטארטן. בנחלתם יקראו למטן
 וזה וגו׳. הפילה חללים רבים נאמר המחטחטיס אלה טל הארץ, מטמי רבים להשיא הלכה לקבוט ובאים ח״ח שתשי ולא קראו
 מאת חמד בכרס נדפסח חכם חשו׳ טל שסמך ואמר ישראל קברי שתחתיו ברחיב ללכת לכהן א׳ מורה התיר כביר לא ימים

 ר ש" י החכס מן א׳ חשו׳ — חמלה הפסולת מראים התגרים דרך חז״ל דברי נאמני׳ — מצאתי הספר ובפתחי זאקס. שניאור
 לוקה אינו בב״הק המטמא כהן בז״הז יטקב רבנו בסס מצאתי כ׳ רל״א טשין סמ״ג שלו: סמוכין ואלו להתיר. ראיות מביא
דר״ט, ליקה וקברו חזר אס הקבר חן פרש בו לטסיק יוכל בב״הק שטוסק זמן כל אחר מת ובא מחי את שקבר הרי בשממות דאי׳
שתי כיון יש טימאה מרבה מה ובז״הז כר״ט, פסק ובה״ג טומאה, ימי טליו מרבה שאיני מפני לוקה אינו היום כל אתר ר״ט

 תביא: שכ״ד סי׳ רשב״א הרי איכא, אסירא אבל ח׳ חייב שאינו היינו לוקה אינו שאתר מה תחשב ואל טכ״ל. נוהגין אין חטאת
 שט״ג ב״י שהביא הגרסא לפי )היינו פטור ביוס בו נטמא ט כר" דהלכה ואמר לב״הק כהניס כניסת שתתיר ר״ח של משתו ראיתי
ה״ה׳ דנזיר פ״ג ביריש׳ אבל בבבלי, כן נתצא ולא תחייב, ר״ט להפך הגרסא בנזיר שס כ' שהב״י ודט הט״ו. פ״ד בשתמית והיא

ראה וטחה סת״ג, ספר שלפניו בפנינו מודה הנה היש״ר. טכ״ל הראי׳ זאת טל ההיתר לסמוך יכולין א״כ דנזירות(, פ״ה וטראב״ד
 שר״ת ס״א( ויבמות קי״ד ב״מ בחוס׳ )וכן רל״ה בל״ת וטיד הדף באותו מביא הסת״ג מאחיזתם. ב״י להונות רתיה רומו כי

 בסוף כרשב״ג פסק הוא באהל א״מ טכו״ס כרשב״י ס״ל שר״הפ אט״ג טכו״ס קברי טל ילכו שלא ליזהר צריכין הכהניס פסק
 שר״ת יש״ר טצמו שקרא האיש דברי להאמין היוכל בקדקדו ישר מיח לו שיש חי חטחה טכ״ל. חטתאין טכו״ס ברי דק אהלות
 הוא הרי החת באהל או בחת שנטחא חתכת כלי פסק שר״ת דין באותו בסת״ג ראה שוב ישראל? לחח אפי׳ לטמא לכהן התיר
 אשר בית איזהו כהן ר״ח חלמידו לו והקשה בתת(. שנטתא במרב ליגט לכהן אסיר ר״ת חלתיד יראי׳ בשס שס״ט )טש״ט כמלל

 )טחוס׳ התתכות לטהר מ״ח שאין לז״הז והקושי׳ חח. בו הי׳ ולא חתכת כלי בו שאין בית שאין לבית לכנוס יכול לא שהוא לי תבנה
 מ״ק והשתא החת. טל אלא מוזהר אינו הכהן אבל טהרות, לטנין היינו ז׳ טיחאת במתכת שיש אט״ג ר״ח ומסיק ט״ב( נ״ד נזיר

 אלמלא אמר כהן שר״ח ק״ג כתובית וחוס' שס בסמ״ג הובא וטיד בבירא? נפל בז״הז כהן טימאת ר״ח לשטח אס כהן, לר״ח
 בטלה יוס בכל אי רבי, לר״ת טביד רבותא ומאי שט״ד( )טב״י כהינה בטלה יוס דאוחו לו חטתא הייתי ר״ת כשנפטר הייתי

 ואנחנו תחוח, היא החוטאת והנפש בתת, שנגט בחרב לטמא שלא ליזהר הכהני׳ צריכין ר״ח לדטת שי״א: יראי׳ בס׳ וטול בז״הז?
 קטנות הל׳ בר״אש שמפירש כתו האתת אך בז״הז? כהן טימאת אין לר״ת אומר יש״ר טצתו שקרא בתחביליתיו והתתהפך נקיים,
 מדרבנן ביום בו אתי טיח אוסר ר״ט דהא ולקברו לב״הק חתו להכניס לכהן וחותר פטיר, ביום בי נטמא שכבר שכהן כ' "שר״ח

 בשטח לב״הק מתי מכניס כהן כך, ופרושו דדבריהם" ל״ת שדומה מת כבוד גדול כר״ט( פ׳ ור״ח פטיר אלא ר״ט אתר )דלא
 אמרים קברים טל דורך במתו טוסק ואין מב״הק בשובו אבל הגולל, שיסתם טד בו ואוחז לטמא תצוה דבתתו חותר, ודאי הולכתו
 מוסיף, הוי לא שיב לחתו, בהיתר ביום בו נטמא שכבר כיון ר״ח, התיר וזה הפוסקי׳, אסרו זה ומטטם להם, לטמא שאסיר

הרי״ף אצל בש״ג היא וכן זה, אסיר לדמות שרי חתו דלכבוד סיפו חשים חמלתו איסרץ אין מדרבנן, אשורה כזו שהוספה ואס
ריש
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 באבודרהס, ככתבן הדבדי׳ וקרובים וכו׳ טה ספני המצות על טפתח למסור החסיד הרב מאת שאלתי כ׳: העטור שבעל קע״ט

 הרא״ם ותלמידו ר״ת צרפת חכמי מבאר שתה כי מניעים, הדכרי׳ לטי לברר א״א אבל רבו, הי׳ הוה שהחסיד בעטור מכ״ט וג׳
וזולתם. ויו״ט טרפות טהל׳ כנראה פרובינצא ומחכמי

ומדברי ________________

 טומאתו שתסלח מת; לקבור הכהן שיכול אלא התיר לא שר״ת ובש״פ בטור וכן דאבל פ״ב וכ״מ ב׳ סי׳ כהנים טומאת הל׳ ריש
 משוש לב״הק לילך יכול אס לאשתו שנטמא כהן היש״ר שהביא ברשב״א השאלה היחה וכך אסרו(. )יש״הפ לחצוה יוס באותו

 דשמחוח ברור )וזה מדרבנן אוסר ר״ע אי ואף ביוס בו בנטמא כר״ע דהלכה ר״ת התיר זה הרשב״א והשיב קבריס, שאר טומאת
 דכבור משוס מותר ודאי מתו להוליך דצריך הכא דברכות( פ״ג בירוש׳ וכן מצוה משום אלא מחיר ולא כר״ע אתי׳ י״ד הל׳ פ״ד

 הראיות כל כ׳: שוב — הוא. הפכפך כי יש״ר וראה ת״ס שמר בני ועתה נזיר(. ד״ה י״ז שבועות )עתוס׳ דדבריהס דל״ח הבריות
 שאסור כר״ח תנאי שוס בלי בהדי׳ ופסק מחיס טמאי בז״הז הכהניס כ׳ דנזירות פ״ה שהראב״ד כלוס לאו המחמירים שהביאו

 שמענו ראי׳, להביא עליו אותם והמחייב שמסיים: ולפי טומאה, חיוב עליהס אין ועוד ואמר בז״הז, מעקרו בטל כהן עומאת
 אסור ראב״ד אמר לא מעולם הוא מוחלט ושקר עכ״ל. לכהן טומאה לאסיר ראי׳ ראב״ד מצא לא אפשר בלתי שהטהרה שבז״הז
 בחדושיו: מכות סוף רמב״ן הביאו הראב״ד וכ״כ איכא, דאסורא מאסירא, ולא דבר ממלקות מעקרו, בז״הז בטל לכהני׳ טומאה

 הטומאה על לוקין אין מחיס טמאי שהם בז״הז וכהניס פטור, וטומאה טומאה אבל וטומאה, ביאה התס כמ״ד הלכתא הראב״ד כ׳
 מטמא הי׳ לז״הז[ ]שכתב הרי״ף דברי טל כ׳ רל״ו דבת״ד דנזירות, פ״ה מדבריו חזר שראב״ד משמע )קצת אסוריןלטמא אבל

 אחר, במת להתעסק מותר במתו עיסק שהוא עד לקרוביו שמטמא כהן אבל הראב״ד וכ׳ וכו׳ עכא״וא חייב היום כל למתים
 כהן מטמא י״ג( בע״ז הוא ערוך )ש״ס רבתי מאבל ראי׳ היש״ר כ׳ שוב עכ״ל(. רבתי באבל אי׳ והכי יטמא, בלא זה הרי פרש
 דאארץ לח״ל לילך לכהן אסור בא״י טהרה שהי׳ בזמן וידוע וכו׳ תורה וללמוד שדהו ולהציל וכו׳ ולד״ג ממונות לדיני לארץ חיצה ויוצא

 עחיס חרץ מדמה איך להשיב. הצורך מן אין כזו שטות על עכ״ל. שדהו להציל לכהן התירו ואעפי״כ טומאה, גזרו עמיס
 כטומאה אזהרות כל כ׳ שוב תותר. ממונו להציל אמרו והס לח״ל, יצא לא אמרו הס דאור׳, שהס ולאהלו למת מד״ס שטומאתה

 הלנו אזהרות למרת לנו וראוי .קדש והיו אלקיהס לחם מקריבים שהם .קדושתן יתרון מ׳ וכו׳ זונה יקחו שלא וכן הכהנים על
 שהכל הודעתיך כבר וראב״ד. ר״ת טומאה לענין זו דעת על הסכימו וכבר חיובם, יופסק ועתה הבית, בזמן רק הנהוגות המצות בכלל
 ולטעמיה תלמוד. בעל שוס ע״ד עלה לא לכהן הפסולות נשיס להתיר אבל לטומאה, ומטומאה מלקות לענין אלא כן אמרו ולא כזב

 ח״ו נאמר כה אס החבילה. נתפרדה כהן כאן שאין כיון וכו׳ בכור ופדיון כפים נשיאות כאן ואין בזמננו וכל מכל כהונה בטלה
 לא ישעי׳ כמ״ש קדשים באכילת ועקרה טהרה מצות של אחותה היא גס מילה מצות באמרס רעפארס אנשי דברו אשר היטיבו

 אם מילה. בטלה טהרה שבטלה וכיון יחשבו, אחד לזוג וטמא ערל בנביאים מקומות בהרבה וכן וטמא ערל עוד בך יבא יוסיף
 כל על כי השמעיוח, חצות מכל פרסה חשאר לא המתחדשים, ותאוח לאהבת התורה משפטי על נשפט רוחנו על העולה כפי

 בתלמוד, ונחלה חלק לנו אין ויאמרו ומישור באמת ידברו כן והחושבים בז״הז. עלי׳ נצטוינו שלא ותחבולה השערה נמצאת אחת
 אבל מעשה; ונעשה ונדמה בז״הז מהם לפטור לנו הנאות כפי וטעמיהן התירה מצלת לנו ונפרש חושים נחלץ הלכות, אצל לנו מה

— הרצועה שהותרה ומצאנו ופיסקי׳ ש״ס ע״סי הלכה לעומק ירדנו ירד באחרס ישראל את ולהתעות הצדדים לכל עיניס לשקר
ואומר לבו התגלית היש״ר בדברי תמצא לבסוף כי החתום, אחר הולך והכל .נבראו שלא להם וטוב המה נפש מרי האלה האנשים

טמאים, שניהם בחת שנטמא באדם ניגע או עצמו בחת הנוגע שאחד "מבואר שכתב: שניתי, ולא קריתי לא אני בור לכל:
טומאה, להוסיף שלא עקר כל מישראל א•־ באיש ליגע אסור יהא טומאתו על טימאה יוסיף לבלתי בז״הז מוזהר הכהן אס ועתה
 טמא באדם הנגיעה אבל יטמא, לא לנפש של עצמו במת ליגע רק לכהניס מ״הת אסור שאין נאמר ואס מתים. טמאי שכילנו

 הכהניס על נכתוב נאסרה לא היא שאף יוכיח, אהל טומאת לו אמור אתה אף בגלות, הותרה לכן מדרבנן, רק אסור אין
 יחויבו מת, בטמא ליגע שהתירו אחר בתולדה, מזה תצא בהכרח לכן החת, באהל ליכנס בז״הז אף לכהניס חכמים אסרו ואעפי״כ

 לוקה המת לאהל ההולך כהן רנ״ד סי' ח״ש יראה ולא לו ועיניס הסמ״ג לפניו הנה וכו"'. בז"הז עצמו במת אף ליגע להתיר
 בבל נמי דהדיוט יטמא צא אף גבי', בהדי׳ דכתיב יבא, בלא חייב כ״ג מה יטמא, לא ובהדיוט יטמא לא בכ״הג נאחר כדתני׳

 טהרות אוכל ואינו למקדש הולך כשאינו ליכא דרבנן אסור אפי׳ חת בטמא בנגיעה אבל המת, אהל על דלוקה להדי׳ הרי יבא.
 ידעו שלא האלה, האנשים סכלות מעשה בעיניך הראיתיך ע״ב. נ״ד נזיר עתיס׳ עליו, מגלח הנזיר שאין כיון עליו מוזהר ואינו
 חכמה נתן האלקים כי דע רציץ. קנה משענת על תבטח ואל לבך, על זה חשל שים אהוב, קורא ואתה יודעין. שתשב״ר מה

 ומבין חידות וחד ודורש חוקר באגדה, לו רב ידיו אשר יש שנים. או אחד במדע פעלים ורב מיל לעשות אדם בני לרוב ובינה
 ארמית עובר אשר ויש ומדרשים; אגדות בדברי וכמים סתור נעלם כל ומבאר ומזולתנו, מחכמינו הפילאזאפיע מבאר שואב ומליצה משל

 ה׳ בחר אשר העדה חן והיא ברורות הלכות יקרות, ואבנים מרגליות ממעמקיו ומעלה משוטו, והזך והצח השנון ושכלו התלמוד, ים
 ותילדותיהס, הזמנים סדר אדם אלקי׳ ברא אשר היום למן בקדמוניות ולדרוש לחקור מסוגל זכרונו אשר ויש להורות. ישראל לבית

 משטרם, חק יודע לכוכבים, מספר ומינה שמיס ברום לראות עינים ה׳ לו נתן אשר ויש פעליהס; ורב ישראל חכמי מעשי ובפרט
 עיניו אשר ויש באחיו; איש יפגשו וכאשר בלכתן יסבו כאשר הרגע וחושב ושוב, רצוא ומעשיהם בגלגלים מביט ומובאם, מוצאם
 ועל הימים ועל השדה חן לנו והצומח העץ פרי כל ועל הארץ בבטן העצורים המטמונים ועל האבנים ועל העצים על בארץ

 האדמה תרחש אשר ובכל הדגים ועל הרמש ועל העוף ועל הבהמה על נפלאות ידבר אשר ויש רבה; תהום מעינוח ועל מימיהם
 רב ועיד בה• ויושבי לחבל אלקיס שש אשר בחוקים ומבין ויסודותיו הטבע בסתרי והסתום הצפון מפענח אשר ויש נתן; בידו

 חדל כי עד והנהגוהיהן דיניהם וחכמות והמדינות העמיס והתחלקות והלשונות המלאכיות חכמות מלבד החושכליות החכמות מספר
לספור



זמג מבוא.
 דור׳ שבאותו סגולה יחידי טפי הקבלה חבטת קבלו הראב״ד וחתנו אב״ד שראב״י קצת נראח ספרים ושאר ש״הג ומדברי

 אמרו שהרי חכמים כטה טפי תורה לטדו ספק ובלתי ידיהם, כוננו אשר הקבלה ספרי גם נעלטו כאשר מני, נסתמו וטעינותיהם
 קצ״ה סי' בת״ד כנזכר מגאש ד״י מתורת גם שאב אב״ד והרב ברכה. סימן רואה אין אחד מרב תורה הלומד כל וי״ג( י״א )ע״ז
 ברזילי בר יהודה ר׳ טן וגם הם( מגאש אבן רבנו דברי א״א טא״אם: מהל׳ פ״ט שב' תורתו מיודעי הראב״ד )וגם קצ״ח, —

 טהור דם על החרימו שהגאוני׳ אלברגלוני ד״י מן מקובל הי׳ אב״ד ראב״י שהרב מביא ס״ה לנדה רשב״ץ שבחדושי אלברגלוני,
 כאשר אלברגלוני ד״י שהוא אחרים פוסקי׳ ע״י ונתברר יהודה ר׳ הרב בשם הלכות הרבה כ׳ האשכול ובס׳ אסור, בו לנהוג

 רבנו דברי הביא ורי״ז וק״ט ר״ב ובסי' רש״י. מדברי פנים לו שהראו אב״ד ראב״י כ׳ קע״א סי׳ ובת״ד אשכול. בנחל העריתי
 4 בהערה כתבתי והנה — דכפרי. אטטלטלי אורכתא כתבינן אי ע׳ ב״ק בתום׳ מפורש בשמו שט״ש לר״ת, שכונתו ספק ואין יעקב

 שמצאנו מפני האשכול ב׳ של רבו גם שהי׳ נראה ראשונה ובהשקפה טלוניל. יעקב בן משלם ר׳ הי׳ ראב״ד של מרבותיו שאחד
 ג באות שהבאתי היוחסין לעדות אבל וכו׳. מצות תרי״ג יעקב בר משלם ר׳ הנדיב לנו פי׳ ז״ל ראב״י כ׳ ק״ב: דף חיים באורחת

 מנרבונא יוסף בר משה ר׳ שם ונקובי עולם גדולי הי׳ הזאת בארץ אחריהם הטאירי: וכ״כ ממנו גדול אב״ד ראב״י הרב הי׳
 שט״ם וג׳ תלמידו. שהי׳ אא״ל א״כ וכו', טלוניל יעקב בר משולם ר׳ והרב מנרבונא אב״ד אברהם ר׳ הרב שבזקנינו וגדול

הראב״ד. ב׳ וצ״ל חיים בארחות
 הדורות קורא ב׳ הוציאו מזה וכו'. הכהן ר׳ טפי שמעתי הראב״ד כ׳ כתוב: ב׳ סי׳ לקט בשבולי א׳. טעות על עוד ואעיר

 הכהן, ר"י ו׳צ״ל יו״ד אות ר׳ אחר הלקט בשבולי שחסר אלא אינו, וזה לטורה. לראב״ד לו הי׳ בהן שגם החדשים והחוקרי׳
 למה הלקט בשבלי בשמו הראב״ד מ״ש תדמה ואם קל״ז. קל״ו ע״ח, סי׳ בת״ד הנזכר הגדול הכהן דוד בר יהונתן ר׳ והוא

 יהונתן* ר׳ ותשובת זה ענין על לרי״ף( ערובין מס׳ מפרש הכהן יהונתן )ר׳ לרי״ה לוניל חכמי ששאלו דברכות ספ״ק בתר״י שהובא
 התורה בברכת יוצא דאינו הירושלמי, על יסודו בנה ובשתיהן בשלמות, היא ושם וחסרה, טקוטעה התשו׳ הלקט שבשבלי תבין אז

 משה ר׳ של תלמיד הי׳ שראב״ד כתבתי שכבר לראב״ד חבר הי׳ הכהן יהונתן ור׳ היא. אחת ודא ודא אתר, על למד לא אם
 שטה עי׳ ביניהם, פלוגתות וכמה הרו״ה, עם א׳ בזמן שהיו הטאירי כ' וכן ע״ח, סי׳ בוז״ד כנזכר יהונתן ר' וכן מנרבונא יוסף בר

 הכהן שר״י בהפך תמצא כן הכהן, ד״י מפי שמע שראב״ד שמצינו וכמו דבתים. טצרנות בדין שע״ט סי׳ וריקאנטי ב״ק מקובצת
 לטעלה אלא גופא בערקום הגידין צומת שאין ראב״ד בשם יהונתן הר״ר כ׳ והיתר: אסור הל׳ כלבו ע׳ הראב״ד בשם דברי׳ כותב

 להחליט יש לכן בערקום. ולא האמצעי בעצם צ״ה התחלת קל״ו: סי׳ בת״ד הכהן יהונתן ר׳ לט״ש תואמים אלה ודברי׳ מטנו.
 בשנים, טראב״ד צעיר יהונתן ר׳ ולדעתי השוחט. ר״פ המאור שהביא אשר בר ולא הכהן, יהונתן ר׳ הוא בכלבו שהנזבר

 בפאר כמבואר הרמב״ם, פני מול אלה השגות מקצת הביא הכהן ור״י מחרות, עליו וב׳ זקנותו לעת הרטב״ם על השיג שהראב״ד
 ורמב״ם טרטב״ם, בתורה גדול עצמו החזיק הראב״ד אבל רבנו, יורנו וכותב וביראה באימה יתרה, בענוה ל״א, — י״ט מסי׳ הדור
 וע׳ ע״ב. סי' ח״א בתשב״ץ כנזכר אחת חכמה בעל אלא נצחני לא מימי עליו וב׳ בפשקירו, הגדול הרב באגרותיו הזכירו עצמו

 פטירת אחרי שנה י״א תתקע״א, ש׳ לירושלים הכהן ד״י עלה יהודה שבט בעל ערות לפי גם הראב״ד. של מגדולתו מלאכי ביד
ז״ל. הראב״ד

הראב״ד. עם אב״ד ראב״י והתחברות קרבות ך
 מעלה מעלה בחכמתו המעולה וחתנו דין בית אב יצחק בר אברהם ר׳ הנבחר זקננו לאבות: בפתיחתו הודיענו המאירי הרב

 מצאתי לא מאלו ישנים ובטחברי׳ חתנו. הי׳ שהראב״ד כתמים ד״ה כ׳ דף נדה בחדושי הרשב״ץ וכ״כ זצ״ל. הראב״ד הגדול וקננו
 הראב״ד אבל חתנו, ולא חמיו לא הזכירו ולא ׳זה לעומת זה אחד בענין פעמים כמה שניהם הובאו ור״ן רטב״ן ובחדושי מפורש.

 שהענין הוא, מענינו הלמד דבר אברהם, ר׳ פרטי בשם נקבו שלא ואע״ג פ״ג, סי׳ בת״ד חמיו בשם ראב״י את הזכיר עצמו
 בחותנו מאוד מתכבד הראב״ד יקראם. פרטיים ובשמות צ״ז בב״ב הרא״ש מביא באורך והחתן החותן שבין והפלוגתא עצמו

 דברים כותב בחקותי פ׳ כהנים לתורת בפרושו והראב״ד הראב״ד. של רבו שהי׳ בארה ומשם ונ״ו, ל״ט סי׳ טת״ד כנראה האב״ד
 בשטה ומציגו עליו, השיג והמאור וכו׳ סבר רב ז״ל אברהם ר' הרב כ׳ קי״א: דף בב״ט המאור ובם׳ ז״ל". חטי אדני הרב "טפי

 יש וקצת דבר. הרב חמי אדני פי כאשר אלא לנו אין ומסיים ח״ה מהשגת ומצילו חמיו לימין עמד שהראב״ד שם מקובצת
הבל לטהרות, אלא גורו שלא בו״הז נוהגין כתמים אין האומרים נגד הכתמים שער הנפש בעל בם׳ שכתב הראב״ד על לתמוה

הוא

 באשר אך בארץ. שס בס למשכילים ולעשות להם להיטיב בהם לעסוק העמיס לכל ה׳ תלק אשר הנה והן קטן, בספר לספור
 סכמות על רעיונותיו זהרי יפוצו וכאשר יוכל. לא ושגיאה ממכשיל המלט בשר גוית בכבלי ואסורה למטה היא יורדת האדס רוס

 הרמב״ס דברי יכניס שגגותיו. תרבינה כן שוניס, ממינים מינים במדעים אם כי בשתים, או באסח היום כל יהגה ולא רבות
אסת. סכמה בעל אלא נצסני לא מימי הראב״ד: על שאמר ע״ב סי׳ החשב״ץ שהביא

 סחורה שמרי אל הוא ושוקט מנעוריו שאנן אשר ישראל מסכמי סכס לפניך ה׳ יקרה אס לפניך. אשר את תבין בין בני ואתה
 רסוקות אס כי קרובות אינן אשר אסרות סכמות אל אליהן הנצרכות והידיעות והתלמוד התורה מסכמות כלי אל מכלי הורק ולא

 אין ימים אשר איש תראה אס אבל והיתר. באסיר עליו לסמוך ותוכל נמר, לא וריסו טעמו עמד זה בסכס מיס, כמזרס מהן
 העבריה, לשרה ולטבסות לרקסות רק הנה אשר ימיו, כל הגה הסציניות בסכמות אס כי הלכות, גיפי דלתי על שקד לא מספר

 מנסתו, אל תפן אל — הריס ועוקר כסיני ברסובוח קילו ולהשמיע בהלכה לעסוק אבותיו אסוזת אל עשור או ימים שב ובזקנותו
דסולין. פ״ק סז״ל כמ״ש הימנו פרוש אתה נפש בעל ואס כזבים. לסם הוא כי למטעמותיו תחאו אל

 ייש



מבוא. X^¥

 ידע לא שהראב״ד תחלה במחשבתי ועלה פ״ב. לנדה רשב״ץ בחדושי ייזכר האב״ד חטיו הי׳ להתיר הנוטים וטן בידם, הוא
 הרב על הראב״ד השיב מכאן קץ: אין לדברי בר״ה (,8 נ״ח נדה ר״ן ובחדושי כ׳ נדה רמב״ן בחדושי מצאתי אך ואת. את

 ווו וכוי, לטהרות ודלמא לא אם האידנא נהגי אי בתמים דין בהון אשבח ולא דרבותא טילי בכל עיינתי שכתב במה ו״ל אב"ד
 חתנו ובין אב״ד ראב״י בין בהלכות פלוגתית כמה ומצינו — עכ״ל. לבעלה שטהורה אשה לך אין מדאטרינן לדבריו תשיבה היא

 בהרבה דעותיהם נפרדו אלו ומלבד פ׳׳ג, וסי׳ נ״ו סי׳ בת״ד ביניהם גדויל ויכוה ועיד זי״ן שער ביכות הלכות אבודרהם ע׳ הראב״ד,
הספר. בפנים עליהם אעיר כאשר דינים

אשר קנין למס׳ הראב״ד פרוש בסוף ראה ש״הג שבעל הראב״ד, בחתנו מאד ומתפאר מתכבד אב״ד ראב״י גם זה ולעומת
האב״ד שהזכיר מצאתי לא מ״ט לראב״ד. חותן להיות זכהו אשר לה׳ ומשבח ומדודה בחרוזים בתים יצחק בר אברהם רי בנה
 עטו כמום טעם הי׳ אולי התרומות. שבספר בתשו׳ לא גס בת״ד לנו הנשארות בתשובותיו לא גס באשכול הראב"ד של שמו
כאש" רבות פעמים וסברותיהם פרושיהם הזכיר כי אף חבוריו. כלה בעת בחיים עודם היו אשר מכל בשם אחד קרא שלא

כ' רק דנשר בסיגי׳ בשמו הזכיר לא 4 בהערה שהזכרתי יוסף בר משה ר׳ שבחבריו הגדול ואף כטקוטותיהן, עליהם העירותי
מחבורתנו". א׳ "ופרש

האשכול. בעל של רמדותיו קדושתו חכמתו גדולת ך

 על טהור צניף דורו אנשי שמו בחנם לא למיתר, אך בזה שפתים דבר ותהילות, בשירים האב״ד ולהלל לפאר אנסה לא
 הפליג כי כילם, על הגדול הוא יצחק בר אברהם ר׳ .,אבל ביוחסין מ״ש ג לעיל הבאתי וכבי דין. בית אב לו וקראי ראשו

 הראב״ד בימיו הדור גדולי כל החכמים׳. אלה מכל ורב הלכה ופסה בפרוש ספק כל לבאר הרבה ספרים ועשה יבשנים כישיבה
 לפנינו הטינח הספר ערך גס אחריו. הדורות כל שאבי עדניו ומנחל רוום, חכמתו דדי בפרובינצא ה' לדבר הצמאים וכל ורז״ה

 כיריעה אלה וגס וזולתם. התרומות וסי חיים אי״חות ת״ר, הספרים מפי לו נתן עוז ויתר שאת יתר צריך, הוא ולאורי לשבחי לא
 לא ההכ״ח אך תבל. ע״פ הרקיע כיהר יזהירו שמשו וקרני החוצה, אשו שכיבי יפוצו עת יהל, כי אור על יעיד טי כי העודפת

המספיים ישנים, גנזי לאור המיציאיס משפט אורח לעביר אוכל לא בו, כל תחס" לא למעי המבוא לשלטת ישיבח, ולא יגונה
ומדות ממעלית בספרים הכתוב בל הנה ואביא אני, גס כן ואעשה ידם, לאל אשר ככל ומיבאו טיצאו בחוצות, המחבר חילות

 ידעתי הלא בקדש, ומעשהו האב״ד תולדות על מטמיניות בספ״ים עוד ואין הואת, המלאכה נטיתי אימי ואינני האב״ד. של
ומחבייהם ספיים שמית בבקור זמני בליתי ולא תולדות, סדרי לכתוב יא^ה נסיתי ולא הזאת, במילאכה אמן שאינני בנפשי

ע״כ האשכיל, ס׳ על הכתובות התורה חוקות להבין כימים לילות ושמתי ותלמידים חברים עס סיד המתקתי אך איתם. והקירות
לי. יבינו שגיתי ומה מעיני, הנעלם כל העתים יודעי חכמים יראוני אם מזאת, עיד נקלותי

 וכ״כ חתנו, הראב״ד קבל וממנו אב״ד יצחק בר אברהם לר׳ נגלה אליהו האמונות ס' בשם כ' הגדולים שם בעל הרב
 וחבר ע״ב ח׳ דף הדורות בקורא כמ״ש הקבלה בחכמת ונורא גדול הי׳ קצת ולדעת מאליהו. קבלתו שקבל ויטאל מהר״ח

 קורא בעל לדעת אבל יוחאי. בן הרב בט״ש בספר( 11 דף )עי׳ יצירה ס׳ על פרוש ועשה הקבלה בחכמת הברית ספר
 עמי, והדין ק״הש. על בטוליטולה שיחרב הקילה ס׳ כעל הלוי אביהם ר׳ הי׳ יצירה ספ" פי׳ מחבר ע״ב יו״ד דף הדורות
 ספי פרוש שראה שב׳ פיו, מהודאת וע״ותי אב״ד, ראב"י ולא הלוי אביהם ר ידי כונני יוחאי בן הרב שראה יצירה ס׳ שפרש
 שטוע( אם והי׳ ופ׳ יביאך כי יהי׳ )פ׳ הויות בו שכתוב קדשים מס׳ ירושלמי מאמי הביא שמחברו שם ומצא אב״ד,1, שייחס יצירה

 ס׳ שפרוש מוכח דמוה לנפשי׳, חובה מיית ובזה ל״ד. מנחות תום׳ שהביאו גאון האי ורב ר״ת כדעת והיינו התפלין, באמצע
 ז״ל רביתא נהגו כך תפלין של ופרשיות וז״ל: אב״ד מראב״י תשובה נמצאת ע״ט סי׳ דבת״ד אב״ד, ראב״י חביו לא שראה יצירה
 החיצין בית דאט" דרבא מימרא דפישי ז״ל הגאוני' וכדאמיו ראש של בבתים מלגאו הויות קיבעין שהיו מעשה אנשי שהיו

 שיהיו כדי האויר את רואיו שיחו שצייכין ושמע קדש הם חיצון בית שזה פ״ט( דף )סנהדרין פסיל האויר את רואה שאינו
 רואה שאינו פנימי החיצון בית איהו ליה הוי לקדש או לשמע או וחבויה אתרינא ביתא אייתי ואי תפלין, של שין באחוריהם

 וקדש אהדדי, מלגאו הויות דלהוו ובעי :לישנא בהאי הגמרא חכמי מפי קמאי לי דנקטי בא ר שמושא ב ועוד ופסול, האויר את
 ירושלמי, בגט׳ ובכבידו בעצמו כן דאה האכ״ד אם מעתה אמור תפלין. הל׳ באשכול וכ״כ אב״ד. ראב״י עכ״ל אבראי ושמע

 גדולה ראי׳ תהא ולא ירושלמי, בגט׳ כן ראה עצמי הוא הלא רבא, משמושא ראי׳ להביא לו למה יצירה, ם׳ בפרוש ככתיב
 מקים בכל שמכנהו ומת״ד, האשכול מס׳ ידענו הלא הירושלמי, אל כונתו ובו׳ קמאי לי דנקטי מ״ש לומר יתכן ולא משמיעה?

 ברוך שבספר יצירה, ס׳ על פיוש הבר האשכול ס׳ מחבר שים הנמנע מן אין מ״ט אבל .׳.9 ירושלמי תלמוד בשם שמזכירו
שאמך ___________________

 ב״הנ3 הראנ״ד סכוש זהו הראב״ד, פסק כך מהירה מדרבנן אפי׳ מק״ט שאינו דבר על כחס נמצא אס שק׳ ט״ס סס ויש (8
 בעקר סוכך שאב״ד אע״ג אב״ד, הרב אי דא״ב פ״ט כן שפסק הרמב״ס סצ״ל ואפשר נסמי; כר׳ ק״י״לן דלא וכ׳ סילק בהדי׳

 האשכול בסבורו וגש למעשה, כחמיס דין לבעל הקליע דלא ש״מ לעהרוח, דלמא מדסייס מקוס מכל האידנא, נהיג אי כתמיס דין
.103 דף באשכול חפירש וכן מק״ט, שאינו ע״ד בנמצא נקמי׳ כר׳ עכ״פ סהקיל ויסכן שכל. ושיס מפורש מביאם
ירושלמי לי ,,שה זרעיס לס׳ הרמב״ס בהקדמת מצינו כן קדשים, ס׳ ירושלמי שראה הזה בפרוש שמ״ש אזכיר, גררא אגב (9

 בעל שהרב שנה, מאית ב׳ לפני סגולה יסידי ביד הי׳ ולדעתי קדשים. ס׳ על שהירישלמי ופרק כפתור נעל וכ״כ קדשים, ס׳
אוח ל״ה פרשה רבה לבראשית בפי׳ כיחב באמשע׳ סס״ה פרושי ונדפס ח״ס שנת אקר רביס ימיס שסי׳ רבה מדרש על משה ידי
על העיר יוסאי ]3 הרב גס צ״ב(. סילין בבבלי שפנינו זו כעורה וכי )ותמהני צדיקים מ״ה אמר הנשה גיד פ׳ בירושלמי א׳:

 ראב״ד



X¥ מבוא.
 על שכתבתי בפי׳ האשכול: בעל שאמר תמצא ב׳ ובאות האשכול, מס' האותיות וכוונות צורות הביא ע״ב כ״ב דף שאמר

 מצאתי לא באשר הוא, אחר אשכול לא אס מסופקים שאנו אלא הי', גדול שמקובל נראה שם שהביא מה ומכל יצירה, ס׳
 )כט״ש שאמר ברוך מ המחבר מעל הספק חשבת מש כי היות ועם לפנינו. המונח האשכול בס׳ והצורות הכוונות מכל מאומה

 כנוהו )כן שאמר ברוך שמשון הר״ר שהגיהו אברהם הר'ר יסוד התפלץ בתקון והנה כתוב: קל״ו סי' טהרי״ל שבתשו׳ בש״הג(
 דקרק מאד כי הוא דסמכא חבור ואותו וכו׳ באר בב״הכג( שאמר ברוך קול בנעימות יום כל מזמר הי׳ קטן שבהיותו בעבור

 מזה מצאנו לא באשר וספרו, אב״ד ראב״י הוא שהזכיר האשכול וס׳ אכרהם שהר״ר להחליט לבנו יפוג אעפ״ב עכ״ל והמגיה המחבר
 )ערש״י קניגאות בעירך יקרה כי האשכול "מספר רכ״ר: סי׳ א״ח בב״ח ראיתי שוב לפנינו. המונח האשכול שבס׳ תפלין בהל׳

 מאומה מצאתי לא מזה וגם וכו׳. לך השטר וטורנירא משחקים( ׳1111-1ן1^1116) טורלונגא כגון גוים של פיה( וב״ב ע״ב י״ח ע״ז
 רוח הופיע כבר לולב דהל׳ בפ״ח הראב״ד שב׳ שטה 33 דף אברהם ברית בספרי העירותי כבר והנה לפנינו. המונח בם׳

 ועתה אב״ד. ראב״י חותנו של המדרש לבית שכוון ליראיו, ה׳ מסוד לנו נגלה כך הבחירה דבית ובפ״ו מדרשנו בבית הקדש
 שהזכיר הלכות ששתי מצאתי אני אך ראי׳. מבלי השערה ע״ד כן אמר והוא ע״ד. נ״א דף ם'הד בעל בזה שקדמני אני רואה

 שמיש העירותי )ושם זה מספר בח״ג לולב והל׳ ,59 דף ראה יצאו חמיו של מדרשו מבית ר״הק, ׳פי ע לו שנגלו הראב״ד
 נגלה(. לבדו לראב״ד שלא ש״ט מפרשים, יש בשם שהביאה לרו״ה גם ידועה שפסול בהדס ראשו נקטם בענין לולב בהל׳ הראב״ד

 ה׳ שרוח משל ע״ד או כמשמעו, בונתם אם הכרעה לנו אין האמונות ום׳ הראב״ד שדברו אליהו וגלוי ר״הק לענין שנוגע ומה
 גדולת על היא ונאמנה יקרה ערגת מה, ויהי ע״ב, ל״ב סוכה תמרים כפות בעל הבין כאשר ר״הק, גוזמא דרך וקראו בו נוספה
 יצאו וכאלו מדרשו בבית ר״הק הופיע כאלו ומזהירים מאירים שהיו עד ופרושיו פסקיו יושר ועל שכלו זכות ועל אב״ד ראב״י

ליראיו. ה' ומסור אליהו טפי
 ר׳ הרב שבזקנינו וגדול וכו׳ טנרבונא יוסף בר משה ר׳ עולם גדולי היו הזאת בארץ כ׳: אבות לטס׳ בפתיחתו המאירי הרב

 ענותו עשתה לראשו, עטרה חכמתו שעשתה שטה כן, בנוהו ובדין וחסיד. הכם שכנוהו כ׳ ובש״הק אב״ד. יצחק בר אברהם
 ושערה סופה רעש בקול לא אחרת דעת נגד הלכה בדבר שנצבילריב בטקום גס כי ה״ג(. דשבת פ״ק )ירושלמי לעקבו סנדל
 שנאה גדולה מדברת ולשון לענ״ד" לן חזי לענ״ד, נהירא "לא נשטעין: ובנחת משטן דבריו רכו אמרתו, תזל כטל אם כי ידבר,
 לא ואפר(, עפר ואנכי אמר לאברהם גדולה נתתי פ״ט )חולין בקרבו שטו אשר בענקים הגדול האדם מדת אחז בזה וגם נפשו.

 בהתוכחו — רל״ז( סי׳ )ת״ד הרי״ף עם ריב על יעמד כאשר רוח ושפלות ענוה אהבה מלא כי אף הראב״ד, תלמידו לשון כן
 כט״ש הכללי לטובת ותכליתם מטרתם כי ואף מתנגדיו, לב ימחצו שנונים גבזר וכחצי פתיחות, והמה ידבר קשות גילו אנשי עם

 הדור בפאר הרטב״ם ותשו׳ ט״ב דף ש״הק )עי׳ אחריו הבאים דעת בת נתקררה לא ע״ב י״א הדורות וקורא ק״ח ס״ם הרט״ע
 את בריבו לרבו ידמה לא לשונו, תחת ודבש וחלב שפתיו על חן רוח אשר אב״ד ראב״י של תלמידו הרז״ה גם לוניל( לחכמי
 בידו והעלה אדירים במים צלל הטפרש וזה שב׳: היתומים על היוצא בים דשטר בשטה ע׳ דף ב״ב מאור )עי׳ בהלכה יריביו
כולה(. התלמוד שטת והרס חרס

 בס׳ בתשובתו והרז״ה והגדול, המובהק הרב שכנהו: נ״ג סי׳ ח״א רשב״א בתשו׳ תראה אב״ד ראב״י של תורתו טגדולת
 ע׳ גדול! דבר לפניו בבא לאלקים לו הי' וגם יצחק, בר אברהם ר׳ המשפט על היושב משפט, לרוח קוראו: ט״ה שער התרומות

 עליו לשאול שהוצרכתי עד ההם ביטים זה בטעם עלי חלקו חברי וז״ל: חטים אכלה אטר דאחד בשטה ע״ב נ״ו דף ב״ב מאור
 בידי הי׳ מה ומן ווה לקטן. אוכיח כאשר האב״ד הוא אברהם הר״ר וזה עכ״ל. לדברי והודה ושטח זצ״ל אברהם הר״ר לפני
 חראכ״ד, הוא המאור שמביא אברהם הר״ר שזה שכתב וראיתי הרז״ה, תולדות יכונה רייפטאן, יעקב מהחכם קטן ספר שעה לפי

 וטעה לו. הודה הזאת ובפעם שאל, ריבו איש שאף רו״ה, של האמת מאהבת אמת לאות וזה זצ״ל, תיבת למחוק צריך וע״כ
 הראב״ד השיג אברהם הר״ר עליה והודה ששטח כאן שהובאה הסברא שעל תמצא לב״ב מקובצת דבשטה טעות, משנת בזה
 לא הראב״ד ע״כ א״כ אטת, אינו חזקה, דהוי דה״ו על מעיד וזה אב״ג על מעיד זה החברים מן א' שתרץ מה וכתב כוחו, בכל

 אף שהרו״ה זצ"ל, למחוק צריך הי׳ לא הראב״ד על המאור שכונת רייפטאן החכם לשטת אף מיהו ח״ה. לדברי ושטח הודה
 בילדותי למדתי כך במאור רבות פעמים שמצינו כמו בזקנותו הי׳ לאור ויציאתם גמרם שעת מ״ט עלומיו, ביטי חבורו שהתחיל

 במס׳ כי גמרו, קודם רבים ימים הי׳ ווה המאור, ספר בתהלת יקר שיר עשה יצחק רבנו שאביו תמצא וכן וכו׳, ראיתי ועתה
 לברכה זכר בדור ומובהק גדול רב מורי ואבא טורי, מאבא קבלתי זה פרוש במאור: תמצא וזולתם ק״ח וב״ט ט״ח דף שבועות

 ולחיי

 לסביא צריך סי׳ )ונא קדשו לא חנוכה אמר צבור קרבנות כל פ׳ מנסות בירושלמי איתא והכי שנתב: ה״ו דבכוריס פ״ב ראב״ד
 מהל׳ פכ״ז המגיד וכן מפרש, ובירושלמי כ׳ אלו ד״ה ע״ב ח מעילה התום׳ וכן דבכוריס(, ספ״ק בירושלמי שכן לסמו, )ומרסק
 תמיד מדות על זולתי קדשים סדר לכל ירושלמי תלמוד יש כ׳ קינין מס׳ סוך< רשב״ץ וגס ערכין. מם׳ ירושלמי הביא ה״ס חכירה

 שמעתי ונשא. רס דבר על זמננו ומסקרי אלקינו תורת מכבדי אוזן מעיר ועתה קדשים. ס׳ ירושלמי לפניו שהי׳ ש״מ וקנין,
 שחה ידה מצאה צרפת מלכות אשר הזאת וכעת ברומי. וואטיקאן ספרי באוצר כ״י קדשים חס׳ הירושלמי מונס שעדיין נאמן חפי

 שריה גס וחושיה, עצה ממנה ונהנין בקדמוניות, סוקר כל עוזה בזרוע לתמוך דרכה היא גס והיא חספץ, אשר ככל גדולות לבקש
 חסשיס השריס אל הקרובים וסם — לאור קדש ספרי תעלומות להוציא עזרו צדקם ובימין קדשנו, ספרי ומכבדים מוקירים ויועציה
 מזולל יקר להוציא א׳ חכם שלסו יעקב! אלקי עם נדיבי אלי שמעו עון. ומצאום ממסגר, קדשיס ס׳ ירושלמי להוציא מלסלית
תבא סכמיס ברכת בעצמכם, עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם דרכו. ינליס וה׳ לישנה, העערה להחזיר
שמכם! ינון שחש ולפני עליכם,

 ועם



מבוא.
 שר ילראב״ד הנפש בעל ספר על השגותיו שבטחברת י( אות לקמן )ע׳ הראב״ד פטירת אחר ימים האריך והרז״ה הע״ה. ולחיי•
 הראב״ד ובחיי ובכתב. שבע״פ בתורה צדק טורה הטשכב, על והוא ילהרב, הנפש בעל ספר לידי בא ההשגות: בתחלת בשירו

 אברהם הר״ר הרז״ה שהזכיר שבטקומות תאטין ולטען — .ב״ט( סוף שטה )עי׳ הזה בשיר נתעלה כאשר הרז״ה וכבדו הוקירו לא
 שישבו ג' בשטה ע״ב כ״א כתובות ע״ז. נאמנים עדים לי ואעידה המבוא, וגבול מגדר אצא אב״ד, לראב"י שכונתו ר״א רבנו או

 דעת שזה תראה רא״ה בחדושי תעין ואס הגדה, בעינן בממון שדוקא זצ״ל אברהם הר״ר דעת המאור מביא השטר את לקיים
 אע״ג ס״ל זצ״ל אברהם והר״ר המאור מביא יו״ד גטין אחר. בענין ישב שהראב״ד מקובצת ושטה מריטב״א תראה וכן אב״ד

 וכ׳ שחולק הראב״ד בשם מביא בגטין והדשב״א א׳, ביום לכתוב כולם צדיכין אין אבל חבריהם, בפני שיחתמו כולכם גבי דבעינן
 אפי׳ ימים יו״ד עד מכאן אפי׳ לחתום האחרים יכולים תנאי משום ואי זה, בפני וזה א׳ ביום כולם לחתום צריכין עדים כולם אם
 הוא המאור שהביא זצ״ל אברהם הר״ר ע״כ א״כ זצ״ל, אברהם הר״ר על שהשיג המלחמות כדעת ממש והוא זה, כנגד שלא זה

 דעת שזה תראה ט׳ בשטה תעין ואם זצ״ל, אברהם הר״ר דעת המאור מביא באילנות החזיק זה בשטה ל״ז ב״ב אב״ד. ראב״י
 שאינו מתוך יתוטין גבי אוטרין שאין זצ״ל אברהם הר״ר המאור מביא היתומים על היוצא כים דשטר בשטה ע״ב ע׳ ב״ב אב״ד.

 המפרש וזה וכו׳ זו שטועה להעטיד שסובר טי ויש כתב: ואח״כ פשוט, שזה וב׳ לשבועה ראוי הי׳ אביהם אם טשלם להשבע יכול
 איננו בתחילה שהזכיר זצ״ל אברהם הר״ר ע״כ א״כ בשטה, תראה כאשר הראב״ד הוא האחרון וזה וכו׳ אדירים במים צלל

 לו תדמה ואם וכו׳, בעיני ישר לא פרוש זצ״ל אברהם הר״ר בפי׳ ראיתי המאור כ׳ להפקיע לנכרי קנין אין ק״א ב״ט הראב״ד.
 לכולן ואב הראב״ד. איננו אברהם שהר״ר תוכיח הוכח הרז״ה מדבורי ודבור דבור כל על שהשיג ראב״ד בשם בשטה שב׳ מה

 לרמב״ן מלחמות בדברי שמה תעין ואם בתרוייהו, עליה ופליג זצ״ל אברהם ר׳ רבנו תכיפות פעמים ב׳ הרז״ה הביא ב״ט בסוף
 ברורה ראי׳ בשטה תטצא וכן אב״ד הרב על רז״ה שכונת המלחמות בם׳ תטצא כ״ב בב״ט וכן בשטה. וכן לאב״ד שכונתו תראה

 על אני תטה הראב״ד ואמר אברהם הר״ר על שהשיג ומה רז״ה דברי שם מביא שהראב״ד אב״ד, ראב״י הוא אברהם שר׳
 בפרוש המאור השיג ע״ב, נ״ב הפרה ובפרק עכ״ל. וכו׳ אינו המאור בם׳ שכתב ומה מלתא בהאי מספק מאי אב״ד הרב אדוני

 ובריש האב״ד. שזה תראה במלחמות תעיין ואם זצ״ל. אברהם הר״ר על פקח לענין פושע הוי חרש לענין פושע דהוא מגו
 א ר" דעת שזה תמצא וברשב״א דכפרי, אטטלטלי אורכתא כתבינן אי בענין וצ״ל אברהם הר״ר על רז״ה חולק המרובה פרק

 גברא, מתפח בכי אברהם הר״ר פרוש על הרז״ה משיג החובל בר״פ בראב״ד. מחליפו ולא תמיד הרשב״א קוראו כאשר האב״ד
 הר״ר נטי הרו״ה הביא הגוזל ובריש הראב״ד. פרוש הביא ואח״ב האב״ד, דעת שזו תראה שם וברשב״א ע״ב פ״ה ט׳ ובשטר.
 להראותך בזה ודי לאב״ד. רז״ה שכוונת ותבין הראב״ד לעומת האב״ד ותמצא רשב״א וחדושי המלחמות עם דמהו זצ״ל, אברהם
 שהחכם לעדה, לך תהיינה האלה והשורות לראב״ד. ולא אב״ד, לראב״י זצ״ל, אברהם הר״ר וב׳ שסתם במקומות הרז״ה שכוונת

 טטטונותיהם, להבין הספרים בתוך טעטיק אינו אך הקדמות, וקורא שערים פותח הרז״ה תולדות על המדברים ראש רייפטאי יעקב
 בקהל וירוטטהו ויהללהו הרז״ה תהילת הודיענו האנשים. ואת הזמנים את ומחליף עתים שמשנה הזאת, האשמה אליו באה ע״כ
 שחשב מה אך תודה, לו יתן השומע כל ובטדעיו: בטדותיו בחכמתו בתורתו דורו אנשי כל ועל (,10 הראב״ד על ידות עשר עם

 כי (,11 ברואה שגה ריבו! איש הוא זה אור, ראיתי חמותי האח! ויקרא אברהם, שם במאור: גנוזה חמדה מציאה שמצא
 ולא ורבו. אלופו אב״ד ראב״י אוהבו, אברהם זרע כ״א ריבו, איש דברי זה אין אולם אברהם, ר׳ דברי רז״ה מזכיר רבות פעמים

 מחבר וקוראו הספרדי חייא בר ר״א הנשיא הגדול התוכן דר״ה, בפ״ב בחדושיו אחר אברהם ר׳ גם מזכיר שהרז״ה ממני נעלם
 חי ר״א הנשיא כי בהלכות, אתו דבר ולא פנים אל פנים הכירו לא אך הארץ( צורת מספרו א׳ חלק )והוא כוכבים חכטי ספד
יולד. הרז״ה בטרם שנפטר וקרוב ר״שי, בזמן

אב״ד. ראב״י ידי כוננו אשר ותשובות חבורים ן
 שהמחבר ספק ואין יכיל. אשר ההלכות מספר הספר בשער כתבתי וכבר לפנינו. המונח האשכול ספר לנו נודע מתבוריו

 חליצה קדושין מהל׳ מזער ומעט ויי״ג, ע״ז הל׳ על רק נזיקין מם׳ נטצא לא זה בספר אך ונזיקין, נשים שבסדר הלכות על גם כתב
 המאור ומס׳ ליבמות הר״אש ומתום׳ גטין, יבמות, ב״ב, ב״ק, לקדושין, רשב״א טחדושי אמנם הלכות. בשאר נכללות וכו׳ ועדות
ולב״ט, לכתובות ומשטה לסנהדרין, ר״ן וחדושי לגטין, רמב״ן ומחדושי לשבועות נטק״י בעל ומחדושי למכות ומריטב״א ולב״ט לב״ב

נשמע _____________

 נקטינן הרוב ע״סי דעותיהם שנמלקו ובמקומות בחורה ממנו גדול הראב״ד אחריהם הבאים הדורות חשבו זאת כל ועם (10
 בע״פ, מלאכה נעשית שש. לאחר בחמץ בקדושין כגון הרז״ה לפסק א׳ חבר הפוסקי׳ בכל מצאנו לא רבות ובמקומות כראב״ד.

וזולתם. פסח בליל הלל אחר ולשתות לאכול

 הגיוני ואיש אמת אוהב כ״כ הי' הרז״ה :,שכ מוקש ושמו א׳ עקם בשם תר״ד משנת באריענט כתוב מצאתי בו כיוצא (11
 נ״ד בשבת במאור זה חפץ שמצא וכ׳ אמתי הגיון ודרכי רעיונותיו זכות נגד שמתנגדי׳ במקום התלמוד לדברי פנים נשא שלא עד

 שתשמיש מדמינן לא אכן הניח, נעל שהתקינו לקנה הנגרר נגר מדמה דראב״כ אע״ג כ׳ המאור שבעל בו, ענה שקר והנה ע״ב,
 ראי׳ מביא ועוד קשור, דנעו כר״י פסק הנגרר ובנגר כרשב״ג דקל של בחריות ס״ל שמואל דהא תדע מקום, מכל חמור מחובר
 אוהב הזה המוקש הי׳ ואלו ראנ״כ. עד ואר״יו אשמואל עצמו סמך אלא לחלוק, ענה מלבו לא כי יראה הרואה וכו׳. מר״יו

 וממשלח דבריו להחזיק כ״א מפץ הי׳ שלא הרמב״ן ה׳ קדוש על תועה לדבר זה מוקש האריך ועוד כן. כוזב הי׳ לא
 אמח ותורחו אמח משה אבל פוסל/ במומו המוקש נוקש כפיו בפועל כי ותראה רמנ״ן דברי נא קרא הזה. במקום התלמוד

בדאי. והיא
קדושה
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 (12 הראב"ד נדפם ובטעמה ז״ל אב"ד ר"א וגרסת פרוש הביא י"ט במכות נהרטב"ן מוכרות, מסכתות לכל פרושים שעשה נשמע

 טמוניט והנם ומן שני אכלום היום, פה אתנו אין למם׳ פרושיו ומכל יבחין. והמבין השמות נתחלפו הראשונים בספרי בכ״ט וכן
 בעל אם ה באות נסתפקנו אשר יצירה ספר על ופרוש הברית ס׳ וגם עין. בהם שלטה שלא כ״י ספרי באוצרות או בארץ

 ג׳ חלק י״ד שער א׳; חלק ב׳ שער התרומות ומס׳ ר״ג, — קצ״ה וטסי׳ ק״ט סי׳ ומת״ד אתנו. איננו לא, או חברם האשכול
 דין מן ולבר רבות תשובות שחבר נראה וג׳ ב׳ חלק ס״ה שער א׳; חלק ל״ה שער וד׳; א׳ חלק ט״ה שער ב׳; חלק ג׳ שער ויו״ד; ט׳

 הפליג כי כלם, על הגדול הוא אב״ד הנקרא יצחק בן אברהם ר׳ אבל שב׳: בלונדון שנדפס היוחסין מם׳ לעיל הבאתי כבר
 בתום" א׳ פעם ומצאנו עכ״ל. החכמים אלה מכל ורב הלכה ובפסק בפרוש ספק כל לבאר הרבה ספרים ועשה ובשנים בישיבה

 אין ע״ב, פ״ז ב״ק תום׳ שהביאו ראב״י אמנם האשכול; בעל האב״ד שזה וקרוב יצחק, ב״ר אברהם ר׳ בשם פרוש ע״ב י״ח מכות
 שער התרומות בס׳ בתשובתו לרו״ה וראיתי שם. לב״ק רשב״א מחדושי כנראה הצרפתי יהודה בן אברם ר' אלא האב״ד, זה

 תמוה והדבר בח״ל. בז״הז כספים להשמיט שלא המנהג בתשובותיו ומחזיק סומך הי׳ אב״ד בר״יצ אברהם שר׳ שמביא מ״ה
 כתבו הראב״ד וחתנו אב״ד שראב״י נ״ג סי׳ רשב״א בתשובת מצאתי עוד בז״הז? נוהג כספים שמטת כ׳ ערלה הל׳ האשכול שבם'
 אלה לסתירות דבר פשר ומצאתי בתרי? חד שבטל ראיות כמה מביא תערובת הל׳ ובאשכול לבטל, ם׳ צריך מ״בט ביבש יבש

 דרב בשטעתא ע״ז מס׳ בפרוש אברהם ר׳ להרב ראיתי וכבר ומסיים: בז״הז נוהגת כספים השמטת שם שפסק הזכות, בם׳ ברטב״ן
 כרבי ס״ל דלא נוהגת קרקע שמטת שאין אע״פי נוהגת כספים דשמטת הונא רב קמ״ל שב׳ ע״ב( ט׳ )ע״ו יהושע דר׳ ברי׳ הונא

 על והודה וחור דעתנו את שהניח דעתו תנוח בח״ל. אף נהגא מיהא מדרבנן נהגא, לא דמדאורייתא נהי כותי׳, ס״ל נמי ואי
 שמטת שאין הראב״ד דעת להדי׳ כ׳ ל״ו בגטין שהרשב״א כן, לא ראב״י, הוא אברהם ר׳ שזה תחשב אל רמב״ן. עכ״ל האמת
 עכ״ל שמטה( מהל׳ בפ״ט הרמב״ם על הראב״ד השיג לא זה )ומטעם דע״ז בפ״ק בפרושו בו חזר הרב אבל בז״הז, נוהגת כספים
 אחרונה משנה אבל ממקומה, זזה לא ראשונה ומשנה חורו, שניהם אב״ד, ראב״י לחותנו גם אירע ׳ד לראב שאירע מה מעתה אטור

בת״ד. הראב״ד חזר כהן טומאת בדין שגם בהערה הוריתיך וכבר האשכול. בם׳ הכתובה היא

ממנו. היוצאות והתועליות האשכול ם' של וסדרו דרכו ן

 וסוקר ותוספתא וירושלמי בבלי התלמוד ים במצולת ומעמיק ומביא שמוליך ויתרונו גדולות, הלכות פסקי דרך על בקדש דרכו
 וכמקור נובע כנחל חדשות הלכות ומוסיף בדעתו, ומכריע כשמלה מבררם בזמנו, הנמצאים והפוסקי׳ הגאונים פרושי אחת בסקירה

הולך הרוב וע״פי לפניו. שהיו המפרשים כל מדעת לפעמים ונוטה הפשט אור מפיץ הש״ם אגדות על גם בעליו. שכל חיים

בעקבות ________________

קדושה ומפרקינן וכו׳ ראשונה קדושה קסבר אי היא: הש״ס שגרסת בשמו כ׳ שהרמב״ן הוא, מענינו הלמד דבר (12
דמקשינן הבית נסרב ואמ״כ סרבן קודם דמו שנזרק בבכור והכא הבכור, נאכל הסרבן אסר מזבס בנו ואלו לע״ל קדשה ראשונה

 שפסק הבסירה דבית פ״ו הרמב״ם על השיג שהוס כן, גרס שהראב״ד ואא״ל לבכור. מעשר רסמנא ואקים וכו׳ מה לדמו, בשרו
 דקדושת ירקב מקדש שס אין ואס דמ״ש דפ״ק משנה סתס נגד זה הראב״ד וכ׳ בית, שאין אע״פי מקריבין פ״ס בעדיות יהושע כר׳

כיון ירקב, מקדש שם אין אס דלהכי שס תוס׳ ג׳ והיא שכתבנו הגרסא לפי נקושיתו מקוס אין ובחמת בעלה. וירושלי׳ המקדש
)ודבר ר״א ענין ס״ג החשנ״ץ קדמס שכבר במ״כ ידעו לא ושניהם ומ״למ, תקס״א בסי׳ מג״א ע״ז העירו כאשר מזבס שם שאין

 מביאין אין דבכורות בפ״א כר״ע גס שפסק ומה פגום, המזבס אס קדשים אוכלין אין דפס״המק פ״ג הרמב״ס למ״ש מתאים זה
 צ״ל וע״כ רש״י, ג׳ אלא מכות בש״ס זו גרסא לראב״ד הי׳ שלא מזה נתבאר כ״א( ותמורה ס׳ זבסיס אלי׳ עטרת ע׳ מס״ל בכור

 לא הסרבן אסר ולדעתי רבים. בה דשו והקריבו הסרבן אסר מזבס בנו לא למה השאלה ובעקר ז"ל. אב״ד ר"א נרמב״ן
 קיסר ובימי מירושלים, כלה וגורשו אדריאן ע״י העיר נסרשה הסרבן אסר שנים לנו״ן וקרוב מזבס, לבנות רומי של ברזל שבט הניס
 הצרות הסלו מותו ואסרי הדורות, דורשי ספרו כאשר בנינו ונשבת התסתון מיסוד אש יצא הבית, לבנות שנוה ישראל אוהב יוליאן

 כהן. ר״ס לדעת בט׳ הבאים צבור קרבנות עכ״ס להקריב נוכל נתן ואס המקדש. במקום מזבס לבנות רשות נתן ולא כבראשונה
 כבראשונה שופטיך ואשיבה ייעד שהקב״ה להקריב, לנו אסור להטהר פרה אפר לנו והי׳ מזבח לבנות רשות יותן אס אף לפענ״ד אך

 ב״המק בנין שקודם דסנהדרין בפ״א בפ״מ הרמב״ס מדייק ומזה נאמנה, קריה הצדק עיר לך יקרא כן ואסרי כבתסנה ויועציך
 אליה ביאת עד סמוכים לעשות לנו דא״א דמוסכס א׳. סי׳ ותומיס הסמיכה קונטרוס רנב״ס ועי׳ סמוכין של ב״ד נהקיס צריך

 המקדש הוא ירושלים מעלת כל והנה בז״הז( לסמוך אפשר אס ליה ברירא ולא המשנה בפרוש מדבריו סזר סנהדרין בהנ׳ )והרמב״ס
 מכפר שסר של תמיד עון, ובידו בירושלים אדם צן לא בה ילין צדק סז״ל ואמרו ומעשר. קלים קדשים שם לאכוצ נתקדשה ידו ועל
 כבראשונה שופטיך ואשיבה הכתוב כשייעד וא״כ הצדק, עיר נקראת לכן יום עברות על מכפר שב״הע תמיד נילה עברות על

 ומעלת נאמנה וקרי׳ הצדק עיר יקרא לא סמוכין דבצא שמעינן מיני׳ מכפרין, שהקרבנות מקום הצדק, עיר לך יקרא כן ואסרי
 לעלות כופין דהרי קרבן ואין סמוכין שאין בז״הז אף לירושלים יתרון עדיין ודאי )מיהו כהן כר״ס ודלא נעדרה .זה לענין ירושלים

 וקדושות מעלות הרבה בה ויש אסרת קדושה צהתאדם לע״ל צריכה ואינה היא ועומדת דמקודשת כתובות סוף כדאי׳ לירושלים מא״י
 הרמב״ס על השיג מדלא בז״הז אף לירושלים מא״י לעלות דכופין מודה הראב״ד אף אומר ואני דב״הב. פ״ז הרמב״ס סשבס
 להתקדש דמיועדה כיון מ״מ בטלה, ירושלים קדושת דס״ל אף הטעם צ״ל ולדידי׳ הכי ס״ל הראשוני׳ וכל הרי׳ף וגס דאישות בפי״ג

 ימי סוף עד סמוכין עדיין שהיו התלמוד סכמי בימי אבל במעלותיה(. סכמיס העמידו ב״המק, יבנה ומהרה עולמית, קדושה
 אף דמקריבין נקרב, נמי בכור אברייתא י״ט במכות פריך להכי להקריב, יכולין היו דקה״ס, ספ״ה הרמב"ס כמ״ש ורבא חגיי
צא עבדו לטבי שאמר בר״ג מעשה פ״ז דפסאיס ממתני׳ ראי׳ מביאין יש הסרבן לאסר קרבו אי הסקירה ובעקר בית. שאין



מבוא. X¥1^1

 את הריק עלי/ סביב חנו קשת ודורכי רבים עליו יסובו אשר ובמקום לראשו, עטרה ומענדם דבריו בצמא שותה הרי״ף, בעקבות
 פרושי גם עמוקות. בהלכו,ת הישר דרך לנחותו הענן לעמוד לו הטה גאון האי רב דברי גם טהשגותיהם. אותו הציל למען חניכיו
 הרי״ף פני נשא ולא מדעתו ומבין חכם רבנו שהי׳ מה נכר מקום בכל אבל לילה. אש כעמוד במחשך לו יאירו הגאונים שאר

 :כותב ולפעמים בקצור, דבריו מביא להוסיף לו ואין הרי״ף דברי לו שנראים ובמקום .בעיניו דבריהם ישרו שלא במקום והגאונים
 התלמוד ובגרסה הרב בהל׳ חדוש מעט אם כי מצאתי לא וו בהלכה או העתקתים, ולא הרב בדברי חדוש מצאתי לא וו בהלכה

 להעיר שדי במלואם, הדברים אלה העתק לבלתי תחלה במחשבה לפני ועלה ברי״ף. כצורתם דבריו יהיו אשר ויש ואכתבם,
 בסדור ולפעמים בתיבות גדול או קטן שנוי יש הרוב שע״פי התבוננתי כי נחמתי, שובי אחרי אף הנדפס, הרי״ף ס׳ על הקורא

 בדין ציצת בהלכות או ותפלה, ק״ש הל׳ ריש ראה ולדוגמא הרי״ף. בשם המחבר שהביא מה ובין הנדפס הרי״ף בין הדברים
 הנדפס נוסח בין גדול הפרש ותראה הנדפסים הרי״ף לדברי ותדמם בהן, וכיוצא הגג מן נפלה בדין טרפות בהל׳ או בציצת, סדין
 ולכתוב: הדבור ראשית רק לציין הש״ס דברי המחבר שהביא המקומות בכל בלבי עלה גם האשכול. כס׳ אשר הישן נוסח ובין

 וא״א טוו, זו שונות נוסחאות מצאתי שלנו, בש"ם מקוטם על והתבוננתי באשכול המובא הש״ס נוסח קראתי כאשר אך וכו׳.
 מלהדפיס אחשך אם אמרתי לכן להפך. וכן שלפנינו בש״ס שאיננה שלמה שטה מצאתי ולפעמים המחבר, לנוסח להתאימם

 והיה .ספר על הכתוב ככל הכל ולהדפיס להעתיק שכמי על וו משא גם נשאתי לכן •עון, וטצאני כאן וכלשונם ככתבם הדברים
 ומנהגים רפות הלכות ולחוק נ״ע ראשונים לפסקי ישובים כמה הפשט בעומק ורטיוותיו המחבר נוסחות עי׳פי שמצאתי שכרי, זה

עקבותיהם. נודעו בלתי
 וזולתם, תשובה שערי צדק, שערי הנקראים תשובות בקבוצי נדפסו כבר האשכול ם׳ הכילם הגאונים תשובות שהרבה ודע

 ימצא בהנודעות וגם מעולם. עין שזפתן שלא תשובות הרבה אשכול בספר נמצאו אך הדורות. ודורשי התלמודיים בידי והם
 שבראשונות תחזה עוד הזה. בם׳ צורתם ובין וטוטעות, קטועות, הרוב ע״פי שהם כבר, הנדפסות צורות בין גדול הבדל המשכיל

 המשיב, הוא טי פרש ולא שסתם במקום והמדפיס המקבץ עשה טוב ואמת הדברים. יצאו מקדושים ממי פורש לא הרוב ע"פי
 משגה כי יוכיח התשובה תוכן לפעמים התשובה, מקדושים לטי בשם שקרא במקום כי הדרישה, מעל יותר הפרישה על שכר ויקבל
 לשר או נחשון לרב או שרירא לר׳ מיוחם א׳ בקבוץ תמצא גאון, האי לר׳ א׳ בקבוץ המדפיסים שייחסו מה ובדוק צא הוא.
 האשכול בם׳ בראותו החוקר, לב וישמח החכם נפש תגל לכן הערוך. שבם׳ ערכים כמה זו להתיחסות יתנגדו ועוד גאון, שלוי
 ולאיש יצאו. מטי נכר הדברים מכותלי המחבר, שם פורש לא שתים או באחת ואם משאו. ועל עבודתו על מהגאונים איש איש

 היום, עטנו פה הנמצאים הקבוצים מכל יותר להאמין לנו יאות הגאונים תלמידי לזמן הגיעו חייו וימי הנכונה הקבלה לו אלה אשר
הזה: מספר יוצאות תועליות כמה — המחבר הלכות חדושי מלבד — וחשוב צא ועתה

הגאונים. ותשובות ושאלתות וה״ג ברי״ף ותוספתא וירושלמי בבלי שבתלמוד הישנות נוסחאות תראה בו (1
התלמיד. וטי הרב וטי וטפעלותיהן, הגאונים חיי וימי שטות על ודרישה בחקירה תשכיל ידו על (2

יאיר .

הסרבן אסר שנים שחי כי הי׳, הסרבן קודם די״ל ראי׳, שום חודה לסמי שאפה ע״ב ו׳ מנדה ולא מזה ואין הפסח. את לנו וצולו
רכיכין דגרזליא וכתב השנה שעבר י״א מסנהדרין ראי׳ אין גס הסרבן. קודם לאיש הי׳ וכבר נ״ד, שבת תוס׳ כמ״ש נשיא נעשה

 סעד אלו דברים דעושין הבית בזמן הנוסס כך שהי׳ כיון דיתכן מעס, לא דאביב וזמנא לפסס( עדיין ראויס )ואץ דעדקין ואמרין
 מהרה משום חסור כולו הנף וביום בבינה אמרו וכמוה יבנה, מהרה משוס הסרבן לאחר אף זה בנוסח החזיקו התם, כדאי׳
הסרבן אסר הקריבו שלא מוכסת ראי׳ לנו וים ע״ב. רפ״ט דף וברלב״ח בסנהדרין שטוח חמש בר״ן להדי׳ כן מצאתי שוב וכו׳.
הקריב ר״ג שהנשיא ראה בעיניו הלא שמעתי, זה מה בית, שסין אף שמקריבין שמעתי דעדיות ס״ח סיף יהושע ר׳ דאמר מהא
 הזה. במקום מזבס לבנות האומות הניסים שלא והנועם הסרבן, חסר הקריבו שלא ודאי אלא ת״ומ, שהקריב ומכ״ש ותודה ק״פ

 בית בנין קודם מה זמן שהקריבו סגי סיף ורד״ק ראב״ע דברי על שג׳ ממיץ ווארמש ר״א להגאון ור6 מאורי בס׳ שמצאתי ושממתי
 שמקריבין, שמעתי יהושע ר׳ ומדאמר יוסד. לא ה׳ והיכל עולה נהעלות הסלו השביעי לסדש א׳ מיום ג׳: בעזרא משמע וכך שני,
 זיל פולדא אהרן ר׳ הרב ועמיחי עכ״ל. הקריבו לא הסרבן אסר אבל קלע״ל, דק״ר קלעים בלא אפי׳ עזרא בימי הייט ר״ל

 נהביא רצה א׳ וסכם בז״הז. עבודה יש וכי לר״ט ר״ג אמר בסופו ע״ב ע״ב מפססיס ר״ג בימי הקריבו שלא ראי׳ עוד הביא
 מעשר בטלו שכבר הסרבן אסר והי׳ עגלי, אלפי י״ב שנה בכל מעשר דראב״ע י״ג ע״ז חוס׳ ממ״ש הסרבן לאחר שהקריבו ראי׳

 לא שאם עניו, להשיב צריך ואין הסרבן. אסר שנים כמה אלא בהמה מעשר נתבטל לא שמא ותרצו התקלה? מפני נהמה
 מזבס לבנות הרומיים בעיני סנס ויחן ה׳ ירסס אולי בצפיתס ודאי הסרבן, אסר הראשונות בשנים בהמה מעשר הפרשת נתבטלה
 שיפרישו שאמרו אפשר או כ״ג. סגיגה כדאי׳ פרה אפר להם שהי׳ בטהרה יחיד קרנן אפי׳ להקריב יוכלו דעדיין המקודש, במקום
 )לבר ל״א בכורות כדאי׳ לבעלים הנאתן כל שאז בבכורות( היום פה עושין אשר )ככל מוס בו שיפול עד ויניחכו בהמה מעשר

 אין עגלי, אלפי י״ב מעשר דמ״ש וכו׳ בהמה מעשר נתבטל לא ושמא בתרוצס צורך אין וממילא ל״ק בלא״ה תום׳ קושי׳ דין מן
 בימשלמי לי׳ ומפיק לעניים מעשר ליחן צריך נכסיו מכל עני דמעשר פ״ז הרמב״ס וכ״ס למעשרעני, אלא בהמה למעשר הכונה

 סי׳ דב״ק פ״ב סוף גדול מרדכי וע׳ ספר? בשס ט׳ תענית חוס׳ וכ״כ תבואתך כל מראשית מהונך א״ה כבד מדכ׳ פאה ריש
 תאנו שהחום׳ ואפשר צדקה. בתורת לעניים מעשר ליחן צריך מבהמות גס וא״כ ועומד, מושבע עני מעשר על גס קלב
 ראי׳ ע״ב ס״ה מנסות בחוס׳ ראיחי שוב נ׳.( כתובות כדאי׳ המובחר מן מטה שהיא מומש נותן הי׳ ודאי יהיב, לעניים דאי נזה,

 לומר דדוחק הקריבו, לא הסרבן אסר תיכף ר״ג בימי אף דס״ל ש״מ ע״ב, ג׳ פסחים בזמנו, פסח מדהקריבו הבית בזמן דריב״ב
א״י. בהלכות יצסק ב״ר ברוך נר׳ התרומה וע״ס ארמאי. להאי קטלוהו לבסוף החס דאמר ע״מ שסמכו

גם



מבוא.
הנה. עד בדפוס באו שלא עץ שזפה* לא עדן אשר הגאונים ופסקי בתשובות עיניך יאיר (3
 וילאו בדבר נחלקו והאחרונים הראשונים, בדברי פורשו לא אשר דינים בכמה הכרעה לשמוע אוזן לך יעיר (4
הפתח. למצוא

הספר. להבנת הנצרכים כללים ארבעה לך והא
כן. מצאתי וחקרתי דרשתי אשר המקומות ובכל גאון, האי רב הוא סתם הגאון שכתב מקום כ׳ (1
העתים. ם׳ מחבר אלברגלוני ברזילי בן ד״י הוא יהודה ר׳ הרב שמזכיר מקום כל (2
 מביא ולפעמים טקיירא ר״ש על כונתו גדולות הלכות ,שב ובמקום גאון, יהודאי רב הוא פסוקות הלכות בעל שמזכיר במקום (3
 יד,ודאי מרב פסוקות הלכות מחבור מורכב שבידינו שה״ג מזה ותשפט שבידינו, גדולות בהלכות תמצא ושניהם מתנגדות, לדעית שניהם

 הלכות בשם הלכה רבנו כ׳ לפעמים אשכול. בנחל פעמים כמה זה ענין על והעירותי קיירא ר״ש של גדולות ומהלכות גאון
 וכמה שלנו בה״ג רבות חסרונות כי ל״ב בתשו׳ הרט״ע העיר וכבר שבידינו בה״ג הדברי׳ נמצאו ולא פסוקות הלבות או גדולות

 ר״ה סוף רז״ה עי׳ חברו, טקיירא הר״ש שה״ג פרובינצא חכמי רוב דעת גם הנדפס. בה״ג חסרו מטנו הראשונים שמביאים דינים
פסוקות. הלכות חבר יהודאי ורב המצות, לס׳ בהקדמה ורמב״ן
טנרבונא. יוסף בר משה ר׳ או הרז״ה או הראב״ד הרוב ע״פי שהוא ותשכח דוק מחבורתנו ויש שב׳ במקום (4

הספר. לשון ךן

 חננאל ורבנו הגאונים בסגנון ארמי כולו ולפעמים מקרא, ולשון תלמוד לשון תערובת ולפעמים תלמודי, הוא האשכול ס׳ לשון
 הרבה ולא הפלפול ונפלאות בגדולות הלך לא הנוכרים, הגאונים לספרי מתאימות הגיונו תהלוכות אף הספר, לשון לבד ולא ורי״ף,
 המחבר שרוצה ובמקום הלכה. בפסק תמיד ומסיים וסוגי׳ סוגי׳ כל של הראשה אבן הראנו דברים במעט אם כי גבוהה, גבוהה לדבר
 שפת ערבי, בלשון תרגם וחיה, הנדברת בלשון אם כי יובנו לא אשר שלמים ענינים או וארמי הקדש לשון שטות ולבאר לפרש

 לדבר פיהו עליו ואכף צרפת. בלשון פתר מזער ומעט ובאפריקא, בבבל וגם ובפרובינצא בספרד ההם ביטים והנבונים החכמים
 והוראות מליצות בל״הק ולהמציא במקרא פורשו שלא בענינים בעברי צחות לדבר בימיו פרובינצא חכמי רוב הורגלו לא כאשר כן

 בעניני אף עברית שדברו מחכמיה ויש ומדינה, מדינה ועם עם בלשון פרשו לכן קדש. בכתבי ונשנו נאמרו שלא וויכוחים טענות
 פרושא בהאי לי׳ סגי דלא "מאן יו״ד: פרק בכתובות הרי״ף דברי נא קרא להבינם. להקורא נקל ולא בכבדות וינהגוה אלה
 הרי״ף, בספר האלה הפרושים נדפסו שלא )חבל מקומות בכמה כ׳ וכך ערבי" בלשון דכתיבנא בפרושא טסכתא בסוף לעיין

 עברית לשון וגם ערבי. בלשון חבוריו כ׳ היד מספר חוץ הרמב״ם גם הקדש( ללשון נעתקו קכ״ט קכ״ח קכ״ז סי׳ רמ״ע ובתשו׳
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למנוחה. הלך ומתי האשכול ם׳ מחבר חיי ימי עת ר

 נגהו. האסף ועת אב״ד ראב״י הולדת שנת מאתנו נעלם כן יחנה, הגאוני׳ תולדות סביב וערפל ארץ, יכסה החשך כאשר
 זקננו הגדול הרב :וו״ל פטירתו. שנת לנו נגלה לא עוד מותו, יום וכדון• לנו השאיר אבות למס׳ בפתיחתו המאירי הרב ואם

 בפתיחה הוכחתי שכבר הוא, המעתיק טעות תתקי״ט מ״ש ונראה בטרחשון. בעשרים תתקי״ט בשנת נפטר אב״ד ראב״י הנבחר
 רבנו יד מכתיבת שמצינו ממה וגם הבכא עמק בספרו הכהן יוסף ר׳ הנאמן הסופר שכתב ממה 32 דף אברהם ברית לספרי
 מאיר ב״ר יעקב ר׳ הגאון לאוני הרעה השמועה באה ואחרי תתקל״א, סיון בסוף היתה בלוי״ש שגזרת מבונא, יעקב בר אפרים

 תמוז ד׳ ר״ת נפטר שלא בעין עין נראה מזה ולאבל, לצום הגזרה יום שיקבלו ורינוס בצרפת הקהלות לכל ספרים כתב מרמר״ו
 בר אפרים ור׳ עמיו, אל ויאסף גוע פתאום פתע הקהלות לכל כתיבתו שבעת להאמין רחוק כ* בספרים( נזכר )כאשר חתקל״א

 והפצעים ההיא, בעת ברמ״רו יעקב רבנו את הקורות כל וגם בלוי״ש גורת ע״י שנסבו הפגעים וכל התלאות כל כתב אשר יעקב
 הקדש עבודת עבודתו ובשעת בצהרים, השמש בא כי זה, מקרה יוכיר לא מידיהם, השם הצילו ואשר בראשו, הרשעים פצעו אשר
 כמ״ש הרשב״ם אחר מלך ור״ת תתקל״ה, שנת נפטר שהרשב״ם כתבו דורותינו סופרי שרוב ועוד אלקי׳. אותו לקח כי איננו

 לא שר״ת בהיר נראה א״כ (1 הערה לעיל )ועי׳ אחריו מה ומן ושחיה רבו הי׳ שהרשב״ם לר״ת הישר מספר נראה וכן מהרש״ל
 מחכמי ידובר כאשר טמנו דבר גם ז״ל, עליו וכותב ר״ת דברי בתשובותיו מביא אב״ד הרב באשר מעתה אמור תתקל״א. נפטר
 ר׳ הרב בתשובת ראיתי ר״ב ובסי׳ ז״ל, יעקב רבנו הרב מפי ששמעו דורנו מחכמי שמעתי ק״ט: סי׳ דעים בתמים כמ״ש קדם

 קידם היתה לא אב״ד שפטירת הוא קרוב א״כ האלה, דברים אב׳יד הרב כתב עת ר״ת גוע שכבר מיני׳ שמע מרומרוג, ז״ל יעקב
 ב׳ בשנת כמו במאירי כאלה סופר טעיות כמה שיש תתמה ואל תתקט״ט, תתקי״ט תחת במאירי להגיה ונראה תתק״ם. שנת

 ודאי והא תתקס״ה, נפטר אב״ד ראב״י ■כתוב מצאתי קל״ב דף וביוחסין וכהנה. וכהנה תמ״ח וצ״ל תורה נחנה תט״ט אלפים
 נ״ח( בטעות נדפס דוד )בצמח תתקנ״ט חנוכה שבת ערב הדורות דורשי וכל המאירי עדות לפי נפטר שהראב״ד היא, בדותא
 פטירת אחרי חי עודנו שהראב״ד מודעת ד( אות לעיל )ע׳ לב״ט מקובצת ובשטה ונ״ו ל״ט סי׳ דעים בתמים הראב״ד ומדברי
הרז״ה. מהשגת מותו אחרי והצילו האב״ד

 בקונטרום: שמצא שב׳ 112 דף יהודה שבט בעל מדברי תשיבני אל תתקמ״ט שנת עמו אל נאסף שאב״ד השערתי ועל
 הראיתיך כאשר ל ז" אב״ד אברהם הר״ר פרושי רבות פעמים הביא ורז״ה ז״ל, זרחי׳ ר׳ כבוד ענן נעלה )תתקט״ו( קמ״ו בשנת

 אמון שאין אהוב קורא דע תתקט״ו. שנת קודם מה זמן נפטר שאב״ד מזה ותוכיח מותו, אחרי הארי את ומשיב ה אות בעיניך
 בעל על השגת ספר חבר הלא תתקמ״ו, הרז״ה שנפטר הדעת על יעלה איך כי המאור. בעל לרו״ה כונתו אם הקונטרוס, בדברי
 בשנה הרז״ה שמש זרחה עוד א״כ תתקנ״ט, נפטר והראב״ד ה אות למעלה אזנך גליתי כאשר הראב"ד מות אחרי לראב״ד הנפש
 וקרוב דבר, אחר זרחי׳ מר׳ הקונטרס שלדעתי סתירה, בהם ואין יתכנו דברי וגם הקונטרום דברי גם באמת אך (.13 ההיא

 רגלים עוד ויש המאור. בעל וגבורתו גדלו מעשהו שם ולא הלוי, שבטו שם לא זרחיה, שם אם כי הזכיר לא באשר לשמוע,
 היו אוהבים ששני ומצאת, משם ובקשת הנפש לבעל השגות ספר כלה כאשר רז״ה שר אשר הראשון שיר בפיך נא קרא לדבר.

אעלה כי לאומתי, ראשים היצהר בני ,,לשני בשירו: אמר ועליהם )משלם(, מושלם השני ושם זרחיה האחד שם הדור, מגדולי לו

אותם

 הערה. לא ומקורו חתפ״ה. שנולד והוסיף חחקמ״ו נפטר הרז״ה וב׳ יהודה שבט בעקבות הלך גרעץ החכס גס (13
 ולדעתי בימינה ימיס ארך ונאמר ימיס תוסיף ה׳ יראת המעטירה, שמש ימיס קצר לעשות סברא, אין ולדעתי מהשערה, וכותב

 מן די )בגין שניס י״ט בן שהוא כתב לספרו ובפחיחחו תתק״י שנח בחבורו שעסק כתוב מצאו הדורות שסופרי תחצ״א ש׳ הרז״ה נולד
 רק כ״א בשניס מרמג״ס גדול היו לא דלדבריו בו, אמון אין תתפ״ה נולד הראב״ד גרעץ שכתב מה גס שתא(. ליה בצירא עשרין
 ישישים ואנחנו נער "הוא חבורו: התפשטות אחרי הרמב״ס על שכ׳ לראב״ד בתשובה ע״ב סי׳ התשב״ץ מ״ש נפרש ואיך עשר,

 על בהצלתו בזקנה מופלג הראב״ד שהי׳ הדורות חכמי וכ״כ עמנו. ישים גס שב גס כמ״ש הזקנה הפלגת על מורה ישיש ושס
 שרש, לי אין תתקל״ח נפטר שאב״ד שהחליט מה גס הר״מ. יולד בטרס שנה כעשריס נולד שהראב״ד קרוב יותר לכן הרמב״ס.

המה. חלוטות דברי מהשערותיו הרבה וכן

ונראה



צטג מבוא.
ועתה בברכתי". תמיד לטוב יוכרו תרומתי, קודש מושי!ם האנוש אך תבואתי, ראשית כשמי שמו הרב שמחת? ראש על אותם

קטן )ספר הישר ספר מחבר יהודה בשבט שהזכיר היוני זרחי׳ לר׳ או הזה, זרחי' לר׳ הקונטרס כיון שלא להחליט לבו יערב טי
זרחיה. ובשמם בנחלתם יקראו אשר אחרים חכמים ההיא בעת עוד חיו שלא או השכל(, מוסר תוכו

ור' הלוי. מרון בן יצחק רבנו תלמיד שהי׳ ג באות כתבתי כבר אך ברור. דבר נודע לא האשכול, בעל חיי שני דבר ועל
 למנוחה הלך יצחק שר' לשער ויש שם. בארתי כאשר תתק״א בשנת שנפטר מיגאש אבן הלוי יוסף ר' קודם מה זמן נפטר יצחק
 שנח עד שחיה למעלה שכתבתי מה בעיניך תדמה ואם שנה, עשרים בן אב״ד אברהם ר׳ תלמידו הי׳ הזאת ובעת תת״ץ שנת

ובשנים. בישיבה הפליג שהאב״ד ג( אות )עי׳ יוחסין בם׳ שכ׳ למה מכוון ווה שנה, לשמונים קרוב במותו הי׳ אז תתקט״ט
 של ראשונה מהשגה שלי סטוכין והרז״ה, הראב״ד גדלו טרם רבים ימים נפטר הלוי מרון בן יצחק שר' מחליט שאני ומה

 ע״ב ם״ב ביבמות וגרס לדרך בצאתו בביאה פוקד לוסתה סמוך אפי׳ כתב שהראב״ד הוסתות, תקון בשער הראב״ד על הרז״ה
 והכי נדה באשתו ואפי׳ רשות ונטילת שלו׳ פקידת אלא הפקידה שאין ליתא זה הרז״ה וכתב עונה. וכמה לוסתה בסמוך אפי׳
 לדרך( יציאתו לעונת אלא הוסת לעונת לא וצ״ל )ט״ס לדרך יציאתו הוסת לעונת לא שאמרו ועונה מדויקים: בספרים ביבמות גרס
 של משמו גהה ו שה הוא הגהה לוסתה סמוך עונה לפרוש חייב רבא דאטר אע״ג לוסתה סמוך אפי׳ בספרים: שהגיהו ומה

 הישר בספר ר״ת כתב כבר )כונתו עכ״ל הישר ספר על כתובה הלא להאריך בזה ואין ישן בספר וליתא הלוי מרן בן יצחק ר׳
 בן יצחק מר׳ וו הגהה שאין הרז״ה מכבוד רבה ובמחילה לוסתה. סמוך אלא נצרכה לא הגרסא הוא שטעות ע״ב סוף ה׳ דף

ע״פי הגמרות הוגהו כבר והרז״ה הראב״ד בארץ חיו טרם וראה, עיניך פקח זאת(. לוקחה וממנו רש״י כן גרס שכבר הלוי מרון
הישן. נוסח הי׳ כיצד והרז״ה הראב״ד בדור לכל נתברר שלא עד יצחק ר׳ הגהת

יקבנו. ה׳ פי אשר אשכול נחל הבאור ולשם ספרו, את המחבר שקרא אשכול לשם טעם רא

אולי מסתריו. את גלו לא כן וכנוהו ספרו הביאו אשר הראשונים גם אשכול, ספרו שם קרא למה הודיענו לא המחבר
 אעשה כן בו, ברכה כי תשחיתהו אל ואמר באשכול התירוש ימצא כאשר ה׳ אמר כה ס״ד בישעי׳ ודרש, אשכח קרא המחבר

 אמרו סוטה מם׳ ובסוף ברכה. והיה בו שנאמר אברהם לשם רמז מצא בו, ברכה כי ובטלות הכל. השחת לבלתי עבדי למען
 תורה פרש״י בו, שהכל איש ריא״ש אמר האשכולות, בטלו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי משמת

 לה טתרצי י״ו, בחגיגה הסמיכה דבר על יוחנן בן יוסי עם יועזר בן יוסי דפליגי ואע״ג עכ״ל, ומחלוקת ושכחה דופי ואין באמתה
 הי׳ ימיו דסוף ונראה כפרש״י. ונשתכח הלב שנתמעט שנותיו בסוף היו זה פי׳ לבא, דבצר שני׳ בסוף אפליג כי י״ו בתמורה

 כולל שהוא הספר ובשער ו באות כתבתי וכבר היונים. בשמד נהרג עצמו יועזר בן שיוסי כתבו הדורות וסופרי שמד, של דור
 וע׳ בו. כל תחסר ולא בו, שהכל ספר אשכול, קראו זה מטעם אולי והרי״ף, גדולות הלכות ע״ד והולך בז״הז הנהוגים הדינים כל

לעניננו. נאותים אינם אך אשכול, בתיבת רמזים כמה צ״ב חולין
 דבחדש בפסיקתא אסכולא: ערך הערוך בם׳ כתוב שכך אחרת בהוראה ואת במלה השתמש שהמחבר נראה יותר אולם

 טחליו בני של זיוו בא לא עדיין המלך אמר לאסכולא, ילך פידגוגי אמר מחליו שעמד מלך לבן משל לוי רבי אמר השלישי
 קרוב וכן יוני בלשון והוא ע״כל אסקולא בלע״ז אותה קורין הנערים בו שמלמדין כנסת פרוש וכו׳ לאסכולא הולך והוא
 דאורייתא אסקולוסטיקא בארץ רעב ויהי סדר רבה בבראשית שמצאנו מה המעריך כתב וכך ואשכנז. צרפת רומי בלשון לזה
 דוחקא האי ע״א וי״ו בברכות מ״ש לי, נודע לא ושטו אחד, בספר שראיתי מה לשמוע וקרוב יוני, בלשון המדרש בית ראש פי׳

 המקום שם על כלה לדרשה קרא עכ״ל דחוקים יושבים השבת ביום הדרשה לשמוע הבאים אדם בני פרש"י מינייהו, בכלה דהוי
 כנסת או בית הוא אשכול שם פתרון וא״כ (,14 סקאלע התלמוד בית יכונה יוני שבלשון חכמים, כנסת שנקרא בו שטלמדין
 הבתים ספרי למהרי״ק, יחזקאל וכנסת בנבנשתי לטהר״ח הגדולה כנסת הספר שם ודוגמתו הזה, לספר נאה השם וזה התלמוד,
 המדרשות שבתי באורו האשכולות, בטלו ב״י יוסי משמת המשנה בלשון נכלל וה שגם ואפשר לטהרי״ך. המדרש בית וספר לרשב״א
 וז״ל אברבנאל מר״י אבות למס׳ בפרוש לוה קרוב ראיתי שוב לעיל. כמ״ש שמד של דור שהי׳ ימיו בסוף נתבטלו הגדולים

 לי, דודי הכופר אשבול דרשו וכן כאשכולות, תורה ללמוד חבילות חבילות ישראל חכמי מתקבצים שהיו פרושו האשכולות בטלו
עכ״ל. (15 אשכולות בטלו וזה עוד מקבצים היו לא ובמותם באשכולות, כענבים שמתקבצים חכמים תלמידי אלו

וקראתי ___________________

 שהכל הרגל שלפני שבת כלה נקרא )לפרש״י המדרש, בית פי׳ דוסקא דכלה אגרא ע״ב ו׳ ברכות הש״ס כונת דזה ונראה (14
 לדרוש שרוצין האלה במדשיס ת״ת כל שמתעסקין כך, שנקראת הדרשה מפני ואלול אדר תדש כלה נקרא ולערוך הלכות, לשמוע באים
 כ״ב ב״ב וכן המדרשות, בית מראשי באורו הוי, דרפרס כלי מרישי אבא מ״ט בתולין וכן אדר( של בכלה או אלול של בכלה

 יומא במעלי לכלה פרשייתא לכולהו לאשלומינהו סבר אביי בר ביבי רב ת׳ בברכות הישן נוסח וכנה הוי. כלה ריש ב״י נחמן רב
 שהי׳ פי׳ והערוך נס. כ ה ״3 ב צבור שקורין פרשיות כל פרושו ולדעתי דשתא( פרשייתא כולהו כגרסתנו ולא ערוך )ע׳ דכפורא

 קשה לפרושו אבל י״כ. בערב להשלים וסבר החדש פרשיות להשלים פנאי מצא ולא דכלה במסכתא הכלה בחדש טרוד ביבי רב
 עליו מעלה בט׳ ושותה האוכל כל מדפתי רב בר תייא לו השיב מאי א״כ אלול דתדש פרשיות ד׳ אלא להשלים לו הי׳ דלא כיון

 דכלה פרשייתא לפמ״ש אבל שתים? או אחת שעה בחורה לקרות אסור ויהי׳ היוס כל לאכול שצריך ס״ד וכי ביו״ד, התענה כאלו
ניחא. בב״הכנ שקורץ פרשיות כל

 יצחק. זה הכופר אשכול אמרו השירים שיר שבמדרש ודע ת״ח. אלו אשכולות צ״ב חולין ערוך ש״ס להביא יוכל הי׳ (15
בעברי. תמרים זפוח תרגום הוא אתכול ובערבי: מזבח, ע״ג כפות שהי׳ יצחק זה תמרים כפות נדרם אחור שבחדרם דבר פשר ונדאה

ספר



מבוא.
 מבבלי אם המחבר, שאב מהם אשר חז״ל מדברי הנחלים כל אותך מראה הוא באשר אשכול, נחל פרושי שם וקראתי

 יצאו מי ומלב כבודם מקום איה עינינו גלה ולא קדמוהו, אשר והרבנים הגאונים מן או ממדרשים או מתוספתא או מירושלמי אם
 ואם עלי, הטובה ה׳ כיד בארתי באור צריכין רבנו שדברי במקום גם נעדר. לא מהם איש אליך, יביאם הזה הנחל הדברים,

 נא הודיעני בעיניך, חן מצאתי ואם עדניך, מנחל והשקהו מספרי, סיגי מתה נעים קורא ועתה משוגתי, תלין אתי שגיתי, אמנם
וברכתיך. אליך ואבא דרכיך, את

 מחלקותידן ומקיד זכרתי טריביו את וגם האשכול בעל ימין על העומדים הנביאים להקת הלכה בכל לדעת הראית כי עשיתי, ויתרה
 הוא, טוב לדבק אמרתי גם והר״ן. הריטב״א ספרי עד השאלתות מן הראשונים וספרי הגאונים תשו׳ בוה לעינים לי והיו חעריתי
 התורה, דלתי על והשקידה היגיעה אחרי ואגדה בהלכה עבדו את וחנן עטי ה׳ היטיב אשר הטוב מן גדול באילן ולתלות לסמוך

נחל באורי שם מאד יאות ה,אשכל אודות ועל ההוא הטוב אודות על גם בלבי ותרתי וגבול. הנחל תוך אל ממנו מעט והבאתי
עבה קטנם אשר לגדולים וגס השגגה, מן נמלטתי לא באלה גם ידעתי בנימין. צבי הקטן טוב בחשבונו תמצא כי אשכול

בהם נכשל אא״כ ד״ת על עומד אדם אין מ״ג( )גטין ואמרו הן טעות שאמרתי דברי׳ ס״ח( )נדה רבא כדדרש כן קרה מטתני
מראה שנינו אולי אפו, יחר אל אחר, ספר על כתובים וחדושי מדברי ימצא אם הקורא, יסלח לזאת גם וגו׳. והמכשלה שנאמר

 סברא ואמרתי שכחתי הימים וברבות מנהו, שמץ אזני לקחה או כולו או יגונב הדבר ואלי כזב זכרוני ואולי במחזה ראינו א׳
 הרב שאץ האלה בימים ובפרט כאלה? אותו תקראנה ולא (16 גדול ספר חבר אשר האיש ומי שלי. וכולה מצאתיה אני זו

 לדעת עת ובאה הזמן, חלף כי מגרסא, פומי׳ פסק ולא ארמי בלשון מכיר שאינו י״ו( דף )ט״ק צבאות ה׳ למלאך עוד דומה
 הלמוד בתי על ובהשגחה בתוכחה צבור בצרכי באמונה ה׳ מלאכת לעשות נוכל לא בלעדיהן כי שונות וידיעות לשונות רבים חפצים
 יצאו, מקרוב חדשים האחרונים בספרי ולהגות ולחקור לדרוש עת ואין וחללוה. פריצים בה יבואו בל הקדש משמרת ולשמור והחנוך

 היום פה אתנו ואשר החיים בארץ הס שכבר החכמים את מחלה והנני רחוקים. לפרקים אם כי מאורם לחנות זכיתי ולא
 כי וידעתי היא. שגגה כי (17 נעשה, במעל ולא במרד לא כבודם נגד דבר חצי או דבר עטי פלט אם לי שימחלו ימים לאורך

 חכמים שקיימו יוכיחו גרדיים ושני תשמעון, כגדול קטן תמימה ה׳ בתורת חשבתי אך טמתני, עבה וקטנם אליהם ערוך אין ערכי
 הרע ואת תבחן, מלין אוזן הלא יבחר, והבוחר אחרים, מדעת שנטתה במקום דעתי הסתרתי לא ע״כ דעדיות, בפ״ק דבריהם את

יוחן. לא בעיניו
 הכר ענבים. אשכלתיה הבשילו הגפן פרחה והנה שרק, ואטעהו ואסקלהו ואעזקהו לפניך, צבאות ה׳ כרם נעים! קורא ועתה

 והיו תמיד, לנגדי שויתיה לא אם בה אכשל פן אמרתי כי כימים, לילות עליה ושמתי הזאת, העבודה עבדתי כוחי בכל כי נא
עיני

.פה המונח החלק מדפי דפין מאוח לוי״ר קרוב יכילו ובאורי וח״ג ח״ב עם האשכול ספר (16
 שירצה עד א״מ י״הכ אפי׳ לחברו אדס שבין עברוח בכלל והוא מחברים בכבוד פגוע לבלתי מאד שמזהיר ש״הג עי׳ (17

 התורה. הזהירה העון להגדיל אבל נאמר, לא אלו המוסר מחק זה ידענו וכבר לפייס*. צריך בדברי׳ חברו המקניע פ״ז יומא כדאי׳
 מכפר, י״הכ שבא״למ עברות תטהרו ה׳ לפני ראב״ע דרש זו אח מכפר, י״הכ אין שבא״לח עברוח במשנה המכוון שזה ואפשר
 מרו׳ בששי כ׳ הרמב״ס במשנה? אמיר כבר הלא דרש, זו את מה ידוע והקושי שירצה. עד מכפר י״הכ אין שבא״לח עברות
 גדילה מעלתו אין התורה, ציותה לא כי אך! כלל אליה חכסוף ולא בה געלה שנפשו מ׳ מעברה עצמו המונע חכז״ל דעת פרקים
 הת״ק והנה עליו. גזר שבשמים שאביו מפני אלא וטבעי, שכלו מ׳ לא עשותה לבלתי ברוחו מושל אך אלי׳ המשתוקק האיש כמעלת

 חכינח אין אך לרצותו, צריך בכבודו פגע או עליו סרה דבר ואס מכפר י״הכ אין לח׳ אדם שבין עברות אמר והמוסר השכל מצד
 ציח מ׳ נעשה כאלו מעולה המעשה אין והמיסר, השכל שיעירוהו מצד ומרצה הפגם שמרגיש השלם ואף החיוב להרגיש נפש כל

 לפגי יאמר גזת הקב״ה ראב״ע אמר השכל מצד מזהיר שת״ק מה ראב״ע, דרש זו את שהוסיף וזה יצרו. כובש ולכבודו השם
 עברה של כוחה להודיעך השם, מפי נאמר מחייב, שהשכל ואע״פי שירצהו, עד מכפר אינו בא״לח עברות אבל בי״הכ, תטהרו ה׳

 צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי מקים ל״ד ברכוח מאמרם כונח זה ואולי השם. צות מ׳ מחברו ומחילה רצון מבקש ושכר
 קרוב קרוב ומאי מעיקרא מעברה רחוק שהי׳ רחוק מאי לקרוב, והדר לרחוק ברישא ולקרוב, לרחוק שלום שנ׳ לעמוד יכולין גמורין

 בעל כאן נקרא זה השם, צוח בעבור ממנה ושב יצרו וכובש אלי׳, נכספה ונפשו לעברה מסיתו שיצרו מי באורו ממנו. ונתרחק
 העברה. אל לקרבה מסיתו יצרו שאין גמור צדיק ממעלח גדולה הזה האיש ומעלת העצומה חאוחו וכבש מיצרו ששב חשובה

 אבידרהס והביאו הראשונים מ״ש על בילדותי מ״ש דיומא מענינא אזכיר גררא ואגב .זה מאמר על הידועה התמיהה סרה ובזה
 על שימחל מחילה לבקש יש החטא מן גדול שפשע לפי פשענו, כי לנו מחל חטאנו כי לנו סלח לומר אכנ״הג שהטביעו טעם

 שתיבת זצ״ל קארלבורג הגרי״ל מורי לי והשיב מסליחה? גרועה שמחילה ידענו מהיכן עלבונו. שיסלח לומר אין אבל עלבונו,
 מחתה, מגלה, ע״מ נוספת והמ״ס חלל ששרשו בלמ״ד ודגש קטן בחירק מחלה וצ״ל ט״ס, הסדורים בכל הנדפס ביו״ד מחילה
 חליל שיר כלי שם מזה ונגזר ונחלש, נתרוקן וחליל, נקוב שטעמו וחללה חלל שרש כהוראת העון ולרפה להחליש טעמו כגון ומחלת
 השורש טעם וכן חלולה להיותה מערה שפרושו ב׳ בישעי׳ מחלה וכן ורוח מנפש כשנחרוקן חלל הגוף ונקרא וחלול ריק בהיותו
 סליחה אבל נמחק אינו עצמו ועזן י״ז ר״ה שאמרו כענין ולהקטינו להחלישו רק בקש לא עון מחלת המבקש א״כ וסורסי, בערבי
 ידעה לא התם ע״ב נ״ו כתובות אמרו שהרי השרש מן אינה מחלה בתיבת שמ״ם הדברים שכרם ומצאתי היא. גמורה מחיקה
 אמרו ולא בארמי( אפעל )מגזרת אחלך מאן ע״ב נ״ב ובקדושין לכתובתה וחיתלה תיזל ע״א פ״ו ושם תמחל, אמרו ולא דתתיל,

 שמחלת תרומות ריש הרמב״ם כ׳ שכבר לו חיחלין חכז״ל בדברי הפעל שמצינו מה קושי ואין אחלי. אחולו אמרו במקור וכן אתחלך,
יתחיל. לא אמרו מתחלה וכן נשרשת החיו כאלו יחרום לא פעל עשו מן..השרש התי״ו שאין תרומה



xx^ק מבוא,
 יינך, טוב בלב ושתית שבעך, ענבים מאשכול ואכלת בעיניך, מטעי נצרי ייטיבו אם שכרי: זה והי׳ כלותה. עד בה ולבי עיני

 שמעני, לו אתה ואם שמשך. יכני ולא תאשימני אל קדשך, רוח נחה לא שנים או באחד אם אך נפשך. ותברכני נא זכרני
וטושיעני. צורי אלקי יברכך בעבור תודיעני, חכמה ובסתום חסד עמי עשה תרשיעני, אל הרבה שגיתי בעיניך אם גם

 לזכות הלום עד הביאתני כי ביתי ומי אנכי טי כי בתחנה, לך הבאתי אשר תודתי קרבן ברצון קבל חיי: לאל תפלה ואני
 הטריפני לי, תתן אל ועשר רש וכבוד, עשר ממך אשאל לא היום: עבדך תחנת שמע ועתה בו. שהכל איש בתורת הרבים את

 תורתך בעמקי ולהשכיל להבין ונבון חכם לב הנאהבים ולחתני לבני לעבדך ונתת פני תשא הזה הדבר אל אך חוקי, לחם
 עליך אשר רוחי ה׳ אטר אתם בדיתי זאת ואני סודך; איש ע״י עבדך, אברהם לזרע הבטחת אשר את לעבדך נא ויאמן הקדושה,

עולם. ועד מעתה ה׳ אמר זרעך זרע ומפי זרעך וטפי מפיך ימושו לא בפיך שמתי אשר ודברי

לפ״ק. לו נאמנת רבריתי שנת בבוא ער״ה נשלם



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 מרבי למעלה וקורא מגמגם שהי׳ אחד בתלמיד ומעשה טומאה. טקבלין תורה דברי אין א אומר בתירא בן יהודה רבי הניא אי

 אש מה ה/ נאם כאש דברי כה הלא שג׳ טומאה מקבלים תורה דברי שאין דבריך ויאירו פיך פתח לו אמר ב״ב יהודה
 תורה, בדברי ב״ב יהודה כר' סבי כתלתא עלמא נהוג יצחק בר נחמן רב אמר טומאה. מקבלין אינן ד״ת אף טומאה מקבל אינו
 דאטר מאן לנטילותא, בטלוה לה ואמרי לטבילותא, בטלוה אמר ועירי אתא כי ב. הגו בראשית אלעאי כר׳ בכלאים, יאשיה כר׳

 מאן איכא ג. צלותא בעדן אטיא דטהדר אמאן לייט חסדא דרב חסדא, כרב לנטילותא דאטר ומאן ב״ב, יהודה כר׳ לטבילותא
 צריך קרי בעל לתפלה אבל תורה לדברי טילי הני דאטר מאן ואיכא לתפלה, בין תורה לדברי בין לטבילותא דבטלוה דאטר

 מנהג נקוט מלתא בהא ליכא דבגמרא כיון ז״ל נאון האי רב וכתב קבין. בתשעה רחיצה אף אלא דוקא טבילה ולאו טבילה,
 דעזרא תקנתא מיהו ד. קבין בט׳ שירחצו עד או שיטבלו עד טתפללין אין טים להם שאין אע״פי קריין בעלי שכל ישראל כל

 לן וחזי ז. תורה דברי בטול משום התירו לפיכך ו יומא בירושלמי כדאי׳ ישראל בכל גזרתו נתפשטה לא דטתחלה ה בטלוה
 טבל לא כאלו דהוי הגוף ברוב חצצה לא אם זו בטבילה פוסלת חציצה דאין טבילות כבשאר חפיפה צריך אין הטובל קרי דבעל

 טבילה פוסלת וחציצה תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל לי׳ אמר חוצץ אינו או חוצץ ט להן אמר בפ׳ להו טדאיבעי׳ ח כלל
 למקדש טמא שנכנס כרת אסור סרך משום טבילה דגזרו התם אלמא קרי, בטבילת דוכתא בשום הכי לן איבעי׳ וטדלא זו.

 תרומה ולאכול למקדש להכנס להכשירו שתקנו דרבנן טבילה בכל חציצה דשייך לי׳ ופשיט קטבעיא, שפיר וקדשים תרומה ולאכול
 בשאובין לטבול התירו דכבר תקון, דאורייתא כעין חכמים בה לטיטר דליכא קרי טבילת אבל תקנו, דאורייתא כעין דחכטים וקדשים

 דוקא ולאו טצטרפין׳ כלים ושלשה משנים ואפי׳ טהור טים קבין ט׳ עליו שנפלו החולה קרי בעל יא ואמרו י, במקואות כדתנן
דדי וכיון יג טבילה דבעי חטא כרב הלכתא דלית טסקינן נטי והכי יב במרחצאות אפשר לרבנן הונא רב כדאטר בריא אפי׳ חולה

בט'
אשכול נחל

 במפולת וחרצן שעורה מטה שהרע עד מייב אינו כרס בכלאי ס״ל יאשיה ר׳ ב תורה. בדברי מותר קרי בעל ס״ל כ״ב ברכות א
 אלעאי רבי ואח״כ יאשיה ר׳ ואמ״כ ריב״ב בתמלה סדרו ורבנו הרי״ף בארץ. אלא נוהג אינו הגז ראשית ס״ל אלעאי ור׳ יד,

 ע״ב, ג׳ פססיס חו״ס כמ״ש הבית בימי זקן כבר הי׳ ריב״ב זקנתם, לפי ריב״ב( יאשיה, ר׳ אלעאי, ר׳ שלנו: שבש״ס כסדר )ולא
 כדאי׳ הורקנוס בן ר״א תלמיד אלעאי ור׳ ריב״ב, לפני נמתי תצא כי ור״ס חוקת ר״פ ספרי כדאי׳ ריב״ב של תלמידו יאשיה ר׳

 דחולין ובפ״י ע״ב. ס״ה מנחות ועתו״ם ותלמיד צעיר עדיין המרבן בשעת ור״א אליעזר, מר׳ שמעתי אלעאי א״ר דערובין ספ״ק
 לייט לא ר״ח כרי״ף ט״ו בברכות לקמן גרס רבנו ג הגז. בראשית שס דקאי כיון הגז בראשית אלעאי ר׳ ורבנו הרי״ף מקדיס

 זמן; בכל ולתפלה לק״ש בנט״י אלא לקרי איירי לא ור״ח לאהדורי, בעי לתפלה אבל מהר, עובר דזמנו לק״ש אמיא דמהדר מאן אלא
 א״כ וקשה ה נפשט. והכא בעי, טבילה דוקא גאון האי רב אי תר״י ומסופקין קבין, בט׳ מסייס ולא הרי״ף מביא הגאון דברי ד

 ובזה לתפלה. גס תקן אמריו שעמד וב״ד לד״ת טבילה תקן עזרא דתפלה פ״ד ברמ״בס ומצאתי רמיצה? או טבילה צריכין למה
 כאם התלמוד, מפני אלא טבילה התקינו לא עצמן כל אמר ר״ח וז״ל: מירושלמי יצא לענ״ד הרמ״בס. מקור ידע לא והכ״ח נימא,
 מנ״ל ולברכות לתפלה גס בתמלה תקן שעזרא נאמר ואס אשנה. ואמ״כ צרכי ואעשה אלך אחר הוא אף מותר, אומר אתה

 אלא לדבר, טעס ואין בת״ח. ואוסרו הברכות כל לברך קרי לבעל מתיר יהודה שר׳ כ״ב בברכות חצינו ועוד הי׳? התלמוד שמפני
 קריין בעלי להלן מה עמדת אשר יוס וגו׳ לבניך והודעתם התם דמייתי אקרא דסחיך ח״ת על עזרא גזרת עקר נאמר אס

 דברי לבטל יוכל ב״ד שאין לבטל יוכל לא דאל״ה ז טובלין. שאין במקוס חפתר ה״א מ׳ פרק ו בת״ת. אסורים כאן אף אסורין
 שחן בהיתר הי׳ דכך ל״ז ע״ז ועי׳ דק״ש. פ״ד ורמ״בס ע״ב פ״ב ב״ק תו״ס וכ״כ ובמנין, במכחה הימנו גדול אא״כ מברו ב״ד

 עתי״ט מכשול הסר משיס או נתפשטה שלא משוס או ראשונה, תקנה שעקרו מקום וכל וש״ד, בשלישי לכנוס נהגו ג׳ וכתובות ופת,
 תו״ס כח״ש בה לעמוד יכולין הצבור רוב שאין היכא אלא התירו לא נתפשטה שלא תקנה ואף ל״ו, וגטין י״ד משנה פ״ט סוטה

 לא ה ל שחתם ומצא בדק ר״י ל״ו: ע״ז ר״שי וכ״כ להתיר רשאין אין בה פקפקו ואמ״כ מתמלה שנתפשטה תקנה אבל ל״ו, ע״ז
 דחחריס פ״ב הרת״נס ומשמעות קטן, ב״ד צריך בכה״ג אפי׳ ע״ב ל״ו ע״ז תו״ס וכ׳ דממריס. פ״ב בכ״ח וכן שמן אסור פשט

 תורה דבר ע״ב ד׳ בערובין ח תורה. בטול משוס התירו לפיכך :כאן רבנו ח״ש וזהו ודו״ק. לזה מתנגד אין וזי״ן וי״ו הל׳
 רובו משוס המקפיד מעוט ועל המקפיד, רובו משוש מקפיד שחינו רובו על וגזרו חוצץ, אינו מקפיד ושאינו חוצץ עליו ומקפיד רובו

 טבילה הוי המקפיד במעוט והנה זה. כלל נאמר בשער דוקא דס״ל כר״שי ולא איירי, בבשר דאף ס״ל פוסקי׳ ורוב המקפיד.
 אזלינן מעוט לערן אפי׳ קצ״ח סי׳ בי״ד הפוסקי׳ כח״ש מקפידין מסתמא ברובו שח׳צץ מה וכל טבילה, אין המקפיד ברוב אבל מד״ת
 טבילה. צריך טהור אפי׳ לעזרה הנכנס גבי ל״א יומא ט כלל. טבילה הוי לא הגוף ברוב חציצה רבנו כ׳ לכך אדס, בני רוב אחרי

 דוקא ולאו למקוה, נא הגומא ומן לגומא ששפכו פי׳ בקילון נתמלאו אפי׳ קריין לבעלי כשריס לארץ שבחוצה מקיאות ח״א: פ״ח י
 ומרחצאות (3כ״ ברכות יב ח״ד. פ״ג מקואות יא עת״יט. המשכה בלא למקוה כולן נשאבו אפי׳ החשכה, דרך הגומא מן שבא
להוציא כשצריך נקרי עצמו טבל חמא רב ע״ב כ״ב ברכות יג שס. זירא ר׳ כדאחר קבין ט׳ עליו להפיל וצריך ושאובין כלים

רבים 1



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול׳ ספר 2
 קרי בטבילת מעכבי לא דאינהו וכיון א, מדאורייתא פסולין דאינהו תקין, דאורייתא כעין חכמים למימר ליכא ובשאובין, קבין בט׳

 פרק דתניא מהא בטעוטו אפילו קרי בטבילת פוסלת דחציצה ראיה דאייתו מחבורתנו ויש טעכבא. לא נמי הגוף במעוט חציצה
גופו ישפשף הכפורים יום מערב היינו מבערב, ופרשו ישפשף, ומבערב וטובל יורד הכפורים ביום קרי הרואה ב הכפורים יום

ביום קרי האי כולי שכיח דמי פרושא, האי נהיר ולא ג. הציצה בלא עצמו לטבול יוכל הכפורים ביום קרי יראה שאם בחמין,
ונראה מזו. חוץ ישפשף טבילות גבי דוכתא בשום אדכר לא למה ועוד וישפשף, לכך הכפורים יום בערב עצמו שיכין הכפורים

עדיין בשרו על שהקרי מפני לשפשף, צריך ואין וטובל יורד הצום ביום קרי ראה אם קאמר והכי ד ז״ל יצחק ר׳ הגאון כפרוש
 ביום למהר כשיטבול קרי, ראה הכפירים יום ליל שהוא קרי ראה מבערב ואם יעברוהו, מעצמן המים כי שפשוף צריך ואין לח

 להתפלל ואסור ה כצואה בשרו על זרע דשכבת שפשוף, וצריך יבש כבר שהוא מפני בשרו, על הקרי שנפל המקום בידו ישפשף
 בי דטיא באגנא יתיב וירא ר׳ דהא בטבילה ולא בנתינה דוקא לתפלה קרי בעל לטהר שאמרנו קבין ותשעה שיעבירנה. עד

ו. . . . מסותא
 האידנא צריך שאין שאומר מי יש עיונא. צריך בעלמא ברחיצה או בטבילה מחוייב אי הזה בזמן הכפורים ביום קרי והרואה
 במים אצבעו להושיט שאסור משום ואי בהול, כמו רחיצה דצריך לן חזי דעתן לעניות ואנן ביה״ב. קרי הרואה רחיצה

 מטנו שגדול טי פני או אביו פני או רבו פני לקבל ההולך ח כדאמרינן חכמים התירו טצוה צד דאיכא היכא מצינו ז ביה״ב
 ביה״ב שכן וכל קבין, בט׳ לרחוץ שצריך להתפלל יוכל שאינו קרי בעל שכן וכל חושש. ואינו צוארו עד במים עובר בחכמה
 הוא רחיצה, לאסור חיישינן ולא קבין בט׳ לרחוץ שמותר הוא כן ואם ט. ז״ל יהודה ר׳ הרב כתב כך יתרה. טהרה שצריך

 הדיו
אשכול נחל

 בסגנון קצת מצאתי אצה ראיות א ותו״ס. רש״י כמ״ש די קבין בט׳ נתינה אלא כוותי׳ הלכתא לית הש״ס ומסיק י״ח רבים
 מלקו שלא כמו זו בטבילה פוסלת היחה מציצה גס עזרא תקנת עומדת שהי׳ בזמן שהמליט מה אך מרדכי. מאמר בתשו׳ אמר
 ולתרומה למקדש שמכשירות הטבילות אלה דודאי דמיון, אין לענ״ד דבר. ובי״ח בטומאה מקדש ביאת סרך משוס דיומא בהך

 אף שהרי פ״ב ב״ק כדאי׳ נד״ת אלא לתרומה לטהר מועלת זו טבילה שאין הטובל יודע דעזרא טבילה אבל להממיר הוצרכו
 ספ״ג כדתנן לד״ת עזרא מתקנת טבילה צריכין כולן מת וטמא ב״ק שנעשה וזב זב שנעשה קרי בעל כגון הממורה בטומאתו

 א״נ מצויץ ת״מ יהיו כלא התקין שהטבילה להדיא אי׳ ובירושלמי ולמקדש. לתרומה כמקדם בטומאתן שנשארו אף דברכות
 בתולה אומר יוסי ר׳ טמא לכשיטול מיס הטיל ולא שטבל קרי בעל חנן: דמקואות מ ובס" הוא. קדשים סרך לאו וא״כ כתרנגולים

 זרע ושכבת רגלים מי עם ויוצא קרי ליחלוח האמה בפי נשאר שמא טמא כ״ד חולין ופר״שי טהור. ובריא בילד טמא, וזקן
 שלהמצריכיס פ״ח בסי׳ הפוסקי׳ הביאו כלא ז״ל בערלין ישעי׳ הגמו״ה ותמה כוליה, נפיק דמעיקרא טהור ובבריא בילד בכ״ס, מטמא
כדי אלא ודאי, טהרה כאן ואין תרומה סרך אינה זו דטבילה כיון ולק״מ בתחלה? מיס להטיל צריכין וחולים זקנים לקרי טבילה

הרוב על דעת מקלות שבא קרי על אלא גזרו )דלא זב מראית גרע דמי ליחלוח, נשאר שמא חיישינן לא ודאי א״נ, מצויץ יהיו כלא
 חלוקים מיס ראה פרק באותו במקואות דחנן להא דומי׳ תרומה, לענין אלא וחולה דזקן הך אחמר ולא פ״ו( שבת תו״ם כמ״ש

 טבילה מהני אי מאומה דבר לא פה רבנו — פ״ח. סי׳ ומג״א תי״ט כמ״ש לתרומה דוקא שהוא טמא, ובסוף באמצע עכורים או
יראה בראב״ד והמעיין בקרקע. דוקא הראב״ד בשם ב״י הביא תר״ו סי׳ ומג״א דאמוראי, פלוגתא ע״ב כ״ב ובברכות בב״ק בכלי
לב״ק טבילה ים שהרי כן, כאינו הרא״בד וכ׳ בשאונין ידים טבילת כאין ככ׳ רמב״ס על להשיג בא אלא זה לדין כלל נסית דלא

 למיזל ה׳ל הוא דאמוראי דפלוגתא כיון ולענ״ד בקרקע. עכ״פ מהני אמוראים לכל ד בקרקע, נקיט דמלתא ולרווחא בסאובין
 כיון פ״ח סי׳ ב״י ׳וכ לב״ק, מהני אי קבין ב״ט וחציו מקום, תוך חציו כנכנס בטבילה, חציו ט״ז, גטין דר״פ באנעי׳ כמו לקולא

 מקואות פ״ח: דמקואות ממתניתין דר״פ? מספקא ספקא האי מ״ם ידעתי ולא דר״פ. בספקא לקולא אזלינן דרבנן תקנתא ב״ק דטבילת
 כשרים ממש דשאובין דוקא, לאו נמי דבקילון קרקע, דבעינן מוכח לא למקוה, יורד ומשס בקילון נתמלאו אפי׳ לב״ק כשריס סבח״ל
 נמי ה״ט דנקט דמקוה בכלי, דפסול מקוה, מדנקט לאכוחי דליכא וה״ה בקילון, למלא דרכס הי׳ שכך בהווה דבר אלא תי״ט כמ״ש
 פ״ח. יומא ב וצ״ע. שרי נמי בכלי בברכות דאמר למאן תיקשי ואלת״ה גופו, כל לטבילת גדול כלי שכיח שלא בהווה, שדבר

 קרי בטבילת ה״נ טבילה, הוי ולא חוצץ מקפיד ואינו מעוט אפי׳ נשרו על בערובין דס״ל אזיל לשיטתי׳ רש״י ולענ״ד כפר״שי. ג
 אלא לתרומה שאינה עזרא תקנת בטבילת חוצץ מעוט שיהא סברא אין המקפיד ברובו אלא חציצה אין דמה״ת לדידן אבל דרבנן,
 בגלילא מדכן חברין כ״ד חגיגה כדאי׳ קודש טהרת ועל ומעשר תרומה בטבילה אוכלים היו עדיין זו ברייתא כשנשנית ועוד לד״ת.
 ט׳ אייתי זיל לשמעיה ואמר וצ״ל: כאן חסר ו ע״ו. סי׳ א״ח רמ״א עי׳ ה יומא. סוף אלפסי ד כדין. טובל ב״ק אף להכי
 ע״ח. יומא נ״ד, פסחים ז כ״ב. ברכות בטבילה, ולא בנתינה קבין ט׳ אף בנתינה ולא בטבילה סאה מ׳ דמה עלואי וכדי קבין

 סי׳ הטור גס י״ו. ברכות עתו״ס העתים, ס׳ מחבר ה׳, לאלף תת״ק בסוף נפטר חלברגלוני ברזילי בן ט ע״ב. ע״ז יומא ח
 מקובל שהוא כתב אב״ד הרב כ׳: ס״ה דף לנדה רש״בץ שבחדושי ממנו קבל האשכול בעל ורבנו בשמו. זה דין הביא תרי״ג
 הרואה יומא שילהי הברייתא הביאו והר״אש הר״יף .אסיר בו לנהוג טוהר דס על החרימו שהגאונים ברזילי נר יהודה ר׳ מהרב

 לברך שאין כתב כ״ד דבסי׳ שפשוף שצריך להודיענו אלא הביאה לא הרא״ש מיהו ישפשף. מבערב ראה ואס יטבל ביה״כ קרי
 תשובה בשערי ריצ״בג )דברי מערבה עדיף ולא זו לטבילה חובה שאין לקרי, טובלין אין השנה שבכל קרי, מחמת י״כ בערב הטובל

 שסתם הר״יף אבל כמלאכים. נקיים ישראל בי״הכ אמדרש סמכו יה״כ לתפלת מקרי לטהר כנהגו ומה הרמ״בס( וכ״כ ר״ב סי׳
 כרבנו ל דם נראה כצורתו קרי הרואה הברייתא ביומא ומביא טבילה או קבין ט׳3 רחיצה בלא יתפלל שלא האי כרב בברכות

 אבל גאץ( סעדי׳ )כרב ובריך טביל ביה״כ קרי דחזי היכא כרבנו נמי כתב גדולות ובהלכות ביה״כ. קרי בעל טובל בז״הז דאף
בשמו הטור הביא זא״ז סותרים אלו דינים ושני התיבה, לפני ויורד ותפלה ק״ש בתורה קרי בעל שרי האידנא כ׳: ברכות בהלכות

סי׳
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תפילין, להניח אסור קרי בעל יוסי ר׳ קסבר וכי א מדמקשינן תפלין להניח מותר קרי ובעל גמורה. טבילה לטבול שיוכל הדין
בראשו דתפלין היכא טטתו לשמש דאסור הוא דברור עברה, הרגל לידי יבואו שמא עסקינן, עמהם ונשותיהן בילדים הכא ומפרק

בראשו. כשהן שאסור שכן וכל כלי, בתוך כלי שיניחם עד מטתו לשמש אסור תפלין בו שיש בית ב שמתו טי בפרק כדאמרינן
 עושה נדה לבעלה עושה שאשה מלאכה כל ה רבנן דאטרי הא שאלתם והתשובה. השאלה ד חורף ווה ג לגאון ונשאל
 של ומושב במשכב אדם יגע שלא עצמנו על מחטירין ובמקומנו ורגליו, ידיו פניו והרחצת המטה והצעת הכום ממויגת חוץ לבעלה

 בדבר, מנהגנו לשנות ובקשו תלמידים שקטו ער נדתה, ימי כל לנו מבשלת ואינה אופה ואינה גופו, ויטהר בגדיו יכבס אלא נדה,
 לדבריהם טעם ומביאים טת, טומאת כגון טומאות משאר טהרה לנו שאין ומן כל נדה של ומושב ממשכב לפרוש לנו שאין ואמרו
 ושלשה נדה. של ומושב ממשכב לפרוש לנו אין טומאות משאר לטהר לנו אפשר שאי וכיון לחצאין, טהרה יש וכי ואמרו
 משום אבל אסרו סייג ולעשות עברה, הרגל לידי שמביאין הם דברים אבל טומאה, מפני אסרו לא חכמים שאסרו אלה דברים
 להתפלל הכנסת לבית ללכת מותרת שנדה קדושה ממתיבתא נטי ושלהו חלה, לה קוצה נדה ו אטרו ותוב לא. טומאה
 בנדות ידיהם נתרפו מקצתן והלכות, בפסקים הוה הדבר ושמעו קהלנו וכשראו ז. דם בהם יהא שלא ובלבד בעלה בגדי וללבוש
 ספק ותסיר עינינו בה ותאיר מנהגכם לנו ותבאר אדונינו, תשובתך אליהן שתבא עד הראשון מנהגן על עמדו והשאר אותן והתירו
 ישראל אין ומאז תכליתו, יודעים אינם האלו שהתלמידים יודעים היו — מסיני. למשה הלכה מפיך לשמוע אנו בטוחים כי מלבנו,

 עצמו לטהר עליו אין טומאה בבל ליגע לבו שחפץ וטי הטומאות, ובבל נדה של ומושב משכב במגע טלהטטא שימנעו מזוהרים
 לטהר ישראל טווהריס בתפלה אבל ברגל. עצמו לטהר אדם חייב ה יצחק רב דאטר למקדש ליכנם חייב שהוא בעתות אלא
 וסמיך וגו׳ בניך ולבני לבניך והודעתם ותניא י . . . אלא יפסיק לא קרי בעל שהוא ונובר בתפלה עומד הי׳ ט כתנן עצמן

 אסורין קריין בעלי להלן ומה ובויע, ברתת באימה כל אף ים ובזיע ברתת באימה להלן מה יא אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום
 ולשנות ובכתובים בנביאים בתורה לקרות מותרין נדות ובועלי והמצורעים והובות הזבים אמרו מכאן אסורין, קריין בעלי כאן אף

 תקנה להם אין אלו מותרים? ואלה דאסור קרי בעל שנא ומאי יג. בכולן אסורין קריין ובעלי והגדות, בהלכות במשנה במדרש
 נטי וסוגיין טומאה, מקבלין ד״ת אין דאטר כריב״ב סוגיין אבל אסרוהו. לפיכך ובשעתו ביומו תקנה לו יש ולזה וביומן, בשעתן

 בטהרה, יתפלל ואח״כ ורוחץ לשם הולך מילין ארבעה ידים ולנטילת ולתפלה לגבל לקיש ריש אמר יד אבהו רבי דאטר הא כי
 לפיכך טו. שנתעסקה טמה והאוכל ובמושבה בנדה הנוגע וכן חושש. ואינו מתפלל מילין מארבעה יותר המים ובין בינו ואם
ואפילו עברה, הרגל בהן שיש משלש חוץ מלאכות כל נדה לו שעושה שפרשו, הוא כדין הקדושה המתיבתא מן שפירשו מה

שתים
אשכול נהל

 וחאן גאון, יהודאי לרב פסוקית והלכות מקיירא מר״ש גדולות הלכות בו נתערבו בידנו אשר שבה״ג ידוע אך ותרי״ג. פ״ח סי'
 שבעל הורה גאון האי שרב נזכר רצ״ח סי׳ תשובה ובשערי מקומות. חכ׳ ביותר להבא אודיעך כאשר הא אמר לא הא דאמר

 דאלת״ה מהכי, קבין בע׳ רחיצה דגס שס הכוונה ע״כ האי? מרב היא אס קע״ד תשובה אבל ביה״כ. אך עצמו לעבול צריך קרי
 מקצת תמצא וכן כאי, רב הוא המסבר שכתב גאון חס ס ג כ״ה. נרטת ב ע״ב. כ״ו סוכה א מקומות. בכמה דבריו סותר

ס״א. כתובות ה מאד. משובשת היא הגאונים בחשו׳ ד באשכול. לקחן וכן האי רב בשס הגאונים ותשו' ברקנאטי זו חשובה
להיתר. ראיה הביאו חזה שגס ור״ל כ״ז, בכורות ו להרחצה. מיס לו לשפוך שאסורה נגיעה בלא אך י״ור פניו להרחצת וער״אש

בזה אין אח״כ לובשם שהוא אע״ג ר״ל בעלה, בגדי ללבוש וח״ש לב״הכנס. הולכות אין ראיתן בשעת ק״ש ה׳ סוך ערמ״א ז
להדיא משמע ט״ו. השנה ראש ח ו.י״ו. ס״ק קצ״ה י״ד עטו״ז ללבשן אסור דס בהס יש אס קצת משמע בזה״ז, טומאה אסור
 סי' אה״ע כב״ש ולא אוכלין דטוחאח פי״ו ורמ״בס כ״ד סי׳ יומא שילהי בר״אש וכן בזה״ז ולא עצמו לטהר חייב מקדש בזמן דוקא

 שהי׳ למקדש להכנס חיוב משוס ברגל טהרה צורך הגאון שחלה ומה לזה״ז. כן שפרש ק״נ(3 אחריו דקדק )וכבר יו״ד ס״ק נ״ה
 חייבות אין ברגל, למקדש להכנס חייבות שאין דנשיס לאורייה אולי שמחה, ושלמי חגיגה דאכילח מ״ע משים קאמר ולא ראיה חצות

 ע״ב ו׳ בר״ה כאביי קיי״לן הא ח״ח בשלמים, אלא שמחה אין קייס שבהח״ק ובזמן שמחה בכלל שהן אע״ג ברגל, עצמן לטהר
 שלחים בבשר לשמחה לחיוב בעלה ולהביא ברגל עצמה לטהר מצווה אינה וממילא חיוב, שוס חין ועליה משמחה בעלה אשה

 י״ט דחל דהיכא ע״א בפסחים כדאמר קייס שבה״מק בזמן אפי׳ לשמחה אפשר טהורה שאיננה דאע״ג ועוד אבן( טורי )וכ״כ
 כ״ט יבמות דחני הא רבנו פרש כהניס טומאת שבהל׳ לפי לזה שהביאני ומה ישן. ויין נקיה בכסות משמחה בשבח חג של הראשון

 מטמאה ולא היא קרובה שאר דלאו מותו ביום קדשיס לאכול שמותרת היינו אוננת דלא לו, מטמאה ולא אוננת לא אריסה אשתו
 הטומאה. על אהרן בנות הוזהרו דלא מותרת ודאי הא רשאי שאינה לומר ואי לו, לטמא צריכה כאינה דפשיטא נסבה, כדי

 כל יקצר צ״ל י כ״ב. ברכות ט לנשים. ברגל טהרה חיוב דליכא דס״ל אפשר ברגלים, לו לטמא רשאי שאינה כר״שי פרש וחדלא
 וינועו. העם וירא דכ׳ יב כ״א. דך דרי״בל מימרא אסורין, קריין בעלי להלן מה סיומא: אבל שס, ברייתא יא וברכה. ברכה

 דהחחירו והא יחים, ז׳ שהיא מטומאתן לטהר לא אבל ולתפלה לד״ת להן עולה טבילה לקריין טבלו אס נדות ובועלי זביס פר״שי יג
 ראיתו אמר תיכך לטבול יוכל קרי דבעל טעם בסמוך נתן והגאון דעת. קלות ע״י בא הרוב שעל פ״ו שבח חו״ס כ׳ בקרי

 לעשות והרי״ך הערוך כפרוש ח״ו פסחים יד יחים. מז׳ פחות טבילה אין מגופו יוצא טומאה שאר אבל ולמעשר, לחולין וטהור
 ברחוק הוא אם לחים שיגיע עד יאכל ולא יתפלל לא וכן שם, שיגיע עד ממחין לטבול חים לפניו ד״מ ברחוק ויש בטהרה עיסתו

 נגע אס טו חיזר. ממיל פחות שעורו מיס למצוא לאחריו לילך ואס ט״ו, ברכות בעפר, ידיו יקנח מד״מ וביותר לפניו, ד״מ
 בזה״ז אזהרה חקפ״ו: בריקנאטי וכ״כ בסמוך כמ״ש המנהג מכח במשכבה ליגע ואסיר לתפלה ידיו וליטל לחזור צריך במשכבה

 אפי׳ טבלה שלא זמן כל ומושב משכב עישה דמה״ח ואע״ג מישראל, טהרה תורת תשתכח שלא רק היה לא נדה במשכב ליגע
ז׳ אחר שרחצה כיון ומושב, למשכב בעלמא זכ~( )צ״ל: אלא דאינה בזה״ז שחטבל, עד בנדחה תהא בנדחה הדוה דכחיב ז׳ אחר

 ימי 1*
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 אכיי שם אמר כוס ובטזיגת בה, לן לית לפניו שלא אבל לפניו אלא אמרו לא א רבא קאטר המטה הצעת השלש: טאלו שתים

 טטוטאוז ליטהר יכולין אנו ואין טקדש שאין שכיון אשרשיפא, פפא ורב סדיא, אבי לי׳ מנחא רבא ב דכובא אפומא לי׳ טחתא
 אמרוה שלא אחר בדבר העקר מן זאת עם יש אבל האלה. הדברים מן לפרוש הדין משורת עלינו אין בטהרה חולין ולאכול מת

 מילין ד׳ עד לתפלה כי פרשנו, כאשר נתפלל ואח״ב בהן להיטהר המים על לחזור אנו חייבין התפלה שבשעת והוא התלמידים,
 עושין הם וכך אהדורי. בעי לתפלה אבל ק״ש, בעידן ג אטיא דטהדר אמאן דלייט חסדא ורב המים. על לחזור לפניו הו^ך
 טהורים אנו שאין מאחר לחצאין, טהרה יש וכי אלו שאוטרין ומה וטתפללין. בטומאה עומדים שהיו וח״ו בדבר, פשעו ולא

 שפלטה ונדה קרי, שראה זב שלטה משנה שהרי זאת, להם נסתפק מחכמה לא י? דקו קלה מטומאה נרחץ למה חמורה, מטומאה
 שאין יהודה ר' של וטעמו כרבים, הלכה ורבים דיחיד וידוע ד, פוטר יהודה ור׳ טבילה צריכין נדה שראתה והמשמשת זרע שכבת

 קלה, טומאה לו ובאה חמורה טומאה לו שהי׳ בין החכמים: החמירו האיך וראה בוא חמורה. טומאה אצל קלה לטומאה שם
 נדה שראתה המשמשת ווה חמורה טומאה לו ובאה קלה טומאה לו שהי׳ ובין זרע, שכבת שפלטה זנדה קרי שראה זב וזהו

 שרוחצת ולנדה הקרי, מן שירחץ לוב מועיל מה לחצאין, טהרה יש וכי לומר לו הי׳ התלמידים כדברי ואם טבילה. צריכין
 עצמו להביא לאדם שמותר ואעפ״י לתפלה, לרחוץ מצוה ודאי אלא בסוף? שהם בין בתחילה שהיו בין ורע שכבת כפליטת

 בו שינהגו ראוי עברה, לידי ויבואו בו ויפרצו בדבר ישמעו שלא הארץ מעטי שם שיש ועכשיו טהרה, צריך לתפלה טומאה, לידי
 נהגו החכמים וכל ו. כן מורין ואין הלכה כדאמרינן והוי בפרקין אותו דורשין ואין ה. בה ויחמירו לתורה סייג ויעשו אסור

 אנשי ועכשיו ז חכמים של נחש שישכנו ראוי גדר שפורץ ומי נעשה. גדול ולסייג טמנה ופורשין רחוקה נדה שתהא בבתיהם
 וטי ח. לגנב קוראה פרצה כי לפרוץ, יניחו ולא גדרים שיגדרו ואמונה להחמיר. ומגידים להקהל, להגיד שראוי מה ידעו החכמה
 וגם טהרה, ליכא הזה בוטן בוריו: על דבר לכם הגדנו מסיני, למשה הלכה בבקשכם כי יעשה. כן לבב אנשי בין להיות שראוי

 וההיא המצות, כל כדרך לעשייתם עובר עליה מברכות וזבה נדה טבילת אבל ט. עליה לברך שיצטרכו באנשים טבילה אין
 נדה יא, כתב הלכות בעל אבל י. גר בטבילת אוקמינן הטבילה, על וצונו בטצותיו קדשנו אשר אומר בעלייתו ועלה טבל דקתני

יב. ומברכת דטבלה לאלתר דאפשר כיון ו״ל גאון א ר שרי רב כתב וכך שטבלה לאחר מברכת נטי
 בליל קרי שראה טי ושאלתם יתפלל, אל טים לו שאין קרי בעל בדברינו שראיתם ודפרישתון :ו״ל גאון האי רבנו עוד ונשאל
 להחם תקנה לו יש או התפלה מן פטור או סכנה, לידי ובא חולה שהוא אעפ״י בצונן לטהר חייב עכיד, היכא יו״ט או שבת

חטי!
אשכול נחל

 אנשי כאי: לרבנו קע״ב סי׳ חשובה בשערי וכן טכ״ל, המנהג כך ממושבה איןמתרחקין נדה( דאכחי )אט״ג בשאובין אפי׳ נדה ימי
 בנה אח שתניק החירו ומדוחק שבביח בכלים ולא לח בדבר נוגעח אינה ישראל ארץ ולבני הביח צרכי בכל משתמשת נדה מזרח
 כדי אלא נדה של ממו״ח מחרחקין שאין בזה״ז אבל מ״ומ, מטמא מקוה במי טובלת שאינה כ״ז חורה מדין כ׳ ה׳ ובסי׳ עכ״ל

 נדור מנהג הוא וזה שלה ממו״ח מחרחקין אין שאובין במיס ורחצה מטומאתה שטהרה כיון מישראל טהרה חורת השחכח כלא
 האי רב וחשו׳ איירי. כשריס במים מטבילה דשם טבילות, ב׳ לטבול שנהגו ט״ב י״ג שבח ר״ח מ״ש מענין זה ואין עכ״ל. הזה

 בזה״ז וטהרה טומאה יש וכי וכ׳ האי רב טל חמה הפרישה ם׳ סיף בבטה״נ והראב״ד א׳. ופרדס רצ״ז רי״ך בחשו׳ בקצור המצא
 ס״א. כתובות א כפרושו. פרש ולא לי׳ קשי׳ הוי לא אלה חשובות ראה ואלו נדה, של מטחה טל לשכוב לבטל דאסור כונחו ופרש

 כר טל הניחה רבא של ואשתו כונא, טל אלא השולחן טל הכוס הניחה לא שנוי ולטפוח יין, בו שמכניסין גדול כלי כובא ב
 שצריכה לתפלה טצמו יטהר נדה במשכב הנוגט הגאון שדטח ונ׳ צ״ב. סי׳ וב״י ט״ו ברכות ג אספסל. ר״ס של ואשתו מראשותיו,

 כדי לקרי טבילה צריך זיבה או ממת ז׳ טומאת טליו שטדיין אטפ״י קרי דבטל דומי׳ לחצאין, טהרה שאין אטפ״י יחרה, טהרה
 יתפלל דלא ס״ל קרי לטבילת מיס לו אין אס אבל מיס, לו אין אס התפלה מטכבח נדה משכב נגיטח באין ברור אבל להתפלל.

 המנהג, מכח לתפלה טצמו יטהר נגט ואס דנדה משכב מנגיטת להזהר ה כ״ו. ברכות ד תק״פ. ובריקנאטי בסמוך, כח״ש
לעקור כן מורין אין מותר הדין שמצד אך וכוונתו וש״ד ט״ב ל׳ ב״ק כ״ח, ביצה ו בזה״ז. נמו״מ נגיטה אסור אין הדין שמצד

עדיף ולא חובה שאינה קרי אטבילח מברך לא יומא סיך לרא״ש ט כ״ו. סוכה ח ט״ב. כ״ז ט״ז אסותא לי׳ דלית ז המנהג.
מברכין אין י״ט סי׳ רשב״א תשו׳ מ״ש טפ״י מברכין שאין הטטס אפשר כדלקמן, התפלה ומטכבח חובה היא לגאון אבל מטרנה,
לא לגרש, מצוה שלפטמיס ואך המגרש שנוי דלפטמיס גרושין טל מברכין אין פלאט אבן וכ״כ בטברה דבא ונזקין כפל בתשלומי

 טמא טדיין מקרי שנטהר לאחר דאך כיון נראה וטיד פ״ו. שבח חוס׳ כמ״ש בא דטח קלות ט״י קרי רוב נמי והכי רבנן, פניג
 ט״ב. מ״ב מנחות מצוה, הכשר על ולא מנרכין מצוה דטל לברך, שייך לא להכי לתפלה, אלא מכשירו אינה והטבילה בזה״ז, הוא

 ועלה טבל דחני׳ הא ס״א דך ברא״בן ומצאתי קחני. סחמא גר, בטבילת לאיקמי מנ״ל וצ״ע ור״יך. ר״ח וכ״כ ט״ב ז׳ פסחיס י
 שנתגייר גר ופרושו צ״ב )פסחיס הקבר מן כפורש הטרלה מן הפורש בה״א עליה דתני משוס מיירי גר בטבילת י״א מברך בעלייתו

 טומאה ומקבל הוא גמור ישראל ואז בחח יטמא הבאה נשנה שמא גזרה ג״וז הזאה צריך אלא לפסח בטבילה די לא הפסח קודס
 בגל. נמי רישא בגר דסיפא וכיון טומאה( קבול בר ולאו הוי גוי שאשתקד ידע ולא נמי, השתא בטבילה די הי׳ אשתקד ויאמר

 בספרנו. החסר דשבת פי״ט בתוספתא כחובה היחה אולי אלו, דבריס ב׳ בה שנסמכו הברייתא מקום ידעתי לא בעניי ואני
 קורי׳ הטמאים כל דלריב״ב אט״ג טנילה, אחר מברכין הטובלין שכל קחני סחמא ס״א דך הרא״בן וכ״כ יב נדה. הל׳ יא

 ט״ב בדך אבל .בטומאה עבדה כ״ז( )בכורות בחלה כמו אפשר דלא והיכא עדיך, בטהרה למיעבד דאפשר כיון ומתפללין בתורה
 חרדא והא ובתפלה. בחירה מותר דטמא כריב״ב: שנהגו קודם התנאים בימי נשנית מברך בעלייתו ועלה דטבל ברייתא כ׳

 רודס אך קשי׳ ןייו ממקומו• זזה לא וטלה בטבל ומשנה כרינ״ב נהגו כבר אמוראים בימי חלה לה קוצה נדה בבכורות רבינא
דרוב ה״ט מכרך? בעלייתו סתס אמרו למה לב״ק, אלא טבילה תקן לא דעזרא ובד״ת בחפלה מותרין הי׳ וכה״ג וזבין נדות ריב״ג

 בני



5 שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר

 חשש אם חוינא, הכין גופו? על ויתנם פושרין שיהיו אחרים מים בהם יערב דבר לו יארע אם וטכינם ויו״ט שבת מערב חמין
 סכנה. לידי בא אם מהם פטור התפלה מן המורים דברים אפילו התפלה, מן הוא פטור בצוננים רוחץ אם יסתכן שמא בשבת
 גאון אהרן רב מר אצל שהיינו שבתות כמה אנו ווכורים א גופו כל בהם לרחוץ שאסור לן פשיטא שבת מערב שהוחמו וחמין

 ה אדם נותן רבנן תנו ד בצונן ומערב המים מכין ושאמרתם הערב. עד ההפלה מן ג יושב והוא בביתו מתפללין שהיינו ב ז״ל
 בכוס, אמורים דברים במה חמין לתוך צונן אפי׳ מתירין הלל ובית שמאי, בית דברי חמין לתוך צונן לא אבל צונן לתוך חמין
 בן שמעין כר׳ הלכה נחמן רב ואמר אוסר, טנסיא בן שטעון ר׳ חמין, לתוך צונן ולא טותר צונן לתוך חטין ו באטבטי אבל

 כאטבטי ספל אדעתין דסלקא ולמאי כאטבטי. אינו ספל חייא ר׳ תני אביי לי׳ אמר כאטבטי, ספל לטיטר יוסף רב סבר טנסיא.
 בן שטעון דר' סברת טי ומסיק ן משכחת היכא דשרי בשבת בחמץ רחיצה אלא מנסיא, בן שטעון כר' הלכה נחמן רב ואמר

 צונן אוסר מנסיא בן שטעון ור׳ חמין, לתוך צונן ובין צונן לתוך חטץ בין מתירין הלל ובית קאי: ח אסיפא קאי ארישא מנסיא
 וה. בדבר הלל ובית שמאי בית נחלקו לא קאמר הכי שמאי? בית היינו ב״ט שמעון ור' ופריך צונן. לתוך חמין ומתיר חמץ לתוך

 רבי טדתני י קפיד ולא הכי וומנין הכי ומנין דעביד לרבא חוינא יהושע דר׳ ברי׳ הונא רב מדאטר ט לקולא כולא ואסיקנא
 לא יא דאמרינן והאי ארישא-קאי. ור״ש לחמין צונן בין לצונן חמין בין מים של ספל לתוך מים של קיתון אדם מערה חייא
 גופו כל בחמין לרחוץ שרי ביו״ט אבל אסורה, רחיצה בשבת דוקא שבת, מערב שהוחמו בחמין אף בשבת גופו כל ירחץ

 לא, ביו״׳ט אבל בשבת גזרו וכי היא, גורה אלא יב מצוה משום או שבות משום עליו שחייב מדכר דלא יו״ט, מערב כשהוחמו
 המקום .לשתיה או יג ורגליו ידיו פניו לרחוץ אלא הותר ולא לזיעה נטי ואסרו גזרה משום ברחיצה אסרו ביו״ט שהוחטו וחמין

יקיש
אשכול נחל

 מלך ואחריו ח״ש. אלפים ד׳ אחר בסורא לגאון נבחר ב מ״ס. סבת א סס. ר״שי וכ״כ לקרי הי׳ זמן באותו הטובלין אדס בני
 מ״ב, שבת ה וכו/ חנו אשיב: זה על צ״ל ד ובטל. צ״ל ג ח״ח. שנת שנפטר גאון האי רב ואחריו חש״ל לשנת קרוב שרירא רב

 ליתן מיתר בו שרוחצין גדול כלי שהוא לאמבטי אף א״כ אסיפא, ב״מ שמעון ר׳ פליג דלא דאסיק דלתאי הסוגי׳ כל מייתי להכי
 צק לתוך דחמין ונהי להפשיר. אפי׳ אסיר לרחיצה חמין לתוך צונן אבל גבר, דתתאה ורמ״בס ר״יך שטת וכך צונן לתוך חמין
 מותר, פושרין סנעשו לאחר אבל ע״א, מ׳ שבח הבלניס גזרת מחמת גופו כל בשבת בהס לרחוץ אסור חמין שהס זמן כל מ״מ סרי,

 הוא ראשון וכלי בו שרוחצין גדול כלי ו י״א. סי׳ צבי חכס כמ״ש מיקרי דצינניס מציה לדבר בשבח גופו כל רחיצת להתיר יש וכה״ג
 משכחת לא ובאמבטי בספל אסיר צונן לתוך חמין דאפי׳ כיון פר״שי ז לרחיצה. ג״כ שני כלי הוא בסמוך שהזכיר וספל ועתו״ס,

 אסיפא סברת מי וצ״ל המעתיק טעית ח בחמין. י״ור פניו אפי' ירחץ לא וא״כ רתיחחן להפיג צריכין דהא מע״ש, הוחמו אפי׳
 שמעון כר׳ ודלא שרי חמין לתוך צונן אפי׳ לכוס כב״ה והלכה לרחיצה, צינן לתוך בחמין שרי לכ״ע באמבטי ט קאי. ארישא קאי

 כר״נדאמר ודלא חמין תוך צונן אפי׳ מותר ולספל דלכרם מוכח מזה י אסור. חמין לתוך צונן נמי לכוס וסבר ישא ר א דפל״־ג ״מ3
 דלא לרבא חזינא גרסתנו: אבל ורמ״בס. ר״יך שטת כך חמין, לתוך צונן ואוסר קאי( )דארישא בכוס אב״ה דפליג כרשב״ת הלכה
 ואוסר פליג אסיפא רשב״מ י״ל א״כ יוסף, דרב כהו״א ולא ככוס דינו ואס ככיס, דינו דספל קמ״ל דרבא לפרש ויש אחנא, קפיד

 להגאון אבל תו״ס. דעת וזו אר״נ. פליג ולא מאמבטי איירי לא דרבא וכר״נ, כמותו הלכה ובהא צונן לתוך חמין אך באמבטי
 יוסף רב סבר הול״ל: דא״כ קאי אסיפא ר״ש דקאמר הוא בעלמא תרוצא דלאו כאן, כדתסייס פליג ארישא רשב״מ במסקנא אך

 כב״ה אלא כרשב״מ הלכה אין וממילא וער״אש, להחרצן דידוע משמע קאי, ארישא אסיפא דקאי סברת מי לשון אבל קאי, דחסיפא
 מעי״ט שהוחמו בחמין הגוף כל רחיצת ביו״ט מתירין ורמ״בס הר״יך גס כ״ו. ביצה יב ל״ט. שבת יא כותיהו. ס״ל דרבא כיון

 וביצה ל״ט שבת ר״ן כמ״ש קר בזמן כמדורה מקרי נפש לכל שוה כחי הגוך כל דרחיצה שרי דחה״ח מדרבנן יג אסרו. והחו״ס
 חע״יט. בהיחמו והתירו שבת אטו בי״ט אסרו וחכמים גוף, כל לרחיצת להחס שרי דמה״ת וגאונים ורח״בס ר״יך דעת שכן פ״ב

 להחס אסור מה״ת הגוך לכל ודאי אלא י״ור? פניו והתירו ביו״ט שהוחמו בחמין הגוך כל ביו״ט אסרו לתה א״כ חתה ורשב״א
 היתר חצינו דלא שבח, אטו ביו״ט שהוחחו בחמין אסרו הגיף דכל וי״ל מעי״ט. בהוחס אך אסרו ומגזרה נפש, לכל שוה דאינו

 ומה ניו״ט. ל״ג מע״ש, בהוחס בשבת דשרי יד״ור פניו אבל הבלנים, מפני לאסור הוצרכו חע״ש בהוחס דאפי׳ גוך, לכל בשבח
 מיתר נפש באיכל וקצירה טחינה הראשיניס לדעת הגוך? וצורך נפש אוכל בדבר שבח אטו ביו״ט שגזרו חצינו לא רשב״א שהקשה

 שבח, אטו יו״ט גזרינן פר״ח ותרץ גז״לג? הוי והא יתלוש שמא ביו״ט אסורים הנישריס פירות ביצה ריש ואחרינן ח״הת ביו״ט
 בתים ברחיצה ה״נ א״כ גז״לג, חקרי לא ושבת יו״ט תו״ס וכ' שבת אטו ביו״ט אסרו אכילה לכורך אך כלים טבילת י״ח ובביצה

 אסור להמתיריס, אך מיהו מעי״ט. שהיחחו בחמין לא אבל שבח, משוס גזרו הוא, מחש נפש אוכל דלאו כיון ביו״ט שהוחחו
 שרי ולא וכו׳ תעי״ט נקביו שפקקו ברק בני של במרחץ מעשה ל״ט דשבת מהא מעי״ט בהוחם אך קבוע במרחץ ביו״ט לרחוץ

 מגזרה, אסרו ביו״ט הגיך כל דרחינת הגאיניס לדעת וקשה וסחיטה. הקרקע וסך מדיח משוס לחוש שאין לתרחץ חוץ אלא
 חייא רבי דחני הא לאוקס לי׳ ניחא לא החקשן? כפשטות הגזרה וקידם לרחוץ הו״לל גזרה, וקודם להזיע ל״ב בביצה מתרץ למה

 זיעה אסור אבל ברחיצה, ואסיר ביו״ט שהוחמו כחמין ביו״ט אס ע״ב ל״ח שבת במשנה ונזכרה מאוד שישנה רחיצה, גזרת קודס
כשהתפלל למרחץ נכנס דרבי הזיעה, על ולא הרחיצה על נגזר כבר ע״ב( ק״ג )כתובות ור״ח רבי דביחי ומוכח במשנה, נזכר לא
אך ביו״ט חמין להחס דאסרו הגאון וח״ש גזרה. קודס רבא וכדאמר לזיעה אלא לרחיצה לא כ״ז ברכות לה ומוקי שבח של

 בחמין רחיצה על שגזרו וכיון לשיטתו, שרי לזיעה בין לרחיצה בין דמה״ח כן, ומסתבר ח׳, ושבת ל״ב מביצה תוכח הכי להזיע,
מותר להזיע אבל לכ״נ, שוה שאינו אסור מה״ת הגוך כל לרחיצת ביו״ט להחס לתו״ס אבל גזרו. נמי לזיעה ביו״ט, שהוחמו

מגזרה אלא אסרו ולא נפש לכל שוה ותקרי לתענוג( רק רחיצה אבל לרפואה כ׳ )וברשב״א לבריאות להחס,דהוי ביו״ט תה״ח
 הגאון ודברי כהונה. בגדי בשו״ח ועי׳ ביו״ט טאבאק לעשן היתר ע״ז דסחך בפ״י ועי״ש ע״ב, ל״ט שבת כ״כ בהס, ירחץ שמא

 מביא
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 שאם נט״י, ברכות מעכב אינו ח התפלה מעכב שאינו וליכלוך מנוף וכל טהורים. מים עליכם וזרקתי ט״ש ויקיים אותנו יקדש

ידים. נטילת על מברך ואח״ב ידיו נוטל מטונפות ידיו ואם ידיו, נוטל ואח״ב ידים נטילת ברכת מברך מלוכלכות ידיו
 משטר כל וכל לילה הוי משטרות שלש אומר אליעור רבי ב תניא וכו׳. שהנהנים משעה א בערבין שמע את קורין מאימתי ך,

 הוא משל כארי ושואג יושב דהאי ז״ל גאון האי רב פרש וכו׳. ביתי את שהחרבתי אוי כארי ושואג הקב״ה יושב וטשטר
 שנאמר כענין הבית חרבן על תחנונים הלילה במשטרת לומר בישראל מנהג שיש הדבר וחורף נוהו. על ישאג שאג הקרא עפ״י
 או הגבר בקריאת המזבח את תורטין יום בכל ג דתנן פרקים שלשה כנגד האלה שאגות שלש לן חזי ואנן בלילה. רוני קומי
 בהן שנעשה אלה עונות שלש הקב״ה וזוכר ראשונה, מאשמורה וברגלים מחצות, הכפורים ביום מלאחריו, בין מלפניו בין לו סמוך

 ואמצעית הראשונה משטורה סוף השיב קא כי ד דאטרינן ממאי טלתא הא מסתייע ולהכי עליהם. ושואג במקדש עבודה
 לנו ויש תחנונים, של שעות והן הטובח, את תורטין שהיו עונות שלש להני הענין מכוון והכי אחרונה, טשטורה ותחלת דאמציעתא

 שחוק אין המקדש בית חריב ומכי עמו. מיצר הוא אף מיצר, ורבו רבו, לפני היושב לתלמיד משל המקדש, בית חרבן על לדאוג
 קומי שנאמר כנגדו שכינה בלילה בתורה העוסק ו חייא ר׳ תני הוה. בעולם פיו שחוק למלא לאדם אסור ה לפיכך לפניו

 על וחוב הבית. חרבן על תחנונים ולהרבות בטשמורות בלילות לשקוד ישראל בית חייבין אנפץ הני מכל וגו'. בלילה רוני
 ן חכמים תלמידי אלו בלילות, ה׳ בבית העומדים ה׳ עבדי כל ה׳ את ברכו הנה דכתיב קרבנות ובענין בתורה לעסוק חכמים תלמידי

 זה רב אמר גידל רב אמר ח ישראל על זאת לעולם וכתיב בעבודה, עוסקים כאלו הכתוב עליהם מעלה בלילות בתורה העוסקים
 הכתוב עליהם מעלה עבודה בהלכות העוסקים ת״ח אלו אמר יוחנן רבי קרבן. עליו ומקריב עומד הגדול שר ומיכאל בנוי טובח
 כשאינו אבל לפתחו המשכים ודוקא ט שיתפלל קודם לחברו שלום ליתן לאדם אסור — בימיהם. המקדש בית נבנה כאלו

 להכרו אדם יתן שלא עלמא נהיג והאידנא אדם. לכל שלום ומשיב הכבוד מפני שואל בפרקים י דתנן שרי לפתחו משכים
 כדאמר הסיד, נקרא בברכות זהיר שהוא מי כל יא. . . . ולא כריעה בלא לטב צפרך אומר: אלא תפלתו קודם עקר כל שלום

 אדם וחייב יג. דברכות טילי לה ואמרי דאבות טילי אמר רבא הנזיקין, טילי לקיים חסידא לטהוי דבעי מאן האי יב הונא רב
 ברכות מאה ותקן עמד יום בכל מתים מישראל טו בחורים מאה בימיו שהיו ישראל מלך ודוד יד יום בכל ברכות מאה לברך

 שם צריכה ברכה וכל טתסיא. דטתא מתיבתא ריש נטורנאי רב פרש כך מאה. בגימטריא על על, הוקם הגבר נאום שנאמר
 רבי יו דבירושלמי ותו לי', דחי הגמרא דסתטא יוחנן, כר׳ רבותא פסקו מלכות צריך דלא לרב אביי דסייע ואע״ג טו ומלכות

 אלהי ארוממך דכתיב טעטא תנחוטא ר' אטר ברכה אינה מלכות בו שאין ברכה כל בשמי׳ אטרי דרב תלמידי יהודה ורב זעירא
 תמיד שרגלים ובמקומות ורגליו ידיו פניו יטול בהשכמה בשחר יז. עלמא נהיג והכי פליגי, לא ולדידהו שמך, ואברכה המלך

 לשכוי, נתן אשר נשמה, המחזיר יצר, אשר ידים, נטילת יט ברכות י״ט אלו מברך כך ואחר יח. לרחצם צריך לא מכוסות
אוזר צרכי, מכל חסר שלא גבר, מצעדי מכין הארץ, רוקע כפופים, זוקף ערומים, מלביש עורים, פוקח עבד, אשה, גוי, עשני שלא

ישראל
אשכול נחל

 גס יוכל בו להתפלל אסור שאין וכמוהו מטיט טכוף< ידיו טל יש אס ופרושו הגאון דברי זה גס ה בקצור. פ״ב ביצה הרי״ף מביא
 נוטל ביותר מטונפות הס אס אבל לטשייחן, טובר הברכה שתהא כדי החוצץ( )ומסיר כדין ידיו נוטל ואח"כ נט״י ברכת לברך

 הנטילה אחר דמברך ס״ל האי רב אבל הראשונים, דטת כאן שמ״ש להפך, נזכר קצ״ו תשובה ובשטרי מברך. ואח״כ ומטהרן ידיו
טקר. ידיס דנגוב

 ברכות ריש נתן רבי משנת בספרי וטימ״ש הקדמון כנוסח בשחרין שמט קורץ מאימתי לקמן וכן בטרבין גורס רבנו ב/ ברכות א
 חרמו דאס הסוף, חשב ראשונה באשמורה דקאמר הא מיושב בזה ור״ל שס, ד כ׳. יומא ג ג'. דף שם ב טובא. דנ״מ
 דאמציטתא, אמצט חשיב להכי חצית, שהיא באמצט והיינו שני׳ במשמורה חרמו וביה״כ תרמו, משמורה בסוף ראשונה במשמורה

 שכינה ופרש״י ט״ב ב ל" תמיד ו ל״א. ברכות ה ג׳. משמורה תחלת חשב להכי בראשיתה, לתרוס רגילים באחרונה חרמו ואס
 שמזבח מכאן זמן בשוס יפסקו כלא כתיב קרבטח ואצל ב׳ ב׳ הימים דברי ח ק״י. מנחות ז ה׳. פני נוכח קרא דמסייס נגדו
 מותר לפתחו משכים אינו שאס לדבר. טטס ידטנא ולא וצ״ל: תיבות ד׳ נטשטשו יא י״ג. שס י י״ד. ברכות ט למטלה. בנוי

 לטיל אמ״ש קאי ן, י נזיק .ד מילי יג יהודה. רב וגרסתנו ל׳ ב״ק יב הגאון. בשס פ״ט סי׳ ב״י וכ״כ בכריטה אפי׳ שלוס לומר
 ולפניס מיסר דברי דאבות, מילי תקלה, מהם יבא שלא בשדותיהם המזיק דבר וכל קוץ כל מצניטיס הראשונים חסידים :,מיני

 חהליס שנקרא דוד שחקן יוס בכל ברכות ק׳ לברך ברכות ד מילי חסיד. שלך ושלך שלך שלי כגון באבות השנויים הדין משורת
 ק׳ ימיתו אס רבותא דמאי נפשות, ק׳ מ״ו סי׳ טור שהביא מנוסח יותר מדויק זה נוסח טו מ״ג. מנחות יד חסיד. פ״ו

 שיאל אלקיך ה׳ מה מדכתיב יליף ובגמ׳ .המגפה נטצרה התקנה שאחר כ׳ בו ובכל ה׳( ד׳ א׳ )מלכים כחול רב מטס נפשות
 מסיפק ור״י ור״יף, האי רב הס שהביא רבותא יד .הרואה ר״פ יו .ט״ב מ׳ ברכות טו .בתו״ס ט״ש מאה אלא מה א״ח מטמך

 כי קינו 'לכבוד פר״שי למטנהו ה׳ פטל כל שנ׳ קונו בשביל יוס בכל ורגליו ידיו פניו אדם רוחץ ט״ב נ׳ שבת יח טר״אש. בדבר
 אבל רגליו, לרחוץ שצריך הביאו לא הפוסקי׳ בטולמו. לו שככה ברוך אומר נאות בריות הרואה וטוד האדם את טשה א׳ בצלם

 הביאו׳ "^ונ למה. רגליו תמה וראב״ד ורגליו. פניו בשחרית אבל ידיו אלא רוחץ אינו תפלות בשאר דחפלה: פ״ד רמ״בס
 דבמדעות יוכיו ו׳וידי דפניו דומי׳ מגולות הס אס אלא איברים משאר יותר רגליו שירחץ סברא דאין כאן כרבנו דס״ל רגליו הפוסקי׳

 אס הוא וגנאי מגולה למטלה הרגל שכל סנדלים רק להם הי׳ לא ש״ס חכמי בימי ובפרט בבבל אבל רחיצה, א״צ הן מכוסות אלה
 משים אלא השיג לא והראב׳ייד הביא. הגמ׳ דין והרמ״בס הוא. פחיתות מזוהמות ברגליו להתראות לשבת: במאירי וכ״כ נקי אינו

 שנא ומה כ״מ, כמ״ש ש״א גבר ילבש לא משיס בזה שאין קמ״ל יום כל רחיצה היתר אלא לתפלה כלל אתמר לא דברייתא דס״ל
הנותן ברכות מ״ג. ומנחות ס/ י״א, ברכות נזכרו יט למצחו. סמוך תפלין שמניח כיון חפלה צורך ודאי דזה פניו, על השיג
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הכולל

 טשגחינן י^א מוסיף או דגרע ומאן י״ט. הרי התורה, ברכות וג׳ מעיני, שינה המעביר בתפארה, ישראל עומר בגבורה, ישראל
 ברוך אומר תרנגולא קול שמע כד א דאטרינן הא ואמרי דמדקדקי חכמים מקצת ואיכא הגמרא. מגרסת להו כתיבנא דהנהו בי׳

 ולא תרנגולא/ קול שמע דלא היכא צרכי, מכל חסר שלא אומר מסאני סיים וכי כפופים, זוקף אומר זקיף וכי לשכוי, נתן אשר
 אדם וצריך יום, כל בראשית מעשי מחדוש כולן ברכות דהני הכי, לן חזי לא דעתין לעניות ואגן מברך, לא מסאני סיים ולא זקיף

 ומברכם טסאני, סיים ולא לבש ולא פשט ולא זקיף ולא תרנגולא קול שמע שלא אעפ״י כך, על קב״ה קמיה ולשבוחי לחדרי
 ב. יום בכל מברך התורה ברכת וגם ז״ל. עמרם ורב גאון נטורנאי רב כתב וכך היום, מן הלילה פרוד ובעת חדוש בעת בעונתן

 אל ידיו את אהרן וישא דכתיב העבודה אחר כהנים ב' אמרו שבמקדש כהנים ברכת ואח״כ תמיד בפרשת בשחרית לפתוח ונהגו
 ומועדים, חודש דדאש מוסף פסוקי לומר מנהג אין אבל השבת. וביום מוסיפין יש ובשבת ג. החטאת מעשות וירד ויברכם העם
 לקרותה, יום בכל ם״ת טוציאין ואין יום בכל השייכת תמיד פ׳ אבל במועד, מועדים ופ׳ חודש בכל ר״ח פ' תורה בספר שקורין כיון

 פרק עם בהשכמה לאטרם תקנו ד ענין שאינו מה להוסיף ולא בס״ת לקרותם תקנו ולא פסוקים ב' אלא אינו שבת מוסף וכן י
 זאת העולה, תורת ואת ה כדאמרינן יום בכל הקרבנות כל להזכיר לאמרו תקנו הקרבנות כל סדר שהוא זה ופרק מקומן. איזהו
 כאלו אשם בתורת חטאת, הקריב כאלו חטאת בתורת עולה, הקריב כאלו עולה בתורת העוסק האשם, תורת זאת החטאת תורת

 במקרא לעסוק ישראל כל חובת לצאת בהן נדרשת שהתורה המדות שבתוכו ו ישמעאל רבי מדרש לומר ותקנו אשם. הקריב
המערכה וסדר וכתובים נביאים מתורה יום בכל שיקרא ח השבוע ימי לז׳ סדר תקן ז״ל הזקן אליהו ורבנו ז ובמדרש במשנה

אשכול נחל

 ח״ט גומל בא״י בגח׳ גרס שלא נמי ומשמע ח״ו סי׳ כב״י ולא אבודרהס כמ״ש בגח׳ גרס שלא קחשיב לא אסירים ומסיר ליעף
 ומג״א לסרך. א״צ הלילה כל נעור אס משמע בש״ע בלילה. ישן לא אס אף ב ס'. רכוס3 א הר"אה. שהביא אומרים כיש

 א״כ השהר, ברכות כשאר זו ברכה שקבעו בבוקר, שמברך מה ע״כ הפסק, הוי לא דשינה לברך א״צ ביום ישן דקיי״לן כיון חמה,
 מיאש שאינו שניח, אצ״ל וחוזר, ממשנסו כשמפסיק כ׳ י״א רכוס3 דחו״ס ונ״ל לסרך? צריך יהי׳ היום כשהאיר בלילה ישן שלא אף

 וכ״כ כעס. בכל לברך וצריך קבועה, שעה סוכה לאכילס אסל היום, כל בה כעוסק והוי ולילה יומס והגיס כד׳ הסורה מן דעסו
 סחלס הוי ומניחן כשחוזר ראשונה, בהנחה י״ח יצא דכבר כיון בכ״פ לברך צריך ספלין מניח פעמים כמה אס בסוכה: ריטב״א
 אפטר לא מנא האי מ״ח בלילה, מציצית פטור דגברא אף בשחריס, לברך אין הלילה כל טליס עליו הי׳ אס ח׳ סי׳ ועטו״ז מעשה.
 בו והגית עליו, חחיד החיוב הרי יום בכל התורה ברכס חברך לחה א״כ ומקשים יום. כסוס שהוא בלילה כשלובשו אפילו מציצית

 הפסק בלי לומר א״א ולילה יוחס בו דוהגיס ולק״ח החצוה? שעשה לאחר ברשות לסלקן שיוכל ותפלין לציצית דומה ואינו ולילה, יומס
 צורך אין יום שינת אבל לישן, ב״א שדרך בשעה פטריה ורחמנא חד״ת, דעתו מזיח כשישן וע״כ בשכבך, אחרה והתורה לישן דצריך

 מחנה, דעתו להזיח דאסור התורה לברכת הפסק אינה יום שינס אחרו נהכי. מד״ס, דעסו להזיח רשוס לו ניסן ולא נ״א, לרוב
 אינו הלילה, כל נעור אס אבל הסורה, ברכס בהקיצו שיברך בלילה כשישן תקנו לכן מפסיק, דברשוס הפסק הוי לילה שינס אבל

 שחריס ק״ש אלא קרא לא אפי׳ צ״ט בחנחוס ודאמרינן כ׳. ולילה יוחס דוהגית חד״ס דעסו ליאש לו אסור שנעור זמן דכל חברך,
 ת״כ3 ג מחנה. דעסו ליאש אסור ועכ״ס לו, א״א אס היינו הביאו( לא והרח״בס הסח״ג )והביאו וגו׳ ס״ס ימוש לא קייס וערביס

 ובחגלה ויברכם. ידיו וישא ואח״כ החטאס חעשוס וירד אלא לומר ראוי ואין מסורס, מקרא זה ויברכם, א״י אהרן וישא שמיני פ׳
 חגלה סו״ס מ״ש עפ״י יובן ד .העבודה עשה שברכם קודם ש״ח לעשוס, כסיב ולא החטאס מעשוס וירד חדכסיב הכי מדייק י״ח

 בפרשה להסחיל רצו ולא לקרוסה, סקנו לא לכך חג״פ פחוס בסורה קורין ואין פסוקים ב׳ אלא השבס וביום ׳בפ שאין כיון כ״ג:
 צריך שבס בשל קרינן ואי הפרשה, מעין שבס בכל להפטיר שצריך לפי ועי״ל מענינו. הוי דלא חטה בשל לסייס או מעלה של

 כדאי׳ לכפרה שבאים בקרבנוס אלא שני׳ בס״ח קורץ שאין ועוד א׳. מענין הפטרוס כל ויהיו חשבת, דהיינו חיני׳ בדסליק להפטיר
 עונותיהם, על ומוחל הקריבום כאלו עליהם מעלה קרבנוס בסדר קורץ אס לאברהם קב״ה אמר ל״א, ומגלה כ״ז תענית

 בגח׳ ק״י מנחות ה במדרש(. אי׳ זה מאחר דברכוס פ״א שכ׳ תר״י על )סחיהני עולות שהם לכפר באין אין שבת וקרבנות
 חובן. אינו וכן לשין המכחישים, כתובים שני וכן שסיים ומה ויקרא. ריש כהני׳ בתורת ו העולה. סורח זאס לדפוס שכחו

 הכרובים, שני מבין נאחר ולהלן מועד, מאוהל א״ח ה׳ וידבר בי׳ דכסיב ויקרא בריש הברייתא הביא לכך מר״ב חה״רס בשם ומצאתי
 והיא שם, ר״שי כח״ש הכרובים שני מבין הקול וישמע א״ח אל חשה בבוא נשא בסוף הג׳ הכתוב המכריע ובא זא״ז, המכחישים

 כלאיס במשנה כמוהו אלף בלא וכן שכתוב ואף וכו׳ המכחישים כתובים ב׳ תמצא ויקרא בתחלת ר״ל וכאן מסיים: לכך י״ג, המדה
 מזכיר אינו תמיד בפרשת ר״ל ח ל׳. קדושין ז נפתח. וצ״ל משובש בצירי וכן והנקוד בירושלמי, תמיד כחוב וכן ובקינין א׳, פ״ג,
 שזכה חי תני׳ יום: בכל לומר בסדורו חקן והוא וכו׳ קטרת נרות, הדשן, תרומת במקדש, שהיו עבודות שאר ולא תמיד קרבן אלא

 וקטרת תה״ד פ׳ ואח״כ נ״ט( )פסחים וכו׳ קודם דבר לך אין וח״ר ול״ב( כ״ז )יומא המערכה מסדר הוי אביי הדשן, בתרומת
 בחהר״של כנזכר הגולה מאור ר״ג תלמיד האי רבנו של אחותו בעל יקותיאל רבנו של אחיו מנחם ב״ר הזקן אליהו ר׳ והוא וכו׳.

 למחזור י״א לפרט, מ״ו ה״א משנת קלף על כ״י בעירנו ויש האי. רבנו אצל חק״ז סי׳ ברקנטי נזכר מנחם ר׳ ואביו כ״ט. סי׳
 ויוס יום לכל ייעד הזה ובסדר השבוע" יחי ז׳ לכל מנחם ב״ר הזקן אליה רבנו סדר "נשלם כתוב: ובסוף זה, סדר בו נכתב רס״ו

 לכל א׳ סדר והקטרת, הקרבנות ופ׳ מתמיד ומשניות המערכה סדר אבל לחברו, שוה יום ואין יום, של ומזמור מחנ״כ פרשיות
 המחבר חי יודע שאינו כ׳ נסדורו ויע״בץ ראשון. ביום כחו יאחר זה תמיד: כחוב וכו׳ השלישי וליוס השני ליום הסדר ובסוף יום,

 הקרננות אצל ישראל של חעחד היי בהמ״ק שבזמן לפי מעמד, קראו והאחרוני' סדר, קראו הראשון ר3החח מעמדות. קראו ולמה
 בראשית. ממעשה יוס לכל א׳ פרשה נקבע אליהו ר׳ בסדר ואף בראשית, במעשה יום בכל וקורין בתענית כדאי׳ ישראל כל במקום

נעשו? יום בכל הפרקים בכל הנתונות עבודות הלא יוס, לכל אחד פ׳ שלנו במעמדות תמיד מ׳ פרקי חלוקת על יע״נץ שחחה ותה
 בסדר



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר יי
 פה, על אלה פרשיות לומר נהגו א פה על שבכתב תורה אומרים שאין אע״פי ופרשיותיהן. במקדש שהיו עבודות כל הכולל

 אפשר, דלא משום הפקודים שבחומש ובעשור ב פה על שקרא גדול בכהן ומציגו ספרו. ואחד אחד כל שיביא אפשר שאי
 לאטרן רשאי אתה אי שבע״פ דדברים אע״ג התלמוד כל וכתבו לה/ לעשות עת משום ג ואגדתא אפטרתא ספר שהתירו וכמו

 מישראל. תורה תשתכח ולא ד אחת אות שתעקר מוטב אמרו בתורה, לעסוק לבא אימעוט הגלות שבשעבוד שראו משום בכתב,
 שנפתח כיון צבור שליח ה, ו״ל גאון שישנא לרב בתשובה וכן פה על אחת תיבה לקרוא אסור לפניו וס״ת הקורא חון אבל
 הדברים שהיו מלמד האלה, מאי האלה, הדברים כל את א׳ וידבר דכתיב הכתב מן שלא אחת תיבה אפי׳ לומר לו אסור ס״ת

הוא. א׳ מכתב והמכתב וגו׳ והלוחות וכתיב הכתב מן דבריו כל שיהיו בתורה הקורא צריך לפיכך אמרן הכתב ומן לפניו כתובים
 לפניו לומר י דוד תקן ביריעה האדון שהי׳ השנים שכל נראה הטעם בשמו. קראו לה' בהודו פותחין ישמעאל ר' מדרש אחר

 שירו הערבים בין ובשל תרעו, אל עד מהודו אומר הי׳ השחר שבתמיד ז עולם ובסדר ו יוחסין בספר ככתוב זה מזמור
 כמו: דרהטי, פסוקי ושאר ה', רוממו מוסיפין ואנו זה. גם אומרים הקרבנות פדר שאמרנו ומפני לה׳. והלל עד הארץ כל לה׳

 ברכת שהוא שאטר בברוך ופותחין מפיך. זזים יהיו לא אלו פסוקי׳ ח בירושלמי כדאי׳ בוטח א״א צבאות ה׳ עטנו, צבאות ה׳
 ברכה חכמים ותקנו יום. בכל הלל גוטרי עם חלקי יהי ט יוסי ר׳ כדאטר הלל נקראו הנשמה כל עד לדוד טתהלה דזטרא דפסוקי ההלל,

 אומרין לדוד תהלה וקודם יא מאמרות עשרה כנגד ברוך פעמים עשר שאמר ובברוך י. המצרי הלל בקריאת כמו ובסוף בתחלה
 סוף עד שאמר מברוך לאשתעויי אינש מבעי ולא לדוד. שבתחילה פסוקים כ״א כנגד יב אזכרות כ״א פסוקים שבאלה כבוד, יהי
 הדין מצד והיה יתפלל. ואח״ב מקום של שבחו אדם יסדר לעולם יג כדאטרינן תפלה צורך שאמר דברוך דתפלה, ברכות י״ח

 לומר והמחוור הים. ושירת הגדולה ה׳ לך להוסיף: שנהגו אלא דזמרא פסוקי סוף שהוא ת״י, הנשמה כל אחר ישתבח לומר
 לבדך ה׳ הוא אתה יאמרו התפלה ואחר ישתבח עליהן ולומר דוד משירי שהן וגו׳, לך אנחנו מודים אלקינו ועתה אחר ישתבח

 דאץ בעשרה ברכו ואח״ב קדיש ואומר צבור שליח ועומד יד. בירושלמי כדאמרינן יפסיק לא אור ליוצר ישתבח דבין והשירה, וגו'
 מקדישים שמלאכים להודיע אור ביוצר קדושה ומזכירים טז. ה' ברכו במקהלות דכתיב טו מעשרה פחות שמע על פורסין
 מטליכין וישראל המלאכים. אלו אלקים בני כל ויריעו והדר ישראל, אלו בקר, כוכבי יחד ברן יז כדכתיב ישראל כמו הקב״ה
 לעולם, ה׳ ימלך פסוק וטוסיפין פסוקים בשני וברוך קדוש אוטדין אנו י״ח ובתפלת שטים, מלכות עול שמקבלין שמע בקריאת הקב״ה

יח. וברוך קדוש אחר לעולם ה׳ ימלך להזכיר לנו אין לקב״ה טשבחין שמלאכים מה אלא טזכירין אנו שאין אור יוצר בברכת אבל
אחר

אשכול נחל

 שירח והיא השבוע, יחי לז׳ האזינו פ׳ אליהו ר׳ שסלק וחה יום. לכל קבע המקדש ועבודת תמיד מעשה כל אליהו ר׳ בסדר
 לקיים: השביע יחי לי׳ השירה סלק בא, לכפר דלאו לעיל חו״ס של חעעס שבת, ף לחוס סדר תקן שלא כיון ה״ט שבח, מוסף
 פה ענ לאחרן רשאי אתה אי שבכתב דברים הדברים, פי על כי וגו׳ לך כתב דכתיב ס׳ גיטין א בב״י. לעד הזאת השירה ח״ל למען

 שלא בס״ת לקורא אלא פה בעל אסיר שאין בסמוך רבנו דעת וכן מירושלמי הביא הב״י בכתב. לומר אא״ר פה שעל ודברים
 דתפלה ב בפי" רמ״בס, דעת נ׳ וזה נפניו, ס״ח באין התירו לכך אסמכתא, וקרא מדרבנן אלא אסירו שאין ונ׳ הוא. ססר יאחרו

 וח״ה• ק״ש בהל׳ ק כיתב הי׳ בע״פ, קריאה תמיד לאסור דעתו הי׳ ואלי איירי, בקה״ת דשם בע״פ, יקרא נא בחורה הקורא כ׳
 קרא נאסרים, ובין נעצמו בין לסלק ניכל האיך קשי׳ ואי י״ס, רבים להוציא אנא אינו בע״פ לקרות דאסור קכ״ס סי׳ ביראים ח׳ שוב

 יוכלו לא חה״ת, ואי ע״פ. לכ״ג התירו צבור כבוד ומשוס הכתב, חן לקרות חצוה ע׳: יומא ובת״י הוא. אסמכתא נאחר? סתחא
 יה״כ פ׳ חית באסרי שקרא ע׳, יומא ב ב׳. ס׳־א ותש״בץ ע״פ קורא הטעיות דחגלה: פ״ב במרדכי ועי׳ ועשה. בקוס לעקור

 מצד הפטרות ספר ג ע״פ. לקרות הוצרך כבודם, מפני בצבור ס״ח גוללין שאין וכיון פנסס, בפ׳ לסדש בעשור גם לקרות וצריך
 ה׳. גטין וגו׳ עת משוס והתירו לכתוב אסיר נחי שע״פ תורה אגדחא וספר חגלה, מגלה תורה כוחבין שאין כותבין אין הדין

 דברים לכתוב דהתירו חהס שבכתב תירה ע״פ לקרות היתר לחד רבנו חשובש. ודאי תורה תעקר שלני גת׳ ונוסס י״ד, חמורה ד
 סכמים שהתירו בגטין שהביאו כיון נע״פ. לקרות שאסור ורא״ש ר״יף הביאו שלא בזה ויתישב סמכו. קרא אסד דתרתי פה שעל

 ס״הד. עי׳ גאין עמרם רב אבי שהיא לומר קרוב ה נע״פ. לקרות מה״ט נחי שרי חחילא לעשות, עת משוס הלכות לכתוב
 גיהו ומאי דזמרא בפסיקי יוסי ר׳ קאחר כי התם ומפרש קי״ס, שבת ט עוחדין. אין ר״פ ח פי״ד. ז י״ו. א׳ הימים דברי ו

 מה על או ממצרים ישראל בצאת בו שכתוב לפי המצרי ונקרא במועדים, שאוחרין ההלל הוא י הנשמה. כל עד לדוד מתהלה
 העולם, בהן שנברא יא קי״ס. פססים קל״ו מזמור שהוא הגדול תהלל ולהבדילו ממצרים כשיצאו אמרוהו ישראל קי״ז פססיס שאמרו

 אחה וגו׳ ואתסנן כדכתיב ל״ב ברכות יג אלקיו. ש״ה העם ואשרי יה לו בסר יעקב כי נחי קסשיב יב ל״ב. ור״ה פ״ה אבות
 מעורכי חוזר ליוצר ישתבס בין השס דחפלה פ״ז הג״חיי הביאו יד וגו׳. נא אעברה בתריה וכתיב וגו׳ גדלך את עבדך את להראות הסילות
 בתוך ונקדשתי קרא חייתי שם בגח׳ ט! כ״ג. חגלה טו שבידו. מעברות הירא זה לביתו ישוב לבב ורך הירא כמ״ד מלסחה

 בעשרה, סתנים דברכח ז׳ כתובות ח״ד סד יליף במקהלות מקרא אבל בעשרה, דוקא הוא ישראל בני דחוך מגז״ש וילפינן ישראל בני
 'ע״כר נה^ה רבא מרןא ל ברכוח ר״ע סמר וכך שבים עוברים על קאי דבמקהלות וקרא מבועז, ילפינן אלא כן, קיי״לן לא ואנן
̂ יש ןרן^?ס 7ע ןרחיס3 השס מזכירים מנסכים שאין נדרש הכי צ״א בסולין ל״ה, איוב ין לישב. שיש בחו״ס ל״א סוטה ועי׳

 שאנו. לפי פילאט: אבן בשם בכלבו מצאתי שלנו? קדושה סדר קודם מקדישין שמלאכים אור ביוצר מספרים אנו לחה וקשה למטה.
 תדי מעלה צבא ולשאר לשמש עובדים האומות חן ויש כרצונו, והגלגלים השמש ומנהיג יום בכל כולו לעולם שמאיר להקב״ה חשבסין
ומחליכין חקדישין מעלה צבא שכל מספרים מנו לכך הבורא, בחצות אם כי והגלגלים השמש ירוצו ולא הבל שזה להודיע

 בררא חצינו שלא יה מקדישים. שהמלאכים הזמן בס לא שעדיין אף אור, ביוצר כן מספרים אנו זה ומטעם ע״כ. הכל ובורא אדון
1 שמלאכים



1 שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
בן יצחק ר׳ מהרב ושמעתי א. הללויה בתר הללויה לשלשולי הללויה, וט׳ יה נברך ואנחנו פסוק טוסיפין לדוד תהלה אחר

אתר לכך הבא, עולם בן שהוא מובטח יום בכל לדוד תהלה האומר כל ב שאמרו מפני זה פסוק שטוסיפין ז״ל לוי מרון
מש*ח של באורו אור יוצר ברכת חותמין ואין הבא. לעולם לאומרו שנזכה מעוע״ע, יה נברך ואנחנו מבקשים: אנו שאטרנוהו

בא״י ד חסדו לעולם כי גדולים אורים לעושה פסוקא: האי נימא אמרו, ואם לאורו, ונוכה ג תאיר ציון על חדש אור כגון
 אהבתיך. עולם ואהבת כתוב וכן ה כרבנן דקיי״לן עולם באהבת אלא רבה, באהבה מתחילין אין שני׳ ברכה המאורות. יוצר

 לברך א״צ ק״ש שקרא לאחר התורה, ברכת לברך צריך ק״ש שקרא קודם לשנות השכים ר לקמן דקאטר הא יצחק ר׳ הגאון וב'
 רבה, דאהבה דשטעתא מרי והוא הוא, שמואל מימרא דההוא רבה, אהבה לומר שצריך ראי׳ לאו רבה, באהבה נפטר שכבר

 בעל נוסח ובתר עכ״ל גריר דשמואל אעיקרא רבה אהבה הכי בתר דטשתכח מאי וכל דרבנן כוותיהו ותניא עלי׳ פליגי רבנן מיהו
 ח גריר שמואל בתר וטרי דשקל מה כל למיטר לן ודחיקא ז סייעתא ולא קחזינא פלוגתא אחרים ולספרים ב״ב. הלכות

 ובערב רבה, אהבה בהדי׳ בתראי אמוראי אדכרו שחר דגבי רבה אהבה בשחר לומר פשר הגאונים עשו יפה דעתין ובעניות
 איברים רט״ח כנגד תיבות ורט״ח ט שבשדרה חוליות י״ח כנגד אזכרות י״ח בה שיש תכוון שמע בקריאת כרבנן. עולם אהבת

שלי, את שטור הקב״ה אטד יא אמרו שהרי בעיניך קל זה דבר תהי ואל ה׳, תאמרנה עצטותי כל שנאמר מה לקיים י שבאדם
באגדה אמרו תיבות, רט״ה אלא בק״ש שאין ואעפ״י איבריך. רט״ח אשמר ואני שבק״ש תיבות רט"ח שמור שלך, את ואשמור

 ואומרים שחוזרין מקומות ויש רט״ח, להשלים אמת אלקיכם ה׳ חוזר: ש״צ שיהא תקנו הראשונים חסידים אמרו עקיבא ור׳ נחמי׳ ר׳
 יב אמן במקום והוא שמע, קודם נאמן מלך אל תיבות ג' להשלים אוטרין ובצרפת מנהג. ואינו להשלים, לאלקים לכם להיות

בבונה לעצמו אמן עונה יחיד מקומות בג׳ יג דסורא מתיבתא ריש נחשון ב דר משמי׳ ואמרו ישראל, בעטו הבוחר ברכת על
ברכותיו אחר אמן העונה יד אמרו דבהדי׳ קחזינא לא טעטא ואנן ישראל. עטו ובאוהב באהבה ישראל בעטו בהבוחר ירושלים,

 שהוא כיון ברכותיו, כל גמר אחר דשרי אטרי רבותא ומקצת המזון, דברכת ירושלים בבונה אלא משובח אמרו ולא מגונה זה הרי
 אמן, עוגה אם הוא מגונה ק״ש דברכות באמצעית קאי הכא אבל בברכה, וגוטרן דזמרא פסוקי כל שמסיים ישתבח כגון בסוף

— טו. נאמן מלך אל יאמר שלא וטכ"ש
מאימתי

אשכול נחל

 ס׳ האשכול• בעל בשש שכתבו הכלבו בשש נ״א סי׳ ב״י מביא להלן ומ״ש זה דבר א וברוך. קדוש אלא ימלך אומרין שמלאניס
 לכך יום. בכל המתחדש האור על וקאי המאורו׳ יוצר שהיא הסתימה, מעין שאינו ג ד׳. ברכות ב בידו. הי׳ לא עצמו האשכול

 אין דברכוח: ספ״ק בירושלמי קשה ד נ״ט. שי׳ ע״טור סעדי׳ ורב רש״י כ״כ ונו׳ תאיר ציון על חדש אור סתימה קודש יאמר לא
 בקרא, כאמור :ולסיים בקשה לומר דמותר ונ׳ ת״ב? בהל׳ רבנו והביאו פסוק על ברכה סותמין שאין פי׳ ברכה, פסוק אומרין

 בא״י. ומסייש וגו׳ ה׳ נאוש לה אהי׳ ואני כאמור נסס: ובתפלת בא״י, וגו׳ ואכלת ככתוב בב״המז: וכן בברכה, אס״כ ולסתום
 נכלל זה שבכלל גדולים אוריש לעושה ככתוב סתימה קודש יאמר לאורו, מהרה ונזכה וכו׳ סדש אור אמר אס רבנו כוונת וה״נ
 ברכות ה ככתוב. תיבת בלי אמרו אס אלא בפסוק לסייס קאסרי ולא הסתימה, מעין הסיוס והוי ציון על סדש ואור היוס אור
 שני׳ ברכה גורס: ה״ג ז בתורתך. עינינו והאר וכו׳ להבין בלבנו ותן בה שאומר רבה באהבה נפטר להכי שם, ו ע״ב. י״א

 רבה, אהבה אמר שמואל נוססנו: אבל עולס. אהבת אלא א״ר אומר אין חנ״ה עולס, אהבת ורבנן רבה, אהבה אמר שמואל
 בברייתא פלוגתא איכא זה לנוסח א״ע. אמרי ורבנן רבה אהבה אלא עולס אהבת אומר אין תנ״ה א״ר, לברי׳ אורי אלעזר ר׳ וכן
 דמימרא, מרי דאיהו גריר שמואל בתר י״ל רבה, אהבה לקרות: דהשכיס במימרא דנקט בהא אס אף כלומר ח סייעתא. ולא

 בתר רבה, אהבה דנקטי י״ב ותסלת י״א דף בסוף דש״ס וסתמא יוסף בר יצסק כרב אסריס אמוראים דאף לומר דוחק ח״מ
 מדרש יא מ״ה. בכורות כ״ג, מטת י דחפלה. ברכות ס״י גבי כ״ס ברכות ט גרירי. הלכחא בתר אדרבה גרירי, שמואל
 קרוב נפטר נסשון ורב קצת. בשנוי סייס אורסת עי׳ יג נאמן. מלך אל אמן: מאי קי״ט שבת יב עב״י. רות ומדרש הנעלם
 להסליפו שלא והזהר ע״ב. נ״ס וע״ז מ״ז סולין בתום׳ נזכרו ושניהם בסורא. גאון האי רב הי׳ ובנו אלפים ד׳ אסר לתר״ס

 ברכות יד ד״א. אסר לתש׳יס קרוב לגאון ונתעלה בפומבדיתא, גאון שרירא ר׳ בן הוא זה כי מפורסס היות גאון האי רב עם
 ברכותיו דגמר היכא כל ורא״ש וה״ג ור״ס ר״שי דעת שני׳ ושיטה ירושלים, בבונה דוקא שם תוס׳ דעת היא שמביא א׳ שיטה מ״ה,
 אסר אמן ענה הר״אש נ״ט ס״ס עב״י הברכות. באמצע שהוא בעמו הבוסר אסר אסור ולכ״ע עצמו. ברכות אסר אמן עונה

 קודם ברכותיו כגמר והוי בפ״ע ברכה אלא לק״ש ברכה הבוסר ברכת שאין דס״ל עצמו, ברכת על אפי׳ ענה תרוצא לסד הבוסר,
 משאלת גרע דלא ליכא והפסקה ש״ל, ברכת אסר אמן לענות מותר אבל עצמו ברכות אסר אלא אסור שאין ס״ל ב׳ ולתרוץ ק״ש,
 נאמן,' מנך אל אמירת עס תיבות רמ״ס שק״ש אי׳ ובתקוניס שבתנסומא תמוה מ״מ טו לק״ש. שני׳ ברכה בין דמפסיק שנוס
 ובילדוהי לק״ש. עילם אהבת בין נאמן מלך אל לומר בעיירות הי׳ מנהג בקצור: וז״ל רמ״בן בלקוטי ומצאתי הוס? נושן ישן א״כ

 סמוכה ויציב אמת ברכת עשו ולהכי ז׳( )פססיס לפניהם ברכה טעונות המצות שכל לק״ש מצויה ברכה עולם אהבת לי, נתקשה
 למצוה הברכה בין עצמו ברכת אסר אמן ועונה פירות על או המצוה על המברך הוא ברור לק״ש, זו שברכה וכיון לסברתה,

 או בנביא או בתורה וקורא כפיו והנושא החיבה לפני והעובר שמע, על הפורס פ״ד( )מגלה בירושלמי כדאי׳ הוא גמור טועה
 וברוך טול בשמעתא וה״נ לברך, לחזור וצריך הפסק שהוא וכדומה עצמו, ברכת אסר אמן יענה לא מהמצות אסת על מברך

 בידינו הלא מקשים הצרפתים תלמידי וראיתי בא״י. אלא בספרד ואינו הוא טעות ואמר הלוי מאיר ר׳ להרב ושאלתי מ׳( )ברכות
 הי' לא הראשונים בדורות זה. נולד מהיכן מודיע אני עכשיו משלים. נאמן מלך ואל תיבות רמ״ס בו יש דק״ש אגדה מדרש
 עולם אהבת חברך הי׳ והסזן אמן. עונים והן כלן הברכות כל לפניהם אמר ם״צ אלא הברכות, בעצמן חברכין הצבור

דברטת פ״ג לירושלמי )רמז בפיו משנן שיהא ויחיד יחיד כל על מוטלת כמצוה שיהא בפיהם, ק״ש וקורין אמן עונים והצבור
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שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 שבהנץ ביום, מתפלל ונמצא לתפלה גאולה שישפך כדי החמה הנץ עם אותה גוטרץ ותיקין א כשחרין שמע קורץ מאימתי

 ב שלום שר רב ושדר דורים. דור ירח ולפני שמש עם ייראוך שנאמר החבה בצאת להתפלל וטצוה היום עקר מתחיל החמה
 תחלת נץ ואנצת וטתרגטינן ציץ ויציץ פרח ויוצא כדל העולם והאדים פניה להראות החטה שמבקשת כמשמעו, החמה הנץ

 ובקומך קרא דאטר ביום שעות ג׳ סוף עד העונה בזה טצותה טקום מכל שעה, באותו לכוון מצוי אדם ואין ג פניה הראות
 ט״ט ממטתם. עמדו כבר מלכים בני האפי׳ במלאכה והתעסקות והליכה ישיבה זטן אלא ממטתם קימה זמן ליכא שעות ג׳ ולאחר

 תפלת זמן כאן שעד ד׳ שעה סוף עד אלא בברכות קורא שאינו ה רב ואמר ד ואילך שעות מג׳ קורא אם בברכות הפסיד לא
 צרפת מחכמי ויש ז רל את גי אבן יצחק ר׳ הרב כתב וכך שעות ד׳ ער שחרית תפלת זמן יהודה כר׳ ו דקיי״לן שחרית

 ט. תשא לא על שעובר לחוש שיש במקום מכ״ש הגאון, דברי אלא לנו אין ואנו ח בברכות לקרות יוכל חצות עד שאוטרין
 עמוד שעלה לאחר החמה הנץ קידם ערבית של ק״ש קורא שאדם פעמים י יוחאי בן שמעון ר׳ דאטר הא הגאונים וכתבו

 דהוי דרבנן זוגא ההוא כדאמרינן חובתו ידי יצא לא בטזיד עשה אם אבל חולה או שכור שהי׳ כגון הדחק בשעת דוקא השחר,
 יא גמליאל כר׳ ודקיי״לן הדחק. בשעת עליו לסמוך רשב״י הוא כדאי להו ואמר לוי בן יהושע דר' דברי׳ בהלולא משתכרי

 בצאת מיד ק״ש לקרות רבנן מחייבי דהא קאמר, לכתחילה לאו נטי ודאי וההיא לא ותו השחר עמיד שיעלה עד ק״ש זטן דאטר
 טי אף י״ח ויוצא קורא השחר עמוד דעד אהלכתא, הלכתא קשי׳ לא יב, מיתה חייב דבריהם על העובר כל ואמרו הכוכבים

 התירו הלילה כל קרא ולא שנאנס טי אבל יצא. לא השחר עטור אחר קרא אי אבל הלילה, סוף עד קרא ולא והדד שפשע
 וכן שעתא. בההיא גנו טובא דאיגשי ובשכבך בי׳ קרינן דעדיין י״ח ויצא החמה הנץ קודם השחר עמוד משעלה לקרות לו

 אי הוא, בדיעבד נטי ההיא החמה, הנץ קודם השחר עמוד שעלה לאחר שחרית של ק״ש קורא שאדם פעמים רשב״י דאטר הא
 השחר דעטוד אע״ג החמה. הנץ עם אלא יקרא לא לכתחילה אבל יג בו וכיוצא לדרך לצאת שמשכים כגון הדחק בשעת נטי

 בההיא קיימו דאעשי ורובא שמש נצוצי משנראו השבינן היום עקר לכתחלה יד דטגלה בפ״ב כדאטרינן טילי לכל יום חשוב
 ברבי והלכתא נינהו דרבים טו ככתבה ק״ש שאמר מרבי לאפוקי לשון בכל ק״ש דאטרי כרבנן והלכתא ובקומך. דקרינן שעתא
 ק״ש מעשר ודוי סוטה פרשת לשון בכל נאטרין ואלו יז דתנן דרבנן כותיהו תנא לן דסתם ועוד טז. מחבריו ולא מחברו
 דוקא לשון בכל תפלה דתנן והא יח. כיחידאי אתיא אפי׳ טתניתין כסתם הלכה בטתניתין וסתם בברייתא ומחלוקת וכו׳ ותפלה
 יט. ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל אל לפיכך ארמי, לשון מכירין השרת מלאכי דאין לא, ביחיד אבל למליץ, צריכין שאין בצבור

לא. ותו כוונה צריך ראשון פסוק כר״ט הלבה רבא ואמר ב מאיר ר׳ דברי הלב כוונת כאן עד אחד, ה׳ ה״א ישראל שטע ן,
 דרבא מנוה, ידי לצאת יכוון לפרושי וליבא לבבך, על כדכתיב בלבו שטים מלכות עול עליו לקבל שיכוון פרושו רבא דקאמר וכוונה

 דבפרק כא שני בפרק הא ראשון בפרק הא דאטרינן והא להגיה. בקורא יצא לא וטוקי כונה צריכות אין מצות כר״ה ס״ל
 האי בב רבנן להו פרישו כבר כוונה, צריך כולו ראשון דפרק משום לאו בעיניו, לרמוז ולא במלאכתו לעסוק לו אין ראשון

 משום אי קשי׳ ואי עראי. לה לשווי׳ דלא היכי כי אלא כוונה, בעי דכולו משום לאו ראשון בפרק במלאכתו לעסוק לו דאין
דבעינו

אשבוי נחל
 כל שיהא כדי בתפלה מסתבר לא בפיו, לעצמו משנן א׳ כל שיהא כדי בק״ש, מסתבר נא בברכות יחיד מוציא דימיד אע״ג ס״ג:
 ק״ש, בברכות משא״כ בעצמו, להתפלג צריך הבקי בקי, שאינו ביו״ד מוציא ש״ץ דבתפנת אע״ג ע״כ, נעצמו רכזמיס מבקש אחד
 אמן תמת אומרין היו תיבות רח״ח ולהשלים בברכות( מוציא ליחיד יחיד אפי׳ במגלה הר״ן שהביא ולגאונים בשמיעה, יוצא הבקי אף
 כל לפניך, אובין ואני לרמ״ח. רמז אמן של האותיות מונה והמדרש ממש, אמן שענו ואפשר קי״ט( )שבח אמן שהוא נאמן מלך אל
 ותפלה, )ק״ש בלחש אומר שש״ץ וכל אמן, לענית רק חיוב עליהם ואין י״ח, להוציאן נצבור משמיע בקול, אומר שגזזן שנהגו מה

 ברור, מ״מ אמד. בקול הכל איחרין מייב ימיד שחין קדושה וסדר שמע ופריסת מייב, ימיד כל בקי( אינו להוציא רק בקול תפלתו
 שמש עש ייראוך קאי רבנו לדברי ע״ב. ט׳ ברכות א ע״כל. וטועה בור זה הרי אמן עצמו אמר ועונה בפיו עולס אהבת האומר

 ק״ש על קחי לר״שי אבל קרא מייתי ביוס מתפלל אנמצא דהא וכ״כהר״אש והנורא הגביר הגדול האל שאומר סעעס וג׳ התפלה על
 הר״י. כ״כ חשכה קודס ור״ג חשכה. עס ע״ם כמי: קודם מעט שמש עס משמע הכי שמש יציאת קודס דק״ש ואע״ג מ״ש עול המקבלין

 שתפלת מקום מצינו שלח תמה בח״א ומהרש״א ממה. דמדומי עם מצותה מנחה תפלת דגם ירח, ונפני דקרא סיפח פרש ור״שי
 דבמערבא אתנמה, קאי ושם חמה, דמדומי עס להתפלל חציה אר״י ע״ב כ״ט בדף גמרא במ״כ ני׳ ואשתמיט מחה, בדמדומי מנחה
 וש״ד. ל׳ ומנחות חולין בתום׳ כ״פ נזכר ד״א אחר חר״כ לשנת סמוך בסורא גאון ב שעתא. לי׳ מטרפה דלמא עלי׳ נייטי

 אינו הממה והנץ שדרה, של מנץ לע״ל האדם את הקב״ה מניץ מהיכן פכ״ט בראשית וברבה הרמוניס, הנצו מלשין בערוך ג
 ט׳ ברכות ד הפקר. היזק, היתר, ושס ל', ר״ה הנף, יום כמו ההפעיל מן בנוי שס אלא הנצה, הו״ל דא״כ בהפעיל, עבר פעל
 חיים אירחת עי׳ ח תת״מט. ם׳ בקארדבא נפטר מפורסם פוסק ז כ״ז. ברכות ו ער״אש. גאון האי רב צ״ל ה ע״ב. ויו׳יד
 יהבי תפנה ושכר חצות עד להתפלל יוכל נמי יהודה לר׳ שעות ד׳ עד כר״י דקיי״לן דאף דתפלה פ״ג כרמ״נס דס״ל טעמס ונ״ל
 נקרות נו דא״א ומיירי יג י• שס יב שס. יא ע״ב. ח׳ שס י תשא. לא על עובר צריכה שאינה בברכה ל״ג ברכות ט גי׳.

 כ׳. דף יד הר״אש. וכ״כ נ׳ ברכות כדאי׳ החמה בהנץ נדרך ונקרות להמתין צריך דאל״ה לתפלה, גאולה ולסמוך בזמנה נדרך
 רניס אפי׳ בלשון, ד״ה וע״ז נ״ה חולין מתיס׳ נ׳ וכן מ״ב יבמות יח ל״ב. סוטה ין כ״א. כתובות מ״ו ערובין טז י״ג. ברכות טו

 ה״ג ממין נזקי פ״ו ורמב״ם שם מילין ולר״שי שם. והר״אש ע״ט ב״ב רשב״ס וכ״כ כמשנה הלכה במשנה סתם וכימיד בברייתא

 אלא לצאת, לאי באי ידאמ דנץנה יבנו ש״ומ י״ג ברכוח כ •ס”מ באורחת פרושו ועי׳ י״ב שבת יט דנרייהא. כרבים הנכה
 כוון גא אש המקיא זמן והגיע בתורה קורא הי׳ י״ג ממתני׳ ופריך כ״ח נר״ה הוא אצ״כ, מטת ס״ל דרנח עמ״ש, לקבל

בפ״ב יי״ף0 ככ זוחא ־׳ייב כ“וכ האוחיוח מגמגם אלא כלל התיבות קורא שאינו להגיה, בקורא ומתרץ יצא, נא לנו

דנרכיח



11 שטע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 לפועלים התירו ושלישית שני* ובפרשה בטלאכתו לעסוק שאסרו ראשונה בפרשה ט״ש עראי דרך ולא בקבע שיקרא רבעינן
 צווי והוא בם ודברת בי׳ דכתיב ראשונה פרשה שאני ראשון? פסוק אלא כוונה בעי לא נטי ראשונה בפרשה במלאכתך לעסוק
 א תורה בדברי לדבר הבנים שילמדו ומצווה בם לדבר בניכם את ולמדתם כתיב שני בפרשה אבל עראי, דרך ולא בקבע בה שיעסק

 ושנותיך ימיו לו מאריכין באחד המאריך כל ב אומר יוסף בן סומכוס תנא שמע. בם' במלאכה אסור דלכ״ע חננאל רבנו וכ״כ
 שפיר באלף דחטיף מאן טינה שטע האלף, הזכיר ומדלא בחי״ת יחטיף שלא ובלבד אשי רב ואמר ,ובדלת ב״י אחא רב ואמר
 ותרי בחי׳ית תלתא באותיות המאריך שעור דאטר מאן איכא הד. אין כאומר: נראה באלף יאריך דאם טעמא לן והוי דטי,

 שדי אוטרין יש ג. רוחות ובד׳ ובארץ בשטים פי׳ ולמטה, למעלה שתמליכהו כדי דטאריך חייא רבי טדקאמר בד״לת תלתא
 ידיו דטעביר דהא שטים, מלכות ויקבל רוחות לשש ברטיוה פניו ויחזיר הראש בנענוע לכוון צריך כ׳ גאון האי רב אבל בכוונה,

 למזרח" תחלה יפנה רוחות בד׳ הראש ובנענוע ד. הרוחות לכל עיניו מסביב כשהוא תלמידיו יראו שלא רבנן מפרשי פניו על
 כעד רוח חתם הפשוטות, מן אותיות ג׳ בחר ו, חמש וז״ל: ה יצירה מהלכות מלתא הא גטרינן לצפון. ואח״ב לדרום ואח״ב
 שבע: ביוה• וחתמו למטה פנה תחת, חתם שש: ביהו. וחתמו למעלה פנה קצוות, שש בהן וחתם יהו הגדול בשמו וקבען שלש
 וחתמו לימינו ופנה דרום חתם תשע: בהרי. וחתמו לאחריו פנה מערב חתם שמונה: בהיר. וחתמו לפניו ופנה מזרח חתם

 להחזיר עולמו, שברא כדרך בק״ש הקב״ה להמליך ראוי תגינן דהכי וביון ברהי. וחתמו לשמאלו ופנה צפון חתם עשר: כריה.
 מלכותו כבוד שם ברוך בחשאי: קורא ישראל שמע פסוק שקרא ולאחר ולצפון. לדרום למערב למזרח, למטה, למעלה, פניו

 שמא ואמר שכינה טמנו נסתלקה לבניו הקץ לגלות כשבקש יעקב שאמרו בק״ש כך דטוסיפין ז בפסחים כדאמרינן ועד לעולם
 אחד, ה׳ ה״א ישראל שמע ואמרו: כולם פתחו עשו, טמנו שיצא וכאבא ישמעאל מטנו שיצא אבא אבי כאברהם בטטתי פסול יש

 היכא רבנן אמרי לע״ו. מלכותו כבוד שם ברוך ואמר: פתח שעה באותו אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם
 לקיש בן שמעון ר׳ דרש וזו בחשאי. אותו אוטרין שיהא התקינו יעקב, אמריה נאמריה לא משה, ה כתביה לא נאמריה נעביד,

 ישראל אין ולמה לישראל, אותה והוריד בשכט"לו :להק״בה אוטרין מלאכים שמע לטרום משה שעלה בשעה ט אטרין רבנן אבל
 תתקשטי אל לה ואמר לאשתו נתנה מלך של טפלטין תכשיטין פי׳ קוזטין, שגנב לאחד דומה הדבר בפרהסיא, אותה אומרין

 ישראל בין מעט להפסיק וצריך בפרהסיא. אותו אומרין כמלאכים, נקיים שהי הכפורים ביום אבל ביתך, בתוך אלא בפרהסיא בה
רווח נותנים הי׳ שלא פי׳ חכמים ברצון שלא שמע את כורכין ירחו שאנשי י בירושלמי דאמרינן לאחד ה׳ וכין אלקינו, לה׳

אשכול נחל

 אסור דאינו כחיס׳ דס״ל הרז״ה תלמידו הקשה זו קושי׳ א מלחמות. טי׳ בסדורו עמרם ורב י״ו בדף קורין האיתנין גבי דברכוח
 ולא א׳ פסוק דוקא דאורייתא דק״ש דס״ל נלמד כלס ומדברי ראב״ד. בהשגה מציכו רבנו וחרוץ ראשון, בפסוק אלא במלאכה

 מלאכה בענין נתן ר׳ משנת בספרי ועימ״ש דאורייתא. שהיא במלאכה אסור א׳ פרשה בכל ה״ט בפשוט לשנויי הו״ל דאלת״ה כחר״י,
 בעולם לבד לא רזי שקב״ה להודיע רס גג והיינו חטוטרת לחי״ח יש דלהכי אמרינן ל׳ מנחות ג ע״ב. י״ג ברכית ב דברכות. פ״ב

 בארבע ד׳ כמספר ימליכהו ובדל״ח ב׳, והן ולמטה, למעלה להמליכו יכוון שבמי״ח נראה א״כ עולס, של ברומו אף אלא התחתון
 אחד, שהוא יכוון בא״לף כ׳ והסמ״ק כונחו. כך תלתא, תרי בד״לת יאריך לכך חבחי״ח, הדל״ח כשידגיש יותר לחשוב יצריך רוחות,
 מצינו דלא מבד״לח בחי״ח יותר שיאריך לסמ״ק א״אל ומ״מ רוחות. לד׳ והדל״׳ח ח׳, כמנין ובארץ רקיעים בז׳ יחיד שהוא נחי״ת

 שמעביר בשעה הנשיא ר״י ע״ב י״ג ברכות דאמרינן צ״ל כך ד בחי״ח. נאמר יחטיף שלא ובלבד בדל״ח, אלא להאריך ציוי בגת׳
 והרא״ש חר״י אבל האי. רב וכ״כ צד, לכל שעושה הרמיזות תלמידיו יראו פלא כן שעשה הרת״בן ול ישראל. שמע אומר הי׳ פניו על ידיו

 מצי ולא הצבור לפני יושב שהי׳ לכוון כדי עיניו על ידיו נותן שהי׳ מרבי ראי׳ ואין ורמיזה, נענוע צריך ואין די דבמחשבה כתבו
 הבריאה בשעת ה׳ פעולות כל והולך שמונה מיני׳, אדלעיל קאי חמש מלת ו י״א. משנה א׳ פרק יצירה ספר ה בלא״ה. לטון

 כולם. וכן וכו׳ למטה פנה החת חחס היא: והששיח וכו׳ וחתמו למעלה פנה היא: והחמישית וכו׳. והשישית כחמישית מונה ועתה
 אמרה הקנ״ה התורה אמר משה וכי תמוה והוא משה, אמריה לא גרסתנו ח נ״ו. פחחיס ז והגהתיו. משובש בספר ונכתב
 כך פרושו: בשכ״מלו, אמר ישראל, בשמע השס ויחדו אמרו וכלס בזרעו פסול שאין יעקב שראה כיון ונ״ל משה? כתבה ומפיו

 שבח אמר ויעקב ה׳, עס שלמים כמותם יהיו הדורות שכל שמבקש לבניו, גדול שבח וזה תמיד, ומכובד מבורך ומלכותו השם יהא
 לו דכשאמר דעתם, תזוח פן בפניהם, ישראל שבח ליתר ירא הי׳ משה אבל זה. משבח לבבס ירום פן ירא ולא בפניהם זה

 לאיחו זה שבח משה אחר לא דור, לאותו בפכמל״ו נמי דזה הימים, כל זה לבבם והי׳ יחן מי דברו אשר הטיבו בסיני קב״ה
 הק״נה ששבחם החתים שבח לבניהם גלה ואתחנן נפ׳ שנה מ׳ אחר אבל יתרו, סוף כח״ש תיראו אל להם ואחר קצר אלא הדור,
 מייחדים כשצבור הכנסיות נחי בכל הזה השבח נאמר חז״ל: מ״ש וזה הדורות. בכלי כן ומכובד יראוי שאהי׳ יתן חי ואמר בסיני

 ירום פן ירא כי הימים, כל יתן ומי הטיבו שאמר מקב״ה ששמעו אף לישראל, הזה השבח משה אחריה לא בשמע, הקב״ה
 ואתחנן. בש׳ דברי׳ רנה ט הזה. השבח ע״י דעתם תזוח ולא לכך הראויים דורות כמה ויש יעקב, אחריה נאחריה, לא לבבם,

 מחולל לאנוש יאות לא אבל תמיד, מבורך יהי׳ כך כבודו שם כקדושה ומברכים ממליכים שאנו כמו לומר: יאות למלאכים הכוונה

 דפסחיסיומזה פ״ד י לכך. וראויס כמלאכים נקיים הס ביה״כ אבל אתי, הוא גנוב לכן וטהורה, זכה תמיד כוונתו שאין בעץ
 ,הי לא לאחד ה׳ בין פרושו מפסיקין, היי ולא אחד ה׳ וגו׳ ישראל שמע אוחרין שהיו ארי״אש שמע את כורכין בבבלי שמ״ש רבינו למד

 דפליג רבא הביא שלא קשה מיהו לה׳. ישראל נין של: כחוס׳ ולא לואהבת אחד נין מפסיקין היו לא שפרש כרש״י ולא חפסיקין,
 דאנשי כורכין מ״מ ל״פ, ודאי לאחד ה׳ נין רווח לחן הדין שבעקר ואף לבבך. על היום אומרים: שהיו כורכין ופרש נ״ו פסחים

 ה׳ נין רויח נחנו לא חכמים, נרצץ שלא עשו דטובא אמתייס, דכורכין נההיא הפרושים דכל וג׳ בע״א. תפרש ירחו
עבדה. כטלהו ט״ו: מגלה לרבה אליהו השיב ינה״ג ולע ומא״ח מדא אמר ומר לבנך לעל היום נץ רווח נחנו ולא נאחד
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שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר !2
 מהלך אם אלא עומד יושב הי׳ אם לא בירושלמי ומפרש בעמידה. לבבך על עד יהודה א״ד א בגט׳ ואטרינן לאחד. ה' בין

 אלא כוונה בעי דלא יוחנן, כר׳ ולא יהודה כר׳ לא הלנה שאין ז״ל יצחק ר׳ הגאון וב׳ בעמידה. הפרשה כל אמר יוחנן ור׳ עומד,
 לעמוד צריך דטהלך כ׳ הגאון אבל ראשון. בפסוק אלא עמידה בעי לא ה״נ מאיר, כר' הלכה רבא כדאמר בלבד, ראשון פסוק

 וה״נ עראי, עלי׳ להוי הלא היכא כי ראשונה בפרשה במלאכתו לעסוק' דאסור דפליג מאן דליכא חזינן דהא לבבך, על עד
 דבתרי׳ משום הפרשה בכל עמידה בעי דלא והא עראי, עלי׳ הוי ודאי לילך מותר דאם מהלך, יהא שלא מה״ט דאחמרו מסתבר

 ן״ל הגאון ודקדק ב. לבבך על עד אלא הלוך אסרו לא להכי מהלך תורה והתירה בדרך, ובלכתך וגו׳ ושננתם קרא אמר לבבך דעל
 ברכות ברא אף ק״ש והקורא מעכבות לא דברכות מינה שמע ג יצא לבו כוון אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא -הי׳ מדקתני

 זריקא ר' .דאטר ד פרקין דאידך דההוא רבנן ואמרו מעכבות. הברכות שאין אמרה הדא אבא ר׳ אמר נטי ובירושלמי יצא.
 מעכב דלא הוא סדרן דמשמע ברכה, אותה ידי נפק חברתה ולא מהן אחת ברך שאם זו, את זו מעכבות אין ברכות ארש"בל

 דהי׳ דמתניתין הא אבל אחת, ברכה ברכו הממונה להן דאטר הא על דקאי ה שנינו בצבור ההוא מעכבת, שלהן אמירה אבל
 כר׳ והלכה מעכבות. לא ברכות בצבור אף אוטרין רבותא ומקצת מעכבי. לא ודאי ברכות ובדידי׳ אתטר ביחיד בתורה קורא

 אמת. ואומר חוזר דאינו ז כרבא והלכתא ו אמת אלקים וה׳ דכתיב כלל יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בין שאמר יהודה
 אמר יהודה ר׳ יצא אומר יוסי ר' באותיותיה דקדק ולא קרא ח יצא לא אמר יוסי ר׳ יצא לאזניו השמיע ולא שמע את הקורא

 בשאר אבל שמע, בקריאת מחלוקת יוסף רב אמר יצא. דבדיעבד להקל שניהם כדברי הלכה ט יאשיה ר׳ ואמר יצא, לא
 לאו בלבו וההוא יצא. ברך ואם בלבו המזון ברכות אדם יברך לא דתניא י לאוניו השמיע שלא אע"פי יצא הכל דברי מצות

 שמדבר בלבו, המזון ברכת דתני׳ מאי ודאי להכי יב. כרבין ולא דמי כדבור לאו דהרהור יא חסדא כרב דקיי״לן במחשבה
 ודבר חפצך ממצוא יג השואל בפרק דאמר מהא דמי כדבור לאו דהרהור ראי׳ רבואתא ואייתי לאוניו. השמיע ולא בלחש

 הרהור אלמא המרחץ, מבית חוץ תורה בדברי להרהר מותר מקום בכל יוחנן ר׳ אמר והא ואקשי מותר. הרהור אסור דבור דבר,
 דבר, ערות בך יראה ולא דכתיב דכיון דמי, כדבור דהרהור משום לאו כלומר קדוש, מחנך והי׳ דכתיב משום ומשני דמי, כדבור

 ואמרו החמירו הכי משום קדוש, מחניך והיה צאתך את וכסית ושבת גבי בפרשה דהוסיף משום אבל דבור. אלא מיני׳ נפיק לא
בין ריוח ליתן תם, למודך שיהא ולמדתם עוירא רב תני יד. דמי כדבור לאו הרהור טילי בשאר אלטא אסור, נטי הרהור

הדבקים
אשבול נחל

 החכמים שצוו כתו לעשות צריך סיבתן ידי רבים דלהוציא ה ע״ב. י״א ד י״ג. פס ג הראב״ד. וכ״כ ב ע״ב. י״ג ברכות א
 בסי׳ הב״י כוון ויפה כלל מעכבות אין ביחיד ק״ש ברכות גאון האי דלרב נראה רבנו שהביא ומחה בצבור. ולברך לחזור וצריך

 יצא ברכה בלא עשאן אס החצות בכל הלא מעכבות שביחיד ס״ד האיך וא״ת מעכבות. ברכות האי לרב דס״ל כעור ולא ס׳
 ברכות הס שהרי ק״ש למצית דוקא מיוחדות דלא ק״ש ברכות שאני המצוה? עלי׳ רמי׳ ולא יצא כשכבר לברך לו ואסיר

 אס ואך ק״ש. זמן קודס אך נאמרן מתיר ומה״ט ברכות, ריש חר״י כמ״ש התורה ועל וחושך אור שנוי על הודאה
 לענין ברכות ריש עהר״י לגדר חכמיס שעשו מצינו שכן תתמה אל להלכה( כן )ואין ברכות בלא יוצא אינו בק״ש האי לרב .נאמר

ר׳ ע״ב ל״ו קדושין עי׳ תנא ונא אמורא זהו ט ט״ו. שם ח רבה. גרסתנו ז י״ד. ברכות ו ג׳. סוכה וחוס׳ דר״ג חכמים
מחלוקת להביא צריך הי׳ ולא ירושלמי. למצוחיו, והאזנת שנא׳ לאזניו להשמיע צריך הברכות כל לכתחלה י ובר"שי. דדריה יאשיה
גרסת כך יב ע״ב. כ׳ הס יא יצא. בלבו ברך שאס כן הדין החזון בברכת דגס קמ״ל אלא יאשיה, כר׳ לקולא פסק דכבר בק״ש

כר״ח. דקיי״לן רבנו ראית נחי ומביא דמי, כדבור לאו אחר ור״ח כגרסתנו( רבינא )ולא דחי כדבור הרהור אמר רבין הרא״ש
 פ״ב תר״י בלבו, והתפלה הברכה שיהרהר מוטב בשפתיס, לבטא אסור ואז מחש נקי אינו החקוס או נקיות ידיו אין אס מיהו

 רחב״ס כלפי תיובתא יד ק״ן. שבת יג ק״נ. שבת כדאי׳ בד״ת להרהר אסור דאז לגמרי חטונך המקוס יהא שנא ובלבד דברכוח,
 בברכות גרס שהוא ואפשר בלבו. שברך בין בשפתיו שהוציא בין יצא השמיע לא ואס לאזניו להשמיע צריך הברכות כל דברכות נפ״א שכ׳

 צריך הרמ״בס כ׳ דק״ש ובפ״ב דתי? כדבור לאו ס״ל בשבח דגח׳ סחחא מ״מ הוא, בחראי ורבינא כדבור הרהור אמר רבינא כגרסתנו
 דל בק״ש ארי׳ שאגת כדעת קצת משמע בפיו, הוציא לא אפי׳ נחי קאחר ומדכא יצא, השמיע לא ואס כשקורא, לאזנו •להשמיע

כדבור, לאו הרהור ר״ח ס״ל להכי ודברת, דכ׳ בק״ש אלא ל״פ ור״ח ורבינא בפיו, הוציא לא אס יצא לא נמי דבדיעבד חודה ודברת
שפיר ופריך מותר, הרהור הש״ס מדייק דבר ודבר דכ׳ נחי בשבת ולהכי כדבור. הרהור לכ״ע וברכת דכ׳ החזון בברכת אבל

ומשני דבר, ערות בך יראה לא רע, דבר מכל ונשמרת דבור, אלא אסר לא קרא הא בב״המרח בד״ת להרהר אסור דאמר לר״יו
דגבי כתר״י( )ולא בפה אפי׳ לכ״ע לאחריו, מברך החזון ועל דתנן הא לפרש צריך לפ״ז קדוש. מחנך והי׳ מן נפיק הרהור אסור

 לענין אך דרמב״ס נראה ולענ״ד בסיני. כדאשכחן לב״ק תקנו לא דבור ס״ל נמי בחסקנא אפשר־דר״ס או כדבור הרהור ב״המז
 ודבר משוס הרהור דחחעט דשבת מהא קשי׳ ולא כדבור הרהור אחר דסתמא דפסק.כרבינא בדיעבד כדבור הרהור ס״ל .ק״ש

 מכל ונשמרת כ׳ נמי הפרשה דתחלת דבור לי׳ משמע דבר, ערות בך יראה לא בקרא וכף דבור, דוקא לומר ודאי הכפל דבר,
 מחשבה ח/ קדושין כדאי׳ כדבור מחשב לא אסור לענין בדיעבד, בהרהור די החציה דלקיוס אע״פי הוא סברא ועוד רע. דבר

 גבי נ״ה יומא ועי׳ מחשבה. הק״בה אין עברה מחשבת אבל עשאה, כאלו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס חציה ־לעשות
 והזה יזה קרא אמר ול״יו בהזאוח, יטעה שלא אמר אלעזר ר׳ מ״ט ואחת אסת כל עס מנין צריך מיהו דכ״ע דיה״כ הזאות

 כר״א פ׳ דיה״כ פ״ג ורחב״ס טעה. ולא חנה דלא בינייהו איכא נינייהו מאי וא׳. א׳ כל עס מנין צריכה ראשונה שהזאה ללמד
 מנה לא שפיר ופסיק כדבור, הרהור דבתרא כרבינא פסק והוא כדבור, לאו הרהור סבר דר״יו ס״ל דהרמב״ס ונ״ל עליו. ותמהו

 ולא דפרה בהזאות המעכב כל כ״ז מנחות מדחשב הרמב״ס שטעם לי השיב ז״ל ואאמו״הג יצא. במחשבתו שחשב דהיינו טעה, ־ולא
על העיר ושוב מעכב. דאינו כר״א ש״מ מעכב, מנין קאמר ולא פניס, להזאות פרה נין מה נמי ותני מעכב, בפה מנין קחשיב

 פרה



13 שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 יהא שלא תוכרו של הזין להתיז וצריך לו. וכדומה לבבך על וכן אחת להבליע ולא למדין ב׳ להשמיע לבבך, על כגון א הדבקים

 לעל היום בין לשהות וצריך .ב בירושלמי כדאי׳ הסדו לעולם כי סמך להתיז צריך וכן שכר, לקבל עושה כאלו תשכרו, נשמע
 טעה פרק באיזה ידע לא ד. שטעה למקום יחזור וטעה קרא ג. רבא כדאטר למחר ולא היום לשתמע דלא לאהבה, היום ובין לבבך,
 אי ידע ולא ב׳ דפרק לוכתבתם א׳ דפרק וכתבתם בין הפרק, לתחלת חוזר פסוק, באיזו יודע ואינו הפרק באמצע טעה ראשון, לפרק יחזור
ה. ואתי נקט סרכיה ירבו למען אמר אבל ימיכם ירבו למען התחיל דלא מילי והני ראשון, לוכתבתם חוזר בההוא או בההוא קאי

 וטתפללין, למטה יורדין אילנות ובשאר התאנה, ובראש הזית בראש ומתפללין ו הנדבך בראש או האילן בראש קורין האומנים
 מלאכה. בטול מפני אלא לפועלים התירו ולא עליו, מיושבת דעתו שאין לפי ומתפלל, למטה יורד כך ובין כך בין הבית ובעל

 מפני סימון ור׳ אבא ר׳ בירושלמי ופרשו ענפייהו, דנפישי משום אילנות, משאר פועלים דטתפללין ותאנה זית בראש שנא ומאי
 כונה, דבעי משום וקורץ ממלאכתם שבטלין והוא ח יוחנן רבי אמר האילן, בראש קורץ אוטנין דאמרינן והא ז מרובה שטרחותן

 פרק כל דבטלים יוחנן דלר׳ לן וחזי שני. בפרק הא ראשון, בפרק הא וקורין, במלאכתן עוסקין אוטרין הלל בית והתני׳ ופריך
 ראשון פסוק אלא כונה בעי ולא כמותו הלכה ואין כוונה, צריכה כולה הפרשה כל ט דאמר לטעמיה יוחנן דר׳ כונה, משום ראשון
 הפועלים יב רבנן תנו יא. לעיל כדאטר עראי להו לשוויה דלא היכא כי ראשון פרק כל בטלים ולדידי׳ י רבא כדאמר בלבד
 שניה בתקונה, ראשונה ברכה ברכות, ב׳ ולאחריה לפניה ומברכין פתם אוכלין ומתפללין, ק״ש קורץ הבית בעל אצל עושין שהיו

 אמורים דברים במה במלאכתו. ועוסק לברך דאסור טעמא יג וקאטר הארץ בברכת ירושלים בונה וכולל הארץ בברכת פותחת
 שמע לקרות רצה אם חתן כתקונן. ברכות ארבע מברכין עמהם טיסב הבית בעל שהיה או בסעודתן עושין אבל בשכרן בעושין

 שכן וכל קורא, לקרות רצה אם והגאונים יצחק ורבנו האי רב פסקו גמליאל בן שמעון ר׳ דפליג ואע״ג יד קורא הראשון לילה
 שמע את הקורא בטצוה. דטריד משום להחמיר רשאי שאין כרש"בג פסקו הלכות ובעל חננאל ור׳ יפה, מכוונים שאין בזמננו

 ועבדים נשים משה. ורב נטורנאי רב הגאונים אמרו כך טו תדיר בהן למשמש חייב תפלין המניח אבל בציציותיו, לאחוז צריך אץ
שהזמן עשה מצות הוו ותפלין יז ק״ש המזון, ובברכת ובמזוזה בתפלה וחייבין טז תפילין ומן שמע קריאת מן פטורים וקטנים

גרטא
אשבול נחל

 דשבע שביעית, מששית ורע״ב ופר״ש כשרה, שמינית והזה והזר שמינית משביעית פסולה, שביעית מששית הזה מ״ב פ״ד פרה
 אבל שביעית, ולשביעית ששיח, לששית שיקרא דבעינן פסול, שביעית והזה והזר ששית קודם שביעית מנה והוא כסדרן, כתיב פעמים

 בדבורו, הוא פסיל טעם מדבריהם משמע עכ״ל. בעלמא בדבור טעה וזה פרה, של בהזאה לשמינית דאין כשרה, שמינית משביעית
 טבילה אצבעו שטבל שביעית, מששית הזה פי׳ הרמ״בס אך כסדרן. שלא מנה והוא וכו׳ ב׳ א׳ כסדרן הזאות ז׳ למנות שצריך
 הזאה ממנה והזה שביעית טבילה וטבל אח״כ ששב ואע״ג טבילה. הזאה ע״כ שצריך פסולה, ושביעית ששיח ממנה והזה ששיח,

 ז׳ נשלמו שכבר לפי כשרה, ושמינית שביעית הזאות ב׳ שביעית מטבילה הזה אם אמנם פסלה, שכבר לפי יספיק, לא שביעית
 והזה ו׳ לטבילה אצבעו טבל כגון שתים והזה א׳ טבל כ׳ פרה דהל׳ ופ״ד עכ״ל, יפסיד לא זה לאחר שיבא מה וכל כמצותן, הזאות

 המשנה ולשון כפר״ש. ס״ל דלא ש״מ פסול, כסדרן שלא ומנה מעכב בפה דמנין כלוס כ׳ שלא וכיון בפ״מ. כמ״ש הכל פסול, ז׳ ו׳
 ורמ״בס תשיעי. לעשירי קרא בכורות כסוף שביעית לששית קרא לומר לו הי׳ דלפר״ש שביעית, מששיח הזה רמב״ס, כפי׳ ודאי
 והזאות נ״ה. יומא כר״א יטעה שלא כדי דמינה דיומא בפ״ה כן פי׳ גופא ורע״ב מעכב, לא פה שמנין הבדים דבין בהזאה גס פסק

 מנין צריך שאין אמרינן ואנן ז״פ, שהזה כיון שיעכב בפה במנין טעה אס לומר ומה״ת ז״פ, והזה כ׳ וזה דבזה עדיפי, לא דפרה
 בפה, מנין צריך דלא אף ס״ל שר״ש ואפשר מנ"ל. בפרה אבל יתרה, יזה דאיכא ביה"כ דוקא י״ל לה ביומא לר״יו ואפי׳ מה״ח. בפה
 מכשיר ריב״י בהמה במעשר וכן פסיל, פסילים חתמו ואס חתימה עידי דא״צ בגטין, ר״א לזה דוגמא טפי. גרע וטעה מנה
 ואס מקודשים, שניהם משנה כסתם ס״ל ריב״י אה תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי קרא אחרת ובמשנה מנה, ולא ממאה יו״ד נטל אס
לשס עלו לא לשמן שלא נזבחו זבחיס בריש פסול,'וכן וטעה דבר אס לדבר, צריך דלא היכא אלמא כשר, כלוס דבר ולא עשירי יצא

על אלא קאי לא שמא לר״א, כשר טעה ולא מנה לא נ״ה ביומא דאמר הא מספקא ולדידי ז״ל. אא״מו ע״כל כשרץ וסתמא חובה
פעמים, שבע דכתיב למנוח מצוה ירושלמי הביאו ועת״י דלמטה, ז׳ מנין מעכב שמא אבל לר״א מעכב נא זה מלמעלה, אחת

שצריך ללמדך פעמים ז׳ כ׳ ת״כ3ש כיון יצחק, בשיח מצאתי ושוב כ׳. חוקה ופרה יה״כ גבי לעכב, שנה בעינן דבקדשיס ואע״ג
 ושייר. חני צ״ל מעכב, בפה דמנין הזאות גבי כ״ז מנחות הש״ס נקט דלא והא למעלה. בא׳ אלא פליגי לא ודאי מעתה מנין,
 התחתונות, עם העליונה במנין אלא פליגי דלא משמע הש״ס שמסוגית אע״ג מעכב, המנין שאין לי ויראה כ׳ ביומא המאירי מיהו

 יצחק וכשיח כלי כספק ר״ש שדעת נראה ועכ״פ ע״כל נאמרה סוגי׳ דרך כי אפשר שיעכב, לומר ראוי לבדו אחד כל מנין הא
 חשדי נשמע שלא כדי הטעס דברכוח. פ״ב ב דרבא. קמי׳ עובדיה רב ע״ב ט״ו גרסתנו א דלמטה. ז׳ בפה למנות דצריך ות״י

שנא שמע כורכין ירחו אנשי נ״ו פסחים כ רשויות. שחי דו חס נשמע שנא כדי כ׳ ומפרש קכ״א, פסחים כהונה חשדי מגזרת
 גדול בטול ויש ז אבנים. בנץ נדבך שס ו אמר. רגילחו דרך ה י״ו. ברכות ד לבבך. לעל היום בין הפסיקו שלא כר״ח
 הלכה שם י ע״ב. י״ג ט ששת. רב גרסתנו ח עתר״י. מדוחק שלא שם לעמוד יכולין מרובים■ שענפיהם כיון פרש ורש״י לירד,

 אחרונות בפרשיות במלאכה לעסוק לאומנין דמותר והא פ״ב. בירושלמי יג י״ו. ברכות יב י״ט. ביומא כדאמר צ״ל יא כר״מ.
 דאף פשיטא קצ״א סי׳ להטו״ז אבל במלאכתך, אפי׳ ולילה יום דוהגית התורה פרשיות קריאת ובין ברכה בין לחלק יש דק״ש,

 בעסקו אף י״ל הבית בעל אבל פרשיות, בקריאת מלאכה לפועלים דהחירו כברכות ד״ת חמירי לא דאכתי צ״ל אסור, בתורה
 ומה מהם. שנזכר שעה כל היינו ותדיר י״ב, שבת טו ע״ב. י״ו ברכות יד הארכתי. נתן ר׳ ובמשנת במלאכה. אסור בחורה
 לעשות רשאי שאין בשמש כ׳ חיים שאורחת הגאונים, אמרו כך בסמוך שכתב הדבור מוסב ע״ז לאחוז, צריך אין בציצית שאמר

 שפטורות מתפלין ל״ד קדושין ילפינן יו כ׳. ברכות טז כ״ד. סי׳ בש״ע וכן לעשית שנכון כ׳ ור״פ ר״י אבל כיוהרא, דמיחזי כן
 דאתקש
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 וקורא ב חוור קרא לא קספ שק״ ראק קספ גרטא חומן שלא עשה מצות א המדון וברכת מזוזה תפלה פטורות, ונשים גרמא

 ואיכא דאורייתא. דק״ש אלעזר כר' ג דטתניתין מחטא שמואל אמר יהודה רב עלי׳ דאפלג ואע״ג אלעוד כר׳ דקיי״לן ומברך
 וקורא חוור ק״ש קרא □פק דאטר אלעור דר' טעטא ה כתב משבחא אחא ורב ד פלוגתא ליכא גופא בקריאה דאמרי מרבואתא

 ר׳ והגאון הלכות בעל כתבו וכן דאורייתא דק״ש טעמא קאטר דבגטרא טעטא, הך חזינן לא ואנן הוא. שטים מלכית כביד טשום
 מתהלך אלקיך ה׳ כי שג׳ מטונף במקום תורה דברי או הלילא לומר או ו לברוכי או ק״ש למקרי לאינש ואסור ז״ל. יצחק
 בדברי להרהר מותר מקים בכל ז יוהנן דא״ר אסור נטי ולהרהר דבר, ערות בך יראה ולא קדוש מחניך והי׳ מחניך בקרב
 ולא דקרא מסיפא הנפיק ערוה דאסור לן וחוי קדוש, מחניך והי׳ דכתיב המטונפים ומקומות הכסא ובית המרחץ מבית חוץ תורה
 כנגדו צואה וראה בתפלה עומד היה ט רבנן תנו ח. השואל בפרק משמע והכין מותר הרהור אסור דבור דבר, ערות בך יראה
 אטר במקוטו, צואה וראה והמתפלל אפשר. דלא הא דאפשר הא לצדדין והתני׳ אמות, ד׳ לאחריו שיורקנה כדי לפניו מהלך

 וטדאמר טהור. במקום ולהתפלל לחזור וצריך תפלה, תפלתו אין בדק, ולא שהתפלל קודם המקום לבדוק לו שהי' שחטא, כיון רבא
 צואה אח״כ שמצא אע״ג בנקיות מוחזק המקום אם אבל ולבדוק, לחוש לו שהי׳ עסקינן ברשיעי משמע תועבה רשעים זבח רבא
 י שפסק למקום וחוזר המים שיכלו עד ממתין ברכיו, על שותתין ומים בתפלה עומד הי׳ רבנן תנו ולהתפלל. לחזור צריך אין
 שכל ומשתין, אמות ד' כדי משהא והמתפלל יא ומתפלל אמות ד' מרחיק המשתין לראש. חוור כולה את לגמור כדי שהה ואם

 תועבה תפלתו התפלל ואם יב יתפלל אל לנקביו צריך הי׳ ואם שפותיה. מרחשן ורחושי בפיו סדורה תפלתו אמות ד׳ אותן
 רב אמר וכמה מותר, עצמו על לעמוד יוכל אבל עצמו, על לעמוד יבול שאינו והוא נפשותיכם, את תשקצו בל משום נטי ועובר
 יד לקיש ריש אמר יג. צלותיה טתקבלא לא מצלי וכי דטפני, עד לצלויי אסור לאפנויי אינש צריך אי הלכך פרסה. עד ששת
 ד׳ לילך צריך בנטילה פתו ולאכול לתפלה ידיו וליטל בטהרה עיסתו לעשות האי רב פי׳ מילין ד׳ ידים ולנטילת ולתפלה לגבל
 אטרן ולא טו חמתות בבלאי פתו ויאכל שיזדמן, כמו עיסתו ויעשה ויתפלל, בעפר ידיו יקנח זה משעור רחוקים המים ואם מילין
 לברוכי או בתודה למקרי לאינש ואסור — יח. קבין ד' ולתפלין לתפלה ינאי ר׳ בי אמרי יז המקבל בפ׳ גרסינן ט*. . . אלא

 כ חברו ערות רואה אם טכ״ש זה, בכל אסור עצמו ערות רואה לבו וקיי"לן יט. .. שנאמר ערוה כנגד או ערום כשהוא לצלויי או
 כא לערוה לבו בין חוצצין מים והוו למים חוץ לבו יוציא לברוכי ובעי במים יושב ואם טערותו. לבו המפריד דבר לחגור המתפלל וצריך

 אכל עדותו רואין יהיו לא ולבו עיניו ודוקא לצלויי. דמי ושפיר נראה ערותו ואין צלולין יהיו שלא ברגליו עוכרן המים בתוך לבו ואם
 ערוה, באשה טפח כב יצחק רבי אמר להתפלל. אסור בערותו עקבו נוגע אם אבל בי', לן לית ערותו הרואה עקבו כגון איברים שאר

 החורף במקום מסתכל כאלו אשה של קטנה באצבע המסתכל כל ששת רב אמר הא איש באשת דאלו אמרו, כנגדה ק״ש ולקרות ולאשתו
כג חסדא רב הוסיף ולהכי בה, לן לית מגולה להיות שדרכן וידיה פניה אבל באשתו, מכוסה להיות שדרכו במקום היינו שאמרו וטפח

שוק
אשכול נחל

 למען בה דכחיב למפערן ליכא סמיך, כמי דמזחה אך וקברתם, וסמיך לבנותיך ולא לבניך ובננחס וכתיב לת״ת חפלץ דאתקש
 רה״ס וכן כ״א, ברכות ב ספק. ולרחב״ס מה״ח חייבות לראב״ד המזון ברכת א מיי? בעי לא נשי מיי בעי גברא ימיכם ירבו
 דף למתני׳ או בדרך ובלכתך שנאמר וכו׳ ובה״א וכו׳ יעה אדם כל בערב אומרין ב״ש למשנה כוונתו אפשר ג דאורייתא. ק״ש
 כינן לימר דדומק דאורייתא דק״ש מזה דמוכח ל״ב סועה תום׳ וכ׳ מקרא• דיליך יצא לאזניו השמיע ולא שמע את הקורא ט״ו

 דהוא כיון סעידחו, ויפסיק שולחנו על לולב יטיל אמרינן דשם כונתו ל״ח. דסוכה מסוגי׳ כר״א דפסקו הטעם כ׳ ובל״ח אסמכתות.
רבנו למ״ש אבל דאורייתא. דהיא כיון לק״ש, דמססיקין וברישא בתפלה מפסיקין אין התחילו אס יו״ד בבבת כדתני דאורייתא,

אמר יהידה רב רבנו שגורס ומה שמים. כבוד בה ביש מפני דמפסיק לבמואל אך מתניחין ליבב יש אמא רב בשם בסמוך
 ק״ש פסקו ד׳ כלל בתשו׳ ורא״ש י״א וסיכה ע״ב מ״ג מנחות פחוס׳ ודע ל״ב. סוטה וחוס׳ רי״ך גרסת כך דרבנן, ק״ש שמואל

 בחורה יקרא אלא שמע פ׳ דוקא לאו ס״ל שמואל בס, ודברת שכ׳ אע״פי דרבנן ק״ש שמואל שמ״ש חר״י מ״ש ע״פי נ״ל ד דרבנן.
שמע קרא ספק אמר לפיכך מדרבנן זהו שמע, דוקא קורץ שאנו ומה כתיב, תירה בדברי האי גמ׳:3 כדאמר שירצה פרשה כל

כמ״ס א׳ פרשה מה׳יח לקרות ממויב לשמואל דגם כיון בסיעה, חוס׳ בל התמיהות כל בזה מסולקות עכ״ל. במע וקורא חוזר אינו
 בכל אס יעה, אס יעמוד אס במתני׳ הפלוגתוח כל בפיר שייכות ח״כ כמע, כתיב בס ודברת וגבי ובקימך, בשכבך בס ודברת

 צריך קרא ספק. דשם: הברייתא שמואל יסביר איך לירושלמי: המפרש קושי׳ וגס וכו׳ לאזניו השמעה בעינן או שומע שאתה לשץ
 שבת ח כ״ד. שם ז כ״ה• ברכות ועי׳ ה״ג לשון ו יתרו. פ׳ שאלחות ה פרשה. שוס קרא פלא מיירי לשמואל ולקרוא? לחזור

 סי׳ ועמג״א לקרות אסיר אלא כתב לא ערוה וגבי אסור נמי להרהר הזכיר צואה גבי מרמב״ס וכ״מ להדי׳ פס ר״פי וכ״כ ק״נ
 כ״ו. מגלה יא רבנן. אערחו לא רגלים מי פל עמוד כנגד אלא אסור אין דמ״הח כיון י הסוגי׳. כל ע״ב כ״ב ברכות ט פ״ה.

 לתפלה פרפו ור״שי חוס׳ ט״ו וברכות מ״ו פסחים יד ולהתפלל. לחזור צריך רמב״ם וכ״כ ה״ג לפון יג ע״ב. י״ו מכות כ״ג ברכות יב
 דאינו הוא מיל ומינה חחר, אינו מיל אפי׳ לאחריו אבל לפניו צ״ל: טז בבלאיס. אי במפה ידיו כורך ק״ה חולין טו במנין. להתפלל

 ק״ה. מציעא בבא יד הרמב״ס. לישב דחלה פ״ב ר״נ7 משנת בספרי ועימ״ש בגמרא. הוא וכן חוזר, ממיל פחות הא חוזר
 קרקע ע״ג מניח קבין ד׳ מלכוון, מונע כובדן שאין לאחוריו, מפשילו קבין מד׳ פחות חפלה זמן והגיע כתפו על משוי הנושא יח

 מ״ש׳רבנו וכל דבר. ערות ך3 יראה ולא מ״ק והי׳ מחניך בקרב מתהלך אלקיך ה׳ כי יט תפלין. ה׳ עי׳ חפלין ולענין ומתפלל,

 הערוס לראית יוכל ובעיניו צלילים שהם אע״ג כא גוי. ערות אפי׳ מדאיסר שם כדמוכח כ ע״ב. כ״ה ע״ב, כ״ב ברכות עי׳ בזה
 עיניו עצם אס בערוה מהני לא חוצצין המיס הי׳ לא אס אבל מיתר, חוצצין המיס וגה מסתכלות, ואינן למיס חוץ שעיניו כיון מ״מ

 אלא שור היסיה צורך לאיזה ר״ל כג .ע״א כ״ד כב .ו׳ סעי׳ ע״ה כש״ע ולא כדלקמן הערוה מן פניו החזרת אלא מלראות,
רשב״א. וכ״כ ח״י, ישעי׳ ערוה קורא הכתיב שהרי בכך, דרכה אס אפי׳ הוא, ערוה אשה גבי מגולה, השוק איש דגבי אע״ג קח״ל

לא
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רב וב' א. לקרות אסור מכיסה להיות שדרכו במקום מגולה מטפה פחות אפי׳ אחרת באשה כ׳ הלכות ובעל ערוה באשה שוק
זה, חלוק מרבותינו שטענו ולא מותר. בעלמא בראי׳ אבל לראות ומכוון בה כשמסתכל אלא לקרות אסור דאין ז״ל גאון האי
שבאשה זמר קול וכן ג. מותר טמנה פניו מחזיר אם מיהו דבר ערות בך יראה לא משום בי׳ אית ב ערוה קרי דקרא כיון

מי ויש כנגדו. ק״ש לקרות ואסור מכוסה להיות שדרכו במקום ערוה שבאשה שער וכן שטזמרה, בשעה ק״ש לקרות ואסור ערוד,
ק״ש לענין בגט׳ אתטר ולא מטנו להגות מכוון אינו אם שערת ורואה אשת של זמר קול כששומע אף ק״ש לקרות שמותר שאומר

ה אחת בטלית ישנים שנים ד. בגטרא הכין טשמע ולא ערוד. של ושערת בקולה לתנות לאסור אלא באשה, ושער באשה קול
 כגופו שהיא כיון במטה ואשתו כשהוא אבל ו ביניהם המפסיק דבר יש א״כ אלא ק״ש לקרות אסורי בבשרם בזה זה ונוגעים

 י״א בת עד תנוקת כמת? ועד פניו. בתחורת מותר הקטנים ובנותיו בניו עם ישן אם ובן ולקרות, אחר לצד פניו להחזיר מותר
ואמר ו. ואילך מבאן באין אלו וסימנים צמח׳ ושערך נכונו שרים שיהיו עד ואידי אידי א; ויום שנה י״ב בן ותנוק א׳, ויום שנה
דבר שאין אף לקרות יכולה ואשה ח. ראו לא אביהם וערות כדכתיב ערות דמקרי כנגדו ק״ש לקרות אסור ערום גוי יהודה רב

 ואם נראית, דערותת כיון אסורה ערומה מיהו ט הערות את רואה לבת אין בולט׳ עדותה דאין כיון לערותה לבה בין מפסיק
 לכסות שיכולה מפני ערומה חלתה לה וקוצה יושבת האשה י כדתנן לקרות מותרת ערומה אפי' נראית עדותה שאין יושבת היא

 כרב קיי״לן דלא הבליטה תראה שלא בקרקע טוחות יא עגבות גם שיהא שצריך שאומר טי ויש האיש. לא אבל בקרקע פגיה
 על ידו יניח לא יג המטונפות למבואות והגיע ק״ש הקורא יב. . . . תרגטא מדקאמר ערוד, משום בה אין עגבות דאטר הונא

את לגטור כדי דשהה אע״ג שפסק, לטקום חוזר חוזר, וכשהוא יד. כי אמר הכתוב עליו פסק לא ואם פוסק אלא ויקרא פיו
דבתפלה אוטרין ויש בתפלה, בין בק״ש בין אסיקנא והכי טו. להפסיק גרם והמקום חזי דגברא כיון לראש, לחזור צריך אין כולה,
 לראש חוור דאינו טו התם טדקאטר משמע דהכי שתפסיק בעת להתפלל יוכל הי' אם אף כולה לגטור כדי שתה אם לחזור צריך

ומכוסה בשרו על וצואה ין. לראש חוזר כולה לגמור כדי שהה אם לחוד בתפלה משמע במגלה בין בתקיעות בין בהלל בין
בעל יט. . . דכתיב ק״ש לקרות אסור לרי׳ח רע ריח מריח ואינו רואה ואינו הכסא בית חור לתוך ידיו שמכנים או יח בבגד

 דרב רבי׳ הונא דרב ק״ש, לקרות דטותר הונא כרב פסק יצחק ר' הגאון אבל חסדא, כרב לחוטרא פסקו חננאל ורבנו האי ורב הלכות
 אסור נראית אינה עוטר נראית יושב הטבעת בפי צואה דאטר פפא ארב כ להן אמר בפ׳ הונא מרב טדטקשינן ותו חסדא,
 בפי כלומר במקומה ומשני ק״ש? לקרות מותר ומכוסת בשרו על צואה דאטר הונא מרב עלי׳ ופריך עוטד אפי׳ ק״ש לקרות

 המתיר לדברי אפי׳ ז״ל יהודה ר' הרב וכתב הונא. כרב הלכה אלטא זוהטא, נפיש לא במקומה שלא ,זוהטא נפיש הטבעת
 ליטל טיס לו שאין בטי כדאטרינן ומנה עבר משתה ואי ק״ש, זטן והגיע ולהיטהר עצטו לנגב במה לו שאין הדחק בשעת דוקא

כא. בעפר או בצרור טקנחם ידיו
 אמות ד׳ מרחיק אטד הונא ר׳ נודף וריחה כג מכוסת והיא בו וכיוצא אדם צואת כגון כב עקר לו שיש רע ריח אתטר 0ך)

 לא חסדא דרב כוותי׳ תניא וקורא. הריח שכלה ממקום אמות ד׳ מרחיק אטר חסדא רב אליו, מגיע שהריח אע״ג וקורא,
 הי׳ ואם רע, שריחה אשפה כנגד ולא תרנגולים צואת כנגד ולא וחזירים כלבים צואת כנגד ולא אדם צואת כנגד לא ק״ש יקרא
 עקר לו שיש רע וריח לתפלה, וכן עיניו טלא מרחיק לאו ואם כד וקורא בצדה יושב טפחים עשרה נמוך או עשרה גבוה מקום

לא ק״ש אדם יקרא לא דתניא הא כי אלא טתניתא, כהא הלבתא לית רבא אמר וקורא. הריח שכלה ממקום אמות ד׳ מרחיק
כנגד

אשכול נחל

 ש״מ ממפה, פסוח אפי׳ באשתו דאסור מגולה שוק גבי רבנו מסלק ומדלא הביאו. דק״ש פ״ג הג״מיי אבל שלנו בה״ג מצאנו לא א
 אבל ג מולקין. רה״פ אבל האי לרבנו הביאו חר״י כ״ד. ברכות ערוה קרי בהדי׳ מגולה שוק ב הב״ח. של מלוק ס״ל דלא

הול״ל ק״ש לענין באשה טפת גבי בברכות זה אסור הביא דלמאי ד ע״ה. עס״ס מהני לא עיניו עצס או רואה שאינו בלילה
לא והרי״ף קול, הביא לא והטור ק״ש, לענין וקול שער הביא לא והרמב״ס בנשים. מהסתכלות דחיירי בקדושין או ס״ב בשבת
לערוה לבו בין מיצץ דבר גס שיש ומיירי ו יוסף. כרב פסק ורבנו אמת. חטה גרסתנו כ״ד ברכות ה ושוק. טפס אפי׳ הביא

 מלה י מייס. באורמת ט ע״ב. כ״ה ח ע״ג. סי׳ עמג״א הביאו לא אפי׳ וי״באסור י״א אמר משמע ן אסור. בלא״ה דאל״ה
 חמתני׳ לסייע רצה ערוה אין עכבות דאמר לר״ה ר״ל יב כבאיש. באשה גס הבולט שלה אמור יא ע״א. כ״ד וברכות פ״ב

 אע״ג כר״ה פוסקי׳ והרבה עכבות, בולט ולא בקרקע טומות פניה שהיו חתני׳ רנ״בי תרגחא עלה וקאמר רבנו שהביא דמלה
 משמע רנ״בי גמא תר אלא דלחא, אחר מדלא אבנ פני׳. שהיו א לח ד דמוי אלא אינו דרנב״י דפרוקא חמתני', סיוע דליכא

 ב״ח רא״ש כח״ש כמותו הלכה רבא לגבי אפי׳ בתראי, ורנ״בי אר״ה, ופליג עגבות *דליכא חתני׳ איירי דלדידי' קאמר דקושטא
עליו פסק, ואס בזה, ה׳ דבר יד ע״ב. כ״ד ברכות יג ר״ו. סי׳ מג״א קושי׳ תסיר ובזה מ״ו. ב״ב תוס׳ יו״ד, סי׳ פ״ג

ות״י המפרשים שפרשו יו״ד נ״ו ישעי׳ שוכבים הוזים מגזרת הזה שדרש לפרש נ״ל גח׳. יחים תאריכו הזה ובדבר אומר הכתוב
 תאריכו מלקרות ותפסיקו תמרישון שאתם בדבר ופרש: המרש( שפרושו בשר כל הס לגזרת הוא )וקרוב וניימין ושוכבים עצלין
רי״ף שטת ואמ״כ תוס׳ שטת וכך לראש מוזר ל״כ שהה אס להכי מזי קא לא גברא שותתין מ״ר גבי לעיל אבל טו יחים.

מתיר הונא ורב נקי, הגיף כל וצריך תאמרנה עצחותי כל יט כ״ה. שם יח כ״ג. ברכות כדמשחע ין השנה. ראש סוף טז
 להרמיק צריך דבלא״ה כג כ״ה. ברכות כב ט״ו. ברכות כא ל׳. יומא כ מרימה. אינה והכא יה תהלל הנשמה מ ׳דכ

 לי׳ נימא ולא אחות, ד׳ בהרמקת די רע רימ אין ואס לאמריו, שצואה דחיירי פרש ר״שי אבל כ״ו. דף כדאי׳ לפניו עיניו מלא
 בצדה ויושב אותה דרואה אע״ג כד דחי. עקר לו כאין מטסה ע״ט סי׳ עב״י כרשב״א ד״סל דאפשר מכוסה, שצואה כרבנו לפרש

 רמנ״ס רשות ושנוי הפסקה חהגי לא דאל״ה אליו מגיע רע ריס שאין ומיירי קדוש, ממניך והיה בי׳ קרינן אמרת ברסוח שהיא כיון



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר "
 כלבים צואת שאמרו במה דוקא דקאמר הלכתא ולית א עורות בהן שיש זמן כל חזירים צואת כנגד ולא כלבים צואת כנגד

 אכל דרבא, בברייתא הזכירן דלא כיון תרנגולים צואת למעט דבא נטי ואפשר עורות, בהן שיש בוטן אלא אסור דאינו וחזירים,
 איכא אבל ב , הריח שכלה במקום אמות ד' להרחיק דצריך חבדא וכרב קטייתא כברייתא קיי״מל עקר לו שיש רע ריח לענין

 אמר חסדא לרב דטטייע דאברייתא הריח כלה שלא אע״פי הצואה ממקום אטזת ד׳ טרחיק הונא כרב דהלכה דאטרי מרבואתא
 דהני רב .דבי ד ציפי חני חוו לחו אמר מהו? עקד לו שאין רע ריח ששת טרב מיניה בעו ג. טתניתא כהא הלכתא לית רבא
 לא. בדידיה אבל בדחבריה אלא אמרן לא נטי תורה ולדברי לא, לק״ש אבל בד״ת, אלא דשרי אמרן ולא ה גרסי והגי גאני

 איתא ספרינו בכל אבל ו. עקד לו שאין רע ריח מותר לק״ש דאפי׳ לא, לק״ש אבל ששת ברב גרפי דלא טרבואתא ואיכא
 למדנו ריח שכלה ממקום אמות ד׳ טרחיק מכוסה מצואה רע ריח אפי׳ ומדאטרינן ז״ל. יצחק ר׳ הגאון בהלכות וגם גרסא להאי
 מריח שאינו אע״פי מגולה אמות ד׳ בתוך דצואה כיון הונא לרב ואפי׳ אמות, ד׳ בהרחקת אלא יקרא לא לאחריו צואה דאפי׳
 דצריך שנו לא ! הוגא רב וכדאטד בברייתא כדאטדינן עיניו טלא מרחיק ולפניו וליכא קדוש מחניך והי׳ בעינן דהא לקרות אסור

 אם ט״ט סומא שהוא או לילה הוא ואפילו עיניו. כטלא מדחיק לפניו אבל לאחריו אלא ומצואה רגלים טטי אמות ד׳ להרחיק
 דגן כזית לאכול שיוכל קטן ח הגזול בלולב גרסינן דפרקין. בירושלמי כדאיתא לקרות אסור אותה רואין אחרים יום הוא

 אעפ״י ובגדול הייא רב אטר ט פרם אכילת בכדי לאבלו שיוכל והוא חסדא רב אמר אמות, ד׳ רגליו ומימי מצואתו מרחיקין
 ופי יא כנגדה ק״ש לקרות אסור עוברת צואה כרבא והלכתא י. טכאוב יוסף דעת יוסף דכתיב פרם אכילת בכדי אוכלו שאינו
 שאמרו מחכמים ויש יב. רואה שאינו כיון לקרוא יוכל אמות ד׳ לפניו וכשעובר טנהרא, דסליק אע״ג דמי עוברת כצואה חזיר

 ויש צואה, של רע ריח לענין הפסקה טהני נטי הכי יג ולקרות צואה גבי אחר רשות או מחיצה הפסק דמהני דאמרינן הא
 ספק צואה, בו שאין בית דחוקת לקרות מיתר בבית צואה אם ספק יד. קדוש מחניך והי׳ קרינן לא ריח שיש זמן דכל משיבים
 תהיה ויד אומר אהד דכתוב בלבד, העמוד כנגד אלא תורה אסרה דלא מותר באשפה אפי׳ רגלים מי ספק אבל אסור, באשפה

 כאן כיצד, הא צאתך, את וכסית וגו׳ לך תהי׳ ויתד אומר אחד וכתוב וכסית, בי׳ כתיב ולא חוץ, שטה ויצאת לטחנה מחוץ לך
 ולא בוראן גזרו וכי בהו, גורו ורבנן שדי, לארעא נפל הא העטוד, כנגד אלא אסרה לא קטנים אלטא בגדולים, כאן בקטנים
 שזורקה זמן כל יוחנן א״ר בב״ח רבה אטד אסור כחרם צואה הלכתא רבא אמר טו. שטטפיחין זמן כל כמה? עד ובודאן בספקן.

 ק״ש לקרות ואסור טן. ונפרכת זורקה או ונפרכת גוללה שתהא עד כנגדה ק״ש לקרות הותר ולא עומד, וגופה דטטשה נפרבת, ואינה
 ואוקימנא יה יוכל אם ואמרו ק׳ש ומן שיעבור חשש משום אלא במ-ם התירו לא ויקרא, במים יתכסה ין דתנן ואע״ג ערום

 זכוכית לבינו בינה שיש כגון יט כנגדה ק״ש לקרות מותר בעששית וצואה ולטקרי. בלבושי׳ לכסויי בעי לכתחלה אבל בעכורים,
 בראיה דבר, עדות בך יראה ולא שג׳ כנגדה ק״ש לקרות אפור בעששית עדוה טתכסיא, והיא צאתך את וכסית דכתיב ונראית

 טליהו מניח בגומא וצואה הרוק, ונימוח שנתיבש קודם וקורא עבה ברוק מבטלה שהוא כל וצואה מתחזיא. והא מלתא תליא
 רע ריח באין סנדלו, דטגיח והא לחוטרא. דאפורא התיקו כ בתיקו עלתה לסנדלו מתחת דבוקה ואם וקורא. עליה וסנדלו
 אש בין רביעית לתוכן שיתן עד כנגדן יקרא לא רגלים וטי כא. בעלטא בכסוי אותה מכסה אלא בצואה נוגע סנדלו ואין טיירי,
 לאחריו אלא שנו ולא כג אמות ד׳ הצואה ומן טהם ירחיק כטה קדמו. רגלים טי או כב רגלים טי קודם בכלי המים קדמו
 לא נטי וחדש שרי, חדש אבל ישן ורוקא צואה, בו שאין אע״פי ויקרא הכסא בית כנגד יעמד ולא עיניו. כמלא לפניו אבל
אבל כה בגוויה לצלויי שרי חדש במרחץ אבל כד. ואסור אפשטיה ולא אבעי׳ ולצלויי בגוויה לטיקם אבל כנגדו, אלא שרי

ישן
אשכול נחל

 דעת כך ב עורות. בהן שיש בזמן לסייס שייך דלא כר״שי אדם צואת כנגד ולא זו בברייתא ל״ג וה״״יף רבנו א דק״ש. פ״ג
 גרסו והם ג בבית. תרנגולים ציאת אנא ממעט ולא להרחיק וצריך רב סרחון בו ים תרנגולים של דבנול עוד וכ׳ ורא״ש תום׳

 המניס ודרך ח המדרש. בית מחצלאות ד הני. בכל ל״ג הר״יף אבל שמעתא הני בכל מתניתא כהא הלכתא לית רבא אמר גרסתנו
 וקורא אמות ד׳ ממנה מרחיק מכיסה כצואה עקר לו שיש רע ריח אפי׳ הונא כרב דסברי ו הריח. מן מרחיקין ולא להפיח

 עיניו. כמנא לפניו וה״ה לאחריו שעיר שהוא ד״א ונקט מ״ב, סיכה ח ע״א. כ״ו ז מעכב. לא ריח ש״מ אליו, מגיע שהריח אף
כמותו שאחרים היינו וגדול סרחון, פר״שי י דגן. כזית אוכל מקרי לא יותר לשהות הקטן צריך ואס פרס, אוכל שגדול בזמן ט

אמות ד׳ מלפניו שעברה ואחר לצפון מדרום לפניו צואה והעבירו למזרח ופניו קורא שהוא פרושו יב כ״ה. ברכות יא אוכלים.
בצדו וצואה לראותה, יוכל אינו לצפון, הולכת והיא למזרח דכשפניו היא לפניו לאו הכא עיניו, כמלא השעור דלפניו אע״ג מותר

רתוק מצדו שגם וכיון מלתא תלי׳ בראי׳ הכא דמי, כלפניו שלפניו צדדין בש״ד אש אפי׳ ולענ״ד ועמג״א ע״ט )ע״ס דמי כלאחריו
 ע״ו. סי׳ טו״ז וכדברי עיניו כמלא בעינן ודאי לפניו תמיד כנגדו הולכת היא אס אבל גופו( שמחזיר לא אם לראות יכול אינו ד״א

 הפסק דאיכא דכיון כאן ה״ה מק־ צו שאין רע בריח דמתיר למאן ונ״ל תום׳. א׳ ודעה הרמ"בס, ב׳ דעה יד כ״ה. ברטת יג
 משמע טן אחר. דבר להטפיח שתוכל כ״כ לחה וידו עליהם, יד מניח אם טו ריח. אנא נשאר ולא דליתא כמאן הצואה הוי

 אס יח ע״ב. כ״ה ע״ב, כ״ב ברכות ין כרמ״בם. להקל ופסק כפרש״י נפרכת בקל זריקה דע״י ונפרכת, גוללה משעור קיל שזה
בצדה .נ 'ש;דק״ פ״ג רמב״ם יט במים. יתכסה לאו ואס ויקרא יענה החמה תכץ שלא עד ולקרות ולכסות לעלות יוכל

 ס>3נרמ״ 3״ע ה4 כ כנגדה. בגמ׳ גרסתנו אבל בזה, מרגיש ראיתי ולא ללפניו, צדו בין ח׳ בהלכה כדמחלק לא כנגדה משמע
*צהךהל _;!ו.א פר״שי יו״ד. שבת כ״ו ברכות כה כראב״ד. ולא כרה״פ כד ע״א. כ״ו כג בטיל. קמח קמא אמרינן לא כב

בסמוך,* כמ״ש זחשנין שלו׳ בהאלת מותר לבישין ומקצתם ערומים שמקצתם מקוש דבאמצעי איירי, בפנימי ר״שי כ׳ פ״ה סי׳ בא״ר

2״כנ ,שר באמצעי אבל זוהמא, דנפיש עצמו במרחץ דוקא אדם, אין אפי׳ ישן במרחץ החומרא מסיק להכי הרהור. מכ״ש
נענין אף בי"־ רס״ו וע״ס שס. ערום אין אס להתפצנ שרי למרחץ פרוזדר להיות מיוחד החדר כאין במקוס להנ״ח אף וני

 מזוזה
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 צריך ואין ותפלה ק״ש יש לבושים שם עומדים אדם שבני מקום המרחץ לבית הנכנס א תניא אסור, אדם שם שאץ אע״פי ישן

 שם יש ערומים, ומקצתן לבושין מקצתן עוטדין אדם שבני מקום חולץ, שאינו לומר צריך ואין תפלין, ומניח שלום, שאלת לומר
 ואין שלו׳ שאלת שם אין ערוטין עומדים שכולם מקום לכתחלה, מניחן ואינו תפלין חולץ ואינו ותפלה, ק״ש שם ואין שלו', שאלת

 שנ׳ שלו׳ קב״ה של ששטו המרחץ בבית לחברו שלו׳ ליתן ואסור מניחן. שאינו ואצי׳ל תפילין וחולץ ותפלה, ק״ש לומר צריך
 מצינו דלא אסור, וחנון רחום אבל הכי, איקרי לא גופא דק״בה הכסא בבית היטנותא לטימר שרי אבל שלום. ה׳ לו ויקרא
ב. להק״בה אלא אלו בנויים

 ידים לנטילת תיכף ושחט, וסמך דב׳ שחיטה לסמיכה תיכף הן תכיפות דשלש ג לתפלה גאולה למסמך לאינש לי׳ מבעי׳
 ביום ה׳ יענך בתרי׳ וב׳ וגואלי צורי וגו׳ פי אמרי לרצון יהיו דכ׳ תפלה לגאולה תיכף וברכו, קודש ידיכם שאו דכ׳ ברכה

 באותו לקטרג בא שטן אין ברכה, ידים לנטילת תיכף קרבן, באותו נוגע פסול אין שחיטה, לסמיכה תיכף יוסי ר׳ ואמר צרה.
 של לאוהבו דומה לתפלה גאולה תוכף שאינו טי אטי ר׳ אטר היום. כל נזרק אינו כן שעושה מי תפלה לגאולה תיכף סעודה,

 זה הבא עולם בן איזהו יוחנן א״ר הפליג. הוא גם שהפליג, מצאו מבקש, הוא מה לידע המלך יצא פתחו, על שהדפיק מלך
 אריכתא כגאולה בגאולה חכמים דתקנו כיון השכיבנו ישראל גאל אחר למיטר דבעי ואע״ג ד ערבית של לתפלה גאולה הסומך

להם ואמר פסח ואכלו ממצרים שיצאו דבעת גאולה, מעין שהשכיבנו ה ז״ל הלוי מרון בן יצחק רבי אמר הכותב ולי דמי.
אלקינו ה׳ השכיבנו התפלה טתפללין היו בתיהם אל לבוא המשחית יתן שלא והבטיחן בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם
תפתח, שפתי ה׳ לתפלה גאולה בין שאוטרין ומה צריכין. שהיו טענין שהוא צאתנו ושמור ומאחרינו מלפנינו שטן והסר לשלו׳

המולך עלייהו וטחתם עינינו ויראו לעולם ה׳ ברוך בתראי רבנן דתקון וכיון ו דטי׳ אריכתא כתפלה בתפלה רבנן דתקינו כיון
 אבל ילך, לילך שרוצה וטי הכל שנגמר דטשטע בקדיש מפסיקין ולהכי ז רשות ערבית תפלת דהלכה משום היינו תמיד, בכבודו
 דמי. אריכתא וכגאולה הפסק הוי לא עינינו ויראו ה' ברוך קבעו דכבר וכיון ה ערבית תפלת להתפלל חובה עליהו אקבע השתא

 טועה זה הרי יבואו, בשר כל עדיך תפלה שוטע שמוסיף: ומי תפתח, שפתי ה׳ פסוק אלא לתפלה גאולה בין רבנן תקנו ולא
 לכוון צריך המתפלל ט. לתפלה גאולה שיסטך כדי ויציב אמת אחר דבר אוטרין אין דאטרינן והיינו לתפלה, גאולה בין ומפסיק

 ר׳ רגליו, להשוות צריך ומתפלל שעיטר זה יא בירושלמי וגרסינן י ישרה רגל ורגליהם שנאמר וישרות סמוכות להשוותם רגליו
 בצד עקב שיהא מזבחי, על במעלות תעלו לא דב׳ ככהנים דאטר טאן ככהנים, אטד וחד השרת, כמלאכי אמר חד סימון, ור׳ לוי

 הוא, הכי כמלאכים רגליו כיוון דהאי דאטר מאן איכא ישרה. רגל ורגליהם דב׳ כמלאכים דאטר ומאן עקב, בצד וגודל גודל
רגל ורגליהם ורב׳ עגל רגל לכף שדומה יב הגלגל כעין וזה מאלו אלו מפורדות הרגלים ואצבעות לזו, זו סמוכים רגלים דעקבי

ישרה
אשכול נחי

 חנון קי״ב חלים חצינו לאדם אלה ככוים דגם חלקו ורה״ס הרמ״בס ב בשבח. שם א בהכי. מחלק כבוד, דירת דבעינן מזוזה,
 כנוי רחום דעקר הרא״בד כ׳ שפיר להכי נאמן ביתו בכל מצאנו נאמן אבל לאדם כנוי רחום מצינו לא בתירה וי״ל וצדיק, ורחום

 שמביא הדרשות וכל מ״ב ברכות ג אסור. ודאי השם לכנוי מזכירו בנביאי׳ א׳ פעס אלא כלל לאדם חצינו דלא שלו' מיהו לקב״ה,
 ועי׳ הי׳ בשחרית גאילה דעקר שחרית וכ״ם ד דברכות. פ״ח ר״נ משנת בספרי ועי״מש ה״א דברכית פ״א מירושלמי הס רבנו

 רשות ע׳ דתפלת כיון פרוש ח ע״ב. כ״ז שס ז שם. ברכות ו מבוא. עי׳ האשכול ב׳ של חרבותיו אחד ה ע״ב. ד׳ ברכות
 ברכת לבעל נראה הי׳ לחובה ע׳ תפלת וכשקבלו עמרם רב בסדור כח״ש וקדיש לעלם ה׳ ברוך ערבית לברכות חתימה תקנו
 הוי ולא דתי׳ אריכתא כגאולה זו ברכה רבנן דתקון כיון חרבותאי איכא אבל בכצר כח״ש גאוני׳ כחה עשו וכך לעולם ה׳ ברוך

 פסוקי׳ לוחר ותקנו ערבית תפלת אחר עד להתעכב ויראים בשדה שלהם הכנסת בתי שהיו ראשיני׳ בימים דתקנו כ׳ )והתיס׳ הפסק
 וחצינו הקדום( מנהג נתבעל לא בב״הכנ בערבית שחתפללין נחי והשתא שבתפלה ברכות ח״י כנגד אזכרות ח״י בהם שיש אלו

 קרבן עי׳ בעלו לא ראשונים שעשו קולא אפי׳ בח״ובח, גדול ב״ד שאין כיון בעלום, ולא לבעלס מה מצד שראויות תקנות כמה
 ר״ה עתוס׳ במוסף בר״ה שופר וכן רס״ע, סי׳ עב״י שם שאוכלין אורחין אין שעתה אף בב״הכג קדוש וכן ה״ב. פ״ו שבת עדה
 לי׳ ניחא במוסף ובשופר שם, אוכלין אין שעתה כיון בב״הכנ לקדש שחוחה ריצב״ג על תחה ירנן יצחק ובספר ע״ב. ל״ב

 קודם שהוא מה )ועוד הוא ושוא״ת זריז שאין אלא אסורא עביד לא במוסף תוקע אס בשופר ולק״מ עוחדת, במקומה שהתקנה
 להכי בר״ה כ׳ דחוס׳ ועוד לבעלה. ברכה הוי אורחין ליכא אי הנא אבל ויה״כ( בר״ה נחילה כדאשכחן זריזין בכלל עדיין חצות

 מלחמה תרועת שהוא ויחשבו בשחר שופר קול בשמעם עכ״וס יעעו הפעם שעוד לקלקולו, הדבר שיחזור חיישינן במוסף תקעינן
 גבי אבל מקודם, נודע ולא פתאומית ח״ו שתבוא לחכה רפואה להקדים שצריך פשיעא סכנה שהוא וכיון ויהרגם, עליהם ויבואו
 יראו גבי העור, על שהקשה ומה להם. ולקדש לראותם גדול היום עוד לב״הכנס, סמוך לאורחין שולחן לערוך ישיבו אס קדוש
 דבסי׳ קרוב ממקום להקשות יכול והי' לבעל? רס״ע בסי׳ דעתו בב״הכנס קדוש וגבי שכתבנו חעעס נתבעל דלא לי׳ ניחא עינינו
 סכנה מפני ז׳ מעין וברכה עינינו יראו לק״מ, ואידי אידי עומדת? במקומה העעס שבעל אף ז׳ מעין ברכה העור כ׳ רס״ח
 לעיר, חיץ ב״הכנס יבנו אס הנמנע מן אין היום שגס סכנה. החשש ב״הכנ בכל ותקנו ע׳, חולין חאסורא, וחחירא לעור תקנו
 שכל כיון לבעלה, ברכה תקנו לא יבואו שפתאום דחחשש אורחין, שחין במקום תקנו לא מתחלה לאורחין ב״הכנס קדוש אבל

 ירושלמי ט בהכ״נס. קדוש על תמה להכי בחפלה, יצאו שכבר דרבנן, חששא הכוס, על קדוש בלא א׳ פעם שיאכלו המכשול
 הראשונות בג׳ צרכיו ישאל שלא פרושו לרש״י אבל לתפלה, גאולה שיסחוך כדי ל״א ברכות ר״יף גרסת וכך ה״א ברכות

 לעמוד שנדחה כדי רגלים, שחי מכוונות כך אחד רגל הוא כאלו ישרה רגל רגליהם דחשחעות ע״ב יו״ד ברכות י דתפלה.
 רונד והוא סגלגל שצ״ל נ״ל יב ברכות. ריש יא בירושלמי. דאי׳ ב׳ דעה הביא לא דבבלי הלכה, וכן כמלאכים וכבוד ביראה
צ״ה. סי׳ עב״י עגול, פ״רשי סגלגל בבליים של ראשן מה מפני ל״א שגת וכן סגלגלין רגלין נפרסת עגל רגל ככף חרגס וכן בל״א,

ברכות 3
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 שאדם הברכות ואלה א. והכנעה בענוה ,פי ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין ואין עגל. רגל ככף רגליהם וכף ישרה
 כפופים. זוקף ה׳ שג׳ בשם ווקף ווקף וכשהוא בברוך כורע כורע כשהוא וסוף, החלה ובהודאה וסוף תחלה באבות ב בהן שוהה
 א״ר ג. ארצה לך להשתחוות ואחיך ואמך אני נבא הבא של וידים רגלים פשוט השתחויה הברכים, על כריעה אפים, על קידה

 כיון אומד חנינא ר׳ לבו, כנגד איפר שיראה עד אומר עולא ד שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צריך המתפלל תנחום
 המחמיר רבא, דפרשיה חנינא כר׳ דהלכה ואע״ג דכרע. כטאן וטחוי נפשי׳ דטצער והא רבא ואמר צריך, אינו שוב ראשו שנענע

 כרע דלא והוא נחש נעשה שנה ע״ין אחר אדם של שדרה ו ואמרינן ה כחויא וזקיף כחיורא, כרע ששת דרב טפי, עדיף
 המתפלל תניא ובאבות. ספרא רב אמר ז לו רע סימן וטעה המתפלל השדרה. עם קומתו בכל כרע שלא הגאון. ופרש במודים

 א״כ אלא נשמעת אדם של תפלתו ואין ה, באבות ספרא א״ר באחת, יכוון בכולן, לבו לכוון יכול אין ואם לבו, את לכוון צריך
 א״ר עון. יכפר רחום והוא וגו׳ בפיהם ויפתוהו כ׳ בצבור אבל ביחיד ודוקא ט כפים אל לבבנו נשא של בכפו נפשו משים
 והיינו תפלה בשומע צרכיו אדם שואל והלכה באמצעיות, אלא אחרונות בג׳ ולא ראשונות בג׳ לא י צרכיו אדם ישאל אל יהודה

 אומרה לפרנסה צריך ואם רפאנו, בברכת אומרה ביתו בתוך חולה יש שאם הברכה, מעין דוקא מוסיף באמצעיות אבל צרכיו, כל
 שאומרין ומנין ועוז, כבוד לה׳ הבו של לגבורות מנין אלים, בני לה׳ הבו שג׳ אבות שאוטרין מנין יא רבנן תנו השנים. בברכת
 הרעים, הכבוד אל נגד הטינין וברכת יב מוטור דההוא אזכרות ח״י כנגד שבתפלה ברכות וי״ח שטו. כבוד לה׳ הבו של קדושה

 המינין וברכת שבשדרה חוליות ח״י נגד אומר תנחום ר׳ שבק״ש, אחד כנגד הטינין וברכת שבק״ש אזכרות ח״י נגד אמר יוסף רב
 תקנוה, ביבנה המינין וברכת ברכות, י״ח תקנו יד נביאים כמה ומהם זקנים ועשרים ומאה יג. השדרה שבסוף קטנה חוליא נגד

 הבית שחרב לאחר כן ובתר טו שנה וחמש ושלשים מאה הבית שחרב עד חייבא דטדאצטלב מיני, דהני טעותא דאוושא משום
וכיון יד, הבית בפני הנהרג הזקן גמליאל בן שמעון רבן בן גמליאל ר׳ והוא יהושע דר׳ פלוגתא בר טד נשיא גמליאל ר׳ היה

דאוושא
אשכול נחל

 ובלחי ארצה, מפורש הכא די״ל ארצה? וישחסו אברהם בעבד קמא קרא גח׳ נקע דלא הא ג כ״ב. מגלה ל״ד. ברכות ב ל׳. ברכות א
 שישתחוו יוסף שכונת ידע מהיכן ארצה, לך להשתהות וגו׳ נבא הבא ביוסף שגער יעקב אבל בכלל, לארץ פשוע אין בהשחהויה י״ל מפורש
 דמצינוגס ע״ב י״ו שבועות חוס׳ קושי׳ בזה וסרה כפרושא. סתמא ודאי אלא לי, משחהויס והירח השמש אנא אמר לא הוא ארצה,

 דזה קאי השתהויה סתס דעל סחירה מזה אין ולמ״ש ארצה. לאפיו וישמחו וגו׳ יוסף ויוצא דכ׳ קידה כמו אפיס על השחחויה
 'ששוחה ע״י למעה וא׳ למעלה אחד קמעיס שני פ״רשי איסר שיראה ועד לחוץ, הקשריס שיפלעו כ״ח ברכות ד נבא. מהבא למדנו

 שמגביה כנחש כחויא זקיף אחת, בבת מעה כלפי והובעו אדס ביד שבע פר״שי היזרא י״ב שס ה באמצע. הבשר רוחב כאיסר
 כנחש, ולזקוף לכרוע לו שהי׳ והעעס כאשכול, גרס ניסיס לר׳ במפתה אבל שניס שבע וגרסתנו י״ו דף ב״ק ו מעע. מעע הוקף
 דכ״ע ל״ס לשונות דב׳ תר״י וג' אברייחא. ספרא דר׳ הא דמתני איכא גרסתנו: ח ע״ב. ל״ד ברכות ד קכ״א. סי׳ עור כ״מ, מדה
 שמכוון פ״רשי ה׳ תענית ט בתרא. לישנא כלל מייתי ולא לבד, באבות עעה לישנא מייתי ובירושלמי רע, סימן באבות עעה ס״ל
 אלא מנה לא דאהלות וס״ק חוליות, י״ע הוי א״כ מקשים יג כ״ה. ברכות יב ל״ב. ר״ה יא ח'. ע״ז ל״ד ברכות י לבו. אח

 לע״ל? האדם את מציץ קב״ה מהיכן הלוז, זה השקד, וינאץ כ״ה פ׳ ובראשית י״ח פ׳ ויקרא ברנה לוז: ערך בערוך מצאתי ח״י?
 י״ח בסיף קענה הוליא והוא וכו׳ נשרף לא באש נעהן, לא בריהיס נמחה, ולא נמים ונחנו לוז כשואל והביא שדרה, של מלוז

 קליבוסח זו השקד וינאץ דרש קנ״ב בשבת )מיהו ע״כל לשקד ודומה הוליא מאותה חוץ נרקב אדם של גופו וכל השדרה היליות
 קטן עצם דקליביסת נראה צ״ג חולין מר״שי אבל קענה, הוליא ולא גדול עצם וזה וכו׳ בו תקוע שהירך הנקא של עצם פרש״י
 שאינו לוז שזה וי כ נס ה על שבת מוצאי סוף בסדור יעבץ ועי׳ לוז( והיא מלמעלה, האליה לחוליות ומחובר א הנק על מונח
 באשה יחרים איברים ג׳ מ״ה בבכורות דאמר כהא באוהל, שמעמאין איברים ר״מח במספר נמנה לא ולפ״ז מת. ואינו נרקב

 איברים לכל למיתה השוה דבר ימות כי דרשינן ה״נ אדם, בכל השוה דבר באוהל ימות כי אדם דכ׳ באוהל מעמאין אינם מבאיש
 בעפר יהבלי ולא יתרקב דלא ארעא החוח גופא מן ישתאר חד גרמא וארא, בזוהר וכן נרקב. שלא זה אבר לאפוקי שנרקביס

 שלו בעה״ק גבאי בן והר״מ רקב. חרוד כמלא אלא נשאר ולא בעפר כלה הגיף כל חני׳ אליעזר דר' חפ׳ ל״ד בפ׳ אבל לעלמין,
 אין כ׳: ס״ז דף לרי״א הישועה במעיני טו כ״ח. ברכות י״ז, מגלה יד רקב. חרוד מלא הוא לח שעצם דעות שתי להשוות רצה

 שהי׳ ק״ז, סנהדרין ח״ז סועה בנבנשתי ש״ס בתלמוד, מצינו כי החורבן, קודם שנה מ״ב מת הנצרי שישו שאומרים, במה אחת
יוחנן, בן ויוסי יועזר בן יוסף ואחריו כראשון, הדור סוכו איש אנעיגנוס הגדולה, כנסת מאנשי ג׳ מדור שהיה ב״פ, יהושע תלמיד
שהתגרה ומפני המלך, ינאי הנקרא מחתי׳ בן שמעון בן הורקנוס בן אלכסנדר בימי הי׳ והוא הארבלי, ונחאי ב״פ, יהושע ואחריו

 לבנין רס״ע בשנת לירושלים משם שובו ואחרי תלמידו, ישו ועמו לאלכסנדריא ב״פ יהושע ברח מהם, רבים והמית הפרושים עם
שבעץ להוכיח כדי החורבן, קודם שנה מ״ב שמח אומרין והנצריס מעולמו. יצא שנה, קנ״א החורבן קודם שהוא הבית

בסדר והעתיק דוד בצמח ומ״ש ב״פ. יהושע בימי שהי׳ בנבנשתי( )בדפוס ע״ב ק״ד בשבת חוס׳ וכ״כ עכ״ל. הבית נחרב הריגתו
בימי וכי׳ החורבן קודם שנה קנ״ז נולד יוחסין ולדעת בש״ס. מקום בשום מצאתי לא הוו, ישו חרי בחלק אמרו כבר הדורות:

ר,נה רבי ,מיב שהי׳ פ״ד ח״ב אבות במגן ומ״ש מאוחר. אלא החורבן, קודם שנה קנ״א מת לא בודאי א״כ ינאי,
מוכח מ י החרבן. אחר שנים ב׳ נשיא נעשה ע״ב נ״ד שבת וחים׳ כריחוח לס׳ טז בצמצס. לכוון אוכל לא האשכול חשבון גס אבל

0״כ ברכוח מרען5 הא כאשכול על לי וקשה נשיא. ריב״ז הי׳ חרבן ובשטח הבית בפני נשיאות נהג הנהרג שרש״בג ע״ו משבת
̂ שמו סנהדרי אי׳ הא יהושע, דר׳ פלוגחא בר זה ואיך־יהי׳ ביבנה, ר״ג לפני המינין ברכת תקן הקטן שמואל ע״ב

 בירושלים ר״ג בט ואז שנהרג, הנשיא רשב״ג על קאי וכפ״רשי לקטלא וחברוהי לחרבא וישמעאל שמעון מיתתו בשעת אמר הקטן
זריב״ הי׳ וארזדיו אי עדיין כשאניו נשיא, הי׳ שנא זה ר״ג לפני שחקן אפשר ואיך ג״ו, גטין כדאי׳ ריב״ז לפני צעיר תלמיד הי׳

 נשיא



19 שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, מפר

 התם דהוו חכמים סיעת וכל דינו ובית גמליאל ו׳ חשש הכי משום חייבת, מלכות בהדייהו ואתחד הימים באותן מיני דאוושא
א. יכלו ה׳ ועוזבי יחדו וחטאים פושעים ושבר שג׳ מפלתן על זו ברכה ותקנו

 שנאמר תחומין ערובי אפי׳ אשי רב ואמר בקולי אברהם שמע אשר עקב שנא׳ כולה התורה כל אבינו אברהם קיים ודאי ר
 והא וערבית, מנחה שחרית תפלות ג' מתפלל הי׳ ודאי הוא כן ואם ב פה שבעל תורה ואחת שבכתב תורה אחת תורתי

 תקנו אבות דגטרא מסקנא והכין ד. בה שנענה כיון לכל ופרסמה ג העולם לכל תקנה שחרית תפלת תקן אברהם דאטרינן
 ויצא כד׳ בה שנענה כיון לכל מנחה תפלת תקן יצחק כן וכמו ה. קאי ואזטן אקרבנות רבנן ואסטכינהו ערבית מנחה שחרית

 דב׳ בה שנענה כיון ערבית תפלת לכל תקן ויעקב זוגו. בת לו נזדוגה באים גמלים והנה וירא ערב לפנות בשדה לשוח יצחק
 יצחק אברהם, מגן תקן לך טגן אנכי הקב״ה ואמר המלכים את אברהם כשהרג ו באגדה זה וכעין וגו׳. עליו נצב ה׳ והנה
 לפניה ומקלסין עליו ושכינה ויורדים עולים המלאכים ראה יעקב המתים, מחיה אמר הנער, אל ידך תשלח אל המזבח ע״ג שמע
 לומר בא אם אבל ח מקום של בשבחו לספר אסור ואילך מכאן ז מקראות סדר על תקנו ברכות י״ח וכל .הקדוש האל אמר

 אברהם טגן ברכות, י״ח חנה בתפלת דאשכחן י בירושלמי ואטרינן ט. אומר חכפורים יום ודוי כסדר אפי׳ התפלה, אחר תחנונים
 חיל, אזרו ונכשלים בתשובה הרוצה דעות, אל כי הדעת חונן קדוש, אין הקדוש האל ומחיה, מטית ה׳ מתים מחיה קרני, רמה

 מקבץ בלחם, שבעים השנים מברך דל, מעפר מקים חולים רופא בישועתך, שטחתי ישראל גואל ויעל, שאול מוריד לסלוח מרבה
גבורים קשת לצדיקים מבטח ידמו, בחושך רשעים זדים מכניע ארץ, אפסי ידין ה׳ ומשפט צדקה אוהב ישמר, חסידיו רגלי נדחי

חתים

אשכול נחל

 מרבן קודם שאף ביבנה, עראי דרך הי׳ הזקן דר״ג וצ״ל מקנה, דיבנה ר״ג של זקנו הזקן ר״ב לפני הקטן ששמואל נראה לכן נשיא?
 מ׳ כל שהיחה לאו למנויות, סנהדרין גלתה מרבן קודס שנה מ׳ ט״ו שבת דאי׳ והא ע״ב. נ״ו גטין כמשמע מכמיס מלאה היחה

 ליבנה, מירושלים ע״ב ל״א מר״ה דמשמע אע״ג ביבנה, א׳ פעם התעכב הזקן ר״ג הנשיא או ביבנה, גס לפעמים אלא שם, שנה
 ראיתי ושוב לירושלים. דשבו משוס להו משב ולא לסנהדרין גליות היו מקודס גס מ״מ המרבן, אמר היו שהגליות לאושא ומיבנה

 נשאלו אס ופר״שי שביבנה ולא שבעירו בב״ד לא אוחו ממיחין אין דתנן הנמנקיס אלו מפרק וראיחו ר״ץ. דף רלב״ח דעת שכן
 וכ״כ ביבנה. אוחו ממיתין אין קייס הבית הי׳ ועדיין ליבנה ג׳ סנהדרין שגלחה עד ושהה לעירו ומזר ואמרו הגזית שבלשכת בב״ד

 וכ״כ מרלב״ח( )ואשחמיט המרבן ראה הקטן שמואל כ׳ לזרעים בהקדמה הרמ״בס אך הזקן. ר״ג בימי הקטן שמואל היומסין
 שמואל בסנהדרין דמ״ש לדמוק צריכין ע״כ האשטל, דעת שכן וכיון יסדה. השני ר״ג לפני הקטן שמואל הקבלה בס׳ הלוי הראב״ד

לקטלא, חברוהי כך אזלי, למרבא כבר שאלה כשס פרושו לקטלא, ומברוהי למרבא וישמעאל שמעון מיתתו בשעת אמר הקטן
ט: ל״ד דף ממדש שנדפס העטור ובס׳ המרבן. אמר שנה מנו״ן יותר מאומר בזמן נהרגו מלכות הרוגי מ׳ ששאר ידענו דכבר

)להגהת ערך בן ור״א הזקן ר״ג הספידוהו הקטן שמואל כשמת אי׳ פ״ח ובשממוח המינין. ב׳ תקן הלל בימי הקטן שמואל
חגלה א ונכדו. הזקן הוי הקטן שמואל דתרי ואפשר שמענו. לא הלל בימי תקן אבל הלל, ימי בסיף שמי אפשר א״כ ס״הד(

 שזה חמומין, לגרוס נכון ויותר חבשילין, ערובי גרסתנו כ״מ, יומא פ״ב, קדושין ב משה. דת המכמישיס על שקאי ופר״שי י״ז
 ר״ת מכתיבת בא והשנוי מצרות, ערובי גרס תולדות וברבה רשב״א. בחשו׳ כ״כ וכדומה שבעקב מצות שמע אשר מעקב נלמד
 זה, מאמר לפרש ויש מצרות. ערוב וקרא כמ״ית הת״יו נראה ולהשלישי חמומין, ערוב והשני חבשילין, ערוב קרא אמד ע"ת

 עונג מצות מקיים לשבת מיו״ט בבשול ואס שניהם. לקיים התנגדות להסיר יתאמץ שמיס וירא לזו זו מצות ב׳ מתנגדות לפעמים
 אברהם הי׳ וכן ט״ו, ביצה כדאי׳ שניהם ומקיים לשבח מע״יט קצת לבשל שניהם, לקיים מכמיס וצוו יו"ט, שביתת נדמה מ״מ שבח,

 והשגחתו. עולם מדוש אמונת לחזק שבת מצות י״ל או מברחה. מפני א׳ מצוה לדמות דמוקה בפרצה בא שלא קונו עם מדקדק
 עשה וכן ויו״ט, שבח מצות נתקיים ובע״ח לו, שגעשו נסים להזכיר לישראל מיועדים טובים ימיס אבל כולו, אנושי למין נוגע זה דבר

 ח״י וכ״כ יומסין, בשם מה״רשא הביא רבנו פרוש כ״ו ברכות ג למשפמתו. חובתו בעבור העולם לכל ממובחו גרע שלא אברהם
 להתפלל שם שהלך ע״ב צ״א מולין תוס׳ ד שמריח. אלא תקן לא לדורות ותרצו מנמה? התפלל אברהם דאמרינן ע״ב כ״ח יומא

 כריב״ח, פסק ורבנו רשע. בעבור אפי׳ ונענה מ״ה לוט את וישלח א״א ויזכר כמ״ש לוט להציל תפלתו רח״בן ועי׳ סדום הפיכת על
 והולך קרב ש״ש תמיד שהרי מצות עד ת״ש אמרו מה מפני דחני אמריחא וברייתא לו, מסייע וכו׳ ח״ש תקן אברהם דברייחא

 רבנן ואסמכינהו תקנום אבות הש״ס מתרץ לריב״ח, מינה ומקשי חמידין, נגד תקנום דחכמים סיעתא רי״בל מייתי דמיני׳ ע״ס,
 קרבנות, אזמן רבנן סמכו אלו זמנים קביעת וכו׳ המנחה פלג עד מנחה ד״ש, או מצות עד דוקא שמריח מ״ש ר״ל ה אקרבנות.

 תפלות תקנו רבנן דאמר לרי״נל דאלו כותי/ פסק להכי כריב״ח שהבאתי ברייתות ב׳ מוקי דגמ׳ וכיון מעצמן. הוסיפו ומוסף
 לי ויאמר תקנו? אבות תפלות אמר גופא רי״בל דפרקין ובירושלמי ויצא פ׳ ברבה ותימה תקן. אברהם דריב״ח ברייתא תיקשי

 אתי׳ נמי תקן דאברהס דברייתא תקנו חמידין כנגד כרי״בל פסק דרמ״בס דתפלה פ״א כ״מ מ״ש שזהו זצ״ל ק״ב ליב הגמו״ה מו׳
 ת״ש, תקן אברהם בירושלמי אמר עצמו הוא שהרי כרי״בל, אתי׳ דע״כ לרי״בל( הברייתא חישב לא דגמ׳ הלח״מ )ותמה כרי״בל

 דברייחא פרושא ריב״ל ס״ל ה״נ חחידין, כנגד תקנו חכמים אמר שבבבלי לדורות, ולא לעצמו תקן אברהם לרי״בל פרושה וע״כ
 תקנו רבנן כ׳ דחפלה וג׳ ובפ״א וכו׳ שחרית ת׳ התפלל אברהם כ׳ דמלכיס פ״ט שהרמ״בס כן צ״ל וע״כ לעצמו. חקן אברהם

 ולא לעצמן אבות דס״ל צ״ל וע״כ נתקנו? אבות מזמן ולרי״בח תפלות. ג׳ חתפללין היו לא לעזרא קודם עוד וט התמיד, סדר על
 מ׳ מתפללין אנו אין לרי״בל קודם, התפלל יעקב הלא בצ״הכ ערבית מחפללין אנו לחה חוס׳ מ״ש בזה ומיושב תקנו. לדורות

 י״ח כל זו אגדה מפרשת ובלבוש פדר״א פכ״ז ו בלילה. שהי׳ מלבים והקטר התמיד אסדר תקנו חכמים אלא אבות, חקון
דברכות בפ״ב י ח׳. דף ע״ז ט ר״שי. בברכות להוסיף כאסור י״ח חגלה ל״ג ברכות ח י״ז. מגלה ז מאורעות. על ברכות

הי׳ 3*



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר 20
 תדברו תרבו אל נעבד ביראה לבדך שאותך כאלקינו, צור אין תפלה שומע משיחו, קרן וירם א ירושלים ובונה דוד צמח חתים,

 אחרונות בג׳ לראש, חוור ראשונות בשלש טעה ב יצחק רבי אמר למלכו. עוז ויתן שלו' שים מפיכם, עתק יצא הודאה גבוהה,
 אחריה הסדורות הברכות כל אחריה אומר שטעה ברכה ומאותה סדר, להם דאין שטעה, למקום חוור באמצעיות לעבודה, חוזר

 מקבץ וברכת השנים, ברכת ואחריה החולים לברכת חוור תפלה, בשומע ונזכר החולים ברכת אמר ולא טעה שאם הסדר, על
 ראשונות בג' טעה הונא א״ר ג לשונו ווה יצחק ר׳ הגאון בהל׳ כמפורש הסדר על תפלה דקיי״לן התפלה, סוף עד כולם וכן נדחי
 מתחיל טדתנן הונא לרב דאקשי אע״ג ואמרי אסי, כר׳ קמאי פסקו שטעתא בהא סדר, להם אין אמצעיות אמר אסי ורב וכו׳

 ודאי מפשטי', מתני׳ מפקינן ולא עלה סטכינן ולא הוא בעלמא שנוי חונן, אתה טתחלת דהיינו וטפרק וה, שטעה הברכה מתחילת
 כיון מקומה, את שעבר לאחר ואדכר ברכה ששכח כגון באמצעיות שטעה היכא דאטר ד ו״ל לגאון דחוינן אלא הוא, הכין

 הפקולי שטעון ה גרסינן בהדי׳ דהא לן וקשיא ודיו. מקומה כאן שאין אף שזוכרה, במקום אומרה סדר להם אין דאטצעיות
 טנ״ל תפלה בתפלה, וכן בק״ש וכן בהלל וכן יצא לא למפרע המגלה הקורא ו במגלה וגרסינן הסדר על ברכות ח׳׳י| הסדיר
 אטרן דלא היכא אלטא הסדר, על ברכות ח״י תקנו זקנים ק״כ תני ובטתניתא הסדר על ברכות ח״י הסדיר הפקולי שטעון דתני׳

 ודיו, שזוכרה במקום שאומרה נזכר ואח״ב שלאחריה ברכה וברך במקומה ברכה שכח אי אמרינן האיך א״כ יצא, לא הסדר על
 פסוק אותו ויקרא יתחיל לא אחד פסוק והשמיט המגלה קרא ז בתוספתא תניא ועוד למפרע? ומברך הברכות סדר בטל הלא
 ברכה דהשטיט היכא אסי רב דאטר אמרת ואי ובתפלה, ובק״ש בהלל וכן סוף עד וגומר פסוק מאותו מתחיל אלא עצמו כפני
 מינה שטע אותבינן, וטדלא מינה, תיובתא טותבינן והוי אמתניתא פליג אסי רב א״כ ודיו, שווכרה במקום אח״כ שאומרה אחת
 וג׳ ראשונות כג׳ לטהוי דלא אלא בלל, סדר להם דאין למימרא לאו סדר, להם אין אסי רב דאטר והא אטתניתא, פליג דלא

 מקומה את שעבר לאחר ונוכר בברכה דטעי היכא באמצעיות אבל לראש, חוור בשלישית אפי׳ טינייהו בחדא דטעי היכא אחרונות
 יש אכל עכ״ל כותי' הלכתא ולית חונן, לאתה שחוזר סובר הונא ורב שטעה, ברכה אותה לתחלת אלא חונן לאתה חוזר אינו

 ולא סדר להם אין אמצעיות אסי רב כדאטר נטי ודייקו שנזכר, במקום ואימר כלל סדר להם אין דאטצעיות שכתבו צרפת מחכמי
 דאין ידעינן וטטילא עליה, דפליג חונן, לאתה חוור באמצעיות טעה הונא דרב כלישנא שטעה, למקום חוור באמצעיות טעה אמר
 שכבר מטה כלום הפסיד ולא שנזכר בטקוס ואומרה כלל סדר לאטצעיות שאין אסי לרב ס״ל ודאי אלא חונן, אתה להתחיל צריך

 לא כסדר, לומר דצריך עסקינן, אחרונות וג׳ ראשונות בג׳ למפרע, יצא דלא בתפלה וכן במגלה דאמרינן והא מהם. התפלל
 נראה הכותב ולי ח. אמר לא ולעכובא הבי, למיעבד בעינן לכתחלה הסדר, על כולן הסדיר הפקולי דשמעון אע״ג באמצעיות,

 ונזכר עירך ולירושלים בברכת עומד שאס למימרא לאו מקומו, כאן שאין אף שזוכרה בטקום אומרה שטעה היכא הגאון שאמר מה
 בענינו ראה נא, סלח הבי ובתר השיבנו על לאהדורי בעי דידאי ולירושלים, ואח״ב השיבנו השתא שאומר שדי השיבנו, ששכח

 י חונן לאתה חוור דבכה״ג ר״ה שאמר טה וכלפי אליה לחזור צריך ואין חונן אתה הפסיד לא מיהו אלא ט הסדר על וכולן
 חינן אתה אעפ״ב להשיבנו, סמוך בסדר הי׳ לא חונן אתה שברכת שאף סדר, להם אין אמצעיות אסי רב אמר מלתא אהא

 אע״ג וקרא, חוזר אטר אלעזר ור׳ דרבנן דק״ש וקורא חוזר אינו ק״ש קרא ספק יא שמואל אמר יהודה רב אמר לו. עלתה
 חוור ק״ש קרא ספק הלכך יב דאורייתא דהוי מודי הלל בית ובין שמאי בית דבין אלעור, כר׳ הלכתא שמואל לגבי תלמיד דר״א

 על מכרך דלא הא רבא מסיק יג מדליקין במה דבפרק דרבנן, דברכות אע״ג ולאחריה, לפניה ברכות דטברך לן ופשיטא וקורא
 הוו נטי ברוכי דאורייתא, ספקא משום לעשורי דבעי מחצה, על מחצה הוי אי משמע הן, טעשרין הארץ עם דרוב דמאי, הפרשת

 לברך מחויב טצוה, לעשות ספק מחטת אפי׳ מדאורייתא דטחויב היכא כל רבנן תקון דהכי דרבנן, גופייהו דברכות אע״ג טברכינן,
בפ׳ מצרים יציאת אדבר דבבר כיון דרבנן ויציב אמת דברכת ומברך, חוור אינו ויציב אמת אמר אי ספק אבל לעשייתה, עובר

ת צ ג אשכול נחל

 את כללו כבמערבא נראה דברכות ספ״ג ותיספתא מירושלמי א פמואל. בילקוט גס ותמצאהו שהביאו, מה״ג נ״ל כך כתוב, הי׳
 ט״ם ל״ר פס ב ל״ג. ברכות עי׳ בבבל כן לא המינין ברכת תקון אתר אף ברכות י״ח מספר לקייס אתת, בברכה ירופליס בבונה צמת

 אין אמצעיות אמר אסי ורב לעבודה, חיזר באחרונות תוכן, לאתה תחר באמצעיות וכו׳ ראשונות בג׳ טעה אר״ה וצ״ל כאן, יש
 פ״ב ז שס. ו ע״ב. י״ז מגלה ע״ב כ״ס ברכית ה ר״שי. דעת וכן האי רב ד קצת. בשנוי בנדפס ר״יף לשון ג סדר. להס

 יהיו, בהויחן והיו, כ׳ בק״ש י״ז מגלה כדאי׳ מקראי לאו אי מעכב שסדר ידעינן לא ומגלה הלל דבק״ש פרושו נ״ל ח דמגלה.
 זכירה, אה לא למפרע עשיה מה ונעשים, נזכרים האלה והימים כ׳ במגלה בשעותיו, משתנה שאינו כיוס עשה, היום זה כ׳ בהלל
 סמך מצא וקדושה גבורות לאבות בגמ׳ שם אמרו הרי הסדר, על ברכות י״ת שמעון שהסדיר משום ואי למוד, אין בתפלה אבל

 יסודם ברכית שאר אבל קדושה, קודש בהדרת והשתחוו שמו כבוד גבורות, ועוז כבוד אבות, אליס בני לה׳ הבו בקרא לסדרן
 זה רשןר נגיותלאמצ אין א״כ תהליס פסוקי על דמיוסדות להני קודמות ישעי׳ כתובי על והמיוסדות מזה זה רתוקות במקראות

 ברכת הוא עבודה וסיוס מלחא תדא והודאה עבודה י״ח מגלה דאמרינן בהדדי שייכי אחרונות ג׳ אבל הכתובים, סדר מחוך בזה
 הרב״ה, של שבחו שהס תשיבי ובלא״ה דמיין, פרשה וכתדא האחרונות וכן ז״בז אדוקות ג״ר א״כ הקב״ה, של שמו שהוא בשלו׳ כהניס

 פרשיות בג׳ אבל כסדרן צריכין הפרשה פסוקי דוקא בק״ש אפי׳ דקיי״לן וכמו לתודא, כפרשה א׳ כל התפלה ברכות שאר אבל
 כסדר ענינס שסכר בתנ״ך פרשה מצינו דלא יצא כסדר שלא אמרן אפי׳ אמצעיות ברכות ה״נ יצא, לראשונה קודם שני׳ אתר אס
 ואל וגו׳ ה׳ אל וישיב כדכ׳ לנו סלח השיבנו אתר במגלה שס כדאי׳ בהשיבנו שקשורים מפני נאמרו בטעות הברכות אלה שכל ט

 אתה שאיו י גטעוח• הי׳ שאמר מה כל השיבנו ששכח וכיון שם כדאי׳ וכו׳ הגאולה לנו סלח ואחר לסלוח. ירבה כי אלקינו
 ד״ין יב כ״א. ברכית יא ואחרונות. ראשונות בג׳ כמו לו עלתה לא תונן אתה גס ולהכי להשיבנו סמוך הראוי בסדר חונן

כ״ב. שבת יג ל״ב. סוטה ועתוס׳ ובקומך ובשכבך מקרא מיושב אי מעומד אי דילפי

ברכות



21 שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 דרבנן וספקא דרבנן, ויציב אמת הוי דאורייתא טחיובא דנפיק וכיון א דאורייתא ודאי ובלילה ביום מצרים יציאת דהזכרת ציצית,

 אם ומספק מצרים, יציאת הזכיר ולא ציצית פרשת אמר לא אבל ג. לברוכי לי׳ אסור ברוכי בעי דלא וכיון ב ברוכי בעי לא
 ד, אליעזר רבי בפרק האי רב בשם בהלכותיו יצחק ר׳ הגאון שכתב במה עיונא וצריך ומברך. ואומר חוזר ויציב אמת אמר

 אבל תחנונים ולשון דנדבה אדעתי׳ ודוקא כולו, היום כל אדם שיתפלל הלואי דאטר ה יוחנן כר׳ קיי"לן התפלל אם ובספק
 דאטר והא ן נדבה תפלתו תהא התפלל ואם לחובה יהא התפלל לא אם יתנה התפלל אם ובספק ו יתפלל לא רחובה אדעתי׳

 התפלל, שכבר ונזכר לחובה שהתפלל כיון טעמא היינו פוסק, ברכה באמצע אפי׳ התפלל שכבר ונזכר בתפלה עוטר הי׳ יהודה רב
 המתפלל אבל הקרבתו, בשעת לחובה תטידין שני להקריב ואסור סדרו, תמיד נגד שתפלה תפלות, כ' להתפלל אסור ולחובה
 לא יוחנן ור׳ נדבה, תפלת טתפללין אין נדבה עולת להקריב ח דרכם שאין וצבור נדבה, עולת הקריב כאלו יתרה, תפלה בנדבה

 טוספין תפלת בנדבה מתפלל היחיד אין הלכך ומסיים י כתב כך ט . . . ונכנס התפלל דאמר שמואל אמר יהודה ארב פליג
 האי רב אבל יא. לתמיד ודטין עולות אלא דליכא שבת מוסף דקרבן מלתא בהא טעמא ידענא ולא מוסף. בקרבן מתנדב שאין
 ארי״אש פליג דלא אסור חדוש ובלא דבר, בו שיחדש ע״י דוקא היום כל אדם שיתפלל הלואי יוחנן ר׳ דברי פרש ז״ל גאין

 ספק דאמרינן והא יתפלל אל לאו ואם יתפלל בתפלתו דבר לחדש יכול אם מתפללין צבור ומצא הכנסת לבית ונכנס התפלל
 כל מתפלל בתפלתו דבר מחדש אם ולדבריו טזה, גדול חדוש לך אין הספק על ומתפלל דחוזר כיון ןטתפלל, חוזר התפלל

יב. בנדבה התפלות
 לא השבת כבוד ומפני ברכות, ח״י לצלויי בעי דבדין ברכה, אותה כל גמרי בשבת, חול של ברכות וטרכרי יג דטעי והני

 הקדוש האל אחר חונן אתה והתחיל במוסף טעה אבל ברכה, אותה כל גומר ומנחה בשחרית טעה אם הלכך רבנן, אטרוחי
 ואי טו, ביחיד תקון לא תשסרי תקון, סרי תמני יד טדאטרינן בחול אפי' במוסף ברכות לי״ח דליכא ברכה באמצע אפי' חוזר

 היום ברכת מברך דאינו תיטא ואי טו. היום אקדושת נטי מברך בחול דבטוסף תשסרי, לי' הוי ברכות, ח״י הני במוסף איתא
 שחרית ערבית טועד של וחולו בר״ח ין מדאמרינן הכי משמע לא ומנחה, כבשחרית בעבודה כוללה אלא עצמה בפני חול במוסף
 בפני ברכה היום מעין במוסף מתפלל וחש״ט בר״ח אלטא מוסף, נטי תני ולא בעבודה המאורע מעין ואומר י״ח מתפלל ומנחה
 בהודאה, המאורע מעין ואומר י״ח מתפלל ומנחה שחרית ערבית ופורים חנוכה כגון מוסף בו שאין כל יח בתוספתא והכין עצמה.

 בעבודה, היום קדושת ואומר י״ח מתפלל יט שחרית מועד של וחולו ר״ח כגון מוסף בו שיש יום וכל טחזירין, אין אמר לא ואם
 קדושת ואומר שבע מתפלל כ שבת באמצע, היום קדושת ואומר שבע מתפלל ובמוספין טחזירין, אמר לא ואם בהודאה, ר"אא
מוסף תפלת דאף כג מירושלמי ראי' מביאין כב מחבורתנו ויש כא שבע מתפלל ויו״ט שבת וטדקאטר באמצע, היום

ד' שיהלך עד דבר סוף לא אבא ר׳ אמר מוסף ומתפלל אמות ד' ומהלך שחרית מתפלל אדם שם דאטרינן ברכות לי״ח ראויה
יוסי ר' אטד דבר. בה לחדש צריך אין אמר ושמואל דבר בה לחדש צריך אמר רב ד״א, הלוך כדי שהה אפי׳ אלא אמות
ברכות י״ח וחה״ט ר״ח במוסף טתפללין שהיו מוכיח ומהא יצא, מוסף וקרבן יום תמידי חובותינו את לפניך ונעשה אמר אפי׳
 י״ח תפלת מוסף תפלת במקום בדיעבד התפלל אם קאטר דהבי מהא ראי׳ ולאו ויו״ט. בשבת הטורח טפני חכמים שהקילו אלא

 הכי נהיגי נטי ואי שבע, אלא במוסף מתפללין היו לא לכתחלה אבל היום, קרבן מעין והיינו דבר בה מחדש אינו אם יצא לא
בהודאה ונזכר חודש ראש של הזכיר ולא טעה דאטרן הא כד הלכות בעל וב׳ כדאמרן. פליגא ודאי דידן תלטודא בטערבא,

או
אשכול נחל

 דעיקר אע״ג החילה על מברכין אין כבושה בערלה שפסק דחילה, צ״ל ד ע״א. ל״ג ברכות ג שס. שבח ב ע״ב. י״ב ברכות א
 ואינו נוטלו ראשון ביו״ט לולב נטל ספק לריף מזה והוציא מדליקין, במה פ׳ ריש ע״ז הר״ן שהעיר ראיתי שוב דאורייתא. ספק הוא

 שהיא דאו׳ חצוה עושין אנו ואין בריח, דס חטיפין אלא כלום מותכין אנו ואין ערלה מזינן לא כבושה דבערלה קושי׳ אין לענ״ד חברך.
 בו וכיוצא בחילתו חברכין אין דלרמב״ס ואע״ג בר״יף, נתפרש לא מברכין אי אנדרוגינוס ומילת לברך• שייך לא להכי ערלה, חתיכת

 דאור׳ ספקי בשאר ולא ק״ש גבי דוקא חישבו שרשב״א ועכ״ח ומברך. חוזר ק״ש קרא ספק דק״ש בפ״ב פסק מ״ח דאו', ספקא בכל

 ברטת ה חיוב. חזקת ליכא וכה״ג מילה בספקא אבל יי״ח, אס וספק חיובא בר גברא בק״ש לחלק ול״נ חכמים. תקנת היחה שכך
 כמקריב דהוי דחובה אדעחא שאסיר וטעם מדוש. בלא רשות תפלח להתפלל רשאי לרי״ף אס פליגי ק״ז סי׳ הפוסקי׳ הר״יף, לשון ו כ״א.

 דאל״כ בנדבה רשיח להתפלל מדוש בלא ביחיד דמוחר נראה רבנו ומדברי תחידין. כנגד דתפלות תוסיף אבל ועבר א׳ בפעם תחידין שני
 מותר פ״ד שקלים כדאי׳ נדבה צבור שמביא ימצא דודאי הר״יף, מעל תר״י קושי׳ חסיר אלו בדברים ח רשב״א. וכ״כ ז מפרש. הוי

 תפלתו שתהא כדי בתפלתו דבר למדש יוכל אס מתפללין צבור ומצא לב״הכנס וצ״ל מסר, ט רגיל. שאינו אלא המזבח לקיץ נסכים
 אס חודה יומק דר׳ חר״י כ׳ לזה כר״יו? דלא נדבה תפלת להתפלל אסור מדוש דבלא ומשמע יתפלל אל לאו ואס יתפלל תחנונים

 ז״ל. יצחק ר׳ הגאון י לחובה. שמתפלל הוא גס ונראה לחובה הכל שבצבור נדבה, בתפלת אסור הצבור ס ע מתפלל היחיד
 אס שבת בחוסף ה״ה בנדבה, עולה כמביא אלא תחידין ב׳ מקריב כאלו דהוי נימא ולא בנדבה שחרית להתפלל שמותר וכיון יא

 ומנחה שחרית תפלת א״כ ונדבות, נדרים להקריב א״א דבשבת משוס ואי בנדבה, עולות ב׳ מביא כאלו דהוי נימא בנדבה התפלל
 נדבה מקריב דאין כיון נדבה, מתפללין אין דבשבת לר״יף דפשיטא וי״ל מוסף? פרט ולחה בנדבה מתפלל אינו נמי ויו״ט דשבת

 חטאת נו יש וח״המ ר״ח דמוסף כיון דלא, קח״ל נדבה, להקריב דמותר בנדבה, מוסף להתפלל דיוכל ה״א וח״המ בר״ח אבל
 וברכות בפ״ע ברכה עננו חצינו בצבור טו כ״ט. שס יד כ״א. ברכות יג ומוספין. שבת תפלת אפי׳ יב תר״י. בנדבה, בא שאין

 וי״הכ צ״ל כ וערבית. מנחה צ״ל יט דברכוח. פ״ד יח כ״ד. שבת יו מדשיס. ראשי מקדש טו גשמים. בתענית שמוסיף רבות
 כצ״ל. ברכות ח״י חול נחיסף דאין מינה שמע שבע, בחוספין וקחני ומ״הח, בר״ח כולה דרישא אלחא החפלות, בכל ר״ל כא ויו״ט.

בסי׳ שנאחר ואמצעית ואחרונות ראשונות בג׳ טעה לדין כאן מוזר האשכול דברכות. פ״ד כד דברכוח. ספ״ד כג הראב״ד. כב
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 חוזר ובאטצעיות לראש שחוזר ראשונות בשלש טעה אי נטי הכי לראש, חוזר תפלתו סיים ואם לעבודה חוזר שרום בשים או

 באחרונות או באמצעיות אפי׳ שטעיה ונזכר כרעיה עקר אבל כרעיה ועקר סיים דלא טילי הני לעבודה חוזר ובאחרונות שטעה למקום
 כלישנא רגליו עקר כאלו הוי י״ח תפלת אחר תחנונים לוטר רגיל שאין אלא רגליו עקר לא עדיין אפי׳ ונראה התפלה. לראש חוזר

 ומצא ג הכנסת לבית הנכנס — דמי. רגליו כעקר מלהתפלל דעתו הסיח ב בירושלמי אי׳ והכין א יצחק בר נחטן דרב בתרא
 יהושע ור׳ יתפלל, אל לאו ואם יתפלל, למודים צבור שליח יגיע שלא עד ולגמור להתחיל יכול אם הונא רב אמר טתפללין צבור

 דאינו כיון כתרוייהו והלכה יתפלל, אל לאו ואם יתפלל לקדושה צבור שליח יגיע שלא עד ולגמור להתחיל יכול אם אטד לוי בן
 ה דבתרוייהו ד הלכות בעל וכתב תפלה. באמצע מפסיק אינו רבה שטי׳ ליהא אף וקיי"לן לטודים ולא לקדושה לא להפסיק יכול

 דבדעסקין רבנן נהגין וכן לצלותיה. הדר ז יתברך צבור וכדאטרי ו יצא ענה ולא שמע טר דאטר בהדייהו עני ולא שתק
 גאון האי רב כ׳ וכך ט ענו ברכות י״ח ולבתר ח בעבידתיה עסיק וחד חר דכל אפועלים דהוי מידי קדיש, ענו לא י״ח בתפלת

 דוה לן וחזי הפסקה, דהוי ולקדושה לקדיש תפלה באמצע ישתוק למה כעונה שומע אם י ששואל טי ויש יצחק. ר' והגאון ז״ל
 וקא כנישתא לבי אינש דבדעאיל לרבנן טנהגא איכא גאון האי רב וכתב מקום. של שבחו משום דשותק כיון הפסקה הוי לא

 ש״צ בהדי ואומר תפתח שפתי ה׳ הוא מתחיל צלותא, צבור שליח פתח וכד צלותא, יב דמסיימא עד מעכב יא בלחשא טצלי
 להתחיל יכול אם רבנן אמרי וכי הפסקה, משום ביה ולית הכי למיעבד דמי ושפיר צבורא בהדי׳ קדושה ואומר בלחש במלה טלה

דמי. שפיר ש״צ עם מתחיל אבל ש״צ טקטי דטתחיל היכא לטודים, או לקדושה ש״צ יגיע שלא עד ולגמור

 הקים, גו ודייקו עצמותיו, פשט גהק הקים. פה ודייקו הרבה, פתח פיו פהק דפרשו אית יד לאונסו וגהק יג פהק רבי
 ין כס רבנן ומפרשי טי סנטרו על ידו הניח ולא גופו. על פרוסה טליתו אלא טו נתעטף לא אבל וזרועו בידו בגדו ומטשש

 מקטני זה הרי יח בתפלתו קולו המשמיע יחכםד. ישמעאל ובלשון זקופה, וזרועו צדו על ידו ומניח זרועו את כמותח מצדו
 לו, רע סימן מלמטה בתפלתו והמתעטש יט שקר לנביאי דומה בתפלתו קולו והמגביה קונו, לפני נשמע לא בלחש כאלו אמונה,

 ורקיקה הימים, כל שם ולבי עיני והיו דכתיב הק״בה של בעינו רק כאלו כ הזה בזמן הבית בהר והרק לו, יפה סימן טלטעלה
 ומנעל רקיקה הכנסת בית אף קפיד, כא אקפנדריא אינש, קפיד לא ואטנעל ארקיקה ביתו מה מביתו, דילפינן שרי, הכנסת בבית
 דעתו לכוון שיכול באדם טילי הני דאסור, בתפלתו קולו ולהשמיע כב. כדאמרן אסור צלותא בעידן ורקיקה אסור, קפנדריא שרי,

 עומד הי׳ כד תניא ואסור. צבורא למטרד אתי בצבור אבל ביחיד טילי וחני כג, מותר בלחש דעתו לכוון יכול אינו אבל בלחש,
 הריח שיכלה עד וממתין וטתעטש לאחוריו אמות ד׳ מהלך להתעטש, בקש ומתפלל. הריח שיכלה עד ממתין ונתעטש בתפלה
 במותנו, ותולעה רמה בחיינו וכלטתנו חרפתנו לפניך וידוע גלוי חלולים, חלולים נקבים, נקבים יצרתנו העולמים רבון כה: ואומר

 ובכל תורה, הרהור בלא לו אפשר דאי כיון כז טנופת במקום לעמוד אסור חכם ותלמיד כו. ומתפלל שפסק ממקום וטתחיל
 כגון כט דאורייתא דלאו רבנן דאמרי ואסורי ז״ל הגאון וכתב כה. הכסא ובית המרחץ מבית חוץ ,תורה בדברי להרהר מותר טקום
 בהן, וביוצא ל ביום הסום משינת יותר לישן ואסור רעבון, בשנת מטתו לשמש ואסור הזה, בעולם פיו שחוק למלא לאדם אסור

וטרא שנא ולא דטנא זמרא שנא לא ווטרא לא. חכמים דברי על עובר אותו קורין אלא נדני ולא מלקות לא עליהם אין

דפוטא
אשכול נהל

 עקר ובלא לראש חוזר רגליו עקר שסדין ואע״פי רגליו, עקר בלא אלא נאמרו לא שטעה למקום סתר בדין החלוקין שכל יו״ד
 וחכ״ב ק״ד בסי׳ אלא זה, מדין המדבר קי״ט בסי׳ הביאו לא בש״ע )וכן בברכות טעה דין אצל נזכר לא וכו׳ שטעה למקום סחר
 ע״ב. כ״ט ברכות א בברכות. טעה דין גבי נמי כתבו הלכות בעל ויבא, יעלה לענין ע״ב כ״ט בברכית אלא ויבא( ויעלה שאלה לענין

 התס. ליתא מר אמר לשון אבל ע״ב ל״ס בסוכה ו ויש״ר• קדושה ה דברכות. פ״ג ד כ״א. ברכות ג דברטת. פ״ה ב
 לענות. המובסר מן מצוה וי״ל ויצא? קדושה אומר כשש״צ ולשמוע לשחוק יכול הלא להתפלל יתסיל לא למה א״כ וחוס׳ ר״שי וכתבו

 ס״ו. סי׳ רמ״א עי׳ הקדוש האל אסר אמן שענו לאסר קדושה דסיוס ונראה קדושה, שאמרו לאסר וה״ה יש״ר סייס שהוא ז
 נצור אלהי שאומר קודס אפי׳ קמ״ל ט קונם. רצון עושים ושניהם במלאכתו עוסק וזה במלאכתו עוסק זה הבית בעל אצל פיעליס ח

 צבור על שקאי דמסיימי, צ״ל יב בלסש. תפלתם התסילו כבר צבור ר״ל יא עתר״י. ר״ת; י רגליו. עקר שלא אע״פי תחנוני׳ ושאר
 שם. כדאי׳ רוס מגסי הוי דמרצונו יד כ״ד. ברכות יג לקדושה. ש״צ כשיגיע גמר לא עדיין מיד יתסיל שאס תפלתן, שסיימו עד שימתין

 וזה הפסק, דהוי תפלה בשעת ומתעטף סוזר הי׳ לא מראשו נפל אבל מראש', יפול שלא חפלה בשעת בגדו אחז רבי פרשו, ור״ס ה״ג טו
 ולא בערוך, וכן צדו פרושו וסנטרו ה״ג, לפרום קאי רבי על טז ראשו. על העבירו ולא גופו על פרוסה טליתו מניס האשכול: שהוסיף

 והוא בלע״ז מענטאן וערש״י סנטרו, על ידו מניס מחעטש או מפהק וכשהיה פהק רבי לר״שי אבל רוס. גס דנראה תפלה בשעת כן עשה
 ברכות כ גדול. בקול ויקראו בהו דכחיב יט כ״ד. ברכות יח בערוך. וכן כסליו צ״ל יז מכוח. סוף וכ״מ פיו פתיסת תראה שלא קי״נן, בל״א
 בפני רק כאלו בתפלתו הרק כ״ד ברכות הוא אבל מזה, דבר היכן ידעתי לא כב הלוכו. לקצר אסר למקום ביתו דרך לילך כא ע״ב. ס״ב
אנינא ואי לפניו( חלויין ראשיו ושני הראש )סודר באפריקוסו מבליע נאה טליתו ואס בטליתו מבליעו בפיו רוק לו נזדמן ואס המלך

כבר מופסקת תפלתו דבלא״ה כה שס. כד । ע״ב. כ״ד ברכות כג הצד. על ירוק לאחריו, א״א ואס לאחוריה, לי׳ שדי דעתיה
 ק״ג. סי׳ ומג״א ז׳ סי׳ למיל טי' לראש חוזר כולה לגמור כדי רע ריס שהה ואס כו בזה. נמי להפסיק יכול לפיכך הרוס ע״י
 כל אף ג׳ ליום היסוד בשיר המשורר כונת וזהו להרהר, מותר הק״בה של בגדולתו אסד מגדול שמעתי כח ע״ב. כ״ד ברכות כד

סוכה י״א, תענית ל״א, ברכות ל פ״ב. סי׳ עב״י קדוש מחניך והיה כ׳7 דאורייתא מקרי דלעיל הנך כט חטנפך. לא טנופת
סעי׳ של״ד וי״ד נ״נ פסחים ומר״ן עבריינא. למקרי שרי אדרבנן דעבר מאן ע״א סוף מ׳ שבת לא רל״א. סי׳ טור ע״ב, כ״ו
 דקרי )והא ליכא מרדות מ׳ אפי׳ משמע ומרבנו מרדות, מכות או נדוי סופרים דברי כל על משמע ותצ״ו תע״א א״ח ופ״רח מ״ג

ממזר לחברו הקורא כ״ס מקדושין וראיחו רשב״א בשם נ״א ס״ב תשב״ץ כמ״ש מ׳ במספר נמי מרדות דס״ל אפשר מלקוח, למרדות

 סופג
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 לחברו אדם אהבת טילי הני אסור, דפוטא זמרא גאון האי רב פרש בעמים. גיל אל ישראל תשטה אל דל א אסור דפומא
 וטגהג טלומר נטנע מישראל אדם אין ה' חסדי וזכרון ותשבחות שירות אבל ב, אשער קורין שהישמעאלים מה כגון יפיו, ושבח

 והקורא זמר כמין אותו ועושה ד השירים שיר של פסוק הקורא רבנן תנו ג. וזמרה נעימה בקול ומשתאות חתנים בבית לאומרם
 עשאוני עולם של רבונו הקב״ה לפני ואומרת שק חוגרת שהתורה מפני לעולם, רעה מביא ה זמנו בלא משתאות בבית פסוק
 יתעסקו הן מקרא בעלי אם לפניו אמרה יתענגו, במה ושותים שאוכלים בשעה בתי לה אמר לצים, בו שמנגנים ככנור בניך

 בהלכות בתלמוד יתעסקו ו הן תלמוד בעלי ואם ואגדות, בהלכות במשנה יתעסקו הן, משנה בעלי אם וכתובים, בנביאים בתורה
 שג׳ לעולם טובה מביא בזמנו פסוק הקורא כל אלעזר בן שטעון ר׳ העיד בחג. חג בהלכות בעצרת עצרת בהלכות בפסח פסח
 פרשנו כבר ח ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין — ז. פיו בטענה לאיש שמחה דקרא ורישא טוב, מה בעתו ודבר

 הלכה דבר מתוך אלא הלכה דין מתוך לא להתפלל עומדין אין רבנן תנו ברעדה. וגילו ביראה אתה׳ עבדו כד׳ בהכנעה דהיינו
 דתני׳ י ברייתא כהך עבד אשי בר ט שיטי ר׳ כטתניתין, עבדי רבנן לכווני. טצי ולא דעתיה מיטרדא פסוקה דאינה פסוקה,

 שמחה דבר מתוך אלא בטלים ודברים ראש וקלות שחוק מתוך ולא שיחה מתוך ולא ועצלות עצבות מתוך לא להתפלל עומדין אין
 מתוך ולא שיחה מתוך לא מחברו אדם יפטר אל וכן ה/ יד עליו ותהי יא המנגן כנגן והיה מנגן לי קחו ועתה שנאמר טצוה של

 תני וכן ותנחומין, שבח בדברי דבריהם שסיימו ראשונים בנביאים יב טצינו שכן הלכה, דבר מתוך אלא בטלים ודבר ראש קלות
 ואף יג זוכרהו כך שמתוך הלכה, דבר מתוך אלא בטלים דברים מתוך ולא ושחוק שיחה מתוך לא מחברו אדם יפטר אל טרי

 הם ויהי של ד״ת מתוך אלא טאלישע נפטר לא אליהו ואף יד תורה דברי מתוך אלא נפטר לא הימנו יוסף כשנפטר יעקב
 הלכה דין מתוך אלא ויתפלל יעמד לא אמר טו ירמיה רב בם. ודברת אומר דאת כמה בק״ש עוסקין שהי׳ ודבר הלוך הולכים

 ועוסק
אשכול נחל

 עני העריות על החשוד כ״ו מסנהדרין ראיתו ועקר חדה כנגד חדה הוא דשס ראי׳ חזה אין לחוס׳ אבל ר״שי, וכ״כ ח׳ סופג
 עד שעור אין קח״א בחולין ור״שי דחחץ פ״ו ולרמב״ס מכוח, י״ג מרדות חצ״ו סי׳ מג״א הביאו ולמהר״אי וכשר. בכתפי׳ ח׳ מרי

 וגזרו, שחקנו מה נין לחלק צריכין וע״כ תצ״ה( א״ר ועי׳ פרשו לא העבר על עונשו אבל במרדו לעומד וכונתס חשובה, שיקבל
 אותו, מעבירין חייץ דלא אומן קל״ה דבשבת וא״ת, לשב מעשה עשה בין חלוק איכא ספק ובלחי ותוכחה, חוסר דרך שלמדונו לחה

 נשואין הל׳ מהר״יל עי' חחניס בבית זמר בכלי אף ג ליעד. בל״א הוא בערבי שערן ב ז׳. געין א חרדות. או נדוי לו חצינו ולא
 ר״שי. אחרת בנגינה לקרותו שיר כעין לעשותו אסור שיר, שעקרו אע״ג השירים, שיר ונקע ק״א, סנהדרין ד כן. לעשות שצוה
 תאר יפה לרועה אהבה חחולח חשק דברי אלא חורה לא בו אין השירים שיר אומרין אומות שחכמי בעבור אומר הייתי פרושו ולולי

 שחוק עושה יין במסיבת ה זמר. כעין השירים שיר העושה בהווה הזהירו לכן לשיר( ר״שי והקדמת דידיס )עס״פג להפך וכן
 מביא יום כל מענינו אגדה דברי עליו ואומר הכוס נועל בי״וע כגון המשחה על בזמנו האומרו אבל משחה, בני בהם לשחק בד״ת
 להשיב להקב״ה שיש ומה לומר יכולה שהתורה מה חשל דרך הדברים וכל משובשת. בש״ס גרסתנו ו ר״שי. לעולם עובה

 אלא טעות, וזה נכרת, מעלתן ואין זמנם בלא גס ואוחרן לו הנחמדים דברים לומר לאים שמחה רמ״בן פרש ז שבע(. ר63)
 יותר בזמנם כשקוראס עת, בכל עוב פסוקי׳ שאמירת ואף מעלתו, אדס בני חרגישין בעתו שאמור שמה דבור לכל עת יבקש
 אשי בר שיחי דרב ה״ג גרסת י אשי. רב ובגח׳ ר״יף, גרסת ט ל״א. ברכות ה קריאה. נאותה אדם לבני שמועיל טוב

 הנוסח עקר וכך ראש, כובד מחוך כמתני׳ ולא פסוקה( דהלכה ברייתא על שקאי שלנו ש״ס כנוסח )ולא שמחה מחוך התפלל
 הלכה חתוך להתפצל יעמד לא ראש בכובד המתפלל אף צריכי, דתרוייהו דלעיל, לברייתא מחני׳ בין פלוגתא אין לנוסחנו דאי

 יתפלל לא ארישא אלא מחברו יפער לא על קאי לא יב תר״י. קושיות וסרו הר״יף נוסח הי׳ שכך וג׳ ה״ג, נוסח יא עמוקה.
 מפני הלכה מחוך אלא יפער אל הכי נקע ולא מצוה, של שמחה לעורר בחכחוחים סיימו נביאים שגם חצוה של שמחה מתוך אלא

 במידי הלכה לו שיאתר זוכרהו, כך שמתוך הלכה בדבר פרושו יג שחוק. מתוך לפעור אסור םעכ״פ לתפלה אחד בצד שדמי
 אבל מיעקב, לא אבל להלן, שמביא מאליהו אלא נזכר לא דברכות פ״ה דבירושלמי זה מאמר מצאתי לא יד זוכרו. זה ובענין ורגיל דשכיח

 ממנו כשפרש עוסק הי׳ במה להס מסר סימן א״שי, העגלות את וירא במדרש כדאי׳ ד״ח מחוך אלא נפער, לא כששלחו ודאי
 חי שיוסף ליעקב סימן מה דקשה ונ״ל זו? פ׳ עמו לחד קודם יום דלחא שנפער בשעה מנ״ל קשה מ ח" ערופה, ע׳ של בפרשה
 שמעו ודלמא ע״ו בן שהי׳ בנימין עמו התחבר ב״ס י״ז, בן שהי׳ יוסף עם יעקב כשלמד הלא ממנו, כשפרש שלמד פ׳ לו שאמרו

 והלא הקשו חברון מעמק וישלחהו הכתוב דמ״ש וג׳ ערופה? פ״ע עמו באחרונה למד למה ועוד שלמד? אחרונה פ׳ שזו מבנימין
 אלא דמים, שופכי שב״ד ס״ד וכי וגו׳ את שפכו לא ידינו מ״ו סועה ח״ש ע״פי והפשוע י״א( וסועה בחומם )ר״סי בהר? חברון

 עבורה עד לתלמיד הרב וכמה דמים, סופך כאלו מלוה סאינו מי מכאן לויה, בלא והנחנוהו חזונות בלא ופערנוהו לידינו בא סלא
 ניחא ולפ״ז ד״א( לפחות או עיר סער עד בזמננו ח״מ סוף סמ״ע )עי׳ סבת תחוס עד לחבר חבר לעיר( חוץ אחה )ע׳ עיר של

 זמן באותו הי' שיעקב מעריח, שאתה הזה העורח מה יוסף ושאלו ההר, שפלח סוף עד לעיר חוץ יעקב לוהו בהר שחברון אף
 יעקב רק היו לא זו ובלויה לויה, בלא שלחנוהו לא וגו׳ שפכו לא ידינו ע״ע בפ׳ לכתוב חורה עתידה להשיבו הוצרך וע״כ ק״ח, בן

 זה. סימן להם להגיד יכול והי׳ יודע הי׳ בנימין םאל״כ בביתו, ולא למדו בדרך מחנו שפרש שבשעה חזה ומוכח בנימין. ולא ויוסף
 כעוסק צ׳ בצרכי העוסק אחר ירחי׳ רב הלכה, דין מתוך אלא יתפלל לא אחר ירחי׳ רב כך: וגרסתנו דברנות פ״ה ירושלמי טו

 אל אתר ירמי׳ רב שה״ק: משתע פעתיס ב׳ ירחי׳ רב ותדתני ומצלי, וקאים ז״נ יושבת כחרדל ע״ד הרואה אמר חונה רבי בחורה,
 רגיל חונה שרב כמו בחורה, כעוסק צ׳ בצרכי העוסק זו: הלכה ומצלי, שקאיס קודס אחר, ירחי׳ רב הלכה, מתוך אלא יתפלל
 והיא בתורה העיסק כמו פרושה: כך ומצלי שקאיס קודם ירמי׳ רב שאחר זו והלכה כחרדל, ט״ד הרואה הלכה תפלה קודם לומר

 שאמרו הלכות הני דכל כיון מיהו צ״ג. עב״י הרמ״בס פסק וכך מפסיק! אינו בצ״צ עוסק ה״נ לתפלה, מפסיק אינו אמונתו
אמוראי
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 שיראה צריך המתפלל אונך. תקשיב לבם תכין לדבר סימן א לבו שיכוון צריך המתפלל בד״ת. כעוסק צבור בצרכי ועוסק
 הוי וטעמא ג תועבה תפלתו התפלל ואס להתפלל אסור שכור ב. תמיד לנגדי ה׳ שויתי שג׳ כנגדו שרויה שכינה כאלו עצמו

 יתפלל אל שתוי תועבה, רשעים זבח נטי וב׳ ד בליעל בת לפני אמתך את תתן אל והשיבה לשכורה, ויחשבה בחנה דכתיב לן
 המתפלל המלך. לפני לדבר שיוכל שתוי המלך, לפני לדבר יכול שאינו שכור שתוי/ ואיזה שכור איזה תפלה, תפלתו התפלל ואם

 כפים אל לבבנו נשא וקרא הימים, כל ה שם ולבי עיני והיו הללו מקראות שני לקיים כדי למעלה ולבו למטה עיניו שיתן צריך
 לד׳ חוץ דחלפי אסי ורב אמי ורב ז, המתפלל כנגד לעבור אסור וכן ו תפלה של אמות ד׳ תוך לישב אסור בשטים. אל אל

 מרחיק אלא ליושב רע סימן יושב ואחד טתפללין שנים למתפלל, רע סימן מתפלל ואחד שיושבים שנים ח תניא הוי. אמות
 רע, סימן בה לן לית דצלותא בטילי או ק״ש וקרי יתיב אבל ט ובטיל דעלטא בטילי יתיב כי מילי הני וכל ומתפלל. אמות ד׳

 דעלי הרחיקה שכך למתפלל וא׳ לשכינה אמות ד' דהיינו בהא, עמכ״ה בזה, עטכה הנצבת האשה אני חנה גבי מקרא לה ודייקו
 או פורתא וגאני יין רביעית אלא שתי לא אם ע״ז, עובד כאלו מתפלל שכור יא דאטרן והא י. ה׳ היכל מזוזת על יושב הי׳

 טורחוזו שדרך שכן כל מרביעית יותר שתה ואי לצלויי, ורשאי היין את מפיגה שהוא כל ושינה מיל דרך אטרינן טיל, שעור מסגי
 רב דאטר דעתיה, דצילא עד לצלויי בעי לא דעתי׳ דטרירא אינש אפי׳ אלא לצלויי דאסור שכור טבעי׳ ולא יב, טשכרתו ושינה

 להתפלל אסור הטיצר אליעזר ר׳ בשם יוחנן ר׳ יד דאטר והא יג יורה אל בצר טר דאטר ית^לל אל עליו מיושבת דעתו שאין כל
 אליעזר דר׳ מסתבר דמי, כשכור דברים משאר או בעניות דהטיצר מכלל מיין ולא ושכורת עניה זאת נא שמעי לכן קרא מהדין

 יין כתיב בהדיא בהוראה דאסור ושכור לשכור, דומה שהמיצר מקרא דילפינן כיון להורות, אסור שהטיצר לטלתיה אמר אהוראה
 ידעינן ומטילא יינך, את הסירי עלי לה שאמר מחנה ילפינן בתפלה דשכור ואסורא טו. ולהורות להבדיל וגו׳ תשת אל ושכר

 ר׳ מר וההוא יודה, אל בצר מר דאטר יתפלל אל מיושבת דעתו שאין כל רב אמר להכי לשכור, דדמי יתפלל לא נטי דמיצר
 אתא הוי כי דשטואל אבוה שכרא, בי׳ דאי׳ בביתא מצלי לא שמואל מצלי, הוי לא דרתח ביומא טז חניגא ר׳ — הוא. אליעזר

 טילי הגי דאטרי לרבואתא ואשכחינן לכווני. עליהם מיושבת דעתייהו הוי דלא משום מצלי, הוי לא יומי תלתא עד מאורחא
 כשהיא ליצלי דלא לאזדהורי לי' מבעי׳ משכרות מקום ומכל .לא האידנא אבל מצלי הוו כד טובא מכווני דהוו הראשונים בדורות
 אלא אדם יתפלל אל ה׳. לפני להשתהות בשר כל יבא שג׳ כבשר לבו משים כ א" אלא יז נשמעת אדם של תפלתו אין שכור.
 אחת שעה ושוהין ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים בעליתיה. ליה פתיהין וכוין שג׳ יח חלונות בו שיש בבית
 אפי׳ י״ח בתפלת פניך. את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך וב׳ סלה, יהללוך עוד ביתך יושבי אשר שג׳ תפלתן אחר

 ואם תפלתו, ולסיים לקצר לו אפשר לא אם פוסק עכו״ם מלך אבל ישראל מלך דוקא ואטרינן ישיבנו, לא בשלומו שואל המלך
אפי׳ בירושלמי ואטרינן יט, דטחיא בתר דמחיא פוסק עקרב אבל יפסיק, לא עקבו על כרוך נחש ואפי׳ יקצר, לקצר אפשר

בנחש
אשבול נחל

 העוסק נעלם מאמר חפלה קודם לומר לו בסר ירמי׳ סר׳ נראה לא ומפורסמים, ידועים מאמרים ומצלי! חפלה קידם אמוראי
 מחוך אלא יתפלל לא אמר ירמי׳ ר׳ כרבנו: גרסינן אי ומכ״ש י״א(, סבת סנה לעבור דומה )ואינו דוכתי בסאר מצינו סלא נצ״צ

 וכן משמחים ה׳ דפקודי הלכה, מחיך כמו בצ״צ, עסקו מתוך להתפלל דיכול הכונה ודאי נד״ח, כעוסק נצ״צ והעוסק הלכה
 על מדברת והיא מחנה ילפינן המלות פי׳ בעלמא דכונה לסמים, וגרסתנו ל״א ברכות א צ״ג. הטור כמ״ש בצבור התעסקות

 לענין צ״ח וטור רמ״בס הביאו סבזרועו וס״ח המלך על קאי דשויתי קרא וס״ל חולק דברייתא סתנא אף כ״ב, סנהדרין ב לבה.
 לפני כעבד ועומק השמאלית על הימנית לבי, על כפוחין ידיו מניס המתפלל דתפלה: פ״ה ורמ״בם מקומו. ציין לא והב״י תפלה,

 אבל מרי/ קמי׳ כעבדא ועומד אצבעותיו( סובק )פ״רשי ידיה ופכר גלימא סדי רבא יו״ד בשבת הוא כפוחין ידו מניס מ״ש רבו.
 דאמרינן כינתו ד ס״ד. ערובין ל״א, ברכות ג וצ״ע. אמוט בל מימיני כי מסיפא לו סיצא אפשר השמאלית על הימנית מניס מ״ש
 לא כ׳ ובעח כאן. אף ע״ז, להלן מה בליעל, בני א׳ יצאו וכ׳ בליעל בת לפני בסנה ,דכ עעח כאלו, המתפלל שכור בברכות שם

 ל״א ברכות ו למטה. והיינו סס סהשכינה ישראל ארץ על קאי בקרא דכ׳ ושם ע״ב, ק״ה יבמות ה ניתך. אל סועבה חביא
 ס״ד בה״ג הובא׳ זו ברייתא ח במקומי. לישב לפניו לעבור פר״שי ע״א כ״ז שם ז המתפלל. בצד לישב אסור אסר אדם ע״ב,

 א״צ דסברו כיון לו רע סימן ומתפלל עומד וא׳ יושבי׳ כבר ב׳ אש פרושה, וכך הביאוה לא הפוסקי׳ וגס בגמ׳ ואינה דנרכות
 ישב כבר אס אלא ליסב רסות לו דאין לי, רע סימן יושב השני תפלתו גמר לא שא׳ ובשעה בעמידה כבר מתפללי׳ נ׳ אבל לקום,

 )לפר״שי לעמוד עלי דהוצרך והא ק״ב סי׳ כטור לא לישב סרי בתורה עוסק אס משמע ודאי זה מלשון ט בגבולו. בא והמתפלל
 ישב שעלי חוס׳ כפרוש י ב״י. דבור בעינן מתפלל בצד יושב לענץ י״ל כ״ד( )ברכות ד״ת הרהור בלא אפשר לא דת״ס ל״א( ברכות
 מסיע אשכול סהביא )וברייתא לר״אש המפרשים והקשו נסמישיח. והתפללה ד״א סהרסיקה לישב הותר דלכך יתרה מה״א ולמדני

 ישב דכבר לקום צריך הי׳ לא הרסיקה לא אפי׳ מעלי ראי׳ מייתי מאי לקום א״צ ומתפלל בגבולו א׳ ונא יושב הוא כבר אס לי׳(
 בא שייך ולא לקוס צריך לכל להתפלל מיוחד דמקוס בב״הכנ הנ״ח דכ׳ קושי׳ ולאו ה׳? היכל מזוזת ע׳ ישב ועלי כד׳ שבאה קודם

 ע״ב ל״א ברכות יא טו״ז. וכ״כ למתפלל רע סימן בברייתא כד׳ להרסיק צריכה היא מ״מ לקום, א״צ הוא אס דאף ועוד בגבולו.
 מיושב שאינו יתפלל סלא וה״ה פרוש יג במג״א. צ״ט ע״ס מרביעית יותר אף יין מפיג רוכב אבל ה״ג ומסיים יב ס״ד. וערובין

 דתרןמות> פ״א ירושלמי ועי׳ חוס׳ תמהו ושפיר הוא קרא יורה אל בצר משמע ס״ה ערובין לנוסחנו אבל ה״ג גרסת הוא וכך
 וברכו סאכלו כיין מ״מ מ״הח, מ״ע תפלה דלרמ״נס אע״ג ס״ד, עדונין טז ע״ב. י״ג כריתות טו עומדין. אין ריש ירושלמי יד

 יט הנמשך כל וכן ע״ב ל״ב ברכות יח רוח. גס ולא להתפלל יבא רך סהוא בשר פר״שי ה׳ סוטה יז שג״א. כמ״ש י״ס יצאו
 בארתי, ינק ר׳ משנת ובספרי תמוה והוא נושך, אינו לרוב דנסש הנחש, מן יותר לעקוץ הסוכן עקרב פי׳ ור״שי ונושך, וסחר נושך

מתרסק



25 שטע. וקריאת תפלה הרכות האשכול, ספר
משור טרחיקין אושעי׳ ר׳ דתני פוסק לקראתו באים שוורים ראה ב יצחק רבי אטר א. מלפניו טסטר נגדו מרתיע אם בנחש

עיניו. כמלא המועד ומשור אמה נו״ן תם
אחרון ביו״ט התיבה לפני העובר ד אומר יהודה ר׳ ג. המתים כתחית ששקולה המתים בתחית הגשמים גבורות מוכיחן י},

יהודה כר׳ והלכתא טוכיר. אינו האחרון טוכיר הראשון פסח של ראשון ביו״ט טוכיר, אינו הראשון מוכיח האחרון חג, של
 אסיקנא ה יהודה דר׳ אליבא תנאי תרי התם דאטרינן ואע״ג דטלתא, כטשקנא אמר בתירא בן יהושע דר׳ וטשטי׳ הכי, דאטר

 אתלטודא ואנן הכין משמע לא ובירושלמי ו עליה טדפריך קאי קטייתא דטשנה יהודה אר׳ יהודה, כר׳ הלכה דאטר יוחנן דר׳
 שיצאו כדי דפסח, א׳ יום במוסף ופוסק דחג דשטיני במוסף מתחיל דאטר יודה דר׳ מ״ט בירושלמי ואטרינן ז. סטכינן קא דידן

אלא לספקא חיישינן לא יומי תרי לן דאית נטי ואנן ח. עטא כל תטן לית ובצפרא ובאורתא לעולם, ברכה סימן שהטל בטל, המועדות

מתחילין , .
אשכול נחל

 תענית ד ל״ג. ברכות ג ל״ג. ברכות ב בדבור. אף להפסיק יוכל בכך די אין אס הנ״ל בספרי והוכחתי אחר. לצד מתרחק א
 דר״י. אליבי׳ תנאי תרי פסח, שיעבר עד גשם ה׳ בדף ב׳ במשנה יהודה ר׳ דאמר הא אמרינן ע״ב ד׳ בדף ה ע״ב. ד׳ עד ב׳
 חרמסון? בז׳ דמתחיל כר״ג הלכה ר׳א אמר והא חג, של באחרון להזכיר דמתחיל יהודה כר׳ הלכה יוחנן ר׳ אתר ומי דפריך ו

 מאי א״כ קמיירי, לא מהתחלה אבל הפסח שיעבר עד פוסק שאינו אלא נזכר לא שס ב׳, דמשנה ר״י על קאי יומק דר׳ איתא ואי
 עד ב״ב יודה רבי משוס שאמר מה יודא כר׳ הלכה יוחנן ר׳ אמר ה״ב פ״ק תענית ירושלמי לשון ז קאי? אהחחלה ר״ג פריך,

 גרמיה בשס דפסח א׳ יוס במוסף ופוסק ש״ע במוסף דמתחיל א׳ במשנה יודא ר׳ דמ״ש שס ומסיק גשש, תזכיר הפסח שיעבר
 א׳, במשנה שאמר במה יודא כר׳ הלכה יוחנן ר׳ אמר לא א״כ אמר, ב״ב יודה ר׳ משום הפסח שיעבר עד ב׳ במשנה ומ״ש אמר,

 וכו׳ מזכיר והשני מזכיר אינו הראשון מג של אחרון ביוס העובר לגרמיה יודא ר׳ אמר לירושלמי ועוד משמע. איפכא ובבבלי
 הוא בתירא בן דסתס מוכח לירושלתי ובין הנ״ל בדף לבבלי בין עכ״פ ג׳. דף כדאי׳ אתריה בתירא בן יהושע דר׳ תשתי׳ ולבבלי

 ר׳ שכ׳ ומירושלתי יו״ד( סי׳ דב״ת פ״ג הר״אש כמ״ש תרבא יותר בתראה )והוא רנב״י כן תוכיח בנבלי בתירא. בן יהושע ר׳
 דתפסיק בתירא בן בשס אתר יהודה ר׳ ג׳ דף בבבלי תפורשת ברייתא והרי הפסח, שיעבר עד בתירא בן יודה ר' בשם אתר יודא

 בתירא בן סחס לזרעים בהקדמה הרמ״בס דייק מכאן ונראה ב״ב, יהושע ר׳ הוא בתירא בן סתם ודאי אלא דפסח, א׳ יום במוסף
 מכשיר אושעי׳ א״ר אר״א ע״ב י״א דבזבחיס מפפ״דמ זצ״ל אדלר בער מו״ה החריף הרב ידידי קושי׳ נזה ישבתי יהושע. ר׳ הוא
 דמקצתו לשמו, שלא דפוסל והא פוסל, נמי לשמו אתר יוחנן ור׳ לשתו, שלא מדפסל לשמו, שחרית י״ד ששחטו פסח דתחניתין ב״ב הי׳
 קסמים ערבי ריש בירושלמי הא אושעי׳ ר׳ על ר״יו פליג האיך והקשה איתא. ואס וד״ה הג״ה, ד״ה תוס׳ ועי״ש ראוי יום של

 כשר, בשחרית ששמטו ופסח זבחי דם חמץ על ל״ת משוס חמץ ע״פ, לאכול אסור מצה בין מחץ בין אומר בחירה בן יודה ר׳ חני׳
 הוי, דריב״ב חלתיד ור׳ ב״ב, יודה דר׳ הדח מן מחץ ולא בב״ח, ארוסתו בועל כאלו דהוי חצה לא חצה, ולא מחץ לא אכל לא רני
 ס״ד האץ קשה בלא״ה מיהו נשמריח? לשתו תכשיר דריב״ב תוכח א״כ וכו׳ נטר דהוי נגין אלא הוי? ב״ק יעקב דר׳ חלמיד לא
 ק״ח נפסחיס ועוד המרנן? אחר שנה ק״נ ורני ג׳ פסחים חוס׳ כת״ש הניח ניתי כנר זקן שהי׳ ב״ב יודה ר׳ תלמיד ר׳

 זימנה, יומא דכולא שמריח ני״ד ששמטו פסח ב״ב הי׳ תכשיר אושעי׳ כר׳ סנור דפיסמא יותא מעלי כל בתענית יתיב הוי ששת רב
 סתם בחירא בן גרסינן דזבמיס במתני׳ תדקדק אס אך מכשיר? דריב״ב בהדי׳ מביא הירושלמי הלא אושעי׳, כר׳ ס״ל קאחר ומאי
 על בןבתירא יהושע ור׳ יהושע ר׳ העיד ע״ב ק״ג דבתנמוח מנניא בן והוא יהושע ר׳ סחס של חברו כדאחרן, ב״ב יהושע ר׳ והוא

 אחרו ולא נדם ארכבותיהן עד שוקעין רגלים עוני והיו ערודיאוח נומרין שהיו מעשה ב״ב יהושע ר׳ אמר טהור שהוא נבלות דם
 ההוא, בזמן הי׳ ב״ב יהושע ר׳ שגס ידענו המשוררים, מן שהי׳ י״א ערכין כדאי׳ הניח בזמן מנניא בן יהושע ר׳ שהי׳ וכיון דבר, להם
 שר׳ אלא כשר, דלשתו מחנו נשמע ולא פסול, לשמו שלא בשחרית בי״ד פסח השוחט בזבחים שאחר וזהו בש״ס, בתירא בן סחס חהו

 מנחות חוס' כמ״ש מנכדיו א׳ אלא הזקן איננו ריב״ב וזה כותי׳, ופסק כך פרשו בירושלמי בתירא בן יודה שר׳ אפשר )וכן כך פרשו אושעי׳
ר׳ דפוסל הא ס״ל יוחנן ור׳ רני אנל רפואה( לו עשו ור״י אליעזר ור׳ להוליד יכול הי׳ לא רינ״ג של שאניו נירושלתי דתצינו ע״נ ס״ה

דירושלמי וס״ד דירושלחי, נ״ב יודה מר׳ ור״יו ר׳ על ל״ק להכי פסול, נתי לשמו אבל ראוי, דמקצתו משוס לשמו שלא נשמריח נ״נ יהושע
 דשם ראוי, דמקצתו משוס אלא פוסל לא נ״נ נזנחים, רני דאמר נהא לסלוקי חצי לא כשר, נשחריח דפסח נ״נ יודה כר ס״ל דרני
 אי ד״ס תום׳ כמ״ש כשר לשמו נ״ב יהושע לר׳ אפי׳ ס״ל דרבי דאפשר מזה ראיה כ״כ שאין ועוד ב״נ, יהושע דר׳ אליני׳ קאי

פי׳ שכך אלא מדעתי׳ ולא דכשר ס״ל ודאי האחרון נתירא נן יודה ר׳ אנל נ״נ, יהושע נדר׳ לי׳ חספקא גופא ר׳ ואולי חיחא,
ר׳ דהיינו וכו׳ נ״נ הי׳ תכשיר כר״א ס״ל ק״ח נפסחיס נקט ולהכי נזנחים, אושעי׳ ר׳ גס שפרשו כתו זקנו נ״נ יהושע ר׳ דנרי

 אלא בגשם תתחיל ואינו ושחרית נערנית הטל עדיין תזכיר מג של נאמרון ירושלמי לשון ח אושעי׳. ר׳ לדעת נ״נ יהושע
פריך א׳ ונהלכה נשמיני, גס זכר לו ויהי׳ נטל המועדות שיצאו כדי גשם( ימי ונאו סוכות מג עבר שכבר להזכיר )והו״ל במוסף

עחא, כל תחן ,לית ומשני דפסח? א׳ יום ליל מגשם פוסק לא למה ועוד דשמיני, בערבית תיכף גשס מזכיר לא לחה הירושלמי
 יזכירו ונשנה מאורחא׳ מדכרי כבר מקצתן יסברו נאים, שכולן נצפרא מדכרי ואי אגודות, והוו מזכיר, אינו חה מזכיר זה נמצא

לידכרי קשה דאכחי עצרת, שמיני על זה בטעס יוחנן לר׳ ניחא לא ב׳ בהלכה אבל בהפסקה. וה״ה אגודות, והוי מערב, קצתם
משא״כ לב״הכנ, ונאספין האבוד דבר שאינו מ׳ נעשית ואסור יו״ט נמי ש״ע קודם דניוס עמא, כל חמן לית לומר וחין מאורחא,

 אבל נטל, המועדות שיצאו כדי נשמרית וכן דשמיני נערנית מטל פוסק דאינו טעמא רי״ו מתרץ להכי המצות, נאפית דטרודין ע״פ
 תבין ונזה ור״ן. נר״אש וכן עחא, כל חמן ליח טעס צריך לזה ובשחרית, נערב טל מזכיר ואינו מגשם נפסח פוסק שאינו מה

 שינאו כדי גשם מזכיר אינו האחרון שפרש תענית ריש תי״ט על ותימה וע״אא. ראשון ראשון על טעמים נ׳ שנתן אשכול דברי
צריך אלא גשם, זמן דפסק נפסח/ מגשם סמפסיקין למה טעם צריך אין ובאחת טל, יזכירו נערב אף זה מטעם בטל; המועדות

 טעם 4



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר 26
 חנינא תניא ב. גמליאל כר׳ דהלכתא מרחשון בזי״ן מתחילין השנים בברכת ושאלה א. פוסק אינו שוב שהתחיל וכיון בשמיני מתחילין

 דאטר מאן איכא ששים. כלאחר ששים דיים גשמים לשאול טתהילין תשרי לתקופת ששים ביום פי׳ בתקופה, ששים עד בגולה אומר
 עליהם. ששוכנת רבים מים בר, אוצרות שימלאו לבבל גרם טי ג כדאמר כך כל למטר צריכה שאינה הוא בבל גולה דהאי

 תמוז בתקופת אפי׳ למטר דצריכין אנן כגון לרבי נינוה בני ד שלחו זה. בדבר יש ומנהגות קאטר, סתם גולה דאטר מאן ואיכא
 אטר מיתיבי דמיתו. כיחידים להו שלח טדכרינן? השנים ובברכת דטינן כרבים או טדכרינן ה תפלה ובשומע דטינן, כיחידים

 המקומות, לפי הכל הזה בזמן אבל ישראל, ובארץ בניסן שהקציר אדמתן, על וישראל כתקונם שהשנים בזמן אימתי יהודה רבי
 טל ותן אוטר השנים בברכת אמר נחמן רב עלה? הוי טאי ופליג. הוא תנא רבי דרבי, עלה קרטית טתניתין הזמן, לפי והכל
 בשומע דפסקינן בהא •לן וקשי׳ תפלה. בשומע והלכתא תפלה, בשומע אמר ששת רב תמוז, בתקופת אפי׳ לן אצטריך אי ומטר
 קושי׳ והאי השנים? בברכת אומרה לפרנסה צריך היה אם תפלה, בשומע צרכיו אדם שואל שאטרו אע״פי ו קיי״לן והא תפלה

 דבר שפרנסה מפני השנים, בברכת אומרה לפרנסה צריך אם כשאמרו להשיב, רגילין ואנן ו״ל. יהודה רבי להרב נטי לי׳ קשי׳ הוי
 לו אין ?כן לאחרים, היזק בו יש תמוז, בתקופת כגון העוקם לרוב צריך שאינו בוטן מטר אבל לרבים, היוק בו ואין הוא ?כל הצריך

 ותן ?טיטר ?י' ?ית לאחרים היזק בהו דאי׳ בזטנם ושלא בזמנם, לגשמים העולם לכל מזומנת ברכה שהיא השנים בברכת כר ל;
 בברכת ושאלה הטת־ם בתחית גשמים גבורת הזכיר ולא טעה ז תנחום רבי ואמר צרכיו. כשאר תפלה בשומע אומר א?א מטח

 שומע מקמי דאדכר אי וטסקינן הכום. על ?אומרה שיוכל מפני אותו, מחזירין אין הדעת בחונן הבדלה אותו, טחזירין השנים
 ג אע המתים בתחית גשמים גבורת שבח אבל אותו, טחזירין תפלה שומע אחר אדכר ואי תפלה, בשומע שאלה אומר תפלה

 לעבד ודומה נתקנה, ראשונות ובש?ש הוא ששבח מפני תפלה, בשומע תשלוטין לו שאין לראש, חוזר תפלה שומע מקמי׳ דאדכר
 בזי״ן א?א אינה ושאלה ולהלן, חג של אחרון טיו״ט גשמים להזכיר שתקנו שנא מאי למבעי׳ ואיכא רבו. לפני שבח שמסדר
 עד ?גשמים עדיין צריכין אנו שאין אע״פי הגשמים, זמן חג של אהרון שיו״ט מפני הדבר טעם בתקופה? ם׳ עד ובגולה טרחשון
 ופרוד הזבנים שנוי עת ע? ולהורות למקום לשבח אנו צריכיי הקיץ, מן החורף עתי ושנוי השנה גשטי זמן שהחג כיון לפנים,

 ?הזכיר בא ואם ?הזכיר, חכמים חייבו ?א וברוחות בטל ח תנא הבא. שאלה בוטן לרצוי לנו להיות שבחו מזכירין ואנו מזה, זה
 הגשמים בימות אותו, טחזירין אין הרוח משיב אמר אם החמה בימות ט חנינא רבי אמר נעצרים. שאין לפי טעמא, מאי מזכיר,

 הטל וטפריח הרוח מעביר אמר אפי־ עוד ו?א אותו, טחזירין הגשם מוריד אמר לא אותו, מחזירין אין הרוח משיב אמר לא אם
 גשם והזכיר בטל עומד הי׳ אותו, טהזירין אין טל והזכיר בגשם עומד הי׳ יא חנינא ר׳ בשם זעירא רבי י. אותו מחזירין אין

 יב. טיק? ו?א דטצ?י ?האי דמיקל האי דמי לא מזכיר, להזכיר בא ואם להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל והתני׳ אותו, טחזירין
 צלותא וכדטסיים המקום. לפני ותחנונים רהטים אלא קבע תפלתך תעש אל יג כדתנן תחנונים בלשון לטצלי לאינש ליה טבעי׳
 ר״ח ואמר לימינו. ואה׳־כ הק״בה של ימינו שהיא דירי׳ לשמאל תחלה שלו׳ וליתן יד לאחריו פסיעות ג׳ לטפסע לי׳ אבעי׳
 לי׳ איבעי׳ התם לאחוריו פסיעות ג שפסע כיון אמר מרדכי דרב וטשטי׳ אחת, בכריעה עות פס ג׳ להגי דפסעי ורבא לאביי חזינא

 שליח דפתח עד התם לטיקם לי׳ מבעי׳ אלא קאו על ששב לכלב דומה לאלתר חוור אם מרבו, הנפטר לתלמיד משל למיקם.
 לאלקים, לכם להיות עד וכו׳ שטע באהבה פעטים בקדושה אוטו־ בנעילה גם הכפורים וביום ט זיו שבת במוסף טו. קדושה צבור
הגורה שבטלה וכיון בחול, אף התפלות בכל בעמידה בהבלעה צבור שליח אותה ואטר ק״ש לקרוא שלא טו פרם שגזרו מפני

ופרסו
אשכול נחל

 ש״ץ ירושלמי: נשס טעם עוד כ׳ והר״אש קי״ד, סי׳ ועא״ר עחא כל לזמן לית משוס אלא וליכא מאורתא, מפסיק לא למה עעס
ירד. דף שש ב ה׳. תענית א לתפלה. נחוצה בין מפסיקין אין ושחרית ובערבית שיפסקו מו שיזכירו קודם תחצה להכריז צריך

שש. ט נ׳. תענית ה כ״ט. ברכות ז שש. ו ח׳. עי־ז תפנה, בשומע צרכיו כג דשומל כיחיד ה ע״ב. י״ד שש ד ער״חש. שס ג
 חומר לא חבל בקיץ גשש כשאומר מקנל חיקל פרוש יב דברכות. פ״ה ירושנמי יא מקראי. כדיליף געולס מיעצרי צא ורוחות דעל י

 המשכול ועוסחת מיקל. ונח מכלי נא ד לההוא דמיקל ההוח דמי נא בירושלמי וגרסתנו ג׳. תענית עתום׳ מקלל אינו בקיץ ענ
נקיץ טל מחפלנ שחינו ומיקל מנלי דלח הא פרושו: והכי מחזירין, אין בקיץ טל עש גשש הזכיר דאש רמ״בן כפסק לפרש יש

גס שהזכיר כיון מחזירין מין גשס גש ואומר טל על בקיץ שמתפנל מיקל, ונא דמצני הא לטל זלזול שהוא גשמיש ענ ומתפלנ
 רא״א כ״ח ברכות חייתי לא פ״ב, אבית יג אותו. חחזירין בקיץ טל הגשש עס הזכיר אפי׳ פסק הר״אש מיהו נפרשו. כנ״נ טל,

 ע״ב נ״ג יוחח יד בתחנונים. סיתפנל מפורש הכא חבל כ״ט דף בפרושה אמוראי דאפצגו משוס תחנוניש, א״ת קבע תפנתו העושה
 לקט בשבוני טז רמ״נש. כדעת טו מבן. של רובדין ג׳ למזבח כבש בין האי רב בשש קכ״ג ועב״י ומשתחוה מרבו היוצח כעבד

 פרס מנד ר ד וזג י גזר רב שבימי כן ונהגו בקדושה, ויו״ט שבת במוסף אלח לאלקיש לכש ונהיות פעחיש אומרין אין לגחוניס: מצמתי
תשתכח שנח כדי אנקיכש, ה׳ מני וסיפח ישראנ, שמע דק״ש רישא הקדושות, בין להבניעו תקנו מכחיש עשו חה ק״ש, יקראו כלח
הגזרה. ובטנה משכבו בנית יוזגדר ובלע יוש בחצי תנין ובא רחמים ובקשו בהננע( ק״ש אומרים הי׳ )הגדוניס תנוקת חפי ק״ש

 ק״ש שם שחין ונעילה שויו״ט במוסף נקבענו מנא גדורות הנס שיתפרסם כדי וכל מכג בקדושה אמירתו נבטל לח חכמים וחמרו
פוחגדיתח( וגאוני מחסיא מתח גחוני הש הגמונים שהבימו ישיבות שתי ע״ח פ״ג לגטין ברחב״ן )רמיתי ישיבות שתי מנהג וכן כגג,
הפנשחי זיגש דגלית מעשה כעין הוח לב״הכנס .לילך מנעם ולא שמע נותר מגעוס שהשונאים דבר וענ רפ״א. סי׳ בטור וכן

 בישיבה גחון החי רב מר מחר לרינ״בג: י״הכ הל בסוף ח״ש ותחיהני מ״ב. סוטה וערבית, שחרית מק״ש לבטלם והערב השכם
 מפגי הכ בי דוקח אוני הכי. עבדינן נא לאורו ההונכיס אנחנו גס עיקר, כל במוסף ולא בשחרית לא פעמים לעולם אוחרין מין

 בפדר״א: וחנחתי קשה. נעולס ונשץ בפסוקים, המריכו שכבר מפני חו תענית ביום לחנשיס שקשה הקדושה בשעת עמידה טורח
שמו חיחדים שהם ישרחל צ״מ( חולין וברוך קדוש ישרמל שאמרו )לאחר חחקוחו כ״ה וברוך השם קדוסח חלחכיס שאמרו למחר

תמיד



שמע. וקריאת תפלה הלכות האשכול, ספר
 כדי ק״ש בו שאין למוסף נקבע דור שבאותו חכמים אמרו למקומה, ק״ש חורה שהרי לסלקה רצו כתקונה, וטתפללין שמע ופרסו

 מקום באיזה ממקומו, ה׳ כבוד ברוך שאמרו למדנו מתשובתם כבודו, מקום איה שואלים משרתיו ומ״ש לדורות. הדבר שיתפרסם
א. מיתה בהם שאץ המלאכים אלו וחי ממש, אדם האדם, וחי, האדם יראני לא כי בקרא רמו ויש שהוא,

 עושין ואין בנביא טפטירין ואין בתורה קורץ ואין כפיהם נושאין ואין התיבה לפני עוברץ ואין שמע על פורסין אץ ב תנן 4יף
מעשרה. פחות בשם המוץ על טברכין ואין חתנים וברכת ד אבלים ותנחומי אבלים ברכת אוטרין ואץ ג וטושב מעמד

פורסין ולשון לעיל. כדאטרינן טיו״ד פחות אץ שבקדושה דבר וכל קדושה, בו שיש מפני טיו״ד פחות שטע על פורסץ אין
קדוש שאומר מפני טיו״ד, פחות התיבה לפני עוברין ואין ה דבחא על יפרם טתרגטינן הזבח יברך הוא כי כדכ׳ טברכין פרושו
 לפי נקרא צבור שליח כפיו, את ולישא התיבה לפני ולירד צבור שליח לעשותו ראוי זקנו נתמלא ר רבנן תנו וקדיש. וברוך

 הצבור, כבוד משום לכך אותו טמנין שאין היינו זקנו, נתמלא שלא טי התיבה לפני יורד דאין והא .פיו על נחתכים צבור שצרכי
אלא כהן כאן אין אם אף שערות ב׳ משהביא כפיו נושא וכן ז בזמנם שערות ב׳ משהביא חובתן ידי רבים מוציא באקראי אבל
עם אבל לבדו כפיו נושא אינו באקראי אפי׳ שערות ב׳ שהביא קודם אבל זקנו, שיתמלא עד לכך אותו מטנץ אץ אבל הוא,

 ועוד נקרין הלוים וצוערי עומדין הוי הכהנים רגלי בין ח דתנן בשיר עושין שהיו כמו קלא לבסוטי עולה גדולים אחרים כהנים
 יא. עשרים בן שיהא עד אומר ר׳ שערית ב׳ משיביא י לעבודה כשר ואימתי ... ט וללמדם לחנכם כדי איכא מצוה דאפי׳ נראה
 א׳ ויום שנה י״ג בן ואיכא זקנו שנתמלא צבור שליח מצוי שאין במקום טחסיא דטתא מתיבתא ריש גאון נטורנאי רב שדר

 טליא גברא לטיהוי שאפשר דבמקום חובתן, ידי רבים להוציא ויכול בדבר מחויב שהוא התיבה לפני יורד שערות ב׳ שהביא
 שאץ במקום א׳ ויום שנה י״ג בן כהן דאף ונראה ש״צ. נעשה י״ג בן ,אפי ויש״ר קדושה בטול במקום אבל מינוקא טפי עדיף

 שנים טצטרפין, וארון תשעה מצטרפין, ועבד תשעה יג בגמרא השמועות שאלה טרבותי שמעתי יב. לדוכן עולה כלל, גדול כהן
 ־— מעשה. בהם עושין ואין הלכה אינן כולן מצטרפין, דאטרי מברכין לטי היודע וקטן יד פורח וקטן כינהו, בעלמא רטיוי ושבת
 בישראל פרעות בפרוע שג׳ טו שנה ע׳ של דינו גזר קורעץ כוחו בכל רבה שטיה יהא אמן העונה כל לוי בן יהושע רבי אמר

 טת־גטינן אהרן פרעה כי פורענות, בטול פרעות בפרוע ,פי ה׳ את דברכו משום פרעות בפרוע טעם מה ה׳ ברכו עם בהתנדב
 לקיש ריש אטר הוא. פרוע כי התם וב׳ בפרוע הכא כתיב לו מוחלין ע״ז שמץ בו יש אפי׳ יוחנן ר' אמר אהרן. בטלינון ארי
 אלא אמונים שימר תקרי אל אמונים, שוטר צדיק גוי ויבא שערים פתחו שג׳ עדן גן שערי לו פותחץ כוחו בכל אמן העונה כל

 טן עשויין דלהתלטד רבן בית של תנוקת מאחר חוץ אמן עונין הכל ועם נאמן. מלך אל חנינא א״ר אמן, מאי אמן, שעונין
 והם המתים, מחיה אומר ש״צ הרי באמונה, אמן שאוטרין אלו ,ה נוצר אמונים יה באגדתא ואמר ין. עונין טפטירייהו בעידן

 אמן, ואומרין הגאולה ראו לא ועדיין ישראל גאל אומר מתים, מחיה שהק״בה ומאמינים אמן ועיניך המתים תחית ראו לא
 לקרות רשאי הקורא אין יט נאמרים אלו פ׳ ואטדינן .,ה אמונים נוצר קרי בחרבנה, היא ועדיין ירושלים, בונה על אמן אומרין
 פסק לקרות רשאי הקורא ואין הקורא, מפי הפסק שיכלה עד לתרגם רשאי המתרגם ואין הצבור, טפי אמן שיכלה עד בתורה

הקורא. מפי הברכה שתכלה עד אמן לענות רשאי הצבור ואין המתרגם, טפי התרגום שיכלה עד אחר,
אמר

אשכול נחל

 נוסח שזהו יבין המשכיל ע״כ. צרה מכל אחכם המציל אלקיכס ה׳ אני לעמו חשיב והוא ישראל, שמע ואומרץ עונים יום בכל חתיד
 ברחמיו ישמיענו והוא פרוש זהו המפרש וכ׳ אחכס. המציל אני הסיום וזהו גזרה, ע״י שנתקנה בהבלעה, שמע שאוחרין הקדושה

דשפת פעמיס גרסינן ולא וכו׳ יוס בכל תמיד שחו חיחדיס גרסינן זה ולכיסח בהבלעה, ולא בגלוי המציה לקייס חי, כל לעיני
פעמיס מקדושת כלים נזכר לא )ברמ״בס פעתים. אומרים אין לעילם האי רב כוון לזה ואפשר וביקר, ערב שאומר כיון הוא יתר

הגאיניס תשו׳ בשם חביאיס ע״ב ל״ז סנהדרין ועחוס׳ אשכנזי( למנהג שבוי״ע שחרית קדושת אלא כתר מקדושת ולא באהבה,
ופורים. יחנוכה מוסך! בו שיש ביום אלא קדוש אומרין שאין מצאתי ה״ז פ״כ סופרים ובמס׳ בשבח אלא קדושה אוחרץ א״י בני שאין

 ע״ב. כ״ג חגלה ב אבודרהס. כ״כ א אחרו. יוס בכל ודאי כפשיעה דקדושה כתר, קדושת כמו הארוכה קדושה שהיא ונ׳
 שבו עמדו, יקרים עמדו כגון ומושבות מעמדות, חז׳ פוחתין ואין יספדו לספדו והרוצה לכבודו ז״פ יושבין החת כשנושאץ ג

 לכס ישלם הגמול בעל למנחחיס וברכה וכו׳ ינחחכס נחמות בעל כגון לאבלים ברכה ואומרץ מנחחין היו ברחבה ד שבו. יקריס
 ויברכם אי״אה אהרן וישא כד׳ ידיו פורס שהמברך והואיל ידיו פריסת עעמו שעקר אפשר ערוך. וכ״כ ה גמול. משלם ברוך

 נקרא שמע על ופורס דבר, וחצי חתיכה פרוסה לשון הוא לר״שי אבל חברכין, פורסין נקרא ידיו פורס הלחס על המברך וכן
 חולץ ו הפח. מן פרוסה נועל שהמברך דבחא, על יפרם חרגס ולרש״י ק״ם, ברכות דב׳ א׳ ברכה אלא חברך ואינו קדיש שאומר

 במידי אחזקה וסחכינן לבדוק א״צ י״ג בן הוא אס ובאחת מ״ה. נדה נינהי, בעלמא שומא לזה דקודס שנה י״ג אחר ז ע״ב. כ״ד
חסר כאן י רע״ו. ס״ס כדאי׳ חברכין אך ומה״ע ט ע״ב. י״א ערכין החיס׳, כסי׳ ע״ב כ״ד חולין ח הניא. דחסתחא דרבנן
ע״ב. מ״ז ברכות יג עמג״א. כן הדין ודאי לדידן יב מדרבנן. יא ע״ב. כ״ד בחולין הוא כשר אימתי שהביא ומה באשכול, מעע

 ח״ש: ונראה הק״בה. בצרוף כעשרה נראין חשעה אלא ומשני הוא, גברא ארון ופריך נראה ואינו רואה אחד ר״ח ארון שמעתי
וחחחילין שנתי״ג תוך יד בהלכה. זא״ז מחדדים ח״ח ,נ ומשני הוא, גברא שבת וכי ופריך תורה בהן שיש שנים ר״ח ושבת שנים

כאן: חסר ע״ב, רג ברכות טז ר״יך. וכגרסת קי״ע שנת טו לעיקרן. ראשן לכוך כדי אינן ועדיין לצאת דלמעה שערות
 בברכותיהם. עצמן שפוערין בכ״ח וה״ה בצבור ומפעירין בתורה שמברכין בשעה יז אבל. מפעירייהו, עידן בלא מילי והני
ל״ע. סועה יט ל״א. תהלי׳ מדרש יח

שם♦4



כהנים. ברכת הלכות האשכול, ספר 28
 עד בברכה להתחיל רשאין הכהנים ואין הצבור, טפי אמן שיכלה עד בחנים לקרות רשאי הקורא אין א חסדא רב אמר

 להון, ייטרון כד וטתרגטינן להם, אטור כתיב הא לבדך, הנהנים על רטי׳ דמצוה ואע״ג הקורא, מפי ב הדבור שיכלה
 על שטי את ושטו כד׳ ישראל עמו יברך שהקב״ה תפלה אלא אינה וברכתם ג. בספרי תניא והכי שיברכו להן לומר צריך ההון

 לא גבורה טפי כהנים טפי לישראל ברכה לטדנו ד כדתני׳ ישראל את אברך אני כן יעשו אם אברכם, ואני ישראל בני
 טפי אטן שיכלה עד אחרת בברכה טתחילין הנהנים ואין הנהנים. טפי ברכה שתכלה עד ו עונין הצבור ואין ך , , למדנו

 יחדו, שטו ונרוממה אתי לה׳ גדלו שג׳ המברך טן יותר קולו יגביה שלא אטן לעונה טנין אבא ז בר חנן רבי אמר הצבור.
 יש ח. משה של בקולו בקול ת״ל טה בקול, יעננו והאלקים ידבר משה שג׳ הקורא מן יותר קולו יגביה שלא למתרגם ומנין

 דבר טשה אבל יבינו, האומות שכל כדי ט לשון לעי״ן נחלק קב״ה טפי שיצא ודבור דבור רכל המתרגם הי׳ שקב״ה לפרש
 כפשוטו גם לפרש ויש משה. של מקולו יותר קולו הגביה לא וט״ט המתרגם, הקב״ה והוי מבינים האומות שאין בלשון לישראל

 לא שהמתרגם וטנ״ש המתרגם, מן יותר קולו הגביה לא שהקורא לטשה, שוה קב״ה של דקולו מקרא ולמדנו המתרגם הי׳ טשה
 של קולו שווין יהיו קולות דשני מקרא למדנו ועקר י, לתרגם רשאי נטי דקטן מיני׳ עדיף ודאי דהקורא הקורא, על קולו יגביה

 קולו להגביה למתרגם א״א ואם יב הקורא טן יותר קולו להגביה רשאי המתרגם אין נטי חני׳ יא. משה של כקולו הקב״ה
 לה ועאני לברוכי דטחייב ברכה בהאי בירושלמי מפרש יתומים בניו יהיו יג יתומה אמן והעונה קולו. הקורא יטעך הקורא, כנגד
 יד דחנן אמן לענות שיוכל פשיטא בה מחייב לא אי אבל יתומה, אמן זה בהאי, נפשיה פטר ושוב לה עני מה על ידע ולא אמן

 הברכה שמע שלא אע״פי עונה ישראל אחר אלטא הברכה, כל שישמע עד כותי אחר עונין ואין המברך ישראל אחר אמן עונין
 י״ח ויצא שהתפלל אע״פי ש״ט אכל, בדלא ואוקיטנא נפיק, היכא שמע לא אי טז נטי פריך והתם טו. ו״ל גיסים רב כ״כ

 לדוכן ועולה רגליו עוקר המברך כהן העבודה, ברכת ש״צ כשאומר וברכה. ברכה כל על ש״צ אחר אמן לענות איכא טצוה
 להלן מה החטאת, טעשות וירד ידו את אהרן וישא שג׳ עולה אינו שוב בעבודה עולה שאינו כהן כל ין ב״ל יהושע ר׳ דאטר

 מטי דלא אע״ג עולה, פורתא אפי׳ בעבודה רגליו עקר אבל בעבודה, רגליו עקר שלא אלא שנו ולא בעבודה, כאן אף בעבודה
 יח. לתפלתו לחוור שיכול הבטחתו אם לדוכן ועולה רצה כשמתחיל פורתא נד כהן ש״צ נטי והכי עבודה. לאחר אלא לדוכן

 ישראל בעטך אלקינו ה׳ רצה ואומר פותח ומוסף ביוצר וערבית, מנחה לבין ומוסף, יוצר בין עבודה בברכת לשנות יש וה ומטעם
 ולהלן, ישראל מאישי מתחיל אלא כולו רצה אומר אינו במנחה אבל וכו׳ ישראל ואישי ביתך לדביר העבודה והשב שעה ותפלתם

 אומרן שאין ו״ל סעדי׳ ר׳ כט״ש במנחה לומר מנהג אין רצה בתשובה: הגאון וכ״כ רגליהם. לעקור לנהנים זה שסימן מפני
 עוקרם רצה דכשאוטר כפים לנשיאת לכהנים הושם זה סימן כי עושה, יפה לא תמיד שאומרה ומי תענית, של במנחה אלא אותו

 לומר מנהגנו כפיהם נושאין נהנים שאין אף מנחה כפורים וביום עוקרין. אין ותפלתם ישראל ואישי כשמתחיל אבל רגליהם,
 שאתה לך אנחנו מודים ואומרץ בהודאה צבור שליח עם שוחחים הכל כ בירושלמי יט. אלו כטנהגות עשו אתם אף רצה,

 לאחר אלא ש״צ שאומר יברכך על אמן לענות לצבור אין כפים נשיאות שאין ובזמן וכו׳. יוצרט בשר כל אלקי אלקינו ה׳
 וכן כב מלאו דמים ידיכם שנ׳ כפיו ישא לא הנפש את שהרג כהן כא יוחנן ר׳ אמר ז״ל. הגאון כתב כך שלו׳ שים חתימת

 ישתמשו לא חונאי בבית ששטשו כהנים כג כדאטרינן לדוכן לעלות שאסור דקאטרי לרבואתא חזינא בו וחזר שנשתמד כהן
רו כו חזר ראינו כך לדוכן, עולה אם וחזר שנשתמד כהן וששאלתם נטורנאי: רב השיב וכך כד. כתשובה ששב ואף במקדש

להיות
אשכול נחל

 מברכם הקב״ה אברכה, ואני אומר כשהוא צ״ל ה מ״ט. חולין ד נשא. פ׳ ג לקמן. עי׳ דש״צ כהניס הקריאה ב שה. א
 אא״ז ואמר מתברך. לישראל מברך נכרי אפי׳ בירושלמי תוס׳ ול מברכיך ואברכה מברכה? מי כהניס יפריך ידה, על

 דלא לברכתך, א״צ מעצמו, לברכה הק״בה הניחו ולא אברכה א״כ המדרש לפי בלעה שבקש מה בזה ניחא זצ״ל זעליב הגת״וה
 בכל ומשמיע המתרבה הי׳ משה פרש הר״יף ח מ״ה. ברכות ז כהניה. ברטת מב׳ אחת כל אחר ר שיתברך. כדי אלא בקש
 מיק המתרבה קול יהא שלא כדי הבביה, אפ״ה קילו, להבביה צריך הי׳ ולא למשה אלא דבר לא וקב״ה לישראל, דבריו כוסו

 מנ״ל א״כ וקשה ומתרבה. בתורה קורא קטן כ״ר חבלה י פ״ח. שבת ט ח״א. במהרש״א תמצא האשכול ופרוש מקולו.
לסניף אלא עילה אינו ובה קריאה, י״ח השומעים מוציא ואינו לעצמו וקורא עילה דקטן וי״ל קורא. נמי דקטן עדיף דקורא

 הן, דשווין המתרבה, מן יותר להבביה רשאי הקורא שאין וה״ה יב דתפלה. פ״ב כ״ח פרוש זהו יא קל״ה. ועב״י ב׳ לחנין ולא
 והירושלמי מ״ז ברכות יג הקורא. יבביה שלא אמר לא דאכתי הקורא, ימעך וכו׳ למתרבה אפשר אי ואה סיפא: ניחא ובזה

 שבנר הברכה, ידעו שלא אף אמן, עינין העה וכל בסודר מניף לא דהוכה הא י״ל זה ישוב לפי לא ברכות יד דברכות. ספ״ח
 הסיום יודע שלא אף עומד, החזן ברכה באיזה השומע דיודע היכא לדינא שה תוס׳ סברת בס דס״ל ואפשר בערוך. וכן י״ח, יצאו
 ר״ה תלמיד התפתח, ס׳ מחבר יעקב, בן טו ש״צ. עומד ברכה באיזה א״י אס לוקא ויתומה יוצא, מ״מ סודרין, הנפת ע״י אלא
 שרירא. לרב בתשובה וכן יט ל״ד. ברכות יח ע״ב. ל״ח סיטה יו ע״ב. לב ברכות טו חננאל. ר׳ של וחברו חושיאל ורבנו באון
 אמר ח׳ מאה חמלת ונפטר בסורא ישיבה ראש ונעשה מצריה במדינת פייוה מעיר הי׳ סעדי׳ )רב בבבל שהיו אלו באוניה ב׳ ואה

 מבואר הרי הכי, נהיבי לא לאנן ואף ותפלתם, ישראל אישי במנחה שהתחילו מעידיה בנרבונא אב״ד שהי׳ האשכול וב׳ אלפיה( ד׳
 עי׳ אמרת מטבע לה הי׳ זו ברכה וכשנתיסדה הוא. התחלה אלא העבודה, והשב של הסיוה אין ישראל דואישי ק״כ הי כטו״ז
 ןססיס- ,מ בסוטה :ר0 שלא דבריה, נ׳ מפני ירושלמי מביא והאשכיל ה״ז דברכות פ״א כ ע״ב. ס״ח ויומא ע״ב י״א ברכות רש״י
 לא שבבבלי הואיל מספקין ואנן כירושלמי, בשה מיתה הי׳ והר״אש בירושלמי, שנזכר ההודאות אל ה׳ ברוך החתימה לא אף הכל,
 ושם ח״ט מנחות כג עיני. אעלים כפיכם ובפרשכה לי׳ וסמיך כב ל״ב. ברכות כא שה. בלא חותמין לכן מחתימה נזכר

אפי׳ אמרה דתחני׳ לדוכן מותרין לרש״י כד חץ. שחוטי משוה אלא ליכא ואסורא עבדי לע״ז לאו ב״ח וקיי״לן חוניו בית הברסא

 שחש



29 כהנים. ברכת הלכות האשכול, ספר
 איתיח כי מעלה הדא ,לי רבנן עבדו כי לא, בתורה תחלה ולקרוא לדוכן לעלות אבל א, טוס בעל ככהן או ישראל כשאר להיות

 דבעי וכיון ג, ראשון ולברך ראשון לקרות שבקדושה דבר לכל וקדשתו דב׳ מהא וקדושתי׳ ב לקדושתיה אחלי׳ והוא בקדושתיה,
 בכך, לתורה חלול יש תחלה, בתורה קורא ואם אהרן, של קדושתו שחלל הכלל טן יצא ווה אהרן, של בקדושתו אקב״ו לברוכי

 לפני ושטש שנשתמד טי כלומר אחר, לדבר לומר צריך ואין בירושלים במקדש ישמשו אל חונאי בבית ששמשו כהנים ואטרינן
 שפסולין מוטין כבעלי אלו הרי אחיהם, בקרב מצות אבלו אם כי בירושלים ה׳ טובח אל הבמות כהני יעלו לא אך של ע״ו,

 עריות טנלה זה כהן תאמר שמא ד ואמרו כפים טנשיאת למנעו אין לבד וחשד רנון משום ודעו כהונה. מתנות ואוכלין לעבודה
 דמים שופך ודאי אבל אברכם, ואני עב״י שטי את ושטו שג׳ מברכך אני מברך הוא וכי הקב״ה אמר מברכני, והוא דמים שופך

 שיקבל עד פסול למתים והמטמא הנאה, שידירנה עד פסול בעברה נשים הנושא ו אלו טוטין פ' תנן ה. מקרא דאיטעט לא,
 וההוא תקפו, יצרו התם ליה התסדטדרינן שנא ומאי בקבלה ליה דסגי הכא שנא מאי וטותבינן למתים. מטמא יהא שלא עליו

 ערוד. לומר צריך ואין ממזרת, שנשא טיירי ולא חללה או זונה או חלוצה או גרושה שנשא כהונה קדושת דחלל דתנן בעברה
 טטטא או חללה או גרושה הנושא כהן ח אל ו שט רב טר כ׳ טעמא ומהאי ז ומגרש יורד ועיבד נודר בברייתא עלה ממש,דקתני

 טמא ואם לו הפסולות מהנשים ט רבים ע״ד הנאה שידר עד הכהונה מעלות ומכל הדוכן מן פסול טצוה מתי טז' שאינן למתים
 טנין — י. בגמרא משמע והכין שידור צריך הפסולה מתה או גרשה אפי׳ ונראה עוד. לטמא שלא עליו שיקבל עד למודם

כה על עשה בג׳ עובר לדוכן עולה שאינו כהן וכל יא. אברכם ואני עב״י שטי את ושטו שג׳ כהלם לברכת טתאוה שהקכ״ה

תברכו

אשכול טתל

 אפי׳ ומומר רוצח פסק ורמ״בס לדוכן, כשר מוס ובעל בקדשים, ואוכל מולק אבל לעבודה פסיל מוס כבעל הוא הרי לע״ז שחש
 באדם כשריס אלי מ״ה ובבכורות .ברוצח חהני דלא הוא דכ״ש ועפר״ח קאי ארוצח דגם אשכול מדברי וכ״מ כפיו, ל״י חשובה עשו
 רציסה ז׳, יבמוח חוס׳ לי׳ אשתמיט חש״לת וכ׳ לנ״כ. ואפי׳ לעבודה פסול דודאי גרסינן, לא חי״ט וב׳ האדס, את ושהמיח וכו׳

 זה וי״ל לנ״כ? אפי׳ מזי לא גברא דדומה, מנ״ל והקשו הוא, אלא כהן כאן אין אפי׳ למוח חקמנו מזבחי מעס שנ׳ עבודה דומה
 בגליון ומצאתי מ״הח? דכשר מוכח הרי עבודה. בטלה שעי״כ אף דיהרגנו וקמ״ל מזי, גברא והוי עבודה ממלל ואינו מדרבנן

 ל״ק א״כ פסיל, מ״הת חשובה עשה ובלא כשר, חשובה עשה שאס כפוסקי׳ ס״ל אדס שהמית דממק מאן ז״ל דוד יד בעל לדודי
 שימוח אמרה התורה ומתודה הרוצח בנחיס שב אפי׳ ת״ל מזבחי מעס אתרה גינא בכל התורה מזי, לא גברא דלמא חוס׳ קושי׳

ועשה התנה לא שהרי חשובה, עשה לא אפי׳ קאמר דסחמא אדס שהמית במתני׳ מחקו ולהכי חזי, דגברא אף בטלה ועבודה
מה״ת לחיץ והוצרכו הקשו שפיר מזי לא דגברא וכיון לנ״כ פסול חשובה בעשה אפי׳ כרמ״בס ס״ל ביבמות חוס׳ אבל חשובה.

ראשון ועולה בנ״כ מותר מוס דבעל דוקא לאו זה א פר״ח. כמ״ש חמור רוצח בנ״כ, תותר חותר כ׳ כ״ז דבחענית ואע״ג מזי
וגם במנחות כדחנן בקדשים שמולק תוס בעל כהן דין לו ים הרבה בעניניס לומר בא אלא הני, לכל מזי דלא חסייס והוא לחורה

 שגס נטורנאי, רב שתמברו לשער ויש הזהיר, ספר בשם זה לשון הביאו בתנמות החוס׳ ב כהונה. באסורי ומוזהר הבן את פודה
 הצעיר או וחים׳ רש״י שהביאו הזקן הוא אס ידעתי ולא רי״טע, בשם מביאו האגור אבל ר״ן, בשס זה דין מביאין והראשיני׳ הטור
 חוס׳ כת״ש מסר( )בשלנו קרח פ׳ השאלתות זו להלכה ראשון באמת אבל ,'33 דף אברהם בריח בספרי כמבואר רש״י תלתיד שהי׳

 בחיס׳ עוד שמצאנו הזהיר, ס׳ תחבר שהוא לותר אין ות״מ דתפלה. פט״ו הג״מיי וכ״כ נטורנאי, רב של רבו שהי׳ ל״ט, סוטה
 ישראל ארץ בהל׳ מצאו צרפת רבני פ״ח: ברכות תר״י לת״ם נדחהו ואס היד, כל לחולין נט״י הזהיר: ס׳ שמביאים ב ע" ק״ו חולין
 ע״ב ל״א זבחים חוס׳ שמביאים א״י הלכות הוא א״כ הזהיר, ס׳ בשם חולין חו״ס למ״ס שכונחס נראה היד, כל לחולין נט״י

 הלכות שבכל נ״נ, בת״כ הדני, אלדד שאחר הדינים הס א״י הלכות בש״הג: ומ״ש חולין ריש במרדכי ממנו ויוחר א׳ חכם שכתבם
 שמי כפנאי מר בן או חר״ל, סביב שמי פלטוי רב בן הוא אס לי נתברר )לא בפותב׳ גאון צמח רב לפני והביאן אלדד שאתר
 ר״א בהגהות כת״ש בוי״ו והזהיר הוא הספר ששם ודע שבתום׳. א״י להלכות תתאים א׳ אין בקונשטאנדינא, כנדפס חר״ץ( סביב
 שתתחיל ע״ש כן ונקרא ע״ב קי״ב ותסת״ג י״א דף רא״בן פ״ב, דף ב״ב אשרי תהגהת נ׳ וכן ראיות. והביא רצ״ד דף לסת״ג שטיין

 לראב״ד. תשהו אסור וכן ויושע, ת׳ וכן ילתדנו, שתתחיל ילתדנו ות׳ תניא, שתתחיל תניא לספר שקורץ כתו ג׳, ל״ג יחזקאל העם את והזהיר
 אס דוקא איירי דתחני׳ וכונתו גט, בעיא נא וערוה ז ת״ה. בכורות ו ל״ב. ברכות ה פ״ה. גטין ירושלתי ד נ״ט. גטין ג

 ערוה, בעל אפי׳ אמרות עברות שעבר משוס לתנעו אין לברך הכהן על דת״ע כיון הטעם ונ׳ שבכהונה. יתרות מצות על עבר
 איירי, בעע״ז ע״א ויבמות כ״ב דזבחיס נכר )ובן דתפלה ופט״ו מקדש דביאת ספ״ט ר״ח כת״ש כשרה במקדם עבודתו שמ״הת
 נשים םנסא כהן קדושת ממלל אס אגל נ״ג( ע״ז כדאי׳ רבנן דקנסינהו אלא כשר חומר מ״הת חשיבה ובעשה דח המרת דאיקרי
 בעריות כן אמרו ולא ויקבל, שידור עד עובד שאינו רבנן קנסוהו לכן לכהונה פרטי גנאי זה למתים מטתא או לכהונה פסוטח
 הראשוני׳ מן מוסכם אינו נ״כ לענין ילפינן ומינה בתקדם עבודה לענין דאחמר לתתיס ותטמא בעברה נ׳ הנישא )ודין וכדומה

 כלה ריש הנקרא האי רב של זקנו זקן הוא אס ידעחי לא ח ונאשכיל.( לרשב״א אלא מצאתיהו ולא לנ״כ, פסול אינו ולרמ״נס
 ח״ק לד״א סתוך )שניהם אמימר מזרע הכהן שמואל רב או מרי בר שמואל רב הוא אס או תר״ן, לד״א סמוך וחי בפותבדיתא

 לספוק? ליכא האי רב של חותנו הכהן, מפני בר שמואל ברב אבל אחר( במקום האשכול כתב כאשר השאלתות של רבו הי׳ מהם וא׳
 בבכורות החס פרץ מאי בנמ״ג למ״ש כוון י לד״ת: אלא הפרה לו אין דלכ״ע מ״ו בכורות ט אביו. נשם חמיד קוראו שאשכול

 חיתי מהיכא לתת בטתא אבל חחתיו עדיין הפסולה דאשתו התם שאני עליו, בקבל די לחחיס ובטתא לידור צריך בנשים לתה
 ול״צ נודר אס די גרשה כבר אס תשמע וחני ד״ה ע״ב ל״ה גטין ותתיס׳ לידור. צריך ומתה בגרשה אפי׳ ודאי אלא שוב, שיטתא

 שמו בשימת שחלה שמי את ושמו פרש״י ל״ח סיטה יא הלכה. וכן כאשכול נ׳ מרשב״א אבל נדרו, על שישאל דליכאלמיחש עד״ר



כהנים. ברכת הלכות האשכול, ספר 30

 משלי א׳ ברכה אוסיף לברך רשות לי וניתן הואיל ב יאמר לא לדוכן שעולה כהן ותני א. שמי את ושמו להם, אמיר תברכו,
 אחרינא צבורא לי' ואתרטי כפיו נשא כבר אי התם ואמרינן הדבר. על תוסיפו לא לומר תלמוד ככה, א״פ עליכם ה' יוסף כנץ
 לברכת מטו דלא צבורא ומשכח אחרינא לדוכתא ואזל דוכתא בהאי ידיה דפרם כרן אלמא הוא. זמני יומא דכל להו, טבק־ הדר

 לפניהם לעמוד צריכין אלא בהון לאסתכולי אסור ידיהו כהני דפרסי ובעידנא דמי. ושפיר ידיה פרים לב״כ מטו כי נהנים,
 באנדתא. כט׳ש ידיהם על שורה שהשכינה משום כהות עיניו שמברכין בשעה בכהנים המסתכל נ מ־ דאמר ראש וכיבד באימה

 שהעם מפני כפיו את ישא לא איסטיס צבועות ידיו שהיו טי אה אומר יהודה רבי כפיי, את ישא לא מים בידיו שיש כדן ד תגן
 ולעיינין עיינין לאלפין שקורץ מפני כפיו ישא לא ה ובשיני חיפני אשי רב אמר כפיו. ישא לא בהקניית וכן בו כסתכלין

 ן בו מסתכלין אין טוטיו שיודעין כיון מותר, בעירו דש הי׳ ואם בו, מסתכלין שהעם משים כפיו, ישא לא ו ובלגן כן אלפין,
 בהם יש בתעניות נעילה מנחה מושת שהרית ט תניא ת. בכך מלאכתי המרים אנשי רוב אם מית־ איסטיס צביע־ת ידיו ואם

 נ״כ. בו אין מנחה נ״כ, בו יש נעילה אומר יוסי ור׳ נ״כ, בהם אץ ונעילה מנחה איט־ יהודה ר׳ מאיר, ר׳ דברי כפים נשיאת
 יום דבבל ומוסף שחרית סבר יהודה ור׳ שכרות, ליכא בתענית ,שכיות מפני במנחה נ״כ אין יומא כל סכר מ ר קמפלני, במאי
 דליתא נעילה גזרינן, יומא בבל דאיכא מנחה פבר יוסי ור׳ גורינן, שכרות שכיח יום דבכל ונעילה מנחה גזרינן, לא שברוח ליכא
 מיהת עלטא לכולי י. . . דסמיך כיון דתעניתא במנחה ידיהו כהני פרם ט״ט והאידנא יוסי. כר׳ והלכה מדינן לא יומא בכל

יא. ביין אסור מברך כהן אף ביין אסור נזיר מה לוט*־ נזיר לפ׳ מביך כהן פרשת נסמכה דלכך כפים בנשיאת אפור שכור
יכול יין רביעית שתה אבל יג המלך לפני לדבר יכול שאינו דהיינו בנ״ב אסור ממש שבור דוקא דאמרי יב מרבואתא איכא
כפיו ישא שלא יין רביעית שתה אם ליזהר שצריך אומרים ויש חשת, אל ושכר יין כתיב דבהדי' לעבודה דמי ולא כפיו לישא
לא טו בעבודה כה״ג דפטור כיון מותר, כ״ש טיס לתיבו נתן או ביניהם הפסיק אבל בפ״א שתה ודוקא יד לו אמת פ' כדאי'

בשמי ולברך לשרת דב׳ לשירות נ״ב איתקש טז בירושלמי כדאמחנן ביום אלא בלילה כפים נשיאית אץ מ"כי רבנן אחטרו
מה

אשכול נחל

 חגיגה ג כ״ח. ר״ה ב .,ב סמי׳ עקכ״ח רגליו שעקר אי למלית הראוהו אס א המרום. צירך אלא ישראל צירך מסאה ולא
 בסס דאינו זה שייך לא בגבולין חיס׳ יל אצבעיתיהם מל שירה השכינה שאמרו החפירש שש משים במקדש דירא החם יאמריכן י״ו,

 של רבנו מל והשי׳ ש־י, דעקי תסיח דלא ולמאן הדמח היסח משום אסיר בז״הז דאה ה״ט( דחגלה )פ״ד ירישלמי יהביאי המפירש
 לגדר, חג־ד לאילו מאילן מדלג צבי מה לצבי, דידי דומה שפרש השירים, שיר מדרש באגדחא, כמ״ש ל דלהכי יה כהיח? שעיניי

 משגיח וב״החד, ב״הכנס כיחלי אחי כתלינו אחר עימד ישראל, אח לבר־ לב״המד מב״החד לב״הכנס מב״הכנ מדלג הרעה אך
 השדי מל השכינה בב״הכנ אך א״כ מכ״ל כהרס כל אצבטותיהס מבין החרכים, מן מציץ כהניס, של כתפיהם מבין ההליניח, חן

הדעה. היסח ח׳ אלא אינו דבז״הז חיס׳ שהביאי הירישלמי על יסמכו שנס זה מדרש הביאי נא האחריני' כהיח, המסתכל יעיני אצבעיתיהם
עיניו ד שאן. בית ושמי חיפה ששמי מקים של כהן ה בלי׳א. פלעכטען בהקניית בל״א, בלייא צבע היא איסעיס לד, חגלה ד

מעיניו. בא׳ אפי׳ סימא וכן הכי דינא בפניי חוש בכל ולרמ״בם זקני, על רירו תמיד שנופל אה־ ופרש תמיד חזלגית
אס איסעיס צבועית בידיו דאך וכ״ל לשימעיו, גדיך שכרכתי מהני לא בעירו דש ־אפי׳ עיינין לאלפין חירץ על האי דלא נראה ז

נרב. כ״ו תענית ט בעיר. דש אינו אפי׳ ח פרש. לא בש״ע אבל בב״י, מצאתי ישיב מימין בכלל זה דגם חיחר בעירי דש
 דלא יין הרגשת בשעת ודוהא יא בר״יך. יכן נעילה בזמן מנחה שח׳ דמי, כנעילה לה מצלי החמה לשקיעת דסמך כייו חסר: י

 חיחר יחשרח בשמו, ולברך לשרת דל לתשית נחי אחקש ימשני נחי, חברך בה־צז אסור נזיר חה אי שס יאחרינן חעיבד, חמיר
 ותשני לקילא? דאחקש חזית ומאי לנזיר, נמי איחהש ימשני ליפסל, לנ״כ אך למכידה פסיל חוש בעל משיית חה אי יפריך במרצו,

 בעלמא. אסמכתא דגח׳ דלמיד וטעחיהו ס״ד. ערובין כד׳ בחפלה כחי יג יריחס. רבני ע׳ יב נינהי. דרבנן אסמכתא כולי
 ביים בד״פ תמתני׳ ודייק דקעניח רלד טי מקדש: ביאה לא רחכ״ס חחיללח עבודה אין שאסיר אע״ג טי י״ג. כייחיח יד

 נעילה זמן אמר רב בירושלמי אמר הכי יבחר בלילה, נ״כ אין ש״ח לא, דתעניח וערבית ונעילה, בח״יח בשחרית כפיהם משאין
 ד״פ דאמרה יוחנן, כר׳ מחני׳ ר״י אח־ נרות, ה־לקת אהד בייס היכל שערי בנעילת אחר יוחנן יר׳ בלינה, שחים כערי בנעילת
 בירס שחת חה בשמי, ולברך לשרתי דכ׳ לשרית נ׳׳כ אחקש הא שחים, שערי נעילת לחיחר לך איח נחי, יבנעילה כפיהם יישאץ

אמר רבה בציחא דרב גילתי׳ צייר אדא דר׳ זדאמי אחיה בירושלמי הכי ובחר האחרוני׳( יכל יהג״ח הר״אש )הביאי ביים נ״ס אה
 שקיעה בתחילת ס״ל שכאן שטחו, רב ההליך וכי ופריך שערים, בנעילת דניצלי גילתי לי יהב לא דיה בריש שמשא חיחמי כד לי׳

 ל״ק לרב אך לפ״ז נחצא שחים. שערי לנעילת סמיך מגיע היי סגי בצלותיה חאריך יי דה י־י על ימשני ייהנן, כר' נעינה זחן
 היפיד ילא הלילה עד מילין ד׳ יעדיין השקיעה תחילת להחפללה התחיל עצמי היא שהרי בנעילה אך ביום נב״כ דאפשר חתני׳

 לטיול סייכל■ לא ואילך ומכאן קרי, אירע אי המנחה עד והולך טיבל ס׳ל רב יימא היך דאמר והא בלילה. הסיום סיהא אלא רב
 בב״ח כן מצאתי ושיב בי״הכ, רחיצה אסיר מפני להתחלה אפי׳ והכא בלילה, המתחיל אך ייצא בדיעב־ היינו נעילה, ולהתפלל בלילה

 וחרש המנחה, פלג אחר ערבית אשי׳ חחשלל הי׳ הצירך לעת ש״מ כ״ז, ברכות בע״ש, שבח של דצלי לרב דוגמא וחציני חר״כג.
וגל דתשלה. פ״ג בהג״ח וכ״מ בנעילה כפיהם חנישאין לרב חייבתא כאן ואץ השקיעה בתחילת נעילה להתפלל שיכיל לדידי׳

לענין אבל ארב. פליגי ביחש׳ אחיראי וכל יוחנן, כר׳ ולהג״מי כרב, פסק לר׳ץ חסיפקין, בר״יך ומיהי ייחני, כר פסקו הפיסקי׳
והר״אש כן להדי׳ שר הראשיני׳ סיעת חביא והג״ח בלילה, להתיר ירושלמי סתם על שחילק הראשיניס מכל לא׳ מצאתי לא אס

הלילה חיך נעילה יחשך אס חהרי״ל בעיני פליאה נשגבה י״הכ: תשלח הל' חש במהרי״ל ח״ש בעיני ינשנחח יהרדכי. ייחא סיך
 וכנגדם בלילה נקרבים איחורים ביום נקרבים קרבנית שעקר כיון ל־בר טעס ימצא עברה, והדיק ציתו ביים כ׳ הא לחכי עוניו הנהנים

בעליל נראה ביוס(. סקטרחן לכתחלה דמע״הק פ״ד )ערמ״בס ע״כ שנא לא דיכן גבי ה״ג בברכות, כדאי׳ ערבית ח׳ תקנו

 שבמ״כח



51 נהנים. ברכת הלכות האשכול, ספר
 כהנים ברכת וזנן א. הדוכן על בסנדליהון לעלות ושאין הנהנים אין ב״ז יוחנן ר׳ מתקנת ביום. נ״ב אף ביום שירות מה

 בכנוי, ובמדינה ד ככתבו השם אומר במקדש ג. א׳ ברכה ובמקדש ברכות ג׳ אותה אומר במדינה כיצד ב הקודש בלשון
 דאיתקש ובעמידה הקודש בלשון תברכו כה התם אמרינן ותו כתפיהם. נגד ובמדינה ה ראשיהם על כפיהם נושאין במקדש

 דב׳ פנים כנגד פנים תברכו כה מיושב. פסול נ״ב אף פסול ומיושב ו בעמידה משרת מה בשם, ולברך לשרתו דכתיב לשירות,
 קורא אינו לאחד נהנים קורא לשנים לחברו. שאומר כאדם להם אמור דל כקול תברכו כה לחברו, המדבר כאדם להם אטור

 בכלל אין הכהגים שאחורי עם תני׳ ה. תברכו כה בניו ואל אהרן אל דבר דב׳ ולברך לעלות מחויב היחיד אבל ז נהנים
 אדם פי׳ גוצי, באפי אריכי פשיטא הברכה. בכלל הנהנים אחורי שהם שבשדות עם כגון אניסי אבל אניסי, דלא והוא הברכה,

 אפי׳ ריב״ל דאטר ת״ש מאי? מחיצה אבל טפסקא, לא תיבה וכן הפסק הוי לא הנהנים, לבין בינו ומפסיק קטן לפני העומד ארוך
 יוכל למברך בינו מבדלת מחיצה אפי׳ אמן וענית קדיש לענין וכן שבשט־ם לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברול של מחיצה
 אבל הפסק, הוי אמן לענות דוקא לן וחזי לבינו המברך בין מפסיק י וע״ז טנוף אין אם דוקא ט טשבחא אחא רב וכתב לענות.

 דמי, כלפניו צרדין ומסיק יא מהו לצדדים להו אבעי׳ הפסק. הוי לא לענות צריכין שאין שבשדות לעם נהנים ברכת לעגין
 לקרות רשאי הקורא אין חסדא רב אמר יב. בירושלמי והכין הברכה, בכלל אינן שלאחריו אבל הכהן, שלפני צדדים ודוקא
 הקורא, טפי הדבור שיכלה עד בברכה להתחיל רשאין הנהנים ואין הודאה, ברכת של אטן פי׳ הצבור מפי אמן שיכלה ער נהנים

 לענות רשאי הצבור ואין נהנים. ברכות כל בטלה טלה לפניהם שמקרא נהגו אלא קורא לבד נהנים ולא יג נהנים הקורא פי׳
 רשאין הנהנים ואין הצבור. מפי אמן שיכלה עד אחרת ברכה להתחיל רשאין הכהנים ואין כהנים, טפי הברכה שיכלה עד אמן

ואין שלום. שים ש״צ שיתחיל עד תצבור טן פניהם להחזיר רשאין ואין הצבור, מן פניהם שיחזירו עד אצבעותיהן קשרי לכוף
רשאין

אשכול נחל

 למנהג התנצלות אין ולפ״ע ניוס, נ״כ אף ביום שירות מה בשמו ולברך תלשרחו לי׳ דפשיטא הירושלמי, לפניו הי׳ לא שנת״כת
 כבר בלילה, נ״נ יש צ״ל ע״כ לרב יענץ, בשאלת כ׳ ראיתי שוב נפפ״דת. סעושין כמו תשא דנא כמו ונעבור בלינה כפיהם לישה

 כח״ש מסשקינן דנדידי׳ מר״יף )לבר זמנה הלילה קודם כר״יו ס״ל הפוסקי׳ כל כרי נשטתי׳ ורף הוא, תנחא דלחו לרעת הראית
 דאינו כותי׳ ס״צ ורזכמיס כתנאי רב תוקי פ״ח יומא יע״נץ ות״ש כרב. לח ד כותי׳ דפסקינן ביותח פי! דף סיף והנרייחח צעינ(
שכבר דמיירי קנ״א שבת כחום׳ ס״ל דפציג ומאן כך, חכמים דברי פרם דרב ראי', אין בנילה, מתפננ עינה>7 ואיצך ממנחה טובל

משוס ולא בלילה נ״כ שאמר מרב שמענו לא סיף נצ סף מנוה. לחו וחכ״א מצוה בזמנה טבינה ״צ0 דר״י וכלוגתיהו נעילה צני
 ביום שחת מה ירושלמי מיני׳ דיליף בשמו, ולברך לשרתו דהיקש מדרבנן, בניצה נ״נ שאסור נ׳ וקצת אחרון. חו רחשון פוסק

דוקא ק״ט מנחות חוס׳ גרסת ועי׳ זה מהיקש בעמידה נ״כ ר״נ דיליף צ״ח סוטה ועי׳ אסמכחח דהוי תשמע כ׳יז בתענית וכו;
נ״ת דגת׳ מפשטא וכן אשכול מדברי וכן פוסקי׳ ומהרבה בנ״כ, חסור מ״הת ג״כ שנור הי׳ ממש היקש הי׳ וחם הוקם( לעמידה

 מהר״ס בשם הג״מיי כתב שם )וגס לעבודה ברכה דהוקשה משום לנ׳־כ פסוניס ושכור מומר כ׳ דחפנה פט״ו הרתנ״ס חבל כן.
 לוי בני הנהנים ונגשו בספרי: נזה וישוב ליפסל? נתי מוס בענ ח״כ הש״ס קושי׳ קשי׳ זה וננשון ליכח< בנילה נ״כ מה״ט ור״י

 אלקיך ה׳ בחר בס כי לוי, בני ת״ל עגלה, לעריפת שכשרים מנין מומין בעלי חמימים ח.א לי חין חצקיו, ה' בשם ושרת שני מכנל
בשש ולברך לשרת ב״כ( על קאי ע״כ פסולי׳ ודחי דלשרת )כיון תותין בבעלי כשרה כהניס שברכת מגיד בשם, ולברך לשרת

קושי׳ ל״ק לספרי נמצא בעתידה. ברכה אף בעתידה שרוח תה לשרות ברכה תקיש נ״נ( סלח נילף דנא כיון תיוחר )לשרת
הוקשה ת״הת לתיתר איכא דברי׳ נשאר חבל רבינהו. דהתורה לח? ב״ת ננ״כ חף לח, תום בענ תשרת תה חי דחענית הגת׳

שיכלה עד שיחקי' והנהנים אתן הפסוקים סוף על עונין נתדינה ג ת׳. נ״ח, צ״ב, שם ב ת׳. סוטה א נעכודה.
 הוי לא לכך הברכה בסוף ולא השס כשאותרים תיד עונין וזה בשכ״תלו, אנא ברכות סוף כדחי׳ חתן עולן חין בתקדם חנג חתן,

 בכל התקרא סרס ונרנחיך, אבא שתי את א״א התקוס בכל וכ׳ שתי את ושתו דכחיב ד נפסוק. פסק בין הפסק בחקדש
 תברכין נתקדש ה שס. שתי אח לשוס נתקדש כ׳ ט' א׳, נתנכיס ועוד שתי אזכיר נתקדש היינו ונרכחיך ח;ח חשר התקוס

 שהשס הציץ על תגביה שאין תכ״הג )חוץ תראשיהן לתעלה ידיהם תגביהין צכך חנבעוחיהם תקשרי נתענה שנינה התפורש נשם
 וברנה היתיס נל ובניו הוא וגו׳ .ושרת נ׳7 לו, הוקשו ובניו ידיו, אח אהרן א ויש תקרא נפים נשיאות דנריך והח נו.( כ׳

 וישא ונת״כ: היתיס. כל כ׳ דהא כפיו, ישא נתקדש דוקא ל״ל נעבודה, דאתקש וחע״ג נשתו. ולברך נשרת דכ׳ לשרת אתקש
 צוה ב״ה עשה כאשר צג דסוף בקרא ונן התחיס שיחיו עד לדורות כפיס ולנשיחות לכהונה זכה שעה נחתה וינרכס וגו׳ חהרן

 זמן, בכל כפיס נשיאות בגנות, בטלה כהן דעבודת אע״ג הכונה התחיס, שיחיו עד זו כפרה ת״כ פרש עניכס, לכפר נעשות ה׳
 צ״ל ז כ״ג. זבחים ולשרת, לעתוד דכ׳ ו ז״נ. מא״חתו תקדש, בחין חף קייתת יותא, ריש כדאי' לנפר בקרח דרתז יה״כ, כפרת וכן

 ליחיד, ולא להס תחתור ינפינן דקריאה וטעתי׳ כבסתוך, קירח( דברנות פ״ה )ונירושלתי נח׳ כהן דקורח ס״צ צח דרבנו ככן,
 וישא כ׳ ובהדי׳ תברך נתי לחוד דאהרן תשתע חהרן אל דבר תדנ׳ אבל היחיד לקרוח צריך שחין נהם תחתור דיל־ף חעיג ח

 כהן לפ״ז תדרבנן, אלא עונה דאין שב׳ ת״ד תנאות כחוס׳ ולח הטור וכ״כ ל״ח, סוטה כדחי׳ חיירי ונב׳־כ ויברכם, חיח״ה חהרן
 כתי׳ש לא י נ״ה. ס״ס עב״י ט נ״י. וכת״ש שקרסו אירע אם אלח חעשה עובר דחינו אע״ג כפעילה, דחו׳ ת״ע טקייס יחיד
 תן פ״ה ברכות □ירושלמי חסר, יב הברכה. בכלל הס חס נפניהם ולא הכהניס בנד ועותדין אניסי דלא אנו יא כו^י. נ״ש

 סוטה יג הזאה. הזאתו פניו נ ש צדדים על הזה דפרה תתשנה פשט שהרי שנפניו צנדדין כונסו ודאי חבל הברכה, בכנל הנדדיס
 תפי דבור שיכלה דעד בתלה תלה וגו׳ ה׳ יברכך להם להקרות צריך שחין כרבנו והרחשוניס רש״י דעת דעות ג׳ נזה ים נ״ט,

 שלא כדי לפניהם קורא שהש״ץ מנ״כ וחינה תיבה כל ענ קאי הדבור שיכנה עד הר״ן ודעת כהניס. קריאתו על הקורא
להתחיל רפאין הנהנים אין צקתן צ״ל אתחי נ״ם הקשה ז׳ דעה על צהס. תקרא צטעוח סאין ינרנך ראפונה חינה אפי יטעו

נרכס



כהנים. ברכת הלכות האשכול, ספר 32
 כנגר ידיהם כשנושאים פרושו, כך אצבעותיהם קשרי ף לכו וההוא שלו׳. שים ש״צ שיגטר עד הדוכן טן רגליהם לעקור רשאין

 שהיו אצבעות חוליות וקשרי אצבעותיהן סוגרין הברכה ולאחר שתחתיהן, מה מברכין כאלו אותן מושטים ברכה בשעת כתפיהם
 ואחורי הארץ כנגד והחלל שהתוף כפיהם שפורשים ברכה בשעת והמנהג לחוץ. ובולטים כדרכם עתה כופפים נפשטים בתחלה

ידיכם שאו של כפיו ישא לא ידיו נטל שלא כהן כל ב״ל יהושע ר׳ אמר לתפלה. ידים פרישת הפך א השמים כנגד ידיהם
כרעא עקר וכד באהבה. ישראל עטו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו אשר מברך? מאי ה׳. את וברכו קדש

 מהדר וכי ד. עולם ועד טעתה ג עון מכשול בלי ישראל עמך לברך שצונן וו ברכה טהאו"א^שתהא יה״ר אומר ב לטיסק
 רבואתא ואמרו וגו׳. מטעון השקיפה שהבטחתנו כמו עשה עלינו, ה וצוית שגורת מה עשינו רש"^ אומר: צבורא מן אפיה
ן ומסיק וגו׳ מלאכיו כל ה׳ ברכו אוטרין? מה כהנים ברכת בשעת העם ו. בלחש אלא בקול וכו׳ אקב״ו יברך לא כפיו הפורס
טיו״ד פחות שמע על פורסין אין עלה: בירושלמי ואמר ח ביוי׳ד אלא כהנים ברכת אין תנן כלל. למיטרינהו טיבעי׳ דלא

 נושאין אין גוטר, מקצתן להן ויצאו ביו״ד התחילו טיו״ד, פחות התיבה לפני עוברין אין גומר, מקצתן להן ויצאו בעשרה התחילו
 גוטר, מקצתן והלכו בירד התחילו טיו״ד פחות בנביא טפטירין אין ט גומר מקצתם להם ויצאו בירד התחילו טיו״ד, פחות כפיהם

 בפריסת וברכו קדיש לוטר שהתחיל כגון ביה, דאתחל ענינא בההוא לן חזי גומר, דאטר והא יכלו. ה׳ ועוזבי אוטר הוא כולן ועל
 הש״צ התחיל אבל עג*נא, בההוא התחיל לא דאכתי קדושה לומר תיבה לפני לעבור לו אסור אבל מקצתן, כשיצאו אף גוטר שטע

 שהתחיל אותו התורה בקריאת וכן הוא, ענינא דחד בקדיש תפלתו ומסיים וגומר קדושה אומר הוא הרי מקצתן ויצאו בקול חמלתו
 כאן דאין כיון בתורה טברכין אין שוב אחרי׳ אבל ביו״ד, שהתחיל כיון מקצתם יצאו שבינתים אעפ״י ומברך וגומר קורא לברך
וא שנתארטלה האשה בפרק ואטרינן י. גומר אינו ט:ן בפחות אבל ירד מן רוב ונשאר מקצתן יצאו אם דוקא לן וחזי ירד.

הבא ולאו זרים; ולא תברכו, כה וגו׳ אהרן אל דבר דכ׳ ממש עשה אמרו טרבואתא איכא .בעשה עובר כפיו שנושא ישראל
 אטר יג באגדה דאטויגן והא יב. לבטלה ברכה והו״ל מברך מצי דלא ברוכי ומשום מדרבנן דאטר מאן ואיכא עשה, עשה מכלל

וטברך עולה שהיה לא עולה הייתי לדוכן עלה חברי לי אומרים ואם כהן שאיני בעצמי אני יודע חברי ע״ד עברתי לא מימי ד״י
כהני קטי ליקם חזא, מאי ידע ולא חלטא דחוי מאן האי יד הרואה בפ׳ גרסינן שם. ועומד דוכן על עולה הי׳ אלא כפיו ונושא

 על בין עצטי על שחלטתי בין חלטתי מה יודע ואיני שלך וחלטותי שלך אני העולמים רבון הבי: וליטא ידיהו דפרסי בעידנא
וכו׳ טשה ע״י טרה כיטי רפאם רפואה צריכין ואם יוסף של כחלומו ואטצם חוקם הם טובים אם עלי, אחרים שחלמו ובין אחרים

ותהפך

אשכול נחל

 טעה אס אפי׳ דקמ״ל ולל בחמלה. להס להקרות דצריך מהמילין אין סכלה אמר אף צבור מפי אמן סיכלה עד אמרח ברכה
 הכהניס מחמילין יברכך הרמנ״ס ודעח צבור. סיכנה עד ממתינין הכהניס מ״מ הנמר, סכלה קודם להקרות והתמינ המקרה
 עד יברכך היינו בברכה להחמיל רסמין הנהנים מין דמ״ס נ״ש קושי׳ ליסב יס ובזה במלה, מלה ש״צ מקרח ואח״ב מענמן
 נצבור אמן כאן ואין קדשנו אסר בקול הכהניס מברכין אין לקמן המסכול צדעת אבל קדסנו, חסר נרכח על אמן צבור ססיימו

 דס״ל וצ״ל המקרא? סיתמיל עד יחמיצו לח כלה אס אף חמן, סיכלה עד להחמיצ רסחין הכהניס אין מאי הק״ל, יברכך קודם
 ונהגו לקמן רבנו סמסייס וזה ידעה, נא מסדא ורב תקנו, אחרונים ובדורות יברכך במנה מלה לפניהם להקרות צריך חין הדין מצד

 צהורוח ידיו, את אהרן ויסא המקרא כצשון ידים ולא כפיס צשיאת וס״ד ל״ח סוטה קראו צ״ל הטעם מזה א וכו׳. סהמקרח
 כפיך, עלי וחסת כמו אחר דבר בו לכסות ויכול מלל עגול בו סיס היד צד על מורה סכף המחברכין על ככף ידיו צפסוט שצריך
 עצם בו סנכנס מלל עגול על מורה ירך כף וכן בארץ, הנוגע סברגל המלל התחתון נד ענ מורה רגל כף וכן עליך, כפי וסכתי
 משמע לדוכן לעלות ב הארץ. נגד הכף התפסטת לא אבל הסמים נגד נמעלה הגבהה הורחתו ידים נשיאת אבל הירך.

 תהא נו נכפל שלא יותר מתוקן אבצ ור״אש ר״יף כמ״ש זה צוסח ג לדוכן. כסיגיעו וחים׳ רס״י אבל כרמב״ס, לדוכן בהציכה
 ליתא וצוית ה בר״יף. אבל בגמ׳ ליתח וע״ע מעתה ד כרמב״ס. ועין מכסול בה יהא וצח סלמה ברכה סתהח שצצו: ונוסח
 נראה בקול חקב״ו יברך אס ברכה, להוסיף לכהן סאסור כיון המשכונ טעס ול פוסק. בסוס מצאתי לח ו ובפוסקים. בגמ׳

 הארון, כלפי חס כי העם, כנפי אינו פניו זו ברכה מברך סכהן סבסעה כרמב״ס דס״ל וג׳ יסרחל. עס הקב״ה סמנרך כהוספה
 סנפי״ד בלמס סמברך זה מטעם ס״ל הרמב״ס גס ומפשר יברכך. ואומר העס כלפי פניו מהדר ואח״כ צינעה, כעין הוי א״כ

 סוא• טעמא מד ש״מ ש״א, בקדושתו חקב״ו מברך העם אל פניו שיחזיר וקודם דבר להוסיף רסאי הכהן אין כ׳ הי״ב דחפלה
 בנפש, הברכה אמרו שרבואתא כמן כתב דרבנו דמזינן וכיון העם, כלפי אקב״ו מברך סאינו הרמב״ס דעת ב״י הזכיר סלא ותימה

 ופניהם בנחש סאלמריס ב״כ ונחמר קודס יה״ר כגון דברים משאר דמ״ש העם, אל פניהם שיחזירו קודם דמברכין נמי ס״ל ודאי
 יקרא ולא השמיעה על א׳ יבטח שלא בלחש ק״ש דאומרין רשנ״א, כמ״ש אקב״ו בקול יברך נא דלהכי נומר ואין הארון. נגד

 סמפי׳ ספק אין המצות ברכת חבל דברכות( פ״ג )ירוסלמי בעצמו שיקרא דמצותה ותפצה בק״ש סייך דזה ס״א( ס״ס )מג״א נעצמו
 והשאר מנרך מ׳ ואין אקכ״ו נרכס מנרכין הכהציס כל מני״ט נשם הניא וננא״הט שניהן. כוונו אס מאמר נשמיעה יוצא נקי
 סמן שיש צי כחנ זצ״ל מסקלחוו אניגדור הגר״א וידידי נלחש. שינרכו התקינו הטרוף סמפני ואפשר הטרוף. מפני אמן יענו
 נ״ט• סוטה ז אקב״ו. כקול נרנו סלא ס״מ מנרך, הי׳ לא נודצ/י עולה, הייתי לדוכן עצה מנרי לי אמרו אס קי״ח דשנת מהח לזה
 נר״ן. וכן י ,גומר. מקצתן ויצאו גיו״ל התחילו ניו״ד, אלא נחורה קורין חין הירוסלמי: מן א׳ ננא מסר ט כ״ג. מגלה ח

 הו״לל 1^)7 ואע״ג אפמכתח, תשא דלא וקרא מדרבנן, צריכה סאינה דנרכה דס״ל וי״צ ל״ת? דזה וקשה יב כ״ד. כחונות יא
 אזהרה מ״ו בסוכה יצחק בר צממן דלרב תסור( מצח דרבנן צוויי כל סמכיגן דלר״א )דאע״ג עסה לי׳ דקרי ה״ט דרבנן, בלח עובר

ברכוש יד שמוהיס" נזה טו״ז ודנרי מהדשא כפרש קי״ח סנח יג כרננ״י. פסק המלוח נס' והרמנ״ן ויגדך משאצ לח לשמוע

 לה



33 בחנים. ברכת הלכות האשכול, ספח

 שוכן בטרום אדיר הכי ליטא א טו,יס לא ואי אטן, צבור דעני כהגים בהדי ולסיים ושלו/ לברכה לטובה עלי חלוטותי ותהפך
 השוכן ליטא אפיהו כהני טהדרי וכי נרם יצחק ר' והגאון לטובה. שלו׳ ועט״י עלינו שתשים יה״ר שלו׳ ושמך שלו׳ אתה בגבורה
 שבברכת אותיות ס׳ אלו גבורים, ששים שלשלמה מטתו הנה ג באגדתא מלתא דההיא וטעמא ב, עלינו שלו׳ ישים שלו׳ בגבורת
 ירך ראתה מה ירכו, על הרבו איש ה', ישא ה׳ יאר ה׳ יברכך בו, נזכר הקב״ה של שטו וא׳ א׳ שכל חרב, אחוזי כולם כהנים,

 בלילה שראה מפחד לבהכ״ג והולך בבוקר משכים ירכו, את וקוטע בצוארו ונתונה שלופה החרב בחלומו אדם רואה אפי׳ שנזכרת,
 איכא שלו' שים ש״צ מסיים כד — בלילות. טפחד נאטר לכך טמנו מתבטל דע והחלום כפיהם נושאים כהנים ורואה בחלומו

 בתפלתו פסע שכבר צריך לא דאטר מאן ואיכא מרבו, רשות ונוטל שנפטר כאדם לאחוריו פסיעות ג׳ לפסוע צריך דאטר מאן
 ואומר ה פניהם על ונופלים ד. פי אמרי לרצון ביהיו מסיים ואינו תפתה שפתי בה' פותח שאין תדע תוספת. והיא הראשונה,

מן למעלה פניו לתלות צריך פניו על הנופל כל ז״ל גאון ירא שר ר׳ וכ״כ ו בפסקא ואשתכח חכמתו, לפי תחנונים אחד כל
שאומר טי ויש מקום. באותו הוו דלטא קטיה, אבנים ליכא דהשתא אע״ג ז, הרצפה על כטשתהוה נראה יהא שלא הקרקע,

 נופל אתה זה למה לך קום קב״ה לו שאמר נון בן כיהושע שנענה יודע אא״כ פניו על לפול רשאי חשוב אדם שאין ח הטעם
 שאינו טי אבהתיה בשם זעירא ינאי ר׳ גרסינן י בירושלמי אבל כיהושע. הוא כאלו כיוהרא מחזי הכי עביר ואי ט פניך על
עצמו בשביל מתפלל אלטא צבור, על יחיד ובלבד פניו, על יפל אל לך, קום הקב״ה לו שיאטר פניו על כשיפול כיהושע, כשר

יא מרביצים היו שכן נטורנאי רב כט״ש שטאל צד על הוא דטטין והאי מטין, נטי עצטם על שמתפללין כיחידים ואגן טותר.
 טרבותי שמעתי כ׳: גאות אבן יצחק ר׳ והרב שטאלה. על בהמה מרביץ ששוחט טי וכל שמאלו צד על אותו כששוחטין התמיד

 שעומדים וכיון רבנן. נהגין הכין ימין, צד וטגביה שמאל לצד נוטה חשוב ואדם משכית אבן משום בקרקע פניו אדם ידבק לא
 ומיושב טעוטד לפניך שהתפללנו לאחר כלומר נעשה, מה נדע לא ואנחנו וכו׳ ועננו הננו מלכנו אבינו יב אומרין התחנה מן

 קדושה וסדר ה׳ יענך לדוד, תהלה קדיש, ש״צ אומר ואח״ב עליך. יהבנו להשליך כ״א עוד, לעשות מה ידענו לא אפים ובנפילת
 טילי לוטר יפה התפלות כל אחר לפיכך דאגדתא. מברך רבה שטי׳ ואיהא דסדורא אקדושה קאי אטאי עלמא יג כדאמרינן
 המלך אלקי ארוממך טוסיפין והשתא ותפלה, ק״ש י״ח יצאנו שכבר כיון חני, על עלטא דקאי והא עליהן. קדיש ולומר דאגדתא

 יד האידנא עלטא מקיים בהא החובה על שטוסיפין אלה בכל קדיש, ואומרין ותלמוד משנה וקורין קדושה ועינין לציון ובא
 התפלה אחר ואטרוה בתפלה, קדושה לומר שלא האויבים שגזרו בזטן אלא דסידרא קדושה אמרו שלא דאטרי מרבואתא ואיכא

 טעם יש ועור בטלוה. לא ולהכי לקלקולו, הדבר יחזור שטא היישינן הגזרה שנתבטלה ואע״פי הארץ, עם מפני אותה ותרגמה
 אין באין וכולן התפלה שטאחרין שהרית ויו״ט ובשבת בתפלה, הקדושה שטעו ולא לב״הכג לבוא המאחרים מפני שתקנוה

 שאין טו ז״ל צמח רב וכ׳ נחמה. בפסוקי וטסייטין העם לפני שדורשין אחר במנחה אותו אוטרין אבל בשחרית אותו אוטרין
 אלא אינו ונקדישך נעריצך אומר שאין כיון כתבו הגאונים שאר אבל עשרה, בעי שבקדושה דדבר לציון ובא קדושת לומר ליחיד
 ד׳ עד השחר תפלת ומצות יוצר. קדושת שאומר כמו היחיד ואומרה טקדישין המלאכים כיצד והולך כמספר או פסוקים כקורא
רן. ליה יהבי לא בזמנה תפלה שכר לי׳, יהבי תפלה שכר אח״כ צלי ואי טז יהודה כר׳ שעות

סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות
 לאליעזר כדעבדו יט ידים בנטילת המזלזל וכל יה לחולין אפי׳ ולברוכי ידיו ליטל צריך ריפתא על למברך אגש כדבעי

 ושאשתו בנט״י, הטולול ערום, טטתו בפני טים המשתין כא עניות לידי האדם טביאין דברים וג׳ כ. בנט״י שפקפק הנוך בן
 ואע״פי כב, העולם מן נעקר בנט״י המזלזל נטי ואטרינן עביד. ולא לי׳ בדאית טילי והגי תכשיטיה, עסקי על בפניו טקללתו

האוכל דכל שפיר לנגבינהו צריך טשי וכד טיבותא. הפני מלא לי ויהבי הפני מלא משאי אנא כג חסדא רב אמר ברביעית שדי

אשכול גחל

 וכן ארון כלפי פניהם ומחזירין ב״כ כל □סיימו לאחר כן תמיד יאמר לרי״ף ב הברכה. סיימו לא עדיין הכהניס פי׳ א נ״ה.
 נפילת ה לרצון. יהיו מסיים אינו אבל שפתי בה׳ פיתח שש״צ נוהגין דאנו קכ״ג וד״ת עב״י ד נשא. פ׳ תנחומא ג נוהגין.

 ומ״ש גאון האי רב דעת שזה כ״ב מגלה וערא״ש שלנו בה״ג מצאתי לא ו וש״ד. ע״ב נ״ע וב״מ וכ״ג, ע״ב כ״ב מגלה מצינו אפיס
 ורבא דאביי וה״ע עלי׳ להשתהות לת״ב משכית ואבן משוס ואסור ז בשמו. בריב״ש וקצהו חשובה בשערי קצהו תמצא שרירא לרב האשכול

 פשעו דלא אע״ג האי רב בשם וברא״ש צדם. על מעין אלא ורגליהם ידיהם פושעין אין פניהם על כשנפלו פרש״י ע״ב, ל״ד ברכות אצלויי דמצלו
 מגלה ט הרי״ף. דעת שכך כ׳ הרא״ש ח מעין. לכך הארץ על לבדו פניו אם אסיר מדרבנן בפשוע( אלא אסור אינו )ומה״ת ׳"ור
 ולא וכו׳ חשוב אדס שאין משוס מצלי ורבא אביי זו לדעה כן. לעשות שאין משמע ע״פ, נופל אתה זה דלמה פרש״י ע״ב כ״ב

 לדרוס ראשו דחמיד דתנןפ״ד יא ה״ו. דתענית פ״ב י אסיר. מדרבנן קיי״לן ואנן בפשוע. אלא אסיר דאינו משכית, אבן משוס
 ובעור, באבודרהס וכן חננו מלכנו אבינו אומרין התחנה אחר תמיד משמע יב שמאלו. על הרניצוהו לא אס וא״א למערב ופניו

 קדושה שתיס כאן שיש פר״שי מ״ע, סועה יג ואנחנו. תחנה אחר מתחילין ימיס ובשאר ובחמישי בשני אלא אומרין אין ובאשכנז
 בשבח שדורש דאגדחא קדיש וכן בחורה עוסק הוא ותרגומו שקריאתו בחורה מעע עוסקי׳ ישראנ כל שיהא שתקנו תורה, ותלמוד

 שמתי לא ש״וא חוקות ולינה יומס בריחי לא אס שנ׳ זה על קאי עלמא דמ״ש ונ״ל העם, מכל השס וקדוש חורה יש העס לפני
 גאון פלעוי רב בן צמח רב שהוא לומר קרוב טו הערוך. פי׳ יד אמר. פרוש כ׳ ורבנו בריתי. זאת ואני מחחילין ולכך

 ק״ו. וחולין ע״ב י״ח חגיגה יח שעית. ד׳ עד שכר דעקר לר״י נשמע מדרבנן יז כ״ז. ברכות טן תר״ל. ד״א לש׳ סמוך

שם. שבת כג ע״ב. ׳7 סיעה כב ע״ב. ס״ב שבח כא גרסינן. ידים בעהרת שפקפק פ״ה עדיות כ אותו. מנדי( חסר; יט
 סועה



סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר 34

 כדרך נט״י על אקב״ו מברך ידיו כשנוטל א. טמא לחמם ישראל בני יאכלו ככה שג׳ טמא לחם אוכל כאלו ידים גגוב בלא פת
 התפלה מעכב שאינו טנוף וכל שנגבם. קודם נטילתן אחר מברך נגע ואם מטונף במקום נגע לא אם לעשיתן עובר המצות כל

 קדוש כי אחרונים, מיס אלו קדושים, והייתם ראשונים, מים אלו והתקדשתם תני׳ ב. שיטלם קודם נט״י ברכת לברך מעכב אינו
 שהדי תדע ד, הוא והכון מצוה להדור כך בימיהם שנהגו אלא חובה לאו ודאי שמן וההוא ג ברכה זה ה׳ אני טוב, שמן זה

 שהיד•□ תרומה סרך משום מצוה הראשונים הלכות בעל וכי קתני, לא שמן ואלו ה חובה אחרונים מצוה ראשונים מים אמרו
 סכנת מפני האדם לצורך שהם האחרונים אבל התקינו, לחולין אף בה בנגעם ידיהם ליטל שירגילו וכדי התרומה ופוסלות שניות

 במים כלל נהגו לא שאבותיהם העידו צרפת מחכמי ויש ברכה. טעונים אין ו עינים טסמות בו שנגעו שידים סדוטית טלח
 הקפידו דאבהתנא לן חזי ואגן ז. טעכב ודאי ליטל שהקפידו לבד מעוננים ולאנשים בינינו, סדוטית טלח שאין כיון אחרונים

 שהרי כך לברך ונכון ראוי ודאי מווהמות ידיו ואם ידים. רחיצת על עליהן לברך הגאונים מן שקבלו ויש אחרונים, מים על מאד
 לנט״י התוכף י ובירושלמי ט סעודה ידים לנטילת תיכף דאטרינן יפסיק לא לסעודה ידיו שנטל ואחר ח. . . פסולות אמרו
 דשרי למימרא לאו מפסיק, אינו אחרוני׳ מפסיק הראשונים מים יא בתוספתא דאטר והא סעודה. אותו בכל נזוק אינו ברכה

 אלא חובה, המזון אחר ושל יד רשות המזון שלפני מים תני יג בירושלמי כדאי׳ אלא יב המוציא לברכת נטילה בין להפסיק
 ראשונה ששפיכה פי׳ ושונה, נוטל אמר יעקב רבי ומפסיק, נוטל הוא מה מפסיק, ואינו נוטל ובשניים ומפסיק נוטל שבראשונים

 רשות, אמרת ואת ושונה, נוטל בעי שמואל ר׳ טי. המים לטהר ,שני שפיכה ובעי הידים מחטת נטטאו אלו ומים הידים, לטהר
 מעשה טז. נפשות ג׳ עלי׳ שנהרגו וי״א מביתה אשה יצאה השניים על חזיר, בשר נאכל הראשונים על אידי בר יעקב רבי אמר
 שהברי אעשה מה ואטר ולשתות ידיו ליטל כדי לו שהביאו המים הגיעו שלא כלום טעם ולא האסורים בבית שהי׳ ין עקיבא בר׳

 ידיו. ונטל מים לו שהביאו עד כלום טעם לא אמרו חברי, דעת על אעבור ולא עצטי מיתת אמות מוטב יח מיתה עליהם מחייבין
 שלבה שתקן ובשעה לחולין. אף ולבסוף לתרומה אף וגזור רבנן ואתו הן עסקניות שידים שראה גור שלטה ידים טומאת ועקר

א״ר דבר. חורפי ואשיבה לבי ושטח בני חכם ואומר אני גם לבי ישטח לבך חכם אם בני ואמרה ב״ק יצאה יט ונט״י ערובין
יצחק ,

אשכול נחל

 חסמת לה כפת מאוה שדבר למדנו טמא, לי׳ וקרי אדם כציאח מאוסים מדברים אלא מטומאה מדבר לא ביסזקאל והקרא סס, סוטה א
 חחיד דמברך ס״ל ור״אש ותום׳ א׳. ס״ס לעיל פרסתי ב טמא. מים לה להמס נוטריקון פרסו ועוד דמי. כטמא ידים רסיצת מי

 וכן אסמכתא נ״ג ברכות ג נקיות. ידיו אין סמא נטילה, קודם ולא נגוב, בלא לאכוצ סאסור ע״לע דהוי נגוב קודם נטילה אהר
 בר״המז. לענין בו סרביל למי סמעכב בסמים נו סיס טוב סמן נמי גרס רס״י אבל סמן וגרסחנו ק״ו. הולין דראב״ע קרא

 סכנחא. והמירא סכנה מ׳ דאסרוני׳ נחי, סראסוניס אע״ג הובה קרי אהרוניס ק״ה הולין ה יסראל. א׳ לקראת הכון יו״ד סבת ד
 ראב״ד. וכ״כ לברכה. פסילות מזוהמות ידים כך לעבודה פסול סמזוהס כסס סס: ח ע״ב. נ״ג ברכות חוס׳ ז סס. ו

 לנט״י תיכף חזה יליף מ״ב וברכית וברכי, ידיכם משאו לסעודה חיכף דיליף לירושלמי ה״א. סוף פ״ק ברכות י ע״ב. נ״ב ברכות ט
 בהילין יד דברכוח. פ״ה יג יואל. רבנו כדעת יב דברכות. פ״ה יא ויצא. פ׳ בילקוט תרתי הובאו וכן ס״מ תרתי צ״ל ב״המז,

 א׳. בשפיכה די רביעית ושופך בידו לכלוך אין אס ולרה״ס פ״ב ידים עי׳ טו לקחן. ועי׳ הכמיס דברי לסמוע מצוה להו קרי ק״ה
 אשתי אל א׳ ואמר ושפתו ידיו נטל נא סאכל ואהר לאשתו מעות נתן וא׳ הזיר, והאכילוהו הוא גוי סברו לאכילה, ידיו נטל לא טז

 והרמאי והיא הוא ולירושלמי פ״ג, ויומא ק״ו בהולין וכך הרגה, לביתו וכשבא שאכל במאכל סימן ונתן הכיס לו שחתן צוה בעלה
 נפשות סכנת בהן שיש אהרוניס חים לגבי מתרץ ואיהו רשות ראשונים הירושלמי מ״ש לפרש זה מעשה מביא שהאסכול וג״ל >הרגו.

 מיס ממקום לאמריו מחיל יותר אס האשכול לדעת הראשוני׳ בנט״י קולא סיס ועוד כ״ה. סבת בחום׳ דמיון ויש רשות להו קרי
 ובטטיר ואיכל. ידיו על חפה כירך בעי דאי רשות לפרש אפשר ולרמב״ס י״ז. ערובין מראשוני׳ פטורי׳ במתנה ועוד נ׳( סי׳ )עי׳

 ד׳. ברכות עד״ס, העובר כל יח כ״א. ערובין יז במצוה. לעוסק נ״מ רשות, למצוה קרי ע״ב מ״ד בסוטה כ׳ למהר״סא בכורי׳
 צ״ל חתמיר, אם בנפסו דחתמייב דס״ל ולרמב״ס הי', ע״ע ממחיר סכנה, במקום מכ״ש במתנה נט״י בלי שהתירו אע״פי תוס׳ וכ׳

 נא והנא כ״א, יבמות לעריות, שניות נמי תקן לקודש. גזר שלמה וט״ו י״ד סבת ועי׳ יט קנ״ו. י״ד עב״י לכך צריך הי׳ הדור
 ומאי יתר, ספת אני גס לבי ישחת וגס אלו? לחקוניס סלחה נבתר למה דקסה בא״א, ונ״ל חוס׳. בנ״א סחקן מה אלא סשב

 לנהגנו תכליתן ואס אבר, ובכל עת בכל רבות מצות של כבד משא על ישראל אח מוכין המינין התורפיס? הס מי תורפי, ואשיבה
 בדרך תמיד לכת הטבע בדרך סא״א ידע תעלומות היודע תשובתנו מצות? עול ל״ל משכיל דרכיו בכל אסר איש יסרוח, במדות

 יסודתה, בקודש החצוה פעולת זאת מלבד צדיק, להיות ומכשרתו ויראה ענוה המלבשחו העושה, בנפש המצות פעולת ע״י לא אס הישר
אין במכילתא כמ״ש וקדושה פרישות ישרות מדות בנו יסרשו לא בפועל עשיתה בלתי לבד טעמה בהזכרת אך סי, כל מעין נעלמה

אמרי ואחרו אלוא״ע תסורו ונא אותם ועשיתם ה׳ אכ״ח הכרתם מ״ש ז״ל אאמ״והג הטעים ובזה המעשה. טל אלא שכל נוטלין
בלבושי, ציצת ל״ל יאחר והעקש ה׳, חצות ע״י להזכיר הגלוי טעם ציצת במצות ועשיתס. תזכרו למען אחר והדר מינות, זה לבבכם

אמרי תסירו ולא העשיה׳ אלא המטרה, תגיע לא לבדה הזכירה אותס, ועשיתם אכ״מ וזכרתם אמר לזה בלא״ה, זוכרס אני
 אצא הסוקיס, עשית בלחי מוכן אני זה לכל דרכי, וליסר בוראי לזכר המצות כוונת אני יודע בלבך תאמר אל מינוח, זה לבבכם

 וגדריס מצית יתרבי זה לעומת אדס, בבני והמכסלה הפרצה רוב לעומת ודע ידובקו. יסדיו והעסי׳ ההזכרה ועסיחס, תזכרו למען
 פלחה דוקא יובן ובזה המעשה. בסבור אלא פועלת אינה לבדה שהיא שידעו המסשבה, בצרוף להם די הי׳ ולא □דל, סהוסיפו

 ואיני כ״א סנהדרין כדאי׳ אסור ולא ארבה אני למכה, תעוז המכמה ואמר החצות טעמי לבבנו על בהעלות סדי בילדותו סמשב
 ונט״י בר״ה להיצאה סייג ערובין התקין הוא רע, מכל להנצל בפיעל המצית לקיים הכרס כי הבין שנכשל וע״י בפועל, לקיים צריך
משחרת וצריך הת'רה שעשתה בגדריס אף די לא וההכנה הפרצה ולרוב חגיגות המצות שרק במכשלחו ראה כי לקדס, סייג

נמ^חית י



35 סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר
 אחרונים מים קרקע, ע״ג בין תחתיהם, בכלי בין נוטלים ראשונים טיס חובה, ואחרונים רשות אמצעיים טצוה ראשונים טים א יצחק

 הטיס שנופלי' וקסמים עצים פי׳ קיגסא ביניהו איכא ביניהו, טאי הקרקע. ע״ג נטלים אין לה ואמרי בכלי, אלא נוטלים אין
 מים הקרקע. על השורה רעה רוח משום ענ״ק, דאסור וטעטא הוא, כלי דלאו אע״ג שרי קנסא אסור קרקע ע״ג לט״ד עליהם,

 פושרין אבל בהן, סולדת כשהיד ודוקא הווהטא, מעבירין ואין הידים את טפעפעין שחטין מפני בצונן, אלא נוטלין אין אחרונים
 תבשיל בין טילי הני נחמן א״ר רשות אמצעיים דאטרן והא ב. בו נכוית תינוק של שכרסו עד סולדת, יד דמי והיכא בה, לן לית

 אוכל שאדם טפני חובה, אחרונים טים אמרו ולמה ג. ב״בח בהל׳ מפורשת זו שטועה חובה. לגבינה תבשיל בין אבל לתבשיל
ו אור חטי נט״י. דבעי כ״ש טלחא ה כאיל ואי בכורא, קורטא ומשתכח העינים, שטסטא סדוטית מלח ויש ד מלח סעודתו אחר

גדולי כל לי ואטד טהרות אוכל ברבי גמליאל בן ח שטעון ר׳ את שאלתי דאמר ז יוחנן כר׳ בהן סולדת יד אפי׳ לידים נוטלים
 ר״פ ואטד כ״ש. לא ידיו בהן טובל גופו כל אטר יוחנן ר׳ לידים, נוטלים אין אטד חזקי׳ י טבריא חטי כן. עושין ט העליון גליל

 טינייהו דפסק פליגי כי דאסור, פליגי לא כ״ע הידים על ולשפוך בטנא מיניהו למשקל הידים, את בהן לטבול דשרי פליגי לא כ״ע במקומן
והלכתא יב גורינן לא סבר יוחנן ור׳ הידים, בהם טובלין אין גם להכי טנא אטו בירתא בת גזרה סבר חוקי׳ יא בירתא בבת

בהן וטובלין כשרים בקרקע אבל הידים, בהן ליטל ואסור פסולין בכלי בהמה משתית שנפסלו מים הוא. דר״יו דרבי׳ כחזקי׳
 בנטילה אלא להטביל, שצריך תקנו ולא רבנן תקון דהכי נט״י על מברך ט״מ במקור. או במעין ידיו כשטבל לן ומסתבר הידים,

 להיות קרובים עכורים מים וי״א בהן, ללקק יוכל הכלב שאין מלוחים מים הם שאמרו בהמה משתית נפסלו שאומר טי יש יג די
 רבא חכמים, דברי לשמוע מצוד. אמר אביי טצוה משום ועוד תרומה סרך משום לחולין נט״י יצחק רבי אמר יד. הנדוק כטיט
 אחר ח״ק אלא טבילה, דבעי קאי בזב והא טהור, שטף הא ביטים שטף לא וידיו כ׳ דאטר ערך בן ר״א דברי לשמוע טצוה אמר
 שאפשר ומשום טו. בעינן ולטבילה זב של להסיטו דקרא היא ואסמכתא התורה מן לנט״י סמכו מכאן טמא בטיס ידיו שטף שלא

 אוכלין מלאכול נזהר אתנו ואין כהן, איני ואני תרומה, ליכא השתא ידים, יטטאוה שלא תקנו תרומה סרך משום אדם שיאטר
 אין הונא רב אמר טהרה. וליכא תרומה ליכא השתא אי אף ד״ח, לשמוע טצוה ואמר הדר להכי בנט״י, לי טה טמאים, ומשקין
 שטבולו כל ין פסחים בערבי אטרינן והכי משקה. לכלוך לו שיש דבר וכל אושעי׳ ר׳ תני טז לבד לפת אלא ידים נטילת

 נט״י על לברך גם שצריך שב׳ יט הגאונים טן יש יח. הטשקין טטטאין ובנגיעתן שניות דידים וטעטא נט״י. צריך במשקה
 לחלק טדבעי דייקינן והכי היתה. לפת התקנה עקר טשטע לפת, אלא נט״י אין טדאטר לן הזי ולא במשקה. אכילתו הטובל

רב וגס נגע דלטא חיישינן מטבל דאם התם כדטסקינן במשקה נגע לא אפי׳ בעי נטילה ודאי אבל כ נגע ללא נגע בין התם
חפדא

אשכול גחל

 הפעולה וכרוב ראה אסר המכשלה לרוב מצות להוסיף לפניו נכון בסכמחו שלתה אס בני, הכס אס נ״ק יצא לכן .למשטרה
 רבוי על עוד ללעג עולה בני יוסיפו ולא מצוח, הרבה צויתי אני שגס מצד ר״ל אני, גס לבי ישחה והגדריס, החצות חן היוצאת

 שלטה מכשול שע״י התורה, מצות על המלעיגיס ר״ל דבר, הורפי ואשיבה בני הכס אס ואומר דור, בכל עושין כאשר התורה מצות
 השב בילדותו אשר אדס, מכל ההכס התאמץ שהרי הטצוה, עשית ב גדול צורך שיש האלה, החינין ידעו אס״כ שעשה תקנות וע״י

 שאני חצות, שאר על ראי׳ אין זה דתקון שלמה שתקן כעריות שניות בערובין נטי מייתי לא ולהכי מצית. עוד להוסיף כמוהס,
 מצית לרוב ראי׳ ואין ועשה, בקוס אינה וגס שכליות, למצות קרובה גס ואף ראה, פ׳ רש״י כמ״ש טהטדחן ארס של דנפשו עריות
 ק״ה. הולין א יהדו. צדקו ה׳ שחשפעי הנה עדות אני, גס לבי ישטה להוקיס שדומים ונט״י ערובין בספות אך בק״וע, התורה שציתה

 בשר אסר גבינה למיכל דשרי מזה חוכיה לא ר״ל ג באצבע. שמנסין המורים עושים יפה ולא אסור לענין וכן ע״ב מ׳ שבת ב
 וכן אהרינא, סעודה שעור שהי׳ עד אסריו גבינה לאכול אסור בשר אכל ק״ו, סולין כר״ס, דקיי״לן כן לא בינתיס, זמן ובלא בנעילה

 גבינה אהר לבשר לא וכונתו הובה, לפעמים אמצעיים דמים לאשטועינן אלא אתא ולא בדבריו דקדק לא נהמן רב שם הרי״ף כ׳
 גבינה. אתר בשר של מרק וכונתו אחמר גבינה אתר בבשר אף אומרים ויש ידיו, ליעל סובה בשר ואת״כ גבינה לאוכל אלא

 אע״ג ז ק״ו. תולין ו וכלו. בעומר וימודו ותרגום בשליש, וכל מלשון כל גרסתנו ח מלס. אכול אכילתך כל אסר מ׳ ברכות ד
 יהודה ר׳ אס כי בש״ס מקיס בשום מצאתי לא רבי של בנו גמליאל בן שטעון ר׳ אבל רבי של בנו גמליאל גרסתנו ה סזקי׳. עלי׳ דפניג

 בשוס מצינו לא רבי, אבי גמליאל בן שמעון לר׳ והכונס וש״ד, כ״ס, י״א, סולין כפר״שי בחורה, גדול פי׳ ברבי וא״ח רבי, בן ר״ג של בנו נשיאה
 הי׳ שלא אור מסמי גריעי י העליון. ססר בנוססנו ט ע״ב. קל״ז סולין צעיר תלמיד ר״יו הי׳ בנו רבי שבימי יוסנן, ר׳ עס שדבר מקוש

 מקוה שעור שס ואין שם פונין שהמיס קצר סריץ יא בהמה. לשתיח וא״ר מריס שהן מפני ור״י ולרמב״ס ורי״ף, ר״שי הכושר שעת להם
 איפכא. משמע ולגרסתנו פ״ס ברכות ר״יף כגרסת הכל יב ר״שי. טנא אעו היא בעלמא דגזרה למקוה חסובריס אבל להטביל

 מחש הנדוק טיט יד טבילת׳. על דחברך הרח״א וכ״פ סולקים ויש הרשב״א כ״כ יג ע״ב. קי״ב שבת דר״יו רבי׳ סזקי׳ ומ״ש
 אינו דזב והיסט דנגיעה חיני׳ ילפינן מ״ג נדה טו ע״ב. י״ט סיכה ותום׳ מקואות עפ״ב בו טובלין אין מ״מ שמצטרף אע״פי
 גופו עדיין שטף ולא כידיו גלוי בדבר וידיו הזב בו יגע אשר כל דל מטמא אינו שבקוחטו בקנה הזב הסיט אבל בגלוי אלא מטמא
 מיס ביאת צריך שאין הסתרים לבית פרט נראה ידיו מה במים שטף לא וידיו בת״כ ולטבילה האשכול וח״ם בגדיו. וכנס בחיס,

 ע״ב י״ס בסגיגה לו ודוחה דברכות פ״ס ירושלמי טז מקואות. בהל׳ לקחן עי׳ יליף בשרו מורסץ משמע כ״ה ובקדושין בטבילה.
 הפוסל כל ואמרו התרומה ופוסלות שניות ידים פ״ס פרה יח קט״ו. יז יותר. מפורש בירושלמי אבל נטילה בעי נהמא לסולין

 במשקה טובל אס פפא דרב דס״ד קט״ו פססיס עתוס׳ כ ר״שי. וכן תע״ג טור ע׳ יט חסלה. להיות משקין מטמא התרומה
 7צר נגע לא אפי׳ בפת דהא נגע ללא נגע בין סלוק אין לפח, כנט״י מציה, הוי ואי נט״י, צריך לא עצמו במשקה בידו נוגע ואינו

 בזמננו כפרט ע״ז לברך ואסור משקין לטמא שלא אלא וקדושה מציה משוס לאו נט״י דצריך במשקה טיול טעם עקר ודאי אלא נטילה,
ירכה. לא אבל נטילה דבעי סלקו ור״הס בחשקה, שטבולו בדבר כלל נט״י בעי לא האידנא מהר״ס־ר״ב כ׳ זה ומטעם בטומאה, שאוכלין

 ר״ל 5*
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 ג, רוח מגסי זה הרי לפירות ידיו והנוטל ב לפירות נט״י אין וקיי״לן .א ראשון בטבול ידיו נטל נקטי כולהו ור״פ ורבנן חסדא

 ן אט״רים דברים במה ה המזון ברכת לעצמו א׳ כל ויברך לחלק, מצוה ד שאכלו שנים ואמרינן לפירות, זמון אין נמי וקיי״לן
 חברוי להוציא אחד יכול דרבנן שהם ברכות בכל שאומר טי ויש יוצא, ובור מברך סופר בור וא׳ סופר א' אבל סופרים כששניהם

 ט שחרית ידיו אדם נוטל ח. לחוטדא הפרק עד לתרומה בין לחולין בין ידים קדוש דשטעתא טסקנא ז. סופדים שניהם אפי׳
 בשעת שלא שחרית כשנוטלם דוקא וי״א יטנפם. שלא יזהר אם הדחק בשעת שלא אפי׳ כולו היום כל לאכילה עליהם ומתנה
 יקדש לא ידיו הנוטל אמרו וכן י סעודה לנט״י תיכף אטרו שהרי תנאי טהני לא לאכילה נוטלם אי אבל תנאי מחני אכילה

 שככר השופך, מכח אתו דלא לידים טמנו נוטלים אין יב דדילאי אריתא האי ר״פ אמר יא. לאכילה נט״י בין יפסיק שלא
 לגבי ידיה מקרב ואי לכאן, ובאו מתחלה אותם דלה שאדם שאובים דהוי הידים בו מטבילין ואין מאליו, הולך והקלוח כוחו פסק

 לידים, מהם נוטלים גברא, טכח עדיין דאתו עליהן וטקלחין השפיכה למקום סמוך ידיו נותן הצנור אל שופך כשזה פי׳ דילאי,
 טמנו נוטלים אין רביעית מחזיק שאין כלי רבא דאמר לנטילה כלי דבעינן לידים, מטנו נוטלים אין משקה ככונס דילאי בזיע ואי

 רביעית מחזיק הכלי שיהא ואמנא, מים, מדאה למים שיהא פי׳ אחזותא, דגמרא וטסקנא יג הידים את בו מטבילין אבל לידים,
 ומעיקרא טהרה משירי דאתו התם שאני היא ולא לשנים, אפי׳ לאחד נוטלין רביעית מי יד דתנן קפדינן לא אשעורא קפדינן!
 טן. ולמאה לעשרה לחמשה מלוג טו לארבעה אף לשלשה לוג מחצי לשנים, ואפי׳ לא׳ נוטלין רביעית טי התם חנן בעינן. רביעית
 ואין למעלה היא חדה אבל רביעית ומקבלת הזוהטא לשאוב חבית ע״פי ככסוי ונתונה חלולה שהי׳ פי׳ שתקנה, החבית מגופת

 ין עלי׳ כלי שם לאו מושב בית תקון בלא אבל כלי, דהוי לידים ממנה נוטלין סמיכה, בלא לשבת מתקנה והוא מושב, בית לה
 כלים שאר בכל אבל לידים מהם נוטלים אין יח שתקנן אע״פי וקופה שק אבל לידים, מהם נוטלין שתקנן וכפישה חמת וכן

 בשולי ולא הכלים בדפנות לא אבל אדמה כלי אבנים כלי גללים בבלי אפי׳ נוטלין הכלים בכל ידים ריש כדתנן לידים נוטלים
 דאסטבינהו מים, לקבלת עשוי שאין בדבר ולא כלי בשבר לא נוטלים שאין וטעמא בחפניו, חברו על יתן ולא כלים במגופת ולא המחץ

 ורגלים ידים אקדוש סטכינהו נטי אי מכלי, אלא חטאת טי מוין ואין מקדשין ואין מטלאים אין התם כדתנן חטאת אמי רבנן
 בגבוליס קדש אכילת לעשות כהונתכם אתן מתנה עבוד׳ דתני׳ כמקדש למקדש חוץ והשוו יט מקדשים הכלים כל דתני׳ דטקדש
 באבילת אף ורגליו ידיו מקדש בעבודת אי ידיו, מקדש בגבולים קודש באכילת אף ידיו מקדש במקדש מה מקדש, כעבודת

 ולא מ״הת. נט״י למדין נטצינו ידיו אלא צריך אין בגבולין קדש באכילת ורגליו, ידיו צריך במקדש אמרת ורגליו, ידיו קדש
 מילין ד׳ המים אם לנט״י יא דאמדינן הא הגאון וב׳ כ, טהרות לאוכלי ולא תרומה לאוכלי אלא במפה לאכול חכמים התירו
אוכל בפת. יגע שלא במפה ידיו ליטל צריך אבל נטילה, בלי ואוכל המים על להמתין צריך אין לאחריו מטיל יותר או לפניו,

מחטת
אשכול נחל

 לא דאי לחצה( ידיו נטל כבר שני דבטביל רשב״ס כפי׳ איירי ראשון )ויטביל קפא חשים בחרוסת לשקוטי׳ צריך חסא אחר דר״פ ר״ל א
 ולעילם בטלחא דחוי דזה וי״ל נגט, דלחא משים צריך ונט״י חיית חריח דקפא לסקוטי׳ ל״צ דלחא הש״ס ודחי כגט, לא הא נט״י ל״ל צריך
 שקיע שייך אין לכ״ט דבאתת כיון אך נט״י( צריך עט בלא אף שפשוט שסיר וי״ז ס״ק קנ״ח כטו״ז )ולא נט״י א״צ עט בלא

 שקוע, יא״צ קפא להם שאין ירקא אשאר להדר וחוטי מרור, אלא ראשון לטבול לו שאין שכיח דלא באופן אלא קפא משוס בחרוסת
 שא״צ אע״פי שנוטל ירק לכל א׳ בטבול ידיו ליטל דצריך להו דפשיטא משחט וכו׳ ראשון בטבול ידיו נטל ור״פ ורבנן ר״ח אחרו ואפ״ה

 התרומות רוב תרומה, סרך משוס שהוא כיון הטטס תר״י וכ׳ ק״ו, חולין ב נט״י. בטי במשקה עט לא דאפי׳ ומוכרח לשקוטי׳.
 נאחזין אין אלה ומשקין כ׳, ויצהר דתירוש ושמן יין שנטשו לאחר אלא חיתים טנביס אפי׳ מ״הת תרומתן אין דפירות חפת, הס

 יתכן ולא דמטשר, פ״ג מל״ח כח״ש ח״הח תרומתן לאכילה אפי׳ וטנביס זיתיס דס״ל לראב״ד יספיק לא זה ותרוץ בכלי, אלא בידים
 שלא מהם מיס וחונט הוכשרו, לא פיחת רוב איל והוכשר, בחיס שנילוש בפת דגזרו וג׳ מ״הח, הפירוח כל תריחת דס״ל לרמב״ס
 דבכוריס פ״ב כדאי׳ נטילה בעו ודאי תרומה שפירות אף נטילה חילץ פיחת בעו לא לכך טמאות, חידיס נטמאו ולא יתטפשו,
 חברו להוציא א׳ יכול במוציא משמט ה ק״ו. חולין ד ברכה. בלא ניטלס לאו ואס טהורות שידיו ידט אס ג ט״ב. י״ח וחגיגה
 ועחר״י. לקנה היד חבור טד הרי״ף וכפי׳ ט״ב ק״ו חולין ח שס. בתיס׳ זה גס ז ע״ב. מ״ה שס ו מ״ה. ברכות כתיס׳

 שהיא כל ולאשכול שחרית דוקא כ׳ שר״ת אלא ר״ת, בשס ק״ו חולין בתוס׳ תחצא זה וכל ק״ו פסחיס יא לב. ברכות י שס. ט
 אי ר״ל יג לשדית. מוליך והוא היאור מן חים לו ששופכין צנור יב ב״י. כח״ש לכך ר״ת כמנת דאף ול חהני, אכילה בשטת שלא
 לצנור הכלי פי דרך שופך שהשיפך שבנהר לחים לצנור הכלי פי דרך היוצא הקלוח נתחבר זה נקב וט״י משקה ככונס דילאי נקוב

 דלענין לא, גיפי כל לטבילת אבל חבור דהוי ידים לענין הקילו תיס׳ וכ׳ הידיס. מטבילין בהא ר״שי, לנהר, מאחריו מקלח והנקב
 אין הדלי, תוך המיס שופך שהיא תפי״א דהוי כיון נחי דפסיל כתבו ומדלא חבור, אינו ונצוק כשפ״ה נקב בטינן חקואית טרוב

 חביר הוי ידים טבילת ולטנין לנהר הנקב ט״י מחיברין שהמיס הכא דשאני תפי״א, מבטלת המשכה ח״ז ס״ק ר״א בי״ד כטו״ז להוכיח
 דאל״כ כתר״י, רבנו עם הר״יף, בפירוש כן ס״ל לא תר״י אבל חבור, חשיב דלא הידיס מטבילין ל״ג הר״יף הר״אש לדטת משקה. בכונס

 יפה ידקדקו שלא חיישינו גברי דנפישי כיון אלא ומחצה ברביטית די יהא הראשץ חשבון לפי טו פ״א. ידיס יד כדרכו. חולק הרי״ף כ׳ הוי
 כפי׳'תיש׳. יז ב״י. פטמים ג׳ ידיהם טל לשפוך החים שמספיקין זמן כל קתני, גוזמא טז ר״ש. חברו מפני יצמצם א׳ שכל הפרק טד ליטל

 קרח "פ׳ ספרי היא שתביא וברייתא ט״ב. כ״א זבחים יט מים. לקבל טשויין שאין חים, במקבלין אט״פי ובגת׳ ר״יף, גרסת יח
 תחמה אכילת ספרי מדמה וחש״ה טבודה, וקח בכלל בגבולין תרומה א״כ כהונה מתנית טל קאי מתנה עבודת פר״שי ט״ג ופסחי׳

 כרןג .3תז ךאי״ע לדר: ודומה לעיל כח״ש גזר שלמה לקדש נט״י דאפי׳ אסמכתא אלא אינו זה וכל ידים. קדוש לענין גס
 ולרמב״ס לחיגט• ואתו זהיח דלא גרידא חילץ לאוכלי וכ״ש בטהיה חיליהן לאוכלי פי׳ כ מ״הת. ואינו החכמים ר״ל והשיו רבנו

 זה ודין ור״יף האי רב פרוש והוא מ״ו פסחים כא הי׳. טהרות מאוכלי כ״א בערובין דר״ע וצ״ל במפה, מותחן גרידא חולין אוכלי
 לעניו
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 אא״כ לשמש פרוסה אדם יתן לא רב אמר זירא ר׳ אמר נטילה. א״צ והמאכיל נגע שלא אע״ג ידיו ליטל האוכל צריך טאכיל מחטת
 מברך בסעודה חשוב אדם ליכא ואי ב ופרוסה פרוסה כל על מביך ואינו וכוס כיס כל על מברך והשמש א ידיו שנטל יודע

 פרוסה אדם יתן לא רבנן תנו ג. זימון למצות לבוא להו דניחא עמהם מיסב השמש שנים אכלו ואי ופרוסה, פרוסה כל על גם
 ליתן אסור ידיו נטל שלא והשמש ד בסעודה קלקלה דבר יארע שמא הבית, בעל של ביד שהכום בין בידו שהכום בין לשמש
 וטעטא למטה, ידיו שישפיל צריך אחרונים למעלה, ידיו להגביה צריך ראשונים מים ו חייא ר׳ אמר ה. פיו לתוך פרוסה
 זוהמת שתרד כדי ידיו שישפיל צריך ואחרונים זי הידים את ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ מים יצאו שלא כדי ידיו, להגביה שצריך
 ידיו ב׳ נוטל והפליג, חברו עם דבר ונכנס, אחת ידו נוטל להשתין יוצא אדם ח בסעודה הלכה רבנן תנו ידיו. מעל המאכל
 אבל לשתות, חזר אם ודוקא ט, האורחים על מחזיר והטפיח ונוטל, במקומו ויושב בפנים אלא בחוץ יטל לא וכשנוטל ונכנס,
 מאן איכא לשנים, ואפי׳ לא׳ לידים נוטלין רביעית מי יא תגן י.* נטל שכבר דעתיה דאנינא ידעו דטידע ונכנס בחוץ נוטל לאכול
 או ברכיו בין יב החבית מניח אחר ליכא ואי עליהם, ששופך אחר ע״י ידים ליטל המובחר מן דטצוה מטתני׳ דשטעינן דאטר
 כאחת ידיו ליטל צריך שאין נראה הכותב ולי הכי. למיעבד שפיר וטפי כאחת ידיו לשתי נטילה שתהא כדי ונוטל צדה על מטה•
 בידו הכלי יקח ידיו ששפשף לאחר הלכך לחצאין טהורות גונא האי דכי דמי, שפיר חדא חדא טשי דאי יג בגטין אמרינן דהא
 להו אבעי׳ יד קדשים ובשחיטת בהכי. להו וסגי חברתה על גם וירק שטהורה באותה הכלי יקח ואחי׳כ חברתה על וירק אחת
 כלומר פסולה, ועבד מערה בטי שטבל או ת״ש בתוכו? אף דלמא או בתוכו ולא רחמנא אמר מטנו בכיור, ורגליו ידיו לקדש מאי

 שלא ליה, אצטריך מערה וטי לא, ומשני כיור, לתוך ידיו מכנים אם כלומר כשרץ, מעדה דמי דומי׳ כיור מי הא טו, .. אע״ג
 בהדי׳ טנא וליכא נהרא ע״ג מסגי דקא היכא דכתב: הלכות לבעל וחוינן קט״ל. כ״ש לא ורגליו ידיו בהן טובל גופו תאמר

 טאי כהן יח להו ואבעי׳ ין. רחיצה דהוי בנהרא טז . . ירא לאידך ולטישא ידא בחדא טיא לשקל לא ידיה, ולטישא למשקל
 ידיה ומשי לידיה בשלאבא דבא מיא שקל ידיה לקדושי כהן וכדבעי יט שלאבא לי׳ אי׳ כיור דהאי כיור, בטי ורגליו ידיו שיקדש

 בגוויהו ידיה מישך אבל לידיה, טשלאבא מיא דאתא רחמנא אמר ממנו ורחצו גופא, כיור במי לטישך לי׳ וקטבעי׳ עבודה. ועבד
 אבל לאידך, ומישך ידא בחדא דשקל היכא נט* אי בטנא, מיני׳ שקל אי לאפוקי מטנו דכתיב והא שנא, לא דלטא או לא,

 שמע הכי, לרבנן להו מדקטבעי׳ כא אחאי ר׳ ואמר כ אפשטא לא ואבעי׳ דמי, שפיר עבודה ועביד כיור טי תוך ידיה טישך
 ולא רחיצה, דהוי להו דפשיטא ש״ט אלא ובניו, אהרן ורחצו דבעינן לי׳ תיפוק לא דאי מקרי, רחיצה גווגא האי דכי מינה

 באגנא דרמו טיא ואשכח נהטא מיכל דבעי מאן היא, רחיצה דאטרת והשתא מטנו, דכתיב משום אלא קדוש גבי להו קטספקא

או אשכול נחל

 נטילה בעי דאוכל פשיטא קשה השמש של פיו לחיך גרסתנו איל הר״יף, ג׳ כך ויאכל, ישכח שמא א גבל. בערוך מפה לענין
 לפרש דס״ד וי״ל זירא? ר׳ קמ״ל ומאי פיו, לסוך פרוסה ליחן אסור ידיו נטל שלא שמש בסמוך שמביא בברייתא מפורש זה ודין

 מאכיל מ׳ דאיכל שמש של לפיו קמ״ל נט״י, בעי נמי דמאכיל אמר, לפי היינו לפיי, פרוסה ליחן אסור ידיו נטל כלא שמש הברייתא
דעת אס ד מ״ה. ברכות ג יותר.. לו יחנו אס יודע ואינו קבע אין לכתי׳ ב ממהר״כא. וכ״מ המאכיל ולא נט״י בעי

ע״ב. ק״ז מילין ה הכוס. וישפך יקפיד אולי לשמש פ׳ אורת שנותן ויראה בע״הב ביד הכוס ואם הכוס, ישפך הפרוסה על השמש
 עס בסעידה יושב כשהוא דוקא ל׳, יומא ח לזה. למוש א״צ כאמת ידיו על רביעית השופך הפוסקי׳ כ׳ ן ד׳. סוטה ו

 בכס יש ושואל האורמיס על המיס כלי מחזיר השמש ט נטל. שלא ימשדוהו שלא בפניהם ידו נוטל אמת בידו ושפשיף אמרים
ספ״ו ה״ג אבל האורמיס, אל פניו וממזיר במקומו יושב אלא ממזיר והטפיח ל״ג והר״יף זה, שנטל להודיע והכל ליטל, שצריך אמד

לשחות, שיכול כדי שתי׳ בשעת מעט לאכול שדרך אמת בידו נטילה בעי דבשחי׳ הא תר״י וכ' ימשדוהו. ולא י גרס. דנרכוח
 ראי׳ אין זו ממשנה פ״א, ידים יא לפניהם. יטל לכן נטל, שלא ימשדוהו השתי׳ שעקר ומחוך נטילה, צריך מעט אותו ומפני

 ידו על שפך אס הרא״ש ופרש טמאה, במברחה ושפשפה אחת ידו נטל דידיס: פ״ב למשנה כונתו ונ׳ אמר, ע״י תהא שהנטילה
 ידו על ששפך שהמיס לפי בפ״א, ידיו ב׳ על האחרונים שפך אפי׳ מועלת, נטילה אין ידיו, ב׳ ליטל כדי בחברתה ושפשפה אחת
 שנטמאו המיס אלא מטהרין האחרונים ואין בה, שנגעה ידו וגס נטמאה בחברתה וכששפשף נטמאו, רביעית( שאין )ומיירי אמת

 צריך והנגטל חמלה ידיו לנגב צריך בחברתה ונגעה א׳ יד על השופך הלכך אמרח יד מחמת שבאו המיס ולא עצמה היד מחמת
 לזו זו מטמאות ואין כא׳ נחשבות )ואז כאמת ידיו שתי על וישפך אצבעותיו בראשי הכלי יאחז אמר אין ואם ידיו, על אמר שישפך
 על רביעח שהשופך לשפשפם( צריך ידיו הנוטל ס״ל וראב״ד )הרמב״ס בזו זו ישפשפס ואח״כ רביעית זו ועל רביעית זו על ישפך או ער״ש(

 בסמוך לאשכול אבל רביעית. מי שיטיל עד מטמא ר״מ דידים פ״ב כדחנן טבילה( כמו )דהוי לטהרם אחרונים מיס צריך אין כאמת ידו
 שהביאו קנ״ט סי׳ וב״י קס״ב סי׳ וד״מ בר״ש ועי' עצמן מטמאות ואין זו אמר זו אפי׳ עליהם הראשונים מים באו אס בזו זו הידיס לשפשף מותר

 מטמאה, לא נטל שלא חברתה על שנטל מיד מיס ונפל אמרת, גס ליטל כונחו רק כאמת, ידיו ב׳ נטל לא אס אפי׳ דס״ל פוסקי׳
 שנטל לאחר האשכול שכ׳ וזהו מטמאות, דלא מודי ושפשפן ראשוני׳ במיס לבדה א׳ כל נטל אס מיהי ע״ז, חלקו הגאוני׳ ולב״י
 ע״ב. גטיןט״ו יג הרא״ם. וכ״כ דידיס ספ״א יב השני'. על ואמ״כ אחת על שניים מיס ליחן יכול ואמ״כ ישפשפס ראשונים מיס
 בנהרא, לתרוייהו לשכשכינהו אלא וצ״ל: מסר טז כלי. דבעי הוי לא קדוש מ״מ היא, מעליחא דטבילה צ״ל טו כ״א. זבחים יד
 וערוך, קי״ב שבת דדים, יט ה״ג. מלשון הכל יח מצורע. פ׳ ושאלחות בה״ג כן הטבלה, צ״ל יז דברכות. ספ״ו בה״ג הוא כן

 מי תוך דשרי לאכומי ליכא מכאן פרושו וכו׳ מערה מי לא דש״ס דפרוקא כ צד. לכל האבעי׳ מפרש ה״ג אלא גמ׳3 זה ואין
 משולם. נמצא ובה״ג קצת מסר שלפנינו ובשאלחות מצורע, פ׳ שאלתות דברי שהביא ה"ג לשון זה כל אפשטה. לא ואכתי כיור,
 מכ״הפ דמוסכס בכלי ידיו לשכשך מחיר דשאלהות שאא״ל מ״שכ גס ה״ג, ראה לא והוא השאלתיח, על תמה שלו׳ שאלת ונעל

 .הדחק בשעת מתיר קנ״ט בש״ע וכן כשאלתות מתירין וסיעתו שה״ג שכ׳ קנ״ט וב״י ק״ז חולין תוס׳ ממנו נתעלס במ״כ דאסיר,
 לא שבאמת אע״ג כתובות, ריש רשב״ס שהזכיר גאון אמאי ר' והוא ה״פ, האשכול שהזכיר שאלתות נעל משבמא אחא ר׳ הוא כא

נסמך



סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר 38
 מכה אתו דלא נוטלים אין דדילאי מאדיתא א בגט׳ דאמדינן והא ע״ב. הלכה וכן דמי ושפיר בנויהו ידיה שייך בטשיכלא או

 אכל לתוכן, ידיו שנתן בין ידיו על שהפיל□ בין באו אדם טכח בבלי טיא דאיתא היכא כל לפרש צריך כך לדבריהם גברא.
 אבל ב בכשעור הם אם ידים לטבילת וראוים דטי ובקרקע מונחים בקרקע הרי ששפבם האדם כת פסק וכבר בצנור ששפך בטיס

 אבל ברביעית, דדי בלים מטבילת עדיף דלא די, ידיו ומבסין רביעית אלא בו שאץ אע״פי במעין ידיו המטביל לנטילה. לא
 וברוכי נט״י דצריך אמריני בי ה בהלכות עוד וכתב ד. בטקוה ט״ם בעי לידים נטי הבי ג דבליס לרביעית דבטלי כיון בטקוה

 ברוכי דבעי אע״ג קדרה מעשה כדעבדינהו דגן מטין נטי אי מינין, ו׳ פירות למיכל בעי אי אבל ו נהטא למיכל בעי אי טילי הני
אבל ברוכי, משום ידיה לטישא צריך לפירות אפי' ידים טטנפי אי אבל טומני, לא דאבלי ובתר ידים, נטילת בעו לא ן לאתריהם

מעשה כדעבדיגהו דמ״ש לן וחזי בבה״ג. לנהטא ט אף ח חכמים חייבוה ולא נטילה, אותה מצוה דלאו ענט״י, מברך אין
סעודה קבע לא אי המוציא מברך דאינו ר ולחמניות בכיסנין הבא פת אכיל אי דה״ה דוקא, לאו טנט״י, פטור ואכיל קדרה
יב. במפה דנטלו . . . נט״י. צריך אין מכביצה פחות אוכל שאם שאומר טי יש י.“נט צריך אין יא עליהו

 הלחם ונותן שני כלי הוי קערה האי רבנו פי׳ יג. המוציא עליו טברכין בקערה הצנוטה פת רב אמר אשי בר ר״ח אמר ק,
 חייא רב על ופליג צנום ויהי׳ שנימח עד הרותחין עליו ויוצק הלחם תחלה שניתנין או בקערה המוצקים רותחין מים בתוך

 ואין הברכה שיתחיל קודם בצועה היא כבר והצנוטה הפת בציעת עם הברכה שמשלים פי׳ הפת, עם הברכה שתכלה צריך דאטר
 כליא, אפרוסה ברכה כליא דכי המוציא, מברך דלא צנימה מ״ש רבא לי' מתקיף המוציא. מברכין ואין הבציעה עם כלה הברכה

 ולישנא לישנא חד הוא הפת, על ברכה שתכלה צריך רבא אטד אי^א יד נטריה אפרוסה ברבה גמריה כי נטי הפת עם
 ואח״ב יבצע ש^א למיטר בעי דרבא אינון, טעמא הד לישני דתרי רבותא ומפרשי בוצע, ואח"ב מברך רבא אטד טר אחרינא

 שאס בשעור תחלה חותך אלא ברכת קודם כלל הלחם יחתך שלא למימרא ולאו הלכה. וכן טן בציעה קודם מברך אלא יברך,
 הלחם, מן הפרוסה מפריד הברכה ואחר שלם מקרי בלחם החתיכה אגודה דעדיין וכיון ממנה הלחם תפרד לא הפרוסה יגביה
 צנומה פת ין הלכות בעל וב' בדברים. המוציא שיאכל קודם יפסיק שמא הברכה אחר יחתכנו שאם כן, שיעשה טוב ויותר

 צנומה פת ודוקא הפת, על ברבה שתכלה וצריך שלטה על מכרך איכא ואי המוציא, עליה מברך שלמה ריפתא ליכא כי בקערה
 נפקא בעיניה דאיתי' ואע״ג טבשלא, ראשון בלי בקערה פת רטא אבל שני, כלי לי׳ הוי עליה רותחין דשדי דכיון בקערה
והלכה נימוח שלא אעפ״י במבושל יט השרוי ברקיק יוצאין מצה גבי יח דקתני מזוגות, מיני נורא עלה ומברך לחם משרת

כר׳
אשכול נחל

 החנו כראב״ד דס״ל הצת משמע ב ק״ז. חולין א ד״א. אמר וי״ו מאה בתסלת וחי שרירא, רב כמ״ש ר״ג משנאת לגאון נסמך
 כדאחרינן ליאור מבור דהוי חשקה ככונס דילאי דבזיע הכא דמיירי לחיחר דליכא הידיס, את בהם לטביל מותר בקרקע שאיבין מ״ס

 בעינן בזיע אפי׳ ב״י שהביא כר״יו דס״ל מ״ס בעי ואפ״ה דילאי דבזיע דמיירי אפשר מיהו ליבעי, לא נחי מ״ס שעיר דא״כ בגת׳,
 ישיב חמש היא ה״ג לדברי זה וישוב מ״ס. בהס שיהי׳ צריך מ״מ אבל החבור מהני כשאיבין יחשבו שלא לענין רדוקא בצנור מ״ס

 מ־ואוח. בהל׳ האשכול מ״ם ועי׳ הרחב״ס כפסק ד ל״ח. נזיר ותיס׳ ע״ב י״ז פסחיס עי' ג בא״א. מתרצי והחיס׳ הרמב״ן
 נט״י אין הפח על מברך ואינו המליח על שתברך עתו ופח תליח אוכל אי אבל פת אכילתו שעקר היינו ו דברכיח. פ״ו ה

 נקיוח. ידיו אפי׳ כבפח מציה ת׳ ה ברכות. ג׳ תעין ן התוציא. שתברך למס על אלא לידים א״נ רתב״ס: דברי וכ״מ
 לחזור דצריך המטסיס במקומות נגע הסעודה ובתוך לפת ידיו דנעל היכא ליתר שבא ואפשר לנהתא. אלא וצ״ל ט״ס נראה ט

 אפי׳ דנ״ל הוסיף שס ותג״א נט״י. תצית תשיס ולא חייב נקיות דת־וס קס״ד, בסי׳ תהרש״ל כדעת תברך אינו אבל ידיו וליטל
 דקודס לסתור ויש נטילה. בעי תאכיל ת׳ איכל תדקיי״לן דראיחו יה׳ נטילה, צריך שיבלע קידס וכה״ג, בשוק ינגע בפיי הפריסה

 אוחז אבריו ונזדעזעו בתרותה אוכל הי׳ י״ד דנדה תהא ראי׳ ול״נ בפיו. כבר אס תוכח ולא נטילה חייבוהו פיו לחיך שתחב
 רכה בתטלית תיתא אפי' אתר רבא עבה, בתטליח אביי אתר לעילס, תבול תביא האוחז והחני׳ ופריך החרותה, ובולע באתה

 סעודה קבע אבל יא ת״ב. ברכות י בפיי. הפרוסה אפי׳ אסור ביד ודאי אלא ביד, אפי׳ אתר לא לתה וקשה עקר, דעקר כיון
 ואכלו בתפה נטלו מכביצה פחות איכל לר׳צ כשנתנו אתרינן כ״ו בסיכה וצ״ל חסר יב נט״י• צריך ובר״המ התוציא דתברך טליהו

 פר״שי. נהיות תשוס בתפה דניטלו והא וברכה, נטילה תשיס פחות ואכל כביצה, לאכול יכול הי׳ סיכה תביס ותסיק,לסוכה, מוץ
 ס״ל רביס אבל חרותה, סרך תשיס נט״י שתהת סברא אין א״ה אוכלין טותאת תחטתא אץ תכביצה דפסוח דס״ל נותר סברא וים

 שהי׳ שאני ור״צ אחריס, תטתא שאין אלא טהרות( פ״ב עתי״ט תדרבנן או מ״הח )או תכביצה פחיח אפי׳ איחא עצתי דטוראח
 ומ״ש ברכה. בלא יטל תספק קיי״לן וכן נטילה בעי תכזיח פחית יאפי׳ תכביצה פחיח אפי׳ י״ל וא״כ תפה, חריתה לאוכלי והתירו כהן
 אי ועוד תכזיח. לפ׳ אפי׳ הכרח אין ילתיס׳ לא, תביצה פ׳ אפי׳ דלפרש״י ׳תצאת; לא אני נט״ק דח״צ בסיכה תפירש תכזית פחות טח

 כיון הי׳, ע״ע תמתיר חוס׳ חרוץ שייך לא דבזה כ״א, בערובין כלוס ד״ע אכל לא לתה תכביצה אי מכזית לפחית נט״י הקנו לא מתחלה
 מחין. עליה ויצק בקערה פחיחין פרודה פת הערוך של א׳ כפרוש ל״ט ברכות יג כזו. פחית לשעור רבנן תקין לא דבתמלה

 לפרש טז .עד״איש טו .ברכה בגתר שלס הוי ולא הפח ונפרס כלה כבר הברכה כשתסייס משתע פח עס ברכה תכלה לשון יד
 חוריתא להר אי׳ אי כזית בהס שאץ פרורין אפי׳ ל״ז בדף קיי״לץ הא חוס׳ קושי׳ •קשה בסמוך שתביא ה״ג דעת וכן הגאון

 תשתע לא שלס למס בדאיכא אלא אתר לא חייא דר׳ חוס׳ ותרץ התוציא, תברך אינו חייא לד׳ כ׳■ לתה א״כ המוציא תברך דנהתא
 חייא רב פליג וע״ז דנהמא חוריחא להו וליח כזית בהס שאין בפדורין הכא דתיידי המאור כפי׳ דס״ל צ״ל וע״כ הגאין? תדברי
 )כך 3ר אתר אשי בר כר״ח אלא כוחי׳ גךי״לן ולא עי״ש התיציא תברך פח כשהיא כליתר הפת עס ברכה שתכלה צריך דאתר

 הואר ן5יליכ כזית בפחיתין ליכא אפי׳ בה״ג( להלן כת״ם בשול שאיני )כיון בקערה צנומה פח על המיציא ותברכין ור״אש( רי״ף ג׳
חסח יט ♦ילא פסמיכ ׳״ב1כ >״ה ברכות יח דברכוח• פ״ו ין כ״ה. ס״ק קס״ח עמג״א קיי״צן וכן ור״אש יוגה ר׳ כפסק נמס

 אבל



39 סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול׳ ספר

 היין בברכת וכן לכולן המוציא חד שרי ב הוא דגברי וקביעותא בסעודה יתבי ואי א. במבושל אף דאמר כר״ט ולא יוסי כר׳
 לאשתעויי אסור המוציא דבצע וביון .ג וחד חד לכל ליפתן או מלח לטיתן בעינן דליבצעי וטקטי ונפקו, אמן בתריה כולהו וענו
 סעודה דצורך בטילי אישתעי ואי ברכה. בלא אוכל טיהדר לא ואי ולברוכי, לטיהדר צריך אשתעי ואי פרוסה. אותה דטעם עד

 בעל וב׳ ולברוכי. לטיהדר בעי ולא הפסק הוי לא נטי ד לתורא גביל או בריך, טול בדיך טול או ליפתן, הבא מלח הבא כגון
 דצריך דכיון הגפן, פרי בורא ברכת בתר התן וברכת והבדלתא קדושה רבנן דתקנו והא .בדיעבד אלא התירו לא וכולהו הלכות
 ועל עליו חובה חתן ברכות וכן הפסק, הוי ולא אכילה צורך הוי ומבדיל דטקדש עד לטיכל לי׳ אפשר ולא ולהבדיל לקדש

 משום ח היין על דתקנוה וטעמא אכילה, צורך הוי הוא, דהכי וכיון ושמחתם, אכילתן מעין הקב״ה קטיה לברוכי עמו היושבים
 ולברך. לחוור צריך ותפלה תורה בדברי אפי׳ ברכות בשאר פוסק אי אבל מיין, דודיך מכירה וכתיב היין על שירה שאומרין

 מן מצוה שלמה אמר יוחנן ור׳ ז השלטין את ופוטר הפתיתין על מברך הונא רב אמר ושלמין פתיתין לפניו הביאו ו אתטר
 ברך אם טודי ותרוייהו המוציא מברך קיימות שהפרוטות ומן כל ח כברייתא המוציא מברך הפתיתין על טיהת ולכ״ע המובחר,

 או שלם קטן בצל טין תור אי ט דברייתא כתנאי דקיימי כר״יו והלכה פליגי המובחר מן ובטצוה יצא, השלמה והניח הפתיתין על
 מן תורם דאטר יהודה כר׳ הונא ורב שלם, קטן בצל תורמין שאוטרין יהודה דר׳ כרבנן קאי ור״יו מטנו, שחשוב גדול בצל חצי

 לבד לא דחטה השלטה, ופוטר הפרוסה על מברך לכ״ע שעורים של ושלמה חטים של פרוסה אבל כרבים. ר״יו והו״ל י היפה
 ירי יוצא שמים ירא נחמן רב ואמר יא לברכה מוקדם בפסוק המוקדם וכל ושעורה חטה ארץ קרא דאקדטיה אלא טפי דחשיב
 בתוך פרוסה שמניח בפסח מודים הכל ר״פ אטד יג. ובוצע השלטה בתוך פרוסה מניה דרבינא ברי׳ דטר הא כי יב שניהם

 קט״ל, דינא אלא הכי קאטר ור״יו דר״ה פלוגתא מחטת לא דר״פ דטפרש מאן איכא רחמנא. אמר עוני דלחם ובוצע השלטה
 ושלמין, פתיתין לפני׳ הביאו דמפרשי ואיכא יד עוני להם משום ימעט אלא וי״ט שבתות כשאר אתרתי לבצע לא בפסח

 אמר יוחנן ור׳ לא, אי חביב אי טעיינינן ולא טברכין, ועליהן טו לאכול הם קרובין ר״ה קאטר להכי בציעה צריכין אין שהפתיתין
 אעפי׳י מודה ר״יו אפי׳ בפסח אבל הדור, ווה לאכילה קרוב שזה שתיהן על ברכו טז ולמן ומשנת דרבינא בדיה ומר עדיף, שלם

 ושלמה פתיתין בפסח לפניו הביאו אם פרושא הדין ולפום דמי. שפיר עוני לחם לי׳ דקרי׳ דכיון אפרוסה, מברך הדור שאינו
 על בוצע אלא השלמה בתוך פרוסה להניח צריך לא שלמין, לפניו שהביאו מה כל אם אבל ובוצע, השלמה בתוך פרוסה מניח

 ה״ג ושלמה, פתיתין לפניו בהביאו אלא אתטר דלא מקרב, טפי פרושא הדין גאון הא• רב ואמר יו״ט. כבשאר ככרים ב׳
 אין לפרוס, רשאי יהא שלא שלטין לפניו הביאו אם אבל הפרוסה, על לברך בפסח רשאי שהוא קאמר פרוסה לפניו בהביאו

בו יוצא ואדם הוא נהטא אטרינן יו דארעא כובא דהאי דומי׳ לרשות אלא אתטר לא עוני מלחם לה דדרשינן משום דאי לנו,
י״ח

אשכול נחל

 במבושל יוצאין שאץ דאמרינן והא המוציא, מברכין כזית בסרורין אינא אי כמבושל אף קיי״לן( )והכי כתבו התום׳ אכל א . לא. אבל
 דלסס כיון וקשה מצה, טעם דבעינן כמצה אלא מבושל משיק נא יוסי דר׳ נ״ס בדף שלקות גבי הר״אש כ׳ נימוס שצא אף למצה
 עשירה מצה הויא מבושלת אכל עיני, לסם עניה, מצה טעס כמצה כעינן צרפת, סכמי כשם כחר״י ומצאתי הוי? נמי מצה איקרי

 לה״ג. תקשי זו וברייתא המוציא. מברך קיימות הפרוסות אס ובשנה אפאה טסנה ל״ז דף הברייתא כפשטות איקרי לסס אבל
 כר״ש וס״ל ובשלה גורס הי׳ דה״ג לומר ומסק ובשלה. הזכיר ולא אה וספ לשה טסנה בברייתא ה״ג שגרסת ראיתי אמנס

 בפססיס וס״ל ר״י על דפליג היא ר״מ המוציא מברך קיימות הפרוסית אס בשלה ברייתא דההיא סנה בהל׳ ר״אש שהביא ורמ״בן
 האי רב וממ״ש בפ״הא. מברך סטין הכוסס חסלתה: משוס שהביאה אפשר מיהו להביאה, הו״ל לא דא״כ המבושל, ברקיק יוצאין
 דס״ל דל״ל מבשל, אינו דערוי מ״ג כשבת כרשב״ס דס״ל נראה כמבושל דינו ואין שני כלי הו״ל הלסס על רוחסין שדי אי אפי׳ וה״ג

 סתמא והס ערוי, ע״י ומבשל מכ״ק יותר אינו כולה בקערה, הצנומה פת כדרך דק הפת אס א״כ קליפה, כדי דמבשל כר״ת
 הסבו ע״א מ״ב ברכות ב הקלוס. שנפסק ברותסין דאיירי למימר יתכן לא נמי ומה״ט שני, כלי הו״ל עליה רותסין שדי אי אמרו

 ליפתן וא״צ סשיב שלנו פת תיס׳ וכתבו מ׳ שס ג ביסדו. ישבו סס די לדידן רי״ג סי׳ וש״ע מ״ה וחוס׳ מ״ג דף ועי׳ מברך א׳
 אימריס אין ה לבהמתו. שיאכיל עד לאכול דאסור סעידה צורך נמי דהוי לשור מספא חן ד מלס. להביא במדרש סמך אבל

 ברכות בשאר איל היין בנסוך התמיד הקרבת לאסר אנא כמקדש שיר אמרו לא הלויס ופרושו ל״ה כרכות היין על אנא שירה
 השלמין מן גדולים שהפתיחין דמיירי צ״ל הפשיט לפי ז נ״ט. כרכות ו ק״ו. פכסיס חוס׳ מיין דודיך מנזכירה הסמך עקר

 דמקרבא משוס הפתיחין על דמכרך דר״ה טעמא כסמוך האשכול לפמ׳־ש אכל ירצה אס ולתום׳ הפתיתין על מכרך דוקא ולפר״שי
 שלס הפת שיהא מוטב נדכא וכין סייא לרב בין דהא לענ״ד דוסק וזה דעיס, בתמים הראב״ד וכ״פ בציעה צריך דלא אהניתייהו

 סשו; גדול בצל דסצי כר״י ר״ה לקמן מדדייק האשכול דעת זה אין וכו׳ דמפרשי רבנן ואיכא לקמן שמ״ש מפשר מיהו ברכה קודם
 מחטהין ט לא. מבושל ולאשכול כמבושל אפי׳ הברייתא מיירי לחוס׳ לעיל כתבנו כבר ח גדולים. בעינן לר״ה אף משמע ממנו
 עדיף משוב ל״פ כ״ע כהן דאיכא היכא מפרק ובגמ׳ ור״יו דר״ה אפלוגתא כתנאי קאי דלדידי׳ כיון וצ״ע י דתרומוח. פ״ב היא

 פ״ה וסבורו בפרושו הרמב״ס וכ״פ כהן בדאיכא אפי׳ מתני׳ מיירי דבקושטא הוא בעלמא דדסי׳ דס״ל וצ״ל דמי, כהן כאיכא והכא
 אבל אסד במין דוקא א״כ ור״יו דר״ה אפלוגתא קאי שניהם ידי יוצא רבנו גרסת לפי יב מ״א. ברכות יא עתי״ט. דחרומות
 פורש לא יג קיי״לן. והכי סטין פרסת על נמי קאי ורמב״ס לתום׳ אבל וכראב״ד אפרוסה מברך דשעוריס ושלם סטין בפרוסת

 למן, זכר משים בעינן לסמים דב׳ אסד ובצע שלמים ב׳ בעינן בשויו״ט לפרש יש יד וש״ע. כרמב״ס משתיהן או מפרוסה אי
 אפשר רע״ד, סי׳ כ״י לסמים מב׳ שכויו״ט דבוצע גאין ר״ה לדעת אבל מפרוסה, ובוצע ופרוסה שלם ניטל ובפסס קי״ו, ופססיס שכת

 דרנב״י קמי׳ תנא תני נוססנו טז רז״ה. על בהשגות הראכ״ד פי׳ טו מפרוסה. סוחך אלא משניהן ליכצע לא בפסס שכינתו
בע״ס הר״ן בקרקע. הנאפה פת הראשוני׳ ופרשו ל״ס ברכות יו שלמן. אמר שמך מה א״ל ובוצע השלמה תוך פ׳ מניס

 הביא
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 בעלמא מנהגא מיהו למצות. דארעא כובא דבעי לטימר דליכא אתמר, לרשות ודאי וההיא בי', קרינן עוני לחם מ״ט בפסח י״ח

 ולי פשט. ולא אדעתייהו, דסליק היכא כי או בדוקא הכי נהוג אי ידענא ולא ומברכיך השלמה בתוך פרוסה שמניח פסח בליל
 פסח בליל אבל א אשי ׳רכ מחד ובצע עליהם ומברך שלטים ככרים ב׳ מביא ויו״ט דבשבת תורה אבותינו מנהג נראה הכותב

 אכילת ועל המוציא עלה מברך הפרוסה מן שבוצע וקודם להטים ב׳ דלהוי היכא כי השלטה בתוך ומניחה ופרוסה, שלמה טביא
 ברכת עלה לברך שחייב וכיון בפרוסה, כאן אף בפרוסה עני של דרכו מה עוני לחם ב כדתני' בפרוסה פסח ליל דמצות טצה

 ריפתא להו טיקלע הוי כי ור״א אטי כדרב אחריתא מצוד, בה נעביד טצוה הדא בה דאתעבדא כיון המוציא, גם עלי׳ יברך המצה,
 הוי וטעמי׳ ופרוסה. תרתין על בוצע שבת בליל פסחא דמקלע והיכא כ׳ הלכות ובעל ג. המוציא עליה מברמן בשבת דעדובא

וברכתו מ״ש נוסח לזה וסמך יו״ט בערבי ולא משנה להם ירד שבתות בערבי דסבר שלמים ככרים ב' על למבצע בעינן דבשבת לן
פסח ליל חל אי להכי ירד. ביו״ט אבל ירד לא בשבת ש״ט בטן, וקדשו ברכו באגדה ואמרו הזמנים מכל וקדשתו הימים מכל

 על סומכין ואנו פרושא. נ״ל כך הפרוסה על ומצה השלטין על המוציא מברך טצוה הדור ומשום משנה, לחם צריך אין בחול
כט״ש ופרוסה בשלמה פשה ובליל בשלמין, ונהגו יו״ט בכל משנה בלחם נהגינן לפיכך יו״ט, לרבות בו יהי׳ לא שבת מדרש
אחריתא ריפתא וליכא קבע ואי עלה, סעודתי׳ קבע לא אי מזונות מיני בורא עליה טברכין ד דארעא וכובא ז״ל. יצחק ר' הגאון

 בי׳ אית אי ה חביצא יוסף רב ואמר הארץ. על בתנור שלא מאפה כובא ופי׳ זוטרא. כמר ברכות וג׳ המוציא עלה מברך
 לית ואי בשול, בלי טרק או דבש ע׳יי יחד מחוברין מפת פרורין חביצא הגאון ופי׳ ברכות, וג׳ המוציא מברך מברמן כזית פרורין

 כרב והלכה המוציא, מברך כוית בהן אין אפי׳ אמר ששת ור׳ ג', מעין א' ברכה ולאחריהן במ״ט אלא מברמן אין פת כזית בהו
 אע״פי לחם תואר בהם שיש כה״ג פרורים הלכך דנהמא. תוריתא עלי׳ דאיכא והוא עלי׳ וקאטר למימרא ובא טדטתרץ ששת

 דלא וטשטע בט״ט. מברך לחם תואר להם אין ואם המוציא, עליהם מברך מכזית שפחותין אע״פי טרק או בדבש שטחוברין
 חבור בהם שאין פת פרורי אבל לחם. תואר בעינן לא כזית בהן יש אבל כזית בהם באין אלא לחם תואר דבעי רבא התנה
 אביי אמר ו. הן גטור דפת המוציא, לברך צריך לאכלס רוצה אם מכזית ופחותים להם תואר להם שאין אע״פי ומרק מדבש

 דתני ט לכותח העשוי לחם וא״ד ח דהונדקא נהטא וא״ד ז, גביל מרתח דאמרי איכא טריתא מאי החלה, מן פטירה טריתא
 מברך עליהם סעודתי׳ קבע אי בחלה שהייבין וכל בחלה. חייב י כעבין עשאה ואם החלה מן פטור לכותח עשוי לחם ר״ח

 המסרת חלת החלה, מן פטורין והטדוטע המשרה וחלת והסופגנין והאסקריטין הדובשנין יא בפסחים גרעינן ברכות. וג׳ המוציא
 הטדוטע בתנור, נאפה ואין בטיגון נעשה שטן וע״י מסרת, מחבת של תרגום במפרת, אפויות חלות והן בתים, בעלי של חלוט
 הלא יג לקיש ריש אמר משתבר. והבי לתוכה תרומה ונפלה יב נתקנה שכבר תבואה וא״ד טעורבין, וקמח מים מפרשי איכא

 בין ומשיק באור, ולא בחמה שעשאן לפי פטורין והללו חייבין, אלפס מעשה אמר יוחנן ור׳ פטורין, לכך פי׳ הן, אלפס מעשה
 הרתיח, ולבסוף כשהדביק פליגי כי תנור, כעין הוא דוה הוא, דלחם בחלה חייב הבצק דבק ולבסוף האלפס הרתיח לר"יו בין לר״ל

אחא רב וב׳ בחמה. שעשאן פטורין והללו חייב, הרתיח ולבסוף הדביק אפי׳ סבר ור״יו ופטור, דמי המה כמעשה סבר ר״ל
הכי שנא ולא הכי שנא לא סבר ור״יו קדרה, למעשה דמי הרתיח ולבסוף הדביק אבל תנור, כעין הו״ל הדביק ולבסוף דהרתיח

 לחם דאין יהודה כר׳ דפשק מאן איכא הלכות בעל וכ' יד לקיש כריש פסקו ז״ל אחא ורב יצחק ר׳ והגאון הלכות ובעל חייב.
ואץ לחם קרוי ואין פטור הרתיח ולבסוף הדביק ובין הדביק ולבסוף הרתיח בין אלפס מעשה אבל טו לבד בתנור האפוי אלא
הוא מצה חלוט האי קאמר טז החולץ דבפרק פרכא ואשכחינן המוציא. עליו מברכין ואין בפסח בו יוצאין ואין בחלה חייב

 ואדם טקרי לחם באלפס או בתנור אפה דהדר כיון מעיקרא דחלטוה אע״פי אלטא בפסח, חובתו ידי בו שיוצא הלכתא, למאי
ין. בפשח י״ח בו יוצא

וטהיכא

אשכול נחל

 ע״ב ל״ט ברכות ג קי״ו. הסמים ב כהנא. רב בי הוינן כי ר״א אמר ט״ב ל״ט ברכות א גאון. ר״ה בשס גס זה הביא
 עושה הרש ור״שי בסמוך פרשתי ט״ב ל״ז ברכות ד קי״ו. ופסמיס ט״ב ב' ביצה עתים׳ ה״ג דברי לפרש עתה שכתיב מה ועל

 ועב״י בפסה בו יוצא דהא מייב אלא המלה מן פעור כנוסחנו גרסינן דלא הרא״ש וכ׳ וקמה. מיס שס וניתן בכירה מלל מקום
אנל קיי״לן, והכי ותר״י הר״אש נמי כ׳ המלוקי׳ אלה כל ו ועתים׳. שס ה פת• צורת לו אין אבל עיסה דמקרי מס״ת ס״ס
בכלי וקמת מיס נותנים ופר״שי רי״ף, גרסת ן לעיל. כמ״ש האשכול פליג המוציא מברך כזית יש אש הפח נתבשל אפי׳ מ״ש

 ולא בממה איהין ט פירות• במי או בשמן תמיד ומושמין בשפוד שאופין בצק ח נסקת. כירה על שופכין ואמ״כ בכף ובומשין
ונאסית רכה לישתו איסקריע בדבש, מעיגן דובשנין ל״ז דף יא עשאה. דללמש דעתי׳ גלי כגלוסקאות ומקועפה ערוכה י בתנור.

בה נתערב מלתו נעלה ולא עיסה וכשנעשה מילין והיא ומעשרות תרומות ממנה נעלו יב דק. ורקיק כסשוג סופגנין גמלים, טל
 בדאורייחא דאי מיירי, בז״הז דרבנן במלה דמלה פ״א תי״ע וכ׳ ממלה. גס פעורה לישראל דאסורה מק׳ המוח וסמילין תרומה סאה

 דברנות פ״ו וה״ג צו ס׳ שהשאלתות ע״סישכאן יד בפסמיס. שש יג דאור׳. מלה ומפיק דרבנן דמוט אחא ילא בטיל בתרי מד
 אנל בפסמי׳ כ׳ והר״יף כר״ל. דהלכתא מילי גבי ל״ו ביבמות משיב מדלא ראיות ומביאין כר״יו להדי׳ פסקו דפסמיס פ״ב ורי״ף

 ורב ר״יצ והגאון הלכות בעל באשכול: צ״ל כך א״כ נמצא( לא שבידינו )בה״ג כר״ל הלכה צדק כהן דרב משמי׳ אמר הלכית נטל
 דסירא מתיבתא ריש הי׳ צדק כהן רב שש. פסמיס חוס׳ כר״ל פסק ר״מ וגס כר״ל, פסק צדק כהן ורב כר״יו, פסקו אמא
 אק״ל. אמד בתנור אפוי ושאינו למס קרוי אמד בתנור האפוי אמד. בתנור לממכס דכ׳ רבא ומפרש ל״ז פסמי׳ טו תק״ע. ד״א סביב

מה כל ודע ל׳ן. כי"/ הלכה אין ש״מ למס, נקרא ואפ״ה אפיות, שתי הוי אפה והדר מעיקרא נמלט ס״ל י! מ׳. יבמות טז

 ככתוב
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41 סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול׳ ספר

 סעודה גמר לא אי המוציא, ברך ולא ושכח שאכל מי טפי. ונאפה בשולא דגמר מהיכא א המוציא למשרי וטהיכא לןק*
 לתוך אוכלין והכנים שכח ב. ונראה חוור אינו ונדחה דנראה מברך לא סעודה גמר ואי אכל, נהדר המוציא ומברך חוזר

 דלא במידי פולטן דתני הא ד במשקין בולען דתני הא בולען? אודך ותני׳ פולטן, אידך ותני' ומברך, אחר לצד מסלקן ג פיו
 לסלקי׳ נטי מאים דלא ומידי בפיו, בעודן דמברך דמאיס במידי אחר לצד מסלקן דתניא והא ואוכלן, מברך שהוציאן דלאחר מאים

 והא לגמגם. ולא פומיה מלא לברך צריך ברכה דמברך מאן שמעינן מחא תהילתך. פי ימלא שג׳ משום ולבריך? אחר לצד
 בתר ברכות אבל ומגדים פירות וברכות המוציא כגון ומשתה מיכלא דקטיה ברכה מילי הגי יברך, לא סעודתי׳ גמר דאמרינן

 שנזכר, במקום יברך אוטרין הלל ובית ויברך למקומו יחזור אומרין שמאי בית ברך ולא ושתה שאכל מי ה בהדי׳ תנינן טיכלא
 עביד וחד ארנקי, ואשכח בשוגג כב״ש עבד הד תלמידי תרי הד ויברך. למקומו יחזור ילכ״ע במדד אבל בשוגג, ומחלוקת
 ליונה ישראל כנסת דמתילא דדהבא, יונה ואשכח למקומו וחזר ברך ולא שכח בב״ח רבה וכן אריה, ואכליה הלל כבית במזיד

 פיחת במאכל וה״ה אכילה, אותה מחטת רעב שאינו זמן כל וכמה, שבמעיו, המזון שיתעכל כדי עד מברך, מתי עד ו. שג׳
 ברך אי אכילה אחר לי׳ דמספקא היכא הלכות בעל וב׳ לאחריהם. ומברך נתאכלו לא עדיין להם תאב שאינו זמן כל ומשקין

 לא טספקא דרבנן, דברכותיהן מינים משאר ואי ומברך, הדר טספקא ז ברכה אחריהם דמחייב אכל מינין משבע אי ברך, לא אי
 ?זלזולי אתי דרבנן שהיא כיון ומיטיב אחטוב הדר לא דאי אכולהו הדר הדר, אי לן וחזי טשבחא, אחא ר׳ וכ״ב ומברך הדר
 רא מוציא שיצא אע״פי כולן הברכות כל י. . . כזית אלא אכל לא ואי ט בלחישה לי' עני אשי רב טעמא דמהאי ח בי'

 ערבין ישראל וכל הן דחובה מוציא, שיצא אע״פי דקדוש היין וברכת מצה של הלחם ברכת אבל יב, והיין הלחם מברכת חוץ
 שעור דאכל מאן ב״הטז חובת ידי מפיק דגן כזית אכיל כד יג הלכות בעל וכ׳ י״ח. רבים ומוציא מקרי בדבר ומחויב בזה, זה

 שביעה כדי אכלי אינהו אבל יד כזית ועד כביצה עד מדקדקים והם כדאטרינן נינהו דרבנן כביצה או כזית או כוותיה דרבנן
 טו יוחנן ר׳ אמר בהדי׳ דהא לן, נהיר ולא ושבע. דאכיל מאן מברך אבל דאורייתא שעורא כזית מפיק לא כזית אכל ואיהו

 אינו והיין הלחם ברכת דאטרינן והא שביעה, כדי שאכלו אחרים מוציא בכזית אלטא דגן, כזית לאכול צריך י״ח רבים להוציא
 להכי לבריך, ולא להני ולא טמנו לפטור יכול נטי דאהר דמצוה, ערבות משום בי׳ דליכא טעמי׳ היינו אוכל, שאינו מי מוציא

 ברכת לאו עצמו לפטור יכול ואינו בדבר מחויב שכבר שלאחריו ברכה אבל להגות, ירצה שלא טי מוציא אינו הנהנין בברכת
 יכול מידי אבל לא אפי' ובדין בזה. זה ערבין ישראל רכל משום להוציאו יכול אכל של׳ ואחר עלי׳, רמי׳ מצוד. אלא היא הנהנין

 דאטרינן ,וטא ט! . . . בדבר דמחויב ותו דגן. כזית שיאכל שצריך אמרו שאכלנו, בדבור שקר שאומר מפני אלא להוציאו
 דטוציא כזית אפי׳ אכל לא אם דההוא מברך, שאכל טי ושבעת ואכלת דב׳ אכל שלא מי מוציא אינו המזון דברכת יז בירושלמי

 שאכל טי שיברך המובחר מן מצוד. ודאי הכתוב. לשון על וסמכו אחרים מוציא שאינו אמרו לחכי שאכלנו אמר אם טפיו שקר
 שאחרים כל אלא כ טר כפין עדיין גחמן רב לי׳ אמר יט ריפתי תליסר אכל הונא רב יח. בעינן ממש ושבע שביעה כדי

קובעין
אשכול נחל

 ברכות ב ק״ב. סנהדרין א צו. פ׳ שאלתית בזה קדמו וכבר זו, פרכא הביא בפסחים הר״יף אבל בדידן, איננו ה״ג בסס שכתוב
 ככלבו. ולא ולאכול, למזור צרי־ דאין ומשמע נקט. ע״ב ל״ב סוכה דלישנא שיגרא והאשכול אידמי ואידחי הואיל הגת׳ ולשון נ״א

 וגס יברך. לא לאשכול נעשיתן, טובר קצת והוי שוכמ הי׳ לא בליעה דבשעת בליעה, אמר יברך פוסקי׳ ולהרבה ד שס. ג
 ע״ב. נ״ב תיס׳ תע״ב שהתממיר תודי נתי ב״ה ובהא נ״ג, ה דתי. כדבור דלאו וי״ו סי׳ פסק דכבר בהרהור דיברך קאתר לא

 וכ״כ ז במצות. אלא א״נ ישראל אף בכנפיה, אלא כצלת אינה יונה תה ישראל על וקאי ס״ח תליס בכסף, נמפה יונה כנפי ו
ארץ לרבנן מ״ד ברכות דאמרינן והא דאור׳. לבד בר״המז דס״ל כרמב״ס ולא בלקוטיו ורמב״ן וריא״ז ר״ט סי׳ טור רשב״א, ר״אש,

יוצא וכה״ג הזן או המזון על ברכה איזה אמר אס דמ״הת טעמא. מהאי רבנן מלקו שלמות ברכות ג׳ לענין דוקא הענין הפסיק
 וירושלים הארץ ברכת שס״ל לתוס׳ ואף בעלמא. אסמכתא מקראי וירושלים הארץ ברכות לענין מ״ט בגת׳ ומ״ש הרתב״ס, כמ״ש

בדף )ודבריהם מ״הת נמי א׳ בברכה וירושלי׳ והארץ הזן הזכיר אס מורי מ״ת תקנו, המטבע רק ויהושע ומשה דאו/ עקרס נמי
קפ״ד. בסי׳ מג״א ונ״כ ח ג׳. מעין א׳ ברכה לתקן מינין וי״ו בשאר בי״מ כא הי׳ ולהכי צ״ע( עקירה דהוי פועלים לענין ט״ז

 דבדרבנן לבטלה ברכה ספק דהוי יברך אי צ״ע קפ״א בסי׳ מג״א כת״ש לזלזולי דאתי למימש ליכא בז״הז שכ׳ ומהרש״ל לא״ר מיהו
 אס בספק דאו', התורה ברכת כרתב״ן דקיי״לן אע״ג כ״ה סי׳ שג״א וכ״כ ברכות מהל׳ פ״ב למ״מ וכ״כ ויברך יאזור אמרינן לא

 משוס יותר לברך רשאי ואינו דברכות ספ״ק כדאי׳ שבב״הת המעילה שהיא בנו במר אשר א׳ ברכה אלא ויברך יאזור לא ברך
 אמן עונה ברכותיו גמר אמר )דקיי״לן ירושלים ברממיו בונה על אמן בקול מסיים לא אשי רב מ״ה ברכות ט תשא. לא ספק

 אצ״ל ברך אס מסופק ואם שצ״ל ונ׳ מסר י והמטיב. הטוב בברכת לזלזולי דלא דהיכא דאו׳( המזון דברכית סיומא זו וברכה
 כ״ט. ר״ה יא א״ר. ועי' מג״א וכ״כ דאו׳ הוי שביעה כדי ודוקא דמדבריהס, ע״ב מ״ט תיס׳ כמ״ש דרבנן ספק דהוי ולברך

 ויין למס הכא ונקט ליברך. ולא ליהני לא בעי דאי איבה, שאינן ז״בז ערבין ישראל לומר אין שבאלו הנהנין, ברכות כל וכן יב
 ברכה. באותה יתמייב ולח יא:ל נא הוא אס מוציא אינו מ״ת דאור׳, מיובא לאתריהם בהו דאיכח ועוד עקריס מאכלים שהס אף
 מברכת מוץ אתרו ולא לברך, הצריכוהו שמכתים כיון תקרי בדבר דתמויב צ״ל טז מ״א. שם טו כ׳. ברכות יד ברכות. פ״ז יג

 אמר להוציא דמי שפיר לברך צריך המוציא אס אבל לאכול. צריך לא האתר וגס כלבטלה הוי כנל יאכל לא שאס אלא והיין הלמס
 מ״ב, ברכות יט תיירי. המובחר מן למצוה דירושלתי כ׳ והר״אש יה דברכוח. פ״ג יז בר״אש. מזה קצת שביעה, כדי שאכל

 הוא אס תלי׳ לא בניסנין הבא פת דבענין דקמ״ל כאן הביאו והאשכול רי״ף. גרסת כך כ כצ״ל. בריך ולא בקבא תלתא בני
הוא שיהי׳ צריך דאור׳ ב״המז לענין תשא״ב ,ונ״החז המוציא צריך הוא אף קובעין אתרים אס אלא ממנו ושבע סעודה קובע

 שבע
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 תריסר ורהני הוא גמור פת הלאו אע״ג א למעלה כט״ש סעודה עליו קובע אב ובר״המז המוציא לברך חייב סעודיה עליו קובעין
 מאי ידענא לא דאטרי ג אלוף ונא ה רב ומר הלכות לבעל ואשכחן ב. בכיסנין הבא פת אלא הוו טטש פת לאו ריפתי
 אחטרי לא בכיסגין הבא בפת אבל כביצה, ועד כוית עד אמרו ודרבנן שביעה בעינן דט״הת ידע טידע ולדידן הונא, רב קאטר
 הונא רב וסבר ג׳. מעין ולאחריו בט״ט לפניו מברך עליו סעודה קובע שאינו וכל בביצה או בכזית ברכות וג׳ המוציא לברך
 ברכות. ג' לברך חייב ודאי דכה״ג ר״נ ואמר ברכות ג׳ לברוכי בעי לא מטנו שבע אינו והוא עלי׳ סעודתיהו קבעי אחרים אי דאף

 ברכה צריכין שאין בדברים אלא אמרן לא ה לברך צריך מקום שנוי דאטרת הא וקאמר חסדא רב יתיב ד בפסחים גרסינן
 ולברך לחוור צריך אין דגן וטיני פת כגון במקומן לאחריהן ברכה שמעונין דברים אבל ו ויין פירות כגון במקומן לאחריהן
 ועקרו מסובין שהיו חברין מברייתא ופריך לברך, צריך זה ואחד זה אהד אטד ששת ורב הדר, קטא לקבעיה טעטא, מאי המוציא,
 דברי׳ במה לכתהלה, ברכה טעונים אין חוזרין וכשהם לאחריהן ברכה טעונין אין יוצאין כשהם וכלה חתן לקראת לצאת רגליהם
 טעונים חוורין וכשהם למפרע ברכה טעונים יוצאין כשהן חולה או וקן שם הניחו לא אבל י חולה, או זקן שם שהניחו בזמן אמורים

 לא אבל וחולה, זקן שם דהניחו וטעטא עסקינן במקומן לאחריהם ברכה הטעונים דבדברים מכלל עקרו ומדקתני לכתחילה ברכה
 דההיא תנא מאן רגב״י אמר הסדא? לרב וקשי' לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהם למפרע, ברכה טעונין יוצאין כשהם הניחו

 לא ר״י, דברייתא רנב״י דשני ואע״ג כותיי דברייתא ששת כרב הלכתא ז רבותא מקצת וקאמרי אתיא. כיחידאי פי׳ יהודה ר' ברייתא
 נהטא דאכל היכא ט הלכות בעל רב׳ ה לכתחלה ברכה טעונים חוזרץ כשהן אדם שם הניחו בלא הלכך אשנויא, סמכינן

 רישא. מן מצלי הדר דצלותא רובא דצלי אע״פי תפלה ולגבי אכל, והדר ברישא המוציא שארי הדר ואפני, ואזל לאפנוי, ואצטריך
 צריך ודאי אטלוכי אמלוך ואי יא דברכתא ואכסא קטא אבוס אלא י וכוס כוס כל על בסעודה לברך צריך דאין לן וקיימא

 הוי המזון בברכת דודאי טעמא, לן הוי ולא מביך אינו המזון ברכת כוס אחר שאף כ' ובהלכות וכוס. כוס כל על לברך
 המזון שבתוך היין על ברך אבל לשתות, וזה לשתות דוה יג המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין על ברך יב. הפסק

 איך פוטר דרב כיון מקשים ויש יצחק. ר־ הגאון פסק כך יד לשתות וזה המאכל לשרות דוה המזון שלאחר היין את פטר לא
 פוטר, אינו אמרו דרב תלמידי וכל יהוד׳ ורב הונא דרב כיון להשיב, ויש טו הרב במקום כתלטיד הלכה אין בתלמידיה פסק
 לברך צריך ודאי בר״הטז דלאחר המזון, ברכת קודם סעודה לאחר שבא יין פי׳ המזון שלאחר ויין בי׳ הדר דרב דידעו ש״ט

 היו לכולן. מברך אחד המזון אחר טז, פנוי הבליעה בית שאין לפי לעצמו, מברך אחד כל המזון בתוך יין להם בא כדאמרן.
 לאחר אלא הטוגמר טביאין שאין אע״ג המוגמר על אומר והוא לכולן מברך אחד הסבו לעצמו, מברך א כל הסיבה בלי יושבין
אע״פי הסעודה בתוך כשהביאו המוגמר על מברך הוא הבוצע חננאל רבנו הרב פרש האיך יצחק ר׳ הגאון ונשאל רן סעודה

שאין , ,
אשכול נחל

 אכיל הונא רב בהדי׳ גרס והרי״ף ז׳. סכי׳ קס״ח עי׳ אחרים פרושי׳ ויש חלב או בדבש שנלוש ב ט״ז. ס״ס א ממנו. שבע
 מפמב׳ כלוי יצחק בר כונא רב מר כי ת״כ, ד״א סביב מפומבדיתא, יוסף בר מרי כונח רב שכוח אפשר ג בכיסנין. הבא מפת

 ק״א. ד מקיירח. ור״ש יהודחי רב הלכות בעני אחרי רבות ושנים חחריו שנה מחה חי דיתמי ממטנטלין כתובה לגבות תקנו שבימיו
 נברך דנריך משמע מזה ח הר״יף. נשון ז במקומן. ברכה א״ט נמי דיין ר״הס כפרוש ו מקומו. ושנה זה במקום אכל ה

 כשהן כדין דמצד כתום׳ אנא והנ״י, הר״ן שפרש כמו המוציא וחח״כ המזון ברכת וצברך לחזור שנריך לא אבל ששת לרב המוציא
 לח ולדידן אכילות. צשתי דעונה ב״המז ואח״כ המוציא מנרכין למקומן וחזרו ב״המז ברכו לא חש אבל ב״המז, לברך צריכין יוצאין

 בפסחים כר״אש גם יב ב׳יהמז. למחר ששותה יא ע״ב. ק״ג פסחים י דברכות. פ״ז ט חסדא. כרב קע״ח סי׳ דקיי״לן נ״מ
 לשרוח מפיק משתות סעודה שבתוך יין פוטר קדוש יין כגון המזון שנפני יין חבל יד ע״ב. מ״ב ברכות יג ה״ג. על בלאחריו השיג כס

 סמן טו פוטרו. המזון שלפני ויין המזון שבתוך יין נקרח הכל בר״המז עד הפת מן ידינו מסלקין אנו שחין ולדידן תו״ס כמ״ש
 לונח המברך על לבס אין טז בחייו. עמו נחלק דוקא דסוכה רפ״ק ולר״ן דפכחיס ספ״ב זה כלל מביח והר״יף ע״ב י״ד נדה נזה

 יקדים שמח בסעודה משיחין דאין חמן, לענות יכולין שחין ירום׳ בשס ופרש הברכה לשמוע יכולין מ״מ הקשה והר״אש ר״שי, לבלוע
 דשומע כיון פר״שי לישב ויש סכנה, גידי ויבח שיענה חיישינן חמן, בלתי ויוצא כעונה דשומע אע״ג ה; תענית כד׳ לושט קנה

 ג׳ מברכה פועלים נפטרו דברכות פ״ב ירושלמי כ׳ ומה׳יט באכילה" שיעסק ארעא אורח לחו מברך, עצמו הוח וכאלו כעונה
 חבל המוציא. המברך על מוגמר על מברך והוא קחי בסמוך( שמפרש )כמו האשכול לנוסח יז במלאכתו. ועוסק לברך דאסור

 )קודם המזון למחר היין על והמברך בר״המז, אחר בח דמוגמר ופ״רשי המזון לאחר יין על המברך על קחי במשלה לגרסתנו
 באחרונה תחלה ידיו ונטל הואיל אמאי? פריך מ״ג דף ובגמ׳ נמוגמר. יין בין מפסיק שבר״המז חע״ג המוגמר, על מברך בר״הח(

 חברך הוא באחרונה תחנה ידיו הנוטל המזון( מחר לשתות יושבין )שאין השנה ימות דבכל כמו נפרש וצריכין לברכה. מזומן הוא
 חמלה ידיו נוטל שהוא הכי בתר דחשלשל מה בכל חזקה נו יש כמזון למחר היין על המברך ה״נ במצוה, דהתחיל כיון בר״המז
 בי׳ דאיירי המוגמר בא נר״שי סבר שכוח עליו, תי״ט ח״ש מבין וחינני לישי. דברי ב״י הבין שכך וג״ל המוגמר. ועל ב״החז ומברך

 החז׳ברצ הזוכ באחרונה ידיו ונטל הוחיל וכו׳ חממי נגמ׳ ר״שי לגרסת וליתא דמתני/ נפר״שי וניחא כתר״י. בר״המז קודם
 במוגחר׳ מיירי לר״סי ודאי אלנז זא״ז. קרב ונח ח״ג, דף כד׳ הפסק בני ב׳יהמז אחרונים נט״י לאחר שתיכף נטילה קודם המוגמר

 דבמוגמר כרמנ״ס דס״ל נ׳ בגח׳ וגרסתנו במתני׳ נפנינו דר״שי פיון רש״י, בשטח תר״י שכ׳ נמה הנ״י אשגח ולא בר״המז, לאחר
 תמנה הנוטל דאמר לרב מסייע ומשני אמאי? בגח׳ נגרוס צריך איירי, בר״המז קודס חמוגמר לתל׳י אבל איירי. בר״המז לאחר

 מידם המזון נאחר שבא מוגמר על נמי מברך המזון לאחר היין על המברך ה״נ במצוה, דכתחיל כיון בר״המז, מברך באחרונה
 השמיט אבל במשנה, כן גרס נא המוגמר, על מומר והוא גכולן מברך א׳ הסבו שכותב והאשכול ורז״ה. ראב״ד גרסת וכך בר״המז

על אנא המזון לאחר יין על אמביך קאי לא המוגמר על מברך דוהוח להורות לכולן, מברך א׳ המזון לאחר מציעתא, בסוונה

הסבו
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 מברך ב הוא כשהסבו המוציא המברך רבנו כט״ש הוא כך והשיב א, וכו׳ השאלה וכל הסעודה לאחר אלא להביא דרך שאין

 יפה וטעם לברכה, מזומן הוא הסעודה לאחר תחלה ידיו הנוטל דאמרינן כמו עליו, לברך מוומן שהוא לפי בסעודה המוגמר על
 לכולם שמברך לטי צריכין הלכך ג בברכה וחייבין פעם באותו מריחין הכל תמרתו שתעלה מיד הסעודה תוך דבמוגמר בירושלמי

 אס שאמרתם ומה עליו. יברך שעה ובאותו לפיו שיגיע ער הנאה מהם לא׳ אין ביין אבל בו, הנאתן בשעת אמן כולם ויענו
 במברך, הפרש יש אבל לכולן, מברך א׳ לענין הפרש ביניהם אין תשובתי סעודה. לאחר סעודה תוך בין יש הפרש מה נהנץ כולן
 כל על לברך אלא מווטן שאין לפי זולתו, או הוא המברך יהי׳ סעודה ולאחר המוציא, שברך אותו יברך הסעודה בתוך הי׳ שאם

 מברך אחד הסבו דוקא שאמרנו ואף לברכה. מוומן שהוא תחלה ידיו שנטל לאותו תזמון וחזר זמונו, פסק ואח״ב בסעודה׳ שבא מה
 רב וכ׳ ד. לכולו מברך וא׳ קביעות הוי מככרו אוכל א׳ וכל הסבו דלא אע״ג פלן בדוכתא לחמא וניכול ניוול אמרו אי לכולן,

 לא ט״ט עלי׳, מברייתא דאקשו מאי ומפרק פליג דרב ואע״ג לכולן, מברך דאחד כפת הסבה ומהני הסבה, בעי נטי יין האי
 מברך א׳ בהסבו ודוקא איין וחד חד כל למברך אורחים בעו הסבה בלא דברייתא דפשטא הוא, בעלמא ודחוי טינה מסתייע
 דוקא דיין לן וחד ו. לכולן מברך א׳ הסבה בלא בית, בבעל אפי׳ אלא ה הסבה בעו לטעקר דדעתייהו משום ולאו לכולן,
 ר' ח עלה קתני דבירושלמי עיונא, צריך הסבה, בעו לאכול בית בעל אצל יושבין אפי׳ הגאון שאמר ומה ז. . . . כפת הטור

הסבה. בעו ביתו בתוך בית בבעל אפי׳ חייא ור׳ לא, ביתו בתוך בית בעל הא טתניתא, היא ט הבן בשבוע אטד לוי בן יהושע
מהני לא הסעודה בתוך יין להם ובבא הסבה. בלא אף קביעות הוי בית בבעל משמע י מקום בכל כרי״בל הלכה דקיי״לן וכיון

 יא הסעודה בתוך מים למשתי ובעי היין על אם כי המים על סעודתי׳ אינש קבע לא ואי כדאמרן. לעצמו מברך א׳ וכל הסבה
בתר טיא למשתי דאורחי׳ ומאן יב דברכתא ואכסא קמא אכסא מברך אמיא קבע ואי הוא, נימלך אי וכוס כוס כל על מברך

טידי וכל יד סעודה צורך דהוי לברוכי צריך לא יג מים שתה שתיתך כל ואחר מלח אכול אכילתך כל אחר כמ״ש סעודתיה
טו. ברוכי בעי דאכיל דוטנין

 הבאים דברים לאחריהם, ולא לפניהם לא מברך אינו הסעודה מחמת הסעודה בתוך הבאים דברים טו הלכתא פפא רב אטד
 לאחריהם. ובין לפניהם בין ברכה טעונים הסעודה לאחר לאחריהם, ולא לפניהם ברכה טעונין הסעודה מחטת שלא בסעודה

 ואיכא ין הסעודה טחטת שהביאם דברים דטפרש איכא פרושי. תרי איכא הסעודה, מחטת הבאים דברים דקאטר הא האי רבנו וכ׳
 הסעודה בתוך הביאם אם חד מפרש סעודה ולאחר הסעידה בתוך ודקאטר יח. הסעודה מחטת להביאן שדרכן דברים דטפרש

 תוך הובאו ולעולם הסעודה לאחר להביאם ודרכן הסעודה בתוך להביאם שדרכן מפרש וחד יט, כפשטי׳ סעודה לאחר או
 אם נטי וענבים ותאנים ומזה מזה פוטרן פת קדרה כטיני הסעודה בתוך סעודה מחמת הבא כל קטא ולפרוש ב קאטר הסעודה

 עטהם אוכל שאין דהיינו הסעודה מחטת שלא הסעודה תוך שהובאו וענבים תאנים אבל מפת, נפטרו בהם פתו לאכול נתכוון
 כב. לאחריהם וגם לפניהם ברכה טעונים סעודה לאחר הביאם ואם לאחריהם, ולא לפניהם ברכה טעונין כא לבדם לתאותם אלא הפת

ולפרוש
אשכול נחל

 השתא לא״הס אלא להביאו רגילים שאין ואע״ג הסעודה, באמצע הבא מוגמר על! מברך כמי וזה לכולן המוציא מברך א׳ הסבו
 קאי זה פרוש ועל מברך( הבוצע בר״המז לאכזר המוגמר על אפי׳ )לראב״ד הגאונים ש־עת וכך מברך הבוצע באמצע, שמביאין

 לכולן מברך א׳ הסבו ארישא קאי המוגמר על מברך והוא כמ״ש ב התשובה. מתוך נחבארח השאלה א בסמוך. אשכול מ״ש
 המוציא המברך הסעודה תוך הביאו אס מ״מ בר״הח, קודס הסעודה אתר להביאו המוגמר שדרך אע״פי במשנה ומסיים המוציא,

 שהתחיל כיון מ״מ מיני׳ דעדיף דאיכא אע״ג רי״ף( )לגר׳ בגמ׳ קאמר וע״ז נחי, באידך בתד, יקרא לי׳ דעביד כיון עליו, מברך
 לברך, גס לו נתן זו מעלה לו שנתנו כיון תתלה באתרונה ידיו הנועל לרב ומסייע לדידי׳, בסעודה המוגמר ברכת גס לברך בסעודה
 הלא לכולן מברך א׳ סעודה באמצע לומר שייך איך שאלו זה ועל חר״י. וכ״כ לא״ס גס משפעו ודאי הסעודה, תוך דכמשטע

 ברכות ד ח״ג. ברכות ג ירושלמי. תרוץ בא וע״ז פנוי? הבליעה בית שאין מעעס לעצמו מברך א׳ כל הסעודה תיך ביין
 דברי׳ שאר אבל צ״ל ן כר״יו. והלכה פליג יותנן ר׳ הא להאריך לו מה חמיהני ו הברייתא. רב מפרק הכי ה ע״ב. מ״ב
 הסבו אמחני׳ ח ל״ע. דף קפרא דבר ממעשה וכדמוכת ער״אש בגמ׳ כל״ק לכולם מברך וא׳ בעו, לא הסבה אפי׳ פירות כגון

 אבל ואמוראים תנאי׳ בסדר כחוב נמצא שכך העידו צ״ז חולין בתוס׳ י קביעות. ואין נכנס עם שרוב מילה בברית ט אמ״ל.
 בדעתו הי׳ דאס היין על כשברך לפניו מיס הי׳ ולא יא דבתראה. כריב״ל הלכה תר״י נמי כתבו זה בדין מיהו מצדד, בשה״ג

אמיס שייך לא דברכחא וכסא יין לגבי ק״ג פסתיס אמרינן דהכי יב המשקין. כל פוער יין ח״א ברכות אמרינן הא המיס על
סעידה, מ׳ באים דברי׳ ככל המוציא בברכת ונפער יד מ׳. ברכות יג בר״המז. אתר ששותה המיס על דמברך כלומר אלא
מברך הסעודה תוך שאכל תביצא אפי׳ דנרכות פ״ו ה״ג טו ע״ב. מ״א כתוס׳ הסעודה בתוך אמיא כלל תברכין לא אנן ולכך
והב׳ חוס׳ לפי׳ נועה שהביא א׳ פרוש ע״ב, מ״א ברכות טו בסמוך. ועי׳ סעודה מתחת הבא דבר נקרא ולא לר״שי וכן לפניו

 אוכל אס תלוי דהכל ס״ל הראשון זה פרוש יט הפת. בהן ללפת יח דייסא. כגון הפת עס אוכלס שאין אע״פי יז כר״שי.
 לאתריהם, ולא לפניהם לא עעונין אין לעיבותא חרתי הסעודה וחיך הסעודה מתחת שבאים קדרה ומיני הסעודה, בתוך הדברי׳
 הסעודה תוך אפי׳ פירות אכל ואס כ לאתריהם. מברכה פעורים הסעודה בתוך כשבאו מ״מ סעודה מ׳ כלל באין שאין ופירות
 דייסא אלא נא תני בבא בכלל נכלל ואין בל״ול. עעוניס סעודה לאתר ג׳ בבבא ונכלל א״ס להביאן שדרכן כיון סעודה לאתר מקרי
 דייסא אבל כא הפת. עס שאוכל דברים אלא קמייחא בבבא נכלל ואין לפניהם ועעונין לאתריהם מברכה שפעורי׳ מזון ומיני
 סעודה מ׳ הבאים דברים ושאר דדייסא מזה משמע קצת כב באים. סעודה דמתמת לו״ל מברכה פעורים לבדם אפי׳ מזין ומיני
 סי׳ בב״י רשב"^ מיהו כן, ל״מ מת'ס׳ אבל חים׳, דעת שהיא זו לדעה פוערן וב״המז דהמוציא ל״ול פעיריס אח״ס באים אפי'

 ברכו שלא זמן דכל נ״ח ליכא ולדידן סעידה. עצמן דהס סעודה לאתר הבאים דברי׳ לחימר שייך לא מזין דבמיני כ״כ קע״ז,
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 ודבריס ולאחריהם, לפניהם מברכה פוטרתן פת ליפתן מיני כגון הסעודה ומחמת הסעודה בתוך לבוא שדרכן דברים השני ולפרוש
 ליפתן שאינו דייסא וכן הפת ללפת ולא למחיקה שהובאו ודגים א ופאלי חביצא כגון הסעודה מחמת שלא הסעודה בתוך שדרכן
 מחטת לבוא דרכן שאין ודברים לאחריהם ולא לפניהם ברכה טעונים בנהמא נהמא דאכלי טפשאי בבלאי ב וירא ר׳ דאמר
 ליתא הראשון פרוש ולפלי ולאחריהם. לפניהם טעונים הסעודה תוך הביאם אפי׳ וענבים, כתאנים הסעודה בתוך אותן מביאין ואין סעודה

 השני לפרוש אבל השני. בבבא איתי' ה נחמן ור׳ הונא ודר׳ ד הראשון בבבא איתי' חייא דר׳ אבל עקר, כל ג ששת לרב
 בדר׳ הראשון דמסתייע חזינא וקא ז. השלישי בבבא איתי' ששת ודרב ו חייא דר׳ וכ״ש עקר כל ליתא נחמן ור׳ הונא דרב

 קאטר נטי ח זוטא ובן פוטרתן, דפת וקאמד סעודה מחמת הסעודה בתיך וענבים תאנים כשהביאו לה טוקי חייא דר׳ חייא,
 וענבים תאנים הוו הראשון ולפרוש פוטרחן שהפת מטעם ולאחריהם לפניהם פטורים הסעודה בתוך סעודה מחמת הבאים דברים
 ומיני ריפתא דאיתא היכא כ׳ הלכות ובעל ז״ל. האי רב כ׳ כך ט הוו לא השני ולפרוש הסעודה, תוך סעודה מחטת הבאים
 מאכל טיני כל פוטרת פת חייא ר׳ טדתני ריפתא להון פטרי המוציא שארי כי הסעודה, בתוך בריפתא למיכל דדרכו מיכלא

 בהו למיכל דדרכן בשולא ומיני וכוורא כבשרא הסעודה בתוך סעודה מחטת הבאים דברים ר״פ ואמר משקין, כל פוטר ויין
 צא בי ח כגון סעודה מחטת שלא הסעודה בתוך הבאים ודברים ולאחריהם, לפניהם ברכה טעונין אין י ובוציני ירקא וכן ריפתא
 טעונים הסעודה בתוך ואייתינהו ורמוני כתטרי סעודה אחר לבוא שדרכן ודברים לאחריהם ולא לפניהם ברכה טעונים יא ודייסא
 מגדי ושאר תמרי אבל המזון, בברכת נפטר דגן דטין לאחריו טען לא הסעודה בתוך דאכל דחביצא ולאחריהם, לפניהם ברכה

 הא האי רב כ' — ולאחריהם. לפניהם ברכה טעונין בר״המז קודם אפי׳ סעודה לאחר מגדים מיני כל ולכ״ע יב בכר״המו נפטרו לא
 אדם בני מנהג פי׳ כפנא, עדי נחמן רב לי׳ אמר וגרס אכל בכיסנין הבא מפת יג בדיך ולא ריפתא תריסר הונא רב דאכל

 יד הדין דאמד כטאן פרושו עדי בר״הטז, אחריו לברך וצריך כיסנין בתורת ולא ממנו לשבוע לרעבו אכל והוא קמעא טמנו לאכול
 טשטי׳ הונא רב דאמר הא טו. אמרה עדה וכן פצומיו, ועדי גוברין, ועדי הוא, □וראה עדי כמו דומה בתלמוד מקומות וכמה

 מצי ין סלק ובין סעודתי' גטר ובין עליהן. סעודה בדקבע ברכות וג׳ המוציא עליהם ומברכין בהם טערבין לחמניות טן דשמואל
 דקיי״לן ויין פת על אפי׳ יט יצא שהכל אמר אם כולם ועל —־ יח. ברכה לנט״י דתיכף לברכה ידיו נטל שלא זמן כל למיכל

 לקמי׳ דאייתי ומאן יצא. רעיא פב דמנימן כההיא כא דברא או מינא דהאי מארי כ טלכא רחמנא בריך נטי אמר ואי יוחנן, כר'
 פרי בורא אילן פירות על ברך דתנן האדמה פרי בורא אלא כתחלה שהבל ליבריך לא ירק מין או אילן מין אי ידע ולא מינין

 יצא. שהכל אמר אם כולם ועל יצא, לא העץ פרי בורא הארץ פירות על ברך ואם פג הוא נטי אדמה דפרי יצא האדמה
 י״ח, יצא לא בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל דאמר יוסי כר׳ הלכה ס״ד הוי כד יוסי ור׳ מאיר דד׳ פלונתא ן ולעני

 כרב אלא יופי כר׳ הלכה אין שב' האי לרבנו דחזינן אלא כה יוסי כר׳ הלכה יוסי ור׳ ר״ט דוכתא ובכל עמו נטוקו יוסי דר׳
 בהדי׳ מפורש ובירושלמי כן דפליג אמוראה אשכחן ולא ראשונה ברכה ידי יצא וכו׳ רחמנא בדיך דבריך רעיא מנימן שם דאטר

כ*. דרב ממעשה נטי ומסתייע מאיר כר׳ הלכה שמואל אטר
שנים .

אשכול נחל

 תרגומו בשמן בלולה תביצא, כעין פאלי ע״ב, ל״ז ברכות ומרק סומן ע״י כדבקין לתס פרודי א סעודה. לאתר מקרי לא ב״המז
 ל״ול. ברכה עעוניס הסעודה בתוך וענבים תאנים ע״ב מ״א דך דאמר ג מלפפא. לא דייסא ומסיק י״ו ביצה ב במשת. דפילא

 הסעודה, ומ׳ הסעודה תוך בבואן לפ״ז לאוקמי וצריך ל״ול, מברכה וענבים זיתים אפי' מאכל מיני כל פוערת פת שס דאמר ד
ת״ש וגם כר״פ. אלא כר״ת הלכה ואין הסעודה מ׳ שלא אפי' ופוער מיסיך דר״ת כתבו מ״מ זה פרוש דס״ל אע״ג התוס׳ אבל
האי ולרב היין ברכת בשעת לפניו קין המש היו אס הר״אש כמ״ש כותי׳ בזה קיי״לן ואנן הלכה, אין המשקין כל פוער יין שם ר״ת
 בתוך וענבים תאניס סס דאמרי ה תום׳. קוסי' ול״ק סעודה בלא פוער ויין הסעודה בתוך מיירי מאכל פוערת פת דאר״ת הא

 ברכה טעונים אין הס׳ תוך הבאים וענבים זיתים אמרי דהס ו לאתריהם. ולא לפניהם טעוני׳ הפת( ללפת )סלא הסעודה
ל״ול טעונים ס' לאתר הבאים דבריס ר״פ מ״ס ב׳ דלפרוס ן לפניהם. אפי' טעונים זה ולפרוש לאתריהם, אפי׳ ולר״ת לפניהם

שדרכו מה אלא לפניו מברכה למפטר ליכא ב׳ דלפרוש ט סס. ח כר״ס. והיינו הסעודה, בתוך באיס אפי' פרושו פירוח, כגון
 מ״פ א״כ בהני, דוקא דאי הפה, ללפת שאין בדברי׳ איירי ודאי זומא דבן ועוד בכך. דרכן אין וענבים זיתיס אבל הפת בו ללפת
 ראי׳ אייתי מאי וקשה יב הפח. ס ע אוכלס סאין יא קסואיס. סל תרגום י ללפת. בא אינו יין פת, נפטריה נמי יין א״ה עלה
 טעון בכיסנין הבא פת דאמר ססת ר׳ דברי אסוך אלא אפירות קאי דלא דס״ל וצ״ל אפירות? נמי דקאי פוטרת פת דר״ת מהא
 כפר״שי. ומפרס האי רב גר׳ הביא וכאן רי״ך, גרסת סמביא י״ת סי׳ לעיל עי׳ ח״ב, ברכיח יג הסני. כפרוש וה״ג פליג, ור״ת לפניו

 ופרושו קנ״ת ב״ב אמרה עדא ל״ד, מנתות פצימיו עדי מ״ה, סס גוברין עדי ל״א, גטין סוראה עדי טו לרעב. תלו כפר״שי יד
 שס יח הסולתן. מעל האוכל ין יהודה. וגרסתנורב מ״ב ברכות טן תהי׳. זאת תהי, עדא ע״ב נ״ג פסתיס וכן אומרת זאת
 מלכא בגמ׳יל״ג כ מ׳. ברכות יט קע״ז. סי׳ ועמג״א שיאכל מה על המוציא לברך רצה אס אפי׳ היתר דאין קצת משמע מ״ב

 ניסתנו כב בירושלמי. הוא וכך מינא האי דברא כא שם. כדאי׳ מלכות בעי ודאי דר״יו קדמון נוסת בסס הביאו הר״אש אבל
 ןכרבנ י״כר ׳מתני דמוקי אע״ג סס, כג קפ״ז. וע״ס דבר״המז א׳ לברכה ובין המוציא לברכת בין דקאמר ויצא בנימין,

 אינן בדעבד/ ויצא אדמה בכלל סאילן כרבנן אך מתני׳ בירושלמי אמרינן קיי״לן, וכן קורא אינו האילן ונקצץ המעין יבש
 כר״י ולא הוא נמי אדמה דפרי כץ דקדק והאסכול ארעא, אילנא עקר לר״י אבל ארעא, אילנא עקר דלא כיון כלכחתלה, דהוי קורא

 על שהכל ברך אס שיצא קאי זה יוסי, כר׳ נמי אתיא יותנן ר׳ סס דאמר אע״ג כו מ״ו. ערובין ס״ז, גטין כה ע״ב. מ׳ כד
יהודי סד ח״ל: כז כר״י. או כר״מ. רי״ו אי ידענו לא כלל תקנו סלא מטבע ברך אבל סתקנו, מטבע נמי סהכל דעכ״פ פת,

מפרס



45 סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר
 שומע ובור מברך הסופר בור, האחד הי׳ ואס לעצמו כ״א ויברך שיחלקו וטצוה א מומגין אין לזמן רצו אם שאכלו שנים

 בברכת ומשמיע. שומע שיכוון דבעינן ב להוציאו יכוון והכופר הסופר, ברכת ע״י י״ח לצאת לבו לכוון וצריך ויוצא.
 ד לשוק מהם אחד ויצא כא' שאכלו שלשה ג. ז״ל נסים דרב משמי׳ אתמר הכי אלקינו נברך אלא לאלקינו ליטא לא הזמון
 בשלשה אלא אטרן ולא בחובה, להו איקבעו כחדא, המוציא דשארי דכיון במקומו, וענה לי׳ דקרי והוא עליו, ומזמנין לו קורין
 עליו, וטוטנין לו קורץ דאמרן והא ה. א' ברכו במקהלות שנ׳ דאתא עד מזמני לא שטים שס לאדכורי דבעו בעשרה אבל

 1 בערובין אמריגן — ו. וטזמנין קולן ושומע ממקומן וקורין כנגדו יושב והוא בשוק, בית של שפתחו כגון טילי הגי רבנן מפרשי
 טותרין, וגפנין אסורים זרעים זרע ואם הקמנה את לזרוע אסור בגדולה גפנים כיצד בגדולה, קטנה דיורי ואין בקטנה גדולה דיורי

 בגדולה צבור מתגרשת, אינה בגדולה וגט בקטנה אשה מתגרשת, בקטנה וגט בגדולה אשה בגדולה. לזרוע מותר בקטנה גפנים
 ט׳ טצטרפין, בקטנה וא׳ בגדולה תשעה י״ח. יוצאין אין בגדולה וש״צ בקטנה צבור חובתן, ידי יוצאין בקטנה צבור ושליח

 ואטרינן בקטנה. לקרות אסור בגדולה צואה ח בגדולה ק״ש לקרות מותר בקטנה צואה מצטרפין, אין בגדולה וא׳ בקטנה
 של מחיצה אפי׳ דאטר ב״ל יהושע ר׳ עלי׳ ופליג י לתפלה וכן כלחוץ ולחוץ האגף מן כלפנים ולפנים האגף מן ט בכיצד
 טפסיקין אין ושנים לילך כשרצו לשנים מפסיק אחד יב שאכלו שלשה יא. שבשטים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה בחל

 המוציא, ומברך מתחיל לסעודתו לחוור רצה אם יוצאים ששנים לאחר עמהם, ומומן סעודתו שמפסיק והאחד ירצו, לא אם לאחד
 הוי איתא דאי משמע, הכי טעודתו דמפסיק ולישנא יג לברך וא״צ סעודתו וגומר דחוור כ׳ הלכות בעל אבל האי. רב כ׳ כך

בהדדי, ריפתא כרכו אחא ורב אשי רב בר ומר טו יהודה מר יד. . . . ששת כרב דפסק למאן ואף סעודתו, גומר אומר
לנפשי׳. אינש בריך עדיף, ברכות חלוק נינהו הדדי כי הכא גדול, דאיכא היכא לזמן חייבין כאחד שאכלו שלשה תנן כי אמרי
 כשהם ומצאן בא למפרע. וטון אין ונוטן, נהדר תיטרו וכי יצאתם, לא ומון ידי יצאתם, ברכה ידי אמר דמריטר לקטי׳ אתו

 אחריהם עונה שאכלנו ברוך דאמרי אשכחינהו ועד לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך אומר: נברך דאמרי אשכחינהו אי מברכין,
בכל האי ורב אי הוד י רב וכ׳ טן. חכם וה הרי ברכותיו כל בסוף העונה אבל בור, זה הרי ברכותיו כל אחר אמן העונה אמן.
לבסוף. בעונה חכם זה הרי דתני מאן סתטא, דאטר ין בירושלמי משמע והבי אטן, לומר יכול כלום אחריה שאין אחרונה ברכה
 אמר ששת רב נברך עד אמר נחמן רב יט הזימון ברכת היכן עד יח. אמן דעונה אתטר ירושלים בבונה דוקא דאמרי מרבואתא ואיכא

 שוה ויוצא משלו שאכלנו ברוך שאומרין עד וממתין יושב לשמם שמפסיק א׳ או לצאת, מהם א׳ והוצרך כאחד ג׳ אכלו אם כלומר הזן עד
 ברכת טברכין שאכלו ושלשה שנים חדא דתני כתנאי, ואמרינן כ נחמן כרב והלכה להמתין צריך הון עד אמר ששת ורב הזימון, ברכות עקר

 א׳ ואין שאכלו ושלשה שנים מתניתא. תרי דהני פרושא שכך בא הירושלמי ע״פי לן ואתפרש וארבעה. שלשה אידך ותני׳ המזון,
 א', ברכה יודע אחד או הראשונה, לא אבל ושלישיה, שני׳ יודע והשני ראשונה, ברכה יודע א׳ אלא כולה, בר״המו לברך יודע

 נמצא יודע, שהוא אחת ברכה מהם א׳ כל לברך שאפשר, לפי בר״המו, לברך חייבין ג', ברכה יודע וא' ב׳, ברכה יודע ואחד
 ברכות כל וממילא אחת אלא אינה הזימון ברכת עם הון דברכת גמרינן זו ומברייתא משלשתן, או מהן משנים עולה בר״הטז

 ברכת אמרת דאי בר״הטז, טברכין שאכלו ושלשה שנים קתני ולהכי אנשים לג׳ אלא נתחלקה אינה לפיכך יותר ולא הן ג׳ הטוון
 וארבעה שלשה דקתני ברייתא ואידך בר״הטז, מברכין וארבעה ושלשה שנים אמר חוח נחמן, כרב שאכלנו נברך עד הזימון

ברכת והשלישי הון, והשני הזימון, ברכת יודע שא׳ מברכין, דארבעה ואשכחן נחמן כרב נברך עד הזימון דברכת ם״ל מברכיי
הארץ

אשבול נחס

 תלמיד יעקב ב״ר ג כ״ת. ר״ה ב ע״ב. מ״ה ברכות א יצא. רב ואמר כתא ית דברא בריך וברך לברך, ידע ולא מפרס
 סדר בסס מ״ט בדף זה דין הביאו והתוס׳ ד״א. אתר ע׳ מאה נחהלת וסי ש״ס, על המפתה מהבר רי״ף, סל ורבו האי רב
 גדולה הצר פי׳ ג; דיורי צ״ב, ז קצ״ד. ב״י האי, רב מדברי ו המהבר• נתן זה עמס ה ע״ב. מ״ה ברכות ד עמרס. רב

 אבל מקטנה, נפרדת דעדיין הגדולה, לזרוע מיתר בקטנה גפני׳ אס להכי קיימת, מהיצה דעדיין כפתה והפרצה לקטנה שנפרצה
 גדולה אבל לגדולה טפלה הקטנה מידי ולכל פתה, ולא פרצה הוי ולדידה במלואה נפרצה דהיא הקטנה לזרוע אסור בגדולה גפנים
 עליו. נוקף שהדלת הצד אגף, פ״ה, פסהיס ט ע״ט. ע״ס רואה אינו אס דוקא לרשב״א ח הקטנה. אהר נגררת אינה

 ברכות יב מפסקת. דמהיצה מודה יו״ד צרוף לענין אבל וקדושה אמן לענית אלא אמר לא דרי״בל ס״ל ואגן יא לרב. צ״ל: י
 איהו וגמר עליה, ומזמנין התם( מיירי הדין משורת )לפנים סעידחיהו פסקץ למיפק מנהון הד בעי דקא היכא וז״ל: יג מ״ה.
 והמוציא. בנט״י להתהיל צריכין ולא סעודתן שגומרין בהדי׳ הרי עכ״ל. ומברכין הסעודה וגומרין ואוכלין הוזרין והם ונפיק, כולה ברכה

 כמזון ברכת טעונים יוצאין כשהן התן לקראת לצאת רגליהם ועקרו בסעודה שמסיבין הבורה ק״א פסהיס דאמר וצ״ל הסר יד
 ושומע במקומו שיושב הכא אבל רגליהם, כשעקרו דוקא זה י״ה( בסי׳ כמ״ש פליג )ור״ה המוציא לברך צריכין לסעודחן הוזרין וכשהן
 נר יהודה וצ״ל ע״ב מ״ה ברכות טו הר״אש. כ׳ וכה״ג הפסק דהוי למימר לן לית האכילה, מן דעתו מסיה אינו אבל זמרן ברכת

 בין להבדיל יח עומדין. אין פ׳ ין שייך. לא גמר לא אי אבל שגמר, סימן לבסוף ענה אס משובה. הגירסא בגמ׳ טן מרימר.
 כר״ש דהלכה הלקו ורביס ורמב״ם, רי״ף וכ״כ כ מ״ו. שם יט בבבלי. כ״מ דרבנן, והמטיב הטוב לברכת דאור׳ ב״המז ברכות ג׳

 וכ׳ בכלאים יאשיה וכר׳ הגז בראסית כר״א עלמא נהוג כ״ב ברכות למ״ש דומה זה והרי דבר עמא וכן כ׳ הרי״ף אך נאסור
 המנהג לפעמים אהריס בדנרי׳ וכן .עי״ש כר״י עושין להיות הזרו אפ״ה יאשיה כר׳ דלא משניות שכמה אע״פי כלאים ר״ה הר״אש

 אסירא נמקוס דר״ה ספ״ק למ״ם דמי ולא העם. נהגו ק״ג פסהיס כ״ו מ״ק כן, מורינן כר״מ מנהגא ע״נ ערובין ועי׳ כיהיד
 שנראין ועוד הכריע, והמנהג הלכתא איפסק לא בגמ׳ הכא אבל לגמרי, דעתו ונתבטלה ר״נ איפרך התם להו, שבקינן מי נהגו כי

 דף ולבבלי פ״ז, בירושלמי רי״ש כדעת דאור׳ והמטיב הטוב דס״ל דארבעה הברייתא ששת ר׳ מישב הש״ס דלמסקנת נהמן ר׳ דברי
הריץ. בבאור הרי״ף וכ״כ דברכות פ״ז כא תקנוה. ביבנה מ״ה

 ברכות



סעודה. והלכות ירים נטילת הלכות האשכול, ספר ׳ 46
 ,1נחט לרב תיקשי לא לארבעה ולא לשלשה נחלקות בר״הטו דקתני ברייתא מתאי הש״ס ומסיק ירושלים. בונה והרביעי הארץ

 וירושלים. הארץ וברכת והזן, זימון, ברכת ברכות, ג׳ אלא הוי לא א״כ בחרא, וירושלים הארץ ברכת שכוללין עסקינן דבפועלים
 הטוב דס״ל והמטיב, הטוב ברכת נטי קחשיב דהאי ששת, לרב תיקשי לא גברי לאיבעה נחלקות שבר״הטז דקתני ברייתא ומהאי

 ודכותי׳ ברייתות, תרי הני ברויחא טתרצי לר״נ אבל תקנו, ביבנה והמטיב הטוב קיי״לן דהא הוא דחיקא ושנוי דאורייתא. והמטיב
 א חוור הוא להיכן הוא. נברך עד בג׳ אלא דליתא הזימון ברכת אלמא הון, מברכת מתחיל כדמברך יחיד דהא דבר, עמא

 דפסק דבתר שפסק למקום אמרי ורבנן שאכלנו, נברך שנית פעם ואומר לראש חוזר אמר וביד רב משלו? שאכלנו נברך כשאומר
 איתרע אשי רב לבי איקלע זוטרא מר משלו. שאכלנו ברוך ואומר הדר הוא ואף משלו שאכלנו ברוך לומר התחילו הם
 שליט בצדק שופט אמת דיין אמת אל והמטיב הטוב החי ב הטלך ברוך והמטיב: בהטוב ואמר פתח בבריה טלתא בי׳

 יצחק ר׳ והגאון הלכות ובעל ג . . . לוקח לישנא ואיכא ולברכו. לו להודות חייבין אנחנו ובכל ועטו עבדיו ואנחנו בעולמו
לה. גרפי לא

 או לרבו כבוד לחלוק בא ואם תחלה, ידיו פושט והבוצע מטתינין, אין שלשה ד בקערה לזה זה ממתינין שנים ת״ר
 אטר ספרא ורב הבוצע שיטעם עד כלום לאכול רשאין המסובין אין רב אמר יהודה רב אמר בידו. הרשות ממנו לגדול

 הוא דהכי לן וחזי הבוצע, שיטעם עד בספרים נוסח ויש המברך. שיטעם עד לטעום רשאין המסובין ואין ה אתטר לטעום
 עד לטעום אסורין מסובין רב בשם אבא א״ר ו בירושלמי השמועה וכן טככרו להם שבוצע במי אלא תלי׳, לחוד במברך דלאו

 דמר מה אחד, לככר זקוקין כולם כשהיו רב דטר מה פליג? מה .שתה שלא אע״פי שותין אמר ב״ל יהושע ר׳ המברך, שיטעם
 רשאין אין ממנו, מקבלין אלא בוצעי׳ אחרים שאין לחורי׳, הבוצע הוא המברך אם הלכך בידו. כוסו אחד כל שהי׳ רי״בל

 שלא אע״פי מככרם לטעום רשאין מככרם בוצעים וכולם להם מברך אלא להם בוצע אינו המברך ואם הבוצע, שיטעם עד לטעום

 קודם ושתי גחין סבא וההוא הגפן, פרי בורא ואמר קדיש אשי רב ח פסחים דערבי מהא שמעינן נטי והכי ן המברך טעם
 רגבי ראי׳ לאו מחא מיהו המברך. קודם לטעום רשאי בידו ככרו או בידו כוסו אם אלמא המברך, דהוא אע״ג ר״א, דשתי

 אע״פי אחרים דמוציא קדוש אבל בידו, ככרו כ״א אפי׳ שיבצע עד להמתין דצריך למימר איכא ט לאכול צריך דהמברך המוציא
 העונה שכל העונים. רוב טפי אמן •שיכלה עד לטעום רשאי הבוצע אין המברך. ששתה קודם לשתות רשאין שותה אינו שהוא

 טצוה סעודתיהו, גמרי ולא ואכלי דיתבי תרי אינש דאשכח והיכא י. הבוצע על בחנם דטעכב טועה אלא אינו טדי יותר אמן
למיכל

אשכול נחל

 עד וכו׳ אבינו האל הפתיחה כל אוחרין היו קפ״ט סי׳ ולב״י הרי״ך מסח כך ב החיס׳. כפי׳ ט״ב מ״ו ברכות א
 בגמ׳ וכ״כ במשפט נפשות ליקח צ״ל ג למ״כ. וייחוס׳ וכו׳ ארזת אל והמטיב הטיב המלך אמרו ואח״כ ישראל רועה
דרכיו וכל חטא בלא דמעיטא מעיטא כ׳ וחוס׳ חטא, בלא מיתה יש אי׳ נ״ה דבשבח לאמרו שאין בה״ג וכ׳ שלנו

ב׳ אין אבל מלאכול, מפסיח חברו גס טנין איזה משיס הקטרה מן ידיו מסלה כשאחד ב״י פי׳ מ״ז, ברכות ד משפט.
 ופר״שי רבו בלשון לומר אדס שחייב נ״ח למאי בגח׳ ומסיים ה לקטרה. תחלה ידו פושט והבוצט א׳, מפני להפסיק צריכין
ואס הבוצע שיטעם עד מסיים דהא שרי, ולטעם אסור לאכול קמא ללישנא דל״ל יוסף בזכרון ופי׳ בדין, חלוק ואין

,נת לטעום לאכול אסיר במ״ש לל״ק אך< ודאי אלא לכבודו, הוא החקץ וכל הביצע כבוד איה למסובין, שרי טעימה
 וחרץ בל״ר? לימר חייב פ״א עדייח היא מחני׳ בזה הש״ס קח״ל מאי החשה ושיב בל״ר. לומר שחייב אלא נ״מ אין אמר ושפיר בכלל.

 ויאמר בל״ר. לוחר חייב שהרי לטעום דרב משמי׳ לימר אחה צייד לאכיל, אימר אחה יהודה, לרב כן אמר גופא ספרא רב
 הרמב״ס פי׳ בל״ר, לימד אדם שחייב אלא א״המ פוסלין מ״ש הין מלא אמר הלל דעדיות, דפ״א ור״ס, ר״י פליגי בהא ז״ל אאמו״הג

 דקדק פי׳ הראב״ד אבל מידי, נ״ח דלא אע״ג כלשונם; לומר הלל ודקדק אין, אלא ככתוב הי״ן לומר יוכלו לא ואבטליון שמעי׳
 רבנן אחשביה לכך בחירה הכתובה הגדילה המדה שהין המקוה, דפוסל הטעם נגלה הין דבחלח קבין, ג׳ אמר ולא כל״ר הין לומר

 יהודה רב ספרא, ורב יהודה דרב פלוגחא וזה דין. או הגון טעס שים מזה נולד אס אלא כל״ר לומר א״צ ולדבריו מקוה, לפסול
 ור״ם מידי, דנ״מ היכא כראג״ד פרישו כל״ר לימר חייב בעדיות ומ״ש לטעיס ובן לאכול בין חלוק דאין לטעיס לומר דקדק לא

 מפימי׳ שמעתא וגמר דדייק עד וכו׳ לח״ל מא״י נפק ספרא רב ע״ב נ״ב פסחים ר״שי יובן ובזה נ״מ. ליכא אפי׳ כרמב״ס ס״ל
 מר׳ או יהודה מרב שמעה אס מסיפק שהי׳ פר״שי כפול, סטיו הבית הר יהודה א״ר רחבא דאמר בפומבדיחא כרחבא דרביה
 ופר״שי דרחבא הא נמי מביא דשם וכונתו לישב. ומצוה ל״ג ברכיח ער״שי בצדו הגרי״ב וכ׳ דרא. בהאי נמי דהוי נשיאה יהו־ה
 יהידה, רב אי יהודה מדרבי אי דרביחא ספקא דדייק וי״א אצטבא, קיראו שבמשנה אך סטיו לימי רבו בלשון מדקדק הי׳ רחבא
 ספרא, רב דשמעחא מארי בפסחים וניחא בפסחים? ומקיימו זה פי׳ דוחה הרי ועמהר״של. וכו׳ שניהם ראה לא דרחבא לי וקשי׳

 חייב הדין מצד הלא רבו, בלשון סטיו שאמר רחבא משבח ספרא רב לפרושי ליכא א״כ מידי, נ״מ לא אפי׳ בל״ר לומר חייב ולדידי׳
 שפיר פי' ספרא לרב קאי דלא ובברכות דגברי. ספקא דגרס דמשבחו לפרש הוכרח לכך בל״ר. לומר חייב במשנה כדאי׳

 בברכות ר״שי ומ״ש ודפח״ח. הרא״בד כפי׳ מידי דנ״מ היכא אלא חייב אינו הדין ומצד נ״מ, לא אפי׳ כל״ר שמדקדק דרחבא מעלתו
 מ״ק יהודה, רב של בפטירתו חי נשיאה ור״י יהודה, רב תלמיד ספרא שרב בימיו שהי׳ אפשר ודאי נשיאה, ר״י ראה לא רחבא

 אפשר מיהו י״א. ביצה ר״שי וכ״כ בבבל ורחבא בא״י שהי׳ נשיאה ר״י ראה שלא כונתו אלא ט״ב, ל״ג ט״ז וטתיס׳ ט״ב. י״ז
 נזיר כדאי׳ להזכירו צריך לא שמע, שממנו השני מזכיר ולא יהידה אר׳ רחבא א״ר ש״ס דנקט והא נשיאה ר״י בשס מאחר ששחט

 אבל ז בץ. א״ר והגרסא ה״א פ״ו ו אמרינן. לא מיצטאי אמרינן, ובתראה קדחאה תלתא, בבי דמתאחרה חלחא ט״ב נ״ו
 ר״ה ט שכ״כ. בחוס׳ וטי״ש ק״ו פסחיס ח לככרו. נזקקין אס דוקא חוס׳ פרשו מ״מ המברך שיטטס טד גרסו ורי״ך חוס'
ביותר. מאריך שאינו היינו יחיו, חאריכין באמן המאריך שם ודאמרינן התיבה, משמעות ישתנה יתרה באריכות כ׳ החוס׳ י כ״ט.

ברכות



47 סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר
 ב ואטרינן א, רשות לו נתנו שלא אע״פי עטהם אוכל שנים על שעומד השמש כדאטרינן זמון לברכת לאצטרופי בהדייהו למיכל

 אכלו שכבר אע״ג שמואל ואמר לזימון, לצרף לאכול מטהר פי' למיכל מסרהב הוי שיטי, רב ואתי בסעודה יתבי ושמואל רב
ולא סעודה גטר הוי ידיהם נטלו אם ודאי מיהו בהדן, ומצטרף הוא סעודה ו.טר לאו קאכילנא מידי לן טייתי דאי כיון ופסקו,

ת״ח אותו הארץ עם גדול כהן אפי׳ לפניו שמברך ת״ח וכל סעודה. בסוף דאתא אף מברך גרול והלכתא ג. בהדייהו מצטרף
 לברך ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל וקדשתו דב׳ לאקדומי מצוד. ת״ח כהן אבל ד מות אהבו משנאי וכל דב׳ מיתה חייב

 זהו ת״ח שטש ולא ושנה קרא אפי׳ אומרין אחרים ע״ה, איזה ו. הארץ עם על מזמנין אין ה. ראשון יפה מנה וליטל ראשון
ת״ח שטש דלא דסבר מנשיא, דרב בהדי' אפי׳ הכי עביד חטא בר דרטי אע״ג האי רב ום כאחרים. הלכה ר״ה אמר ע״ה,
בעם נאמרו דברים ששה ז דאמרינן הא האי ורב שרירא רב ונשאלו מלתא. בהא זהירי לא רבנן השתא עליה, אזמין ולא

 או לכתוב יודע אינו והוא בקנין, חוב או מכר או מתנה על להעיד מהם שבא טי עדות, טמנו טקבלין שאין מהם ואחד הארץ,
 חורין מבני דלמא או עומד, לכתיבה קנין דסתם ממשעבדי, אפי׳ לוקח לו וקנה עדותו טקייטין מי אחר, דבר ולא שטר לקרות

 חזינא הכין כלל? עדות ממנו מקבלין אין או ח פה בעל עדות להו הוה בשטר, להעיד יכולין שאין כיון לא, ומטשעבדי גבי
 עליה אחטור חטא בר ורמי עליו, טזטנין דלא אע״ג עדותו מקבלין וכה״ג ט, שמש ולא ושנה קרא אפי׳ פעמים כמה הוי שע״ה

 בטהרה חולין אוכל שאינו כל ע״ה איזה יא ותניא י, אדעתיה דלאו הוא ורמי לה, וגרם שמעתא שמע מנשיא דרב מנשיא, דרב
 שמטטאין טילי לכל ולא עדות ממנו מקבלין אין אתטר הארץ עם הדין ובכי פרותיו, מעשר שאינו כל אומרין וחכט־ם ר״ט, דברי

 לומר ע״ה נאמן ותניא יג. תמורה במם׳ הויא היכי הבירות דתנן והיכא יב לפרושים מדרס ובגדיו הואיל הארץ, עם גב על
 טקבלינן טהרות לענין ואפי׳ מלתא הא רבנן עקרוהו ולבסוף יד. נטמאו ולא הוכשרו לומר נאמן ואין הוכשרו לא הללו פירות
 כל ויין שטן טהרת על נאמנין ביהודה אטרו מה מפני יוסי א״ד דתני׳ רעה לתרבות ויצאו יפרשו שלא לאיבה דחיישינן עדותן
 האידנא טקבלינן כמאן פפא רב ואמר לעצמו, אדומה פדה ושורף לעצמו במה ובונה הולך וא׳ א' כל יהא שלא השנה ימות

 מפסולי דאיתי׳ מאן מיהו דלטא...יז. כלל טז להחזירן שאין ממונות דיני לענין שכן וכל טו יוסי כר׳ כטאן הארץ טעם סהדותא
דרך בו ואין ק״ש אפי' עקר כל קרא שלא הארץ עם נטי אי בו, וכיוצא יח שבתות ומחללי בשבועות וטועלין כגזלנים עדות

אשכול נחל

 ספל ח״ת רואה שאס התורה, לשנוא הגורחין חשניאי, קרי כ״ח: מגלה ד קצ״ז. ממג״א ג מ״ז. ברכות ב מ״ה. ברכות א
 ישראל טס סילק אס יפה מנה פר״שי נ״ט גטין ה רשאי. רשות, ת״ח לו נתן אס הבל בתורה, רוה נסת הין אומרין מ״ה לפני

 איירי, הכהני׳ בכל הקרא וצ״ט הפניס, בלהס אהיו טס כ״ג כשהונק המפרש פי׳ ס״ב ובנדרים שתרצה. איזה ברור לו יאמר בשוה
 דברים בחלוקת מוקי לכך כ״ה, מ״ק ומתוס׳ ב', סימן רואין הין יפה הנק בוררי ט״ב נ׳ דפסהים בפר״שי, לי׳ ניהא דלא ואפשר

 לרבותא, הפנים בלהס ומוקי הדיוט, טס בכ״ג לה מוקי באלה, הכהן טס הלוקה לישראל שאין וכיון ראשון, דלפתוח דומי׳ קדושים
 דילפינן כיון איירי, כהן בכנ וקדשתו ואט״ג היפה, הלק נוטל מ״מ י״ז, יומא קרבנות, בשהר וכן סניו כ״ג לוקה שבלא״ה אע״פי

 ח״ט. פסחים ז מ״ז. ברכות ו בל׳יהפ. יפה במנה הדיוט כנגד כ״ג ה״ה הברו, את קודם מחברו המקודש כג י״ג הוריות מיני׳
 ממשטבדי גובה טדיס בפני סודר בקנין מידו קנה אס מ׳ דף ושם חורין, מבני ט״פ מנוה ממשטבדי, גבי בשטר מלוה קט״ה ב״ב ח

 רי״ף וכ״כ כשר מדותו מ״ח ט״ה, הוי זמון דלטנין אף נגהונים וס״ל מ״ז, בברכות כאהריס ט טומד. לכתיבה קטן שסתם
 מקבלין כ״ה הגיגה דאמר והא וחצות, ארץ דרך מקרא במשנה ליתא אי דוקא מט״ה טדות מקבצין דהין הה ספ״ג בפסהיס
 ואגזלנותא, אשבוטסא השוד ולא היתי׳ ומצות בד״א אבל ומשנה במקרא דליתה ט״ה היינו יוסי, כר׳ כחאן מט״ה סהדותא

 מנשיא, דרב טלי׳ אזמין לא דרמי לטדות, כשר מ״מ ת״ת, שמש שנה ט״ה טל מזמנין דלה אט״ג לראי׳ זה הביה מ״ז. בברכות י
 שלא בט״ה ה״נ לטדות!! נמי שפסלו ס״ד וכי ת״ת, שמש לח דסבר לזימון, ט״ה בכלל ההשבי׳ וספרי ספרא דתני אט״פי וטטמי׳

חילי לכל ולא לטדות נאמן אין המרו מטשר חינו כודהי זה בט״ה ד״ל יב שס. יא הוא. מצית בר אי לטדות כשר מ״מ למד,
י״ה, הגיגה לס', מדרס ובגדיו כ״ב, והגינה פ״א טדיות כדאי׳ ט״ה של אוכלין וכל הכלים כל דהיינו הארץ, גב טצ חטמאין שאמרו

 נמצא זה הברות דברי שיקבל טד נחמן אינו וט״ה נאמן הבר שדוקא שאמרו מקום בכל פי׳ יג טהורין. אומר אס נאמן ואינו
 וכו׳ ומוכר שאוכל מה ויטשר בטהרה שיאכל טליו מקבל אס נאמן ט״ה שגס נהמר ושם ל׳ בכורות וצ״ל ט״ס לענ״ד ת׳. בחס׳

כ״ב הגיגה יד חילי. לשאר נאמן לטהרות נאמן שהין אף נחי נשמט מזה לזה. ולא לזה ונחמן ה׳, דבר נטנין לקבל יכול וכן
פ״ב בירושלמי והטקר ח״ג. פ״ו ומכשירין וכ״ו כ״ה הגיגה טי׳ דברים ובהרבה מת טמח טבילת טהרת טצ נהחנין וכן ע״ב

 דאחרינן דהא לטיל הגאונים אחרו כבר ק״ק בהגיגה. שם טו דמ״וח. פ״י וטרחב״ס מטהרות, חוץ נהחגות נו דיש דדמאי
 אלא יוסי אר׳ פליגי ולא מדות; חקבלין נמי לרבנן איתי׳ אי הבל ובד״א, בחצות כנל אינו הס היינו מט״ה טדות ה״ח בפסחי׳

 פרשו שהגאונים ואפשר מקבלין( צא לרבנן דס״ל ניחא בהגיגה )לר״שי יוסי כר׳ כמהן מדוחן מקבליגן החידנא קחמר ומאי לטהרות,
 בפסהיס לומר לבט״ד מקום יש אס שר״צ או בטהרות. לטדות מכשירין שר״י כמו היבה משוס מטשר צטנין הפי׳ החידנח מקבנין

 סנהדרין ש״ס לשון יח רמה. לתרבות יצאו נ״ל ין להרחיקן. נ״ל טז כר״י. קייצן מ״מ ,חקבלין לחד שלא בט״ה הפי׳ איידי
 שבת דחיהל חאן מדות: הל׳ בה״ג וראיתי פסול. מנקות שיש אלאו טובר הפי׳ דקיי״נן הוה, ויתור תני׳ נח ש׳ מחנלי מיהו כ״ז,

 בפרהסיא ש׳ ולחלל יין לנסך המומר מן הו׳ן ה׳( ן וצי )ח ותני׳ נינהו הדדי כי וט״ז דשבת לטדות, פסול בהונם שנח בפרהסיא
 נקט ולחה כן הדין חלקות בכל א״כ נטדות פסול רשט דמקרי כל כאביי פסק הוא וקשה לטדות. ופסונ הוח ישרחל בר דצחו
 ג״כ נאמן א׳ מד אלא במינן דלא באסורין אבל למדות, פסול א׳ למברה שחומר הף שס סנהדרין בנמ״י וראיתי דבסקינה? מידי

 בהל׳ ה״ג וכ״כ ישראל, מכלל דיצא לאסורין אף למדות דפסול ש׳ מהלל דנקט י״ל ולפ״ז קכ״ז. בסי׳ קיי״לן וכן ח׳ לדבר מומר
נראין וכן דנפשי׳ מסברא דשגנות פ״ג מש״למ וכ״ה נינהו, כהדדי ש׳ ומחלל דמומר יי״נ מוסה בפרהסיא ס׳ מחלל חולין סחיטת

דברי



סעודה. והלכות ידים נטילת הלכות האשכול, ספר 48
 זה ת״ח, שמש ולא ושנה קרא א התם דאטדיגן הארץ מעם ופחות הוא ובהמה הואיל ממנו, עדות מקבלין לא ודאי ארץ,
 בהמה, וזרע אדם זרע וב״י ישראל בית את וזרעתי אומר הב' עליו שנה ולא קרא לא בור, זה שנה, ולא קרא ע״ה,

 האוכל נמי ואטרינן לעדות, ופסול יוחנן ר' ואמר הישוב מן אינו ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו כל ב ואמרינן
 עדותו דקאמדיתו לשנות ולא לקרות ולא לכתוב לא יודע שאינו ובשביל לעדות. שפסול אומרין ויש לכלב, דומה ג בדרך
 תלי׳ ובמקרא במכתב אטו טלתא, בהא איכא ספקא מאי ד? עומד לכתיבה קנין סתם קנין דאיכא היכא או דמי', פה כבעל

 לבר ה למקרי דידע עד חתים לא ודאי אלא יודע, אינו או ולקרות לכתוב יודע לי מה לעדות, וראוי הוא נאמן אם סלתא,
 מומחה בין ב״ר לפני דבריו מוסר ולקרות לכתוב יודע ואינו בקנין שהעיד מי שטרות בשאר אבל ו מלתא תלי׳ דבכתיבה טגיטא

 טילי וחני עליו, מזטנין והכותי ה ויטכל שימול עד גר דאינו עליו טזטנין אין טבל ולא שמל וגר ז. מומחה שאינו ובין
 לטי היודע קטן י נחמן רב אטד יצחק: ר׳ הגאון כ׳ עכ״ל. ט דבריהם לכל גמורים כגוים עשאום עכשיו אבל זמן באותו

 עליו, מזמנין אין דפרה אע״ג י״ג לשנת נכנס לא אבל יא פרח דלא אע״ג י״ג בשנת שנכנס והוא רבואתא אמרי עליו, מזמנין מברכין
 יב. עכ״ל לגאון חזינן והכי עליו מזמנין טברכין לטי ויודע שנים יו״ד ובן טי״ת בן אפי' קטן לי׳ דקרי כיון הכי ל ס לא ואנן
 ירק אכלו וגי דגן אכלו שבעה אפי' מצטרף, א׳ כוס שתה או בציר עמהם טבל אפי׳ מצטרפין, ירק אכל וא׳ דגן אבלו ט׳ רב אמר

 אינו י״ח רבים להוציא אבל עשרה, לבי לאצטרופי מילי והגי דמנכרי, רובא דבעינן יג לא ששה אבל אלקינו, לנברך מצטרפין
יד. דגן כזית שיאכל בעי תלתא לבי לאצטרופי אף רבנן ואטרל דגן. כזית שיאכל עד מוציא

המזון. ברכות הלכות
 נ׳ ברכה מתחיל ובשבת והמטיב. הטוב וברכת ירושלים, בונה ברכת הארץ, ברכת הזן, ברכת בר״המז, סדר טו ת״ר ^3

 הנהמות בעל אתה כי בה ונחמנו ומסיים בציון ה׳ נחמנו מתחיל באמצע, היום קדושת ואומר בנחמה ומסיים ט* בנחמה
 בי״ג, נתנה שזו לתורה ברית ומקדים הארץ, בברכת ותורה ברית יז להזכיר וצריך ירושלים. בבנין ישראל עטו מנחם ברוך

 ויכתב ברית, אתך כרתי האלה הדברים ע״פי ברית, כורת אנכי הנה שניות: ללוחות בריתות ג׳ רבנן מפרשי בריתות, בג׳ ותורה
 והיא דאו׳ שהן לחברתיה סמוכה הויא דלא בברוך, שפותחת כיון יח מלכות צריכה והמטיב והטוב הברית, א״ד הלוחות על

 הטלך וכו׳ אדירנו מלכנו באמצע שאומר מדידה לבר מלכיות ב׳ וצריכה מלכות. צריכה בברוך שפותחת ברכה וכל דרבנן.
 ברבה היהה שבתחלה והמטיב, לחטוב חתימה תקנו שלא ומה וירושלים. הארץ בברכות שחסרו מלכות ב׳ להשלים הטוב
 חותמת אינה וקצרה יט לקבורה שנתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב ואמרו לקבורה ביתר הרוגי כשנתנו תקנוה שביבנה קצרה

 ופשוט קימה מלא ביתר מה־וגי גדר והקיפו טיל ח״י על טיל ח״י הרשע לאדריינום הי׳ גדול כרם כ המעשה הי׳ וכך בברוך.
 בא. והמטיב הטוב נקבעה לקבורה משנתנו הונה ר׳ אמר שיקברו, עליהם וגזר אחר מלך שעמד עד שיקברו עליהם גזר ולא ידים
 ברוך אומד יו״ט של הזכיר לא כב. מ׳הש ברוך לאות לע״י למנוחה שבתות שנתן ברוך אומר בב"הטו שבת הזכיר ולא טעה

ו אשכול נחל

 מ׳. קדושין ב כ״ב. סיעה א בתומר. רבנן ל״ס סתניח, משוס יין סחס דאסור אע״ג קי״ט, סי׳ ג״י שהביא רשב״א דברי
 וגבה הכל נעשה כבר עדים בפני קנין ע״י פי׳ ה ששאלו. שאלה סוף זו ד סעודה. בקביעות שאוכל ופרשו גרסינן בשיק ג

 יתכן, לא זה לקרות, ידעו ולא רבים ימים יעמד למען שער לסתום ירצו ואס ולקרות, לסתיס ידעי לא שעדים אע״ג ממשעבדי
 יפרש דלפעתיס רבנן אקילו בנע דוקא י״ע, נעין בנע, שעושין כמו בנקבים לכתוב נייר להם מקרעין אין לכתוב ידעו לא ואס

 מפני אנא סותתין העדים ואין קאי אכתיבה נה דוכתב ת״הח עדים סתימת א״צ נע ו למסתס. דידעו סהדי משכס ולא למ״הי
 פ״ד. ב״ק דקתאי, שליסיחיהו דעבדינן דמי כמותסין והלואות הודאית דבדיני ז ל״ד. געין מסירה, עידי ימיתו שמא עילם תקין

 וברע״ב דנדה וספ״ז דקדושין פ״ר לרת״בס בפ״ת אלא כנת׳ נמצא לא דבריהם לכל תיבות ב׳ אבל וי״ו סילין ט מ״ז. ברכות ח
 :לא אע״ג יא ת״ס. שם י דברכות. פ״ז נתן ר׳ במשנת כתבתי מיני׳ למשמע דאיכא רבותא הנכחא וכמה דברכות. פ״ז

 יש יב נדר. למי יודע אם נדרים ונדריו לאיש סמיך מופנא עכ״פ הוי י״ב, שנת דלאסר י״ג, שנת השלים ולא שערות ב׳ הביא
 ורב ורש״י כר״י דסבר ונ׳ ? לתפלה להצערף מעשה עושין סין מברכין נמי ויודע הפורס קען כ׳ סי׳ ולעיל כרי״ף סתם הכא לדקדק

 ולענין חוס׳ שהביאו רבה מבראשית נמי וכדמשמע מזימון סתירה תפלה תשבסא ור״א ראב״ן דעת וכן האגור שתביא נעורנאי
 לפעיר יכול היסיד שאין וקדושה לקדיש אבל תבר״התז, עצמו לפעור יכול בעצמו אסד שכל סניף, אותו עישין בר״המז

 גרסת יג מירושלמי. ראי׳ ואייתי איפכא כ׳ א׳ סי׳ והראב״ד מציה. בני שיהיו כילם צריכין ענין בשים חסיובו עצתו
 אפי׳ ביו״ד זיתין לענין ת״ה דף שכ׳ ראב״ן וכ״ד קצ״ז, סי׳ בב״י א״ז כפסק די נמי דבששה ירמי׳ לר׳ אפשע ולרש״י ר״יף,
 יין שיחי ד׳ אם להסתפק יש תהני, לא ירק אוכלי ד׳ דס״ל ולפוסקי׳ ירק. ותעוע דגן הרוב וצ״ל מצערף,וע״ס ירק והרוב דגן תעוע אכלו

 סלקו. רבים יד משקין. שאר ולא כנהתא דסעיד בבר״המז היין ברכת נפער ולרשב״א דאול, דיין אחרונה דברכה כיון מצערפין,
 ברסמיו בינה מסיים לא ונם ה׳ נסמנו אלא חסנונין אומרין שאין ה׳ רסס יחסיל לא בשבח הראשוני׳ דעת טז ע״ב. ת״ס ברכות טו

 סיני, חורה, נחנה מקימות בג׳ פר״שי דחורה בריחות וג׳ ל״א, נדרים בריחות, י״ג כתובות במילה שס, יז חום׳. עפי׳ ותנהגנו
 א״ד ושמרתם חבא ובכי בסורב, כרת אשר הברית מלבד הבריח, דברי אלה בריח, ובכולן מועד( אוהל )עתהר״שא: גריזיס הר ת', ערבות

 בברכת תקנוה להכי ל״א תענית חוס׳ כא דתעניח. פ״ד בירושלמי כ ת״ו. ועחוס׳ מ״ס שם יט ת״ע. ברכות יח הברית.
 א:1!סר^ ודה׳בסע יין שוחין בעי, לא למ״ד ואף כוס, עעין שבר״המז כונחס לכרס, גדר שהיו לפי דברי׳ משאר עפי יין שנוי ועל התזון

:ש. בג ׳גיתר. הרוגי בזכירת יחרה שמסה ולעצור לתעע אילי יין? בשנוי נתי למה וקשה הודאה. שכולה לפי נב"התז תקנוה

ה״ג



49 המזון. ברכות הלכות האשכול, ספר

 לראש. חוזר הטוב פתח אבל והמטיב, הטוב שהתחיל קודם דאדכר והוא והזמנים. ט״י ברוך ולשמחה לששון לע״י י״ט שנתן
 רב. חתים אי ידענא לא גידל רב טדאטר חתימה בי׳ דלית רבואתא וכ׳ לזכרון. לע״י ר״ח שנתן ברוך אומר ר״ח הזכיר לא

 דרוקא לטיהדר, בעי לא הטוב דפתח עד אדכר לא ואי ור״ח. ישראל מקדש חתם רב אמר ר״ד אתא כי א דגרסי איכא אבל
 עד לי׳. מהדרינן לא ב אכל לא בעי דאי בר״ח באכילה אבל מתפלה, נפשיה פטר מצי דלא ר״ח אדכר לא אי מהדר בתפלה

 דר׳ כר״ט, הלכה הכא יהודה, כר* הלכה יהודה ור׳ ת״ק, שהוא דר״ט, אע״ג ג. כביצה עד אומר יהודה ר' כזית, עד מזטנין כמה
 בכזית ש״ט דגן, כזית שיאכל צריך י״ח רבים להוציא ה אמרו דרבא ומשמי׳ ד וסוף תחלה אחריו וברך מליח זית אכל יוחנן

 עד מדקדקין והם וכו׳ עוירא רב דרש ז נטי ואטרינן ו בכזית יהודה ולר׳ השטה מוחלפת ר״יו אמר נמי ובסוגין הוא חיובא בר
 ונפקו עליו טזמנין לברוכי תרתי הנך כדאתו לחורי; וברך טנייהו חד וקדם ח בהדדי ריפתא דכרכי תלתא והגי כזית. ועד כביצה
 רשאין אין כאחד אכלו שלשה למפרע. זמון דאין דידהו, בזטון נפיק לא איהו מיהו להו, בריכו לא דעדיין משום דירי׳, בזימון

 ואלו לעצמן מזמנין אלו לאו ואם לזמרן, מצטרפין אלו את אלו רואין שמקצתם בזמן א', בבית אוכלין שהיו חבורות שני לחלק.
 פ״הג בורא היין על טברכין — ט. המברך טפי ברכה לשמוע שיכולין זמן כל מצטרפין ביניהם שמש .הי׳ ואם לעצמן, מומנין
 שיינם לפי המובחר, מן מצוד, דבעינן מים, לתוכו שיתן עד מברכין אין המזון ברכת של כוס על אבל בתוכו, מים נתן שלא אע״פי

 וכששורין לחלוחית בהן שיש צטוקין הני י בפסקא אשכחן — לשתיה. יותר טוב דבהכי מים, לתוכו שיתן ער נכר שבחו ואין חזק
 במים מנייהו נפיק לחלוחית ואין לגמרי ויבשו צמקו אם אבל בפ״הג, מברך יין וטעם מראה לי׳ והוי במים הלחלוחית יוצא במים

 את בו □ומכין אין מלא, כוס עליו מעבירין אין הפת, על חי בשר מניחין אין יא בפת נאמרו דברים ד׳ בפ״הג. טברכין אין
 דלא מידי אבל זורקין, אין וריקה ע״י דטימאם דאכילה מידי וכל בזויה. הפת תהא שלא כדי וכולן הפת, את זורקין ואין הקערה,
 מלא, חי, מבחוץ, שטיפה מבפנים, הדחה טעון ברכה, של בכוס נאמרו דברים יו״ד תנא בה. לן לית ורטוני אמגוזי כגון טימאס

 ביתו. לאנשי במתנה משגרו אף אומרין ויש בו, עיניו ונותן טפח, הקרקע מן מגביה בימין, ונותנו ידים, בשתי נוטלו עטוף, עטור,
 מוזגו ואח״כ מים תערובת בלי בכוס היין שנותן דקאמר וחי מלא, חי, שטיפה, הדחה, ארבעה אלא לנו אין אנו יוחנן א״ר

 ארץ, של שבחו להכיר מזיגה שעור להשלים מים לתוכו ונותן הארץ, לברכת שמגיע עד מזיגה משעור מעט מחסר אבל יב במים
 ברכת מלא ׳שנ מצרים בלי נחלה לו נותנין מלא כוס על המברך יוחנן דא״ר מלא, יהי׳ מים עליו שמוסיף מה שעם כלומר ומלא

 ויתיב, בטליתו טעטף ר״פ עטוף בכוסות, פי׳ בנטלי לי* מעטר ר״ח בתלמידים, שמעטרהו יהודה א״ר יג עטור ירשה. ודרום ים ה׳
 שלא מנעו יד קדטאי ורבנן בימין ואוחזו א־יה, וברכו קדש ידיכם שאו דב׳ ידים בשתי נוטלו רישא. על סודרא פרים אסי רב

 לאנשי ומשגרו מיניה, דעתו ליסח דלא היכא כי בו עיניו נותן וגו', אשא ישועות כוס שג׳ טפח מקרקע מגביהו בשמאל. לסייע
 כתבנו כבר טז. פורענות כוס על טברכין ואין טו ברכה של כוס על טסיחין אין דביתהו. דליתבריך היכי כי במתנה, ביתו

 מילין מדי יותר רחוקים המים אם לאכילה ידיו ליטל מים לו שאין טי לפניו מילין ד׳ ולנט״י לתפלה לגבל רן פרש גאון שר״ה
 לפניה ומברך ק״ש קורא מים לו שאין בי׳ק חכמים מ״ש עושה טד״ט ביותר נטי קרי ובעל להמתין א״צ לאחריו מיל או לפניו

ידיו מקנח לאחריו ומטיל לפניו טד״ט ורחוק; מים לו ואין שנפנה וטי יח לאחריו ומברך לפניו יברך ולא פתו ואוכל ולאחריה
בצרור

אשכול נחל

 ר״יף ולהכי ענין אינו ושס ור״ח, ישראל מקדש חתם רב אמר ר״ד אחא כי מ״ד דף זה נוסח מצעו ובגח׳ קדוש, ס״ה ה״ג א
 מדרבנן. אסור תענית אבל פח, ב לחחוס. וראב״ן ור״אש ר״י וכ״כ ה״ג כדעת דהכא לסיגיא ששייך ברור אבל ל״ג, ור״אש

 וכן בתענית, אסור ח״הת ר״ח משמע יצוס, לא וחנוכה פורים צ״ח, שאין לצום חייב ור״ח בשוי״ט לצים הנודר הרמב״ס מח״ש כ׳ וב״י
 וחנוכה בר״ח גוזרין אין כ׳ ואח״כ בשבוי״ט, לא תענית גוזרין אין כ׳ דחענית דפ״א ספקא, דאפשט ול״נ דאור*. ר״ח י״ז בחעניח

 יוס מועד דאיקרי אע״ג בר״ח משא״כ מ״הת להחענוח שאסור מפסיקין שוי״ט ש״מ מחענין, אלו ימיס ופגעו החחילו וח״הח
 לעקורי בי״ח כח יש מצוח? אכלו לא וכן בחעניח דפסח א׳ יוס העביר מרדכי ויעבר ט״ו מגלה ודאמרינן מה״ח. ל״מ שמחה

 ובחרתי מוחלפת בפסחים ר״יו כינת דלמא מלל הקשה מהר״שא ו מ״ח. שם ח ל״ח. שם ד מ״ט. ברכות ג בשוא״ח.
 ר״מ מ״ו ערובין אמר דר״יו כיון ונ׳ בברטח. דר״יו מלתא אשי רב מסדר הי׳ לא כסירן הכא אס לומר ודוחק בכביצה? ר״י סבר
 ראי׳? מאי כ׳. ברכות ז לכלליה. ר״יו סחר בכביצה, לר״י ס״ל ואי רבנו, כמ״ש כזית על לאחריו ברך ור״יו כר״י, הלכה ור״י

 לר״י. כזית עד א״כ לר״י, ר״מ מקדים הש״ס ובכל לר״י, וחדא לר״מ חדא כפר״שי והיינו כזית ועד כביצה עד דנקט כיון אפשר
 זמנין עיירא ר׳ דדרש בהאי לדקדק ויש הוא. נהפך לגרסחנו אבל באחרונה. כזית עד שגרס דברכות פ״ז ה״ג לגרסת זה וכל

 חרתי דהני כזית, כהלכה אחרו לא למה כביצה ועד כזית עד חדקדקין והס וכו׳ אסי דרב משמי׳ וזמנין אחי דר׳ משמי׳ אמר
 דהכא הבין וחד כר״י, הלכה ור״י ר״ח דאר״יו וידעו השטה מוחלפת ר״יו דאחר שמעו דתרוייהו לומר ואפשר הוו? ר״יו חלחידי

 מסיים אחד משניהם, זה דרש ששמע עוירא ור׳ בכביצה, הלכה א״כ מוחלפת בפסחים הבין ומד בכזיח, הלכה א״כ השטה מוחלפת
 בשיטתי׳ למר סייס דר״א, משמי* וזמנין דר״א משחי׳ אמר דזמנין כיון בקצרה נקט והש״ס בכביצה מסיים ואחד בכזיח, מדקדקין והס

 פר״שי יב נ״א. ברכות יא צ״ו. חב״ב וכ״מ פסחים בערבי ור״יף קדום הל׳ ה״ג י חוס׳. ט נ׳. ברכות ח בשיטתי׳. ולמר
 ד׳ אלא לנו אין אחר דר״יו אע״ג חוס׳ יג מיס. שי״ל עד מברכין אין לעיל אמר דהא כלל חים בלי עליו לברך דיתחיל דל״ל

חום׳ וכ׳ שני. כוס טן ממנו. דעתו המברך יסיח לא לו שנתנו משעה טו שבש״ס. אמוראי היינו יד החמירו. האמוראי׳
לא אבל קרי טבילת בטלו לד״ת דוקא א׳ סי׳ עי׳ יח ז׳. סי׳ עי׳ יז בזוגות. סכנה ואין קפדינן לא האידנא ע״ב ק״ז חולין

וכן ולאחריה לפניה ומברך ק״ש קורא כ״ב ברכות יהוד׳ כר׳ קיי״לן לברכות אבל טבילה צריך לתפלה דוקא להגאון וס״ל לתפלה,
לח״ק אבל כריב״ב( אח״כ בטלו זה מ״מ בד״ת, אסור נמי דלר״י )ואע״ג ד״א כהלכות דעשאן ולאחריו לפניו מברך המזון על

למה וקשה עחר״י( בדבור ולירושלמי לת״ק בהרהור אלא מותר אינו עצמה ק״ש )ולבבלי ק״ש ברכות לברך אסור כ׳ דך דמתני׳

פסק 7



המזון. ברכות הלכות האשכול, ספר ©י
 צריך במהרה עיסה לעשות פי' ולגבל ב. אמיא לאהדורי בעי לאחריו ומטיל לפניו טד״ט פחות אבל א ומתפלל ובעפר בצרור

 ולתפלה ג עליה אוכלה חייב ומחמצת עיסה גבל לגבל פרש נטורנאי ורב בט׳. חולין שעושין בימיהם זה בשעור לחזור נמי
 קרי בבעל אוקמי שרירא ורב ד לאלתר מתפלל מכאן יותר להתם דמטי עד מעכב מילין ד׳ עד ב״הכג ולפניו זמנה הגיע אם

 דחייב מילי שאר לפרושי אצטרכינן סעודה צרכי דסלקינן כיון — ו. הדרך ת' זו לתפלה אמר ישראל ורב ה מטתו ומשמש
ט. פליג לא נמי ורב ח סייעתא ולאו ז בירושלמי והכין ומלכות שם צריכות הברכות וכל רבנן. כדאטרי ולאודויי לשבוחי אינש

הודאה. ברכות הלכות
 את ויברך ויעמד דכתיב הוא כך ודאי מעומד, מברך הברכות שכל אסמכתא מצינו אם ששאלתם על בתשובה: הגאון כתב ריר
 בקמה ת״ל מת בקמה, הרמש מהחל דכתיב יא בעמידה ג״ב העוטר וםפירת מקדמונינו. שמענו כך י ישראל קהל כל * “

 לוון ואין בישראל רווחת והלכה יד שופר קול לשמוע ומברך יג מעומד נטי שופר ותקיעת יב תספר ועמידה שבקימה ללמדך
 מעומד הברכות לכל אסמכתא דאטור מה לכון קשיא ואי שופר, טז בקול לתקוע לומר טו הישיבות בשתי ואינה ממנה
למלך ויברך, בעמידה, המלך ויעמד, ין ה״ג כתב לישראל? טילי הני טיטרון דילמא ישראל, קהל כל את ויברך ויעמד מדב׳

שהברכות
אשכול נהל

 ולאסרי׳ לפני׳ חברך ואינו לאזנו משמיע ואינו ק״ש קורא ב״ק דתני׳ כר״מ מחני׳ זז״ל: אירושלחי עצמו סמך כר״י? הגאון פסק
 פחו אוכל מ״ש קשי׳ הא אבל חכמים". ח״ש ,,עושה לשונו חורה וכך ולאתרי׳, לפני׳ ומברך לאזנו ומשמיע קורא וחכ״א דר״ח,

 חכמיס מ״ש עושה וכצ״ל: להגיה ונ׳ לפניו. חברך החזון על גס דרבנן שהן אף ק״ש ברטח דמתירין לסכחיס לפטל יברך ולא
 מוציא בירושלמי( סכמיס )והס ורי״א דר״מ, לפניו ולא לאחריו ומברך פחו ואוכל ל״ול ומברך ק״ש קורא מיס לו שאין ט׳ק כדתני׳

 חסחמא שנפנה איירי דלר״ה וכיון הר״יף וכ״כ מ״ו ופסחים ט״ו בברכוח וע׳ האי רב כ״פ א כ״ב. בדף ברייחא והיא ומברך בשפחיו
 הוא אס אבל ב כטו״ז. ולא צ״ב סי׳ א״ר כדעת ח׳ זמן שעובר חושש אס בעפר די טהורות לא וידיו בנפנה אפי׳ ר״יף דעת גס
 שעור גבי מ״ו בפסחים לה חדחייתי )וכ״ח מחמץ בחיל עסק בלא שהניחה ג כש״ע. ולא ורחב״ס ערוך בר״יף, כ״ח א״ח חיל
 פניו והכסיפו נוקשה כמו מדרבנן היינו אסור, חיל שעה אס החרש בצק דמתני׳ אוכלה, לחיוב מילין ד׳ לגבל ואחר לחמוץ( זמן

 הגאון ופי׳ ודאי, חמץ דאינו חיוב בו ואין ישרף והכסיף חיל שעור דחמץ פ״ה ורמב״ס מ״ח פסחיס רש׳'י מעונש, ופטור דישרף
 עד בו כיוצא אין אל״ח אסור׳ שהחמיץ כיוצא יש אס החרש בצק חירוש׳ כן שדייק ונ׳ אוכלה. חייב עסק בלי ד״מ הניחה אס
 באכילה אםור חיל בשעור בירושלמי ר״א אמר ובתחלה ודא? חמץ לענין איירי דירושלמי וחישב חיל? אחר ונבלי ד״מ, הלוך כדי

 בפהוח אלא עסק חהני ולא בד״ח מחמיץ בבצק שמתעסק דהיינו בגבל אף דס״ל ואפשר כרת. לענין ד״מ לגבל אר״א ואח״כ
 שאין שעוסקות נשים אג׳ קאי א״ח, כעוסק כ״ז ע״ב ח״ח פ׳ ומ״ש מחמיץ. לא שעוסק זמן כל דס״ל ור״הפ כרמב״ס ולא מד״ח
 דב״ק וס״ל ה וחוס׳. פרש״י ד להחמיר. ראוי ודאי א״כ ובשב״הל, אחרון ר״י בשם שם בשל״הג כן ומצאתי מיל. אפי׳ מחו״ס עכוב
 פעור לטבול יכול אינו אס ג׳ בסי׳ רבנו חח״ש וכ״ח התפלה, חן ופטור א״צ רחוק ואס ד״מ, חוך או אחר על לטבול יכול אס בחפלה אסור

 ישראל. רב הוא חי ל״י כ׳. סי׳ לעיל עי׳ פרסה, עד וכמה ל׳ ברכות כדאי׳ ו כר״ה. ולא מתפלל מיס א״ל אס ס״ל ואפשרדר״ש מתפלה.
מרמז להכי ומלכות, שס א״צ בעלמא שבח שהס הראי׳ ברכת דס״ל ראב״ד מדעת לאפוקי אחא לעיל? כתב וכבר מ׳ ברכות ז

מספקיןאס חום׳ מבעלי שיש פרושו וכך חסר, ח ראי׳. אברכת א״ב ש״ומ בו שאין ברכה כל הך דמייחי דברכוח ספ״ט לירושלמי
לא מלכות ואלו עליו שמך להזכיר שכחתי ולא מלברכך, חחצוחיך, עברת לא דחני׳ מסתברא דרב כוחי׳ אביי מדאמר מעכב מלכות
ל״ק לר״יו כ׳ והחום׳ ר״יו. נגד לרב סייעתא לאו אמר וע״ז עליו, ומלטחך שמך להזכיר חני יוחנן ר׳ מדחי גח׳ סתם אבל קחני,

 דמ״ש פ״ד מחני׳ נחי דחקשי׳ ונ׳ בברייתא. מלכות חני ר״יו הש״ס חרוץ חאנו לחה וקשה ליזיל, רוכלא כי אטו מלכוחך כ׳ דלא
 ל״ס; שבועות פריך וכה״ג וברייתא משנה ולשבש חסרון שס גס לומר ודוחק קחנ? לא ומלכות שמך, ולהזכיר מלברכך שכחתי לא
 עלי? שמך מלהזכיר שכחתי ולא מלברכך עברתי לא גרס דבברייחא ל״ק׳ מעיקרא חחחני׳ חוס׳ כ׳ ע״ז ותני? שבוש הני כל

 אבל מברייתא, פריך להכי שמאריך, כיון רוכלא, כי אטו ול״ל מלכותך, גס לפרש דהו״ל קשי׳ ושפיר וחלה, מלה כל ומפרש מאריך
 כל רב בשם יהודה ור׳ ר״ז שם, בירושלמי ט רוכלא. כי דאטו נ״ק בלא״ה ש׳, ולהזכיר מלברכך שכחתי לא ואומר שמקצר במתני׳
 נ״ה׳ ח׳ א׳ מלכים י סלע״ו(. ואברכה לי׳ )וסמיך המלך אלהי ארוממך דכ׳ חנחוחא ר׳ אחר ברכה אינה מלכות ש״ב ברכה

 מעומד שסופרין חאבותנו קבלה ריצב״ג כ׳ דת״וח: פ״ז בכ״מ יב מעומד. צ״ל עצמה שספירה ומוסיף אמור, כבר הברכה ענין רא
 תקרא אל ת״ר פסחים: סוף הר״אש מלשון וכן ברייתא שהיא משמע אשכול שהביא הגאון ומלשון דבקמה. אקרא ואסמכוהו

 ואס בתלמוד, שרשם שאין בדבר הלכות לערוך דרכו ואין יצא, מיושב מנה ואס מעומד, מונין שם מרחב״ס וכן בקומה, אלא נקמה
 כלומר נקמה, חרמש מהחל שנ׳ בעתידה לכס לכס, וספרתם אמור: פ׳ זוטרחא ובפסיקתא בשמם. מפרשה מגאונים תקנה הביא

 פרוט ונ׳ עכ״ל. הלכה וזה מדרש, וזה לציצת לכס והי׳ ציצת לכס, המול חילה כגון לכס בהם שנא׳ החצות בכל וממילא בקומה,
 שבדא תת״נו אחר הי׳ אליעזר ב״ר טוביה ר׳ הפסיקתא שאוסף ואע״ג בעלמא. מדרש דברים שאר וגני הלכה הוא עומר גני

 לקמן. הטעם יג בברייתא. כן שמצא משמע הלכה, זה חדסייס מ״ח עק״הש, נ׳ שחסרו בחגנצא עליון מקדושי מספר כ״ח
 ס״ג גטין הרחב״ן כ׳ טו דבליס. קבלת פרושו דזה שופר בקול לשמוע ירוש׳ בשם ובר״ה דפסחיס פ״ק בר״אש כמ״ם ולא יד

 מצינו, לא שופר כקול דלחקיע בשופר, לתקוע להיות שצריך נ״ל טז ופוחבדיחא. חחסיא מחא גאוני הם הגאוני׳ שהניאו ישיבות שתי
 ה״ג השיגו וכבר בשופר לתקוע הברכה בזאת שאלחות טהח למעט ובא בשופר. ויתקע כמו לשופר, תקיעה סמיכת אלא

קאמל, הכי הכתוב שצ״ל נ״ל יז סופר" תקיעת על וסמ״ג ר״ת נוסח נחי וממעט לשמוע, אלא בתקיעה המצוה שאין כיון והר״אש

 שבה״ג



5! הודאה. ברכות הלכות האשכול, ספר
 בעמידה שכולן מלמד אתא? למאי א עומד ישראל וכל כמשמעו, ישראל קהל כל מקום, של שכינה לרבות את שלו. שהברכות

 אנן מעומד, הברכות שבל שכתוב מה ע״כ. ב בי׳ דאתחיל כיון לשכינה ברכתו בשביל שעמד מסתבר והכי מלך. של לכבודו
 ראינו לא ובר״המו ומוציא וקדוש וכסוכה מצה כאכילת הנהנין ברכת אבל קאמר, הנאה בהם שאין המצות ברכות דעל לן הוי

 בעומר ומדכתיב תספר, בקמה דכתיב עומר ג מעומד ברכתן מצות שש דאטרי טרבואתא ואיכא מעומד. שמברך מי מימינו
 לכם, יהי׳ ת׳ יום שופר לציצת, לכם והי׳ ציצת לכם, הזה החודש לבנה, קדוש לכם: בהון דב׳ מצות הגי ילפינן לכם וספרתם

 ברכות ועל מעומד הברכות כל איתא נמי ה ובירושלמי ד לכם בי׳ דכתיב הלל אף וי״א לכם, המול מילה לכם, ולקחתם לולב
 הוה במקום לאבותינו נסים שעשה ברוך אומר ו לישראל נסים בו שנעשו מקום הרואה — הנהנין. ברכת על ולא קאמר המצות

 המן נסי ראה מ״ט ן, עמד בים ולא במצרים לא שעתא דבהאי ואע״ג אטמומ״פ הציל אשר ה׳ ברוך יתרו ויאמר מקרא ויליף
 ח בריה ובר וברי׳ הוא דיחיד אניסא טברכין, הכל דרבים אניסא ומסיק ממצרים. ישראל הצלת נגמרה ועי״ב במקומן, והבאר
 אקרי לא ולמ״ד לברך צריך ט קהל איקרי שבט כל ט״ד מהו? שבטים של נם בירושלמי נם. למקום כשיגיעו לברוכי צריכין

 להודות צריכין ד׳ יא. הראיה ברכות כשאר יום לל׳ יום טל׳ אלא אלה ברכות מברך ואינו י. הכי משמע ומתניתין אצ״ל, קהל
 בההוא דכתיב רבנן טינייהו ותרי עשרה בי לאודויי וצריך ויצא, האסורים בבית וחבוש ונתרפא, שחלה מי מדברות, הולכי הים, יורדי

 הרואה טוב. כל שגמלני טובות לחייבין הגומל ומברך יהללוהו וקנים ובמושב עם בקהל וירוממוהו פורקני הגי בי׳ דאית מזמור
 יודע בחכמתו כלומר הרוים חכם ברוך אומר ריבוא ם׳ של חיל ישראל אוכלסי הרואה .יב וכו׳ ברכות ה׳ לברך יש הרשעה בבל
 מחכמתו שחלק ברוך אומר ישראל חכמי הרואה יג. וגו׳ אמכם בושה אומר א״ה אוכלסי הרואה מהם, אחד כל שבלב מה

 מכבודו שנתן א״ה מלך ליראי/ מכבודו שחלק ברוך אומר ישראל מלך הרואה יד. לב״ו מחכמתו שנתן ברוך א״ה חכמי ליראי;
 בישובן ישראל של טר כנסיות בתי הרואה המתים. מחיה יב״ח לאחר שהחיינו, אומר יום ל׳ לאחר חברו הרואה ודם. לבשר
 טילי והני נקמות, אל בחרבנן ה׳, יסח גאים בית אומר בישובן עכו״ם בתי הרואה האמת, דיין בחרבנן אלמנה, גבול מציב מברך

 הרואה טן. הוה ממקום ובח״ל מארצנו, ע״ו שעקר ברוך אומר, בא״י אם שנעקרה עצמה ע״ו רואה אבל בחרבגו ע״ז בית ברואה
 אומר עכו״ם קברי הרואה המתים, מחיה ברוך הבא עולם לחיי להקיטכם ועתיד וכו׳ בדין אתכם יצר אשר ברוך אומר ישראל קברי

 הבריות. משנה ברוך אומר יד, דרניקוס הראש, פתי הננס, את הלבקן, את הגיחור, את הכושי, את הרואה וגו׳. אטכם בושה
 משנה אמן: ממעי ואם האטת, דיין אומר יט ישראל בין גוי בין יח והבהקנין שחין מוכה או קטע או סומא או חגר הרואה

 בעולמו. לו שככה ברוך אומר טובות ואילנות טובות בריות הרואה הבריות משנה ברוך אומר כ וקיפוף קוף פיל, הרואה הבריות.
 זועות כא, דשביט כוכבא הם זיקין מ״ע. וגבורתו שכוחו ברוך אומר הרוחות ועל הברקים על הרעם, על הוועות, על הזיקין, על

 כב בראשית מעשה עושה אלא מברך אינו הנהרות ועל הימים על הגבעות ועל ההרים, על ועפא. רוחות הארץ, רעידת פי׳ גוהא
 בין הפסק שאין בטרודין, אם כד ובירושלמי כג. מ״ב עושה או עולם מלא וגבורתו שכוחו לברך יכול ווועות הויקין על אבל

 של בחנות יושב הי׳ הדא מן וסייעתי׳ ופעם, פעם כל על מברך כה במפסיקין ואם א׳, פעם מברך וברקין ורעמים ווועות הזיקין
 הרואה וכו׳. הברית זוכר ברוך אומר קשת הרואה ופעם. פעם ע״כ מברך ויוצא נכנס הי׳ א; פעם אלא מברך אינו היום כל בשם
 ופליגי ליה, ומגליה צפונית, רוח פי׳ אסתגא ואתי בליליא מיטרא ואתי עיבא אתא כי אימתי, מ״ב, עושה ברוך אומר בטהרתו רקיע

כו. פליג טילתא אכולא רפרם אי לן ברירא לא קדרות. שמים אלביש שג׳ בטהרתו שמים נראה לא ב״הטק שחרב מיום דאמר ארפרם
הרואה

אשכול נחל

 נתן אשר ה׳ ברוך ב י״ד. בפסוק אבל עומד ישראל וכל כ׳ לא נ״ה בפסוק ויברך ויעמד גבי א מזה. מצינו לא שבה״ג
 ומתעטף שמברך בשעה בציצת מיהו תספר, בקימה מעומר דלמדנוס כיון עצמה המצוה מכ״ש אלא הברכה לבד לא ג מנוסה.
 צ״ה פססים ממנו ולמדנו סג התקדש כליל לכס יהי׳ הזה השיר ל׳ ישעי׳ ד אס״כ. לישב מותר וממילא המצוה נגמרה מעימד

 בליל הלל מיני׳ דילפינן לכס יהי׳ הזה מהשיר למילף בעי דלא ונ׳ וגו/ שעומדים ה׳ עבדי מהללו יליף ובש״ל פסס. בליל הלל
 והאיך ז נ״ד. ברכות ו מקומו. ל״י ה מהר״ס. בשס עצמו ש״ל כמ״ש מעומד ואינו השולסן על דוקא הוא ולמנהגנו רסס

 לישראלי משנב״נ הרואה דלשון י ה׳. הוריות ט הגאונים. גרסת ח חהרש״א. כ׳ ותרוצו שנב״נ? מקום הרואה אמרינן
 שאירע לנס לאבותינו לברך ימיני איש יכול איך בכלל, א׳ שבט כל נס אמרת ואי לאבותינו נס שעשה לברך סייב א׳ כל משמע
 קהל כ׳ הוראה פר לענין ונ׳ מברכין? אין שבט אנס פסקו למה קהל אקרי א׳ שבט דקיי״לן כיון שתמה ועב״ס ראובן. לשבט
 ישראל, לכל הנס והי׳ קהל, כ׳ לא ושם מיתרו, בבבלי יליף רבים אנס ברכה אבל קהל, מיקרי דשבט דבנימין גויס מקהל וילפינן

 לקהל. נסשב א׳ שבט אי תלה ושפיר מסברא סכמיס דתקנו וסבר מיתרו, דרש הביא לא ירושלמי אבל שבט, למילף ליכא
 בה׳ דבקיס הס עדיין סלק בישראל יד נאמר. בבל ועל נו״ן בירמי׳ פסוק יג נ״ז. שס יב ע״ב. ונ״ט נ״ס ברכות יא

 אדום גיסור ין כטו״ז. פי׳ ורבנו ירושלמי בשם נ״ז תוס׳ טז רי״ף. וכגי׳ נ״ס שם טו הנותן. מן נפרדת מתנה נתן א״ה אבל
 וכן ענק יון בלשון אבל יבלת, מלא או עקום, פיו או הרבה, ירוק דרניקום דבוקות, שערותיו ראש פתי הרבה, לבן לבקן הרבה,

 דומי׳ סולק ראב״ד יט דקות. בנקודת מנומר יח בנוססנו. שיש גדול( )בטן קפס ל״ג ורי״ף ורבנו ננס, לי׳ מסמיך נ״ס דבגמ׳ נ״ל
 כ״ג. נדה עי׳ כאדם לסתות לו שיש עוף כ .ע״כ כשמצטער אלא מברך אינו אמת דיין ה״ה שנהנה, מפני דמברך טובות דבריות

 סי׳ א״ר קיימין, עדין בשי״ב שברא גדולים דברי׳ להקב״ה, שבס כב כשבט. וארוך למקום ממקום ברקים כסץ היורה כוכב כא
 שכ״וג לברך יוכל לא ההרים על אבל מברך. תרתי אמר סתם דגמ׳ וכו׳ הזיקין על מברך תרתי להראב״ד אבל כי רכ״ס.

 דלמא כו העבים. שנתפזרו אסר סזרו אם אלא מפסיקין נקרא ולא כה דברכות. פ״ט כד העולם. בכל להו סזינן דלא עולם, מלא
הביא. לא למשיסא הלכתא אף שספרו הרמב״ס אבל הברכה, שהביא ה״ג דעת נ׳ וכך מברכין, בטהרתו שנראה לע״ל מודה

במקום 7 *



הודאה. ברכות הלכות האשכול ספר 62
 שאץ דברים על ברכות והגי ט״ב. עושה ברוך אומר בעתם טולות בטשטרותם, כוכבים בטהרתה, לבנה א בתקופתה חטה הרואה

 הטוב אוטר טובות בשורות ועל הגשמים על יום. ל׳ עד ,לפרקי אותם שרואה בוטן אלא מברך אינו ב קבועין אלא מתחדשין
 שהחיינו מברך שלו על כדתני׳ שהחיינו מברך שותפות ליכא אבל בהדי/ אחר שותפות ואית ארעא ,לי דאית טילי והגי והמטיב,

 ואלו לנו שהורדת וטפה טפה ע״כ א׳ ה׳ לך אנחנו מודים מברך ארעא לי׳ לית ואי והמטיב, הטוב אומר חברו של ועל שלו על
 ויירש/ ד אביך מת לו אמרו האמת. דיין ברוך אומר רעות שמועות על ג. ההודאות אל בא״י וחותם וכו׳ שירה מלא פינו

 ולבסוף האטת דיין בתחילה בהדי׳ אחי ליכא ואי והט׳, הטוב ולבסוף אמת דיין אומר בתחילה בהדי׳ דירשו אחי איכא אי
 כיוצא עדיין קנה לא בין קנה בין לא, או בהן כיוצא לו יש בין שהחיינו, אומר חדשים כלים וקנה חדש בית בנה ה. שהחיינו

 מצות בכל וכן ז בערובין כדאי׳ וי״הב בר״ה ברגלים, ומן ואומרץ מברך. אינו בהן כיוצא כבר קנה אם אוטרין ויש ו. בהן
 טברכין ודאי לי׳ חזי דאי לגמרי, רשות לאו היא, רשות שהחיינו ברכת חדתא אקרא התם דאמרינן ומאי לוטן, מומן הבאות

 עלויה, למיהדר חובה עלי׳ להוי דלא ולאפוקי מברך, ואינו כלל לי׳ חזי לא בעי ואי חוי, בעי דאי פרושו רשות אלא ח עלי׳
 ברכה שתשלח ח״א מלפניך יה״ר אומר ט גרנו למוד ההולך ת״ד עצמו. לפטור יכול שאין ורגלים דר״ה כומן חובה ואינה

 הברכה שאין לפי שוא, תפלת זה הרי ברך ואח״כ מדד הזה. בכרי ברכה השולח ברוך אומר למוד התחיל ידינו. במעשה
 הרעה על לבדך ארם חייב באסמיך. א״ח ה׳ יצו שג׳ העין מן הסמוי בדבר אלא המנוי בדבר ולא השקול בדבר לא מצויה
 יא ובירושלמי אשירה. משפט בין חסד בין לך, אשירה ומשפט חסד שג׳ י מאהבה לקבלינהו שצריך הטובה על שמביך כשם
 נמלך לא כשנתן עוד ולא לקח הרחמים במדת וכשלקח נתן, הרחמים במדת כשנתן יב אמו מבטן יצאתי ערום איוב שאמר והוא

 עליך דבר וה׳ לכולם אב ובנין דינו, ובית הוא וה׳ שנאמר ב״ט ר״א ואמר לקח, וה׳ שג׳ דינו בבית נמלך כשלקח אבל בבריה
 שאתה דע לבעוט, באת שאם מיראה עשה אוהב, שאתה דע לשנוא, באת שאם מאהבה, עשה מיראה, עשה מאהבה עשה יג, רעה
 והפשיר נאמן לבבו את ומצאת שנ׳ טוב הרע יצר עשה אברהם טו, כאברהם אוהב כאיוב, יראה פי׳ יד בועט ירא ואץ ירא
בקרבי. חלל ולבי טעם מה בלבו, והרגו בו לעמוד יכול לא דוד אבל טו, עטו

הכנסת. בית הלכות
 אמרן ולא טתפללין, שהצבור בשעה ין הכנסת בית אחורי ולא אשה אחורי אשה, אחורי ולא ארי, אחורי יוחנן ר׳ אמר
 ת״ד יח. בה לן לית מהנך חד איכא אי אבל תפלין, מנח ולא אחטרא רכב ולא טעונא, דרי ולא אחרינא, פיתחא דליכא אלא

 מים המטיל בה, לן לית מחיצות דאיכא היכי כ בירושלמי ואטרינן יט לדרום צפון בין אלא למערב מזרח בין יפנה לא הנפנה
 הכסא לבית יהושע ר׳ אחר נכנסתי אחת פעם אר״ע הקודש. כנגד ולא לדרום צפון בין אלא יטיל לא כא ולפנים הצופים מן

 לו אמר בשמאל, אלא בימין טקנחין ואין למערב, טורח בין יפנה שלא שישב, עד כב יפרע שלא דברים, ג׳ ממנו ולמדתי
שנפנה כדרך בלילה הנפנה זה צנוע איזה כג. צריך אני וללמוד ה*א תורה לו אמר כרבך, פניך העזת כאן עד עזאי בן

אשכול נחל

 .,וכו הימים על ההרים על ב רכ״ע. עור וע׳ שנה כ״ס מחזור בראש הרזתה כגון ברייתם בתרזלת עומדים שהיו במקום א
 חג״א כ׳ תקנ״א דבס״ס הלכה להורות זה הביא אולי ה נ״ט. ברכות ד גשמים. עצירת על בצער הי׳ אס דוקא אלו ברכות ג

 בתרא כלישנא ו שמעתי. כמג״א, נראה רבנו שהביא ולבסוף — בחחלה גת׳ ומלשון אוסר, וא״ר שהחיינו, לומר לאבל אסור אין
 ובלא״ה רכ״ג. בסי׳ מזה דבר הזכיר שלא ב״י על ותמהני הרע״ב, דעת וכן מברך אינו קנה כבר אס כל״ק ס״ל והרמב״ס דר״יו,
 אלא שהחיינו מברכין אין וס״ל דברנית הסיגי׳ על חולק מ׳ דערובין גת׳ מ״ו, סיכה חוס׳ הניאו גאון ר״ש דלדעח להחמיר ראוי
 ועל הראי׳ על קאי דקאמר הרשות אלא רשות, דהברכה רכ״ה בסי׳ כפיסקיס דלא ח ע״ב. מ׳ ז קבוע. לזמן הבא ע״ד

 ר׳ מגדים מיני אכל שלא על חשבון לדין אדס עתיד בון א״ר קדושין סוף ובירושלמי שהחיינו. לברך חייב אכלה ואס האכילה,
 דברכח שהחיינו, ברכות להרבות כדי קצת משמע בשתא. חדש מיני מכל בהון למיכל פרועי מצמצם והוי שמעתא להא חש אליעזר

 ,,וגו כאן חסר יב ברכות. סוף יא ס׳. ברכות י מ״ב. ב״מ ט שאוכל. פעם בכל להרבות יכול א׳ במין גס הפירות
 שקר רוח ה׳ נתן הנה ועתה כ״ב א׳ מלכים יג הדין. מדת שהוא לקח אלקי׳ כ׳ דלא ודייק לקח ,וה נתן ה׳ דקרא סיפא והיינו

 ואהבת לפרש שבא המפרש פי׳ יד רעה. עליך ודבר שקר רוח נתן דהו״ל מיותר וה׳ והאי רעה, עליך דבר וה׳ נביאך כל נפי
 עמו פשרה עשה יצ״הר טז אוהני. אנרהס זרע ונאנרהס ,,א ירא איש כמוהו אין כ׳ נאיוב טו תירא. ה״א את ,,ה את

 המפרשים עייל. אחר בפתח אמרי אחר פחח איכא אי יח ע״ז. אחורי ולא מוסיף ובגמ׳ ס׳ ברטת יזי הברית. עמו וכרות
 אלא סמוי יהא לא ב״הכנ ק״ז דבב״מ ונ׳ החשד? מפני בשניס מדליק רוחות מב׳ פחחים ב׳ לו שים חצר כ״ג משבח הקשו
 רחוק אלא קרוב פחח לילך יקצר לא פחחים ב׳ לב״הכנס יש אס ה״ה לפ״ז ברחוק. ילך ב״הכנס ובב׳ יש, פסיעות דשכר רחוק
 שכן שאינו ומוחזק' לב״הכנ פעמים הרנה שהולך באדם י״ל ועוד רחוק. נפתח שילך לזכות לדון עעס ויש איכא, פסיעות דשכר
 נרכות יט שנה. עליו שענרה מה דשכח הרואה, בדעת חזקה ליכא חנוכה נר אנל ליעול, אחר בפתח אחזקה, מוקמינן רע,
 לא כב הבית. הר לראות שיכול מקום כא ברכות. סוף כ לבבל. ולמערב ח״ל לבני במזרח ירושלים כי והעעס ולהלן, ס״א
 העזת כאן י עד ר״י אמר הנ״ל דברים ג׳ ממנו ולמדתי לב״הכ ר״ע אחר נכנסתי אומר עזאי בן תניא ,בגמ ושם כג עצמו. יגלה

 העזת, כאן עד לר״ע שאל מאי א״כ תורה, בשביל להעיז שמותר עזאי בן ידע א״כ מ״ר ותמה צריך. אני ללמוד לו אמר ברבך,
 להעיז הוצרך ולמה דברי׳ ג׳ כל מר״ע שמע כבר א״כ לזה, קודם הי׳ העזת למה שאל והוא ר״ע לו שספר המעשה ואס

ר״ע, לו שספר קודם ר״ע אחר הלך שב״ע ועי״ל ב״הכס. דיני שאר ממנו וללמוד אחריו לדקדק שסבר וי״ל ר״ע? אחר ולילך

 ור״ע
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 מביא החוזר סילון הדרקון לידי מביא ג החוור עמוד פרועו. את רואה חברו שאין זמן כל ובבקעה ב מיד נפנה נדר אחרי א ביום
 שאם ובמנחה, קדושה ובסדר דומרא, בפסוקי בשחרית ומני, בג׳ לאמרו תקנו ד גדול דבר לדוד שתהלה לפי — ירקון. לידי
 הכנסת לבית אדם ישכים לעולם ה כדאטרינן הראשונים מיו״ד שימנה לאקדומי לאינש וטבעי׳ באחרות. יכוון באחת כוון לא

 ♦ בעזרו אברהם אלקי ו לתפלתו מקום הקובע וכל כולם. כנגד שכר מקבל אחריו באים ק׳ שאפי' הראשונים, יו״ד בתוך שימנה
 לענותו. עולה בני יוסיפו ולא וגו' תחתיו ושכן ישראל לעמו מקום ושמתי שג' תחתיו נופלים אויביו ן לתורתו הקובע וכל

 לב״הכנ נכנם שאינו מי כל ה'. בית טהור בכלי ב״י יביאו כאשר שנ׳ ח טהורה מנחה מקריב כאלו בב״הכג המתפלל
 שכני על ה׳ אמר כה שג׳ רע שכן נקרא שם נכנם ואינו בעירו י ב״הכנס לו שיש כל ט. הבא לעולם בה נכנם אין בע״הו

 בטבריא כנישתא תריסר דהוו אע״ג ור״א אמי רב אדמתם. מעל נוטשם הנני שנ׳ ולבניו לו גלות וגורם בנחלה הנוגעים הרעים
 יב כרותה וברית בלבד. הלכה של ר״א אלא בעולמו לקב״ה לו אין ב״המק שחרב דטיום יא גרפי דהוו עמודי ביני אלא מצלי י*א

והסובר טשכח, לא הספר טן אגדה והלומד משבח, אינו בצינעא בתלמוד היגע וכל שוכח, בטהרה לא בב״הכנם הלומד כל
ואברורי, בקשקושי אבל בבתי, אלא אמרן ולא שתחרב, גורם עון אותו מב"הכנס גבוהין שגגותיה יג עיר כל טשכח. אינו תלמודו

ובחכם רוב לי למה שג׳ הקרבנות מן יותר תפלה גדולה יד. לצרה תפלה אדם יקדים לעולם בה. לן לית ומגדלים בירנות פי׳
אבל תפלתי שתם ואשוע אזעק כי גם שג׳ תפלה שערי ננעלו בה״טק שחרב מיום טו. שומע אינני תפלה תרבו כי גם בתרי׳ וב׳

 יפסיע לא מב״הכנס היוצא ין ב״הכנם בה שאין בעיר לדור אסור טן. תחרש אל דמעתי אל וגו' תפלתי שמעה שג׳ ננעלו לא דמעה שערי

תספר. צעדי אתה כי שג׳ קמעא לילך צריך מב״הכנ היוצא יט ואמרו ה', את לדעת נרדפה שנ׳ לרוץ מצוה ולטיעל יח. גסה פסיעה
יום בכל בתורה לעסוק אדם וחייב ס בציון א׳ אל יראה מח"אח ילכו שג׳ שכינה פני ומקבל זוכה לב"הטד טב"הכנס היוצא

ואם כנגדך הרבה כב בטלים לך יש התורה מן בטלת אם כ״א, בפני רוח שפל והוי בתורה ועסוק בעסק ממעט הוי כא ואמרו
וכל כנגדו, שקדנים לו מוסרים ד״ת על השוקד כל שופטים, אלקי׳ יש אך כג ובאגדה לך. ליתן הרבה שכר יש בת׳ עמלת

 ה דבר כי כד ואמרו ממנו ונפרעים ונוטלים באין וליסטים גייסות וכו׳ ארי ואב הן ואלו כנגדו, בטלנים מוסרין טד״ת המבטל
 שחרית בק״ש אפי׳ כה אמרו ע״ו ללמוד ואא״ל היום כל בפרנסתו לעסוק שצריך ומי עוסק. ואינו בת׳ לעסוק שאפשר זה בזה

 רב אטר — מדון. ראשית מים פוטר שג׳ ד״ת על אלא אדם של דינו תחלת אין כו ואמרו י״ול. בו והגית י״ח יצא וערבית
 ואני גזולה. בקרקע להתפלל רשאי אדם אין ישראל רב ואטד קולו. להשמיע גבוה מקום על לעמוד יוכל ש״צ כן ה י תת ט

 איכא גם היא בעברה הבאה טצוה ב״הכנס עלי׳ ולבנות קרקע לגזול אבל כה קיימא דטריה וברשותיה נגולת אינה קרקע אומר
למילף

אשכול נחל
 להד ר״ע וגס סברו, ולבסוף חלחידו מחמלה דר״ע, מבר תלמיד עזאי בן קנ״ח ב״ב כדאי' ממש רבו פעס באותו הי׳ לא ור״ע

 ממש. רבו יהושע בר׳ כן לעשות לר״ע שמותר ידע לא אבל במקצת, ברבו פניו להעיז לעצמו ב״ע התיר לכן כ״ו, תענית חב״ע,
 להרמיק צריך אין ס״ב, שם ב כדלעיל. שישב עד יפרע ולא כ״ג, ברכות מלפניו, ועפמיס לאמריו מטפח יותר יגלה שלא א

 פותת בי׳ וכ׳ א״ב בי׳ דאי׳ ר ברכות ד הבטן. את המצבה מלי הדרקון כ״ה שס ג ג׳. סי׳ עא״ר למערב מזרת בין ומותר
 ויפלל. פ׳ ויעמד שנ׳ חפלה אלא עמידה ואין שס עמד אשר המקום אל בבקר א׳ וישכס דכ׳ וי״ו שם ו מ״ז. שם ה ומשביע.

 ל״י ט דברכוח. פ״ה ירושלמי ח בה״מק. שיבנה לדוד קב״ה כשהבטיח ז׳ ב', בשמואל שמביא והפסוק לתפלתו, גרסתנו שסזי״ן, ן
 על לשקוד דם לב״הכנ ועיילו קדימו מ׳ ובברכות לע״הב, ומלמדה זוכה בע״הז תורה הלומד כל צ״ב סנהדרין דמיונו אבל מקומו,
 ממאהיליב צוקערמאן שמריה מו״ה הנגיד החריך הרב וידידי וע״הב. ע״הז כנגד יום יום משלי במדרש ואמר יום יום דלתוחי
 סלה. יהללוך עוד י״ב אשרי שנ׳ לע״הב ונכנס זוכה בע״הז לב״הכנ הנכנס כל אמר ריב״ל חבא: כי ברבה מקומו לי הראה

 מ״ד. סנהדרין יד י״א. שבח יג דברכוח. פ״ה ירושלמי יב עדיף. ב״המד יו״ד בלא אפי׳ אומנותן שתורתן כיון יא מ׳. ברכות י
 ,מדכ דייק דר״שי משובחת זו גרסא עדיפא. חפלה ש״מ בקרבן, מאס דכבר כיון אחפלה לאהדורי לי ולמה ל״ב, ברכות טו

 דעדיף קאי כהניס אברכת ובפרשכם דלמא לטעון יש וע״ז בקרבן, מאס דכבר חיני׳ ולשחוק חפלה והיינו כפיכם ובפרשכם אחריו
 וי״ו. ברכות יח י״ז. סנהדרין ין תחרש. אל דמעתי אל והוסיף תפלתו ישמע לא שמא ירא טן אברכס. ואני דכ׳ מקרבן

 ואין ע״ד שעומדין רוח, בגסי לא היא בשמים לא נ״ה ערובין ע;פי נ״ל פ״ד. אבות כא ברכות. סוף כ דברכות. פ״ה ירוש׳ יט
 אדם אפשר ל״ה בברכות הו״לל? בטוליס כב ליס. מעבר והולכין בעירות המחזרין בסחרניס לא ליס מעבר ולא מאחרים, לומדין
 אס אבל צאנכם, ורעו זרים ועמדו שנ׳ אחרים ע״י נעשית מלאכחן ערש״מ שישראל בזמן אלא עלי׳ תהא מה חורה וכו׳ וזורע חורש

 אבותדר״נ. כג ובאגדה. בסמוך רבנו מ״ש יובן ובזה רי״לקז״ל(, )ממורי בטלים יהיו מעתה מלאכתו שעשו אלה זרים מד״ח, מבטל
ואח״כ באמונה נשאת תחלה ששואלין ל״א שבת דאי׳ הא חוס׳ ול ז׳ סנהד׳ כו הביא. לא רמב״ס צ״ט, מנחות כה צ״ט. סנהד׳ כד

למד שלא שמי מסתבר והכי .כלל עסק שלא במי והכא עתים, קבע שלא אלא בת׳, שעוסק באדם חיירי החס לחורה, ע׳ קבעת
 יו״ד. ברכוח קראתיך ממעמקים מ׳ אסור ליחיד כן אחר. ישיב ח׳ ובקדושין הדין ידע שלא כיון כדין באמונה נשאת אא״ל כלל
נגזלת אין ס״ל וחכמים נגזלת ק׳ ס״ל ר״א פר״שי ל״ז שבועות כח נכירנו. לא ישראל רב אבל לתר״ך, סמוך בפוחב׳ גאון מתחי׳ רב

שע״ו בח״מ והסמ״ע ממקומה. זזה שאינה מסברא נגזלת אינה לרבנן דלתיס׳ כ׳ ס״א בב״מ ומהר״שא מקרא ילפי קי״ז וב״ק
 בהל׳ דרחב״ס ואאל״כ כר״א. הספרי א״כ שופטים בספרי בהדי׳ וכן חגזל לא ועל תסיג לא על עובר בא״י ק׳ הגוזל לטור כ׳

 רבנן דמעטו הא ס״א ב״מ בתוס׳ פ״י כפי׳ ונ׳ אלאו. עובר ח״ח דא״נ, לרבנן אפי׳ אלחא דחלוה, פ״ד עח״לח כספרי כ׳ גנבה
 אצל אבל וחומש, קרבן בכלל ואינו אחר שדה ליחן א״צ נהר שטפה שאס הג׳, את דוהשיב עשה לענין אלא אינו ופרטי מכללי ק׳

 וראיתי תגזל. אלא עובר מחנה בעליה ומגרש ק׳ לגזול שרוצה מי אבל דא״נ, הסברא צד בק׳ רק ופרט, כלל כ׳ לא תגזול דלא לאו
 בצבור עשה בלא ללאו דחשכתת נ״לע מקרי ולא דתחורה לאו על לוקין דלכך חמורה הל׳ ריש רמב״ס ממ״ש זה שסותר חי

ובשותפין
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 מטפחת, לוקחין תיבה מכרו ב בדמיו תיבה לוקחין ב״הכנס מכרו א. ריצב״ג וכ״כ במהיר אקנה קנה כי שאפר מרוד למיליז

 עיר טובי ז׳ מכרוהו כשלא בדמיו, תיבה לוקחי' דאמר והא לא. אחר דבר אבל ס״ת לוקחי' ספרים ספ-ים, לוקחץ מטפחת
 דכפרים, בב״הכנס ודוקא שירצו, מה בדמיו לקנות פי׳ שרי, שכרא בי למשתי אפי׳ במא״ע זט״ע מכרוהו אבל העיר, אנשי במעמד

 שייך לרבים לה קאתו דטעלמא כיון למכרו, אסור כרכים של ב״הכנם אבל שירצה, מה בב״הכנס לעשות מיתר הלוקח נם יא•
 וכבר לזבוני. מצינא קאתו דידי אדעתא דאמר ג אשי כרב עליו סומכין שכ״ע גדול חכם ע"י חוץ למכרו, וא״א דמי וכדידהי

 טקוטותם למכור שרוצין אדם בני על שרירא רב נשאל ד. עסקינן בכרכים את עיר טיבי ז' מכרו ט״ש שסבר גדול אדם ביה טעה
 לזבוני ב״הכנס מזבנינן וכי ה, טובין חד מצי הוי לשמים ואקדשיה בנייה הד אי בגט׳, דוגמא יש מלתא להא ואמר בב׳הכנס,

 לאקניתא דמי׳ ולא דוכתא בהאי לי׳ דניחא מאן או ללוקח לטיתב אלא זי לקדיש- לאפוקי לאי בעיא והאי ו דקדושה מידי בד.
 תנאי אלא ט בהא וליכא ה דוכתא מההיא חוב פריעת שכן וכל טצ-א דבר דינא שכן וכל לוקח דלקנינהו זבינא וליכא

 על עובר בא״י חברו של תחומו העוקר יא ותני׳ ר. רעך גבול תסיג לא ד:׳ בהון למיקס דחייבין מדינתא דההיא ־-אשינים
 לא אפי׳ יכול יב גבול תסיג לא ת״ל בל״ת, שהיא אבותיו קבר למוכר ומנין תגזל, בלא ובח״ל הגול לא ועל גבול תסיג לא

 אותו בשיטות ואע״פב יג, למכרו שרשאי ברשות קבר באותו מת נקבר שאם להודיעך תנהל, אשד בנחלתך ת״ל בו, נקבר
 וכל משפחה. פגם משום שם בע״כ אותו' וקוברין משפחתו בני באין יד כדאטרינן הפץ שאינו אע"פי שם אותו קובדין האיש

 בדוכתא דרגיל כגון מפורסם שהוא מנהג דנהיגי אלא בי׳ לית ווביני טו היא קדוש ב"הבנס אבל גטי-, קנין שהוא בקרקע וה
 בידיהו מטחי כנישתא בי לזבוני, בעי והשתא מנהג ליכא ואי כמנהג, אידך וקיתיב מדעם לי׳ יהיב עליה, למתב חברי׳ ובעי
 צבור כ״ש למחות, משפחתו לבני אית קנינו, שהוא קברו דהא לחנך, ניהא דלא מאן אדוכתא ולטיתב לובוני רשותא לי׳ ולית

 פורשין ואין הבלים לתוכו טפשילין ואין יהיד, של הספד בתוכו מספידין אין טזי שהרב ב״הכנס אפי׳ קדיש. שהוא בב״הבנס
רן ניחוחבם בריח אריח ולא מקדשיכם את והשמתי שנאמר קפנדחא אותו עושין ואין פירות ע״ג שוטחין ואין מצודות לתוכו

קדושתן
אשכול נהל

 לאו אמרינן לחה בה סייך והלאו בקררע ל״ס דוהשיב עסה ואי ל״ו, ייחא הים׳ וכ״כ שנ״לע במקיס אך! ליקין ולהכי ובשיחפין
 דאהדר היכא ח״ח וקרבן, הוחש לענין בקרקע לההמיר והסיב סייך לא אי אך ולק״ח ? עשה בלא ללאי חשכהח הא נ״לע דיזל

 הוי לא מש״פ פחות נ״ט בסנהד׳ אי׳ וחה״ט הלאו חקן וחהיל ומהדר להברו שניגע' חה דבכל במטלטלין כחי הלאי מהרן להברי
 ל׳ היכה דתוס׳ ועי״ל נ״לע. נחי והוי הקרקע לבעלים אהדר אי חכ״ש חלחא הלי׳ במהילה אלחא לי׳ מהיל שישראל שידענו גזל

 הוי ולא יצא בדיעבד סוכה עלי׳ ובנה ק׳ גזל פ׳ חרל״ז ובהי' א מ״ד. ועב״ב חחנה בעלי׳ שם נשחקע אם נגזלת דה׳ ירוש׳ חייתי
 ועשה חנהלחס הבעלים גרס דעכ״פ לההחיר יש חפלה לענין רבנו כינת ׳ינ דסוכה? פ״ב הרץ כמ״ש ק׳ הנה דלא כיון מה״בע

 שס. חג״א וכ״כ עלי׳ ש״ש המזכיר מנאץ חקרי ח״ח בשנוי, דקני׳ גזל כאן אין ואפאה טהנה סאה בגזל ל׳ הוכה חיס׳ יכ״כ נבלה
 מהס ולמעלה וכתובים נביאים הפרים וטפי טפי, קדוש ס״ת שעל ומטפסת יחרה, קדושה בי יש ס״ח בו שמנית חיבה ירו חגלה ב

 בשס קנ״ג סי׳ בב״י ד שם. ג מהופכים. הלמודים צ״ט ובמנחות חוספחא שהביא ער״סי והלחודי' ול״ח. בקודש שמעלן ס׳'ת
 דאת הא ארסב״נ פ״ג חגלה ירוש׳ ה בירוש׳. ח׳ שכן דעלחא מאחרים מעות קבלו נא הבנין בחחלח אם מהני בכרכי' אך הר״ן
 לקנות קדושים הדמים זט״הע חכרו אפי׳ ור״י כרחב״ס דס״ל נ׳ שכרא? למשהי אפי׳ אחר לעיל יה׳ ו יחיד• של ב״הכנם אחר
 אמחונא. הקדושה לחול צריך לחולין יוצא שב״הכנס דכיון החותר, לענין אלא סכרא לחשתי אמרי ולא חיבה, או אחר ב״הכנס בהם

 שם הלוקח סיעמד לחכור אלא כח״ש אחמון הקדושה חלה דא״כ חיל, לעשותו מרימי למכיר יכיל אס להו אבעי׳ בלא פי׳ ז
 באין קברו החוכר ק' ב״ב דאי׳ כחי ראבי״ה פ׳ פירוח החוכר פ׳ ובמרדכי חצרא. דבר דינא בזה שייך דלא פי׳ ח להתפלל.
 ללוקח, משפחתו בני יחזרו יהדחיס בב״הכנס, אביתיו מקים למכיר יכיל דאינו ה״ה משפחתו, פגם חשים בע״כ איתי וקיברין משפחתי

 א׳. מחקים יותר צריך שאין כיון בב״הכנס חצרא בר דין שייך דאין דעות הרבה קע״ה ובח״מ חכירה, חכירחי כ׳ האי רב אבל
 חחקומו חובו לפרע סיכול פי' דוכתא, מההיא חוב פריעת ומ״ש בסמיך. יעי׳ ב״ח דין דנין יאז משפחה פגם איכא לפעמים מיהו

 בו עישה הלוקח אס היינו דקדושה, מידי במעיח לזבוני אלא ב״הכנס מזבנינן לא בהחלה דמ״ש לחילין, ייצא שמעיה בב״הכנה
 לשלם ויכול קייס, בקדושתו ב״הכנס חקיס הכא אבל המעות, על וע״כ היחל, אמאי ר־ושה רח״בן הרשה דע״ז כחפצי, חולין

 השכנים. הסכמת בלי למכור שלא מחא בהאי ראשונים *תקנת יש אס אלא בדבר אסיר אין ט חובו. אח מחירו חחעית
 סיפטיס. ספרי יא השנהו. אל אבותינו שנהגו מנהג ראית אס ארשב״י עולם, גגול תסיג לא משלי בח׳ דכך עולם, לל י

 חזקה הו״ל א׳, נפל אפי׳ הלוקח בי קבר הליקח שלקחו קידם אס בז״ר פי׳ י; למכרו. שלא הרביע דבר לכל אסמכתא יב
 להוציאו ליחיד וא״א בקדושתו נשאר עצמו המקים טו ללוקח. הדמים ומהדרין ק׳ ב״ב יד עיבר. אינו לי חכרו אח״כ ואס בי,

 מוחין אם רשות לי׳ לית אדוכהא, אחר ולחיהב למכור ינהגו לא אי ומ״מ חכירה, ולאי הנאה טיבת אלא אינה לחברו ומכירתו לחולין,
 להוציאו גחור קנין קנינו ואין קדוש שהוא בדבר מוחין שצבור כ״ש משפחת; בני מוציאין גמור, קנין שהוא קברו חיכר ואס שכניו,
 יצא מאין נסחבכו והמפרשים אריח, ולא סיפא הביאו לא בגח' יז כ״ח. מגלה טז הנאה. טיבח אנא במכירתי יאין לחילין
 סיך כד׳ במקומן חקריבין שוחמין כשהן אך משמע בר״נ, אריח ולא מסיפא שדרש החיים בעץ וראיתי בחרבנן. קדושתן *מקרא
 בנו לא לחה הקושי׳ בזה יישב נ״י עטלינגר חהר״י והר״הג עכ״ל. שיחמין אך קדישתן ס״ח בית, שאין אע״פי מקריבץ עדיות
 המקום ששמם אך ודאי משמע אריח, ולא והשמיחי דכ׳ כיון ק״צ, בעיחאה אך והקריבי המקדש במרים מזבח ואמוראי תנאי

 אחר להקריב רצו לא חש״ה וניסח, ריס לשם סקרבן ח״ו בזבחים דאי׳ וכיין ניסח, ריס חזה יהא לא להקב״ה אלא להקריב מקודש
 לדחוק וצריך הבית• בבנין כבר ועסקו הדביר ע״פי דהיי עזרא, בימי בית, שאין אע״פי חקריבין וח״ש לה׳, נ׳ לריח שאיני החרבן

כתבתי ואני לה'• י״נל ןשה^כ׳ גחי כור3וב לע״ל דשהקד ןכיו הזלב עקרנ נחי בכור י׳ט חכית הש״ה קישי׳ זו לסברא לשב

במבוא
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 אלא טתירא אתה השבת מן לא התם מה תירא/ ומקדשי תשמרו שבתותי את א ואטחנן שומטים כשהן אף לכך קדושתן
 בחרבנו קיים שב״הטק בזמן אלא לי אין המקדש, של שצוה טי אלא מתירא אתה המקדש מן לא כאן אף השבת על שהזהיר ממי
 לא ב"הכנס למכור שמותר ודאמרן לעולם. מקדש מורא אף לעולם דשבת שטירה מה תיראו ומקדשי תשמרו ש׳ את ת״ל מנין

 כנישתא בי אינש ליסתר לא ב טדאטרינן למכור שאסור פשיטא להו לית אי אבל אחר, ב״הכנם להם שיש במקום אלא אמרו
 ודאי אבל הכא, טכ״ש למבני דרעתי׳ אע״ג לפשיעותא, דהיישינן אסור לצלויי דוכתא איכא ואפי׳ אחריתא כנישתא בי דבני עד
 שאסור שאומר מי ויש מיד ובני סתרי ג תיוהא בי׳ אית ואי כט״ש. למכרו כפרים בני רשאים אחר ב״הכנס להו אית אי

 אבן והנותץ השם המוחק ה ואמרינן למקדש קדושתו חכמים ד, דהשוו כיון בנין לצורך שאינו מה בב"הכנם דבר ולהדום לנתוץ
 האבנים ליקח מותר ולבנות לחוור אחר מקום ויש שנחרב כרכים של דב״הכנם לן וחזי אלקיכם. לה׳ כן בל״ת עובר ההיכל מן

 עדיין אם הישן מן בנין צרכי דלוקחין וסתרי, תיוהא בו חזי אי כפרים בשל וטכ״ש ו להו ניחא דכ״ע חדש, בנין ולבנות ועצים
 קלות בהם נוהגין אין ה וב״המד ב״הכנס תנ״ך. להם ולקנות ז ב״הכנס לבנות זא״ז עיר בני כופין מיד. ובונין לבנין ראוים
 ט בהם נאותין ואין וגשמים החמה מפני בהם נכנסין ולא טטיילין ולא בהם ושותין אוכלין ואין בטלה שיחה ולא שחוק לא ראש
 י ולשתות לאכול מותחן ותלטידיהון וחכמים בב״הכנם. לעשות נהגו צדקה של חשבון אבל רשות של פי׳ חשבונות בו טחשבין ואין
 שאוכלין לפי בדיקה צריכין ב״הכנם יב אמרו וכה״ג בב״הכנם הרבה שמתעכבים כיון לתי׳ח דהתירו וג׳ יא . . שאומר מי ויש
 לאו דמטרא, זילחא אתא כי כנישתא לבי עייל ור״א דרבינא והא יג. כנישתא בבי וגנו ושתו דאכלו ואורחים שנה בעבור שם

 יד כנישתא מבי לחברי׳ למקרא אינש איצטריך ואי דאסתנא. כיומא צלותא בעי ושטעתא בתורה שעסקו אלא מטרא משום
 לי אימא בב״הכנס דגרסי לינוקא ליטא לא ואי פסוקא ליטא קרא מתני', לימא תנא הלכתא, ליטא הוא מרבנן צורבא אי מאי?

י״ב. אשרי שג׳ בב״הכנ ולהתעכב לישב שמצור, וניקום פורתא נישהי נטי אי פסוקיך

וצניעות. וערבית מנחה תפלת הלכות
 בנו אין תשובה ? ש״ץ שיוציאם טהו בלחש מצלי אי רטשא עד המנחה ת׳ דטעכבא צבור ז״ל האי ורב שרירא רב נשאל

 טו וחותך וקדושה גבורות אבות ואומר יורד והש״ץ להתפלל, היחידים שטטהרין בישיבה והמנהג ש״ץ, בת׳ צבור לפטור כח
 דעת הקדוש, האל בא״י בנו תקדש גדלך אוטרי׳ ואח״ב וגבורות אבות מתפללין בעשויו״ט החזנים אצלנו מנהג כ׳ טז צמח ורב

 ודאי ה י רב ממר קבלו הראשוני׳ וחזנים הברכות, שאר וכן ין בתשובה הרוצה תשיבנו אצלך הדור הדעת, חונן למדנו וחכמה
 שטתפללין אוטרין יש העת, ודחקתן חטה דמדומי עם בע״ש המנחה ת׳ שאחרו צבור האי רב עוד ונשאל רבו. עד מרבו והוא

י״ח
אשכול נחל

 ב״הכנס לרבות מקדשיכם בת״כ וכך א״מ, מוהשמותי וילפי בקדושתו שחרב ב״הכנס שאמרו מה אך — מרות. ישוב במבוא
 ולטנין ואכילה ושינה ורקיקה מנטל לטנין רבנן בה דאקילו דמצינו מדרבנן קדושתן בישובן אף וב״הכנס במקדש, דוקא דקרא בטלמא, אסמכתא

 שא לאחר שנזרקין ולולבים כסוכה מצוה תשמיש שהיא ודאי אלא קדושתה, פקטה לא הגוף קדושת בב״הכנס אס רמב״ן וכ״כ מכירה,
 כמפריש והוי לק׳( רבנו כמ״ש אחר להס שיש )ומיירי מציתו זמן טבר למכרו כולן וכשדטת ממנו, להנות אסור מצותן ובזמן מצותן,

 ביראים ומ״ש קדושה. בה שאומרי׳ מ׳ ב״הכנס טל קדושה הטילו חכמים הר״ן וכ״כ ט״כ, אוכלו בו שיצא לאחר לז״י, אתרוגים ז׳
 קדש שהן אלו יצאו ביתך שא ממזוזה פ׳ ולישכות הבית הר וה״ג בשאלתות ומ״ש חבר. מצאתי לא מ״הת בב״הכנס גס שצ״ד סי׳

 ביתך מקרי לא טשאוס דחכמי׳ דכיון מ״הח, דקדושתן להוכיח ליכא מזה א״מ, והשמותי שא מקדש אקרי נמי וב״הכנס י״א( )יומא
 ב״הכנס לבנין אבל אלקינו, א״ב לבנות ולנו לכם לא משוס ממנו א״מ הבית בדק לצורך שהתנדב נכרי דמ״ט פ״ח וטרמב״ס לדירה.

 מקדש מדסמיך ולא והשמותי מקרא ששוממין אט״פי קדושתן במתני׳ דאסמך זר״י וי"/ יבמות א מ״הת. קדושתו שאין ש״מ מקבלין,
 מגלה ב ט״ו. שבוטות ד״ש, בנינו שאין למקדש שבת סמיכת דאצטריך וטוד במ״ת. אלא סמוכין ל״ד דהוא בסמוך, כמ״ש לשבת

 טמג״א ו כ״ב. מכות שופטים ספרי ה שחרב. ב״הכנס כדלטיל ד ג׳. ב״ב ליפל, נוטה כותל ג וכל״ב. רי״ף כגרסת כ״ו
 שם י מקשטין. אין ט כ״ח. מגלה ח ב״ב. ריש הר"יף הביאה תוספתא ז ש״כ. מוכרין בו מתפללין אין אס ה״ה י״ב ס״ק קנ״ג
 תוס׳ וט״ש ק״א פסחי׳ יג ט׳. סנהדרין טבור וסטודת פסחים. פ״ק ירוש׳ יב אב״המד. אלא קאי דלא וצ״ל: חסר יא .׳בגמ
 נמי ולת״ח לאורחין, מקום שאין כגון מדוחק אלא התירו לא דכ״ז סבר נמי דרבנו וא לב"הכנס. סמוך בחדר דאכלו ראי׳, שאין

 תפלה. לצורך אלא בו נכנסין ואין יד החמה. מפני לכנוס לת״ח בסמוך אוסר שהרי קנ״א, מג״א כמ״ש תורה בטול מ׳ אלא לא
 וכ״נ רל״ב בב״י זו תשובה פוסק. פי׳ חותך התפלל שכבר ונזכר בת׳ טומד דברכות פ״ד בירוש׳ זה לשון יותר, מתפלל אינו טו

 דיחיד האשכול כ׳ י״א ס״ס לטיל וקשה בי״ח. להפסיק חכמים תקון מצינו דלא חולקי׳ דר״הפ וקכ״ד ס״ט וטב״י כ״ג מגלה מר״שי
 התפללו כבר דצבור כיון מותר יחיד דוקא וצ״ל האי, רב בשם דברכות פ״ג הר״יף וכ״כ י״ח כל טמו ואומר הש״ץ טס מתפלל
 קהל כמהרי״ל נוהגין ואנן התפלה, בחזרת ח״ח נטקרה ש״ץ טס מתפללין כולם אס אבל חכמים, כתקנת והוי חוזר שש״ץ בשטה
 זה, נוסח הוציאו מלבן ולא הדור, דטת גדלך א״ב סדר מציכו זה בנוסח יז .29 דף טי׳ טן רל״ב. סי׳ ש״ן טס מתפלל

 מן מלות איזה היא והיא ברכה, כל סוף מפרש ובירוש׳ וב׳ ברכה כל מטין רב ואמר י״ח מטין שמתפללין אר״י כ״ח בברכות
 ותני הגמ׳ מדאזיל תקן שמואל הביננו אלי׳ בירי וכ׳ ואחרונות ראשונות וג׳ באמצט א׳ ברכה הביננו אמר ושמואל וחותם, הברכה

 נוסח אומרין הי׳ שמואל קודם נמצא וכו׳. הביננו כשאומר די כולה להזכיר נריך לא מתוקנת היתה כבר ואס לסיפא, מרישא כולה
 כ״ט נדף דאביי הביננו כלל התפלל לא ואולי כבסמוך. גאון יהודאי רב ביד ונשאר וחותם, ב׳ כל מטין רב מרמז שטליו הידוע



וצניעות. וערבית מנחה תפלת הלכות האשכול, ספר 50
 בשבת. י״ח משלים אי לן איכפת לא הוא דעראי כיון והאי א י״ח להתפלל טורח משום אלא ברכות ז׳ תקנו לא כי כדינן י״ח

 והשיב השמש. שבא שמרגיש ברכה באיזה שפוסק וי״א ואחרונו׳ ראשונות וג׳ ת' שומע וי״א ופוסק, ראשונות ג׳ שאומר וי״א
 ע״פ. נופלים ואין א שעת דחיקא אי טנהגא הכין משלים השמש בא ואם ברכות י״ח לומר רווח ערבית עונת עד שטש בא מתחלת

 זה וכל ב הביננו וטתפללין טזה גדול הדחק שעת לך אין י״ט או שבת וחלת א״א ואם גומרין, לגמור אפשר אם נוהגים ואנו
 הכריעות במקום יעמד בתפלה, לעמוד וא״י חולה שהוא טי בלילה. אפי' גומר בחול אבל משונות תפלות דאיכא שבוי״ט בהכנסת

 בין יחיד האי רב כ׳ הוא. יהיר פסיעות ג׳ על שמוסיף מי ולימינו, לשמאלו שלו׳ נויתן ג. ויתפלל ישב לו א״א ואם פסיעות ולג׳
 ה יפה מנהג אינו אלק׳ ה׳ אני ואומר וחוזר ק״ש שמשלים וש״צ ושתיק, ד אמת אלק' ה׳ אני מסיים בצבור או לחוד דמצלי

להיות בקול ואומר רגליו על עומד אח״ב יושב, בין עומד בין ט״מ אתכם הוצאתי אשר עד נמוך בקול ק״ש אומר שש״ץ ומנהגנו
התפלה מן פטורין ומשמשיו הוא חליו עליו שכבד חולה ו. הברכה ומסיים דיא״שיה "ט נקי ו אמת אלק׳ א״ה לא׳ לכם

פטור משטרו שאינו אע"פי מתו או מתו שאינו אעפ״י המת והמשמר ז. חייבין ומשמשיו פטור הוא מצטער אבל מסוכה, גמרינן
גבי׳ למקרב שרי חשוב אדם קבר עוד וכ׳ ט, לק״ש ד״א תופס דטת קורא לד״א חוץ ומשטרו ח התפלה ומן הק״ש מן

 העיר, ברחוב פי׳ בבקתא דטצלי מאן עלי חציף יא ר״ב אמר י. לרש לועג משום בי' ולית ד״א תוך ולהלוכי
 בה. לן לית ומצלי דמבנשי צבור אבל יחיד וה״ט ,לרבים תפלתו שמראה ועוד ,אותו מפסיקין ושבי׳ שעוברי׳ מפני
 אף רי״א ענני, ויאמר ויגש המנחה בעלות ויהי שג׳ במנחה אלא נענה לא שאליהו מנחה בתפלת זהיר יהא יב לעולם ר״ה אטד

 אהדדי ול״פ ואצפה. לך אערך בקר שג׳ שחרית בתפלת אף אמר רנ״בי ערב, מנחת וגו׳ קטרת תפלתי תכון ׳שנ ערבית בתפלת
 תפלתו אין בתפלתו המאריך כל יג. . . . מנחה ושוכח בט״וט היום כל ולעסוק מביתם לצאת ב״א דדרך אטנחה, טוהר חד

 דאטר והא יו. בב״הכם והטאריך טו בשולחנו והטאריך בתפלתו המאריך טו אדם של ימיו טאריכין דברים וג׳ יד ריקם חוזרת
 מזכירין דברים ג' אמר יצחק ור׳ יח לב מחלת ממושכה תוחלת שג' לב כאב לידי בא סוף בה ומעיין בתפלתו המאריך ר״יו

 אלא בה מעיין דלא הא כ בה דטעיין הא קשי׳ לא תפלה, ועיון לשטים חברו על דין ומוסר יט נטוי קיר אדם, של עונותיו
 לברך ברכה של כוס קורא, ואינו לקרות ס״ת לו שנותנין טי אדם של שנותיו מקצרין דברים ג׳ לשמים. בבונה ומאריך מתפלל

 ויצעק דב' צעקה מטות, תציל וצדקה דב׳ צדקה הגזרה רוע טבטלין כב דברים ד׳ כא. ברבנות עצמו והמנהיג מברך ואינו
 בן, לך טמנה נתתי וגם אותה וברכתי בתרי׳ וכ׳ שטה שרה כי שרי תקרא לא דב׳ השם שנוי יושיעם, וממצוקותיהם ה׳ אל

 גדול, לגוי ואעשך והדר מארצך לך לך דב׳ מקום שנוי אף וי״א הרעה, על ה״א וינחם מעשיהם את א׳ וירא דב׳ מעשה שנוי
 הכל שיהא יבקש ולעולם מלמעלה, צרים לו אין למטה כג בתפלתו כוחו המאמץ כל ליה. אהני׳ ישראל דארץ זכותי׳ ואידך

 מאריך ואינו שחוטף הגאון פרש חטופה, אמן יענה ולא כה ושנותיו ימיו לו טוסיפין באמן המאריך כד. למטה כוחו מאמצים
 שחוטף חטופה פרש צדק כהן ורב הנו״ן. או האלף מוציא .ואין שקוטף קטופה, אמן ולא כו לנו״ן ט״ם ובין למ״ם אלף בין

לבך כונת אם כן. לו יפה סימן בשלו הימנו נוחה עצמו שרוח כל לשנים. אטן שפוסק קטופה הברכה, גמר קודם אמן ואומר
לו כופלין האמת, דיין הרעה על שמברך פי׳ כט בצערו שטים שם המשתתף כל כח תפלתך שנשמעה מבושר תהא בתפלה
שג׳ צרה ביום לעמוד כח בו אין קלה טטצוה ואפי׳ טד״ת עצמו הטרפה כל לך. ל תועפות וכסף בצריך שדי והי׳ שג׳ פרנסתו

התרפית , ,
אשכול נחל

לא ורבנן מיובא בר דגברא הברכה גומר בשבת מול הזכיר כ״א ברכות א הברכות. שחדלג מפני פר״שי הבינגו דחצלי אמאן לייט

ומומך. וקדושה גבורות אבות אומר א״א זה גס ואס דמק. בשעת מ׳ הביננו כ״ט ברכות ר״יף וכ״כ ב שבת. כבוד מ׳ אטרמו
אפשר פרושו, ל״י ו ס״א. עב״י שס כדאי׳ ב״פ אמת לומר שאסור מטעס גס אפשר ה י״ד. ברכות ד ל׳. ברכות ג

 משוס פטור בסוכה כ״ה סוכה ן אדיר. ישר טוב קייס נכון ויציב אבודר׳. עי׳ ויציב שבאמת שבמיס לט״ו סימן שהוא
 הוא המולה שכבד במולה לכן פמ״ה במצוה העוסק שנינו סוכה במס׳ שכונתו ונ׳ מיינין. בתפלה י״ל א״כ תדורו, כעין תשבו
זה. דין ל״ש מכוני לא דבלא״ה ולדידן יתפנל. אנ מיושבת דטתו שאין כל ס״ה מערובין דפטור ומצטער ופטורין למשמשיו צריך

מטרידו אינו זו ומצוה ומשמרו לד״א מוץ לעמוד ויוכל העכברי׳ מן דמשמרו דמיירי ונ׳ י״מ ברכו׳ כן משמע נא ט י״מ. ברכות ח
אמרינן ולא שניהס לקייס אפשר חקרי היא, קשה שעבודה קבר במופר כמו מטרידתו, המצוה אין אס כ״ה סיכה כתוס׳ וס״ל

בשס דנרכות פ״ג מביא דר״יף ונ׳ י״מ? ברכות יהונתן ור׳ ר״מ פשיטא י ביותר. מטרידתו אמת אס אלא ח״המ פטור ע״במ
 התיר לא האי רב י״א מיהו כונתו. שזה ואפשר המת, אצל אוחרין דעלמא חילי אבל לד״ת אלא נצרכה לא ג׳ דדף ל״ק ר״ה
 אשמרית מזהר מד להשלים: ונ״ל מעט מסר הטור. וכ״כ יג וי״ו. ברכות יב ל״ד. ברכות יא לד״א. מוץ אלא דעלמא מילי

 היום מטורמ שיגע כיון אערבית מזהר ומד א/ בסי׳ הטור כמ״ש ותפלה ק״ש זמן ועובר ממטתס לקוס צער עצלנים דלכמה
 הגוף. שחנקה היא רפואה יו עניים. יבואו כך בתוך טז נ״ד. שס טו ל״ב. שם יד ע״ב. ד׳ כדאי׳ ושוכת שינה צער איכא

 מלשון פרש״י ממושכה תומלת חדה׳ ויליף נעשה צא אס לבו וכאב בכונה שהתפלל לפי בקשתו שתעשה ביותר ומצפה שמעיין יח
 שמברו בזכותו בוטמ לשמיס מברו על דין החוסר וכן מעשיו למעלה חפשפשין כן וע״י בצדקו ובוטמ סכנה מקום יט משה. וימל

 אוכל אדס מכ״ז שבת דאחרו תפלה ועיון במעשיו. דחפשפשין לב כאב לידי בא זה בקשתו שיעשה ביותר מצפה כ ע״י. יענש
 מנהיג מברכיך, ואברכה בברכה מייך. היא כי כ׳ בתורה כא ל״ב. ברכות תוס׳ לשמים לבו שמכוון פרושו בע״הז סירותיהן

 לאחיו קודם שמת אמיו וכל יוסף וימת קרא קמ״ל מאי דאל״כ ברבנות עצמו שגהיג לאמיו קודם חת שיוסף ממה למדנו ברבנות
 שיעירוהו כד הצרה. שבאה קודם להתפלל מקדים פרש״י מ״ד סנהדרין כג ש״א. ג׳־ד חקרעין ט״ז ר״ה כב ב״י. וימותו הו״לל

 מבקש שאין פרושי פכ״>? דר״נ אבות כד נכס. ומטפתס כ״א שופטים כמו כו ח״ז. ברכות כה הצרה. באה שגא עד להתפלל
היריעה, את וכפלת כפילות לשון תועפות ל ס״ג, ברכות כט דברנות, ס״ה ירושל׳ כח לכאן? שייך איך ל״י שנידו. מחה יותר

 ח׳



וצניעות. וערבית מנחה תפלת הלכות האשכול, פפר
 ומחצה, שעות משש ב גדולה מנחה זמן — א. תפלתו שנשמע מבושר ומתפלל וחוזר המתפלל כחכה. צר צרה ביום התרפית

 ומחצה, בז׳ וקרב ומחצה בשש התמיד נשחט ג בשבת ע״פ בחל בפסחים ואטרינן ולמעלה, ומחצה שעות מט׳ קטנה ומנחה
 הערב, עד ולרבנן אח״כ מנחה מתפלל לא יהודה ולח י״ב, לשעה קודם שעה רביעית עד מגיע המנחה פלג אדינא. לה דמוקטינן

 עד אלא מנחה לעולם טתפלל ואינו יהודה כר׳ דעביד ומאן ד עביד כטר ודעביד עביד כטר דעביד הלכתא אתמר דלא וכלן
 בצ״הב. ערבית וטתפללין ערב עד ט׳ מתפללין כרבנן דבר עטא כ׳ האי ורב ערבית, תפלת ואילך טשם להתפלל יכול ה פלג

 עד ו למנחה ממנך הספר לפני אדם ישב לא — נהיגי. לא ואנן לחובה. קטנה מ׳ ואח"ב לרשות גדולה מ׳ מתפלל עם ומעוט
 ואין לק״ש טד״ת אפי׳ וטפסיקין מפסיקין, אין התחילו ואם לדון, ולא לאכול ולא לבורסקי ולא למרחץ לא יכנס ולא שיתפלל,

 שהי׳ באסור בהתחיל טפסיקין ואין טפסיקין וההוא לתפלה. אף טד״ת טפסיקין אנו אבל אוטנתו, שתורתו מי לתפלה מפסיקין
 והאי ן. בהיתר התחיל אפי׳ להפסיק צריך להתפלל אח״כ שהות ליכא אי מיהו לתפלה, מפסיק אינו ואפ״ה הטצוה לזמן סמוך
 בטנחה מתני׳ אדחי, המנחה קורם לטעום אסור דאטר דרי"בל כיון ה שאומר טי ויש הוא. גדולה דטנחה אסיקנא למנחה סמוך

 אסור תספורת והתחלת ט סעודתי׳ לי׳ טמשכה דלמא אסור גדולה למנחה סטוך קטנה סעודה אפי' כ׳ יצחק ר׳ והגאון קטנה.
 טשיניח תספורת והתחלת מפסיק. אינו התחיל ואם יא אפי׳ אסור ולטרחץ הזוג ישבר שטא גזרה י שאינו דידן תספורת אפי׳

 התחלת לאומנותו, זרועות בתי טשיקשר בורסקי התחלת מטנו, טעפרתו משיעביר מרחץ התחלת ברכיו, על ספרים של טעפורת
 יב רבו אחורי או רבו כנגד אדם יתפלל אל אריא״ר חגורה. משיתיר חגורה התרת בלא אוכלין שאין ובטקום ידיו, טשיטול אכילה

 לו שעושה כלומר רבו של ישיבתו על והחולק רבי, עליך שלו' אומר ואינו אדם ככל כלוטר לרבו, שלו׳ הנותן וכן כן, והעושה
 רהתפלל שרי חבר ותלמיד מישראל, תסתלק ששכינה גורם יד רבו טפי שמע שלא דבר והאומר יג רבו רשות בלא לעצמו ישיבה

 הכנס בב בצבור אבל ביחיד ודוקא טמנו. יתחבא אלא כחוצפא, דטחזי שרואה במקום רבו כנגד יתפלל דלא והא רבו. בצד
 4טיתה דחייב לפניו בהוראה דאפי׳ עדיף שטים כבוד הצבור עם להתפלל דטצוה כיון בזה, לדקדק א״צ וטתפללין עומדין שהכל

 טז גטרא גמרא אם משנה, משנה אם מקרא, מקרא אם מטנו חכמתו שרוב היינו שאמרו רבו וכנגד טו. שרי מאסורא לפרושי
מנחה של א׳ תפלות ב׳ לפניו היו יח. למד לא שדוד כבוד בו לנהוג חייב וכו׳ אחד פרק מחברו הלומד ין שאמרו כההוא ולא

וא׳
אשכול נחל

 סס ב א״ה. וקרם וגו' ה׳ אל קוס שג׳ ויתפלל יחזור נענה ולא התפלל ל״נ וננרכוח מצאתיו, לא זו בצורה א ותעיף. ת׳
 כדי לאתרה התקינו מקדיחין דזריזין ואע״ג ומחצה, מסס שנ״הע תמיד מצות נ״ח פסחים כדאי׳ סבת בערב צ״ל ג ע״ב. כ״ו

 אחר מנחה זמן דעקר קמ״ל רבנו סהחריך במה ואפסר אדינא. אוקמי׳ ובע״פ להקריבם תסור התמיד דאחר נדבותיהם סיביאו
 דודי הביא וכך ר״הפ דעת סכן נתן ר׳ נמסנת והרחיתי הוא, תשנ״הע זמן דלדינא לקחן וכמ״ש ועור ר״אס כדעת ומחצה וי״ו

 תכונותיו בסיף הרי״ף וכ״כ כרמב״ס ונא מ״ג להתפלל מעונם מנהג בספרד סהי׳ סהעיר מנח סרס הפרחון דברי דוד יד בעל
נ״ג בסנה תמיד הקרנת קודם מנחה התפנלו המקדש נזמן שאף מצאתי סס שכתנתי מה ומלבד גדולה. מנחה סמתפלל

משם מוסף, לקרבן משם שחרית, לתפלת מסם סחר, של לתמיד מ׳ שעה שינה, ראינו לח נ״הש בשמחת שמחין כשהיינו ארינ״ח
 היח שרשות ערנית ח׳ הזכיר )לח נ״הש, לשמחת משם שנ״הע נתמיד משם מנחה, לתפלת משם לנ״המד, משם מוסף, לתפלת

ערבין ישראל דכל מוציא שיצא אע״פי כ״ט ר״ה מ״ש ס״ך דנא נקי, אינו להוציא חוזר ש״ץ חין זה ומטעם במקדש. התפננו ולא
שחרית, צת׳ קודם ש״ם תמיד לתפלה, הקרבן הקדים הקרננות בכל מחויב(. נקי האינו ואין הוא רשות דהכא ז״בז,

 והניאו ר״ה נסם נסמוך נמ״ש גס הקרנתו. קודם שהתפנצו ש״מ לתשב״הע, הקדים מנחה תפלת אבנ לת״מ, קודם מוסף קרבן
 ס״ל שרבנו תראה ולקמן כ״ז ברכות ד לחובה. להתפלל צריך ח״ג נדנה, ת׳ שמתיר לר״יף אף הוח נהפוך הרא״ש כ׳ הרמב״ה,

 אחר ח׳ לפעמים מתפצל אס אנל ה שהארכתי. נספרי ועי״ס לילה הוי לא ערנית של ק״ש נענין אבל מנחה, ח׳ נענין דוקח
 בהיתר ובהתחיג ז י״א. עד ע״ב ט׳ מדף שבת ו תר״י. כמ״ש זמן באותו ערבית נהחפנל יכול לח כרבנן מנהגו הרי פלג
 לטעוס אפי׳ דאמר רינ״ל דברי לולי קטנה מ׳3 לאוקי בעי דש״ס כיון הרז״ה, ח כר״ן. ורבנו להפסיק, ח״נ לק״ם מפי׳ שהות ויש

 ברכות נדוכתין מדחי דרי״נל וכיון גדוצה, בח׳ אוקי להכי שרי, טעימה מכ״ש מפסיק אינו התחיל דקתני וצמתני׳ אסור מנחה קודם
 ש״ז. עקר בצד ש״ז ראשו אלעשה בן כתספורת י בסמוך. מ״ש וכן שם נגח׳ כראב״י ט קטנה. נח׳ כפשטא חתני׳ כ״א
 טעמא חזי דנחא דין לגמר אפי׳ לדין ולא ויטרד, בזביניה הפסד ימצא שמא נעלחא לעיוני אפי׳ לבורסקי ולח יתעלף. שחח ג׳ להזיע, יא

 נ״ל חרבו? שמע שנח מה אמר שנח כ״ו סוכה דר״א רבותא מאי, א״כ ק׳ יד דת״ת. פ״ה רמנ״ס וכ״כ יג כ״ז. ברכות יב דינח. דסתר
 ששכינה ערס אמר ובזה מרבו ששמע יחשבו סתם שאחר מה דכל אמרו, שם שיזכיר עד מרבו שמע שלא דבר יאמר לא הרמנ״ס פרש להכי

בפ״ר הג׳ מורה נ״ח ברכות לסמואל עלי מ״ק א״כ מקשי׳ ס״ג. ערובין טז מרבו. מש״ש דבר אחר לח ר״א אבל מסתלקת,
אסור עבודה בשעת שלח ולרמנ״ס כלאיס בהן ויש כ׳ בגדי בעי כהן בעי שחיטה דאי עביד, מאסורא נפרושי מיתה, וחייב את
 בו וגער תנחידו רבינח וראה הרב בפני אסור שעשה באחד מיירי בערובין ולק״ח כהן? בעי דלח לומר והוצרך ללבשס, לכהן

 הדרן ע״פ, צעשות רוצים אחרי׳ ובין הוא ובין בהוראה נכשל עצמו הרב אס אבל רבו, כ׳ נגד קצת שהוא אע״פי דשרי, ואמרינן
אחר שעצי וכיון בפניו נהורות אסור אבל ל״נ( קדושין באביו )כדין רננו למדתני לו אומר ד״ת על עונר רנו ראה רמ״נ שבסי׳ לדין

ע״נ כ״ה יומא דאחר למאי וע״יל בת׳. כחונ כך או רננו נמדתני כך דה״לל מהנפ״ר, ודאי כהן א״צ השיג והוא כהן קראו
 כיון נ״כ נצנים הונרך השוחט הכהן עלי דלסנרת שפיר אתי נלא״ה הדס, מקבל נמי הי׳ שהשוחט פשיטח בכהן השחיטה הוי אי

 נ״ד חנא מחחיתפנ יח פ״ו. אבות ין ל״ג. מב״מ נחד טז שמעתי. מאסורח, לפרושי כאן וליכא הדס, מקבל הוא דתו״ח
 הבדי׳ בין חרב כ׳ הנא ביחיד עסקת לחה אחר יחידי, בתורה עוסק דוד שמצא פר״שי דברים נ׳ אלה ומיודעו. אנופו רבו קראו
פחד. לשון נרגש נהנך ב״א ול׳כ נחורא לכנוס צריך תיראו ומקדשי כ׳ א״ל זקופה, נקומה לנ״המד נכנס ס״ג( נרכות )ע׳ ונואלו
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 דומן ואע״ג ב איירי גדולה ובמנחה א קודם תדיר תדיר, ושאינו תדיר מוסף מתפלל ואח״ב מנחה של מתפלל טוספץ של וא'
 יתפלל שחרית, התפלל לא שתים, שחרית יתפלל ערבית התפלל ולא ג טעה ומחצה. משש מתחיל זמנה עקר למנחה, מובא
 נ׳ עליו במזיד אבל בדשכח, ודוקא קרבנו, בטל יומו עבר משום בזה ואץ שתים, ערבית יתפלל מנחה התפלל לא שתים, מנחה
 שבח מנחה התפלל ולא טעה וכן שבת, של שתים ערבית מתפלל ע״ש מנחה התפלל ולא טעה וגו׳. לתקן יכול לא מעות

 לט״ש, לו עלתה שניה בשני', והבדיל בראשונה הבדיל לא ואם בשניה, מבדיל ואינו בראשונה מבדיל חול, של שתים מ״ש מתפלל
 דבתרייתא גלי בקמייתא ולא בשניה דאבדיל וכיון ברישא, בשעתה חובה תפלת לאקדומי ד דמבעי׳ לו, עלתה לא ראשונה

 למעבד אבעי׳ דלא אע״ג בתרוייהו אבדיל ואי ברישא. שעתי׳ חובת לאקדומי כדי אחריתא צלותא למהדר ובעי ט״ש, לחובת
 טחזירין אין הדעת בחונן הבדלה אמר ולא טעה דתני׳ לי׳ מהדרינן לא טיניהו בחדא אבדיל לא נטי אי לאהדורי, מחייב לא הכי

 אי לתשלוטין י״ח ומתפלל חוזר לטה לטידק ואיכא ה. מתיובתא אסיק דלא כיון האי רב ב״ב הכום. על לאטרו שיוכל מפני
 שפיר דלאו כיון ה״ט מידי, השתא מוסיף ולא בראשונה הבדלה בלא זו תפלה התפלל כבר הא בראשונה, ולא בשני׳ אבדיל

 מתפלל ויבא, יעלה דר״ח במנחה שכח אם וה״ה לתשלוטין. עדיין התפלל לא כאלו הוי חובה קודם תשלומין שהתפלל עביד
 בה ששכח תפלתו על מידי מוסיף ולא ויבא, יעלה בה להוסיף יכול דאין אע״ג לתשלוטין, והשני' שתים, דחודש ב׳ יום בערבית

 שבת למנחה התפלל אם וה״ה כלל. התפלל לא כאלו הוי י״וי, בר״ח הזכיר שלא מי יי״ח לא שאטרו כיון מ״ט ויבא, יעלה
 לא כאלו בשבת שהתפלל י״ח דתפלת שבת, מזכיר אינו נטי שבתשלוטין אע״ג שתים, ערבית מתפלל שבת, הזכיר ולא י״ח הפלת

מפני אימא אלא יכול, תיטא לא הכוס, על לאמרה שיוכל מפני חוזר אינו בתפלה הבדלה הזכיר לא דאטר והא ו. דמי התפלל
בתפלה גם להבדיל שצריך תחלה הכום על הבדיל אם וטכ״ש ז הכום על להבדיל צריך בתפלה שהבדיל דאף הכום על שאמרה

 יוטו ועבר מוסף התפלל ולא טעה ט. לראש חוור ובזו בזו טעה ואם ח הכום על גם תקג׳ והדר בתפלה הי' תקנתא דעקר
 התפלל ולא שכח י. היום כל ויתפלל הלואי שאמרו י״ח לתפלת דמי ולא ליומו מיוחד קרבן נגד דטוסף תקנתא, לי׳ דלית לן הזי

תקנתא. רבנן עבידו הסמוכה תפלה בזמן דוקא תקנתא לי׳ דלית רבותא אמרו ערבית זמן עד נזכר ולא שחרית
בי וישטחו הלכה בדבר אכשל שלא ה׳ מלפניך יה״ר לב״המד בכנסתו קצרה תפלה מתפלל הי׳ יא ב״הק נחוניא ר׳ לן/

 בהם, ואשטח בהלכה חברי יכשלו ולא וכו׳ אסור מותר על לא טמא טהור ועל טהור טמא על אומר שלא יב חברי
 אנילדי׳תוהם משכימים, והם משכים שאני קרנות, מיושבי ולא ב״הטד מיושבי חלקי ששמתי ה׳ לפניך אני מודה אומר וביציאתו

לדברים
אשכול נחל

 שחייב למדנו האיך מקשים ברנש. נהלך א׳ ביה נמתיק'סוד׳ יסדו אשר ומיודעי אנוכי כערכי אנוש ואהה הקרא על שסמכו וג׳
 וכשלמד רבו, והיינו סכמה ואאלפך מלשון אלופי קראו א׳ דבר כשלמד ול״ק נ״ד? למד שהוא מדוד א׳ דבר למד אס כבוד בו לנהג
 על ה׳ ארון וירכיבו ראה אחיהפל דסלק: בירושלמי כ/ שני ערך ובערוך כתרגומו. וידועים סכמיס מלשון מיודעי קראו ב׳ דבר

 י״א( מכוח )ע׳ בההוס ונמשדי נחספא שס לכתוב למדהו שיהין דוד שכרה ובשעה ישסו, בכתף נתן לא קהה לבני ליה אמר עגלה
 הק״בה ואמר ומריא, שור ויזבח כ־כ' לפניו שיזבס אחיהכל א״ל פרץ ה׳ ופרץ עגלה על הארון כשהרכיבו אי׳ שלנו דבירושל׳ ותימה

 נשאו ומריא שיר ויזבח דכ׳ דבמקוס קשה בלא״ה מיהו ישאו בכתף וגו׳ קהה ולבני לו אמרה נא יודעין כהשב״ר דבר לאחיתופל
 יודעין ל״ה( בסטה )כדאי׳ שתשב״ר דבר לדוד הק״בה אמר שצ״ל ברור אבל זאת? גס למדו וא״כ כפר״שי ס הפיה נ על הארץ

 ישסו בכתף דכהיב ידע הוית לא ידעין דמניקייהו מיליה פרץ, ה׳ שפרץ אסר לו אמר אחיהופל אבל ישאו, בכתף ונו׳ ידעה לא
 סיכה נ״ו, סוכה דקיי״לן, אע״ג כ״ס, ברכוה א הרגיש. לא ופ״מ משובש, ונוססנו בספרי הוא וכך בילקוט ירושלמי נוסח וכך

 מוסף אבל רגליס, לכתה שהוא זמן נגד היוס סובה נקרא מיוסד לרגל שהוא סוכה שאני מהדיר, עדיף היום דסיבה לזמן קודס
 מנסה כסכמיס שהלכה ר״יו קת״ל מאי פ״י קושי׳ ומיושב׳ צ״א זבסים ע׳ מהמיד יוהר היוס סובה נקרא צא ור״ח שוי״ט בכל דחי׳

 פליגי ואי מנחה, ואס״כ מוסף של מהכלל ר״יא עלה דקהני ב היוס. סובה מוסף מקרי דלא קמ״ל שפיר דתדיר, פשיטא קודם
 למה פריך גת׳ ה ור״יף. האי רב לשון ד כ״ו. ברכוה ג שעוה. ז׳ עד דחמר מוסף זמן לר״י עבר כבר הא קטנה, במנחה
 כיון אמר וע״ז קשי׳, ומסיק הכוס על לאמרה שיוכל א״ח בהפלה הבדלה אמר לא וההני׳ דמי הראשונה צני כלא בראשונה ולא בשני׳ הבדיל

 שהבדיל ובשני׳ לחובה בראשונה כוון ודאי אס האחרוני׳ וכ׳ בפניס. כמ״ש וכו׳ גלי בשני׳ דאבדיל כיון לחרוצי איכא )כצ״ל( נהיובהא סליק דלא
 וא״ל בנדבה שיהפלל הפוסקי׳ והכריעו בתשלומין. מידי ארויח דלא כיון סלקו צרפה וחכמי פרובינצא סכמי כ״נ ו אצ״ל. להשלומין בה

 מבדיל, טעס דקיי״לן אע״ג הכוס על הבדלה קודס טעס וגס בהפלה אמר לא אס ט שס. ח ל״ג. דף ז ק״ס. סי׳ לסדש
 שמעחא: הוצעה שכך ונ״ל ב״י, ותמה דש״ס זה דין הביא לא רמב״ס ומבדיל. ומתפלל חוזר טעס כדין שלא כיון ק״ו, כסחים

 אין בתפלה הבדיל לא אס הברייתא פרוש דס״ל נ״ל טעמו הכוס, על שיבדיל ממי יותר משובח בתפלה המבדיל אריכא אחא חגי
 תקנחא כעקר דעביד בתפלה הבדיל אס הש״ס מסיק ולדידי׳ תלי׳ ובדידי׳ שיכול כפשוטו הכוס על לאמרה שיכול מפני מסזירין

 קודם טעס וגס בהפלה הבדיל לא אס מהו, ובזו בזו טעה ששת מרב ל״ס בעי וע״ז שא״צ. ברכה משוס הכום על להבדיל אסור
 על להבדיל ואסור ויתפלל, שישוב לראש יחזור והשיב בכוס, או בהפלה ויבדיל התקנה לעקר יחזור אמרינן מי הכוס, על שהבדיל
 רב לשטח זה וכל מבדיל(. אינו טעס ק״ו פסחים מ״ד )דאיכא טעם אס צ״ש הכוס על והתשלומין בתפלה הבדלה דעקר הכוס,
 צריך בהפלה המבדיל מאי, הלכתא לרבא רבינא א״ל בגת׳ קאמר ושוב בתפלה. והעקר הכוס על אסור בחפלה המבדיל אחא

 לעקה לחזור צריך שטעם כגון כראוי התשלוחין עשה לא ואס לחשלומין, אלא ואינו טפל דהכוס אחא כר׳ או הכום על להבדיל
 אנא לתפלה חוזר אינו ובזו בזו טעה כר״א דלא ממילא א״כ שחן, ושניהם הכוס על להבדיל גס צריך בהפלה המבדיל רבא והשיב
 שם יא הסמוך. דין וכן הים׳ כ״כ י לראש. חוזר בז״ובז טעה רמנ״ס הניא שנא ומיושב מבדיל, טעם דקיי״נן הכום על מבדיל
הכשל לא א״כ טהור טמא על אומר וצא וישמחו אכשל שגא בנח׳ לגרסתנו אבל וכו׳ טמא טל אומר שנא השמחה יש כ״א*

 וישמחו
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 שג׳ שחת לבאר רצים והם ע״הב לחיי רץ אני ט״ש, אינם והם שכר ומקבל עמל אני עמלים, והם עמל אני בטלים, לדברים

 י״ח מעין אומר יהושע ר׳ י״ח, מתפלל יום בכל ב אומר ר״ג א. בך אבטח ואני ומרמה דמים אנשי לב״ש תורידם א' ואתה
 והנפוצים ארצך בנאות דשננו ממכאוב רחקנו גאולים ולהיות לנו לסלוח ליראתך לבבנו ומול דרכיך לדעת ה״א הביננו והיינו:
 לדוד קרן ובצמיחת והיכלך עירך בבנין צדיקים וישמחו ידיך תניף הרשעים ועל ישפטו, דעתך על והתועים כנפות מארבע תקבץ

 ומציל פודה וצוקה צרה עת בכל עונה ה׳ אתה כי תשמע אתה נדבר טרם תענה אתה נקרא טרם משיחך ישי לבן נר ועריכת
 ודוקא ד שיתפלל קודם כלום שיטעם לאדם אסור באבות. לכוון יכול אם רבואתא וטוקי ג . . . לעולם תפלה. שומע ברוך
 צרכי קצרה: ת׳ מתפלל ו וליסטים חיות גדודי במקום המהלך ה. טועם שעלה קודם אבל הוא תפלה דומן ע״הש שעלה אחר
 חפלה. שומע ברוך עשה בעיניך והטוב מחסרה די גויה לכל פרנסתו כדי א׳ לכל שתתן ה״א יר״ט קצרה ודעתן מרובין יש׳ עמך
 הדרך, תפלת וזהו וצא, בקונך המלך לדרך יוצא וכשאתה ז תחטי ולא תרוי לא תחטי, ולא תרתח לא יהודה לרב אליהו אמר
 הולך שהוא ואף צבורא בהדי נפשי׳ אינש לישתתף לעולם אביי דאמר בל״ר ואומרה בש׳ית. וכו׳ לשלו׳ שתוליכנו וכו׳ יה״ר
 ח פרסה דטטי עד . . . מפרש איכא פרסה, עד בדרך שהחזיק לאחר ואומרה אחרים. בדרכי׳ הולכין אחריני כמה לבדו

 כר״ח מהלך, אטר ששת דרב אע״ג מעומד מתפלל הדרך ות׳ יתפלל. לא מעירו רחוק מפרסה פחות אזיל אי דמפרש ואיכא
 ותלת קטייתא תלת בעי הביננו ט. רע תקרי אל טוב מהיות לדידי אוקטן לשמעי׳ ואמר לי׳ חש דר״ש קיי״לן, מעומד דאטר

 מתפלל הביננו לאצלויי, צריך לישוב מטו וכי ובתרייתא קמייתא תלת בעי לא קצרה תפלה להתפלל, א״צ לישוב מטי וכי בתרייתא
והגיע חטור על רוכב הי׳ י. בו וכיוצא במדבר המהלך הדחק בשעת אלא הביננו מצלי ולא מהלך, אפי׳ קצרה תפלה מעומד,

הי׳ קדשים, קדש בית כנגד לבו יכון יכול אינו אם ירושלים, לצד פניו יחזור חמורו, שיאחז טי שאין לירד יכול אינו אס ירד ז״ת
 אל והתפללו שג׳ שבשמים אביו כגגד יכוון הרוחות לכוון יכול שאינו וטי סוטא ת״ר יא. ק״ק בית כנגד לבו יכוון בספינה יושב
 עומד הזאת, עיר אל והתפללו שג׳ ירושלים כנגד יכון בא״י עומד ארצם, דרך והתפללו של א״י כנגד יכון בח״ל עומד ה׳.

עומד הזה, המקום אל והתפללו של ק״ק בית כנגד יכוון בב״המק עומד הזה, הבית אל והתפללו של ב"המק כנגד יכון בירושלים
הופך לא״י בצפון עומד נמצא הכפרות לפני עומד כאלו עצמו יראה הכפרת אחורי עומד הכפרת, בית כנגד יכון יב ק״ק בבית
 למקום, לבם מכוונים ישראל כל נמצאו למערב, פניו הופך בטורח לטורח, פניו הופך במערב לצפון, פניו הופך בדרום לדרום, פניו

 לשון ותל יג אליו פונין פיות שכל הגרסא ועקר בו, פונין שהכל תל לתלפיות, בנוי צוארך דוד כמגדל קרא, מאי אבין ר' ואמר
אוטרין ואח״כ ע״פ נופלין מנחה ת׳ כדמסיים — תל. ונעשה הי׳ יפה תלפיות נטי .ואמרו יד עולם תל והי׳ כענין חורבה

ואנחנו
אשכול נחל

 הכתה גרסו. והר״יף בגת׳, אינו זה פסוק א כשלוני. טל רישמרזו אכשל שלא לפרש ר״שי הוכרח להכי חלתא חדא חברי וישתחו
 החורה אין וכת״ש באהל יתות כי אדס התורה זאת בתורה, טצתי מיגע אני ואף עי״כ, שנותיהן ומקצרין עצתן תיגעיס הס

 לא התחלה כל וגו׳ שתוע אס השס הבטחת לי אבל יתיהס, שמקצריס על נענשיס הס ך6 עלי׳, עצתו שתתית בתי אלא מחקיתת
 עד תבקר בנ״התד עצתי תיגע ג״כ ואני ערב, עד תבקר היגיעה ע״י יתיהס יחצו לא דתיס אנשי לב״ש תורידם וז״ש אשיס.
 קצת תשונה הביננו וניסח וכ״ט כי׳ח ברכות ב יתיס. תוסיף בתורה שיגיעה בהבטחחך בך אבטח כי תכשול, לי אין ת״ת ערב,

 ל/ ברכות יתפלל לא לאו ואם יתפלל לכוון יכול אס עצתו אדס יתוד צ״ל ג יפה. נוסח דברנות פ״ר ובירושלתי רבנו תנוסח
 תאכל; לא אלא לטעום כתיב לא ושם יו״ד דף ד ע״ב. ל״ד כדאי׳ באבות די אלא י״ח כל לכוון דבעינן תיתא לא ואתר

 בכלל. טעיתה הדס על ל״ת דשייך בשחרית ת״ת קיי״לן, דלא אע״ג תוסף קודס לטעום אסיר כ״ח תדף נלתד אבל
 ברכות ר רל״ב. ע״ס לתנחה סתוך כדין לע״הש סתיך אסור תתש דאכילה טועס דנקט ואפשר אוסר. דהזהר ס״ט ע״ס ה

 אע״ג צ״ל ח ז׳. סיטה ע״ו יותא ס״ג, ברכות תפכרות וכן ס״ו, ופסחים כ״ב נדרי׳ כד׳ חטא בא תכעס ז הנתשך. וכל כ״ט
 כ״ז להתפלל יכול בדיעבד שפרושו ואפשר כפר״שי, לא אמ״כ אבל פרסה, דאזל עד עוד תתפלל בדרך, כשהחזיק חו״ת התפלל דלא

 תעשית קצת תשתע תפר״שי ט סק״י(. שם בלא אותרה שאז )דקיי״לן ללון שרוצה עיר של פרסה בתוך דתטי עד בדרך שהוא
 ואינו השדה תן פרותיו כשכלה ס״א תב״ק כן נ׳ ולא בחצוה. עוסק גבי דסוכה פ״ב תר״ן וכ״ת רע, אקרא לא תזו תש״ה לפנים
 כן? כ׳ וכי רע, חקרי אל טיב תהיות ה״א עליו לו, תזיקות הבריות ותה לפלוני ים הנאה תה עליו אותרין שס לכנוס ב״א תניח

 תעשה לא כתו רע, תקרי אל טוב, לעשות שתוכל בהיות הפרוש א״כ לעשות. ידך לאל בהיות תבעליו טוב תתנע אל דכ׳ אין
 וכן בר״יף הניסח וכן תעשה, לשון שהוא וכ״ה כ׳ ירתי׳ דרור, לכס קורא קורא, אני חרב אקרא, ושוד חתס כלשון והוא רע,
 ק״ק. כנגד בת״ש שזה הבין השכינה, כנגד יכוון כ׳ רתב״ס יא לקתן. עי׳ כר״הפ עובר הזמן ירא אס אף י תצ״ב. ס״ס תג״א הבין

 לבית ק״ק, בית לאיזה וביריש׳ תיראו, תקדשי וזהו התקדש על שצוה תתי אלא ירא אתה התקדש תן לא ו׳ תיבתות לו דיצא וג׳
 העתיקוה ובש״ס חתודות לחם עס )ער״אש ור״אש ורתב״ס וה״ג הר״יף ק״ק בבית עותד הי׳ זו פסקא ל׳, ברכות יב שלתעלה. ק״ק

 כ״ג אלא לשם נכנס אין הבית בזתן בק״ק, להתפלל אפשר איך ולק״ת ע״ז. חתה והל״חת הביאו, לא בטעות( הגת׳ תן בר״אש
 דקתני דהכא וברייתא דב״הבח פ״ו רתב״ס שם ההולך כרת חייב ובז״הז נ״ב יותא כדאי׳ החיצון בבית אלא בו תתפלל ולא בי״הכ

 כראב״ד זו פסקא שהביא ורבנו שס. וכראב״ד לע״ל קדשה לא דתקדש שני׳ קדושה אפי׳ יו״ד תגלה כת״ד ס״ל בק״ק עיתד הי׳
 השתיט כרת ח׳ דעדיין כרתב״ס דס״ל הרי״ף אבל אתר. חתיו ועל ליראיו, ה׳ תסוד לי נגלה הראב״ד ת״ש זהו אולי ס״ל, ותלמידו חתנו

 לשס, לילך דאסור נז״הז נ״ת שאין בב״המק עומד הי׳ הרי״ף דהביא והא לע״ל. ולא בז״הז לא תקום לו שאין בק״ק עומד הי׳
 ובירום׳ ובתיספחא לתשיחא. בהלכחא פסקא בה שיש אף כהלכה היא אס בשלמות ברייתא להביא ודרכו לע״ל הוא הלכה עכ״פ
 צוקרמאן שתרי׳ מו״ה הנגיד לי מ״ש ע״פי ויובן חורבה לשון חל לפרש האריך יד שיר. בילקוט כך יג בק״ק. עומד הי׳ בנא חסר

חסר באמת אך ב״התק, כנגד לכוון שצריך מקראות הביא כבר קשה קרא, מאי רבין א״ר בגת׳ דמ״ש הגר״או בשס תתאהילוב
 תאמר 8 *



וצניעות. וערבית מנחה תפלת הלכות האעכול, ספר 60
 דכיון רחום, והוא הש״ץ ואומר א בינונים כוכבים ג' משיצאו ערבית של ק״ש דומן הכוכבים צאת עד ושוהין וקדיש, ואנחנו
 פסוקי דאטרו פסוקי לאסופי צריך לא בצפרא דברכו ברכו, עליהו לטיטר פסוקי הני טזסיפין לק״ש מנחה ת׳ בין שעות דאיכא
 יכפר. רחום והוא נאמר לכך קרבן אין ערבית אכל שטכפרין תמידין כננד וטנחה שחרית שת׳ לפי אלו פסוקי׳ ותקנו ב. דומרא

 שליש שטשלשין הכאות ל״ט מספר כנגד תיבות ג י" רחום ובוהוא היום עונות לכפר ערבית קודם ארבעים ללקות מקדם שנהגו •עוד
 כיון ישיבות בשתי אמרו וכן אוטרין, אין מלקות שאין ובשוי״ט ג״פ, אותו שאומרין יש ולהכי ג מלאחריו שלישים וב׳ מלפניו
 ובשבת גיהנם, לחייבי הדין שעת שהוא רחום והוא תקינו ערבית דבשאר ישראל, עטו ושוטר רחום והוא לומר אסור היום שקדש

 שמירתם, על מתפלל אינו בעיר וכשצאן שמירתם, על מתפלל הזאבים בין במדבר כשצאן לרועה משל ד רבא ואמר דין, אין ויו״ט
 לבדו ה׳ ונשגב זזים כולם שבת שנכנס כיון יום, בכל לישראל מקטרגים דכטה ע״י, שוטר צ״ל העולם, על טמונים שרים בחול

 נתטן אם צ״הכ, קודם ומתפלל ק״ש הקורא ה בפסקא אשתכח וכו׳. שלו׳ סוכת הפורס כט״ש שלם סוכת תחת נשמרים והצאן
 של דמתפלל דרב והא ק״ש, קורא ודאי אבל יחזור, אל והתפלל וטעה לכך נתכון לא ויתפלל, ק״ש ויקרא ויחזור יצא לא לכך

ל״פ. צ״הב משעת זמן בהתחלת אבל ק״ש, זמן בסוף אלא ז אר״א פליגי לא דחכמים בצ״הב, קרא ק״ש ט״ט ו, בע״ש שבת
המטה שעל בק״ש הא דטפרש מאן אחר, אונס וכ״ש יצא, בשינה ונאנס אחד ה׳ ה״א ישראל שטע אמר ח דרב משמי׳ אר״י
 אבל שאכוון כדי במתנמנם קורא אני אם צערן א׳ בפסוק 4עבדי לדרי ר״נ ואמר אמרי, דחובה בק״ש אלא ט היא דרשית טועה
 לאחר שחתר אומרין ויש הפסוקי', בשאר שמתנטנם בשינה נאנס אמר וכה״ג האי, רב כ״פ יצא מתנמנם שקורא אף ואילך מכאן
דאורייתא לבד א׳ פסוק שאומר טי ויש כונה. בעי לבד א׳ דפסוק י כט״ש עקר א׳ ופרש ע״הש, עלה שלא עד ונוטר שינתו
טעה יג כדאי׳ חוור בה טעי ואי להו שוי׳ חובה לה דצלי היבא יב רשות ערבית דקיי״לןת׳ ואע״פי יא. . . מק״ש ראי׳ וטייתי

 ולא טעה יד נטי ואמרינן מחוירין, בערבית בשוי״ט טעה ש״ט בלילה, החודש טקדשין שאין אותו, א״ט ערבית ר״ח הזכיר ולא
 על ליפל דבעי ומאן כחובה. שויא והאידנא איכא, מצוה רשות לט״ד אפי׳ דפליג, טאן וליכא שתים, שחרית מתפלל ע׳ התפלל

 שר מר וכ״כ אפיהון על לטנפל רבנן אטריחו לא רשות גופא ערבית דתפלת משום בטנהגא דליתא והאי דמי, שפיר ערבית פניו
 פד ק״ש יקרא לא ופרקדן טו. מע״ש חוץ דבבל רבנן בי מנהג וכך בצבור אפי׳ ע׳ תפלת אחר פניו על ליפל מותר גאון שלום
 ובעל הוא, זלזול דדרך לא מוטה אפי׳ ולק״ש יז לשכוב אסור בלא״ה צדו על מוטה ואינו למעלה ופניו ע״ג שוכב האי רב פרש
 תשמיש דרך ומשום פניו על השוכב פרקדן טרבותי שמעתי ואני .מוטה אם לקרות שרי כה״ג בסמיכה אלא לישב יכול שלא בשר
 בפסוק יח הכבוד מפני ומשיב היראה מפני שואל דבאטצע אע״ג עוד וכ׳ אסור, כה״ג אף לק״ש אבל שרי מוטה ואם בי׳ נגעי

 ירמי׳ ר׳ מדמי, יונה פסוק? באמצע פרשה, באמצע כדון עד יט ובירושלמי עמ״ש עליו דטקבל הכבוד ט׳ פוסק אינו דק״ש א׳
כ. ראשינה פרשה והיינו מטתו על לקרותה מצור, ערבית ק״ש שקרא אע״פי בם. לדבר רשות מכאן בם ודברת הונא רב טשתעי,

פסוקי הני לטיטר דנהיג מאן ואיכא וגו׳. רוחי אפקיד בידך כגון דשטירה דרחטי פסוקא חד למימר בעי ואפ״ה צריך אין ות״ח
קראי הני ובל ה׳ יברכך וגו׳ צלך ה׳ שומרך ה׳ וגו׳ לעולם ה׳ ברוך אומר כ׳ עמרם רב ובסדור חתים. ולא יא לעולם ה׳ ברוך

כג. שינה חבלי המפיל ברכת לברוכי צריכין כ״ע מיהו כב. ידיעות בפרק דאדכרו
 הווין תשמיש כשעת עצמו המקדש כל טפלת. אשתו ואין זכרי׳ בניו שיהיו כדי בד לדרום צפון בין נתונה תהא אדם של טטתו

אשה ישא כו הגונים בנים לו ויהיו אדם יעשה טה וכר. וילדה כ״ת אשה וסמיך וט׳ והתקדשתם שג׳ כה זכרים ב׳ לו
הוגנת

אשבול חל5

 תרבה, לשון הל רבנו כונה חס בו, פונץ שהכל חל הלפיוח קרא אחר מנין, בסרבגו כבניני, כדון עד בירוש׳: כנזכר בבבלי א׳ מאחר
 חנית ג והפלה. ד״ת על אלא וברכו קדיש אוחרי׳ שאץ ב ל״ה. שבה ב׳, ברכלה א שיר. בחדרש וכי׳, הי׳ יפה עיד ומ״ס
 אקילו לא ולרבנו עחרס, ורב פלעיי רב בשם עור הביא כך ,ה מקומו. ל״י ד מלאחריו. י״ג וב״פ חלפניו הכאות י״ג כ״ג

 שעל אק״ש סחכינן דלדידי׳ לפרש הוצרך לא עמרם ורב רבנו, כדברי ונ׳ כן הבינו לא וב״ח וב״י לק״ש, ולא לתפלה אלא בסיפא
 מפני אלא שאינו׳ ט י״ג. שס ח ב׳. שס ז בכלל. שק״ש ברכות ריש כר״ת ולא כ״ז, ברכות ו העור. כח״ש כרש״י המעה
 ובתום׳ ס״ז. סי׳ ב״י וכ״כ י״ג שם ראשון לפסוק אלא למודו הפסיק דלא הנשיא ר״י כל צ״ל יא ו׳. סי׳ לעיל י ה׳. דף מזיקין

 לחה דה״פ חיס׳ מ״ש ע״פי ולק״מ דאור׳? שחע לוהי/ שמע קדחה לחה לריב״ק ח״ק דאל״כ דאור׳, פרשיות שג׳ מוכיח חדשיס
 יקרים, דברים ו׳ בה וים בתורה שקדחה מעלה ציצית לפ׳ ויש מ״הת יצ״ח דזכירת ציצת פ׳ יקדים דאור׳, משוס אי שמע מקדים
 ועוד בחומש ר״שי כח״ש בכ״ל לאהבה כ׳ נחי א״ש בוהי׳ ואהבת, נפש מסירת חצות חשים שמע מקדים ודאי אלא י״ב, ברכיה
 פ״ב וכ״מ זה רז לו גלה חי ידעתי לא דאור׳ ג״פ לרחב״ס ת״ח ומ״ש עח״ש. בה שיש ומתק בספרי? כדאי׳ רבים בל׳ שהיא
 המלך אחר ולא ר״ה בליל עעה אס אדם בחיי וכ׳ הר״יף. וכ״כ נ; שם יג ד׳. ועתוס׳ כ״ז ברכות יב א׳. פסוק כ׳ דק״ש

 שאין בר״ח דוקא ונ״ל בפוסקי׳. כן ול״ח הזכרון, יום הזכיר לא אס ה״ה ולפ״ז בלילה. החודש מקדשין שאץ מה״ע אצ״ל הקדיש
 לזלזולי אתי דשייך ועוד ליום, בקדושה חשוינן ודאי בלילה בח׳ דאסור ר״ה ליל אבל במלאכה, וחותר החודש א״ח שב״ד בלילה היכר

 כיון דר״ה יו״ט י״א דברכות: פ״ד בתר״י ח׳ שוב ר״ח. כשאר ואינו מעובר, אליל חצינו לא מי״עו ועוד כ״ב, ושבת מ׳ ערובין בי׳
 שיש עפי אליחא יו״ט שהוא כיון בר״ח שתלוי אע״ג לומר ונוכל דנינן, וכר״ח א״ח בערבית י״ט הזכיר ולא טעה אס בר״ח שתלה

 ואס ר״ח, כמו אותו מלדון יו״ט כמו אותו לדץ לנו יש יו״ט, ענין אלא ר״ח חזכירין אין ג״כ ובתפלה בר״ח, משא״כ מ׳ אסור בו
 י״ג. ברכיה טו תר״ג. סי׳ פראג ד׳ חהר״ס בחשו׳ וכ״כ טר כ״ו. שס יד אותו. מחזירין יו״ט מעין בערבית הזכיר לא
 אפשר בא יס׳. ה׳ ברכות כ משחעי. יונה ר׳ מרמז ר״י גרסתנו דברכוח פ״ב יט י״ד. שס יח אבר. קשוי לידי שבא יז

 וגאני. קראי הני אמר ריב״ל ואחרינן צרי רבו מה ה׳ עליון, בסתר יושב מזמור ט״ו שבועות כב טור. ע׳ וגו׳ גיוס ה׳ ברוך כצ״ל

זכרי׳. בניס גרסתנו ע׳ נדה כו י״ח. שבועות כה ה׳. שס כד ס׳. ברכות כג
 נדרים
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 אינו להן אמרה ביותר. יפיפין בניך למה א ד״א של אשתו שלום אימה את שאלו תשמיש. בשעת עצמו ויקדש הוגנת
 עליו ודומה טפח ומכסה טפח מגלה מספר וכשהוא לילה, באמצע אלא לילה בסוף ולא בתחלת לא משמש, אינו כלומר מספר,

 בנים ה' נחלת שנ׳ וברים ב׳ בשכרן להם נותן קב״ה ב תחלה נשיהן שיזרעו כדי הבטן על עצמן והמשהין שד. שכפאו כמי
 חצי ימתין עד ישמש לא טב״הב היוצא ג. ערום ולא הנר לאור ולא היום לאור לא לשמש שלא נזהר ויהי הבטן פרי שכר
 יפזר רא״א הגונים ב׳ לו שיהיו הרוצה ה. מטומאתם אב״י והזהרתם שג׳ לוסתה סמיך בעונה מאשתו לפרוש וצריך ד, מיל

 הבושה זה תחטאו, לבלתי פניכם על יראתו חהי׳ בעבור זי תני׳ ו. מצוד. לדבר אשתו ישמח אומר יהושע ר׳ לעניים, מעותיו
 בידוע פנים בושת לו שאין וטי חוטא, הוא בטהרה לא המתבייש וכל בישן. שהוא לאדם יפה סימן חטא, יראת לידי שטביאה

 אלטים ח, שולחנם את שהופכים בנין הווין חגרים רבנן לי סחו דברים ד׳ דהבאי בן אר״יו סיני. הר על אבותיו עמדו שלא
 הלכה אין יוחנן ר׳ אמר מקום. באותו שמסתכלין' סוטין ט, תשמיש בשעת שמספרים חרשין מקום, באותו שנושקין מפני

 צלי, אוכלו במלח, אוכלו טבח, מבית הבא לבשר משל עושה, באשתו לעשות רוצה שאדם מה כל אומרין שחכמים ב״ד כיוחנן
 ר״יו שהזכיר וסוטין חרשין אלמים חניים כנגד מאכל מיני זד׳ ענין בכל לו הותרה אשד. שקדש אדם כך שלוק, אוכלו מבושל, אוכלו

אלו אר״ל בי, והפושעים הטורדים מכם ובדותי אלה. דברים לעשות ויכלם ויבוש נוהר יהא שטים ירא ומ״ט י, דהבאי בן
גרושת בני טי שכרות בני טו מריבה בני יד תמורה בני יג נדוי בני יב שנואה בני יא אימה בני מגונות, מדות ט׳ בני
 ואקח דל היו לא ש״ט בדורו שאפי׳ בנים לו הוין תיבעתו שאשה כל דאמר והא יט. חצופה בני יח ערבוביא בני יז הלב
 דטרציא לאה שאני תבא, אלי שאמרה טלאה שיצא לעתים, בינה יודעי יששכר מבני וכ׳ נבונים, כ' ולא חכמים אנשים שבטיכם א״ר

בנים הו״ל ושמש דם הקיז דילריא, אחזתו מיושב כ אחילו אחזתו מעומד מטתו המשמש בפה. תבעה ולא בדבריה ארצויי
כא. דלריא אחזתו ביום טטתו טשטש בה. לן לית טעם אכל מידי, טעם דלא והוא ראתן, בעלי הו״ל ושמשו שניהם הקיזו ותיקין,

 דטשמשי כג, נכפי בני להו הוו ריחיא בי דטשמשי .עקש דרך זה כאחד שניהם שמשו כב, עזות דרך למטה והוא למעלה היא
 דאכלה דולפני, בני תחלי דאכלה זלזלני, בני חרדלא דאכלה גרדני, בני חמרא על דדרכה כד. שמוטי בני בנידון ארעא על

 ביעי אכלה בריאי, בני חמרא ושתיא בשרא אכלה איכטי, בני שכרא דשתי׳ טכוערי, בני גרגושתא אכלה עינא, מציצי בני מוניני
 לקיים חייב וט״ט בתשמיש ירבה ולא ריחני. בני אתרוגא בישרנא, בני כוסברתא זיותני, בני כרפסא חינני, בני כוזרי עינני, בני
 שרואה ובזמן כו קמאי כדעבדי טבילתה בליל דין מן ולבר כה שבת לליל שבת מליל ת״ח ועונת יגרע. לא ועונתה מ״ע

 טטתו לשמש אסור לדרך. שיוצא בשעה לבעלה שמשתוקקת לדרך שיוצא בשעה אשתו לפקוד אדם חייב כט״ש אליו שטתאוית
 אם נכפה תנוק אותו עליה ישן שתנוק מטה על כה מטתו והמשמש מותר. מרגיש ואינו ישן אבל כז נעור ודוקא אדם בפני
 לן לית עלויהו ידיה מנח ואי בה, לן לית רישיה להדי׳ גני אבל כרעיה להדי׳ דגני אלא אמרן לא שתא מבר ופתות שתא, בר אינו
ל לשמש מיתרים בנים וחשוכי הרעב שנת תבא בטרם בנים שני ילד וליוסף שג׳ כט רעבון בשנת טטתו לשמש אסור מידי. בה

ובירושלמי . .
אשכול נחל

 טוב״י נכפין ב׳ הדל שמש ואש מלוהו, ב״הכ של שד ע׳ גטין ד ס״ה. כתובית י״ז י״ו נדה ג הנמשך. וכל וע״א ל״א נדה ב כ׳. נדרים א
 וסח כשעיר ודוקא מ״הת דהוי נ׳ קרנן ומדממייב י״ח שבועית ה שינתא. לענין ק״ז חילין עתיס׳ בשדה שלנו ב״הכ שאין לפי ונ׳ הביאו לא
 בידך. זרעי נלקה בירך שנה ח כ׳. נדרים זי יו״ד. ב״ב כפר״שי תשמיש קודם ו ס׳. דף נוב״י ס״ב, יבמות תום׳ שטוח ז׳ ר״ן דרבנן הוי
 לא ולראב״ד להבאי בן שאמר דברים ד׳ כל על חולק ר״יו רמב״ס דעת י מותר. תאותה להרבות אבל לתשמיש שייכים שאין דברים ט

 ח׳. בשעת אף ששונאה יב ק׳. ערובין ע׳ לו מזדקקת אימה וח' מרוצה שאינה אנוסה בני בגמ׳ יא שילחן. הפיכת אלא התיר
 שהי׳ טר האחרת. שהיא וסבר מנשיו א׳ על שבא יד בת"הח. אסיר מנידה של״ד בסי׳ כי״א וס״ל מנודה היא או כשהוא יג

 לגרשה. עיניו נחן יז כבהמה. שחשמשין היא או הוא או טו מו״ב. ע״ה דפסחיס ספ״ג כמ״ם ת׳ קודם פייסה ולא קטטה להם
 וגרסינן ע׳ גטין כ בפה. תובעת יט לאחרון. ז׳ או לראשון ט׳ בן ספק אי אשתי היא שגס אף אמרת אשה על לבו נותן יח

 ולערוך במוחם, שרץ ראתן, בעלי חלשים, ע״ז כחובות פר״שי ותיקין מעלאנקאליע. או בל״ר דעליריום הוא דלריא איחה, עויח
 מ׳ בשם טור ככ ליחא. דלריא אחזתו למעלה היא ערוך: ג׳ גס לעיל. נזכר יאסירו בגרסתנו ליחא כא וזרע. דס זיבת בעלי
 דגים מוניני זילפוח; עיניס דולפני רעבתנין; זלזלני ראשס; סער חרוטי גרדני ציאר, ארוכי כד נפילה• חולי ס׳ כתובות כג כלה.

 זיו בעלי זיוחני חן; בעלי חינני גדולית עיניס עיננו כליס; מחנו נעשה נקי עפר גרגושתא חחיד; נעות עיניס עינא מוציצי קטנים;
 ש״מ אדם בפני חדקאחר הראב״ד ודייק י״ז נדה מ ס״ב. יבמות כ״ד ברכות כו ס״א. כתובות כה קאריאנדר. כיסבר יפה; מראה
 רעבון בש׳ מיתר הי׳ בניס חשוכי שהי׳ יוסף א״כ מהרש״א הקשה ל י״א. תענית כט קי״ב. פסחים כח נעור. כשהוא דוקא
 כח״ש דיחה דאורייתא אפי׳ חסידות חחעשה עדיף ודאי דפ״ור וקשה אמידות, חמדת מונע הי׳ יוסף ות׳ ? ש״הר תבוא בטרס ומאי
 לקיים דאפשר היכא כל כדר״ל דחי׳ לכלל שיבא כשר לאדם צר ודאי שדוחה אע״פי ולדעתי העולם. צער מכ״ס ג׳ חגיגה חיס׳

 בטהרה לעשית שזכו הראה הקב״ה בצבור, נדחה טומאה בח׳ שחן לנס הוצרכו לחה א״ר קושי׳ ז״ל אאח״ו תרץ וכה״ג חוטב שניהם
 אלא משמשים הי׳ לא הראשוני׳ וחסידים לכך יבא שלא שביכלחו מה לעשות האדם ומחייב דמיה לידי יבא לא איש דרכי ה׳ ברצות

 אט״ג רבים בצער להשתתף ח׳ לדחות לבא יצטרך שלא כדי תש״הר בטרם ב״ב יולד וליוסף וז״ש שבח, לחלל יצטרכו שלא ואילך חד׳
סי׳ יוסף מהר״שא שחרץ ומה פ״ור. שקיים למי דאסור ידיענן, ממילא דחי׳ כאן דאית דידעינן וכיון זי. אסור פ״ור דוחה דודאי

ג׳ חגיגה וחוס׳ נ״ט* בסנהדרין ר״שי כח״ש מפקדי ח״ת קודם דודאי חחוה פ״ור, על א״ח דב״נ בניס לו הי׳ לא אס אף אסור
 אפ״ור מפקדי גויס הברכה וזאת בשאלתיה ח׳ שוב .נ״ט סנהדרין מהם נתעלס וט״א מהר״שא וכ׳ מפקדי ח״ת לאחר אפי׳ כ׳

היובל נמשוך ת״ש עונס לחצות וכ״ח ה׳ בביצה ורל תאמנו. לא זו גח׳ אלה לגדולים שנעלס תאמינו אס ורבו. פרו ואתם שנ׳
נשנית דלהרי דסיכא אחא דקרא ותרץ לכס? שובו ול״ל פ״ור לקייס צריכין פשיטא ח״ת אחר אסור דאין דס״ד כיון מהר״שא והק׳

בסיני
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 דטותר אלא הכין משטע לא דידן ובתלמודא ב טבילה בליל מתעברת הרוב שע״פי א טבילה בליל ובלבה אר״י ובירושלמי

 משמשים הי׳ לא הראשונים חסידים שמואל אמר ג. לוסתה סמיך אלא מתעברת אין מ״ד איכא וה״נ זמנים כשאר לשמש
 בעתו יתן פריו אשר ה שמואל אמר ר״י דאמר והיינו שבת חלול לידי נשיהון יבואו שלא כדי ד ואילך מרביעי אלא

ואילך. מרביעי שמשמש כיון לע״ש טע״ש המשמש

וריח. פירות מזונות וב׳ בכלל ברכות הלכות
 חותטין ארוך דטטבע היא, אחת ודא דא ו שאמרו מקים ט״ש בברכות. הלוי מרון בן יצחק מר׳ שמעתי הכותב אני 0רףן

 ברוך ולומר לחזור נכון לא בברוך והתחיל קצר שהוא לפי בו חותטין אין קצר ומטבע שמאריכין, כיון בברוך בו
 שהכל חתן ב׳ וכן ז בעלמא הודאה שהן הפירות וברכות תפלין ציצת, כטו המצות בב׳ וזה הראשון, דבור כדי תוך

 חתימה, לה יש בה שמאריך בצלמו. האדם את יצר וב׳ התימה! בהם שאץ קצר מטבע האדם ויוצר לכבודו ברא
לה יש ביא ואשר לחברתן. סמוכות ושמח תשיש ושוש התימה. בה שיש לברכה סמוכה שאינה כיון ופתיחה
 מטבע השחר ב׳ וכל ח. לבדה אותה אומר חדשות פ׳ דליכא היכא חופה ימי ז' שכל לשטח, סמוכה נקראת שאינה פתיחה

ט סמוכה הוי׳ לא דמעיקרא יצר, לאשר סטיבתה ט׳ ולאו פתיחה לה אין וט״ט ארוך נטי נשמה ואלקי יצר. מאשר חוץ קצר
המצות ב׳ תורה בדברי לעסוק יא. בברוך וחותם ארוך מטבע מעיני שנה המעביר ב׳ י. בקשה ולא הודאה שהיא מפני אלא
 וצאצאנו אנחנו ונהי׳ בפ״ע. ב׳ שאינה בו"יו והערב וא״ד יב, פתיחה לה אין לכך לחברתה סמוכה נא הערב קצר. ומטבע היא
מפיך ל״י אש״ב דברי של יד מזרעו פיסקת התורה אין ת״ח, בנו ובן ובנו שהיא בל יג לחז״ל שקבלה כן אומרין צאצאינו, וצ׳
מחורת התורה ואילך מכאן וע״ע? מעתה מאי טו בדבר ערב אני ה׳, אמר מאי וע״ע, מעתה ה׳ אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי
 בו אין ישתבח יי. פתיחה בה יש לחכי לס״ת, ומיוחדת טז בברכות מעולה היא בנו בחר אש• ל וברכה שלה. אבסניא על

 וגם הפסק אין שק״ש פתיחה אין ויציב באמת הפסק. ואין והודאה שבח נטי דזטרא דפסוקי שאמר לברוך דסמוכה פתיחה
מלך כמו המצות ועל עולם בריאת על אלא מלכות אוטרין שאין מלכות, אץ דתפלה בי״ח יח. לאמת אלקיכם למסמך בעינן

שגוזר *
אשכול נהל

 סברא יש מיהו אתי. לישראל להתיר י״ל א״כ א״ל, מנין צריך מרה דכל בביצה דחסיק למאי אבל מצווים. כמי ב״נ ועי״כ בסיני
 שלחה בחן מזה חמה ובאחת יגרע, לא ועינתה יעדה לו אסר חו״ח נאחר שבתורה לישראאל״צ, דלההיר לב״נ, לפ״ור דאתא יותר

עחוס׳ לקחא אהדרי׳ ל״י ועינתה דאחר כיין הסברא דודאי ליחא חציה, לא אבל שרי, דהו״א ותרוצו אתי, שבחנין לדבר החריץ על
גיפא בסנהדרין ונ׳ מקשינן. לס׳ ולסיחרא לקילא חפ״ור, ב״נ לחפטר חיתי ומהיכי בטל. חגשו לא כשטעם בפרט י״ב ביצה

 מעיקרא מילה אבע״א אחר והדר דסוקי', והחרוצים קו׳ כמה פריך נשנו לחלחייהו וחילה פ״ור קחא חרוץ דבחר חלי׳ בפליגתא
לדידי׳ נ״ק זי דקושי׳ וס חפ״ור? הקישי' ולא מחילה, הקישי׳ סצי רק חישב שאינו הראשין חן גרוע זה חריץ וקשה ולזרעו, לאברהם

חריצא ניסא והשתא עליי, פליג ור״ל פ״ור ואחס דכ׳ ער״שי פ״ור בני ב״נ ר״יו ס״ל ס״ב דביבחיח פ״ור על מצווים ב״נ באמת דס״ל
 ריב״ס התס דשחעתא מרי ובאחת ב״נ, ומפקדי דנאמרה פ״ור והרי לתריצי צריך ולא לר״יו ואבע״א לר״ל, קאי בסנהדרין קמא

 תקע״ד. בסי׳ מג״א וכפריש דתענית ספ״ק א כר״יו. ושאלתית בסגיגה תיס׳ פסקו ושפיר ע״א( כ״ט נזיר )חוס׳ דר״יו תלמיד
 שם בשבתדאחר הלידה באה לא שעי״כ הסשבון בר״שי ועי״ש ל״ס נדה ד כ״ז. וסוטה ע״ב יו״ד נדה ועתים׳ שם ג ל״א. נדה ב

 ס״ב. כתיביח ה .ק״נו סי׳ באה״ע קיי״לן והכי למקוטעים א״י לט׳ יולדס החס למ״ד וזהו רע״ג, רע״ב לרע״א אלא יולדת אשה אין
 דחנא הוא אסד דבר ולסתום להאריך דהאי ופי׳ י״א. ברכות וכו׳ אר״של לסתיס וכו׳ אר״ל להאריך שאמרו מקום שצ״ל יל ססר, ו

 וראיתם ק״ד ופססיס מ״ו י״ד, ברכית עתיס׳ י ס'. ברכות ט ז׳. כתובית ח ק״ה. פססיס ז בחר״י. וכך דבריו מפרש
 בה שיש לב׳ סמיך שאינו לפי בברוך בצלמו א״ה יצר אשר מחסיל להכי אחר דלעיל וק׳ יב ד׳. סי׳ לעיל עי׳ יא הגשחיס. מב׳

 ב׳ היא היא אלא עצמה בפני ב׳ אינה דהערב ר״ת חיכיס וחזה בברוך, להתסיל והרל והערב׳ לפני סתימה ליכא וה״נ סתימה,
 ואשר האדס יוצר הו״א דבלא״ה בריך צריכה בצלמו א״ה יצר אשר וי״ל קשה. רבנו על אבל בוי״ו, והערב צ״ל ולהכי בל׳ת לעסוק

 ס״ל ור״הפ בקשה. והערב הודאה, לעסוק שב׳ בברוך, פותסת שאין אף אסרת שברכה ידיענן הערב אבל היא, אסתי ב׳ יצר
 שמדבר׳ נשיאין ב׳ עקר שהיא בברוך, בצלמי א״ה יצר אשר דפיתסין והא שסמיכה, מפני בברוך מחסלת ושאינה בבפ״ע, הערב
 מקרא אסמכתא יסדי, בסייס הג׳ אם יד פ״ה. ב״מ יג קודם. אסרת יצירה שהיחה להודיע לה הקדמה האדם יוצר וב׳ מזווג
 סייס קידם ה׳ אחר מקדים להכי ה; אחר וע״ע ח?נחה דהול״ל טו ר״אש. עליין, בהנסל לי׳ וסמיך וי״ל זקניך ויגדך אביך שאל

 ברכות טז אאחוז״ל. מפי שטר, סתום קודם הייצא ערב אלא ממשעבדי לגבות גמור ערב הוי דלא קע״ו ב״ב דקיי״לן ההבטסה
 אסר אסרונה וב׳ קצת. שארוכה בעיא וסתימה להערב, סמוכה הוי׳ ולא יז ולישראל לחירה וקליס לה׳ חודה בה יש י״א,

 ברטת ג׳ אסרון. העולה אנא האסרונה, ברך לא ראשון המברך ראשונה לתקנה ועוד מפסקת, שקריאה סמיכה אינה ק״הת
 אותן יעשה ואס״כ ביסד הרבה מצות על חברכין שאין השיגו והראב״ד גמרא, משנה מסרא נגד לרז״ה בסר, אשר הערב, לעסוק,

 מ׳, עשה סלא אע״פי שכר מקבלי׳ ועלי׳ למוד, חצית לעסוק, שצינו א׳ דבריס ג׳ על שבס שהוא נ׳ דבריהם ולולי חישביס. ויש
 המשיג לקיצר נפשנו תבסל סלא והכבדה העמיקה לנו מערב וקב״ה ים חני עמוקה התירה ב׳ עילה; הרריב כאלו בת״ע העוסק
 שהעיד הרמב״ס בן ר״א בחשו׳ שהדפיסו )מה להבינה שמסיע לקב״ה שבס המלמד, וברוך ד״ת והערב ומחפללין המושג ולסומר

 שנתן מה ג׳ המלמד(; טסס כ׳ דתפלה דבפ״ז בם אחין לא חלחדני, קב״ה שאין טועה, תירה החלחד ברוך האומר אביו בשם
מ״ו. ועתיס׳ י״ד ברכית יח בני. בסר אשר תקנו ע״ז מציתיי, לשחור בנו ובסר כילם על שכר ומקבלין מ׳ חרי״ג לנו

 קושי׳



*< וריח. פירות מזונות וב׳ בכלל ברכות הלכות האשכול, ספר
 מלכות א״צ אברהם מגן וי״א לנו. הצריך שיעשה קב״ה מלפני רחמים מבקשים אנו בתפלה אבל יהי׳ כן או הי׳ וכן שגוור

 י״ח ברכות וכל מלכות היינו ומושיע עוזר מלך וי״א וארץ. שמים קונה וארץ, שמים אלקי ה' ואמר שהמליכוהו ראשון שאברהם
 תפלין, ציצת, ב, בהשכמה י״ט ברכות, ק׳ לך הא א. צדקה אוהב מלך ממית, מלך אמרו למה וצ״ט לראשונה. סמוכות

 היין ב׳ עם המזון ברמת וי״ו הגפן, פרי בורא המוציא, נט״י, ובסעודה שהרית דתפלת י״ט ק״ש, ברכות ג׳ ישתבח, שאמר ברוך
 ה ק״ב הרי ד ערבית דסעודת וז"ין בכבודו, המולך עם דק״ש ברכות וה׳ וערבית מנחה דת׳ ל״ח ג, נ״ב הרי ולאחריו לפניו

 ח״ש המפיל ומוסיפין היין, וברכות תקנוה, ז הודאה דלבסוף עינינו יראו מחפרין ויש דק, לא ו דקאטר ברכות וק׳ ברכות.
 מברך אוכל שאדם הטאכלי׳ כל על א׳. חלק לששה. חלוקים עליהם לברך המינין מספר — ח. ק׳ הרי המוגמר, וברכת

 כל על מברכין ב׳. חלק יא. שהה אם וכן י ובירושלמי ט לאחריו מברך שאין מכוית מפחות חוץ ולאחריהם לפניהם
 על מברכין ד/ חלק יג. לאחריו ולא לפניו הריח על מברכין ג׳ חלק יב. הסעודה בתוך באו אם חוץ ומשתאות מאכלי׳
 על וי"ו חלק טו. לאחריו ולא לפניו הנשמע על טברכין ה׳. חלק יד. לאחריו ולא לפניו בטבע או בנם חדוש הנראה

 הברכות מנין ונפרש — טז. דטצוה רשות כענין אחריהן מברכין ובקצת חיוב אין ולאחריהם עשיתם, קודם מברך מצות
 אדמה, פרי העץ, פרי בורא מזונות, מיני המוציא, לפניהם, ה׳ תשע, מאכלות על החלקים. אלה על מברכין שאנו

 לאחריהם, וד׳ מאכלות. על דוקא הראשונות וד׳ ין בפ״ע ב׳ להן שיש ומשתאות מאכלות מקצת על גם תכשר ושהכל שהכל,
 ג׳ ובורא נפשות'., בורא הארץ דשבח פירות מיני מה׳ שאינם דברים שאר ועל ועפ״ה, העץ על המחיה, על המזון, ב׳

 פרי ב׳ בכלל פ״הג דבורא חשבינן לא הגפן ועל הגפן פרי בורא אבל ומשתאות, מאכלות קצת אחר לברכה גם תכשר
 חכמים לה טבעו אחרת מטבע ט״ט הא,,פ בורא בכלל נכללה הלחם דברכת ואע״ג העץ, פרי על בכלל הגפן ועל יח עץ

 אחת עץ ופרי פ״הג בורא אבל יט מצור מים לך המוציא דב׳ משמע דאפיק והמוציא הארץ מן לחם המוציא לומר
 ועל ועפ״הג ע״הג היין על ולאחריהם שהכל, ט׳ שאר ועל היין על הגפן פרי בורא ארבע, שתיה ברכות מנין כ. היא

כב בפירות טוב ריח נתן כא, השדה עשבי בורא בשטים, מיני בשמים, עצי בורא חמש, הריח ברכות נ״ר.. בורא מ׳ שאר
ובורא , .
אשכול נהל

דב״המז כיון לסעודה ט׳ סשב בשסרית קשה ד נ״ד. צ״ל ג ר. סי׳ לטיל טי' ב מלכות. ל״ס בתפלה ברישא למ״ש זו קושי׳ א
ובאבודר׳ מ״ו סי׳ בב״י ח הוראה. צ״ל ז מ״ג. מנסות ו המין. ק״ד ח ליסשב. נמי בטרבית ולאסריו לפניו ב׳ לו יש כוס על

 שהוא דבר לירוש׳ שצ״ל: אפשר ססר, י רביעית. ספק מידי ולצאת לאסריו א״מ ממ״ל פסות נמי ובמשקין ל״ט ברכות ט אסר. סשבון
לב׳ מצטרף אינו א״ס מכשעור יותר כזית באכילת צ״ל יא ר״י. וע״ס מנזיח פ׳ אף לאסריו מברך טנב של כגרגר כברייתו
ברכות יב א״מ. רביעית לשתות כדי משעור יותר כששהה בשתי׳ וה״ה ס', יומא קי״ד, פססי׳ ומצות עונשין לענין כדין אסרונה

 במנהגא ומגלה הלל טז נקט. מנייהו סדא צ״ל מ״ד, ברכות דאמר ריסני ולאסוהי טו והנמשך. נ״ד שס יד מ״ד. שס יג מ״א.
 משוס יח ומ״ד. מ׳ ברכות ין בלילה. לסלקם מ״הת מצוה דס״ל תפלין כדמסלקי דמברכי מערבא ובני כ״א, מגלה ל״ט, סוכה תלי׳

 לרבנן בהמוציא, כ״ס ממצרים, מוציאם אל דכ׳ משמע דאפיק ל״ס כ״ע מוציא ל״ס ברכות יט ל״ה. שם בפ״הג תקנו סשיבותא
 עבידנא מפיקנא כד הקב״ה ה״ק ורבנן המוציא, כא״ה וידעתם ׳שנ מ׳ דמפיק המוציא סבר ור״נ מים, לך המוציא דכ׳ מ׳ דאפיק
 איך ותימה במדבר( שהיו כ״ז מוציא שעדיין לשעבר, לאו מיס לך המוציא האי סבר ר״נ )ופר״שי יתכון אפיק אנא7 דתדעון מלתח
 מ׳, נמי לשעבר המוציא דלר״נ ונ׳ מא״מ? המוציאך ב״ס ראה ובס׳ מא״מ אתכם המוציא באמור כ׳ הא נעתיד המוכיא ר״נ אמר
 גס דהמוציא ראי׳ מביאין למה לרבנן וק׳ דבריו לברר צריך והמברך לשעבר דודאי מוציא לומר טוב לכן מ׳, לעתיד דגס כיון אבל

 והוי כ׳ מזון הכנת גבי מיס לך המוציא דקרא ה״ט מא״מ? אתכס המוציא דאמור מקרא ולא מיס לך המוציא מקרא לשעבר
 והמברך קב״ה, ע״י אדס לסיי דבר הכנת גבי וכ׳ מ׳ לשעבר המוציא בי׳ אי׳ טיבותא ותרי מזונות, גבי דקרס צישנס לסס המוציא

 בהכנת וה״נ שמיס, ב׳ סושך, ב׳ רוס, בורא דכ׳ מברא עדיף מאורי בורא לב דף כדאי׳ בינוני הוא אס אף טדיף דקרא בלשון
 לזה דקרא, כלישנא לימא קב״ה ע״י דבר הכנת גבי כן וכ׳ לשעבר נמי דהמוציא כיון לר״נ והק״ל מיס. לך המוציא כ׳ מזון דבר

 עבידנא מסיקנא כד ה״ק המוציא כא״ה וידעתם רבנן מ״ש באור וצריך הוא. לשעבר לאו מיס לך המוציא האי לר״נ ר״שי כ׳
 אותה ונתתי וגו׳ א״אה והבאתי כ׳ המוציא כא״ה וידעתם לקרא דסמיך ונ׳ מלתא? האי מאי יתכון, אפיק דאנא דתדעון מלתא

 ירושה דנמא או יורשין ואינן מורישין פרושו מורשה האי דלמא בכורה ס׳ נוטלות ב״צ אס למשה מספקא קי״ט ובב״ב מורשה, לכס
 שנה מאות ד׳ נתקיימו מ״מ רד״ו אלא במנריס היו שלא אע״ג כ׳ והמפרשים מאבותיכם. ירושה ליה ופשטו מאבותיכם, לכס

 ד״מ מתסילין שפיר להכי וענו ועבדום על קאי ולא שנה ד״מ בא״לל י״ז גר מסורס שנה ד״מ אותם וע״וט בא״לל י״ז גר כי דקרא
 ומאבותיכס להן, אנ״א והעברת הק״בה לי׳ מדאמר מאבותיכם ירושה לי׳ פשטו פי׳ ורשב״ס ל״ל. בארץ שהיו יצסק משנולד שנה

 ולס״ז לך. לך פ׳ ורבה דסלה ס״ב בירוש׳ וכן גמור בקנין שקנה ק׳ ב״ב וכן אתננה לך כי שנ׳ נ״ג ע״ו כפרש״י מאברהם פרושו
 על ודלג עליהם רסס הק״בה צ״ל וע״ס לאברהם, נחנה כבר א״י דאדרבה ל״ל, בארץ שהיו יצסק משנולד מתסילין שנה דד״מ נ״ל

 סנס ססד הק״בה עשה לא א״כ מאברהם מוסזקת שא״י משה ידע לא עדיין ממצרים כשיצאו ולפ״ז פט״ו. שמות ברבה וכן הקץ
 יחכון אפיק כד המוציא א״ה כי וידעתם וזהו הקץ על דלג שהשם מלתא אגלי צלפסד דבנות במעשה אבל שנה, ד״מ נשלמו כי

 להון אחפרש מלתא שע״י מורשה לכס ונתתי א״הא אחכם והבאתי לי׳ וסמיך יחכון, אפיק סדי בס א דאג דתדעו מלתא אעביד
 משמע כ מיועד. זמן קודס הוציאם השם ססד וע״כ יצסק. משנולד ל״ל בארץ שנה ד״מ שנתקיים ואא״ל מאבותכס, ירושה
 מבואר יצא בח״מ המוציא במקום ברך אס קס״ס טו״ז מ״ש אבל ר״ס. בסי׳ כמג״א ולא כפ״מ יצא בפ״הע היין על ברך שאס
 עשב ולא עץ לא שאינו בושם וענ בשמים, עצי מברך עץ מן והיוצא עץ ועל בשמים עשבי נוססנו ח״ג ברכות דציתא. כאן
אתרוג כב ב׳. מיני בנורא מינים כל על לברך יוכל מיהו ׳.3 עשבי עשב וטל נשמיס, מיני מברך ניזאס כמו מסיה נא אלא

 סנטל
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 ב ז״ל חפני אבן שמואל ורבנו משוש, הרגש ז״ץ, חלק הלקים. ששה אלה על דמוסיף מאן ואיכא א, ערב שמן ובורא
 בהו דטמשטשי אימת דכ> אשי רב דבי דרבנן אליבא קאטר תפלין משוש על ואפשר פרשו, ולא ברכות שערי בחבורו הזכירו

 לאדם אסור ת״ר ד. שיברך קודם כלום שיטעם שאסור מכאן ל״ול ברכה שטעונים מלמד לה׳ הלולים קודש ת״ר ג. מברכין
 והארץ וכ' ומלאה הארץ לה׳ כ׳ רמי לוי ר' ומלאה. הארץ לה' של שטים בקדשי מעל כאלו דהוי ברכה, בלא בע׳הז ה שיהגה

 ואטו אביו גוזל של ז ישראל וכנסת לקב׳יה גוזל ברכה בלא הנהנה כל ו. ברכה לאחד כאן ברכה קודם כאן אדם, לבני נתן
 הוא חבר ט אמך תורת תטוש ואל של כנ״י ואמו קנך, אביך של קב״ה הוא ואביו משחית, לאיש הוא חבר ח פשע אין ואומר
 וחושש אניגרון ע׳יי לי' דשתי היכא ודוקא בפ״הע, מברכין זית שטן על שבשטים. לאביהם ישראל שהשחית ב״נ לירבעם לא״ט,
 מזיק, אזוקי שמן דשתית לרפואה דעביד דמוכח בשבת, תחלה בשמן יערענו לא בגרונו החושש דתני׳ י, עקר שמן דהו״ל בגרונו

 בקימחא הטפל. ופוטר העקר על ומברך טפל שטן הוי פת עיי לי׳ אכל אי אבל ובולע, אניגרון לתוך הרבה שמן נותן אבל
 שבראש קורא והוא שהכל, הייא ואקרא דשערי בקטחא וכן שהכל, טברכין קמחא לספויי אינשי רגילי דלא כיון כר״כ קיי״לן דחטי
 מתנענעה, אינה מפה פורם וכשאתה רוח נשיבת בו שאין יום יג שאלתם אשר הדקלים שיחת יב בתשובה הגאון )כ׳ יא הדקל

 בהם שמכירין סימן סוד לבעלי יש לזה זה חריותיהן ינועו איך ורואין לזה זה קרובים שהן דקלים שני בין יום באותו עוטדי׳ אם
 מודיע והי' דגלים שיחת מכיר הי׳ יד לשטרות ק״ט אלף בשנת שהי׳ גאון קבסאי אברהם שטר ושמענו דברים. כמה

 את זורק ערלה של צלף ארי״אר טו( ששה יום בכל מנענע יסד אביתר בר יוסף ור׳ האמת. שטבינין גדולות פליאות
 ערלתו מוערלתם כדיליף בערלה אסור נטי לפרי דשומר ואע״ג סביבו, הגדילה קליפה הקפריסין ואוכל עצמו פרי שזה האביונות,

 אביונות דוחק ברר״א לטר אשבח רבינא פרי. מיית לא לשוטר שקלת דאי לפרי, שוטר הוי לא קפרים לפרי, הטפל את א״פ,
 רטיבתא פלפלי טז. בפ״הא אלא עליו מברך ואין הוא עץ פרי לאו נטי ברכה גבי פירא, לאו ערלה וטלגבי קפריסין, ואכל

 ודובשא קמהא בי׳ דאית לו והדומה קדרה חביץ אנגבר. אל שקורין זנגבילא וכן היא, אכילה דלאו כלום לא יבישתא ועל ב״פהא,
 אבל בט״ט, טברכין דגן מיני מה׳ בי שיש כל דאטרי ושמואל כרב במ״ט עליו מברמן מועט שהקמח אע״פי מרק או טשחא או

 בעלמא לדבוקי האי קיטחא בי׳ דשדי ין דסילקא בתבשיל כדאטרינן בט״ט מברך אינו המאכל ולהקפות לדבק קמח בו נתן אם
 לענין בתיובתא וסלקו ודוחן, אורז לאפוקי בט״ט מברכין מינים מה׳ שהוא כל תרוייהו אמרי ושמואל רב נטי ואתטר עביד.

 יהודה ר׳ והרב יט. בנ״ר ולבסוף בט״ט עליו מברך בתחלה בשלו אפאו טחנו יח, בפ״הא מברך אורז הכוסס תני׳ דבהדי׳ אורז
 בנ״ר ולבסוף בט״ט מברך אורז כדטבשל בהלכותיו יצחק ר׳ הגאון כדברי מסיק ולבסוף הגאונים מחלוקות כמה זה בענין כ׳ ז״ל

 לאורו דהא תמחץ ואגן בנ״ר. ולבסוף שהכל מברך בתחלה ושמואל כרב קיי״לן דוחן לענין אבל בתיובתא סלקו אורו דלענין
 ודוחן אורו פת על דברייתא פרושא ודאי אורז לענין ושמואל רב דאתותבו דהשתא וכיון כ בברייתא הוא תכסיסא חד ודוחן
 משום לאו קאטר, אורו דריב׳ג משום ואי נטי, בדוחן וממילא כא יט כט דהיינו ממש קדרה כמעשה קדרה, כמעשה תחלה טברך

 אמרי עלי' דפליגי רבנן הכא נקט דריב״ג וכיון לרוחן וה״ה אורו הכא ונקט כג הוא דגן נטי דוחן דלדידי׳ כב לדגן יותר שקרוב
 תערובת בו נתערב ולא בתבשיל בעיניה לאורו כדאיתא דוקא וקייטין שרירין דבריו בהא מיהו דוחן. ה״ה אבל האורו הבוסס נטי

ושמואל כרב קיי״לן דבהא יט בט כערכין אין אורו בו שיש אע״ג בט״ט מברמן שאין מטין התבשיל רוב כשיש אבל אחר,
דוקא , .
אשבול נחל

 גאון. ל״ס סל מוחנו ב דא:רסמא. מסמא על כס א כשאכלו. רימו על מברך אין לאכלן אס אבל נו, לסריס שנטל
 נחר מערנא כבני מקיו לשמור לחים׳ מברכין והיו ז', יומא מהס, דעתו יסיס כלח שעה כל נח׳ למשמש דמציה מ״ו סוכס ג

 לרבנו היח ווו הדעח מהיסח ח׳ נשמור מברכין שהיו ומסיק שמס־רס, מלא צ״ש זו דברכה חתה והר״ן מ״ג, ברטח חפלין, דסלקו
 מליל, עעין שירה הטעין ודבר חנניה והדר ממניה מיני׳ דילפינן אע״ג ל״ה, ברכות ד .כ״ה סי׳ ועב״י דמוסיף מאן איכא דעת

 חהנוגיש ה ימ״ס. מקרח מין נענין ס״ג ושבח י״ח יבמות וע׳ תרתי והלוניס לכס ותהנל שמשבח במומש כפר״שי הלוליס דקרא פשטא
 כשמברכין, אדם לבני נתן יה, נברך .ואימנו שמגייס וזהו ו נ׳. טעון וריח בראי׳ אפי׳ ומוסיף אכילה קודס אלא משמע לא

 ומונין נ׳ נפסמי׳ דמוקי ט לחטוא. נאמרים מלמד פשע אין שחומר כיון ח מברך. כשאינו נלקיס ספירות דלכנ״י ז סחעתי.
 מלח עקר השמן אין דתלדין, ממיח מא:נ חין המינגרון, השותה לבריא ל״ו ברכות י מסיני. נתנו שלא אף ישראל למנהגי לג

 ונ׳ יא, י מ קרח חרמי וננשון כ״ח ערובין וברייתח במשנה וקור קירא נל״הק ושחו שנה. בכל הנוסף ענף ולר״שי יא אניגרון.
 גס תארתיו, במחוגה נכן כ״כ חשכול ס׳ בגליון יב יו״ד. והוריות ח׳ ערובין בפ״הא עליו ותברכין דנעת כהוא קרא מן להבדילו
 ורשב״ס מהו, ידעתי נח ר״שי וכ׳ כועניס ומשני דקלי׳ בשימת שידע ריב״ז על אמרו כ״ח סיכה על שקאי נ׳ יג לכאן. ל״ש בלא״ה

 סוף הוא יד חשליס. בכנל שזהו ומחק דשנמה. העציס על וידבר נחו רגילים שב״א כדרך הדקל ענ מדבר שהי׳ פי׳ קל״ד ב״ב
כמביח לינב כל נענוע ענ '6? זה טו רש״ג. כהזכיר שרירח בר בפומב׳ כמין אברהם מר שהוא וקרוב ד״א אמר וי״ו מאה
פייטני לכל רמש לתש״ן קרוב השבוי ר״ח תלמיד היוחסין שמביא מביתר בן יצחק בן הוא יוסף ורב כאן. ול״ש לולב, בהל׳ רבנו

 לו דף התום׳ טז לערבי• התל׳ והעתיק רביס פ׳ ועוד חונטפיליער במחזור מחוללי ברשיון אבואה העבודה: ס׳ מחנו אספמיא
שהכל ומברך לאנינה כ״כ רחויס שחין משעורים מוץ דגן מיני ושחר מטין הכוסס וכן יח ל״ט. ברכות ין בפ״סע. ברכה לענץ סילקץ

כטס נח ופר״שי כל־ס לא ף דלבס שמעתנז, בסוף הברייתא הש״ס חגיה כך יט לקחן. ע׳ לרבנו, כן משמע ולא לרמ״א,
דהניחו כ נאמריו. ב׳ טעון הראוי בשעור ושתי׳ דאנילה דחידי מ״ד מדף מוכח וכן א״י דפירות אחרונה מברכה

נענין מלא מחש, קדרה כחעכה לאו כס״ד ולח בא קדרה. כמעשה וסיף תחלה עליו מברך ודוחן אורז פת לפניו
כדמי׳ בג דומן. משא״כ זיין דאורז ס״ל ח״ח דגן שאינו רבנן דפליגי אף לחיחר ואיכא כב במ״ח. חמש כמ״ק תחלה

הר״יף טעס סכחבו חר״י על ותחיהני דנסמיס. פ״ב ותוספתא בירוש׳ כדמי׳ בכסח לרינ״נ יוצאין בקרחיח וכן ל״ס כסמים

ממאי
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 א תיובתא להו מציגו דלא הב; אמריגן לא באורז אבל אחר, מטין רובו אפי' במ״ט טברכין דגן טיני מה׳ בו שיש כל דוקא

דגן, מיני מה' שאינן דברים בשאר או אלונים או ב גלבונים או דדוחן קטחא בהדי דערבינהו דחיטי או דשערי וקמחא בהא.
דגן מיני ה׳ בתר מידי דכל ג ברכות וג׳ המוציא פתא עבדינהו ואי ג׳ מעין ולבסוף בט״ט מברך קדירה מעשה עבדינהו אי

 טיכס להו וביים בשלינהו לא ואי ג', מעין ולבסוף במ״ט תחלה מבושלים דגן מיני ה׳ כל דמלתא כללא ושמואל. כרב גרירי
פת מהם עשה אפי׳ וקטנית פירות של קמח ועל שהכל, מברכין ה ושערי דחיטי קטחא ועל ד, בנ״ר ולבסוף בפ״הא בתחילה

בפ״הא. מברך והכוססם בקדרה, בשלם אם וכן בנ״ר ולבסוף במ״ט בתחילה ודוחן אוח ופת שנ״ב,
 תירוש קוראתן והתורה לשתיה דעקרם וענבים לזיתים דמי׳ ולא הוא בעלמא דזיעא ו שהכל מברך דתטרי דובשא ועל ^2

 ט שתיתא כדמעיקרא. קיימא דבמלתיהו בפ״הע מברך ח טרימא דעבידי ותטרי ז . . פרי בורא מברכין לכך ויצהר
 מה דפת, דומי׳ ירקות י בפ״הא אומר הירקות ועל שהכל. לה עבדי דלרפואה רכה וכשהיא בט״ט, לאכילה דעבדי עבה כשהיא

 השרוי ברקיק יוצאין ותניא בפ״הא. עליהם מברך שלקות אומרת זאת אביי אמר אור. ע״י שנשתנו ירקות אף אור ע״י נשתנה פת
 טעם דבעינן בטצח אלא פליגי ולא נמוח, שלא אע״ג במבושל לא אבל השרוי ברקיק יוצאין רי״א דר״ט, נמוח שלא ובמבושל

סלקא הייא, קרא יא. וכרתי תומי אפי׳ בפ״הא ומברכין קיימו במלתייהו שלקות מודה ר״י אפי׳ בעלמא אבל ויליכא, מצה
ארחב״א בפ״הא. להו וכדשליק שהכל, מברך בחיותיהו למיכל אורחא דלאו מידי כל וכן בפ״הא, להו וכדשליק שהכל, יב וכרובא

והיכא לאחריו, ברוכי בעי כזית דאיכא היכא כל שמעינן וסוף. תחלה אחריו וברך יג מלוח זית שאכל יוחנן ר׳ את ראיתי אני
דסלקא ואתבשילא . . יד ובירושלמי ברוכי, בעי לא לבסוף אבל בל״ב טהע״הז להגות דאסור ברוכי בעי תחלה כזית דליכא

 בפ״הא, טברכין טו ודשיבתא ודליפתא דסלקא וטיא לה, עבדי בעלמא לאדבוקי טפי קמחא בי׳ דשדי אע״ג בפ״הא, ודליפתא
 החלב ועל ודגים ח״וע בהמה בשר כגון טז שהכל אומר הארץ מן גדולו שאין דבר על דמיין. כשילקי שילקי דכולהו דטיא

 המלח על וכן כראוי נהנה ואינו שנתקלקל כיון צורתו שעבר תבשיל ועל שהקרים יין ועל שעפשה הפת על וכן והבצים, והגבינה
 דברים ופטריות חוצה, צמחים ואין הקרקע בחלל שגדלים דברים כמהין פי׳ ופטריות כמהין ועל יז בשר של מרק פי׳ הזומית ועל

 החומץ ועל שבשלו קודם נפלו או שהשירן פי׳ הנובלות, ועל טהורים, חגבים פי׳ הגובאי, ועל ואבנים, ועצים הגגות על שגדלים
 גטי איצטריך ולהכי מברך נהגה שהוא כיון דט״ט מברכין, אין ילר״י וטה״ט קללה טין אלה דשלשה אע״ג וקט״ל שהכל, אומר
 ברוכי בעי לא יבשתא פלפלי כס ואטריגן ופטור הדעת טיתב דלא יט אטוינן י״הב ולגבי החומץ על דטברכין והא יח. גובאי

 וחזי גידל. רב כדאטר מחייב נמי י״הכ דגבי מזוג בחומץ מיירי דהכא מ״ד איכא הכין? ניטא וה״ג מחייב לא י״הב דלגבי כיון
 להגות ואסור קצת נהגה מ״ט תעונה, לא אשר דכ׳ מלתא תלי׳ דעתי׳ ביתובי ובי״הב דעתי׳ מיתב דלא נהי ברוכי בעי נטי דחי לן

 לוגטיו כמלא שתה אם פי׳ אמרי, טי טובא פורתא אנא דאטרי איטר גידל רב דאטר ממה מישבין מחבורתנו ויש ברכה. בלא
 אפורתא מברך ולהכי קיים משקין בכלל דהוטץ ש״ט שכן וכיון דטיתבא, חייב הרבה שחה אבל טיתב דלא פטור בהא יותר ולא
 חייב אינו הטשקין, לכל חיוב שעור שהוא לוגמיו, כמלוא אמרת דאי לפרושם, שטעתא סלקא ולא שפיר. טיתב דלא אע״ג נטי

 הנפש משיב דחוטץ כרבי הלכה אין דאטרת הא אמר כך ודאי אלא טובא, שתה אי לי׳ דטזיק כ״ש לי', מזיק דאזוקי בחומץ,
כ דפריצותא אסור ודאי לבריא שתי׳ כדרך טובא אבל הוא חלש אם רוחו להשיב שעושין כמו לחולה פורתא לשתות אלא אמרת לא

אשכול נחל

 נדואן כן ככר ואינו הוא דגן אורז שסונר שיש רואין שאנו מפני מ״מ הלכה שאין ואע״פ דגן חין אורז אומר רינ״ג דאחרינן ממאי
 ואפאו אורז, פת דקחני מברייתא לר״וש תיובתא דעקר א הוא. דגן נחי דומן לריב״נ חפירש הלא שוה. דינם שאין למד מזה

 גולבא. אינו גלבוניס צ״ל וע״כ רבותא? ומאי הוא דגן ומין כוסחין שהוא נראה ל״ה מפסאיס ב אורז. שכולו ומיירי בשלו או
 המוציא חברך זה כשעור בפת אין ואס דגן כבא״ס התערובות כתוך יש אס דוקא כ׳ יונה וה״ר האשכול בשס הביאו זה דין ג

 שעתו ד ר״א• סי׳ ועחג״א בנ״ר ולבסוה במ״מ בתאלה כבא״ס ואין כקדרה כשלו ואס ג׳, מעין ולכסוף דגן טעס כו שיש כיון
 הקשה רא״ס המשקה, על ז נ״א. פס ו ל״ו. כרכות ה אארונה. כב׳ שמספקי׳ כתוס׳ ולא ורמ״א ככלבו ולא שעוריס הכוסס אף
 מנין דרכן( ואא״כ בפרי )קדשס ודרכן ענכיס הניא חשקה, ולא מביא אתה פרי ק״כ דבאילין ככורים, לענין פרי חקרי לא הא
 עפמ״ש ו־״ל לא? מתאלה יין אבל ודרכן ענבים הביא אלא חרבה לא נחי והתם מפרי, ממעעינן יתור כלא אלחא תביא, ס״ל

 בערלה ה״א מיהו מז״וע, היוצא אלא ערלה מ׳ סופגין אין דתרוחות פי״א כר״י מז״וע היוצא פרי מקרי הסברא מצד הר״אש
 חבכוריס ערלה ילפינן והשתא בבכורים, רכוי צריך לכך פרי, נחי בי׳ דכ׳ חינה ילפינן הוי ובכורים חשקה, לחעע אכילה בי׳ דכתיב
 מראשית י״ל לבכורים? תאלה יין הביא חמעע לחה קשי׳ ואי ע״כ. ויצהר תירוש כתרומה כח״ש וע׳ כזיתים ודוקא פרי דחקרי

 הפירות לקע כשלא דוקא דתרומות פי״א ובירוש׳ יבש. דבר מ׳ בענא ושחת משוס או באילן כשעדיין לקדשם שצריך משמע כ״פ
 עשוי מאכל ט שכוחשן. ח יין. מקכלין ודרכן ענביס הביא קאי ע״ז לבצרן בחאלה לקט אבל יין, תתנו תקבלין אין אז לדרכן, כתאלה
 ס״ל לא ור״יו דרב כר״יף ורבנו לויך, קרעססע, כל״א ומציר, שותים, יא ל״מ. כרכות י לא. בעודם כתנור שנתיכשו קליות מקמא
 קאהל, כל״א כרוב חאנגאלד, בל״א חרדין הוא סלקא דקל, של רך קרא יב כפ״הא. בכפול אף אלא שהכל ככשול דאתר כר״א

 כמו דבריה לירושלמי כיון אולי אסר, יד קיימו. כמלתייהו שלקות ס״ל דמי, וכשלוק כרותא דמליא אע״ג יג מאיין. מנושלים שטונין
 ולא נמוא עצמו הירקות שגוף הטעם נל״א. דילל שיכתא נצ״א, רינען ליפתא, טו מכזיח. נפאות אמרונה כ׳ נעי עננ של א׳ פרידה

 צאחאס, ומרק רוטנ נקרא יון נלשון יד מ׳. שס טן ר״אש. הפרי טעס להחשקה סאין דתמרי דונשא כמו מפרי היוצא לזיעה דמי
 טעמו גונאי אנל ונתקלקלו טוניס שהיו ונוכלת אומץ על אלא פליג לא דר״י די״א פי׳ יח מ״א. פסאיס צנעיס של זומן גס וחזה

 נחי דפליג קח״ל לר״י ודאי אלא פהכל, ודגים נפר חין כל על תני דכנר גונאי, ליתני לא דא״כ וליתא קללה, מין הוי ולא פג לא
לא מזוג אמר דכתאלה הר״אש לגי׳ והוא הנ״א פי׳ הוא נמי אי אא״כ: רננו מ״ש כ פס. הנמפך וכל פ״א יומא יט אגוכאי.
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וריח. פירות מזונות וב׳ בכלל ברכות הלכות האשכול, ספר 66
 לאמוקי לכו הוי שרית, מזוג אפי׳ דס״ל ושתו דטזגי לדידכו להו קאטר הכי נטי אי רבה, בצוטא לזלזולי ואתו מלתא ואושא הוא

 טינין לפניו היו ד&תא. מיתבא טובא שותה אם מזוג דחוטץ בנפשייכו חזיתו דהא טובא, ולא שרית פורתא דוקא אדעתייכו
 כשברכותיהן מחלוקת עולא אמר שירצה. מהם איזה על יברך וחכ״א מברך, הוא עליו ו׳ מטין ביניהן יש אם רי״א א, הרכה
 שירצה מהם איזה על מברך די׳ה שוות ברכותיהן כשאין אבל עדיף, חביב וחכ״א עדיף, ז׳ טין סבר ד״י וזית, אתרוג כגיין שוות
 שטן זית ארץ ורטון תאנה גפן ושעורה חטה ארץ לברכה: מוקדם וה בפסוק המוקדם כל יוסף רב אמר האחר. על ומברך ותוזר

 הא מר ס״ל לא ר״ח לי׳ אטר ברישא, אתטרי בריך ורטוני, תמרי לקטיהו אייתו בסעודה יתבי המנונה ורב חסדא רב ודבש.
 ורטונים תאני׳ ענבים הלכך הלכתא. והבי לארץ חטישי וזה ב לארץ שני זה לי׳ אטר לברכה מוקדם בפסוק המוקדם כל דר״י

 חד אי אבל חביב, טינייהו חד בדלית וה״ט לרטון. קודמת ותאנה לענבים, קודטין ותמרים וויתים לברכה, מוקדם בפ׳ המוקדם
 ז׳ במין דאיתי׳ טאי כ״ש קודם חביב חכמים אמרי ז' במין דליתא אפי׳ דהא בפסוק, שמאוחר אע״ג קודם החביב חביב, טיניהו
 מ״ר, לאחריו בפ״הא שלפניו כל :דטלתא כללא ד. הוא ט״ס לזיתים, קודמין ענבים גדולות בהלכות איכתיב וכי ג. קודם דחביב

 מ״ר. ולאחריו בפ״הע לפניו האילן פירות ושאר ועפ״הע, העץ על ג׳ מעין לאחריו דקרא מינין טזי״ן הוא אם בפ״הע שלפניו וכל
 לאחריו, יברך לא מזה ופחות ה בכזית אכילה ואכלת כדאטרינן הפת על לאחריו דברכה דומי׳ כזית שעור איתי׳ אי דוקא ולאחריו

 רביעית בשתית אלא מחייב דלא לן וחזי ו מעט מרביעית פחות והוא כביצה הוא ושביעה שתי׳ וו ושבעת דאטרינן בשתי׳ וה״ה
 ח פסחים בערבי דאטרינן והא ז. רביעית שתה אם אלא יברך לא השתי׳ על אחרונה בברכה ה״ה בכזית אסור דאכילת דומי׳

 גדלו לפי והכל מלתא תלי' דעתא ביתובי התם מרביעית פחות והוא בהכי חיוב שעור נטי ובי״הב יצא לוגטיו כמלוא וטעם המקדש
 דומי׳ ברביעית בשתי׳ הוא וסברא בכוית, באכילה רבנן אמרו לכולם א׳ שעור אחרונה ברכה לענין אבל ט טשערינן דבדידי׳ וקטנו

בפ״הע לברכת קדימה שאין למדנו ע״ז ומברך וחוזר ע״ז מברך כ״ע שוות ברכותיהן כשאין וטדקאטר י ברביעית דמחייב אסור רשתית
לברכת
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 לרב. מעט נץ בחומץ מסלק כאינו מרמב״ס ב״י תמיהת סרה ראשון לישוב ובין זה לישוב ובין אמרי. לא טובא ואח״כ אמרי

 לפניו היו מן הסיבות ג דקרא. קמא לארץ חמישי הוא ורמין ודבש שמן זית ארץ דקרא בסיפא ב מ״א. ברכות א
 כן ס״ל שר״יף לרבנו ופשיטא ז׳, ממין אינו אפי׳ קודם דסביב הלכתא והכי רבנו ומס־יס ר״יף. מדברי לארץ סמישי עד מינין

 מלשון ושנה שתק, וכאן בהדי׳ אימר ר׳ נגד כיסיד הר״יף שפוסק דבכ״מ וכ״ג אמר, בהדי׳ ר״יף, מדברי שנוטה דבכ״ח וכסכמיס,
 והרע״ב. דפחיחין בשטה ורז״ה הרמ״בס וכ״פ אמר, ג׳ והרי״ף המוקדם, כל יוסף דא״ר כר״י הלכה וגרס יהודה כר׳ שפסק ה׳־ג
 מסברו סביב א׳ אין אש ככ״ע אחי׳ זה בפ׳, המוקדם כל שהביא מפני ואי כר״י, פסק הר״יף שאוחרי' פוסקי׳ על תמה ואני

לי׳? סביבין תמרי דלמא לנפשי׳ פריק ולא המוקדם כל מר ס״ל לא לר״ה ר״ס דפריך מאי זו לדעה ומ״ש בפ׳. המוקדם יקדים
להשמיעני, דבא הלכה עקר זה כאין ומפני לו שווין שניהם והשיבו מקודם שואלו הי׳ נמי אי סביבין, כתמרי רמוניס דלכ״ע לק״מ
מידי. לא ותו עדיף ז׳ מין כר״י פסק אלא לכ״כ, שלפנינו בה״ג ד ואלו. ד״ה מ״ב מנסות תו״ס כ׳ וכה״ג מיני׳, התלמוד שתק

בסי׳ פסק ולהכי נכזית שעורו אי כמספקין כ״ו וסוכה יומא ועתוס׳ ומסצה ביצה דרביעית ו הנמשך. וכל מ״ט ברכות ה
 יותר והוא לוגמיו מלא גרסינן שם ק״ז, ח דברכות. פ״ג בכ״מ זו סברא י רביעית. או מכזית פחות אלא ישתה לא ל״י

 לוגמיו מלא דאא״ל ליגמיו, כמלא נ׳ אסד לצד יסלקנו שאלו ליגמיו כמלא חוס׳ פרשו כבר אבל פ׳, מיומא כדמוכס מרביעית
 רמב״ם טעם שזה דברכוח פ״ג כ״מ וכ״כ י פ׳. יומא ט ברביעית. שעירו קדוש של הכוס כל הלא מרביעית יותר והוא ממש
 הרמב״ס כ׳ להכי דמ״אס רפי״א כ״מ וכ״כ בכזית האוכלין כמו ברביעית אסורין דמשקין ברביעית, אלא אסרונה ב׳ מחייב דלא

 ברביעית. שאסורין משקין כשאר שעורו מדרבנן שהוא כיון לוקה, במשהו גמור דנסך אע״ג מ״מ מכין יינם סחס רביעית שיתה
 העירו לנזיר וי״ד אפרים ומסנה קצבי ר״י ונש״ות דמ״אס. פ״ו רמנ״ס וכ״כ לוקה כזית שבדמו בהמה לב כ״ב בכריתות וסימה

 דס אמרס דאי וטומאה, מדם שרצים לילף שם הקשה דמהרש״א ססירה דאין וישבסי רביעיס? דאיכא עד דס קי״ד יבמוס על
 אוכל אי כרס צד יש כהן בטומאס גס וס׳ יוכיח? דם לכהניס, יסרוס מצוס רבה כהנים ט׳ סשיב ואס יוכיח, טומאה נכרת,
 ולפרש״י הש״ס, פרכס )כך במשהו דשרציס ואי מסרוייהו, דס לילף הקשה שוב טומאה( אין שרצים )וברוב הגוף בט׳ קדשים
 שמצינו שרצים ח׳ דעכ״פ ר״שי דכוונס ונ׳ דוקא, בכזיס אכילהן אמרינן י״ו במעילה הקשו וחוס׳ וכטומאחן, עדשה כ נ במשהו

 פרשו והחיש׳ .תאכילום לא אזהר בהני למימר ואיכא החס, כדאי׳ בכעדשה נמי מוחן לאחר אכילחן אסור בכעדשה טומאה בהם
 ברביעית דס לאפוקי בכזיח אלא ברביעית גדול שעורן אין בתרוייהו דעכ״פ ות׳ יוכיח? טומאה עלי׳( לוקה נמי דנמלה במשהו

 כהן בטומאת והנה דהו. כל פרכא פרכינן מחרתי סדא אמרינן קט״ו דבסולין וג׳ בכזית? נמי דדם ליהא ולפמ״ש האוכל, חייב
 רפ״ח )עחי״ט ברביעית נבלות ודם ברביעית המת דם אבל השרך מן וכעדשה המת מן דכזית מרביעית פסוח הטומאה ושרצים

 טימאה חשוב דאין מהם קל דס לאפוקי מרביעית, פסות ט׳ לענין שעוריהן שכל ושרצים כהן לטומאת מה להשיב יש א״כ דעדיוח(
 קאחר דלא ניחא והשתא פ״ה. ריש חולין חוס׳ כמ״ס הוי דהוא כל פירכא מ״מ איירי, אכילה לענין דהכא אע״ג ברביעית, אלא
 השיב להכי יוכיח, שרצים יתרות מ׳ בכהן דרבה משוס ואי בכזיח, מטומאה לילף להשיב יכול דהי׳ אכילה, ולענין נכזית דם אבל

 לפסק פרכא דאין מזה היוצא מרביעית. פ׳ לטומאה דשעורן מתרוייהו למילף ליכא ותו לטומאה, רביעית בעינן נדם תיכף
אמת הן ברביעית. נאסירין שתי׳ דשעור לכ״מ מנ״ל ידענא לא והשתא דכריחות. ש״ס כסתם בכזית דם דודאי □רמב״ס

שכר שכר דילפינן דרביעית טעמא אבל לוקה ה״ז קרוש מיין כזית אכל או יין רביעית הנזיר שחה אס דנזירות ה״ה פסק שהרמכ׳״ס
 כריתות דמשכר, רביעית בעינן דבמקדש כיון דנזיר רפ״ו בירוש׳ מפורש וכן הרע״ב וכ״פ בגליון ע״ב ל״ח נזיר רש״י כמ״ש ממקדש

לוקה ירושלים לחומת חוץ רביעית ממנו ששחה או מ״ש כזית כאוכל ה״ה שגי דמעשר פ״ב רמב״ס מ״ש לפרש צרכינו וה״נ י״ג,
עתוס׳ מנזיר, ממקדם שכר שכר וילפיגן ובשכר ביין כ׳ נחי ב׳ שבמעשר מפני ויצהרך, חירושך וגו׳ בשעריך לאכול' ל״ח שג׳

שבועית
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דקאטר ב קפרא דבר טעובדא כדטשטע שהכל לברכת קודמות ובפ״הא בפ״הע ודאי טיהו החביב, ויקדים א בפ״הא לברכת

דאטר לר״י אלא צריכה לא ג פשיטא יצא, לא בפ״הע ארץ פירות על ברך עדיף. פירא שלב ופרעות בפ״הא דשלקות כיון
 היכא אבל מפיק, והדר לגוזאה איתי׳ לפירי דשקלי היכא אלא בפ״הע מברכין דלא לא, ברכה לענין אבל הוא אילן מין חטה

 וטהנפיק בגוזאיה טיא ועיילון גוזאיה ופיישין בסיתוא טרפיה דנתרין אילן כל ד רבואתא ובשם בפ״הע, מברך לא גוזאה דמית
 טשרשין פארו והדר ואטרפיה גודאיה לגמרי׳ וכאלו בסיתוא דיבש אילן וכל פיריה, על בפ״הע ומברכין הוא אילן מיני׳ אטרפיה

 מברך הוא ריחו בר ואי הוא, אילן מעצי הוא, עשב מעקרו עלין המוציא ה ובתוספתא נינתו. אדמה פרי שומשטי הגי כלן דיליה
השובר ועל הקנה על וטברכין דשוכר אדעתי׳ אינשי ליה ונטעי הוא, עץ ודאי דיליה קנה ו שוכר להדם. דדטי בשטים עצי

ולא קטפיק פירא דלאו כיון הוא, דעץ אע״ג אלא עץ, לאו קנה דסבר משום ולא בפ״הא, דיליה וקני׳ שוכר דאטרי ואית בפ״ע.
 אע״גדמעץ פרי שאינו כל דטלתא כללא ז. דפרחא אשיתא דהוי מידי האדמה פרי אלא בפ״הע עלי׳ מתאמר לא קאנלינן פירא
 שהכל. טחנינהו בפ״הא, בחיותיהו שימשטי בצלף. הקפרם כענין בפ״הא אלא מברך לא העץ של הקליפין דאכיל מאן או נפיק

 ניגרו דארזא פירי צניבר והני בפ״הא. כוספיהן ועל בנ״ר ולבסוף בפ״הע ט ופוטמי ולווי אמגוזי בפ״הא, ח וכוספיהן טשחיהן
 ואין בחתיטותיהן הם שחלוקים עצמו בפני כא״וא על מברך אחריהם כשמברך יין, ושתה ותמרים מזונות מיני שאכל טי ובפ״הע.

 ופרי המחיה, על ג׳ מעין ולבסוף במ״ט בתחלה קדרה מעשה ועבדינהו דגן טינין מה׳ יא שהוא כל כלל: י. בשתים חותמין
 דגפן על ולבסוף בפ״הג היין ועל ועפ״הע, העץ על ולבסוף בפ״הע בתחלה וגו׳ ורמון תאנה גפן בקרא האמורים אילנות ממיני

 מברך אחר אילן פירות גם ואכל בקרא דכתיבי מפירות אכל ואם בנ״ר, ולאחריו בפ״הע אילן פירות מיני שאר ועל ועפ״הג,
 תפירות, ועל הארץ על לאחריה חפירות ב׳ חתימת ולדידן העץ. פרי בכלל נכללו פירות שאר דגם ועפ״הע העץ על לאחריהן
הארץ על וחותם ועפ״הג הגפן על פותח וביין יב, . . בדוכתא דלאו לן וחוי פירותיה. ועל הארץ על א״י לבני היינו ולדידהו,

ועפ״הג { ,
אשבול נחל

 כזית ב ת׳ כאכילת תרומה דשחיח כ׳ תרומות דהל׳ דבש״י והראי׳ ברביעית. ללקוח בין למצוה בין מ״ש דשתית כ״כ, שבועות
 )אף חייב ושוחה ממחה או חמץ כזית האוכל דחמץ פ״א וכ״כ חומש א״מ מכייח כחוח שחה או אכל ואס ק"וח ומשלס לוקה
 לפרש הו״ל רביעית בעינן שיחה ס״ל אי מ״מ ע״ז, שבח כזית, על יעמד כשיקרוש דרביעית רביעית הוא ממילא ממחה אס סי״ל
 בכזיח, ששעורן הרמב״ס סתס אסורים שאר ובכל וכ״כ ערלה וחלב דם וערפה נבלה טמאים בהל׳ וכן ובמ״ש( בנזיר שפרש כמו

 ומוה״כמ ברביעית. שוחה שעור שב׳ מהן ב״א מצינו לא ואעש״כ ק״כ חולין כדילפינן אסירין בכל וכן חייב נמי המחהו אס ובחלב
 דם מל״ת אכילה בכלל שחי׳ דיליף פ״ח דיומא כירוש׳ ס״ל ברביעית דס דקאמר ביבמות שהש״ס דאפשר לי כ׳ ז״ל ב״ב קאפיל
 וחקרי אפרים מחנה בעל וטרו שקלו וכך בקרוש כזית שעור שהוא רביעית בעינן בצלול י״ל ולפ״ז ש קרו ש בדם דלמא ומפרק

 ששתי׳ תירושך מ״ד לה״א ואכלת ממ״ש יליף ולבסוף קרא מהאי לאכוחי דליכא דה״ק בירושלמי הו״א אלא דאינו ול״נ ח״ב. לב
 לחדושא דהא בצלול, דם ל״ת קרא ק״ב חולין דש״ס לסחמא וכן צלול דס כפשעי׳ נמי דם ל״ת קרא ממילא וא״כ אכילה בכלל
 ושחה היום יאכל שלא נשבע דשבועוח: פ״ד ברמב״ס לעיין העירני שוב אחשבי׳. חשובי מ״ע חייב ואכלו הדס אח הקפה קמ״ל
אסורין כשאר רביעית שישתה עד חייב שאינו לי נראה חייב ויהי׳ ישתה וכמה לאכול מותר ה״ז ישחה שלא נשבע וכו׳ חייב

קאמר, ישחה לא דהכא בכזיח, ואכילה תאכל לא בהן שכתיב אסורים לשאר ראי׳ אין רביעית שישתה עד מ״ש הנה עכ״ל.
 אסורים הני דכל ודהוראה, דמקדש ושכר ב׳ ומעשר אנזיר דקאי ולומר צ״ב, ן סורי א כשאר רביעית שישתה עד שסיים מה מיהו
בכזיר, שהוא כמו שעירו דם ל״ת כ׳ בדס דודאי נ׳ ויותר דוחק. נראה דשביעה, דומי׳ האסור ממציא האדם אלא ממילא, אינם
לשתיחו שיכיל כ״כ כזית ממחה ואס בכזיח׳ שעורן עקר וערפה נבלה ובשר חלב כמו וכוש יבש בעבע שהס אסורים שאר אבל
 בכזית אלא חייבה לא וחורה ע״ז, שבח כזית, יהיה לא יקרש אס מרביעית פחית שאס רביעית, הוא ממילא א״כ משקין לכלל ובא

 וכ״כ מכזיח פ׳ הוא הרי מרביעית פחית המשקה שאס ברביעית, ששחייחן אלו באסירים לפרש הרמב״ס הוצרך ולא יבש, כשעור
 פ״ר חרמב״ס שהוא ברביעית אסורים שתית דלרמב״ס לכ״מ יצא מאין ידענו ועכ״ס היא. כזית קרוש רביעית דשבח פי״ס

 מ״הח שעירם אין אסורין שאר אבל יין רביעית אסורו דער!ר דנזיר, רי״י אלא רביעית יו״ד כבי ל״ח בנזיר חני דלא נמי וניחא דשבועוח.
 כ״מ דלטעס כיון יינם, סתס רביעית ליחשב לרמב״ם נמי קשי׳ ולא כזית, הוי לא מזה דפ׳ ברביעית, משקה עשאן ואס בזית אלא

 משקה, נעשה אס רביעית בעו הכי משוס והני ברביעיח, נמי אסורים ושאר ונבלה חלב דמשקה כיון ברביעית, שעורו להכי
 כנת ע׳ ציין ל״ח לנזיר בי״ד ר׳ שוב בכזית, נמי יינם סתס עקר א״כ ביבש, אסורס דעקר לעיל, כמ״ש ביבש כזית דלהוו היכא כי

 הר״יף לדעת הרא״ש וכ״כ א ע״ב. ל׳ ע״ז ועחוס׳ את״י והסברים קמ״ה הרמב״ס לשונות רדב״ז יעקב, זרע חא״ח, ורדים
 מתורכס דזה שימים, זה אין שומשמי עץ, ענף כוזאה, ה״כ, לשון ד מ׳. שס ג שם. וחוס׳ ר״שי וכ״כ ל״ע ברכות ב ור״שי.
 לשון ו הדס. על ד״ה מ״כ ברכות ועחוס׳ דכלאיס ספ״כ ה שמן. וכס מאכל ממנו עושין זעזאמקרויע שקורץ ירק אלא חומי,

 פרחא נקרא עצמו ופרי חמרי או תא ו ש נקראים אביונוח( )הנקרא הצלף פרי כדל שממנו הרכים העצים ז צוקקער. והוא ה״כ
 של טספן ל״ח וע״ז נ׳ שבת ר״שי שמנם, הוציא אחר נשארו שמרים הס כוספיהן כ״ד, שבת מהס, שעושין שמן ח ל״ו. ברכות
 כדאי׳ שהכל שמברך כקמח והוי לכריעותא דאשחני משוס שהכל, דטחנינהו והאי בפ״הא. דמברך פשיטא ש׳ בשל ואם נכרים.

 על פריך ובכמ׳ לו. יחשב ולמשא חבילות מצות כעושה שנראה מ״ט ברכות י וקטן. כדול אכיז מיני ט ה״ג. לשון וכ״ז ל״ו.
 ארץ ונפרש הפירות ועל המחיה ועל הארץ על יברך וה״נ ופירוח, מזון דמפקא ארץ השירות? ועל הארץ על המזון ועל הארץ

 )ובטור שלר״הש כ׳ ר״ת סי׳ ונ״י קדוש. הל' בה״ג והיא שם, ר״שי שהביא ה״כ כרסת ע״פי נישב ויש ושירות? מחיה דמפקא
 מלתא, תלי׳ צ״ל 2י מ״ד. ברכות יא כאשכול. בשה״כ ריא״ז אבל כקושיחני, א׳ בברכה כוללם איננו( שבידינו ובה״כ ה״כ, כס

מברכין אכלי אנן אי משמע מברכין יאנן אכלי אינהו כמ׳ מלשון וכמוכח שירותיה על אומר נמי מא״י שבאו שירות נח״ל אכל דאם
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 וטת״ט ב לעלויא דאשתני לעצמו ברכה ליין דקבעי כיון לן והוי א. פירות ועל הארץ על היין על גם חותטין ויש ועפ״הג,
 ולבסוף שהכל בתחלה ואטיא ג כופרא מיני ועל ביעא ועל בשבחו. לסיים יש ה״ג ועפ״הג, הגפן על אחרונה בב׳ נטי מתהילין

 ולבני לאחריו! מברמן שאין מצות לאתויי לאחריו, טעון ואין לפניו שטעון ויש לפניו ב׳ טעון לאחריו ברכה הטעון כל דתנן בנ״ר
 נטי ואטיא אירקא אבל לאחריו, ברכה שאין ריחני לאתויי מאי? לאתויי חוקיו, לשמור תפלייהו מסלקי בד דמברכץ טערכא

 אם שורפן ואינו טעם בהם שאין טים ודוקא ד. לאחריו מברך לא ושתי אוטצא חנקיה אי אבל לצטאו, שותה אם לאחריו מכרך
 לרפואה דטכוון דאף מברך ושתי אוטצא חנקיה אי אפי׳ מהם שנהנה משקין אבל בטעמם, נהנה שאינו כיון מברך, אינו צמא, איע
 וכן תפלין כדטסלקי מברמן ולא מערבא כבני הלבה אין רל האי רב ואמר ה ברוכי בעי מטעמם הנאה לי׳ דאית כיון

 ולא לעשיתן קודם ברכתן המצות שכל וברור ז. בידו רשות הכי למעבד לאינש ניחא ואי כותייהו, רבנן נהיגי דלא ו בפסקא
 רברבי פ״טי בין דליפתא י גרגלידי — ט. ציצת כגון מצות משאר תפלין ט״ש לן וקשי׳ מערבא, לבני בתפילין אלא ח לאחר

 עלי גוים, בשול משום בי' ולית בפ״הא מבושל ובין בחיותייהו בין יא גזר שהכל. ובחיותיהו בפ״הא מברך בבשול ווטרי בין
 שהבל, טו לי׳ ושאפו טיא עלי׳ דשדו דחטרא יד דורדיא יג. בפ״הג בחנות הנמכר יין יב. שהכל לולבים ועלי גפנים

 שהבל, בחיותיהו ואכלן יבשים בפ״הא, רטיבי ומוגי ובקילי יד וטלפחי חמצי בפ"הא. וכנגד ג שהרג שהכל. טד כנסאס
 דבר חסר שלא ברוך אומר פרחים שהוציאו פי׳ דטלבלבי אילני וחזי יה ניסן ביומי דנפיק מאן — בס״הא. וקליינן בשלינן
 ראשון פעם הפרח שרואה בוטן אלא ניסן ביומי דוקא ולאו אדם. בני בהם להנות טובות ואילנות טובות בריות וברא בעולמו
 משעה יט תמרתו משתעלה מברכין המוגמר על מברך. אינו הפרי גדול התחלת ראה שנפל אחר אלא הפרח ראה לא ואם בשנה,

 חלבא ובאר, דה״ה האי רב וב׳ בשטים. מיני שמברמן בא שטחיה מטושק חוץ כ בשמים עצי מברבין המוגטרין כל על אורוחי. רבעו
 בשטים. עצי כא טחינה ומשתא במשא וטשחא כשרתא ערב, שטן בורא דאפרסטא טשחא על בשטים. מיני מברך בו ומוצא ברא, דשונרא
 המשחה, שטן בפטום מפוטם רוקח מעשה אותו שמכשירין כב בשמים מעצי מינים כמה בו וטערבין שמן ועקרו יא גאל הוא כשרתא
 וטוציאין בשטים עצי נותן טחינתם עם טחינה ומשחא הריח, שקולט עד ובינפסיג ורד בו שכובשים שוטשמי שמן כבישא ומשחא

 ידעינף לא הכא בשטים. עצי ימא וחלפי יסמין, הוא סטלק, .,,כ בשמים עצי מברך אפ״ה קמעא אלא הריח קולט ואין השמן
 היא כה דגנוניתא נרקום על כד. אינון היכא לרבנן תני למתיבתא אספטיא מן אלוף אלעור רב מר אתא וכד מהו,

 סוסאן בשמים, עצי ורד כ׳ הלכות וב׳ בשמים. עשבי נטיעה: בלא ויוצא במדבר והגדלה בשטים, עצי מברך השרון, חבצלת
המוגמרות כל בגט' מימרא ואהאי כד. הכופר אשכל הוא בשטים, עצי רטיבי אהיני סי. העמקים שושנת והיא בשמים, עצי

מברכיו
אשכול גחל

 האשכיל. ראית שמפרקין ה״ד ועתים׳ ל״ה ברכות ס וחוס׳. רהב״ס ב׳ ודעה ור״אש, הראב״ד א׳ דעה א פירוחיה. על
 וכ״כ ה לפניו. ואט״ב לאחריו ב׳ טעון יש כתי למיחני דהו״ל לדידי׳ וק״ק הברך, דלאחריו שפסק הר״ע לאפוקי ד בשר. ג

 מערבא כבני קיי״לן דלא כ׳ ס״א ונדה כאן החיס׳ אבל הביא לא והשאלתות הכללא אלא בפרוש ל״ה בה״ג ו ל״ו. דף חיס׳
 בני אכל לאו כאן דאיירי הערבא דבני אני ואיתר וליתא. בלילה ת׳ להניח החקה את הושתרת אסרה התורה סברי דאינהו

 עזרא רשב״א תני ע״ב ל״א דבדף א״י, הנהג נגד ודאי הה שנין, בתלת אורייתא תסייהי הערבא בני אתר כ״ט דבתגלה קאי, א״י
 וזאת קורץ דסוכות באחרון ל׳ דף שס ובברייתא לר״ה קודם שבה״ח וק׳ עצרת קודס שבת״כ קללות קורץ שיהיו לישראל תקן

 הערבא בני ודאי לכן הנהגס ידע ובודאי ו׳, חולין ר״ה, של חלתידו ל/ הגלה הנשיא, דר״י פלוגחא בר הי׳ בא״י ורשב״א הברכה,
 כ׳ והצאתי חז״ל? תקע שנא ברכה יברך האיך ותיהה האי. רב בשס כ״ט סי' בטא״ח וכן ז בא״י. בעיר אחת כת היו

 נ״ל והזה אסור, דחיב ואדעתי׳ נדנה בתורת י״ח חפנת דשרי כתו לברך יוכל ה נדב ד אדעתי׳ הברכות כל דנ״ל דעת חות בשס
 והזכרת ברכה בלשון נחיסדו פייטים הרבה חזינן דהא אסור, חוב דרך דדוקא ה; אחה ברוך בהעהדות האוהרי׳ על זכות לדון

 ובשערי לעיל כנזכר מדוש בלא אף נדבה ח׳ להתפלל דתתיר האי ורב עכ״ל ה׳ אחה ברוך ובין ה׳ ברוך בין הפרש והה השם
 כתבתי כבר בלילה, סלוקן בעת יברכו נהי דציצת פי׳ ט ז׳. פסחיס ח שרי. נדבה בתורת ברכות בשאר כן ס״ל נ״ו סי׳ ת׳

 ברכות י ללבשס. אסור אין ת״ת בלינה, פטיר נהי יוס כסות לה״ד אפי׳ בציצת משא״כ בלילה, ללבשס שאסור דס״ל טעהס כ׳ דחיס׳
 דלא ל״ו דף חוס׳ יב ל״ח. ע״ז חי, כ״ש דנאכל גויס בשיל שאין וטעתו בה״ג וכ״כ תהו ידעתי לא יא לפת. של עליונים עלין ל״ט

 כאחרים הלכה אין נ״ו; ב״ב הים, עליהס שנתן שתריס יד טוב. שאינו אע״פ הרשב״ם פ׳ צ״ה ב״ב יג דהכי. אדעתי׳ אינשי נטטי
 אדעת׳ אנשי נטעי דלא אסא, בנח צ״ל טז שכרא. שאפו קל״ט שבת כתו אוחו שיחין טו ר״ד. וע״ס יין בטעם שדי שאתרו

 מ״ג ברכיח יח קטניות. היני השאר יכן עדשיס טלפחי גל״א, קיכער חתצי יד ל״ו. ברכות דקורא דוהי׳ בה״ג, כן אסא, דבנח
 כבישא בל״ר, וקאסטוס בגת׳ קושט כשרתא, כא העץ. נשרף שכבר אף כ ה״ג. ברכות יט עב״ח. כהרדכי פסק לא ורבנו
 עץ שהוא בשתים עני הברכין בשתים תערובות בלי עצתו כשרתא לפר"שי כס קושט. בו שנטחן טחינה הקישט, טתץ שבו שתן

 בשתים, ועצי עשבי ולרמב״ס בשתים, היני כתה בו והערבין שתן ועקרו גרס( )דכשותא רתב״ס דעת כן ולב״י ערוך, פי׳ נ׳ ולרבנו
 לרש״י כד עתים׳. כנהרדעי כג בגת/ כגרסתנו עצי הברך להכי בשתים עצי רק הערבין לערוך אבל בשתים, מיני הברך לכן

 וזה ריח, יתנו והפרחים ראזהארין שתו האוד רכיך עץ בערוך אבל בל״א, שפיקנארדע פשתן, גבעולי כעין עשוי נרד שבולת
 לחוקרי'הטבע, כידוע הים הן העולים הטליס גדל שם ישכן, יהיס לחיף והוא גדולו תקום על מורה בלאטיין זה שמו כי קרוב

 עריך. כלשון אינון דרכיכי ראסתארני לרבנן תני צ״ל אולי אינון, היכא לרבנן תני אשכיל שמביא והלשון יהא, חלפי לשם מתאים
 אפשר הא:כ*ל ונפי׳ בל׳יא, נחרצים היא ע״ה, מ״ג ברכית כה גאון. אלוף ותכונה לגאונים צדק שערי בש״ית הובא אלעזר ורב

 וב״מ ס״ח געין וסומקי חוורי ואיכא בגנות ההגדלה השונה כר כעשב. התיבש ובהדבר תהיד איתו שתשקין התקשה בגן סהנטע
כ״צ. בשלו שנא דברי׳ שאר או תמרים וש״מ פ״ז וב״מ ה׳ בב״ב אהיני מיהו היננא. אחד בושם נקרא היום עוד כד פ״ד.

 פרש״י



69 וריח. פירות מזונות וב׳ בכלל ברכות הלכות האשכול, ספר

 בכ״ט, הדם ושל קיסר ושל רבי בית של א אפרסמון על אלא בשמים עצי על מברכין אין דתני׳ מהא אותבינן ב׳ עצי מנרגין
 בשטים עצי מברך הי׳ לא טשבחא אחא דר׳ רבי׳ כלה ריש שמואל רב וכן בתיובתא, וסלקא תיובתא דגרסי ספרים ואית
 אדם קחזינא לא השתא האי רב וב׳ בתיובתא. סלקא ולא ליה דדטי וכל הדם תני דמשני ב ספרים ואי׳ בלבד הדם על אלא

 נרקום ימא חלפי סמלק מן הכי בתר דקאטר מאי אורחא ונקטינן ליה, דדמי וכל הדם תני אלא בתיובתא, דמסיק ממתיבתא
 טאי דאטרינן והיינו אינון, הבי ימא חלפי דהא הוא, טעצו עלין דמוציא לן איכפת לא דרכיך אע״ג בשטים עצי נטי בהן דכיוצא

 דטספקא בשטים עצי טברך יטא חלפי גבי מדאטר ז״ל אחא רב ואמר העץ. בפשתי ותטמנם שג׳ עץ נקראו נטי דרכיכי קרא
 עץ, טין עץ טוציא ירק, עלין טוציא ברייתו שהחלת כל ג כה״ג ותני׳ טברכין. בשטים עצי עץ דאיכא היכא טכלל דרכיך, לן

 זח טמנו נהנה שנשמה דבר איזה ת״י, הנשמה כל דכ׳ הריח על וטברכין לכרם. ודטי לעץ דדמי וב״ה ב״ש פליגי ד ובצלף
 וריחני נראנג וכן מבבל השתא דנפקין ר לימני והני ה. בפירות טוב ריח שנתן מברך באתרוג דטורח מאן האי רב וכ׳ הריח.

 ושנץ הזוהטא, להעביר דעביד וטשחא הכסא, בית ריח להעביר דעבידי ז בשטים אבל לריח, עבידן כד טברכין ובוסטאני דמשחא
 הנכנס .ח . . אפרסמן שמן ואפי׳ עליהם מברכין אין לע״ז שסתמן גוים במסבת או ע״ז לפני ושהם מתים קמי דעבידן ובשמים

 פ״ופ, כל מברך פעמים כמה ויוצא נכנס ויוצא נכנם א', פעם אלא מברך אינו היום כל שם שישב אע״פי בושם של לחנות
 ביטטא בין דטסגי ומאן עבידא. לריח לא דטתים, אבל מיני; ומזבני וניתי אינשי דלירחי היכא כי עבידי לריחא נטי זה דבושם

 בשטים נר על טברכין אין ותנן לע״ז גוים דמסבת ליבריך לא גוים מבתי בין ישראל מבתי בין דמוגטר ריחא ומורח בלילה בין
 אין להכי לריח, עביר לא רובא והוי ט, הכלים את ליטר ומעוט לכשפים מקטרן נשים דמעוט לא, נטי דישראל ע״ו, ושל ש״ט

 הדם על מברך יא כרבא הלכה בשמים עצי דתרוייהו בהדדי ואסא טחינה או כבישא משחא לקמי׳ אייתי ואי י. מברכין
 נוטל שמברך דבר דעל בשמאל, ושטן בימין ונוטלו בעיניה, לבושם איתי׳ הדס ט״ט ולסיכה, לריחו זכינו דשמן אע״ג שטן ופוטר
 ואח״כ היין על ומברך בשמאלו ושטן בימינו היין אוחו כב״ה נטי קיי״לן בו, להריח שמן והיינו ויין, שמן לפניהם הביאו .בימינו
 אלא גנאי אמרן ולא בכותל, טחו בגדיו, לבשם לת״ח וגנאי הוא, ת״ח השמש ואם יג השמש בראש וטחו יב השטן על מברך
 כולם על לברך יוכל בשטים טו ומיני ועשבי עצי לפניו ואם יד. דמי כבגדו ושערו לי׳, מעברת זיעה בגופו אבל בגדיו לבשם

 לו וריח הודו כוית ויהי יונקותיו ילכו ׳שנ כלבנון ריח שיתנו ישראל בחורי עתידין רב אמר טז. הכל שכולל בשטים מיני
 וגו׳ השנים את לכם ושלמתי כדב׳ בקדושה הארץ פירות על לברכו ונוכה והיכלו ביתו ויבנה גאולתנו יחיש המקום רן. כלבנון

 יט ברכה של בכוס נאמרו דברים י׳ יח לעיל כ׳ המחבר בגליון: )כ׳ לעולם. עטי יבושו ולא וגו׳ והללתם ושבוע אכול ואכלתם
 דברים אלו ובריש ב״הטז דכום טילי הני שאכלו ג׳ פ׳ שילהי נמי מייתי רי״צ שהגאון כ כוס טעונה ב״הטו דס״ל מזה לדייק אין

 וט״ט כום צריך ב״המז לי׳ דקים משמע כא לאחריו כולן משלשלין א׳ כוס אלא שם ואין ט״ש לו וחשכה ואוכל יושב הי׳ טייתי
 רבנן תקנו כסי ד־ רבא, לי׳ דטפרק כוס טעונה ב״הטז ש״ט מזונו על מברך ג׳ כוס ממתני׳ חנן רב דדייק בהא כב בע״ם מייתי

 דריש שמעתא ההיא למימר לן ואית הכי. ס״ל אלמא כוס, א״ט בעלמא אבל כלומר מצוה, בי׳ נעביד וחד חר כל חירות דרך
 כיון מ״ש לו וחשכה מבע״י באוכל דוקא בסוף שהיא הבדלה ועל בתחילה שהוא המזון על וב״ה ב״ש נחלקו לא דברי׳ אלו

 דאיתי׳ היכא כל בעינן דברכתא כסא המובחר מן למצוה דודאי הכום, מן טיניהו חד מדחינן לא והבדלה בר״הט לתרוייהו דאיתני
 לאחריו כולו משלשלין מברייתא דדייקינן והא בב״המז, כג אחריו לחזור צריך שאין אלא חתנים, וברכת דקדוש דומי׳ וחדותא שבוחי

 וכו׳ טשלשלין א׳ כוס אלא לו אין אם ומסיים במ״ש לביתו הנכנס אתמר ברייתא היא ה ד דברישא משום כד כ ט" דב״המו
 שיחי׳ כדי הכי בתר ולהבדיל ב״הטז ולברוכי סיכל ל לי׳ אמרינן ואפ״ה כשחשכה לביתו בא אלא אכיל לא דאכתי מינה שמע

 ברייתא מההיא מיהו הבדלה. קודם למיכל לי׳ שרינן הוי לא לא, דאי כוס, דטעונה שמעינן ודאי מחא לב״המז, כוס לו
 קודם לטעום לו שאסור תחלה מבדיל בט״ש לביתו הנכנס ולדידי׳ כלל, כה לה טייתי ולא ז״ל, להרב ל״ק הכי, מינה דדייק

על ומברך תחלה אוכל א׳, כוס אלא לו ואין מ״ש לביתו הנכנס ברייתא דההיא דס״ל כוס, בלא ומברך אוכל ואח״כ כו הבדלה
הכוס

אשכול נחל

 מברך אינו לאכלו לוקס אס אבל מ״ג שס ה ל״ו. וברכלת שס ד דכלאיס. פ״ג חוס׳ ג חוס׳. הביאו ה״ג ב לפניני. בא עצמו שעץ פרש״י א
 כתיס׳ אלא נ״ג דף וחום׳ כר״שי ולא הזוהמא להעביר בא אס צ״ל ח נ״ג. נ״ב ברכוח ו ציעראכען. לימאנא, ו הריס. על

 מה״ג, לקוחי׳ ר׳ ודברי מברך, ישראל בתי הרוב אס לת״ק אבל נ״ג דף יוסי כר׳ י העשן. ע״י בגדיס לבשס ט ע"ב. מ״ג
 מעוט שהי׳ במקומו אלא את״ק פליג לא ר״י דס״ל ואפשר ור״אש? רי״ף כפסק מברך ישראל רוב אס כת״ק פסק לא למה וק״ק

 עביד. נפשי׳ לאשתמוטי׳ ר״ס כגרסתנו גרס ולא בה״ג וכ״כ מ״ג שס יא קאי. ישראל רוב אסתס וח״ק לכשפים, מקטרן
 מתיה שבא מוסק דעל טו דמי׳. כגופו אסרינא ולישנא יד השתן. מן מלוכלכות ידיו אס יג בימינו. נוטלו ב׳ ובשעת יב

 ב/ מיני לומר במ״ש תקנו שסכמים במג״א רצ״ז וע״ס למ״כ, ומר״הפ רי״ו בסי׳ כטי״ז לכתחלה אפי׳ משמע טז מיני. מברך
 יפרסמס שאס בהצנע, יעשה טובים מעשיס לכת, והצנע אמר הקרא פרושו, כך אולי מ״ג ברכות ין בקיאין. הכל שאין כיון

 כמו ליתן לבבנו נדבת ר״ל ידנו, גס אף מקב״ה קבלנו הקרן לבד לא לך" נתנו ומידך הכל "מאתך כי תארס, אבד עצמו ויתפאר
 הפועל נראה לא רוב ע״פי הריח בפעולת והנה לו. מסייעין לע׳ הרוצה כמ״ש לזה הרצון לנו שנחן י״ש פעולתו זו גס ידך חרומח

 ובצדקתם, בחכמתם בגבורתם להתפאר דרכס שבע״הז ישראל בתורי כן יהיו לעתיד יובן ונזה בסתר. והפועל ממנו המסובב אלא
 איירי. לחוד קדוש בכוס לאו אלתא מיזגו הארץ לב׳ כשתגיע נתי ותייחי יט .49 דף יח הריס. כפעולת בהצנע הטוב יעשו לעתיד

 רס״ח. בירושלתי והוא לב״המז, כוס לו אין דא״כ קודס להבדיל יכול ולא ב״התז אחר כא קפ״ב. סי׳ עש״ע אתריו לחזור וצריך חובה כ
 פס* פסחי׳ כו הרי״ף. הניאה נכסתיס ולא ננרכוח נא כה ק״ה. פכחיס כד שת״נ. רשנ״א תשו׳ הובא הראנ״ד כ״כ כג .קי״ז כב

ברכות



וריח. פיתח מזונות וב׳ בכלל כרכות הלכות האשכול, ספר 70
 אם ליתחלת לאכול אמרו הלכך א הכי תנא לחה דס״ל אתי׳ כב״ש ט״כ, דב"המז משום טעמא וקאמר מבדיל, ואח"כ הכום

• המובחר( מן טצוה אלא ב חובה אין ב"הטו של כוס חנן, לרב רבא דאפרק ולמאי א׳. כום אלא לו אין

נרה. הלכות
 ע"•' אלו נדנים עקר לן דחוי מה אסדר יינן הביא, לא וסתות בדיני הלכות ורוב נדה בדני מאד קצר ו״ל יצחק ר' הגאון ך,

 נהגו הלא דס״ל ואפשר בהון. אשכח ולא ו. דרבואתא טילי בכל ועיינת הרב הביא לא כחמים מדיני גם הגמרא. סיר
 ... ה דמגו להא דומי׳ חששו, נטי לבעלה טהרות דאיכא ובזמן דוקא, לטהרות דלמא ד בועלה דמטמאה דאשכחן ואע״ג האידנא,

 דהוא דאורייתא, חששא דכתס ראי׳ אין קט״ל, ונאכל קרבן מביא גוונא האי כי כל דתימא מהו ו סימן בא בפ׳ דאמרינן וטהא
 מוכיחות דידים אתי, מגופה ודאי כתם דההיא וסד״א בחלוקה, כתם מצאה ובשלישי מגופה ימים ב׳ שראתה אף קט״ל ג-פא

 ושת לה שאין אשה חכמים שטטאו מה — ז. קרבן לידי מביא ואינו בעלמא חששא דכתם קמ״ל ובה קרבן ובעיא ראיות ג' שראתה
 תקנת על שעברה מפני בהן שעסקה טהרות להפסיד הוא קנסא ח בינתים עצמה בדקה לא אם למפרע לעת מעת דם שראתה
 הלל ואף טומאה. ספק מכל להוציאן כלומר י . . . שחרית וערבית שחרית עצמן בודקות נשים שיהא שתקנו ט חכמים

 טכילתין בריש דאותיב הא ברם כחכמים. והלכה יא סייג טעם נמי הבדיקה שעת עד לעת טעת יותר לטפרע ומטמא דמחמיר
 גמור ספק מחטת נטי להלל למפרע וטומאה לחכמים לעת מעת דטומאת דס״ד משום ,לעת מעת אטוטאת ודאי דמטטאינן מטקיה

בישראל רווחת והלכה יב. אתי הוי מעיקרא דם דהוי איתא דאם ועוד עומדת, טהורה בחזקת אשה דלדידהו ס״ד ולא היא,
דאולינן

אשכול נחל

 מבדל טעם שמעינן במ״ש לביתו הנכנס דמברייחא הרי״ף על דנרכית פ״ח חליי קושי' סרה בזה ב רב. ברכות א
 תר״י ומ״ש כרבא, טס א״ט ס״ל דאנן כהלכחא לאו ברייתא האי כיס? טעונה ב״המז נמי ש״ת אסד כוס אלא לו אין אס

 ומשכה מבע״י שאכל דמיירי מידי, לאוכחי ליכא ממשנתנו לב״המז, כוס שצריך מפני מבדיל, דטעס מוכח נמי בברכות ממשנתנו
 רפ״ס מה״רשא תמיהת נמי וסרה הראב״ד. כמ״ש המזין לאחר הכוס מניח שניהם, לקיים ואפשר אכל דבהיחר וכיון נמ״ש לו

 נדה ד וה״ג. שאלתות ג מבע״י. לאכול שהתחיל דאיירי ט״כ דב״המז ראי׳ אין דממשנחנו י״ד. ב׳ דודי ע״ז העיר וכבר מר״שי
 בועלה מטמא כחס הרואה אבל לתלות ערב טומאת דהיינו מגע טומאת למפרע בועלה מטמא שבנדה לעת מעת ט״ו ודף ו׳

 לבעלה. גס אסרוהו טהרות ובזמן בהן, ליגע שאסור לטהרות הכל אפשר רבנו כ׳ וע״ז מדרבנן. ז׳ טומאת ולהבא מכאן
 לבעלה. נמי בעי׳ לטהרות בדיקה דבעיא מגו אמרינן בטהרות בעסוקה אבל בדיקה בעי לא לבעלה כל ע״ב י״א דאמרינן צ״ל: ה

 ומהא בכחס ר״ע לפני שבאה דאשה מהא האשכול ב׳ חיתנו דברי על השיב שהראב״ד מביאים נ״ח נדה ור״ן כ׳ רה רמ״בן ובח׳
 בזמן דודאי קושי׳ אין פה רבנו לדברי כחם? הרואה אסורה נמי לבעלה ש״מ לבעלה, טהורה אשה לך שאין קץ אין לדברי רשב״ג דאמר
 וכה״ג כ״ה חגיגה זי, נדה כדאי׳ בגלילא מדכן חברין אחריהם רב זמן וגס ורשב״ג ר״ע ובימי אסורה, נמי לבעלה טהרות דאיכא

 רבנו מישב הראב״ד קושי׳ ועקר בטהרות. עסקו דעדיין כרחב״א לפסוק יהודה רב הוצרך זה דמטעס דנדה ספ״ק חוס' כ׳
 קיי״לן דהא לפרושו הקשו והס נאכל. ואינו קרבן דמביאה קמ״ל לפרש״י אבל ורמב״ן ר״ן פרשי וכך זי ע״ב. נ״ב נדה ו בסמוך.
 הא מטעים ביהודה דבנודע .בכתמי׳ למקיל סמוכין ועשיתי .אימא איבעי׳ ד״ה תיס׳ ע״ב כ״ט נזיר עי׳ לישב ויש דרבנן כחמים
 לבעלה, כתמים אסור שייך לא הדין דמצד ה״ט טומאה מקבל כאין דבר על נפל אס מטמא לא דכחס נ״ט בדף כר״נ דקיי״לן

 הכתס שנפל האשה או הבגד לטמא צריך אחה ראשון ספק משוס מיהו ארגשה, לא הא מגופה ואח״ל מעלמא, ספק ס״ס, דהוי
 מטמא שאתה וכיון ע״ב, מ״א נדה טמא מקומו מקור דקיי״לן הרגשה בלא בא אם אף ולטהרות לקדשים ערב טומאת בשרה על

 אתה צריך זה מטעם המקור, מן שבא ומחליט א׳, ספק רק דאינו וקדשים, תרומה לענין הכתם עליהם שנפל האשה או הבגד
 מגופה הכתם שבא להחליט מקום אין מק״ט, שאינו דבר על כחס נפל אס אבל הרגשה, בלא טמאה דמדרבנן נדה משוס לטמאה

 ס״ל מ״מ כר״נ, טמאה האשה אין בכה״ג דס״ל הפוסקי׳ דאף אחי׳ ככ״ע לאו זו סברא הנה עכ״ל. האשה לטהר לס״ס והדרן
 דף דס״ל כתיס׳ אתי׳ ולא דא״ב, פ״ט בהג״מיי כנזכר טמאה האשה טהורים, דבגדיס נהי צבעונים, בגדי על הכתם נפל אס
 על סמנים ז׳ העבירו אס דס״ל כרמב״ן אתי׳ ולא טמאה, האשה מ״מ הכתם, מחמת שטהור אף נגעים טומאת לקבל ראוי בגד אם נ״ח

 מטמאין דלא הפוסקי׳ רוב לשטח מ״מ ל״ח. בהלכה הה״מ׳ כמ״ש טמאה והאשה טהור הבגד הכתם עבר ולא )ס״א( הבגד
 לטמא והוצרכו בטהרות, עיסקין שעדיין ואמוראי׳ תנאי׳ בזמן יתכן לכן נוב״י. סברת נצבה וגס קמה טהור דבגד היכא האשה
 טהורה, תרומה ואין מתיס טמאי שכולנו בימינו משא״כ לבעלה, האשה לטמא הוצרכו כתם עליו נפל אס ולתרומה לקודש הבגד
במקור. ד״ה י״ו דף ועתוס׳ ארגשה. לא וספק מעלמא ספק ס״ס דאיכא כיון כתם על רבנן גזרו דלא רנואתא הני סברי
רשב״א והבינו אחמר, לבעלה גס טהור עובר אינו ואס הכתם על סמנים ז׳ מעבירין ס״א דף דחנן הא כרמב״ס דס״ל ועי״ל

 ידיעה חסרון ספק הו״ל בהן דבקי מאן ליכא שבז״הז וכיון אשה, טומאת כאן אין סמנים ע״י נתברר שלא כל מדבריו ורמב״ן
אפשר בקי אין אס הרשב״א שכי ומגליד מקדיר לענין ודוגמתו הספקות. בקונטרס מנ״י ועי׳ להקל דרבנן לספק לי׳ דמשוי לכ״ע

להקל רצה לא למעשה אבל האידנא, נוהגי׳ כחמים אס קצת מסופק שהי׳ מאשכיל נ׳ עכ״ס מ״ו. סעי׳ ק״ץ ע״ס להקל שחולין
 להכשיר ולילה לילה, של טהרות להכשיר שחרית צ״ל י ע״ב• ד׳ ט ב׳. דף ח כתמים. דיני בספרו מביא שהרי מרשב״ץ( )כמשמע

 תיס׳ וכ״כ יב מכילתץ• ריש חוס׳ כמ״ש מטהר הלל גס ולקולין לדבריך סייג עשה ע״ב ג׳ בדף אמר, צ״ל יא יום. של טהרות
 דחבית דתרומח פ״ז דפסק הרמב״ס בזה לישב וים רשב״א. וכ״כ בחולין. ליטמא דלא טעמא הנך מהני נמי דלב״ה ע׳ ב׳ דף
תירה והחמירה טימאה היי במקיה חי־ץ ח״ד ופרי נדה. דרים ׳♦הסיג נגד שורפין בר״הי ובין בר״ה בין פסק ובמקוה ספק הוי

 בל״הי



וי נדה. הלכות האשכול, ספר
 דחסר הוא השתא אטרינן חסר, ומצאו שבוע בסוף כהן אתא ואי א ילפינן מנגע דחוקה לה, אתרע דהשתא אף חוקה בתר דאזלינן

 ט״ט לעת, מעת טומאת דקלה אף מיהו ב. הכהן כשיצא אהוקתיה לנגע ,דמוק הסגרו, ומן תוך הבית אל הבא כל ומטמאינן
 אמרה הדא ג בירושלמי כדאטרינן לעת טעת מטמאה בר״הר נגיעתה אף ואמרו ט־טאות, כבשאר לר״הי ר״הר בין בה חלקו לא

 ואנדרוגינוס טומטום ה אמרו שהרי ד, בטהרות כדאי׳ טומאות כבשאר ספקא בספק החמירו לא אבל בר״הר, מטמא מגעה ודאי
 ספק בר״ה לטהר מסוטה ילפינן דלא דאטרי טרבואתא איכא טמא, נמי בר״הר לעת מעת דאמרי וטעמא שעתן. דיין שראו

 ילפינן דלא שאומר ויש ו למפרע טומאה ספק ולא בר״ה, רחמנא טהרו וההוא הוי, להבא טומאה ספק דסוטה למפרע טומאה
 שאין דבר ח דאטרינן בהא מגע ולטומאת לסוטה לה דטשוינן והא חלוק. אין ראי׳ בטומאת לכך ז, מגע טוטאת אלא מסיטה

 גטרינן מסוטה דלאו טעטא היינו וכו׳, לשאול דעת בו שאין דבר מטה האי מכדי כדפריך לעת מעת בספק טהר לשאול דעת בו
 וטומאה יאכל ספק הא יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר ט כשם דפרק טהא אלא טהור ספקו לשאול דעת בו שאין דדבר

כחוכא תקנתן להוי דלא חיכי כי בר״הר אף לעת מעת שטטאו שאומר טי ויש ר. וזב דנדה ראי׳ ספק ידי על נטי שייכא זו

אשכול נחל
 ע״כ. ספק כמי לריעותא חרתי בחמת אבל ודאי, הוי נר״ה אפי׳ לריעותא בחרתי ודאי לעשותה א׳ ס:ק דהיינו חדא בריעוחא ברה״י

 לפניך דס דהרי גמור ספק הוי מע״לע טומאת ס״ל נהו״א ניחא לפ״ז אך לחקוה, חבית דמדמה הסוני׳ פשטית נגד הוא מ״מ
 תע״לע וחומרת לב״ה אף ריטותא הוי לא לפניך דס דאסיק למאי אבל בחבית, וה״ה ודאי, הוי בחרתי א״כ ריעוחא, חדא איכא
 נמי ובמקוה ודאי. לי׳ משוי לא אכתי טבל, דחזקת ריטוחא לפניך חומץ דהרי להריטוחא נצרף אס אף א״כ הוא, בטלמא קנסא

 בר״ה מטהרין שאין ה״ח הטומאות מאבות פט״ו הרמנ״ס כ׳ נר״ה דטמא והא ספק ככל ודאי טמא ובר״הי ממש כודאי הוי לא
 בין בר״הי בין שע״ג הטהרות כל חסר ונמצא שנמדד מקוה דמקואות: פ״ב במשנה לפרושו הרמב״ס דשטת נ״ל ויותר נגע. ספק אלא

 לא לתה וצ״ע הרע״ב. וכ״ס טומאה ס׳ ולא הוא טהרה ספק ההוא טהור נר״הר טותאה דספק אע״ג ופרש טמאות, נר״הר
 נר״ה לרבנן ופריך מסוטה, אלא למדוה לא ושניהס אי׳ ג׳ דנדף ונ׳ ודאי? והוי לריעוחא תרתי משוס דר״הר טטס כגת׳ פרשו
 טומאה סיף גמר נר״הר מקוה דמטהר ר״ש ואב״א לריטוחא, חרתי במקוה הכא ומשני טהורה, נר״הר סוטה טמא, אמאי

 איכא ט׳ חחלת בסוטה השתא הכי ורבנן טהור, נר״ה הוא טומאה דסוף מקוה אף טהור, נר״ה סוטה מה בסוטה, ט׳ מחחלח
 אלשון פליג אב״א וההוא ברה״ר. מטהרין לא בהא טהרה, ס׳ והספק טומאה, בחזקת וגברא ט׳ סיף מקוה אבל טהרה, חזקת
 נר״הי במקוה דמטמאי הא קייתינן דהשחא ודאי, דהוי לריעותא חרתי משוס נר״ה דמטמאי והא מסוטה ילפי דרבנן דס״ל ראשון
 טומאה וחזקת טהרה בס׳ מכ״ש בר״הי, כודאי מספק וטמאה טהרה, וחזקת טומאה ס׳ הוי דשס מסוטה, הוא דכ״ש משוס

 טומאה דאיכאספק סוטה שאני בר״הר, דטהורה מסוטה להקשות ואין ספק מכח במקוה בר״הר דמטמאי והא דמקוה, כההוא
 וטרי׳ שקלא כל לה אזדא לפ״ז טמא. נר״הר אף להכי טהרה וספק טומאה סיף במקוה אבל בספק, הוא טומאה שחחלת

 שהן הספקות ככל ת״וק שורפין נמי דבר״ה טהרה, ס׳ והיינו הוי ספק דבחמת ודאי והוי נריעותא חרתי דתקוה בהא דש״ס
 כאב״א. לפסוק הרמנ״ס ודרך ריעותא. ב׳ דהוי החס, דחשיב הני מכל אליס דמקוה טהרה וספק ה', פ״ד טהרות כדאי׳ מ״הת

 ולא טומאה ס׳ אלא מטהרינן דלא נר״ה, מספק טמא נתי במקוה אב״א דלפי איכא, ד״ה ע״ב ג׳ חוס׳ דקדוק בזה )ותיושב
כתקוה הוי ספק לרבנן אף חבית אב״א ולהך תסוטה, לטהר וילפינן בר״הר טומאה ם׳ הוי בר״הר בלילה נאחד נגע אבל טהרה, ס׳

חסר והנגע חזקתו על העמידנו למימר איכא הא בבית הנכנס בטהור קשי׳ ואי ב יו״ד. חולין א כר״ש(. לאוקמי צריך ולא
בטומאת הוכיח נדה ריש חוס׳ גס בירושלמי. שס ה מ״ד. פ״ו ד נדה. ריש ג ע״ב. ב׳ דף ומהר״ס חוס׳ פרשו כבר לפניך,

וספק נגע ודאי ולא נר״הר מטהר נגע ספק דוקא הט׳ דאבות ועפ״טו מחלק אינו הרמנ״ס וכן לר״הי ר״ה בין חלוק אין מע״לע
 למדוה ושניהם מסיק מקוה גבי למפרע דטומאה דאפלוגתח הכי, משמע לא בגת׳ ו הביא. לא דירושלמי טומטום דין אבל טומאה,
 שמישביס. ומהרש״א ושניהם ד״ה ג׳ ובדף מכילחין ריש ועתים׳ בר״הר אף למפרע דטמא מסוטה מקוה ילפי ורבנן מסוטה

 בטומאת ועוד לר״הי. ר״הר בין חלוק שאין אסורין כשאר בטהרות ולתלות חולין לענין מע״לע הוי נהכי ראיה, טומאת ולא 1
 ניחא טעמים הני ולכל כ״ח. סוטה חוס׳ בר״הר עומדת אפי׳ ר״ה מקרי ולא בגלוי וא״א סחר במקום נולד הספק באשה ראי׳
 דדףס׳,ג׳ הא נמי וניחא אחזקה. לחולין מוקמינן להכי צד, מכל לסוטה דמי׳ דלא כודאי, מע״לע ספק בר״הי מטמאינן דלא נמי

 בא שהספק ר״הר שייך לא ראי׳ בטומאת נ״ז? גזיר ר״הר, הוי ג׳ קיי״לן והא טמאות כולן א׳ תחת דם ונמצא בת׳ יושבת נשים
 טהור נר״הר ט׳ ספק דאמרינן הא כ׳ ע״ב כ״ח סוטה והחיס׳ נדה. ריש חוס׳ כ״כ י כ״ט. סיטה ט ע״ב. ה׳ נדה ח סחר. ממקום
 טהור. נר״הר ס״ט סוטה גבי הלכה באה לכך טמא, בר״הר ס״ט דגס מסוטה ליגמר דהו״א אלא דוקא, לאו מסוטה גמירי הלכחא
 כתיב והדר יאכל, ספק הא יאכל, לא טמא ודאי יאכל, לא טמא בכל יגע אשר והבשר מקרא טהור בד״ל שאין דדבר ר״ג יליף כ״ט ובסוטה

 להכי ד״ל, בו שיש באדם בספק סיפא וטהור, לשאיל דעת א״ב והוי בבשר בספק רישא יאכל? לא ספק הא ודאי, טהור בשר יאכל טהור כל
 סוטה איצטריך בר״הר, אף הו״א טמא, ספק שיבד״ל דבדנר דשמענו מר״ג דאי מסוטה, למילף נמי דאצטריך ומסיק טמא, הספק
 דאף הו״א אלא טהור דנר״ה רמז ליכא דבסוטה החוס׳ לפי׳ ז״ל זעליג הגמו״ה אא״זק והקשה טהור. ספק בד״ל יש אפי׳ דבר״ה
 כל גבי מסוטה, גמירי הלכחא צרכינן למה הק״ל ר״ה, ממנה נלמד דלא הלמ״מ באה ולהכי טמא, דספק ממנה נלמד נר״הר

 כל דהפסוק טהור, בר״ה אבל בר״הי, אלא ממנו נלמד דלא הלכחא לייתי טמא( בד״ל בשיש טומאה דס׳ )דלמדנו נשר יאכל טהור
 נמי מיירי נשר יאכל וטהור יגע אשר נשר וכל הקרא ננדה לחום׳ אנל נסוטה? הלכחא תלה ולמה סוטה, לס׳ מוקדם טהור

 דאי ניחא, לר״הר, ר״הי כין חליק אין רחיה נטומאח אנל נר״הר, לטהר מגע טימאת אלא ינפיק לא מסוטה אנל ראי׳, נטומאח
 על הלכה נאמרה להכי טהור, נר״הר ראי׳ ספק דאף הו״א נשר, יאכל טהור כל קרא על טהור נר״הר ס״ט הנכחא נאמרה

לר״הי. ר״ה נין נה חלוק דאין ראיה, טומאת על ולא .טהור בר״הר כסוטה מגע טומאת וקא7 להורות טהור, דנר״ה סוטה
ואא״זק



נדה. הלכות האשכול, ספר *
 בדבר אבל אזלא, היכן טומאתה יאמרו טהורה, אמריגן בר״הר נגעה אח״ב ואם טמאה, אמרינן בר״הי נגעה דאם הבריות, בעיני
 בשאץ נטי הכי טומאה, מקבלין שאין ובכלים טימאה המקבלין בכלים שיש כמו יש גדול הפרש לשאול דעת בו ושיש בו שאין

וקשי׳ בר"הר טהור נמי שבנדה לעת דכעת ב שכתבו המפרשים מן ויש א. כחוכא אינו וזה מספק טמא אינו לשאול דעת בו
ובפ׳ אהד במעמד נשים ג׳ והוי במטה אותה נושאות כשחברותיה טמאה נמי דממה במטה יושבת היתד. ג בפ״ק אטרינן הא
 דילפינן דמיין, כחד מאה נשים אבל ר״ה, הוי אנשים ג׳ דוקא מפרקין ויש ה . . . ר״הר הוי תלתא אמרינן ד נזירין שני

 ו, אנשים ב׳ עם מתיחדת דאשה ר״הר דהוי סתירה לאו והיא אנשים ב׳ אבל א', באיש אלא סתירתה אין סוטה מה מסוטה,
התם אסיק דהא פרוקא האי לן נהיר ולא ז. בר״הי סתירה והוי להתיחד אסור נשים הרבה עם אפי׳ אחד ואיש נשים פ אבל

וכיון בספקא, הראש בהקפת דאסורין לאוקמי ליכא דבאנשים בנשים, טיירי וטגלחין טומאה קרבן דטביאין דקתני ח דטתניתין
 אפי׳ ביניכם, נזרקה טומאה ראיתי ואומר מרחוק שעומד דטיירי ר״הר, הוי ג׳ פרכא: לפרוקי התם לדחוקי לי׳ למה קאי דבנשים

ט. בעינן גברי דתלתא ר״הר, הוי לא נטי נשים ב׳ במעמר הוא
 ולא י למגינה ומקולקלת למפרע דטטמאינן כתמים לך ותיקשי אתרע דהשחא אף חוקה אחר בחולין דהולכין שאמרנו ומה

 לא דבצפור אתי טעלטא לומר סברא דאין יא בגט׳ פרשו כבר אתי? מעלטא ואימא טהרה אחזקת אוקטה אטרינן
 השתא לטיטר דליכא הבגד, כבוס שעת עד למפרע לטמא צרכינן אתי מגופה דצ״ל וכיון עברה, לא טבחים של ובשוק נתעסקה

 הדם יעמידו הרחם בית שכותלי שכיח דלא רבנן דידעו ראיה שאני כבראיה, די לעת במעת ולמיטר יבש, הכתם דלפעטים חזאי
 אף ותו בכתמים, רבנן פלוג לא לח הכתם ואפי׳ לעת, במעת לשעורי ליכא נפיק אימתי ידיענן דלא בכתם אבל לעת, מעת יותר
 יב. אתמול ממנו יצא שכבר דמסתבר אתמול ביום יותר עצמה שחתה או אזדקרה אי נפיק, השתא לטימר ליכא לפעמים בלח
והיינו טמא בחזקת טמא והעמד לפניך דחסר חסר, ונמצא שנמדד טקוה כגון אסור חזקת עלה ואתוסף היתר חוקת אתרע ואי

אשכול נחל
 לא ספקא בל׳הי הו״א אסיר, ספק הא בשר יאכל טהור וכל הקרא טל טהור ספק נר״ה הלכה נאמרה דאי חרץ הנ״ל ואא״זק

ספק בר״הי אפי׳ הו״א לאו באסור אבל אסור, טהור ספק להכי בכרח, הקודש אח שאכל דטמא טהור, דוכל דומי׳ אלא אסיר
אסור, ספקו כרח זדונו על שחייבין דבר אבל לקילא דאור׳ ספק ברמב״ס הגרסא לפניו שהי׳ מח דטומאח פ״ט )ועכ״ת מוחר

 גז״ה וסיטה זו( מגרסא ידעו לא מפרשים שאר וכל ק״י בי״ד והפר״ח תלוי מאשם הרמנ״ס אח בריבו שהרשב״א נכון אינו אבל
 אלא בה שאין אף מסיטה נלמד בר״הי טמא ס׳ להודיע סוטה, על בר״הר טומאה ס׳ הלכתא לאמר רחמנא הוצרך לכך הוא,

על ההלכה להעמיד הוצרך בלא״ה ע״ב ט׳ חולין ולחוס׳ ר״הי. אלא מסיטה נילף דלא טהור ובר״ה ע״ב, י״א יבמוח לאו אסור
ריש מהרש״א עי׳ ר״שי ב רשב״א. כ״כ א כבסיטה. חזקה דאיכא אע״ג טמא בר״הי דס׳ להודיענו דר״ג למוד על ולא סוטה
 ביניהן מפסקח כילה לדחוק יש וכחבו נדה ריש חוס׳ הקשו וקושיחו בספר. מעט חסר כאן ה נ״ז. נזיר ד ע״ב. ה׳ ג נדה.

 טמאה השתא עצמה שהאשה כיון תרץ ורמב״ן לעיל. האשכול והביאו מע״לע מטמא נמי דנר״ה מירושלמי ראי׳ אייתו ולבסוף
 איחזוח שג׳ הספק בכלל ג׳ אס משמע נשים, ב׳ אלא במטה נוגעות אין וכאלו כשרץ היא והרי המנין בכלל נחשבת אינה ודאי

 כ״ח. סוטה עתוס׳ בספק שכולן אף טמאיח כילן דס ונמצא במטה יושבות נשיס ג׳ ס׳ מנדה קשי׳ ודאי זה ועל מטמיא, לא במטה
 ל״קתאן ולענ״ד אבוליפיא. יששכר הג״מ גס הקשה רשב״א על זו קישי׳ ט נ״ז. נזיר ח הרשב״א. כ״כ ז ע״ב. פ׳ קדושין ו

 התס קאמר ולא הקפה, שמי׳ לא הראש כל הקפת דס״ל לגלח ומותרים אנשים בב׳ דמיירי ס״ל ביניכם חרקה באומר דמוקי
 ר״הר. הוי דלא הנשים אצל עומד נטמא האומר דעד ה״נ ולדידי׳ הקפה, שמי׳ כ״הר הקפת דס״ל לשמואל אלא בנשים דמיירי

 תגלחת דספק מגלחין ואפ״ה הקפה שמי׳ הראש כל הקפת וס״ל באנשים הכל דמוקי דנזיר ספ״ח בירושלמי ראיתי תמוה ודבר
 מותרין, מ״הת הספקית דכל ס״ל דהירוש׳ וג׳ ל״ת. דוחה עשה שספק זולתו מקום בשום מצאתי ולא הקפה. אסור דוחה מצוה
 נזירים דשני נ״ז נזיר תיס׳ שכ׳ ואע״ג טמא, מ״הח בר״הי ספק אבל מותר, חלבו מ״הת חיה וס׳ ב׳ ספק כוי דאי פר״ח, כמ״ס

 לירושלמי פ״מ ס׳ וע׳ טפי חמור ר״הי ט׳ ספק דלירוש׳ צ״ל דע״כ ט׳ חולין ומהרש״א מהר״ס כ׳ כבר ודאי, לטמא מסוטה ילפינן לא
 תספק טמא חיר לעשותו אתה שצריך וכיון עי״ם. טמא וספק בשר יאכל טהור כל גידל מרב נר״הי טומאה דיליף סוטה ריש

 ג׳. דף יא ז״ץ. דף י טומאה. ס׳ ונא שרי, מ״הת אסור ס׳ אסורא, עביד אי ספקא דאיכא אף להקפה חיישינן לא חורה מדין
 קודס בסרכה כגון ימים ג׳ מחזקתה יצאה אם אף ׳שכ ס״א סי׳ רמ״א על שמקשין מה בזה מיושב ע״א. ג׳ נדף חוס׳ וכ״כ יב
 ידענו בבהמה לאפוקי זמנו, להגביל סברא אין יבש דבכתס למפרע? דמטמאין בכתמים מ״ש היתר, בחזקת אותה מעמידין זה זמן

 חזאי, השתא למיתר טהרה בחזקת רבנן אשגחו לא בכתמים דודאי לחלק יש בלא״ה )מיהו ימים. בשלשה התכה פי דהוגלד
 תוקמינן ולהבא מכאן דמטריפין בטרפות אבל הרגישה, שלא כיון אחי מעלתא ולמיתר לגמרי לטהר הו״ל חזקה בתר אזלינן דאי
 אחזקה לי' דמעמידין טמא שבוע חוך הבית אל הבא שבוע, בסוף חסר מצאו אס אף בנגע כמו קמייתא אחזקה לשעבר לה

 ספק גבי ק״ה ובסי׳ בשומן עכבר גבי ק״ד בסי׳ רמ״א מ״ש לישב יש ובזה נחסר( אחרון ברגע וי״ל שאפשר זמן כל דחעיקרא
 דהכי ניחא למ״ש דוחק. כ״ופ שחרץ ומה פ״א ,בסי לפסקו סיחר וזה קמייתא חזקה בחר ולא מציאתן בתר דאזלינן מע״לע כבוש

 אחרון ברגע דל״ל היכא רשב״א סברת ס״ל נמי דרמ״א עקר לי הנראה אבל נפל. מחי הזמן להגביל מסברא אפשר אי נמי
 שתתה )ותה קמייתא חזקה מלבד ש״ך כמ״ש כשרות נהמות נ רו איכא ננהמה אנל לשענר, נחי החזקה אחרע מחזקה, יצאה
 רננו, כמ״ש בא ושלשוס דמאתמול הוא ירא ס דלפעמיס כחמים שאני כחמים, להם אין נשים דרוב רוב, איכא נמי בכתם ל׳וס
 לחזקה דמסייע רובא ליכא וק״ה ק״ד בסי׳ אבל מכתמים( לק״ת דנלא״ה לקמן ועי׳ פליג לא להכי כמ״ש זמנו להגביל דא״א ועוד

 בחר לקולא אזלינן השנזא אלא אירע שלא לומר סברא יש אס לזמן, מזמן אסור מחזיקין חס״ז נא״ח דקיי״לן אף ולפ״ז קמייחא.
למקום. ממקום נדין ולקמן מ״א סי׳ וטפר״ת ,קמייתא אזקה

 נדה



נדה. הלכות האשכול, ספר
 ג׳ כל חומץ נמצאת ואח״ב והולך ומפריש תרומה עלי׳ מפריש להיות חבית בדק אם וכן טמא, כודאי לי׳ משוינן לריעותא, תרתי
 שנמצא שרץ דאטרינן והא .א טבל וחוקת לפניך חומץ הרי לריעותא תרתי דאיכא תרומה, אינה ואילך מכאן תרומה, ודאי ימים

 דמי, לריעותא כתרתי טעלמא דאתו ושרצים דגופי׳ שרצים דאיכא כיון טעטא ומפרש ב בדיקה שעת עד למפרע מטמא במבוי
 לריעותא, תרתי לטיטר ליכא והבא למפרע מטמא לישנא האי כי כתם גבי נטי קתני בסיפא דהא טמא ודאי דהוי קאמר דוקא לאו

 כתרתי לב״ש בטבוי דשרץ לתרוצי אנפשי׳ דחיק למפרע, דטמא מודה שרץ וגבי לעת, מעת מטמא דלא לב״ש לתרוצי אלא
 לאשה טוקים גופא דהלל תדע דמעיקרא. אחזקה מוקמינן לא דטהרות חוטרא ומשום שורפין ולא תולין לכ״ע מיהו דמי, לריעותא

 אתה אי ד לשמאי הלל קאטר נטי והכי קאמינא. לטהרות קאמינא מי ג דאמר לטהרות אלא לעת מעת מטמא ולא אחזקה
 יש באשה נטי הכי כלוטר טמאות, הראשונות שטהרות ה אחרת בזוית שרץ ונמצא זו בזוית טהרות בו שנשתמשו בקופה מודה

 לטהרות טילי הגי כל אלמא אחזקתה, לה מוקי לחולין אבל לטהרות אלא מטמא לא הלל גופה דבאשה וכיון למפרע, לטמא
 אלא טטמאינן לא נטי וקופה בשרץ לן וחזי ו. אחזקה טוקטינן לחולין אבל למפרע לטמא מחמרינן קדושתן ומשום איתנהו
 אפי׳ הא לעת מעת בתוך בהן שנגעה לטהרות מטמאינן למה קשי׳ ואי ז. דטהרות חוטרא משום דכולא כיון בר״ה ולא בר״הי

 בר״הי אף לשאול דעת בו ואין לשאול, דעת בהם אין הטהרות חומרותיו, לכל בר״הי טומאה כספק לעת מעת לטומאת דנינן אי
 יא בטהרות תנן נטי והכי י דמי לשאול דעת בו שיש כדבר אדם בידי הבאה טומאה ספק ט בגמרא אמרו ח, טהור ספקא
 אלא יב נגע בזריקתו אם טספקינן לא והכא טמא, ספקו נגע לא ספק נגע ספק טהורין משקין בין וזרקה בידו טמאה ככר היתה
 דאמרינן והא יג. . . . ודאי אלא לשאול דעת ובטשקין בככר שאין טהורים להוי ואכתי הזורק, כח וסר הכבר שנחה לאחר
 וקופה שרץ גבי טו . . . קטייתא חזקה נגד ממש להקל לאו להחמיר, בין להקל בין מציאתן כשעת הטומאות שכל יד בגט׳

 ומה טז . . טמאה טחט וגבין דמעיקרא, טהרה חזקת דאיכא אף למפרע לטמא מציאתן שעת בתר דקדשים מחוטרא אולינן
 שלפעמים בכתמים כגון קטייתא מחזקה אשתני והשתא נפל השתא לומר דא״א היכא מ״ט קטייתא, חזקה בתר דאזלינן שאמרנו

 למפרע טימאה דעקר ראי׳ אין מכתמים י״ל מיהו ין. למפרע לאסור צריך ע״כ נפלו, מתי גבול ליתן לך ואין יבשים, נמצאו
 נמצא ושם יט אחרת בית לווית וטלטלוה זו בזוית בקופה טהרות נשתטשו ואם בדבר. להחטיר וראוי יח הוא לטהרות גבייהו

 למקום ממקום טומאה טחויקין דאין השרץ בא זוית באידך דאטרינן טהורות הראשונה בזוית טמנו שנטלו טהרות אמר חזקי׳ שרץ
 אלא אחטיר לא נטי יוחנן דר׳ ומסתבר כא. הוי דרביה יוחנן ר׳ לגבי כחוקי׳ וקיי״לן כ לתלות מספק מחזיקין סבר יוחנן ור׳

 לא גטי מציאתן ואשעת תלינן, מציאתן במקום ובשלא לחוטרא בין לקולא בין אזלינן מציאתן אשעת כב טדאטרינן לטהרות
 כג כתם הרואה כפ׳ משמע והכין לחולין, לה טטמאינן לא ואפ״ה הדם מציאות במקום נמי דאשה לטהרות, אלא למפרע טטטאינן
למקום. ממקום טחויקין אין דלחולין

אשכול נחל
 לא זו □ויש נתעסק שלא כיון די״ל ארוכה קופה כגון אשרת בזוית דוקא פרש״י ה שס. ד ע״ב. גג׳ בג׳. ב׳. נדה א

 טומאה מסיטה ילפינן דלא לשיטתי׳ ד נדה. ריש חוס׳ וכ״כ ו ראהו. ודאי טהרות בשעת החס הוי אי זוית באותו אבל ראהו,
 בר״הי, ודאית דטמאה דבסוטה כיון אחזקה אוקי אלא בר״הר מחמרינן לא מיהו מטמאין, דקדשיס מחומרא גופא ובר״הי למפרע,
 י א דוד בלילה באחד נגע דוקא וערשב״א כבנדה. חוכא שייך לא וסכא חימרא, אלא ליכא נמי דבר״הי היכא מכ״ש טהור, בר״הר

 דספק וקופה באשה אבל לטהר קרא דמעי חזקה דליכא מציאתן שעת בחר דאזלינן טמא ודאי ד'( )דף מת מצאו ולמחר נגע
 וה״נ י ע״ב. ה׳ נדה ט כ״ט. סוטה ח חולין. להכי הטומאה, במקום נסתרה דודאי לסוטה דמי' לא שעחא בהאי הוי אי

 דלא כיון בזריקתו הככר נגע ודאי אי אף דבאמת יב ד׳. פרק יא שס. הניחן אדס אלא הכלי אל מעצמן באו לא הטהרוח
 במשקין נגעה שנחה לאחר אס וספק שזרקה אחר שנחה ודאי אלא מ״א, פ״ד טהרות כדחנן, הטהור נטמא לא הטומאה נחה

 שאדס דאיירי כ׳ הרע״ב אבל הר״ש, וכ״ס בד״ל, שיש כדבר הוי אדס ע״י שס שהונח כיון וצ״ל: חסר יג מטמאינן. ומספקא
 אמרינן לא חזיא דהשחא אף חזקתה על אשה והעמד עקרית קמייחא חזקה אמרנו דהא צ״ל: טו ע״א. ד' יד בככר. אוחז

 טהרות, על שבורה שנמצאת צ״ל טז וכו׳. פרושא הכי אלא לקולא, מציאתן שעת בתר דאזלינן נאמר ואיך דס, הוי מעיקרא
 שעת מטעם לאו אבל נשברה, ואח״כ נפלה דשלמה ניחש ולא לקולא, מציאחן שעת בתר נמי אזלינן ד׳, נדה מטמא, לא ושבורה
 מציאת שעת מידי מהני לא קמייחא חזקה נגד אבל לה. מסייע דטהרות קמייתא דחזקה משוס אלא טהור אמרינן לבד מציאתן

 דאין בסמוך רבנו ומ״ש רמ״א דעת לישב למעלה ועימ״ש פ״א בסי׳ כרשב״א דס״ל קצת משמע ין בקדשים. להחמיר אלא להקל
 ט״ו, נדה למפרע, מטמאה אינה דבועלה קיי״לן דהא ובגדים, הטהרות לטמא למפרע כתמים טומאת שעקר יח מכתמים. ראי׳

 הראי׳ מיום שמונה אמרו אס אהדדי סתרי והוי לטהרות, למפרע דטמאוה כיון לכך הוצרכו ו׳, נדה למנינה, דמקולקלת ואע״ג
 האש אצל עימד רוטב מלא דקדרה משמע רבנו מדברי כלל(. בועלה מטמאה שאינה למע״לע דומה )ואינה היום ראתה כודאי

 אסור כולו םוהי כל הרוטב מן שלקחו מה כל אסור, חתיכת לתוכו ושקוע מבושל מצאו ערב ולעת היום כל רוטב ממנה ששואבים
 ועי׳ מז״לז מחזקינן וטהרות לקדשים דוקא נראה וד׳ ב׳ דף נדה ומתוס׳ לזמן. מזמן אסור דמחזיקין והיינו נפל, השתא דאא״ל כיון מספק,

 בו ששאבו הכ^י מכח היתר שיש בסמוך ועי׳ נפל. השתא למימר בדאיכא דוקא רבנו כמ״ש החליטו והאחרונים ל״ה, ערובין מ״ש
 ור״אש וערי״ף ע״ב קי״ב שבת כא הטומאות. שכל ד״ה ועתוס׳ מסוגי׳ מוכח כ ד׳. נדה יט האסור. בקדרה נמצא ואח״כ בראשונה

 התס כ׳ התוס׳ אבל כן. דמסקינן ע״א נ״ח כג כן. שכתבו נדה ריש ותוס׳ הטומאות שכל ד״ה ועתוס׳ בגמ׳ שס כב ל״ח. וע״ז ק״ו חולין
 דחזקי׳ ופלוגתא למקוס, ממקום מחזיקין אין לכ״ע בזה אחר למקום ממנה בא שמא ולחשש במקומה שהיא ידועה שהטומאה איירי דגמ׳

 דוקא ונ׳ לתלות, חמ״לת מחזיקין כר״יו פסק הרמ״בס אבל כחזקי/ פסק ורבנו ממ״למ. הקופה עס הלכה עצמה הטומאה נאמר ור״יואס
אף והיינו הראשון, בכלי ט׳ חסזיקין לא לר״יו אפי׳ באחרון ונמצא כלי אל מכלי בהורק הראב״ד וכ׳ הרשב״א. וכ״ס ס״ל לטהרות
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נדה. הלכות האשכול, ספר 74
 לעת מעת יד על ממעטת הפקידה בדקה אבל בעתים עצמה בדקה לא אם דוקא למפרע לעת מעת מטמאה שאמר! ומה ל^,

 לבדיקה עדים ב׳ צריך בטהרות עסוקה אשה א אמרו שהרי שוות, הבדיקות כל ולאו .הפקידה משעת אלא טמאה ואינה
 אינה לביתה מהומה שהיא דמתוך לבדיקה נחשב ולא ממעט אינו תשמיש לפני והבדיקה תשמיש, לאחר ואחד תשמיש לפני א'

 מתוך אמר ולהכי מקום, אותו של וסדקין לחורין בדיקה צריכה אינה לבעלה דכל מכאן ב שמדקדק ויש וסדקין. לחורין מכנסת
 משמע לא דגמרא ולישנא וסדקין. לחורין בדיקה צריכה לטהרות ודוקא הדין, מן שצריכה מה יותר בודקת אינה לביתה שמהומה

 אי אבל לביתה, מהירותה מתוך בדקה ולא דפשעה משמע וסדקין, לחורין מכנסת אינה לביתה שמהומה מתוך טדקאטר הכין
 טחשב לא לבעלה וסדקין בחורין לבדוק צריכה שאינה מתוך לטימר: הוי וסדקין, לחורין לבעלה לבדוק חכטים תקנו לא מתחלה
 קודם הבדיקה טיחשב דלא והא בטהרות, שעוסקת היכא וסדקין בחורין לבדוק לבעלה אף הצרימה ודאי אלא לטהרות, בדיקה

 בהפסק בין עצמן לבדוק הנשים ונהגו מרבואתא שטענו וכן יפה. בדקה לא שמהומה מתוך דחיישינן לטהרות, בדיקה תשמיש
 וסדקין חורין בכל בדקה שפוסקת ביום אם מיהו הדם. בהן שיעמד שאפשר וסדקין חורין בכל נקיים זי״ן בבדיקת בין מהותן
בחורין עצמה בדקה אם טבילתה לעכב אין הפרוודר באמצע אלא וסדקין חורין בכל בדקה לא נקיים שבעה ובתוך טהורה ומצאה
חכמים שתקנו והבדיקות ה. וסתה בשעת שראתה ודוקא ד שעתה דיה וסת לה שיש אשה כל תנן — ג. בשביעי וסדקין
תשמיש קודם לבדוק נטי צריכה בטהרות שעוסקת והואיל ו תקנו וסת לה שיש לאשה אף בטהרות לעוסקת וערבית שחרית
 בו בודקות אין תשטיש לפני בו עצמן שבדקו עד והצנועות ח שלו בעד תשמיש לאחר עצטו בודק הבעל וגם ז, תשמיש ולאחר
 י. ... דבעיא מגו מדאטרינן היא שטהורה שתראה הנר לאור היא תשמיש שלפני ובדיקה ט. וכהה שמטונף לפי תשטיש לאחר
לא לבעלה כל כשמואל דקיי"לן יא . . ולא לבעלה בדיקה צריכה אינה וסת לה אין אפי׳ בטהרות עסוקה שאינה אשה אבל

לבעלה ודאי אנטיגנוס בן חנינא ור׳ יד . . אמר כך: בחבורתנו בה דאקשו יג פרקין דסוף שטעתא והצעת יב. בדיקה בעיא
 אמר לבד בטהרות בעסוקה אי חנינא: כר׳ הלכה דאטר אשטואל אקשו להכי קאמר. תקנוה והן עותוה דהן טר בדיקה בעי נטי

 וירא ר׳ דאטר זימנא חדא אטר הא בדיקה, ע״י ולשמש בטהרות להתעסק מותר וסת לה שאין דאשה דקט״ל חנינא כר׳ הלכה
דלבעלה חנינא כר' הלכה אמר טילי לכל ואי בטהרות, עסוקה אם שתבדק עד לשטש אסורה וסת לה שאין אשה שטואל אטר

מאן ומשני בדיקה, בעיא לא לבעלה כל אמר הא בטהרות, עסוקה אינה אפי׳ בדיקה ידי על ודוקא וסת לה שאין אשה טותרת
 להתעסק וסת לו שאין אשה דשרי׳ טהרות לענין אלא חנינא כר׳ הלכה שמואל אמר לא ודאי כלומר הא, מתני לא הא דטתני

 שטואל, אטר וירא דר׳ הא דטתני מאן וכו׳ וירא ר׳ דאטר זיטנא חדא שמואל אמרה הא קשי׳ ואי בדיקה, ע״י ולשמש בטהרות
 לשטש, וסת לו שאין אשה דאוסר מאיר אר׳ פליג דשטואל נמצא ב״א. חנינא כר׳ הלכה שמואל אמר יהודה דרב הא מתני לא

 ס״ל ושמואל בדיקה, בעיא בטהרות עסוקה לא בין עסוקה בין וסת לה שאין שאשה מדבריו שנראה ב״א, חנינא אר׳ בחדא נטי ופליג
טז סמיך וברייתא אטתניתין דשטואל לבעלה, בדיקה צריכה לא בטהרות עסוקה ובאינה בדיקה, ע״י לבעלה מותרת בטהרות בעסוקה

יוחנן , .
אשכול נחל

 םול6 לעכין וחזקי׳ דר״יו מפלוגתא ילפינן היכא קשי׳ ואי שרי. הראשון בכלי אפי׳ זה דבאופן האחרון, בכלי נפל השתא דל״ל באופן
 מלתא גלוי דהוי היכא שם ערש״י ע״ב, ק״ג יבמות ע״ב, פ״ו סולין ילפינן, לא מטומאה אסור קיי״לן הא ממ״למ ין מחזיק דאין

 היכא דוקא ש״ד בהגהות הר״ש וכ״כ אמרו מסברא טצמה דבטומאה הכא ומכ״ס נפיק, דמקרא מטומאה אפי׳ ילפינן בעלמא
 ובט׳ ספק בחבית למה דפריך נדה בריש כמו בש״ס מכ״מ כן ומוכח ע״ב, ס״ד חולין וטתוס׳ ילפינן לא בטומאה חדוש דאיכא

 במעי שנמצא מה הסברא אמרינן ט׳ דלטנין אע״ג תס״ז א״ח וטור ור״אש חוס׳ שהביאו ממאי ט״ז דקדק הגז״ל ואא״מו ודאי.
 שלא דאתרינן לטנין מטוכל הוי ט׳ לטנין דאפשר ות׳ כמטוכל? הוי לא אסור לטנין ער״ש, דאהלות פי״א כחטוכל, הוי ועופות דגים
 דמ״הח משמט פ״ג שמיני בת״כ מיהו מ״הת. אסור ח״ש באסור אבל מטמא לא מכזית ופחות מטוכל, בלתי לס ש כזית נשאר

 אשכונ וט׳ אותס. ת״ל הטהור במטי הטמא אף יכול הטמא שבמטי הטהור לרבות תאכלו וז״ל אסור לטנין מטוכל חשיב לא
 בדקה לא אס גס ט״ב, ס״ח נדה ג טליו. חלקו והפוסקי׳ הראב״ד, ב ט״ב. י״א ה׳, דף א זה. בדבר שהארכנו טרפות הא

 שראתה. משטה אצא לטת מעת טהרו׳ מטמאה שאינה ד בדיטבד. מהני ושביטי ובראשון טהרה בהפסק אלא כלל טצמה
 פס ז י״א. ד׳, דף ו ע״ב. ד׳ נדה למפרט, מטמא וסתה בשטת אפי׳ וכתמה מט״לט מטמאה וסתה בשטת שלא אבל ה

 דף ב״ה דאמרי אהא רשב״א כמ״ש וכונתו חסר, י י״ב. דף ט י״ד. דף ח לבטלה. נמי בטיא לטהרות בדיקה דבטיא מגו
 בלינה אבל הטדיס בודקת ולמחר הלילה כל טדיס בב׳ ותשמיש תשמיש כל אחר טצמה שבודקת פי׳ הלילה, כל טדיס בשני די י״ו

 לפני ראשונה בדיקה דגס רש״י בשס שאומר מי ויש חוס׳, וכ״כ לשמש התחילה שכבר אחר הנר לאור הטדיס לבדוק צריכה אינה
 דבטיא מגו דאמרו כיון מחוור, שאינו רשב״א וכ׳ בטהרות, שטוסקת קודס למחר תמתין אנא הנר לאור צריכה אין התשמיש

 לטהרות, למחר אלא הטד לבדוק צריכה שאינה אמרת את דהא איכא, מגו מאי איתא ואי לגעלה. בדיקה נמי בטיא לטהרות בדיקה
 לאור בדיקה צריכה אס לספק ויש לבטלה. היא טהורה אס לראות הנר לאור התשמיש קודס שבודקת ודאי אלא לבטלה, זה ואין
 ופורש, נקפו לבו דא״כ תשמיש לאחר ולא קודס לא טצמה תבדק ולא צ״ל אולי יא קס״ו• ס״ט וטי׳ ותשמיש תשמיש כל קודם הנר
 ולרבנו משובחת( בנשיס לבדוק המרבה היד כל י״ג כדתנן תשמיש קודס טצמה לבדוק תוכל בעלה בפני שלא ודאי )מיהו י״ב דף

 צ״ל יד ע״ב. י״ב יג ע״ב. י״א יב תשמיש. ולאחר קודם בדיקה צריכה ל״ו באין אחרונים והסכמת כן, הדין וסת לה אין אפי׳
 אר״מ וסליג תקנוה הן עותוה הן עדים בשני משמשת וסת לה שאין אשה דאמר ב״א חנינא כר׳ הלכה שמואל אמר יהודה רב

 בעוסקת אבל לבעלה, מקרי וזה בטהרות כלל עוסקת שאין אשה אפי׳ פי׳ טו עולמית. יחזיר ולא ויוציא לשמש אסורה דאמר
 צריכה וסת לה שאין אשה ולרמב״ס ע״ב. י״א טד לטהרות. בדיקה דנעיא מחמת לטיל ,כדאי לבטלה צ״ב ל״ו יש אפי׳ בטהרות

בשעור דוקא ופורש נוקפו דלבו שבדק לא י״ב דף דאמריק הא ומפרש וש״ע הר״אש פשק וכך תשמיש ולאחר לפני לבעלה בדיקה

נקרבן
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 רבנו אבל א. טותרת לבעלה אבל לטהרות בדיקה שצריכה אמורים דברים במה ותני׳ לבעליהן טהרה בחוקת הנשים כל דתני

 דרב אליבא נינהו אמוראי כלישנא: הא מתני לא הא דטתני מאן ומפורש לבעלה, בדיקה בעיא וסת לה דאין כתב ז״ל חננאל
 צריכה לא וסת לה דאין לעיל דריא״ש הא מתני לא ב״א, חנינא כר׳ הלכה שמואל אמר יהודה דרב דמתני מאן ,יהודה
 ופסק בדיקה, צריכה אינה נטי וסת לה דאין מיני׳ לדייק דבעי דשמואל משמי׳ ר״ז דאמר הא מתני ולא לבעלה, בדיקה

 הביא ז״ל יצחק ר׳ והגאון ב. ההלכות בעל דעת וכן לבעלה ודאי דמיירי כרחב״א הלכה דאמר שמואל אמר יהודה כר׳ לחומרא
 בין עטהם ושוהין ובאין טהרה בחזקת להם נשיהן המשתה ומבית האבל מבית והבאין והפועלים החטרין ג ברייתא בהלכותיו

 עכ״ל אני טהורה שתאמר עד טומאה בחזקת היא לעולם טומאה בחזקת הניחה אבל טהרה בחזקת הניחן אם ישנות בין ערות
 אחר דוקא בדיקה, בלא לבעלה מותרת וסת לה אין דאטרן הא ס״ל אלטא ה . . בפרק אבל ד . . . ס״ל אלמא מפליג מדלא

 תשמיש, אחר לבדוק ולה לו עדים חנינא ר׳ דקאטר עדים שני ומפרש תשמיש, מחטת רואה שאינה נשואין בתחלת שנתחזקה
 דברייתא ולישנא ו אשטואל מיני׳ דפריך דשמעתא בצורתה מחוור לא דעתין ובעניות פעמים, ג׳ אלא עדים בעי לא חנינא ור׳
 מתרץ מה אכתי תשמיש ולאחר קודם בדיקה בין ח הטקשן מפליג דלא נמי ניטא ואי ז לבעלה לתקנה קמהדר חנינא ר׳

 כרחב״א הלכה דאמר וריא״ש בדיקה, צריכה אינה וסת לה אין בטתניתין דטפרש דריא״ש דס״ל ואפשר ט. מתני לא דרי״אש
 דהרב לדעתיה דחזיתיה תשמיש, מחמת דם רואה שאינה פעמים ג׳ שנתחזקה אחר דקאטר בדיקה צריכה דאינה אהדדי, סתרי לא
 העדים ושוב תשמיש מחטת רואה שאינה אתחזקה ראתה לא ואם פעמים ג׳ אלא לבעלה בדיקה בעי לא ודאי דרחב״א י ז״ל

 לשמש אסורה וסת לה שאין אשה קאמר זירא דר׳ דרח״בא, ההוא טתוקם לא שמואל אמר כר״ז אבל בדיקה, צריכה ואינה תקנוה
 ש״מ הראשונים, פעמים ובג׳ לבעלה דטיירי כפשטא אוקם ולא יא וישנה בטהרות בעסוקה לאוקם אנפשי׳ ודחיק שתבדק עד

 לא הא דמתני מאן לתרוצי הוצרך להכי הראשונים, פעמים בג׳ אפי׳ יב בדיקה בעי לא לבעלה כל דשמואל אליבי' ר״ו דקסבר
 משמע והכין תשמיש. ולאחר קודם עצמה בודקת וסת לה שאין דאשה הלכות ובעל ר״ח כדעת להחמיר ונכון יג. הא מתני

בירושלמי
אשכול נהל

 כרחב״א הלכה דאמר דריא״ש הא, חתני לא הא דחחני חאן 'ס״פ דאחר הא ומפרש .ל״ו ביש דמיירי או בעלה בפני או לקרבן
 עליו והקשו בעיא. לבעלה אף אלא בדיקה, וסח לה אין בעיא בטהרות עסוקה דוקא דשמואל משמי׳ ר״ז דאמר הא ס״ל לא

 דדיוק ונ״ל הכי? דיכא וסת לה באין אף דקמ״ל החס ודייקינן בדיקה בעיא לא לבעלה כל לעיל אמר גופא ריא״ש רש״י קושיח
 דף לקמן אבל לבעליהן. ע׳ בחזקת הנשים כל היא מחני׳ קמ״ל מאי לה ביש דאי הוא, כך איירי וסח לה באין דריא״ש הש״ס

 לבעלה אף דלחא להקיצה, א״צ נמי דישנה אברייתא לסמוך יש אם תוס׳ פרשו מחניתא הא כי למיעבד מאי לרבא ר״פ א״ל י״ב
 כסחם איירי וסת להן וביש לא, ואמרו בדיקה להון מצרכי אי רבנן דבי לנשי דשאל דא״צ ומסיק ולחובעה, להקיצה צריך גרידא
 היא מתניחין קשי׳ ולא איירי, וסת לה ביש לעולם בדיקה בעיא לא בעהרות עסוקה אין ריא״ש דאמר הא י״ל והשתא נשים.

ביש דוקא אבל ישנות אפי׳ בדיקה בעיא לא לבעלה כל דאחר ריא״ש וקמ״ל ערות, דוקא הו״א לבעליהן, ט׳ בחזקת הנשים כל
ערות בין לבסיף דמחלקינן ולמאי ל״ו, באין קמ״ל דריא״ש לומר הוכרח לישנות ערות בין' לחלק דעתין אסיק דלא ובהו״א ל״ו.
 ריא״ש דמתני חאן מסיק ושפיר אצ״ב. ל״ו יש כי ישנה אפי׳ קמ״ל לבעלה ה״ה עי״ש צ״ב נחי ישנה דאל״ו טהרות לענין ישנות ובין

וסח בי״ל בדיקה ל״ב לבעלה כל אחתני׳ גופא רי״אש דאחר והא לבעלה, א״צב וסח לו דאין דר״ז הא חתני לא כרחב״א הלכה
דלעיל אהדדי, גופא ריא״ש רמי דלא נמי ניחא ובהכי בדיקה. א״צ ישנות אפי׳ וקמ״ל וסת, לה ביש דאיירי גופא כחתני׳ מיירי

 ל״ו. באין אף ריא״ש לאוקמי הכרח שאין ידע ולפמ״ש כרחב״א, הלכה אמר והכא וסת א״ל אפי׳ לצ״ב לבעלה אחר אחתני׳
 אפי׳ כפשוטו לה חוקי אבל שתבדק עד לשמש אסורה ל״ו שאין אשה שמואל אמר ר״ז דאחר מה ידוע נמי דלריא״ש י״ל והשתא
 לה דיש לומר סברא אין לריא״ש ולפ״ז בדיקה. ל״ב ישנה ל״ו וביש צ״ב, נמי ישנה וקמ״ל לטהרות אבא ר׳ כדמפרש ולא לבעלה,

 נמי צריכה וסח לו שיש אשה גבי פ״ד ח״וח בהל׳ הרמב״ם הביא שלא מה ניחא ובהכי בטהרות. בעסוקה אצ״ב ישנה וסח
 שמואל ודברי זה לדין הכרח שוס אין וה״טדלריא״ש ר״ז, כדחסיק להקיצה א״צ דישנה בטהרות דבעסוקה תשמיש, לפני בדיקה

 אצ״ב לבעלה הראשון ריא״ש כלל הביא חדלא נראה אבל בזה, פסק ליכא שלנו בה״ג ב בר״ן. מפורש וכך א כפשוטן. מפורשי׳
 דמתני מאן ומסיק כרחב״א הלכה האחרון ריא״ש מביא ואח״כ לב״ב, לבעלה כל א״ש דר״ז הך אלא נמי( באל״ו בגח׳ )דחפרש

 אצ״ב וסח לה אין אפי׳ ד י״ב. דף ג עקר. האחרון דריא״ש הראשון, בריא״ש חשגחינן דלא דסבר ש״ח הא, תחני לא הא
דנדה הברייתא כל וכו׳ כחובה לו ואין לשמש אסורה וסת לה שאין אשה כל ת״ר וז״ל: כתב בכתובות נזונית אלמנה ה לבעלה.

על דס ונמצא בעדים וג׳ ב׳ א׳ פעם חשחש שאס ותקוניה עווחיה הן הן עדים בב׳ משמשת אומר אנטיגנוס בן חנינא ר׳ י״ב,
אחד עדים בב׳ שחשה ואס וכו׳ כתובה בלא ויצאה יחיה לכל נדה שהוחזקה עוותיה הן הן ופעס, פעם בכל שלו עד או שלה עד

בדיקה א״צ לבעלה דאמר ו עכ״ל. הנשים ככל היא והרי תקוניה הן הן מהן, באחד דם נמצא ולא פעמים ג׳ לה ואחד לו
 לא שמואל דאמר כיון פריך והכי ח ר״מ. אסרה ומה״ט וסח לה שאין כיון תשמיש לפני עד בעי ומסתמא ז תשמיש. קודם והיינו
 תשמיש. לאחר בדיקה בעי שאל״ו דאשה כרחב״א הלכה אמר והכא משמע, תשמיש לאחר בין תשמיש קודס בין לבעלה בדיקה בעיא

 כרחב״א הלכה אחר והכא בדיקה בעיא לא לבעלה לעיל דאחר גופא, אריא״ש ריא״ש חיקשי אצ״ב, לבעלה א״ש דר״ז להא צ״ל: ט
 .ס״ה נדה תשמיש ח׳ דם דהרואה לברייתא כרחב״א הלכה אריא״ש נדה בהל׳ הר״יף מדסחך י תשמיש. לאחר בדיקה ג״פ דצריכה

 חדא ע״ב י״א דף קאמר מאי א״כ מפרק והר״ן רמב״ן. מפרש זה וכעין יג לב״ב. לבעלה כל מר״ז רבא דייק וכך יב ע״א. י״ב שם יא
 ג״פ? בדיקה צריכה לא לרזא״ש ואלו הוא, ואילך מכאן אצ״ב לבעלה ודאמר בדיקה צריכה ג״פ לריא״ש אמרח הא אתחר, חברתה מכלל
 דאריא״ש לן דשמיע והשתא לחקונה, עדים לה$וסת;צריכה דאין אדעתא אסיק ולא דרחב״א ברייתא נשנית נא אכתי הוא פרוקא ולאו

ועדיין קאחר. שנתחזקה לאחר אצ״ב לבעלה ריא״ש דאמר הא אמרינן שפיר בג״פ, שתתחזק כדי לתקונה עדיס דצריכה כרחנ״א הלכה

קשי׳ 10*
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 בתולה נשים ד׳ וכן שראתה משעה אלא מטמאה ואינה שעתה דיה וסת לה שיש אשה משנה כסתם וקיי״לן — א. בירושלמי

 טשהוקינה עונות ג' עליה שעברו זקנה שנשואה, אע״פי מימיה דם ראתה שלא דמים בתולת בתולה ואיזה ב, ומעוברת מניקה זקנה
 שטת אע״פי חודש, כ״ד כל מניקה חדשים, ג' אחר עוברה משיודע מעוברת ג, חוששת ואינה זקנתה מחטת בפניה אמה לה וקורין
 עליה. רבנן ופליגי דוסא ר׳ מתניתין ה בגמרא דאסיק לעת מעת מטמאה וסת לו שיש אשה אפי׳ שאומר טי ויש ד. הולד

 לה שיש אשה ו האשד, ובפ׳ הכא רבי דסתם כיון ותו וסתה, בשעת עליה פליגי רבנן אי מספקא דבגט׳ חדא הרבה, להשיב ויש
 וסת לה שיש דאשה טעטא ח אטרינן נטי ובגמרא ז . . בבחיר תנן דהכי ועוד הלכתא הכי ש״ט חולק בלי שעתה דיה וסת
 דוסא ר׳ דמחלק קאמר ולא רבנן, דטחלקי ומדקאטר לעת, מעת מטמאה אינה שראיתה לראיתה כתמה בין רבנן דטחלקי הוא

 משנה. כסתם הלכה לכללא הדרן רבנן, והכא דהכא וכיון כותיה, דם״ל רבנן איכא אלא הוא יחידאי לאו דוסא דר׳ טינה שמע
 טטטאה וסתה בשעת שלא תראה שאם וטעמא למפרע, מטמא וסתן בשעת אפי׳ דכתטן וסת לה ואין לה יש שוין בהא מיהו

 לראות זמנה שהגיע אע״ג דמים ובתולת זקנה, מיניקה, מעוברת, שעתן דיה חכמים שאמרו נשים ד׳ אבל לעת. מעת ט למפרע
 עדיין, ראתה שלא אף שנים י״ב בת שהיא לראות זמנה שהגיע תנוקת וכן ולהבא מכאן אלא למפרע מטמא ואינן כראיתן כתמן
לה. חוששין אין דם טלאים שלה סדינין אפי׳ בא מגופה לאו דאטרינן טהור כתמה אפי׳ לראות ומן הגיע שלא תנוקת אבל

יאף , ,
אשכול נחל

 ולקושי׳ הר״יף, לדעת ברחב״א אדכר לא תשמיש לפני בדיקה ותו לעולם; משמע עדים בב׳ משמשת אמר סתמא מוב״א קשי׳
 דברי פרש הראב״ד אבל ת׳. לפני בדיקה בעי נמי רחב״א משמע ודאי א״כ זימנה, חדא אמרה הא בטהרות בעסוקה אי הש״ס
 כיון קאמר, לטהרות דוקא למימר ליכא מיהו התשמיש, לארור וא׳ לפני א׳ דקאמר עדים וב׳ איירי לטהרות רסב״א ודאי ר״יס:

 וחסברח כפרש״י( הכל כרחב״א הלכה אריא״ש הש״ס דפרכח )וכונתו תקון בעיא נמי לבעלה משמע תקנוה הן עיתוה הן דקאמר
 וסח לה שאין כיון לבעלה גס תשש שיש משמע תקנוה הן רחב״א מלשון מיהו התשמיש, לפני אצ״ב ודאי לדידן הר״יף כ׳ עצמו
 רואה. לאינה נמי אתחזקה בג״פ מסתברא לרואה היחזקה בג״פ ס״ה דף דאמרינן וכיון חיישינן, נמי תשמיש מ׳ מקריים, ע״י וחזאי

 אחרה מתני' פריך שתבדק עד אסורה שאל״ו אשה שמואל דאמר אהא ה״ד פ״ב דבירושלמי כונחו אפשר א קפ״ו. סי׳ ועש״ך
 ושמואל טהורה, בחזקת שהניחה מחני׳ ומתרץ וסח? לה אין אפי׳ משמע הדרך מן להבאין אפי׳ טהרה בחזקת הנשים כל

 שאלה בלא לו מותרת ע״ב( )ט״ו בא לטבול וזמן עברו ואס וסתה ימי מחשב הי׳ וסת לה וביש טמאה, בחזקת שהניחה איירי
 הלכה שאמר ריא״ש תקשי ולא וה״ג כר״ח ודאי לפרש יש והשתא ובדיקה. שאלה צריכה וסת לו אין מצוה, בזמנה דטבילה ובדיקה

 ל״ו ביש קמ״ל דשמואל די״ל ל״ק הנשיס, כל תנינא הש״ס וקושי׳ וסת, לו ביש ההוא בדיקה, א״צ לבעלה דאמר אריא״ש כרחב״א
 בדחיקא, לטהרות מוקס לא אלע״ש וסת לו שאין אשה א״ש ר״ז דאמר ההוא אפי׳ לירושלמי )ועוד טמאה. בחזקת הניחה אפי׳
 לי׳ ומדמוקי ח/ חייבין אם וראתה בדקה לא אס לחקור ויש שתבדק. עד לשמש אסור אל״ו לרמב״ס גס באל״ו(. דוקא אלא

 דמוקי פטורין, דבכה״ג ראי׳ אין תשמיש, לפני בדיקה בלא ששמשה באל״ו ולא לוסתה, סמוך בבועל דחייב, מחניתין י״ח בשבועות
 באל״ו משמע לבעול יכולני ואמר לוסתה סמוך בבועל אלא חייב שאינו ,שכ דשגגות בפ״ה הרמב״ס אבל אשה. בסחס מחניחין

 נכשל, הי׳ לא חכמים כתקון ועשה המתין אס ברור וראתה לוסתה סמוך דבבועל לחלק רבה וטעמא חייב. אינו בדקה ולא
 דעקר להר״ן בפרט תשמיש, בשעת גס שתראה דאפשר ממכשול שנצל ברור אינו עדיין טהורה ומצאה בודקת אי אפי׳ באל״ו אכל

 ושחשה בדקה ולא שאל״ו באשה הרמב״ס הביא שלא נראה ויותר תשמיש• ע״י וה״ה מקריים, ע״י לראות דעלולה לא״ח, בדיקה
 ומספקא הא, מחני לא הא דמתני מאן מדקאמר בדיקה שצריכה דרמב״ס טעמו עקר המגיד דלהרב ה״ט ח׳, שחייבין וראתה

 דף ד ט׳. ג כדלקמן. לוסת סמוך לעונה לחוש צריכות שאין לענין לדידן ונ״מ ז״ין דף ב קרבן. מביאין אין אבל לחומרא אזלינן
 אמרינן כ״ז ובברכות דעדיוח, א׳ במשנה כותי׳, בבחירחא ז ס״ג. נדה צרכיה עושה שהיא האשה ו ע״ב. ד׳ ה ויו״ד. ח׳

 הלכה בברייתא ומחלוקת במשנה סתס מ״ב יבמות אמרינן ובלא״ה כוחי׳. בבחירסא וחנן הואיל חכמים לגבי יהודה כר׳ הלכה
 משוס גזרו לא אבל ע״כ, למפרע טומאה בראיחה דאשכחן כיון פר״שי ע״ב ד׳ ט ה׳. דף ח מ״ז. פי״א זבחים ועתי״ט כסתס

 משוס כחס, בא דם תחת א', שנוי בי׳ דאית וסתה בשעת כחס על דגזרו ועוד גזרה. גופא דאיהו וסתה, בשעת שלא כחס
 דס חחת כחס שנויים תרי איכא וסתה בשעת שלא כתם אבל בזמנו, שלא דראתה א׳ שנוי נמי דאית וסתה, בשעת שלא ראי׳
 לחנינה ומקולקלת הכתמים ככל הבגד בדיקת שעת עד למפרע מטמא נמי וסתה בשעת דכתס נ׳ רבנו מדברי בזמנו. ושלא

 והקשה מע״לע. מטמא כתם הרואה וכל וסתה בשעת שלא דס הרואה ׳.כל דא״ב בפ״ט שכ׳ מרמב״ס כן נראה ולא ו/ דף כדאי׳
 טמא הבגד וכן הבדיקה עת עד למפרע טמאה כתם הרואה דמ״ומ בפ״ג דבריו שסוחר ז״ל מווארמס קאפיל הגמו״ה נעורי אלוף

 מטמא כתם הרואה כל כייל כללא טומאה לענין עקר דאינו א״ב דבהל׳ חרץ ז״ל העס נטע מו״ה והרב הבדיקה? זמן עד למפרע
 שלא דס תראה שאס וסתה בשעת למפרע דמטמא הטעם דכל יותר, ולא מע״לע מטמא וסתה בשעת ראתה דאפי׳ מע״לע
 ליכא א״כ מע״לע, אלא מטמאה אינה שלב״ו תראה שאס העקר, מן חמור הטפל יהי׳ ולא למפרע, טמאה נמי וסתה בשעת
 בשעת שלא איירי כתם ובסתם למפרע, מטמא כתם הרואה כ׳ מ״ומ בהל׳ אבל מע״לע, יותר יטמא וסתה בשעת דכתס למימר
 מע״לע ובראיח למנינה, ומקולקלת הרמב״ם מסיים דהא מראיתה, חמור וסתה בשעת כחס דודאי ע״ז קשי׳ הוי ומריש וסתה.

 מראיה, חמור יהא שלא מע״לע אלא למפרע א״מ כתס ס״ל דרשב״א נ״ג דף חוס׳ עפמ״ש וישבתי ע״א. ו׳ כדאי׳ מ״ל אינה
 וסתה. בשעת בכחס לדידן וה״ה מע״לע, יותר תטמא שלא אלא רשנ״א חייש לא בהא למנינה מקולקלת דכחס הא התום׳ וכתבו

 תולה מע״לע תוך מפרש הט״ו דא״ב פ״ט ורמב״ס מע״לע, תוך אמ״כ בראיתה כתמה חולה ע״ב נ״ג דבדף בא״א, לישב נ׳ ולי
 כראיה אלא למפרע מטמא דאינו נראה זה וכחם לזיבה, הראויה בפ״ע לראי׳ כתם ההוא מחשב ולא זיבה, לענין בראיתה כחמה

והבגד מע״לע פתות הבגד בדיקת דזמן וכגון חלוקה על כחס שנמצא א״ב בהל׳ דאיירי נמי ואפשר מע״לע. וסת בשעת שלא

 אינו



זז נדה. הלכות האשכול,־ ספר
 בטהרות עוסקות אם תשמיש ולאחר וקודם וערבית שחרית עצמן בודקות להיות א צריכות שעתן דיה חכמים שאמרו הנשים ואף

 ואם ב טהור שהדם בתולים מחמת דם וראתה שנבעלה ובתולה טהר דם על ויושבת מנדה חוץ תרומה, אוכלת שהיא ובשעה
 איטר שמשה אבל ג בתולים מדם שלה דמים מראה נשתנה שמא וערבית שחרית בדיקה צריכה ראשונה בעילה אחר שמשה לא

 ד בדיקה צריכה ואינה בדמים מסולקת כן גם לזיבה הראוים הימים והם לנדה נדה שבין יום י״א ובתוך נשתנה. אפי׳ עכרן שמש
 אם דאפי׳ להני דמי׳ דלא ו קמא בס׳ במתניתין לה תני לא ולהכי ה כותים בנות פ׳ כדתני׳ לעת מעת מטמאה ראתה ואם
 טהרות, לנו אין שבעונותינו ואף ז. לעת מעת מטמאה ראתה אם יום שומרת אבל לעת, מעת טומאת גבייהו שייך לא ראו

 דגרסינן לקטן. למימר כדבעינן וסת בשעת ופרישתן וסת קביעות לענין לעת מעת מטמאות ולא מטמאות שאמרו מטה מיני׳ נפקא
 רבא אמר וכמה לוסתן, סמוך מנשיהן שיפרשו ישראל לבני אזהרה מכאן מטומאתם ישראל בני את וחזרתם ח האשה ׳8ב

 לילה בסוף לראות שדרכה ואע״ג השחר, עלות מתחלת פרישה בעי׳ היום בסוף לראות שדרכה ואע״ג ט לילה או יום עונה,
 אסורה, הלילה דכל לילה סוף למיחזי ברגילה לה וטוקי י שלה היום כל דאטר יהודה כר׳ דקיי״לן הלילה מתחלת פרישה בעיא
 לטיחזי ברגילה לה ומוקי יא? שלה הלילה כל אומר יהודה ר׳ ותניא וסת, לוטן דקרוב אע״ג ביום מיד מותרת ראתה לא ואם

 זמן רואה היא ואם יב. . . יהודה ר׳ חדא תני אסורה. היום וכל וסת לזמן דסמוכה אע״ג מותרת הלילה דכל היום בתחלת
 ביום בו שראתה וסת ושעת הלילה כל דאסורה לן מבעי׳ לא וסת, שעת מגיע ושוב היום, לתוך הלילה מסוף הוסת שנמשך מה

 ביום חציה אפי׳ וסת דשעת מודה עצמה העונה ומתיר שרואה שעה אלא קאסר ולא יהודה ר׳ על דפליג יוסי ר׳ אפי׳ דהא
 למיחזי וברגילה הוא לילה בסוף וסת דהתחלת אסורה, הלילה כל יהודה דלר׳ מבעי' לא נמי והא אסורה, מיהת בלילה וחציה
 דם מצאה ובבקר ישנה היא ואם ... יג היום כל נמי אסורה אי לן קטבעי׳ כי אסורה הלילה כל יהודה רבי אמר לילה בסוף
 אסורה וסתה זמן ובהגיע ויום, ללילה מספק דחוששת נימא אי בחבורתנו, נחלקו ראתה ביום אם בלילה אם ידעה ולא וסתה

 נטי והכי נדה, ודאי בה שהיתה היום עונת אלא אסרינן ולא לקולא ספקא דרבנן דוסתות כיון יד והסכמנו וביום. בלילה
 ימים, איזה נמשך מרובה ראיה למיחזי דרגילה והיכא למפרע. לה מטמאינן ולא טהרה בחוקת אשה אוקי דלחולין לעיל אטרינן
 דהוחזקה ברגילות, בו שראתה מבעלה ימים אותן כל לפרוש צריכה דאמרי מרבואתא איכא ראתה, ולא וסתה זמן תחלת והגיעה
 הראיות ושאר הוסת עקר שהיא אולינן ראיה תחלת בתר דאמרי ואיכא פעמים שלשה עקירה בעי הזמן וכל הזמן, לכל בראיה

 אע״ג טו קמא דפרק מהא למלתא סייעתא ומייתי לטפל, למיחש לן לית בא לא דעקר וכיון הן, דמים תוספת ממנה שנמשכו
 אלא נדתה, בימי וסת קובעת אשה אין דאמר לקיש לריש הניחא ופריך הנדה. מן חוץ בודקות להיות צריכות שעתן דיין שאמרו

 מטעין אבל דקבעה הא סתום ממעין דוקא נמי יוחנן לר׳ ומשני וסת, לה קבעה דלמא תבדק גדתה, בימי וסת קובעת דאמר יוחנן לר׳
נדה, בימי השלישי חודש ראש ראית דהוי ירחא וריש בירחא וחמש ועשרים ירחא וריש ירחא ריש חזאי אי כלומר קובעת, אינה פתוח

דקובעת
אשכול נחל

 ראית קלה א״כ מע״לע, טמאה אינו עצמה היא אומר אחה ואס הבדיקה, זמן עד אלא בטהרות נגע אס למפרע מטמא אינו
 בו הי׳ ולא סחרית חלוקה בדקה אבעי׳ ה״א: פ״א מירושלמי נסחר זה אך מע״לע. מטמא כ׳ זה ובאופן ראיות. מכל כחס
 חלוקה, משוס אלא מטמא אילה כלוס גופה מע״לע, שיטמא מאי גופה משחרית, אלא טמא אין מלוקה מצאה, ובמנחה כחס

 לפני מקוס אוחו ובדקה בשרה על נמצא אבל חלוקה על בכחס שייך זה כל מיהו בתמיהה. מע״לע וגופה כבוס שעת עד חלוקה
 הרמב״ס סובר ובלא״ה א״ב, בהל׳ איירי ובהא כבראי', מע״לע טמא גופה י״ל ואז •ירושלמי, סברת שייך לא סס נקי, והי׳ שעה

 עקר דמ״ומ בפ״ג קורקס מהר״י וע״י כבראיה. בכ״ם ושעורו מגריס, פחות אפי׳ דמטמא חבבגדה, חמור בשרה על דכתס
 ויתכן בדיקה. או כבוס שעת עד לטמא צריכין מע״לע מחחיל מתי ידיענן דלא וכיון מעל״ע אלא אינה למפרע כחס טומאח

 כחס דטותאח מפרש עקר שס מ״ומ ובהל׳ בכללא, הדין עקר הרמב״ס כ׳ למפרע בטומאה כ״כ נ״מ אין א״ב דבהל׳ משוס
 סס. ה ל״ט. דף ד רס״י. שדחה כפי׳ ג ע״ב. י״א ודף ס״ד נדה עי׳ ב י״א. דף א ובדיקה. כבוס שעח עד בפרטו

 ס״ג. דף ח בד״א. מישביס סס והחוס׳ ז י״א. דף במשנה טוהר דס על ויושבת נדה בדיקה, צריכות דאין נשי הני גבי ו
 כגון וסת להס יש נשיס ורוב לילה, בחמלת עצמו פורם בלילה ואס היוס, מחמלת עצמו פורש ביוס לבוא הוסת דרך אס פי׳ ט

 אסורה. היוס וכל יא אסורה. הלילה וכל פי׳ י בה. לראות שדרכה עונה באותה אלא לפרוש צריכה ואינה יוס, לכ״ח יוס חכ״ח
 ותני היוס, בחמלת מותרת ראתה לא ואס הלילה כל דאסורה לילה בסוף וסתה אס וסח, לאחר ומתיר וסת קודס אוסר צ״ל יב

 כך היוס, כל ואסורה מותרת הלילה דכל* היוס, בחמלת לראות ברגילה הוסת, לאחר ואוסר הוסת קודס מתיר יהודה ר׳ חדא
 כל ביוס סראחה ומה אזלינן ראי׳ חמלת בתר דלמא או ביוס, וסתה שעת כאלו דהוי ונימא חזאי נמי ביוס דהא יג בגמרא.

 פי׳ וסת, שעות אף אומר יוסי ר׳ דמתניתין מלישנא למפשט איכא ולענ״ד שורות. איזה כאן מסר הספר גריר. לילה בחר זה
 וסמוך לילה סוף בגמ׳ פרשו הממה הנץ עס )האי הממה הנץ עם לראות למודה היתה ואס חוששת, לראות שרגילה לשעה דוקא
 אסורה הלילה וכל פי׳ שלה, היוס כל אותר יהודה ור׳ החמה הנץ עס אלא אסורה אינה ר״ן( עי׳ משכה עס שבת ערב כמו ליוס

 אס אומר יהודה ר׳ דקחני נמי וברייתא אסורה, הלילה כל הול״ל להוסיף, בעי אסורא יהודה דר׳ כיון וקשה גמ׳,3 כדמפרש
 דר׳ נראה אלא קמהדר? אאסורא אלא אהיתרא דלאו למימר, מבעי׳ אסור היוס כל שלה, הלילה כל יממא סוף למימזי רגילה
 שלה היוס כל דמ״מ הלילה, בסוף הבאות הראיות כדרך ביום קצת שנמשך אע״ג הלילה סיף רואה שאס קמ״ל הא יהודה
 היא היוס, תוך הלילה ראיות מן שנמשך מה דהיינו דיוס, וסח שעת דודאי )אע״ג היוס, עונת ולא הלילה עונת אלא אסורה דאינה

 דיוס וסת שעת גס ולומר למיטעי דליכא כיון לפרש צריך אין זה יהודה, לר׳ ומכ״ש מודה וסת דשעת יוסי לר׳ אפי׳ אסורה
 הנץ תוך מלילה ראיתה דעיילא דפרושו המתה הנץ עס לראות רגילה היתה התשנה תלשון זה דין הוציא הראב״ד גס תותרת(.

י״א. דף טר ראב״ד. עי׳ יד שלה. היום כל ואפ״ה הממה
 וכ״כ
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 סתום ממעין ראשונות דראיות וכיון בה! אתוספו יתרים דמים לחדש כ״ה ביום לבא דמה דאקדם דהא חודש, לראש וסת דקובעת

 כגון פתוח מטעין הראשונות אם אבל בא, סתום ממעין הוסת ותחלת רוב מקום מכל נדה, ימי בתוך דר״ח שהשלישית אף באו
 באה, פתוח ממעין דראשונה וסת, קבעה לא עדיין בחודש בה׳ פעמים ראתה ושוב נדה ימי תוך שהוא בחודש וה׳ בר״ח ראתה
 ג׳ ראיתה נמשך אם אמרת ואי זו. בראי׳ וסת קבעה דלא תראה אם אף לה מהני דלא נדה בימי בדיקה צריכה לא ולהכי
 ראיתה נמשכה שמא תבדוק, נטי נדה לדוכתא קושי׳ הדרא ראתה, לא זה זמן בתחלת אם אף ימים לג׳ לחוש צריכה שוב ימים
 ודאי אלא רואה? אינה גדתה זמן שבתחלת אף הימים אותן כל ולטהרות לבעלה אסורה הוסת זמו וישוב וכשיחזור ימים, כמה

 מברעתא לאו זו וראי׳ הוסת. תחלת בה דאתרטי בעונה אלא עוד לפרוש צריכה אינה הוסת עונת בתחלת רואה שאינה כל
 ולית אזליגן, ראיתה תחלת דבתר בדיקה צריכה אינה ולהכי דמים, תוספת והשאר הראי׳ עקר נדה דתחלת מסתברא דודאי היא,

 איזרחש אי מיהו בא. בזמנו דאורח אחריו, יוטים או יום ותראה ראשון ביום תראה שלא העקר יחם• הבאים שבימים למיחש לן
 בראיות לטיטר לן ואית וסתה, המשכת בזמן אח״כ תראה שמא לחוש יש שפיר וסתה. זמן בתחילת ראתה לא הבאים שבימים

 מחטת לטיט• טפי דמסתבר מאוחר, מעט יבא לכך דמא אמעט והשתא לבא, אחד יום ואקדם בה הי' דמים תוספת הראשונות
 לשעבר שופעת שהיתה הראיות אותן כל לראות פסקה אחת בפעם מלומר האורח, בא יומים או יום ואחר קצר זמן שוהה מעוטו

 לבא, ויטהר יקרב ולפעמים יומים או יום או עונה וסתן ירחיק לפעמים הנשים שדרך מעיד החוש וגם לראות. שהתחילה אחר
 ופת קובעת אשה אין דאט• לקיש לריש לגמרא לי׳ ניחא הוי דהא תדע א. הוסת המשכת ומן כל לפרוש שצריכה נראה הלכך
 אפ פרישה וצריבה בעינן למיחש אבל קבעה לא מקבע דייקינן ג וסת קובעת אינה לשון שנשנה מקום וכל ב. גדתה בימי
 צריכה שעתה דיה שאמרו אע"פי ה דתנן מהא ראי' ומייתי חיישינן לא נמי מיחש לקיש דלריש ד שאומר מי ויש היום. יחזור

 י״א דהא וליתא, פתוח. ממעין דחזיא כיון לחוש ולא לקבוע לא משמע בדיקה צריכה שאין וכיון הנדה, מן חוץ בודקת להיות

 מ• ויש ו. האשה בפ׳ כדאמרינן היישינן ומ״ט וסת, קבעה ולא בדיקה צריכה לא ולהכי טהרה בחוקת נמי ויבה ימי יום
 י״ו שלנו שהיום תמוז בתקיפת אבל שווין, ולילה שיום בזמן יזם או לילה לוסתה סמוך עונה לפרוש צריך דאמרו הא ז שאומר

 זכר לדבר ראי׳ שאין ואף אחד לכל שעות י״ב ולילה יום מחשבין מאוד ארוך ולילה קצר שהיום ובטבת קצר והלילה שעות
 עונה כמה ואמרינן שלמה עונה לה ונותנין שלה הלילה כל איטרין הלל בית ט אביה בבית ועודה ראתה דגבי ח איכא לדבר

 פליגי ולא יצחק בר שמואל רב ואמר לילה, וחצי יום חצי יוחנן א״ר חנה ב״ב רבה לילה, או יום או יוחנן א״ר אבא בר חייא ר׳
 לה טחשבין ולילה יום שווין שאין וטבת תמוז בתקופת הא לילה, או יום נותנין שווין, ולילה יום שאז ותשרי, ניסן בתקופת הא
 אין יא מדמים שטסולקות מפני שעתן די׳ רבנן דאמרו נשי והגי י. שעות עשרה שתים של עונה דהוי לילה וחצי יום חצי

 ללט״ד שהיא בינונית בעונה פרישה שצריכה וסת לה שאין אשה דין גם למטה, ענינים ונבאר וסתן יום בא אם פרישה צריכות
 טשבחא אחא ור׳ וכדומה. וחודש הפלגה ווסת משניהם, מורכב ווסת ימים, ווסת הגוף, וסת ודיני יג, במחבא והנחבאת יב יום

הלכות. גופי הן והן בספריהם, הביאו לא יצחק ר׳ והגאון הלכות ובעל
 והזרתם דב׳ דמא דחויין להון דקביעא לעידנא סמוך מנשיהון למיפרש ישראל בית מחייבין יד משבחא אחא ר׳ כתב

 בעלטא אסטכתא קרא והאי ע״כ. לוסתן סמוך מנשיהון שיפרשו אזהרה מכאן טר יאשיה א״ר מטומאתם ישראל בני את
 וטניקותא עבורה בימי מהו, בדקה ולא זמנה והגיע וסת לה שיש אשה ין בסמוך כתב וכך טז דרבנן וסתות קיי״לן דהא הוא
 טהורה, בדקה ולא וסתה שעת והגיע במחבא היתה אם אומר מאיר ר׳ יח דתנן חיישינן ולא טסולקין דדטיה לך תבעי לא

 ומינוקותא, עבודה בשעת שלא לך תבעי בי היא, וטהורה מסולקין דמיה ומיניקותא עבורה בימי נמי והכי הדמים, מסלקת שהחרדה
משום ואי טהורה, בדקה לא ואי בדיקה ובעיא חיישא ומיחש דרבנן וסתות דלמא או חזיא, ודאי ואטרינן אינון דאורייתא וסתות

והורתם
אשכול נחל

 מיחש ח״רו נדה, בירד וסח קבעה דלא דס״ל כהי חיקשי לר״ל אף ור״ל חסר. ב חולקין. ור״הס הראב״ד וכ״כ א
 ע״כ אלא מבדק? נדה בימי נמי לר״ל וא״כ חיישינן מיחש הא וסח קבעה לא זיבה דבימי ל״ט דף אמרינן דכה״ג חייש
 תראה לא הזמן כשחוזר למיחש לן ליח תו אחו, לנדחה ראשון ביוס הנפחח ממעין נדה חחלח בחר ראיות הני כל דלר״ל כיון

 האחרונות, כן ראשונית וכראיוח בא בזמנו אורח אימא אדרבה לבדו, יבא אחריו שנגרר ומה העקר, ויחס^ ראשון ביום
 כב׳ הוי פיסקת ע״ב יו״ד דדף להא )דומי׳ הראשונה עס צרוף אין שניות דלראיוח וס״ד נדה בימי קובעת אשה דאמר לר״יו אבל

 קבעה לא פתוח מעין דלכ״ע דמסיק ולמאי וחבדק? שפיר פריך תבא, והשני׳ היסח, בחחלת הראשונה חשוב שלא ואפשר ראיות(
 בלא אירע אה אבל יומים, או יוס אחר ותראה נדה בתחלח תראה שלא ש ח מי ל לן דלית לר״יו נחי ניחא נדה, בימי דראשונה כיון

 דכל דוגמא ומצינו כלל. תראה שלא מלומר מועע, בזמן אלא שנוי ואין היסח, בהמשך שתראה סברא יותר וסח, בתחלח ראתה
 מע״לע, מטמא חראה אס אמרינן ואפ״ה בדמיס, דמסולקח כיון לטהרות, בדיקה בעיא ולא ל״ט דף טהרה בחזקת זיבה ימי י״א

 דף ו י״א. ה הר״זה. ד ס"־ ל״ט, דף ג חומרותיו. לו נותנין הכלל מן דיצא חזינן אי אבל שכיח, דלא בדבר שינן יי ח דלא אלמא
 ס״ג בדף גרסא נמצא ובה״ג שי״ח סי׳ בראב״ן דע י ע״ב. ס״ה דף ט ב׳. ברכות גמ׳ לשון ח עש״ך. רא״בן ז ס״ד.

 )ומסיים לילה או יום או יוחנן א״ר עונה וכמה אמ״כ: וגרסי עונה רבא א׳ וכמה לוסת סמוך עונה לפרום צריך ממכילחין:
 בגמ׳ גרסי וה״ג דלראב״ן שס״ל בספרים וראיתי עש״ך(. המפרשים תמהו וע״ז שלפניו בלילה תפרש ניוס וסתה. שאס הראב״ן

 ע״ב ס״ה דדף יוחנן דר׳ הך ומייחי קאחי ס״ג בדף עונה מלת לפרושי וראב״ן שה״ג אלא נהיר ולא לילה, או יוס עונה כמה
 וסת שא״ל שאשה הביא לא הרמב״ס ע״ב, ט׳ ודף ברש״י ט״ו דף יב .,ט דף יא לילה. או יוס בתולה גבי עונה דמפרש
 ר״הס וכ״כ י״ו דף טז ירמיה. ר׳ וגרסתנו ס״ג נדה י״ח שבועות טר מצורע. פ׳ שאלחוח יד ט׳. יג ל׳. כיוס חוששת

 ט׳. ודף ל״ט יח ח״ל: בסמוך כתב השאלחוח ין דאורייתא. ס״ל שם ור״אש ס״ב יבמות חוס׳ אבל אסמכתא, דקרא



ז9 נדה. הלכות האשכול, ספר
 היוזה אוטריאם ר״ט טמאה בדקה ולא וסת זטן הגיע א תנן טיתנא הוא? בעלטא אסמכתא טטוטאתם ישראל בני את והורתם
 דלמא או עלי/ רבנן ופליגי ב לה קתגי מאיר ר׳ כולה הדמים, מסלקת שהחרדה טהורה בדקה ולא וסתה שעת והגיע בטחבא

 טהור טמא, טמא ומצאה בדקה אמר רב בדקה ולא וסתה שעת והגיע וסת לה שיש אשה ג דאתטר שמע תא היא? הכל דברי
 דאורייתא וסתות עלטא דכולא קטפלגי בהא וירא וא״ר בא, בזמנו שאורח טמא טהור ומצאה בדקה אפי׳ אמר ושמואל טהור,
 דרבנן, וסתות ורב דאורייתא, וסתות סבר שמואל קמפלגי בהא אמר יצחק בר נחמן ורב ד וסתה בשעת עצמה בדקה אי ופליגי
 תבדק, אומר יהושע ור׳ ז נדה טמאה אומר אליעזר ר׳ כתנאי ו אביי ואמר ה הוא דבתראי לן סבירא יצחק בר נחמן וכרב

 שעת והגיע בטחבא היתר. אם אומר מאיר ר׳ ח תנינא נמי אנן אף אביי ואטר תבדק אטרו וחכמים גדה טמאה אומר מאיר ר׳
 .ס״ל דאורייתא דוסתות טינה שמע טמאה, חרדה ליכא הא חרדה, דאיכא טעטא הדמים, מסלקת שחרדה טהורה בדקה ולא וסתה

 דרבנן, לוסתה סמוך דעונה שטענו מדבריו ע״כ. ט לחוטרא בין לקולא בין באסורי כרב הלכה דקיי״לן דרב כותי׳ והלכתא
 דפקידה שאומרים מחבורתנו ויש לוסת. סמוך בעונה לשמש לדרך ליוצא שהתירו י יבמתו על הבא בפ׳ משמע נטי והכי

 באשתו ואפי׳ ממנה רשות ונטילת שלו׳ פקידת אלא לתשמיש אינה בעונה, לדרך יוצא אם אשתו לפקוד אדם חייב יא רושאט
 לדרך שיוצא אחרונה בעונה כלומר לדרך", יציאתו בעונת אלא אמרו וסתה לעונת לא שאמרו "ועונה בגמרא: גרסי והכי מותר נדה

 יצחק ר׳ של משמו התלמידים שהגיהו היא הגהה עונה, לוסתה סמוך אפי׳ בספרים שגרסו ומה יב. שלטה עונה לרצותה צריך
 בדקה לא ואי דרבנן וסתות דקיי״לן דאף אחא ר׳ מדברי למדנו ותו עקר. כל ליתא הישנים ובספרים ז״ל, י הלו רון ט בן

 רבה דאטר והא תבדק, אומרים וחכמים תבדק אומר יהושע ר׳ יג בגמרא מסייטי נטי והכי בדיקה, בעיא לכתחילה ט״ט טהורה,
 וסתה שעת הגיע דאפי׳ טהרה, בחזקת להן נשיהן הדרך מן הבאים לבעליהן, טהרה בחזקת הנשים כל יד דטתני׳ עלה חנה ב״ב

 וסתה ימי מחשב בעלה וסת לה שיש אשה התם דקאטר רביה> יוחנן ר׳ פרשה כבר ליכא, חששא אפי׳ אלטא מותרת, בינתים
 ספק דאיכא ושאלה, בדיקה בלא לי' שריא בהא עצמה, לטהר שראויה הוסת אחר ימים מספר עברו אם כלומר עליה, ובא

 שטבלה. שתאמר עד לו שאסורה פשיטא טן בינתים שילדה כגון ראתה ודאי אם אבל טו, טבלה ושמא ראתה ספק ספקא
 בין עטהם ושוהין ובאין טהרה בחזקת להן נשיהם המשתה מבית והבאין והפועלין החטרין ין ברייתא מביא יצחק ר׳ הגאון אבל

 יהושע ר׳ דאטר הא דס״ל משמע הגיע, לא או וסתה שעת בינתים הגיע בין חלק ולא טהרה, בחוקת כשהניחם ישנות בין ערות
 ובעניות צריכה. אינה בדיקה ואפי׳ לראיה למיחש לן לית הרגישה ולא הוסת שעת עבר אבל תבדק הוסת בשעת דוקא חבדק
 במחשב אלא שרי לא נטי ואיהו יוחנן, ר׳ ארביה פליג לא דודאי יח חנה ב״ב מרבה מידי לי׳ מסתייע ולא נהיר, לא דעתין

 יט. שתבדק עד הוסת אחר לשמש אסורה וכן וסת, בא אם לשאלה צריך ודאי עברו לא ואי לטבילה, שראויה וימים וסתה ימי
 דרבנן וסתות דקיי״לן טהורה טהורה, ומצאה עצמה בדקה ושוב מלבדוק הרבה ימים אחרה ואפי׳ וסתה בשעת בדקה לא אם ודאי מיהו

בימי שכתב ומטה כ. משבחא אחא רב כט״ש רבנן עליה ופלגי היא מאיר ר׳ כולה טמאה בדקה ולא וסתה שעת הגיע דתנן ומתני׳

עבורה
אשכול נחל

 הוי אי דאו׳ וסח אי דאפי׳ וסח בשעור פי׳ ד י״ו. דף ג לר״מ. דוקא טמאה בדקה ולא וסתה זמן הגיע רישא: שאף ב ל״ט. א
 אפי׳ מ״ו דף ב״ב וחוס׳ יו״ד סי׳ פ״ג ב״ח ר״אש עי׳ ה .אב״ב דחזקה כיון נאבד ס״ל ושמואל טהורה, משכת לא וחי משכח הוי דס

 כ״ד. נדה מ״ט, בכורות ט דאור׳. וסתות ס״ל שר״ח ח בדקה. ולא וסתה שעת הגיע ן ששח. רב נוסחנו ו רבא. כנגד
 משובש. הנוסח נדפס בע״הנ על רז״ה ובהשגת הר״אש, בתוספות הוא וכן יב שס. יא חולקין. וחוס׳ ע״ב ס״ב יבמות י

 רדף ין ע״ב. ט״ו חוס׳ כפי׳ טן פליגי. מפרשים ושאר ור״ן לראנ״ד אבל פליגי דלא תום׳ פרשו כך טו ט״ו. יד י״ו. דף יג
 המפרשים. ורוב כרבנו בש״ע פסק מתירין ורמב״ס שרי״ף אע״ג יט מותר. וסתה שעת הגיע אפי׳ סתס דאמר יח י״ב.

 יהודה כרב בפשיטות לה חוקי ולא מחסרא חסורי חתני׳ לומר ודחק כר״מ מתני׳ כולה ל״ט בדף חסדא ר׳ מוקי דמה״ט נ״ל כ
 וסתה שעת הגיע רישא מוקי להכי דאוריי׳ וסתות רבי׳ כשמואל ס״ל יהודה רב אבל דרבנן, וסתות כרב דס״ל משוס ר״מ לאו דרישא

 וסתה והגיע בחחבא היתה דחדאחר דאו׳ וסתות ס״ל דר״ח מנ״ל הקשו ליכא הא ד״ה ט׳ דף וחוס׳ כרבנן. טמאה בדקה ולא
 ומלאה השתא עצמה שבדקה מיירי חרדה, בלא דטמאה והא דרבנן וסתות י״ל אכתי טמאה, חרדה ליכא הא טהורה בדקה ולא

 ט״ז דף כד׳ דרבנן וסתות לח״ד אפי׳ טמאה שמצאה כיון וסתה משעת טמאה חרדה ובליכא למפרע, טהורה ובחרדה טמאה,
 דלחא מהרש״א והקשה דאור׳. וסת ש״מ טמאה בדקה ולא וסתה הגיע ארישא דסחך ותרצו טמאה? טמאה ומצאה בדקה לרב

 טהורה בדקה ולא הזידה דרישא דרישא דמ״ש להולמו, קשה וישובו וסתה, משעת למפרע טמאה וקמ״ל טמאה ומצאה בבדקה נמי רישא
 דודאי תמוה, למפרע, לטמאה חיתי מהיכי וסתה בשעת שלא דאיירי דכיון למפרע, וטהורה טמאה, מצאה דהשתא לאוקמי ליכא

 ולא הזידה דרישא דרישא הונ״ל איפכא אלא ע״ב. ד׳ דף כדאי׳ מע״לע וחטמחה ראתה וסתה בשעת דשלא כיון למפרע טמאה
 טהורה אינה דבאחח קאמר, למפרע וטהורה טמאה, ומנאה בדקה לאוקמי ליכא ע״כ וסתה, בשעת שלא דמיירי כיון טהורה, בדקה

 אע״פי קנסוה דלא )וקמ״ל טהורה עצמה חלאה עתה שגס טהורה, בדקה ולא הזידה חיירי ע״כ אלא חע״לע, דמטמאה למפרע
 ומצאה בדקה נמי חיירי טמאה בדקה ולא וסתה הגיע בתרה דתני הא ומינה וערבית( שחרית לבדוק חכמים אחקנת שעברה
 דאו/ וסתות ס״ל דר״ח מנ״ל חוס׳ קושי׳ כעין הקשה י״ו דף ורשב״א תום׳. כונח וכך דאו׳. דוסתות טמאה ואעפ״כ טהורה

 הגיע דמתני סמך, דחתני׳ ארישא ותרץ שתבדק; עד טמאה חרדה ליכא הא לבדוק, אפי׳ תצטרך שלא בעי דחרדה טעמא דלמא
 בלא טמאה לאוקחי ליכא טמאה בדקה ולא דההוא וכונתו כותיס, בנות פ׳ כדחוקי היא ור״ח טמאה בדקה ולא וסתה שעת

 בפ״ח: הרמב״ס וכ״פ ר״ח כולה כותים דבנות דחתני׳, בפ״ק הר״אש וכ״כ י״ו, דף בברייתא כדתני תבדק ליתני דא״כ בדיקה
 תמה והתי״ט כר"מ. הלכה ואין חתני׳ אכולא לבסוף ומסיים טהורה ומצאה בדקה אפי׳ טמאה בדקה ולא וסתה הגיע

לא ואס דרבנן פסק ובחבורו דאו/ וסתות דס״ל משמע טהורה, מצאה אפי׳ טמאה בדקה ולא וסתה הגיע מתני׳ על שחפרושו

 בדקה
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 סמוך לשטש ומותרו׳ לוסתן חוששות אינן ומיניקה דמעוברת שמעינן חיישינן, ולא משולקץ דדטיה לך תבעי לא וטיניקותא עבורה
 לה מחזקינן דאורייתא וסת למ״ד אפי׳ אלמא , בדיקה בעיא ולא מסולקין דמי׳ חרדה דאיכא וכיון א טדקאטר הבי ודייק לוסתן

 מאיר ר׳ אדברי קאי דקאמר במעוברת בדיקה בעיא לא דההיא שאומר טי ויש ב דרבנן דוסת לדידן מכ״ש וסת, בשעת במהרה
 לכתחלה אבל טהורות, בדקו לא בדיעבד אי ומניקה במעוברת נטי והבי טהורה, בדקה ולא וסתה והניע במחבא היתד. אש שאטר

 אח״כ בדקה ואפי' בדקה לא אם טמאה התורה ומן דאורייתא וסתות לט״ד וטרי שקיל דבסוגין נהיר ולא ובדיקה. פרישה בעיין
 למסמך דרבנןדאיכא לוסת סמוך ועונה דרבנן דוסת לדידן מכ״ש בדקה, לא אם טהורה דמים סלוק דאיכא היכא אמד וט״ט טהורה, ומצאה

 דלמא ...ג במהבא יושבת כגון חרדה להם שיש דעלטא בנשים לן ברירא לא מיהו בדיקה, תצטרך שלא וטניקה דטעוברת דמים סלוק על
 דמים סלוק דאיכא היכא כל טר״ט שפיר פשיט ובסוגי׳ מסלקת, אינה דהרדה עליה פליגי ורבנן הדמים מסלקת חרדה ס״ל מאיר ר׳

ד. כר״ט רבנן ס״ל לא דמים מסלקת חרדה אי דבהא לומר, יש אכתי אבל דמים, סלוק ודאי ובטעוברת לראי׳ לטיחש לן לית
והא

אשכול נחל

 דכולה חסדא כרב מחני׳ מפרשי ורע״ב שרמב״ס לתמיהתו ותימה כרמנ״ס. שפי׳ הרע״ב על תמה וכן טהורה, בש״ו בדקה
 דרבנן וסת קיי״לן דאנן הדמים את ודאי מסלקת שהורדה מ״ש ובין דאור׳ וסתות מ״ש בין כר״מ הלכה ואץ מסיימי ולהכי ר״מ,

 דוסתות אע״פי שהעלה לנו״בי וראיתי — עהירה. טהורה מצאה ואח״כ בדקה ולא וסתה שהגיע אשה וכל דהורדה לטעס צרכינן ולא
 ס״ב, יבמות תיס׳ כמ״ש הוסת לעונת למום צריכה מ״הת וסת זמן שעבר קודס אבל טהורה, ומצאה וסתה בעבר דוקא דרבנן,

 למיחר וליכא אב״ב דחזקה חיישינן תראה שמא וכן חיישינן,(ימות שמא חיישינן לא מת שמא כ״ת בגטין רבא וכדאמר מרמב״ס וכ״מ
 חזקת מרעינן לא תראה שמא ובחשש הראה, ודאי א׳ דפעס לעולם תראה שלא חזקה לאשה דאין עדיף דאשה טהרה חזקת
 כ׳ ז״ל )ואא״מו אמרינן לא מת דשמא טהרה, לחזקת מתנגד זה ראתה שמא וסת זמן שעבר לאחר למימר אבל דאשה, טהרה
 דלא כיון חיישינן, לא וסת לאחר הטעם עקר אלא חזקה, להדי׳ חזקה דאיקי להוי מיהו דאו׳ ס׳ וסת לאחר אף לטעמי׳ בגליון:

 וסתות למ״י אבל הדס, נאבד שמא חיישינן ולא טהורה טהורה מנאה לפיכך בהרגשה, בא דם וחזקת אשה חזקת ואיכא הרגישה
 בטימאת לה דמחזיקין הלמ״מ רש״י כ׳ ט״ו ובדף טמאה וסתה בשעת בדקה לא שאס הלמ״מ ט׳ בדף ור״אש רש״י כ׳ דאור׳
 י״ל בזה אב״ב, וחזקה בהרגשה לבא דאפשר זמן קודם אבל הוסת, זמן אחר זה וכל אדעתה. ולאו ארגשה דאמרינן והיינו ספק,
 שיפרש תירה הזהירה מטומאתם אב״י מוהזרתם למדנו וזה ס״דא, והוי חזקה להדי חזקה דאוקי לפרום וצריך מ״הת חיישנן לכ״ע
 נשא בספרי ואמרו טומאה, לידי יבא שנא הקברות על לציין שצריך ה׳ דף במ״ק נמדנו קרא ומהאי מכשיל, לידי שיבא מדבר אדס

 וכ״כ מכשול, לידי נבא ותוכל שנסתרה כלומר לכך, עצמה שהביאה הואיל מדבר בטהורה אומר עזאי בן עינה תשא ההיא והאשה
 על לעבור יבא שלא ועומד מוזהר שאדס מ״הת, הוא והסתר, תראה שמא ביוס לשמש אסורה יוס דשומרת לטור קפ״ג סי׳ ב״י

 קל״ו בשבת מיני׳ מדיליף נפל בס׳ לכנוס שלא ירצה והלאה ח׳ מיוס דקרא טעמא דודאי מזבח דא׳ פ״ג ועמ״למ כרת. אסור
 ענ״ל בקדשים רחמנא פלוג לא להכי יתברר שזה דל״ש מלתא מ״מ ידיענן, א׳ ביום אף חדשיו דבכלו ואע״פי מ״נ, יצא ח׳ דניוס

 שאס כאן, האמור לוסתה דסמוך יודע הוי י״ח: דף לוסתה סמוך דבועל בסיגיא כ׳ צדיקים מעשי בס׳ לשבועות ריטב״א ונחדושי
דרבנן, וסח דקיי״לן מדרבנן ודאי דההוא לילה או יוס עונה שהיא לקמן האמור ניסתה סמוך איננו ח׳, חייב דס ומצאה בעל
לפקוד חייב ביבמות דאמרינן הא כ׳ ואח״כ ח/ חייב אז ממש ובסמוך קודם מעט וסתה, זמן שהגיע אחר שבעל ר״ל כאן אבל

 כחצי לו סמך או וסתה שעת שהגיע אחר מיירי דקרא דוהזרתס, לקרא סיתר זה אין לדרך, יוצא אס לוסתה סמוך אף אשתו
הוסת עת שלפני יוס או לילה היינו נוסת סמוך עונה אלא לדרך ביוצא התירו דלא שי״ח סי׳ הראב״ן דעת וכן עכ״ל. וכו׳ שעה
קפ״ד( סי׳ ועש״ך עליו להקשות הרבו הוסת עונת לפני לילה חו יום אסור בעלמא שסבר מה מיהו א״א. לפקוד חייב אמרו וע״ז

 ח״הח, הוא וסת שעת עד למפרע טמאה טמאה ומצאה אח״כ דבדקה היכא דרבנן וסתות אי אפי׳ י״ו דף דאמר הא בנו״בי; והוסיף
 דאשה, טהרה חזקת אב״ב חזקת נגד יש טהורה ומצאה וסת אחר דבדקה היכא אלא אב״ב, חזקת ס״ל דרבנן וסת מ״ד דגם
 בזה ומתרץ וסת. מזמן חוששת ח״הח לכן אתרע לא אב״ב וחזקת לפניך, טמאה שהרי טהרה, ח׳ אתרע טמאה מצאה אבל

 אפי׳ שפיר פשיט מ״מ טמאה במצאה איירי אפי׳ טמאה? ומצאה בדקה מיירי דלמא דאו׳ וסת דלר״ח מנ״ל שהבאתי תוס׳ קושי׳
 דס״ל למפרע מטהרה ור״מ טמאה, שמצאה איירי נמי במחבא היתה לפ״ז שהרי הדמין, מסלקת שחרדה דאירייתא, וסתות למ״ד

 טומאתה א״כ דרבנן וסת למ״ד אפי׳ אב״ב חזקת ח׳ למפרע מ״הת לטמאה אתה צריך ע״כ חרדה לאו ואי ראתה, לא החרדה מ׳
 טהורה. דאו׳ וסת למ״ד אף בדקה, ונא וסתה והגיע במחבא היתה מוכח א״כ למפרע, מטומאה מוציאה והחרדה לכ״ע מ״הת
 כמ״ש וסת שעת עד למפרע מ״הת טמאה אינה הוסת, אחר מה זמן טמאה מצאה אס אפי׳ דרבנן וסת דלמ״ד אינו זה ובמ״כ

 מקולקלת מ״הת דאי י״ו תוס׳ )וכ״כ שרחתה משעה אנא מונה ואינה למפרע בועלה את מטמאה דאינה הי״ג דא״ב פ״ח הרמב״ם
 בפ״ג וכן דרבנן, דכתמיס אע״ג ט״ו( )גמ׳ ולהבא מכאן ביעלה את ומטמאה למנינה מקולקלת דבכתס פסק ה״ג ובפ״ט למנינה(
 עלי׳ בא חס דשגגות פ״ה הרמב״ס מ״ש מיני׳ אשתמיט ועוד טהורה. ולחולין מדרבנן אלא למפרע טמאה שאינה תראה דמ״ומ
 הבעל וכו׳ הכר תחת ידה שתושיט כדי שהתה ואס טמא, ודאי הבעל מיד עצמה קנחה אם שלה על דם ונמצא לוסתה סמוך
 ט״ו( דף עי׳ בי׳ אית חמ״לע ומגע נדה בועל ספק )מטומאת טהור הבעל וכו׳ המטה מן שתרד כדי שהתה ואס מספק טמא

 לא דאו׳ ספק אפי׳ וסתה בשעת כבר שראתה מחזקינן לא מדאורייתא וסתה, זמן אחר שעה רביעית דס מצאה אפי׳ מבואר הרי
 לוסתה לחוש צריכה אס ג עליו. ומשיב הראב״ד שטת מביא ועתה ר״הפ, וכ״כ ב ט׳. דף א גמור. טהור בועלה דהא הוי

 קפ״ד, בסי׳ הטור פסק ניחא ובזה כר״מ. הלכה אין סתם שכ׳ בפ״מ ורע״ב הרמנ״ם שטת וכך ד לוסתה. סמוך ולעונה
 ס״ל הטור בדיקה, א״צ וסת עבר אס מיהו לחוש, שצריכה כ׳ בחרדה אבל וסת לעונת לחו: צריכות שאין כ׳ ומניקה דנחעוברת

הט אף ודאי דרננן דוסת כיון אבל ע״ז. נסמוך א״א דאו׳ וסת ואי כר״מ רבנן ס״ל לא דמים מסלקת תמ? שחרדה וה דבדבר

 דפליגי
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 ורבה הונא ורב עונתה; <טי תוך ומצאה שבא והוא טהרה בחוקת הנשים כל נשיאה יהודה ר' בשם א לקיש ריש דאטר והא

 ריש אטר עונה -וכמה ב בפ״ק כדאמרינן יום משלשים לזמן קרי דעונה קאמרי, טלתא חדא לאו אלו וסתה, שעת אמרו ושארי
 קאתי, טהורה בחוקת הנשים כל מתני׳ לפרושי לקיש וריש יום, ללט״ד ד מלט רואות נשים שרוב יום, שלשים בינונית עונה לקיש

 ג שראתה יוס^משעה לט״ד עברו אם וקאטר ובדיקה, שאלה בלא הדרך מן הבא-ם לבעליהן מותרין וסת להם אין אפי׳ לי׳ דטשמע
 וסת לה שאין אשה דאמר אשטואל דפריך ד בירושלמי והכין יום, ללט״ד רואות נשים דרוב כיון שישאל, עד עלי׳ לבא אסור

 שהניחה ומשני ישנה ומצאה הדרך מן באין אפי׳ ?בעליהן טהרה בחוקת הנשים כל אמרה מתני׳ והא שתבדק עד לשמש אסורה
 בינונית עונה לה נוחנין לקיש ריש ואמר טהרה, בחוקת שתהא וסת לה שאין לאשה ?ה נותנין עונה וכמה ופריך טהרה בחוקת

 אין יום לכ״ה קבוע וסת לה שיש אשה אבל ?וסתה, יום ד לטי לטיחשב צריכה וסת לה שאין אשה דוקא אלמא ה, יום לט״ד
 אם דלתרוייהו פליגי, ד?א למעלה אמרנו וככר וסת, ?ה שיש באשה יוחנן ור' חנה ב״ב רבה איירי ובהכי לוסתה, אלא חוששת

 מוציא טבלה דספק שאלה בלא מותרת לטבול שראויה ימים שעברו וחשב הזמן עבר ואם שישאלה, עד אסור וסתה זמן הגיע
 בדיקה צריכה ודאי ראתה ולא ?מ״ד יום עבר אם מיהו ?בעלה, בדיקה צריכה אין נטי וסת ?ה דאין ושמעינן ראתה. מספק

 יום לכ״ה מכ״ה וסת לה שיש אשה דאפי׳ ?ן וחזי .1 זה לוסת סמוך לפרוש צריכה וגם ו יום ללט״ד רואות נשים דרוב כיון
מפהקת הוא שתראה שקודם כגון כיצד הגוף וסת לדלוג. ווסת הפלגה, בשווי הימים וסת הגוף, וסת הוסתות הן ואלו "קך ח. לה שדינן נשים רוב אחר ש?ה וסת חוקת דאתרע כיון האחרונה מראיתה לט״ד ליום לחוש נטי צריכה ראתה ולא היום ועבר

 בפי שחוששת או מלמטה, פי׳ מעטשת, או י, מגרונה יוצא קול מפרשים ויש ט ברצונו1 שלא איבריו שפושט כאדם פי'
 לאתויי יב בו כיוצא וכן יא .. צמרמורת וכמין טמא, דם בא יכ ואח טהור דם בתחילה שרואה שופעת או מעיה, בשפולי או כרסה
יג ומתעכבין שוהין הגוף שנויי הני וכל וסת. וו הרי פעמים ג׳ וסת לה שתקבע וכל וגופה, ורותחת עליה כבדים ואיבריה ראשה

ואן אשכול נחל

 בנשים אפי׳ ורמב״ס דלרי״ף משוס להקל, וראה (טעמא מההיא אצ״ב בדקה ולא וסת זמן שעבר דבדיעבד מודים ר״מ על דפליגי
 ה״ר. פ״ב ד לטבול. שראויה ימים עברו ונא ג ע״ב. ע׳ ב ט״ו. א הר״ן. כמ״ש אג״ב שוב בדקה ולא וסת עבר מס דעלמא

 שיל״ו, באשה מותר שניס נ׳ אמר אני שונה ר״יו ממר: הכי נתר דירושלמי ודע ול״נ. וסת לה יש על מפרש משה פני ה
 טבלה, נא שתת לומר מש נטבול( ראויה אס וסתה ימי ממשב בבבלי ר״יו )כדאמר ימים ז׳ וסת ממר ששהתה והיא אבהו וא״ר

 שרי גא רמתה ודאי נטמאת? ודמי דהא מותרת שילדה נרי אפשר נעי אנא נר שמואל נטומאתה. לשהות אסורה אר״ח
 ולדידן מלוה, נזמנה דטנילה משוס אנא לטבול שראוי׳ ימיס ועברו ראתה בספק ר״יו התיר לא דלירושנמי ס״ט ותמה■ ר״יו.

 מפי׳ ר״יו ממ׳יש קאי דירושלחי ונ״ל שמלה? בלא מותרת לטבול שראוי׳ ימיה בממשב קפ״ד סי׳ ש״ע כ׳ ואיך קנ״ז( )עי׳ מלוה לאו
 לדרך ניולא אבל הותרה, לא שמלווה מכא שטבלה דסמכינן לאו אי להכי ראתה, כודאי נמשבת כזה מרובה ובזמן שנים, ג׳ אמר
 מהני׳ לא בטוממתה שוהה שאין סברת מפי׳ רמתה ודאי אי בירושלמי אמר ושוב שווין, טבלה וספק ראתה ספק חדשים איזה

 דספקא לאו אי מנוה בזמנה מטבילה סמיך ונא כלל ברור דלא משמע טבלה ר ו אימ דבבלי מלישנא ועוד אונס. לה אירע דשמא
 לח״ד וניוס ראיתה אמר יוס ל׳ מונה קפ״ד בסי׳ הש״ך לדעת ו מש. נבדו מנהו ר׳ משמע לומר מש לשון וגס רמתה לא שמא

 מאייר יותר יום אייר עד שמגיסן אע״ג נסיון וכ׳ באייר כ׳ עונתה בניסן כ׳ ראתה שאס בחודש נדידי׳ תלוי הכל מיהו עונתה,
 ראתה שאס באחרונה, שראתה מה נפי ביום, או בלילה או מנא שנס, יום שאינה מסתברא למ״ד ביום והפרישה ז סיון. עד

 ט״ו. ס״ק ככ״וס ולא עונות לב׳ דחששו בגמרא מנינו דלא בגילה אסורה בלילה ואס ביום, אלא מסורה אילה גח״ד כשיגיע ביוס
 כן משמע וקלת ס״ט. וכ״כ לגמרי קבוע וסת נעקר שלא זמן כל חוששת שאין ל״א ס״ק קפ״ט טו״ז הובא מהרש״ל אבל ח

 מובלע אפי׳ או בינונית מעונה מרוחק הוסת עונת אם בקפיצה׳ הימים וסת לה יש אם ח״ל קפ״ד ס״ס ב״י שהביא מרשב״א
 הימים וסת ש״מ בא, לא אס קפיצות וסת ומדפרט בינונית־ נעולה חוששת ראתה ולא קפלה שלא ואירע בינונית עונה בתוך

 היכא ומכ״ש קפצה לא חפי׳ ל' ליום חוששת בקפיצה תלי׳ דראיתה אף דקח״ל לסתור )ויש בינונית געונה א״ח בזמנו בא לא אס
מרמב״ן הביא ושוב לו נראה שלא וכ' בינונית נעונה חוששת נ״ו יש אפי׳ מרש״י שמשמע הביא ע״ב ר״ץ דף הר״ן אבל בימים, דתלי׳

וסתה ביום ראתה ולא בינונית עונה תוך מובלע וסתה אס כלומר הוסת, אחר לעונה חוששת אבל בינונית לעונה א״ח ל״ו יש
תראה שלא שא״א ב/ לעונה נחוש לריך ראתה ולא בינונית מעונה מועט וסתה נדה: בחדושי רמב״ן וכ״כ ב׳. לעונה חוששת
וסתה הרחיקה אס לרש״י דהא החודש, יוס בימנית עונה דאין הש״ך, נגד ראי׳ מביא לכ״ופ וראיתי רבותי. הורו וכך לעולם,
כולן הותרו י״ח ליוס שינתה ס״ד דף רש״י כ׳ ואיך ב׳, עונה ממנות ל׳ ליום לחוש נריכה יום, לל״א שוסתה כגון בינונית מעונה

נו לאוש לריכה ע״כ ולרש״י נש״ך בינונית עונה יום הוא י״ח יוס הא וקשה נאסר, אינו י״ח אפי׳ ופרש״י י״ט יוס אלא לה ואין
 כמתניתין אלא חודש קתני דלא איירי החודש בוסת לאו לי״ז ושנתה ט״ו ליום למודה היתה דברייתא ולק״מ ראיתה? שהרחיקה מף
 והוי מראיתה, כ״ז שהוא לטבילה לכ׳ ושנתה לטבילה ט״ו יוס ט״ו הפרוש ושם כ׳ ליום ושנתה ט״ו ליום לראות נמודה היתה שם

בא לא ואכתי לטבילתה י״ח ליום בדלוג להפלגה שבא עד יוס לט״ו מט״ו הפלגה בוסת ברייתא וה״נ כפרש״י, לימיס הפלגה וסת
החודש, בוסת איירי נרייחא הבנתו שלפי עליו תמה ואני ב׳. לעונה מוקדמים בברייתא שמונה הימים דכל בינונית, עונה זמן

 ניוס אלא לראיתה, ל״א ליום הש״ך( )כמ״ש אינה בינונית עונה שסובר לנפשי׳ איהו תיקשי ב׳, לעונה חוששת וסת י״ל אפי׳ ונרש״י
 לראי׳ ל׳ יוס שהוא בינונית עונה ח׳ נאסר י״ז יום כשהגיע הלא ואילך, מי״ח אלא אסורה אינה בברייתא אמר איך לראיתה, ל׳

 צ״ל יא בערוך. י ומת. פהק קל״ו שבת ומביאים ס״ג דף תוס׳ ט הפלגה. בוסת ברייתא איירי לרש״י צ״ל ודאי אלא שלפניה,
 מפהקת אס דל״ל תום' כמ״ש ר״ל יג בו. כיוצא וכן במשנה דתני הח כך מפרש בגמ׳ יב רותתת. ראיתה בעת אותה, אוחזין

לראות רגילה היתה בין ע״ב ס״ג דף מפליג דהא שתים, או שעה קייס כשהשנוי אלא וסת תקבע נ׳ או א׳ סעס מתעטשת או

 בתאלת
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 יטיס ופת בין הגוף וסת בין היסת שנקבע קודם שגם ואע״ג תראה. שטא לבעלה הוסת בוטן שאסורה כלומר א . . קובעת אשה־ ואין

 שתבדק, עד לבעלה אסורה וסתה שעת עבר אי למעלה שאמרנו מה וכן ג. נקבע שלא כיון מקום מכל ב, כדתנן לו להוש צריכה
 שלא הוא, מעצמו הבא שנוי דתנן הגוף וסת וכל ד. בעיא לא בדיקה אפי׳ הרגישה ולא יומו בא אם קבוע, עאינו בוסת

 הימים עם אלא וסת קובעת אינה פעמים ג׳ כן ע״י וראתה בו כיוצא אחר דבר או ובצלים שום אכלה אבל. מעשה. עשתה
 אטר ' דבפ״ק לן נהיר ולא ו, מסידרים ימים בהפלגות תולה שאינו טעצטו שבא הגוף לוסת לה ומדמי חולקים ויש ת שראתה

 יום כ״א לאחר בשבת בחד ועוד ט כ״א יום שהוא הרביעי בשבת בחד ועוד בשבת בחד וראתה שקפצה ח קפצה הונא רב
 בר רבה דקאמר יב טשמעתא דייקינן נמי והכי יא אונס ע״י אלא מאליו בא שלא הגוף וסת כל .אלטא י קפיצה ע״י וכולן
 אומר הוא שהרי הכי, דייקינן כותי', קיי״לן דלא אע״ג גופא, דטשטואל ותו יע לאתויי טאי לאתויי דמתני' בו כיוצא וכן עולא
תרי שום אכלה נהית דלדידי׳ וכיון ג״פ. בעיא טובא דגריעא שום אכלה אבל באחד, די דעדיף הגוף וסת בשנים, די ימים וסת

שאין אלא טי שנו לא דאטר טו הונא מרב ראי׳ ודאייתי יד. הגוף וסת יהא לרבנן לטימר מסתבר לא הגוף, מוסת דרגא
 לבד, לקפיצות וסת דיש מכלל חואי, ולא קפיץ לא איטור טלתא תלי׳ דבטעשה כיון לקפיצות וסת .לה יש אלא לימים וסת לה

היינו לקפיצות וסת לה דיש פרושא גרס לא אי ואף ולקפיצות, לימים וסת לה שיש אלא גרסיגן ספרים דברוב הוא, טלתא לאו
לא קפצה נקבע שלא ביום אם נטי הדין והוא חזאי, לא קפצה לא אי גרמו דתרתי וכיון בקפיצות, בהם שתראה מיוחדים ימים

 שאם דחוששת שוות הפלגות בלא קפיצה ע״י ג״פ ראתה אם לחודייהו, לקפיצות וסת קבעה דלא אף מסתברא מיהו היישא.
 וקפיצות לימים וסת דקבעה הונא רב דאטר והא גטור. וסת שאינו כיין א׳ בפעם נעקר אבל עצמה, לבדוק צריכה להבא קפצה
 בשבתא חד בתרי אי אפי׳ אלא ג״פ, בשבתא חד שוה, בהפלגה טטש מסודרים ימים בג׳ שקפצה דוקא לא ר אשי רב מפרש
 גרסא, יומא אלא קפיצה דלאו אגלאי חיטא לא וראתה, קפצה לא השלישי בשבא ובחד ראתה ולא קפצה ובשבת וראתה קפצה

 הואי אי מוסיף אשי דרב אחרינא ולישנא .קפיצה ומן מטי לא דאכתי משום חזאי דלא והאי גרמא דאתטול קפיצה אימא אלא
 אפי׳ קפצה לא דהא יה קפיצה ולא גרים קא דיוטא אגלאי קפיצה בלא ראתה השלישי בשבא ובחד בקפיצה בשבא הד בתרי
 קבוע זמן אין אלו לכל במתני׳ דתנן כהני אונס ע״י ולא מעצמו שבא ממש הגוף וסת אבל ראתה. ואפ״ה לא נמי לו סמוך

 לעתים נזדמנו לא הגיף וסת ע״י הראיות אם דוקא מיהו מבעלה. לפרוש וצריכה לוסתה חוששת זו שנוי שמרגשת זמן שבכל
 הלכך גרמו, דתרתי רואין אנו הרי יום, לכ״ה יום טכ״ה כגון ידועות לעתים אלא הגוף שנוי ע״י ראתה לא אם אבל קבועות,

 לחוש. צריכה אין היום, ולא הגוף שנוי בא או הגוף, שנוי ולא היום הגיע ואם יומו. בא אם אלא הגוף לשנוי חוששת אינה
א; פעם אפי' וראתה הגוף שנוי שאר או מתעטשת או פיהקה שאם זה, מדבר חוץ ולקפיצות, לימים וסת כמשפט משפטו וכל

כשתפהק
אשבול נחל

 שתעקר עד הוסת חן מטהרת ואין ג״פ שתקבענה עד וסח קובעת א וסוף. תתלה שייך לא ובחד בסופו, או הגוף וסת בחחלת
נמי דרבי חוס׳ וכ' הרי, שלשוס חד תחול שלשים מתמול ע״ב כ״ג ב״ק כדאי׳ המועד משור ילפינן חזקה הוי דג״פ והא ג״פ, ממנו
די, בתרי רבי ס״ל נחי דבמועד ניחא ס״ה יבחות ולרשב״א חזקה הוי דבתרי דברי׳ בשאר חלל א״כ יודע ואיני במועד. מודה
לט״ו לחודה היתה ע״ב ס״ג ב קטלנית. משוס אברבנאל עי׳ כאחיו ג״ה ימות פן מיהודה יליף אולי כפשוטו. שלשוס חתול ודריש

)אבל קבעה לא מקבע ל״ט דף רש״י וכ״כ ד ס״ד. דף כדאי׳ מעקר זחנא בחד פעמים ג׳ ג אסורין. וזה זה לכ׳ ושינתה
 שתקבענה עד חוששת שאינה אחד וסח ויש ר"הפ. וכ״כ טהורה בדקה ולא ישבה ואס ליה עקרה זיחנא ובחדא חיישא( מיחש
 ליסח חיששת אינה אכחי דלוגי בחרי אפי׳ אלחא לי״ח חיששת אינה ולי״ז לט״ז מט״ו שנחה ס״ד דף מדאחרינן הדלוג וסח והוא
 ביום אכלה ואס שוס ביום נו אכנה אלא לראי׳ חיישי לא ר״ח שוב כשיגיע בר״ח וראתה שוס אכלה ג״ס אס ה תום׳. דלוג,
 למאי, ופריך וסח, לה קבעה ג״פ וראתה חסר: ח י״א. דף ז ומרדכי. מר״אש כ״מ ו רשב״א. וכ״כ חוששת אינה תחר

 קפיצה, כמו אונס, ח׳ שתקבענה כל תניא דהא למיתר, ליכא נחי לחוד ולקפיציח חזאי, לא קפיץ דלא יומא כל הא לימים איליחא
 דליכא ט וכו'. כגון ולקפיצה לימים וסת קבעה אז מיוחדים, לימים וראתה בקפצה ומסיק וסח, קבעה לא פעמים כמה אפי׳

 וכך וסח, קבעה לא זיבה בימי וקיי״לן זיבה בימי ראתה דא״כ ח׳, ליום ח׳ מיום הוא בשבח בחד בשבת בחד בגמ׳ מ״ש לפרש
 יחים בצרוף אלא הוא עצתו בפני וסח לאו צ״ל: יא קפיצות. עם כ״א ליום וסת קבעה צ״ל י דא״ב. פ״ט הרחב״ם פרש

 ע״י ולא היסח ח׳ מעצתו בא השנוי אס דוקא אלא עצתו בפני הגוף וסח חקרי דלא בקפיצה כדחזינן בהפלגה ס ווי ש
 ליתיס אתרו הרי שתואל אתר הונא רב ואתר עלי׳, כבדיס ואיבריה שראשה אשה חסר: יג ס״ג. דדף יב תעלחא. מעשה
 ולחה וסח, לקביע באחת די דמחני׳ הגיף לוסת כלומר אחת, ליסתוח הכי( קיי״לן ולא )כרבי בב״פ קבעה הימיס וסת פי׳ שניס,
 וסח דיני בסוף במתני׳ דאחמר בתאי אבל וראתה, שוס אכלה לאתויי חכתיס חנו שלא מאי נגח׳ ומפרש ג״פ, צריך חכמיס חנו בלא

 הגוף, וסת חקרי לא שוס דאכלה ה״ט שוס, אכלה לאתויי קאמר ולא כבדיס, ואיבריה ראשה לאתויי אמר בו כיוצא וכן הגיף:
 חכמים, מנו שלא שוס אכלה שמואל קרי להכי באים, שמעצמן הגוף וסח שהס דמתני׳ להני דמי ולא הוסח, נמשך אונס דע״י
 זה גס דלמא שוס, אכלה חכחיס מנו שלא למה לומר לשמואל מנ״ל דמתניתין, כשארא הגוף וסת הוי שוס אכלה נאחר אס אבל
 דחחניתין. כהני הגוף וסת חקרי לא שוס אכלה ודאי אלא בי׳, דמרבינן כבדים ואיבריה מראשה נשתנה ומה בהן, כיוצא וכל בכלל מנו
 לא הגדול במ״כ הגוף וסח דהוי משמע חתוס׳ ב״י ומ״ש ג״פ. בעי לרבי אפי׳ גמור וסת לאו שוס דאכלה כיון חוס׳ וכ״כ יד

 אונס הוי קפיצה ותרצו קפיצה, אמר לא לחה והקשו ג״פ, צריך חכמיס מנו שלא שים אכלה דאמר לשמואל כתבו שהם מידי, משמע
 אכלה חנו שנא ולחכמים למתני׳ אבל לשמואל, זה לחלוק והכריחו קפיצה, כמו טורח חשיב לא שוס ואכנה טורח, ע״י שבא גמור
 בפ״א די דזה הוי, לא הגיף וסח ח״ח מקפיצה, דעדיף לשמואל ואף כקפיצה, דהוי אחרינן אלא זה, בחלוק לדחוק צריכין אנו אין בוס

 קבעה נמי ברישא דס״ל כרמב״ס לא יח י״א, דף ין לשאלה. צריך אין וסתה עת הגיע דאפי׳ טז ט״וי דף טו ג״פ. צריך ה6יו
 לימים
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 בפהוק ראתה לא ואם א׳, פעם אלא ראתה לא אפי׳ שחוששת ימים; וסת כמשפט שתראה לחוש צריכה אחר בזמן כשתפהק

 ולבדוק לחוש צריכה לחודש כ״ה ביום ופיהקה וראתה חודש בראש פיהקה אם הלכך מסודרים. לימים אלא חוששת אינה השני
 הבא, לר״ח לחוש צריכה אבל וסת, מביא אינו לבד דפהוק נתברר בכ״ה ראתה לא א, כדתנן קבוע שאינו וסת ככל בכ״ה עצמה

 השלישי, בר״ח וכן וראתה פו פיהקה השלישי, לר״ח וחוששת הגוף בוסת כלל תולה ראיתה שאין הוברר וראתה בו פהקה לא אם
 עד הבא בוטן לו לחוש צריכה עדיין ראתה, ולא והשנוי יומו ובא כה״ג מורכב וסת הוקבע ואם בשניהם. שתולה הוברר

 ולקפיצות לימים וסת לה יש אם ומכ״ש בינונית, לעונה לחוש צריכה ב בו מלראות שפסקה מיד נראה מיהו בג״פ. שתעקרנו
 שאם הגוף, לוסת קפיצה בין חלוק יש ועוד בינונית. לעונה דחוששת ראתה ולא קפצה ולא כ״ה יום בא אם לכ״ה מכ״ה

 בשנוי שתלוי וסת ועקירת ג. פיהוק מביא והוא גורם דהיום ועוד תפהק, שמא לו לחוש צריכה השני ר״ח ובא בר״ח פיהקה
 כיון טסתברא לוסתה, סמוך פרישה ולענין ד. רואה ואינה והיום הגוף שנוי שניהם שיתרמו עד משכחת לא מיוחד וביום הגוף

 בשעת אלא רואה שאינה לחוד, הגוף בוסת מיהו לחוד. הימים וסת כדין בה שתראה העונה כל לפרוש צריכה ביום גם דתלי׳
 הגוף בוסת כלומר הוסת, בתחלת רואה להיות למודה היתה ה כדתנן זו בשעה אלא פרישה צריכה שאין פשיטא הגוף, שנוי

 אלטא טהורות, הוסת בתוך שעשתה הטהרות כל הוסת בסוף טמאות, הוסת בתוך שעשתה הטהרות כל קמייתא, במתני׳ דאיירי
 אבל לעולם. אוסרה אתה א״כ השנוי, שיבא ליחש תימא ואי בסופו, אלא הדם מתעורר אינה אם חוששת אינה השנוי בשעת אף
ו. .. בא כבר אם ואף עונה לאותה לחוש צריכה ודאי קבוע לעונה השנוי אם

 בט׳ו רואה להיות למודה היתה ז ובברייתא במתניתין כדתנן ימים למספר וסת קובעת אשה יש כיצד, הימים וסת רןק*
 בין יום כ״ה זו אחר זו ראיות ד׳ בין שהיו פעמים בג׳ כך והפליגה יום כ״ה ואחר היום ראתה שאם כ׳, ליום ושינתה

 אשה ויש ההפלגה. נכרת כ שעי" ראיות ד׳ ע״י אלא נקבע שאינו לימים הפלגה וסת וזה יום לכ״ה וסת קבעה לראיה, ראיה
 חדשים בג׳ נקבע זו וסת החודש, ימי בשאר או בחודש בה׳ או חודש בראש פעמים ג׳ שרואה כגון החודש לימי ימים וסת קובעת
 כ״ה ממרחק אחד יום רחוק באייר לכ״ה בניסן ומכ״ה חסר, והאחד מלא אחד חודש שהרי שוין, הימים הפלגת שאין אע״פי
 לחודש הדלוג ובוסת ירחא, וריש ירחא וריש ירחא ריש דחזאי כגון ח בגמרא כדאמר אזלינן החודש יום דבתר בסיון, לכ״ה באייר

 ליל ראשונה ראי׳ אם אבל אחת, בעונה שוות הראיות אם אלא וסת קובעת ואינה י. בסמוך טעמו ואפרש ט, כן איתא נטי
 נקבע שלא זמן וכל זמנים. לשני חוששת אבל אחת, בעונה היו שלא כיון קבוע לוסת מצטרפות אין ר״ח ביום ושני׳ חודש ראש
 שלא זמן כל וסתות מיני בכל הדין וכן יא. א׳ בפעם נעקר ראתה לא ואם זמנו, בבא לו חוששת פעמים, בג׳ כסדר אחד

 כלומר נדה, ובימי יב. זיבה דימי יום י״א בראית וסת קובעת אשה אי דאפלגי לרבואתא וחזינא א׳. בפעם נעקרו ג״פ נקבעו
 הראשונות הראיות שרוב בגמרא דנקט בסדר דוקא מיהו יוחנן, כר' דקיי״לן קובעת יג, נדה בהן להיות הראויים ימים לבד לא

 בימי קאי בתרא ירחא דריש אע״ג ירחא, ובריש לירחא בכ״ה חזאי והדר זימנא תרי ירחא בריש דחזאי כגון באו סתום מטעין
 יד בה אתוספו יתרים דמים אטרינן כ״ה ובראית באו, סתום ממעין דד״ח הראשונות ראיות דב׳ כיון בר״ח, וסת לה קבעה נדה

 בפעם מיעקר ראתה לא ואם בחודש לכ״ה גם לחוש עכ״פ דצריכה לן חזי מיהו הוא. בר״ח ראי׳ ועקר בכ״ה, ואתו אקדמי להכי
 ובריש בירחא בחמשה חזאי והשתא בחודש ובה׳ בר״ח בחודש, ובה׳ בר״ח שראתה נדה בימי ראשונות ראיות היו אם אבל טו. א׳

זיבה פימי אבל בירחא, לה׳ א' פעם רק חוששת ואינה פתוח ממעין שהראשונות כירחא לחטשא קבעה לא טו חזאי לא ירחא
אית

אשכול נחל

 נראה קפיצה ע״י בר״ח ראתה אבל ג כהאי. תורכב בוסת ראתה לא פ״א אס אפי׳ ב ימים. לתנין ס״ג דף א לחודיהו. לימים
 לא אס ודאי מיהו י״ז( סעי׳ )עש״ך חושפת אינה קופצת ואינה ר״ח בא אס הלכך הקפיצה, פועל היוס ואין גרחא דקפיצה

 בשנוי וסת קבעה לא תחמלה דהא ד קבוע. וסת לה שאין אשה ככל בינונית עונה תחתס לר״ח לחוש צריכה בינתיס ראתה
 ראתה, ולא השנוי בא ולא היוס בא ואס יומה, אתרע לא עדיין רואה, ואינה אחר ליוס הגוף שנוי בא ואס הזה, ליום אלא הגוף

 ראתה ולא העונה בתחלת שפיהקה הגוף, שנוי צ״ל: ו ע״ב. ס״ג ה תראה. ודאי והיום השנוי בנא אבל השנוי, מהעדר אמרינן
 שתאחר אפשר הגוף, שנוי בשעת ראתה הקודמים שבזמנים אף תראה, העיצה בסוף דלמא ביומא נמי שתלוי כיון לחוש יש עדיין
 ובחד חזאי ולא בשבת וקפצה וחזאי זימנא חרי בשבא בחד קפיץ י״א דף דאמרינן תהא כ״ה סעי׳ קפ״ט בכ״וס וכ״כ לבוא היום

 דלא והא גרמא דאתמול נמי דקפיצה קמ״ל וחזאי, בשבא בחר קפצה דלא גריס קא יומא דתימא תאי וחזאי, קפצה לא בשבא
 וצ׳ כראב״ד. ולא וש״ע ור״אש רז״ה דעת וכן עצמה בעונה כן לומר לנו שיש ומכ״ש דקפיצה, זימנא מעי לא דאכתי משוס חזאי

 הדם מביא השנוי שאין גמור הגוף וסת אבל פעולתה, צרוף ע״י אלא לבד טבעי שאינה דקפיצה אינם בוסת דוקא סובר שהוא
 ע״ב ס״ג משנה ז וסת. סימן זה שנוי אין בא, לא והדם בא שהשנוי כיון י״ל שפיר השנוי, מביא הדס רתיחת הוא נהפך אלא

 לאו הדלוג מוסת דאיירי זו דברייתא לעיל כמ״ש מוכיח וזה ט״ז; ליום ושינתה בט״ו רואה להיות למודה היתה ע״א ס״ד וברייתא
 ומתני׳ כ״ופ. על לתעלה שהשגתי וכמו דלגה ואח״כ ליוס לט״ו מט״ו וסת הי׳ בתחלה מימים הפלגה אלא לחודש לימי דלוג

 אתמר דליג וסת גבי ס״ד בגת׳ ר״ל ט ל״ט. ח לטבילה. הוא ט״ו דהאי בגת׳ כדפריש ימים בהפלגת איירי ודאי למודה היתה
 אחת פעס דלגה הימיס דלמספר ואע״ג אחד, יום לדלוג ואילך מכאן קבעה זה לחודש י״ז זה; לחודש י״ו זה, לחודש ט״ו ראתה

 חסר: יג ולקמן. י״א דף עי׳ יב וס״ד. ע״ב ס״ג יא .87־דף לקמן י חסרים. שניהם או חסר אחד חודש הי׳ דודאי ימים, ב׳
 לאפיקי והוא נקט, ע״ב ל״ט גת׳ לשון טי ע״א. ס״ד דר״ס להא ודחו הראב״ד וכ״כ טו בגת׳. שם יד נדה. כבר שהיא אלא

אחת אפי׳ ואס סחוס, ממעין הראשונות ב׳ אס אלא קובעת אינה ולהתרצן קובעת, פתוח ממעין ראשונות דב׳ אף דש״ס לס״ד
 ק < !1 * , . . . ר י ־ . ־ר ' ׳ז ■
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 ליום ושינתה בט״ו לראות למודה דהיתה מתני׳ ומוקי זיבה בימי קובעת שאינה א אמר דשמואל אע״ג וסת זיקבעה דאמרי אית

 מקבע ב פשיט פפא ורב אתא, זיבה בימי השני דט״ו קבעה, לא לראיה לט״ו דמט״ו לראיתה, כ״ב שהוא לטבילתה בט״ו כ׳,
 על פליגי לקיש וריש יוחנן דר׳ חזינן ט״ט ג, לגמרא פשיט וכן כשמואל נמי ס״ל חיישינן מיחש מיהו זיבה בימי קבעה לא

 דקובעת דומי' דהרי ראתה, ואח״כ וסופרת זיבה שראתה ממש זיבה בימי ואפי' זיבה, ימי תוך וסת קובעת אשה ואמרו שמואל
 לקיש וריש יוחנן דר׳ וביון ימים, ז׳ לה שכלו קודם נדתד, בימי וראתה וחורה ופסקה נדה שראתה והיינו אמרו נדתה כימי וסת

 אבל ד. זיבה לימי לחוש וכן ג״פ עקירה וצריך זיבה בימי וסת קבעה אשה אלא כותיה, הלכתא לית יראי אשטואל פליגי
 אשמואל. דפליגי טלמימר ה לקיש וריש יוחנן דר׳ הא דאייתי בדוכתא תלמודא שתיק הוי דלא דפליני, מסתבר לא דעתין לעניות

 קובעת אשה אמר יוחנן ור׳ זיבתה ימי בתוך וסת לה קובעת אשה לקיש ור׳ יוחנן ר׳ דאמרי לישנא טתפרשא היכא אנן ונחזי
 יטי בתוך וסת קובעת אשה יוחנן ר׳ דאמר הא תלמודא דאסיק והשתא טתפרשא. גוונא בחדא ודאי ותרתי נדתה, בימי אף וסת

 חזיא ודדר פעמים ב׳ בר״ח שראתה כגון זיבה בימי קובעת אשה דקאטרי מה מתפרש ה״נ . . ו כגון פרושא הכי נדתה
 ן זיבה בימי וסת דקובעת יוחנן ר׳ אמר גונא בכהאי זיבה ימי תוך דר״ח שלישית ראי׳ דהוי בר״ח, חזיא ושוב בחודש, בעשרים

 זיבה בימי תראה אם חוששת גונא כהאי קובעת דאינה אע״ג מיהו וסת, קבעה׳ לא לכ״ע אתו זיבה בימי ראשונות ראיות אי אבל
תרתי והני לו. דחוששת זיבה בימי יוטו שבא ואירע גדתה מימי קבוע וסת לה יש אם ומכ״ש א', בפעם ונעקר הבא ליום

אי וסת, קבעה ולא זיבה ימי תוך השני׳ שראיה ממש לט״ו מט״ו רואה להיות למודה היתה לי׳ דאבעי׳ ה פפא מרב טפשטי
בימי כ' האי חשבונו ולפי לב׳ ושינתה י לטבילתה בט״ו לראות רגילה דהיתה מהא לטפשט ובעי ט ט״ו כשיגיע חיישא מיחש
בימי שהוקבע לוסת חיישינן אי שכן, מכל דפשיט ודאי אלא יא, דידי׳ לאבעי׳ דמי לא והא לן וקשי׳ לו, דחוששת וקתני זיבה
 מכל יב . . בפ׳ כדאמרינן מדמים מסולקים יומי דהני זיבה בימי לראות כלל הוחזקה דלא אע״ג זיבה, בימי היום חל אם נדה
 קבעה ולא זיבה בימי פ״א שראתה או ג״פ יום לי״ח מי״ח שרואה כגון בהם רואה והוחזקה זיבה בימי וסת קבעה כבר אי שכן

 ע האשה בפרק פפא רב כדאמר חוששת אינה שוב ראתה לא ואם זיבה, בימי או נדה בימי יהא היום חוור אם לחוש שצריכה
 אפי׳ ואפיקנא חיישינן זימנא בחדא למיחש אבל למקבעה אלא אמרן לא פעמים ג׳ שתקבענה עד וסת קובעת אין דתנן הא

 תולה וסת לו יש דאם מחא יד התנוקת בפ׳ דפריך ממה דייקינן נטי והכי אחרת. פעם לחוש צריכה זיבה בימי אחת בראי׳
 אפי׳ זיבה בימי חיישא מיחש ר״פ דדייק דבהא ואע״ג זיבה. יטי תוך וסת קובעת אשד, אין דאטר לשמואל טר שעתה ודיה בוסתה
 ין האשה בפ׳ דתלטודא סתטא מדטפרש כדבריו הלכתא ט״ט טז בגמרא סייעתי׳ אדחי וסת בהן לקבוע דא״א אע״ג ויטנא בחדא
 וכן נעקרה שנית פעם ראתה לא ואם זיבה בימי שראתה לראיה א׳ פעם חוששת הלכך עליה. דפליג מאן אייתי ולא ר״פ דברי

 מימים הראשונות באו אם אלא זיבה בימי שתראה מראיות וסת קובעת אינה אבל לו, חוששת ויבה בימי קבוע וסת יום חל אם
 אע״ג זיבה דימי ראיות שאומרין יח מחבורתנו ויש בארנו. כאשר נדה בימי שקובעת יוחנן ר׳ דאמר הא דומי׳ לנדה הראויים

 יט ט״ו בהפלגת שראתה ראשונה ראי' שחול יום, לט״ו מט״ו ראיות שבעה ראתה שאם וסת מתקלקלות אין וסת קובעות שאין
 בימי והיא יום, לט״ו שהיא שלישית ראיה ושקול יום, כ״ט בהפלגה שהיא השניה ומנה אינה, והיום היא כאלו זיבה בימי דחזיא

החמישית ראי׳ ושקול יום,' כ״ט משניה בהפלגה והיא יום לט״ו שתראה הרביעית ומנה בעולם, אינו והיום היא כאלו לשני/ זיבה

אשכול נחל
 אבל ס״ד דף דאמרינן למאי כונחו ג ס״ד. ודף שס ב ע״א. ל״ט א עחוס׳. בו קובעת אינה פתוס מיועץ הראשונות מן

 דמשמע ואע״ג קמ״ל, פ״א ראתה אס חייש לא מיחש אפי׳ הו״א דזיבה, בי״א דהיינו וראתה, נדה ימי בתיך קיימא דלא היכא
 קבעה שאס ד ס״ד. דף הכי נמ׳ מדסתחא דתוששת בדין דפליג נאמר לא מ״מ דר״פ, דיוקא מפרק ל״ט דף יהישע ב״דר דר״ה
ססר: ר ול״ע. י״א דס ה כראב״ד. ורבנו ורז״ה, חוס׳ שעת וכך לחוש. צריכה זיבה ביתי שתל ונזדמן לנדה ראויס בימיס וסח

מ״מ נדה, ימי תוך תזאי השלישי דר״ת אע״ג לר״ת, וסח דקבעה השלישי ובר״ת בתודש בכ״ה ראתה ושוב זימני תרי בר״ח דתזאי
 והא השלישי בר״ת שראתה מה העקר אלא עקריח אינה כ״ה דראית אמרינן סחוס, ממעין דר״ת ראשונות ראיות דב׳ כיון

אדלעיל דקאי נראה וכך כפרש״י ט ל״ע. דה ח באו• לנדה הראויס מימיס הראשינות דב׳ ז בה. דאחוספי יחריס דמים משוס דאקדמי
מיישב לזה שהכריתס ומה זיבה, בימי א׳ פעס יומו תל כדינו קבוע וסת אס שאבעי׳ דחפרשי כחוס׳ ולא קבעה לא זיבה בימי
 יומו בא ושוב זיבה בימי שנקבע לוסת תוששת אס הי׳ שלו אבעי׳ יא גמור. וסת שיהא כדי מתני׳ מוקי כך י נסמוך. רבנו
 לפרש תוס׳ נדחקו זו קושי׳ ות׳ זיבה, בימי יומו בא אס חוששת אי נדה בימי כדינו שנקבע ביסת איירי ומתני׳ זיבה, או נדה נימי

 קפ״ט סי׳ ב״י על ותימה ע״ב, ס״ח בחרא בפ׳ יב זיבה. בימי פ״א היוס וחל נדה נימי כדינו שהוקבע בוסת נמי דר״פ אבעי׳
 שחזקת בפ״א ונעקר חוששת בהס ראתה אס מיהו זיבה בימי וסת קביעות שאין כר״פ פסק שרמב״ס שהביא התלמוד מדין בד״ה
 לימי אבל רואות אין נשיס רוב ומיניקה מעוברת בשלמא זו בחזקה הס למה ידעתי לא ב״י וכ׳ האלו. לימים מסילקיס דמיס
 הא יג רמב״ס. כלשון מפורשת דגת׳ חזיכן והא עכ״ל עהרה בת׳ יוס י״א כותיס בנוח פ׳ מדא׳ משמע כך מ״מ טעם אין זיבה

 שקביעית דאמר לשמואל קושי׳ ומאי ר״ל טו ע״ב. ס״ת יד ס״ד. ׳גמ היא מחני׳ לנדה הראויס בימים שראתה א' לראי׳ דחוששת
 אס ודאי אלא זיבה? בימי היום בא מקרה וע״י כדין לנדה ראויס בימים וסח שקבעה איירי ומתני׳ קביעיח, לאו זינה בימי

 שנקבע לוסת חוששת שאינה מכ״ש בדמים, מסולק שחזקתם כיון בהם רואה דהוחזקה אע״ג וסת קביעות לאו זיבה בימי קביעות
 הש״ס ופריך נדתה בוסת למתלי ליכא בו תראה ואפי׳ בדמים, מסולקין אלו ימים שהרי זיבה בימי היום שבא אירע אס נדה בימי
 אס שחוששת זיבה בימי ראתה אס כ״ש זיבה, בימי חל אס חוששת מ״מ נדה מימי דוסח דש״ס ולחרוצא לשמואל. ס״ח דף שפיר

 השני׳ ראיתה והרחיקה היום ראתה שאס יט עראב״ד. יח ע״ב. ס״ד יז ע״ב. ל״ט טז נדה. או זיבה בימי יומו בא שוב
אלא הרחיקה שלא זיבה בימי היא הזאת והשני׳ הקביעות, למנות מחחילין שממנה ט״ו להפלגת ראשונה היא השני׳ יום, לט״ו

 ט״ן
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 מרביעית בהפוגה והיא יום ילט״ו שתראה הששית ומנה בעולם, אינו והיום היא כאלו לרביעית, זיבה בימי והיא יום, לט״ו שהיא

 ולראיות יום, כ״ט1' וסת וקבעה נדה, לימי שראויה ביום יום. לכ״ט ג״פ ראתה יום לט״ו טט״ו ראיות שבעה בתוך נמצא יום. כ״ט
 לכ״ט, וסתה ולקבוע אינו כאלו האמצעיות רואיו לומר דטנ״לו פרושא האי לו חיי ולא אחת. פעס אלא חוששת אינה יום ט״ו
 גוונא כהאי לממני ביני דביני ט״ו הני כל דשבקינו לו תיפוק ומהיכי כ״ט, הפליגה ולא יום לט״ו מט״ו שראתה לפניך דם הרי

 ספירת בעיא דאכתי אל״ג נדה ימי תוך ראיתה ונמשכה זיבה ימי תוך ראתה שאם טודינא בהא אבל א. נדה לימי נדה מימי
 ואם נדה, בימי ,ראי תחלת שאיו אע״ג נחשב׳ לנדה הראוים לימים יום, י״א אחר גם שראתה כיון ט״ט זיבה, מחמת נקיים ז׳

 קבעה בשבא וחד בשבא בחד בשבא בחד קפץ נ דאמרינן והא ב. וסת קבעה נדה בימי זמן באותו פעמים ב׳ ראתה שוב
 ושוב הראשון בשבא מחד יום כ״א שרחוק קאי הרביעי בשבא אחד התם קאי? זיבה בימי והשלישי השני בשבא חד והא וסת,

 או החודש וסת הן וסתות דרוב אמרנו כבר — — ד. נדה בימי והוי יום כ״א לראי׳ מראי׳ שהפליגה בשבא בחד ראתה
 העונה כשחזיה לחוש צריכה בחודש, יום באיזה לראות התחילה אם לפיכך יותר, ולא פחות לא שווין ימים למספר הפלגה ותת

 הפלגה וסת יום כ׳1, טב׳ וסת תקבע שמא לספק לו יש לחודש בכ׳ גם וראתה בר״ח ראתה ואם מבעלה. לפיוש הבא בחודש
 כ׳ יום שהוא לפרוש נמי צריכה בחודש ט׳ יום ובבוא שיזבר, ר״ח ראית משום בר״ח לפרוש צריכה הבא החודש ובבוא לימים

 בא ואם .,א בפעם נעקר קבוע שאינו דוסת בו, ראתה ולא היום שבא עד חוששת היא וכך ה שעבר בחודש כ׳ יום מראית
שראתה מה שמא בחודש כ׳ יום לפרוש צריכה ט״ט ,,לכ טב' ימים הפלגת חשש שנעקר אע״ג בו, ראתה ולא בחודש ט׳ יום
גם וראתה אייר ור״ח ניסן בר״ח שראתה כגון כדינו אחד וסת נקבע ואם בחודש. כ' יום לעצמו וסת יקבע העבר בחודש בב׳

 למודה היתה ז ותניא ר. אחרות לראיות עוד חוששת ואין דר״ח וסת נקבע הרי סיון בר״ח ראתה ושוב החדשים, באמצע
לשמש מותרת ראתה ולא כ׳ יום הניע ח . . הן בחודש ול׳ ,כ יום וההיא אסורין, וזה זה ל׳ ליום ושינתה כ׳ ליום רואה לחידת

הותר וראתה, כ׳ יום הגיע ראתה ולא ל׳ יום הגיע ראתה, ולא כ׳ יום הגיע וראתה ל׳ יום הגיע למ״ד, ליום וחוששת ל׳, יום עד
 נעקר קבוע שאינו והוסת למקומו, וחזר הואיל ג״פ, נעקר דב׳ שוסת את מוח למדנו בא. בזמנו שאורח כ׳ יום ונאסר ל׳ יום

 הלכך פעמים. ג׳ שיחזור עד נקבע אינו ,כ יום חזר ואח״כ פעמים ,ג למ״ד של וסת נקבע אם אבל נעקר, לא כאלו כ׳ יום הרי
 אפי׳ וסת לזמן חוששות ואין בדמים שמסולקות מפני שעתן שדין חודש ב״ר כל ומניקה עוברה שהוכר חדשים ג׳ אחר מעוברת
 הראשון לוסתן חוששת ומניקה עבור ימי עברו אם לוסת, הסמיך בעונה לפרוש צריכות ואיו ט בפ״ק כדאמרינן ורואות שופעות

 כשתחזור הפלגה וסת לה הי' ואם וכדומה, הגוף וסת לה הי׳ אם וכו וי, ליום חוששת בחודש קבוע יום לראות רגילה היתה אס
 לעונה לחוש צריכה קבוע וסת לה שאין אשר וכל יא. . . בזקנה וכן י להפליג רגילה שהיתה הימים לזמן חוששת ותראה
 ראתה לא ואם וכו׳ וסיון אייר לר״ח לחוש צריכה ניסן בר״ח שראתה ואשה יב. קבוע וסת הוא כאלו לראיתה ל׳ יום בינונית

בר״ח
אשכול נחל

 הבעה לדידן הרמב״ן כ׳ וכבר ראב״ד. כנס הסכים ורמב״ן חולק ורז״ה בראב״ד זה גס ב ורמב״ן. רז״ה וכ״כ א משלפניה. ט״י
 .הענין על לעמוד להס וא״א זיבה וימי נדה דימי חלוק הנשים מן נשכח ר״ז חומרת שע״י זיבה בימי ביו נדה בימי בין בג״פ וסח

 זיבה בימי קבעה לא דלקולא ע״א ח ס" קפ״ט כש״ך ולא יצאו קלקולים הרבה החלוקים על ונעמוד נלמדם שאס הוסיק ובחדושיו
 דראשונה וצ״ל ראיוח בג' די לא הפלגה בוסח אבל ראשונה, מראי׳ יוס לכ״א הפלגה וסת דהוי משמע ד י״א. נדה נ ונדה.

 ל״ו בב״ק המועד משור ראי׳ ואייתי החודש לימי כמו השביע לימי וסח קביעות דיש כחיס׳ דס״ל י״ל או יום, כ״א הרחיקה נמי
 לדעת ה .,בג די גירס היום ואי ראיות ד׳ צריך הפלגה מ' אי ונ״ח בשמם, רשב״א כ״כ לשבח מועד נעשה ושבח שבח שבח

 דוחה קבוע שוסח אמרן ולא ר ר״ח. ראית ע״י נתבטל כבר ,לכ ימים דהפלגח בו לע' חוששת אינה בר״ח ראתה אס ר״הפ
 כ׳3 ופ״ג בר״ח ב״פ ראתה אס אבל החודש, וסח ע״י נתבטל שכבר לימים הפלגה הוא קבוע שאינו אס אלא רביע שאיני

 לחידש כ׳3 ב״פ שיב ראתה ואס ההפלגה, ולא גורס מודם של הייס שמא בחודש, לב' גס לחוש צריכה בר״ח שיב וראתה בחידש
 לשאינו חוששת אינה נקבע א׳ אס שסתם י״ג סעי׳ רמ״א על ותימה ל״ב סעי׳ בש״ע וכן בחודש ולב׳ לר״ח וסתות ב׳ רבעה
 והגיע ראתה ולא ל׳ יום הגיע בברייתא מסייס מאי ימים הפלגת דאי בראב״ד, כך ח ס״ד. ז להפלגה. חודש וסח ביו חלק ולא נרבע

 אמר. פי' ולרמב״ן בו, שראתה שעבר ל׳ מייס יום בנו״ן ראתה לא הרי בזמנו מאי שאב״ב, כ' ונאסר ל׳ הותר וראתה כ׳ יום
 לקרותה )שראוי׳ זקנה ר״ל יא מע״לע. ומטמאה לקדמותה דחיזרח כיון הוא סברא י יוחנן. ור׳ כשמואל יו״ד עד ז׳ מדך ט

 שהיתה בזמן וראתה חזרה ואס לוסתה, חוששת אינה ראתה ולא עלי׳ עונות ג׳ עברה אס חוששת( ואינה זקנתה מ׳ בפניה אמה
 לימים הפלגה וסת לה הי׳ אס ראיות בשחי וכן הראשון, וסת נקבע כאלו הוא הרי לחודש כ׳3 כגון א׳ פעס אפי' לראות רגילה

 בלא״ה קבוע וסח לה שאין כיון פשיטא וקשה יב וראחה. הז״ל שלא קטנה דין גס מפורש ושם ל״ח סי׳ ובש״ע ע״ב ט' גמ׳3 עי׳
 ולאיזה ל׳, ס״ק קפ״ט הש״ך למ״ם בינונית עונה והיינו החודש וסח זה יוס3 ע3חק שמא מודש3 ראיתה ליום תמיד חוששת

 ולא וסתה עבר אי בדיקה בלא שרי׳ החודש, יוס3 שתראה משש משוס דאי טובא, נ״ח בינונית? לעונה דחיששח אמרו ענין
 קבוע ואין לבד הגוף וסת לה יש אס וכן ס״ט. וכ״כ בדיקה צריכה קבוע כוסת דהוי רבנו ׳שכ בינונית עונה משיס אבל הרגישה,

 מס״ס נשמע זה וכל לגמרי, נעקר אס ומכ״ש בינונית, לעונה שלה אחרונה מראי׳ חוששת ראתה, ולא זו שנוי פ״א בא אס ליום,
 באייר ,לכ לחוש צריכה אינה יוס מל׳ בינונית עונה משוס דאי אייר, ובר״ח בו ובכ׳ ניסן בר״ח ראתה אס נ״מ ועיד קפ״ד.
 יש אס אבל באייר. לכ׳ גס למוש צריכה החודש יוס וסח משוס אבל יוס, ל׳ ממנו מופלג אינו כ׳ ויוס אייר בר״ח ראחה שהרי

 מעולם שהרי הבא, בחודש ט׳ ליום לחוש סברא אין בחודש בט׳ למשל והוא בכ׳ באחרונה כשראתה יום לכ׳ ,מכ הפלגה וסח לה
 הבא בחודש ט׳ יוס כשיגיע למימר ליכא ראחה, ולא להפלגה כ׳ יום בא אס לפיכך להפלגה, אלא החודש לימי ראתה לא

 לדעת בינונית עונה מ׳ לע׳ לחוש צריכה ודאי אבל החודש, לימי ראתה לא מעולס דהא החודש, יוס. מ׳ לו, לחוש שצריכה

הש״ך
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 ר״א ליום הפלגה_וסת אייר עד מגיסו הוסת שמא חיישיגו ר"ח, ראיות שנעקרה שאע"פי בפיון, לב׳ לחוש צריכה עדיין סיון ברח

 אינה בר״ח ג״פ ש*אתה החירש, וסת נקבע אס אבל אייר. ר״ח עד ניסן מר״ח כמו הם יום ל"א פיון ב׳ עד אייר הוא.וטר״ח
החודש. ליום עוד חוששת אין לימים שיות ראיות ד׳ ע״י הפלגה נקבעה אם וכן להפלגה, חוששת

 הרביעי שבר״ח לדלוג וסת קבעה השלישי, בחודש וי״ו הזה, בחודש י״ו וה, בחודש ט״ו שראתה בגון כיצד הדילוג ופת ן, ק
 שגם א דאטר באסורא ברב דקיי״לן להלן כולם וכן י״ט ונאסר י״ח הותר החמישי ובחודש י״ח יום ונאפר כולם הותרו

 אבל וסתה, הוקבע לא בו שראתה לחודש בט״ו אם ודוקא פעמים, ג׳ כדלגה והוי המניו מן לחודש בט״ו שראתה הראשונה
 ו וטי לי״ו, מט״ו בדלוג שתראה עד לדלוג קובעת ואינה הטנין מן דאינו רב מודה בט״ו ופתה הוקבע שכבר בו לראית לטודה

 ראשונה ,שיאי בשמואל הלכתא דאמיי מיבואתא איכא חננאל. רבנו פסק ובך בולם וכן י״ט נקבע ואילך ומשם לי״ח וטי״ו לי״ו,
 ב. ניחא לא לרב דמידי ראי' זה ואין ב״א, ונקט ,ב מדשבקינן נטי דייקא תלטודא: טדטסייס דטנין מן אינה לעולם שבחודש

 ועוד קבעה. לא לב״ד מכ״ב דלגה כדמסיים וסת הבעה לא חדא בראיה ימים ב׳ דלגה דאם לאוריי דברייתא מלתא ועקר
 אע״ג קיי"לן כרב אסיר לענין ד בדינא בשמואל דהלכתא משום ואי ג. לרב מסייע בט״ו דואה להיות למודה חיתה דברייתא

 ובוסתות ה גמליאל בן שמעון ור׳ דרבי לפלוגתא ודימה הוא, בעלמא דמיון בנגיחות, פליגי בוסתות דפליגי דהיבא מדמה דהגט'
 כתנן הימים וסת ושאר הגוף בוסת פעמים בג׳ לטעקר נטי דצריך נראה שנהבע הדלוג ווסת ו. כרבי ובנשואין ברשב״ג קיי׳לן

חוששת אינה דילוג דוסת כתבנו וכבר . . ח שלם נזק משלם לשבתות לחיל, מועיד ואינו לשבתות מועד הוא הרי * והתם הבא
הוקכע פעמים בג׳ לכ״ע החודש ביסת אבל דילוג בוסת דוהא ושמואל דרב ופלוגתא ט. כדינו שייקבע אחר אלא ,א בפעם לו

פליגי לא כ״ע ימים למספר הפלגה אלא החודש ליום שאינה הפלגה ובוטח ג״פ, ירחא ריש דחואי י כותים בנוי/ פ׳ כדאטר
לא עדיין יום עשרים אחר ושוב יום עשרים ואחר היום שראתה כגון ראיות, ב׳ בין אלא הפלגה דאין ממנין אינה דראשונה

 בגון לימים הפלגה דלוג בוסת וכן יא ,לב מב׳ ההפלגה הוקבע או יום, לב׳ ג׳ הפלגה וצריבה לב' טב׳ פעמים ב׳ אלא הפליגה
 כ׳ ביום כשראתה אלא הדילוג התחיל שלא לדלוג, וסת עדיין קבעה דלא פשיטא יום ב״א אחר ושוב יום כ׳ ואחר היום שראתה

וצריבה
אשכול נהל

 חדלא לדייק נוכל לרב אף ר״ל ב ס״ד. דף א ל״א. ס״ק יטי״ז מהרש״ל לדעת כן שאינו לעיל שיתן היף כתבתי וכבר הש״ך.
 דבעיא בל לראות בלמודה רב דמודה סרוגין, מל יותר הוי לא כ״ג עד ל ומיום למיחזי, רגילה הוי עשרים ביום ש״ת ל תני

 מוחיב לדלוג קבעה ולי״ח לי״ז לי״ו ושינתה בט״ו לראות למידה היחה דקחני מברייתא ג המנץ. מן אינו עצמו ול בדלוג לשלש
 למודה דהא להקשות לי׳ ודקארי ופריך ממנינה, אינה דראשונה רב דמודה כאני למודה ומשני בדלוג כחשלש בעי דלא לרב

 למודה היחה ס״ג ממתני' ידענו כבר דוסק חה דט״ו, וסח למעמר ג״פ דבעי לאירויי אלא למידה חני דלא קסבר ומשני קחני?
 מדוש והול״ל בברייתא, למודה נקע למה והק״ל מג״פ, פסוח נעקר אינו דוסח ברייחיח ומשאר כ׳ ביום למודה היחה ס״ד ומברייחא

 עם מחשבה לא מ״מ מקביעוח, באה כאינה לדלוג לספור יש הראשונה דגם אע״ג להשמיעני יכו׳ ט״ו ביוס רואה היתה ייתר
 בחודש בט״ו במקרה ראתה אבל הראשונה, מחשבה לא בט״ו, בלמודה דוקא ש״מ למידה, ומדנקט כשמואל, הדלוג במספר האחרות

 הרז״ה וכ״כ שם ר ס״ד. יבמות ה לוסתוח. נביחות דמדחה ל״ו בב״ק הנסקל סיר לענין ד לדליג. נחשבה הראשונה גס
 ולחיל ח ל״ו. ב״ק והחס ע״ב ס״ג ,במתני ימים וסח גבי חנן הכא ז כשמואל. פ׳ ורמב״ס כרב הלכה בדלוג אי מהיפה וראב״ד

 זו ,ראי נגח. ולא שבתות ,בג שיר לפניו העבירו ,פי שבחית, ימי ג' בו משיחזור חס היא ואימתי מק, חצי אלא משלם אינו
 כח״ש ט וצ״ע. ג״פ3 דוקא נעקרו כהוקבעו עניניס שאר גס דמצינו כיון בג״פ, לעקור ,מבעי דלוג דוסת הראב״ד גס מביא
 שביעות ד׳ אחר וראתה ,א יום ליל ראשונה פעם שראתה כגון לעונות, בהפלגה לוג ד וסח אבל יא ל״ע. י תיס׳•

 והפליגה ,א ביום בבקר ראתה שניים שבועית ד׳ אחי א׳ וביום ראתה, שלא עינוח ה נ" ,לראי ראי׳ בין הפלגה והוי א׳ יום ליל
 לא עונה שמדלגח פעמים כמה וכן עונות "ז נ והפליגה ,ב בליל ראתה שלישיים שבועיח ד׳ אחר ושוב לראי/ ,ראי בין עונות ו נ"

 כיון י״ל ולכאורה .,וכו לייס ואח״כ לילה שלאחריו ובחודש ליום זה בחודש שתחוש לעונות, דלוג יסח דקבעה ,בפוסקי מצינו
 בלילה בר״ח ב״פ ראתה אבל ביום כולן או בלילה הראיות כל אס אלא קביעית אין שווין ימים בוסת י״ג ,סעי בקפ״ט דקיי״לן

 ר״ל הראי/ שעת לענין ונ׳ידוקא ליום. מיום כמו לעונה מעונה הוי מיהו נכון דלוג א״כ הוא, ,א זמן דלאו צרוף אין ביום ופ״ג
 ידעו שחז״ל ולבנה חמה במהלך תלוי שוסח לוסת סמוך עונה לענין קפ״ד סי' כ״ופ כמ״ש ללילה ייס בין חלוק יש הדס יציאת
 אם אמרו ולכך האשה מזג לפי למעה כשהיא ולפעמים למעלה ככחמה הדס יציאת באשה גורס ולפעמים ראי/ גורם החודש שיוס

 דלוג הוי לא לעונה מעונה זה ומעעס הפלגה. בזמן שוה כולם ,הי אס אף שבלילה ראיות לב׳ מצטרף אינו ביום ראתה
 אין היציאה גורס הלילה אס ח״זל שידעו הטבעי, במזג אינו זה דבר לעולם, צ״ל וכן להפך או בלילה ושלאחריה ביום דא׳ כיון

 קבעה לא שכן וכיון אחר ממקרה אלא בא הטבעי מוסת לאו בלילה, אחר ובחדש ביום היום שראתה והשנוי לה, גורס היום
 מלונדון ר״ט הג׳ ת״ש בזה ומיושב הלילה. בגרתח או היום בגרמת כולן ראיותיה שעכ״ס שלם, יום דלגה אס אלא דלוג וסת

 ׳3 ין3 ועוח,3ש ד׳ אחר א׳ יוס ליל ראתה ושוב בבקר א׳ יום היום ראתה שאס בעונות, שוות אין הפלגות וסת שרוב בני״ני
 דראי׳ א׳ כחליל שוה, העונות מספר ואין שניים, שבועות ד׳ אחר א' יום לליל לחוש שצריכה אמרינן ולהלכה עונות, נ״ד אלו ראיות

 בשלישית שתחוש לומר לנו הי׳ עונות מנין ולהשוות עונות, נ״ד ,לשני ומראשונה ביניהם, עונות נ״ה דשליביח א׳ ליל עד שני'
 של הראיות אלא בלילה ושעם ביום פעם לראיח הטבעי במזג שאין חז״ל שידעו ניחא ולמ״ש שבת. לליל וברביעיח שבת ליום
 לענין ידעו גס חלילה. חיזר ואינו הוא בעלמא חקרה בזה, שנוי אירע ואס בלילה, כולן או ביוס כולן או הטבעי קבוע וסח
 לראות שרגילה עונה באותה הדס ויניאת יום באותה וסתה אס להכי מעלה, אינו חציו אבל רושם עושה שלס יוס הדס, האסף עת
 חמן וסח, בקביעות נחשב טלו היוס אלא יהרה, אחת עונה עונות הפלגת במספר אס לן איכפת ל>ו ב)ילה, אן ביום בה,

יציאה
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 זה לחודש ט״ו שראתה החודש לימי דילוג בוסת אלא ושטואל רב פליגי ולא א הדילוג נקבע אז כ״ב ביום עוד שתראה וצריכה

 בט״ו שאם רב וטודי תלי; החודש שביטי למפרע דאגלאי המנין מן ראשונה ראי׳ ס״ל דרב אחריו, הבאים לחדשים וי״ז וי״ו
 שמעינן וטברייתא ג׳ או ב׳ או א׳ יום דלגה בין חלוק אין דלוג ובוסת המנץ. מן אינו אז הקודם מוסת לראות למודה היתה

 בראשוני׳ בשוה, דילגה אם משמע א; יום הראשונים ובשתים ימים, ב׳ שדילגה מפני וסת קבעה לא כ״ד ליום סרגה דאטרינן הכי
 בניסן ט״ו כגון החודש לימי בדלוג קשי' ואי פעמים. בג' הוקבע בשוה שהדלוג זמן שכל ימים לב׳ דלוג וסת הוי ימים, ב׳ נמי
 פשוט החודש לוסת דומה זה בענין מלא, וא׳ חסר א׳ שחודש כיון הימים במספר שוד. דלוג אין בתמוז י״ח בסיון, י״ז באייר, י״ו

 החודש קביעות אטרינן בחודש שתולה דכיון יום, מיל׳ ואחד טכ״ט שאחד אע״ג ילר״ח, וסת הוקבע בר״ח פעמים ג׳ ראתה שאם
 הוון להון אמר הוה ד טב בעין סהדיא מקבל הוי כד הושעיה רב ג בירושלמי תמר א והכי ב גרים שיפורא כדאטרינן גורם
 שנים ג' בת ז נפשות דיני אפי' הוא כך אין אבין רבי אמר ו מפיכם יוצא בתים שכר וכמה ה מפיכם יוצא עדות כמה ידעין
 עלי גומר לאל עליון לאלקים אקרא אבין א״ר יא בסקילה אינו י החודש לעבר ב״ד נמלכו ט בסקילה עליה בא ח א׳ ויום
 שוה נטי החודש דוסת יג שאומר טי ויש יב. חוזרין אין לאו ואם חוזרין בתולין לעברו ב״ד נמלכו א', ויום שנים ג׳ בת

 אלא כלל דבריו נראין ולא לקדש שראויה משעה הלבנה למולד אלא חוש^ין אגו שלנו החודש לקביעות דלאו הימים בהפלגת
 י״ד ניסן, ט״ו שראתה כגון החודש בימי למפרע דלוג גם דיש יד שאומר מי ויש תלי׳. ב״ד בקביעות מאבותינו קבלנו כאשר
 חמישית דראי׳ וחסור הלוך וסת דקבעה כיב ואחר כ״ג ואחר יום כ״ד ואחר היום שראתה לימים הפלגה דלוג או סיון י״ג אייר,
 ס״ד וכי יום כל תראה זו קביעות לפי ראיותיה תקצר שאם טעטא, חזינא לא דעתין ובעניות לעולם. וכן לב׳ וששית לכ״א

מתמעט שדמה האשה טבע דרך וכן הראיות המרחק טדלוג אלא דברו שלא התלמוד על להוסיף לנו ואין טו. נהרא כי דשופעת
ג' בכל החוור חדשים לג׳ דילוג שיש חננאל לרבנו מצינו תדיר. בדמים ומרבה והולך מוסיף אינו אבל וכל מכל שפוסקת עד

י״ז חשון, י״ו תשרי ט״ו ראתה ושוב אלול, י״ז אב, י״ו תמוז, ט״ו ראתה ושוב סיון, י"ז אייר, י״ו ניסן ט״ו ראתה כגון חדשים,
י״ז אייר, י״ו ניסן. ט״ו אדר, י״ז שבט, י״ו טבת, ט״ו ואילך מכאן לפרוש וצריכה זה בסדר חדשים לג׳ החוור וסת קבעה כסלו,
 הדלוג וסת גם ויש דינו. מסתבר טרבותנו זה פרוש שטענו לא ואם טז דבריו להעמיד רצה הסוגי׳ ובפי׳ לעולם. וכן סיון,

 לא ין תמוז לר״ח חוששת עדיין סיון בר׳יח וראתה בו ראתה לא אייר, לר״ח חוששת ניסן בר״ח ראתה אם כגון שלם לחודש
 לדלג שדרכה איגלאי אב בחודש ראתה אב, לר״ח חוששת ואיננה אחד חודש להפלגת וסת תקבע שלא מלתא איגלאי בו ראתה
 יט בחבורתנו ונסתפקנו יח. חדשים ב׳ לסוף כולם וכן ולשבט ולכסלו לתשרי וסת וקבעה לאלול חוששת ואינה א׳ חודש
 ג׳ חדשים בג׳ שראתה נמצא י״ח, עד בו טי״ז ובסיון ׳ח, י עד בו מי״ו ובאייר בניסן ח״י עד ניסן מט״ו ראיתה שנמשכה אשה

 שראתה הימים כל נימא או אלה לימים אלא חוששת ואינה לה קבועים הם מעכשיו וי״ח י״ז נימא אי בחודש, וי״ח י״ז פעמים
 לפרוש צריכה תמוז ובחודש דלוג, וסת לה נקבע בסיון י״ז באייר, י״ו בניסן, בט״ו ראיתה דתחלת וכיון להו שדינן נדה תחלת בתר

 שאומר טי ויש כ . . יוחנן ר׳ דאטר טהא לחוד לדלוג דקבעה לן ומסתבר ולכאן. לכאן צד יש לאחריו, ולא לפניו לא י״ח יום
לשעה אלא חוששת אינה ביניהם שוה הפלגה ואין ששית בשעה ימים באיזה רואה שאם מיוחדת לשעה וסת קובעת אשה שגם

'וו אשכול נחל

 ומשמע מדלוג, רושם אין עדיין ראשונה דבראיה ור״אש תום׳ וכ״כ א בלילה. או ביום א׳ בעונה ראיות בג׳ צריך הדס יציאת
ל׳ וביום היום* ראתה מס נראה רבנו מדברי הוא. דלוג ג״כ כ׳ יוס דראי׳ נראה כ״א יוס דחראית הדלוג התחלת הוי כ׳ דראית

החודש דימי ראיות בג׳ אנא פליג לא )ושמואל הוי דלוג נמי ל׳ דיוס דהוברר לשמואל אפי׳ וסת קבעה בל״ב ואח״כ בל״א ואס״כ
כאלו סתס ה׳ סעי׳ בש״ע אבל לנ״ג דלוג עוד דהיינו ראיות ה׳ בעינן לשמואל ה׳ בסעי׳ החליטו אחרונים כל אבל וי״ז, י״ו ט״ו

לי׳. מספקא ל״ז ס״ק והדרישה ראיות ה׳ ומבעי׳ כשמואל דפסק הרמב״ן שהביא הטור אחר נגררו והאחרוני׳ די, בד׳ נחי נשחואל
 ש״ת כשמואל, פסק והוא עכ״ל לדלוג וסת קבעה בל״ב ורביעית בל״א ושלישית ל; וביום עכשיו ראתה כ׳: פ״ה לרמב״ן נדה ובהל׳
 היום ראתה ע בש מ״ש י״ל לשמואל ראיות ה׳ דצריך אחרונים לשטת אף מיהו וצ״ע. ברביעית דדי שמואל ל״פ דבזה ס״ל כרבנו

 כשרבל ד ה״ס. פ״ו נדריס ג החודש. בקדוש בר״ח שתוקעין שופר ל״ח נדה ב לה. שקדמה לראיה כ״ט יוס פרושא היום האי
 חסר החודש אס ו י״ט. למחללי חלקיות כמה המועדים קביעות שע״י ה ע״א. כ״ה ר״ה הי; ועד בית טב בעין החודש עדות

ועי״כ יום ל׳ לעשותו י ביאה. שביאתה ט עליו. ערוה והיא ח זה. בעדות תלויים ז המשכיר. או השוכר מפסיד מלא או
ע״י. ונסקל קודם יוס שנים ג׳ ושלחו חסר שעבר חודם נעשה עדותן ע״י לפעחיס נחנא יא עליה. א3ו שנים ג׳ עברו לא
ולעשותו השנה לעבר ב״ד נמלך אס חוזרין, בתוליה שאין ובטבע ג׳ בת והיא נבעלה אס חטה של ב״ר עס חסכים הקב״ה יב

והש״ך הראב״ד, יד נחדושיו. ורמנ״ן הרא״ה יג ב״ד. לקביעות אוזן להטות הטבע מכריח הקב״ה חוזרין בתוליה חדשים י״ג
 לר״ח דע״ז ש״ח צ״א, צ״ב צ״ג פיחתה שפרש״י מה והניחו אהותירה אלא כ״כ שלא ליחא ולענ״ד ע״ב, ט׳ דף מתוס׳ כן דקדק

 *דין על כ״ופ תמה וכן תמיד דס שופעת שתהי׳ שא״א ופי׳ ע״ב יו״ד הש״ס לשון טו הש״ך: דברי הפך נשמע א״כ וסת, הוי דלח

 ונ״ל חסר כ זה. סלסול מביא הראב״ד יט הסרוג. וסת נקרא י״ב סעי׳ ש״ע יח סיון. ר״ח ח׳ ין ס״ד. עתוס׳ טן זה.
 דחזאי סתום, ממעין דחזיתא היכא דוקא נדותה ימי בתוך וסת קובעת אשה דאמר יוחנן לר' אסי׳ י״א דף דאחרינן דסרושו

 יחי בתוך השלישי חודש ראם דראיח ואע״ג בר״ח, וסת דקבעה ירחא ובריס בסודם בכ״ה ראתה ושוב בר״ס שנית וסעס בר״ח
 דמים בכ״ה וחזאי דאקדיס והא בר״ח ראיתה עקר נחי באחרונה אמרינן סחוס, ממעין היו ר״ח של ראשונות דראיות כיון נדה,

 בי׳ לחקבע ר״ח ההוא חיחשב לא סתוח ממעין ר״ח ראית שבא בר״ח ואמ״כ בכ״ה תחלה ראתה אבל בה, אתוססו יתרים
 בניסן סונין אנו אין וה״נ הראיה, תחלת מחר דנגרריס וסת להעמיד בס״ע לראיות נחשבו לא נדה שבימי דראיות נמצא וסת.
 ג׳ ובאייר יחיש ד׳ בניסן הראי׳ שנמשכה מה לן איכפת ולא הראיה, תחלת שהי׳ י״ז ליום ובסיון י״ר ליוס ובאייר ט״ו ליוס אלא

 ובסיון
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 גרמי והעונה שהיום דאמרינן מיוחדים, לימים בלמודה אלא וסת ושעות ימים אף דאמר יוסי אר׳ יהודה ר׳ פליג לא דע״כ זו,

 א. מלתא תלי׳ בהפלגה ולאו ביומא דלאו חויגן דהא גרמא השעה אמרינן גרם, יומא למימר דליכא היכא אבל השעה, ולא
 ולא שתעקר עד שעה באותה ימיה כל אסורה זו אשד. הכי דאי לי/ לית יוסי לר׳ אפי' קבוע יום בלא וסת דשעות נהירא ולא

 דר׳ לקטיה ואתאי דם חויא מצוה מטבילת סלקא דהות אימת דכל ג אתתא מההיא ראי׳ הביא ועוד ב. בגמרא כזה מציגו
 דפעטים הטבילה ליום קביעות הי׳ לא והתם הנהר, גבי על והבעלי ליכי ביך, עלתה ד עיריך דימית שמא לה ואמר יוחנן

 חש לא ואעפ״כ רואה, היתד. ואו מרגישות וחברותיה לעיר שנכנסת בשעה קבוע שעה הוי טבילה וביום מאוחר ופעמים מוקדם
 לשעתו אלא חוששת אינה לימים ולא לשעה וסת קבעה אם אלמא התירה, כניסה וקודם לעיר כניסתה לשעת אלא יוחנן ר׳

 נראית ולא נכנסת לא אם ופשיטא . לעיר הכנסתה אלא הראיה, לה גורמת היתד. השעה דלא טלתא, לאו זו ראי׳ ואף .לבד
 שאינה זמן כל ולקפיצה לימים קבעה אפי׳ קפיצה בלא רואה דאינה דקפיצה, אונס לופת ודמי׳ תראה, שלא חברותיה, בפני

ה. לעיר כשנכנסה אלא ראתה שלא הי׳ גדולה ראי׳ אלא שמא, דוקא לאו ביך, עלתה עיריך דימית שמא דקאטר והא קופצת.
 מטמא דם שאין ללמד דמי׳ מקור את גלתה והיא ת״ל טמאה, תהא מקום מכל זבה יכול זבה, תהי׳ כי ואשד. ו רבנן תנו

 כאשר טמאים דמים מיני כמה ילפינן דמיה ומדכתיב אדום, אלא דם ואין דם ת״ל מטמאה, זוב מראה כל יכול המקור, מן אלא
 מנין זבה נדה, אלא לי אין ט. טוב נילף דלא היכא כי קרא וצריך כבחוץ, בפנים שמטמאה ח בבשרה זובה ז. למטה יבואר

 ימים שבעת הכי, דינה נטי דויבה ידענו זיבה בלשון מדאפקא כתיב דבנדה אעי׳ג כלומר בבשרה, זוכה ת״ל בפנים שמטמאה
 דצריכה לטבול א״א ז׳ כל רואה היא אם בזיבתה אבל לערב טובלת ז׳ כל תראה אם נדה כלומר בזיבתה, ולא בגדתה תהי׳

 שביעי ביום יום מבעוד טובלת שאינה מנין אחת. ראי׳ אלא רואה שאינה אע״פי תהי׳ ת״ל י שבעה כל יכול נקיים. ז׳
 יא. ישראל בת בין שפחה בין משוחררת בין גיורת בין דמה, זוב יזוב כי ואשד. ז׳. כל בגדתה תהא בנדתה תהי׳ ימים ז׳ ת״ל
 וכי נחטיא א״ד תפשת. מועט תפשת מרובה ושמועו מועט ששטועו כל עקיבא א״ר הרבה, יכול שנים, ימים יב רבים ימים

 אומר וכשאתה אלף, או ק׳ דלטא אומר אני עדיין ימים י׳ אומר אתה אם לפתוח, אלא בא לא לנעול, או לפתוח הכתוב בא
 ימים מעוט ימים. אלא רבים, נאמר הלא מרובין אם מרובים יכול שנים, ימים יהודה ר׳ משום טנא רבי אמר פתחת. שנים ימים

 שנים יכול שלשה. רבים מעוט רבים אף שנים, יטים מעוט ימים מה רבים, ואטד ימים אמר עשרה, יכול שלשה, רבים שנים,
 כל יכול שלשה. אומר הוי וכמה, שנים, על מרובים יהי׳ הרבים כיצד הא רבים, ימים אלא ורבים, ימים נאמר וכי ושלשה?

נדחה אחר וגו׳ נדתה עת בלא ת״ל א'? יום ברואה גר זבה תהי׳ כי ואשה מקיים אני ומה זבה, תהא בתחלה שלשה הרואה
מטמאה

אשכול נחל

 לעולם. וכן בי״ט ובאב בי״ח וסתם בתמוז הלכך לדלוג, קבעם היתה, בדלוג תדשיס בג׳ הראיות דתחלת וכיון ימיס ב׳ ובסיון
 תסלח זמן הגיע ושוב ימים איזה נמשך מרובם ראים למחזי רגילם אי הימים בוסת ל״ב סי׳ לעיל אמר למה קשי׳ ואי

 שגס ה״ט התם הוסת? תתלת בתר אזלינן ולא ראשונה ראיה זמן משך כל ולפרוש למש צריכה עדיין ראתה ולא הוסת
 בסיסי, תראה לא וסת בתסלת ראתה מדלא למימר טעמא וליכא בהן לראות נתחזקה הראיה תחלת אחר הימיס

 הוסת דהתתלת הכא אבל מאוחר, ביוס ואתאי וחסר אמעט והשתא דמה דאתוסף בראשונה דאקדמי הא אמרינן אדרבה
 דאמר מהא ראי׳ וקצת ראב״ד דעת א לי״ח. אלא בתמוז חוששת ואינה הוסת תחלת בתר אזלינן שפיר לן, אתחזק א׳ יוס נדלוג

 שעות אמר הוי אי אלא בימים? שתלה עליו פליג דמי וסתות שעות הול״ל וסתות ושעות ימיס אף ע״ב ס״ג יוסי ר׳
 הימים וסת אף וסתות, ושעות ימים יוסי ר׳ הוסיף להכי לשעה, וסתות שיש דמודה יהוד׳ ר׳ פליג הוי לא וסתות

 שמא ,ר״יו מדאמר הראב״ד מישב דהס״ט פרושו, כך ה עירך. בנות קנאת ד ס״ו. דף ג רז״ה. וכ״כ ב בשעה. דוקא תלי׳
 שעה לה שהי׳ צ״ל אלא גרמה, דטבילה אפשר הלא בספק הקיל האיך וקשה גריס, דימא אי לי׳ דמספקא מכלל עירך דימית
אסורה היתה קבוע שעה לה הי׳ לא אי אבל נשעתה, אלא אסרה לא קבוע אינו טבילה שיוס וכיון לעיר, נכנסת אימתי קבוע

זה לאי׳ סתר ורבנו עכ״ל. לכן קודס שעה שרי׳ מיוחדת אחת בשעה חזיא דתמיד כיון אבל גרמה, טבילה דלמא העונה כל
ובכניסתה ראתה, לא לעיר חוץ עצמה שעכבה זמן שכל כיון גרס, עירה שדימת עצמו סמך דימת, שמא אמר יוחנן דר׳ אע״ג

מלתא, תלי׳ שבשעה ידע אנא עילה, דימת גרס על עצמו סמך לא ל״יו תימא דאי מלתא, לאו ס״ט ישוב ובלא״ה ראתה.
 שנכנסת שעה באותו לעתיד בעילה ששעת חפשר הא הנהר, ע״ג הבעלי גרס עיריך דימת קאמר מאי לכן, קודס א׳ שעה והתירה

 השתא, בו שראית קודם אחת שעה הבעלי ראב״ד: לשטת הול״ל והכי אחת, בשעה לעיר וההכנסת הטבילות כל וכי לעיר, השתא
 אסורה לעיר שנכנסה השעה כשתגיע לטעמיך ותו מלתת, תלי׳ לעיר בחיץ דבריו לפי שסבורה להכשילה שאפשר באופן השיב והוא
 בהכנסתה שראתה כ׳( ברכות טבילה, אשערי )דיתיב ודקדק ידע יוחנן ר׳ ודאי אלא הדברים? יוחנן ר׳ סתס ולמה תראה, שמא
 דס״ל לודאי קרוב על לסמוך יכול כשמש ברע־ הי׳ לח אס )אפי׳ א״ח קפצה לא שאס קפיצה כוסת והוי גרמה והדימה לעיר

 ג״פ תראה אס שתחוש קפיצה לוסת אותו שדמה ס״ט וכ׳ בפ״א, נעקר שעה וסת מסיים שראב״ד ודע ע״ב(. ט״ו דרבנן וסתות
 דין ש״ע העלה ואעפ״כ לראב״ד חבר מצאתי ולא לחוד, בשעה שתולה וסת לנו שאין ס״ל כולם ורמב״ן ור״ן ורז״ה בפ״א. ונעקר

 בשפופרת ולא בבשרה נמי ודרשינן בפרוזדר, שעדיין אף שמטמא מלמד מבשרה כתיב ולא ח ל״ט. סי׳ ן מצורע. ת״כ ו להלכה? זה
 ואפ״ה חיים מיס לטבילתו טעון זב ט ע״ב. נ״ז עי׳ בבשרה שתרגיש עד בבשרה נמי נשמע וממילא דבבשרה מה״א ע״ב כ״א דף

 כל שתראה אלא נדם שאין י מ״ג. דף ממנו תצא חשר וב״ק מבשרו, שיצא עד מבשרו זב דכתיב לחוץ שיצא עד מטמא אינו
 איש ישראל בני אל דברו מתחלת הפרשה נמי? נכרית וא״ת פנויה, ואפי׳ בכלל הכל דאשה יא בנדתה. תהי׳ ימים ז׳ מדכתיב ז׳

קרא ההוא יג ואזיל. כדמפרש כ׳ ובזבה שלאחריה בפרשה יה ל״ד. נדה נכרי ואין ונדה בזיבה מטמא ישראל וגו׳ זב יהי׳ כי איש

בנדה
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 א׳, יום טגדתה מופלג אלא לי אץ ג תזוב כי או ת״ל מנין, מנדוזה מופלג ב לנדתה סמוך אלא לי אין א. בזיבה מטמאה

 ד לויבה וראוי לספירה שראוי נדה שאחר ברביעי מציגו מה מנין? עשרה תשעה שמונה שבעה ששה חמשה ארבעה שלשה שנים
 ימים לג׳ לזיבה הראשונים עם שיצטרף פי׳ עשר, אחד לרבות ומנין ה לזיבה ראוים שהם לספירה, שראוים הימים אלו אביא אף

 יכול בסמוך. משמע ועל נדתה, על תזוב כי דכתיב כיון דאייתר רבים, לימים מופלג אפי׳ דטשטע גדתה, עת בלא ת״ל ו רצופין
 ז׳ דכלו בג״ד בראתה זיבה דיש מרבינן דטיניה תזוב, כי או לספירת שראוי י״א אני מרבה ז? י״ב אף מרבה שאני
 שנים הרואה מנין גדולה, זבה שהיא שלשה הרואה אלא לי אין תזוב. כי או לספירת ראוי שאין י״ב אני ומוציא בי״א, נקיים

 יום ראתה שאם ומנין כנדה, בועלה את שמטמאה מלמד היא טמאה כל, ת״ל מנין, א׳ יום ח. ימי ת״ל קטנה? זבה שתהא
 טהרה ואם א׳. יום אלא משטרת שאינה מעוטא ט, היא טמאה ת״ל היא? וטהורה וטבלה א׳ יום ששומרת שנים או א׳

 ואחר אומר שטעון ר׳ לכולן, יא אחד אחר תטהר ואחר ת״ל טפוזרין בין סטוכין בין יכול ימים, ז׳ י לעצמה לה וספרה טזובה
יב. ספק לידי תכא שלא כן תעשה לא חכמים אמרו אבל בטהרות להתעסק טהורה שטבלה כיון תטהר המעשה אחר תטהר

,ר הגאון וכ׳ יג. הוא מסיני למשה הלכה לנדה נדה שבין יום י״א דקיי״ק הוא ד״ה לאו מקרא זיבה ימי י״א דטרבינן וההוא
לא יומי, שכעת עליה ומשלטה נדה תחלת יוטא ההוא חד, יומא דטה דחזיא דאורייתא נדה טתנייתא טחני דנקטי׳ כללא יצחק:

ואי לבעלה. וטשתריא שמיני בליל טבלה יומי שבעה וכדנפקן חד, יומא אלא חזיא לא שנא ולא יומי בכולהו דם חזיא שנא
 וחיישינן קטנה זבה הויא יומא חד בהן חרא זיבות. יטי שהן נדה לדם נדה דם שבין יום י״א תוך עיילא בשמיני דם חזיא

עשירי יום שטור בעיא בתשיעי חויא ואי עשירי, לליל וטשתריא וטובלת יד תשיעי שטור בעי הלכך למחר, למיחזי אתיא דלטא
ג׳ חזיא דהא גדולה זבה הוי עשירי ביום גם חזיא ואי טו לערב ומשתריא טבלה בעשירי חזיא לא ואי היא, קטנה זבה ועדיין
יומי תרי חויא ואי יומא, חד כנגדו משמרת יומא, חד חזיא אי דויבות, ביומי דינא הכין נקיים ו׳ למיתב ובעיא רצופין ימים

חזיא ואי נדה, תחלת הוא י״ב ויום טז זיבה ימי ונפקן הואיל שמור בעיא דלא זיבה דיטי י״א טיום לבד יומא, חד נטי משטרת
 דהור רבנן דאיטעט וכיון דדטא. בחוותא בקיאי רבנן דהוו זמן כל ישראל בנת עבדן דהוו דאורייתא דין הדין ז׳. כל נדה הויא

 גרטא חנינא דר׳ חכטתיה יוחנן ר׳ אמר ין כדאטרינן טמא לדם טהור דם בין לאפרושי יכלי ולא דעתייהו וחלשה בחני בקיאי
בטיבעא דידע רבה ומה חזאי, דלא יח לי גרטא דבבל טיבעא זירא ר' ואמר מטמא, טטהרנא מטהר, טטטאינא דכי דטא, אחזי דלא לי
לידי ואתי וטבלן טהור לדם טמא דם טשלמא דלמא רבנן חשו וסתות, תקון ידעו לא נשי דהגי נטי וחזו אחזי, ואנא חזי לא

וכיון יומי, שבעה עליה למשלם וצריך בלחוד בשביעי דחזיא הך אלא טטא וליכא טהור, יומא בשית דחזיא דם אפשר דהא כרת,
רבנן חשו הלכך כרת, לידי ואתי לאורוזא וטבלן שבעה לן שלימו כבר אמרי הוא, טמא דם שבעה דכולהו דם להו דסבירא

 רבי התקין שמואל אמר יהודה א״ר יט דאטריגן והיינו דם, כל על נקיים ז' למיתב ואצריכי ספקי כל לסלוקי הרחקה ועבדו
 בנות וירא א״ר כג. נקייס ז׳ תשב שלשה כב והן ששה תשב שנים כא, והוא ששה תשב א׳ יום ראתה כ בסוודית
 ליכא דרבי תקנתא דבהאי ואע״ג נקיים. ז׳ עליה יושבות כחרדל דם טפח רואות אפי׳ עצמן על החמירו ישראל
דקיי״ל אע״ג דיולדת טוהר כימי עכדינן וה״נ כד. וירא כר׳ ישראל בנות ונהיגר יחרה הרחקה רבנן עבדי לאסור לטיחש

כרב
אשכול נחל

 לוין הרבה יחים אפי׳ נדה בימי ראתה אבל א וע״ג. ע״ב דף בגח׳ עי׳ כזבה, נקיים צריכה ולא בגדתה ז׳ שחהי׳ כתיב בנדה
 נדחה עת בלא רבים ימים דחה זוב חזוב כי ואשה בזבה דכ׳ ג נדה. יחי ז׳ שאתר ביום חיד ראתה אס ב זיבה. טומאת עלי׳

 ד׳ יוס ד בזיבה. חחתילה נחי ב׳ ביום אלא נדה ימי אתר ראשון ביום רואה אינה אפי׳ ילפינן מזה נדחה על ב חזו כי או
 לזיבה, גס וראוי ר; ביוס לספור ומתתלח זבה היא הרי נדה אתר ראשונים ימיס ג׳ ראתה שאס נקיים לספירת ראוי׳ נדה אתר
 ד׳ ויום וג׳ ב׳ יוס תראה ואס הוא, זיבה התלת אתריהם ב׳ ביום אלא נדה יחי אתר א׳ ביום אינה ראיתה אפי׳ הוכתגו שכבר
 אע״ג ר לזיבה. גס ראויס לספירה שראויס וכיון נקייס, ז׳ עשרה עד מד׳ סופרת נדה אתר וג׳ ב׳ א׳ ראתה ה זבה. נעשה
 טומאתה זוב יחי כל ח זבה. תהא י״ב י״א י׳ ראתה שאס ן בעשירי. ז״נ נשלחו שאז אב״ג ראתה אס ז״נ ספירת בכלל שאינו
 אם שנאמנת ע״ב, כתובית עי׳ י לה. יהי׳ נדתה כמשכב חקרא יליף ובגח׳ הר״ן גרסת ט היא. טמאה תהיה נדתה כימי

 ביום וטבלה יוס בי״א הרואה ע״ב דף כדאחרינן יב ותטהר. וספרה דהול״ל יהי׳, אתד אתר הר״ן גרסת יא שנטהרה. אחרה
 ואין שלפניו תצטרף את״כ תראה שאס רעה, חרבות זה הרי הלילה קודם שחשה ואס שחור( במקצת די הדין )ומצד שאתריו
 מ״מ ומשתריא, לערב טבלה גרס, ברי״ף טו נדה. מתתלת דקתשיב דקאחר תשיעי ההוא יד שסע״בע״ב. יג טבילה. טבילתה

 כיון קמ״ל טיבה עצה אלא תשמש, שמא תשש משוס ביומא טבילה דאסרי ע״ב ס״ז כתוס׳ ס״ל דרי״ף זה משנוי לאכותי ליכא
 דח״מ ברש״י ע״ג דף ועי׳ שלאתריו. יוס עס לצרף ראויה זו ראי׳ ואין טז בלילה. תטבל ודאי הוא היום לכל תראה שמא דתשש

 שתספר עד נדה לימי תוזרח שאין הפוסקי׳ רוב דעת יוס י״א תוך זנה נעשית ואס האריך. ומע״מ י״ב יוס עד לטבול תוכל לא
כבר לה שהיו איירי שכאן נדה, תתלת י״ב יוס הוי שתמיד נדה, חתלת הוי י״ב יוס רי״ף: בשס להלן רבנו ממ״ש להוכית ואין ז״נ.
של גופייס טבע יח כ׳. דף ין א׳. יוס נשמור לה דדי שנים או א׳ יוס יאחה או זינה, נימי כלל ראתה שלא או זינות ח׳ ז״נ
שחא כב היא. נדה נימי שמא כא וזיבוח. נדות פתת למצוא ידעי ולא תורה נני שאין חקוס כ ס״ו. דף יט ידע. לא ננל נשי

הדרינא נהן, ראתה דאס נעינן נקיים נחי דקאחר ששה והני כג טהור. דם הראשון שמא או נדה חתלח והשני זבה נימי הראשון
 נ״ג( )נדה השמשות נין והאחרונה ימים נ׳ ראחה לפעמים התוחרא טעם כד נדה. יחי חתתילין השתא דלמא קחייחא לתששא
 תכחיס השוו להכי ששה אלא חשב לא דרבי לתוחרא ואפי׳ יום שוחרח והוי ראתה ביום סבורה והיא זבה והוי ג׳ לליל שנמשך

לספירת ז׳ כיוס ע״ד ראתה אס כגץ לז״נ כחרדל ט״ד מביא שלפעמים ועוד כחרדל, ט״ד על אפי׳ ז״נ חשב שלעולם מדוחיהס

נקיים 12
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 הרחקה עבדינן נטי טהר בישי נקיים ו׳ דצריכה בווב יולדת דאיכא כיון טהרתו, והתירה טטאתו התורה הוא אחד מעץ א כרב

 כיון טוהר יטי נפקי דלא ואע״ג לבעלת, וטשת־יא טבלת הכי ובת־ נקיים ז' עליה יתבה טהר ביטי דחויא דם וכל וירא כר׳ יתרה
 ליה דע נקיים ו׳ צריכה טיהר ביט׳ •ואה ש דם שבל לטיטר בעי אי לן ברירא ולא עכ״ל. שריא חויא לא ותו נקיים ו׳ דיתבא

שסברה לאחר אף בווב יולד,ת אי לטיטר ואיכא ג תלי׳ וטבילה ביוטי דקיי״לן כיון לטיטר בעי או ב וירא ר׳ חומרת קאי נטי
לא בווב שילרה דחיישיגן לטאי קאטר להבי ד, נקיים ז׳ ולמנות לחוור וצריכה כובה וראיותיה היא, ובה טבלה לא אי נקיים ו׳

 לצאת וטבלה נקיים ז' עליהו יתבה נטי טוהר בימי אפי׳ חזיא הדר דאי בתרייהו, טבלה לא אי טהר דימי או דלידה ז״נ לה אהני
 נקיים ו' ישבה דכבר כיון לבעלה טהורה טוהר בימי חויא והדר וטבלה ששפרה אחרי מיהו שריא, ואז דטעיקרא זיבה טומאת מירי

 ו. גאון סעדי׳ מרב כתוב נמצא וכך טוהר, דם על לבעול דמותי נראה הלכות ובעל טשבחא אחא רב ומדברי ה. וטבלה
 ישיבה בני וכל גאון צדק לרב בתשובה וכן אסור, בו לנהוג טוהר דם על החרימו שהגאונים ז יהודה ר׳ מהרב שמעתי ברם

וחוי קייטינן. באסור אנן אבל לסמוך, מה על להן ויש טוהר דש על בועלין עדיין סביבותינו במדינות ושמענו באסור. קיימו
שהרי לי', חוי דקא שעתא בהאי הוא שטהור אע״ג דמים, מיני מחמשה דם על אלא לבד טמא דם על לא זירא דר׳ דחוטרא הן
 דם וראתה לראות זמנה הגיע בלא אפי׳ ופורש טצוה בעילת בועל שיהא ונמנו חזרו ח ורבותינו טהור דם נטי בתולים דם

 בימי נטי והכי ט, חכטים לה שנתנו זמן אחר תראה אש בתולים בדם שתתלה שחששו מפני נדה דם חומרת הטילו בתולים
 נטי טהור דם על וירא דר׳ דחוטרא משתבר להבי כרת, באסור ליגע תקלה ואתי וסופן התחלתן שפיר לטיחשב ידעו לא טוהר
 בימי נקיים ז׳ צריכות ולנקבה לזכר לירה טומאת יטי עברו אש חשבינהו בווב כיולדות דידן דנשי כיון י סעדי׳ רב וב׳ קאי.

 דקיי״לן לטהרה לה מחני יא דובר בשבוע מקצתן או דנקבה בשבועים נקיים ז׳ ושפרה מלראות פסקה שאם אלא טוהר,
 בחבור כתב כך יג, סימן בא פ' הש״ס מסקנת והכין נקיים ו׳ לספירת לה עולין בהן רואה שאינה לירה דימי יב כרבא

 אחרי לנקבה בי״ד ראתה אש אפי׳ אלא בלבד זו ולא הלכות. ובעל חננאל ורבנו טשבחא אחא רב פסק וכך יד טומאה
 ספירת בין מפסיק טטא דם ראית ואיכא דלידה י״ד שעברו קורם טבילה לה טחני דלא אע״ג ראשונה, בשבוע נקיים ז׳ שספרה

 טבלה ולא ששפרה בזוב יולדת שטע תא טו כותים בנות פ׳ טראמרינן לזיבתה, נקיים ז׳ לה עולין אפ״ה לטבילה, נקיים ז׳
 שהטעין כלומר הלל, בית מטמא הכי משום הוא א' מעין דאטר לרב בשלטא לשטתן, הלל ובית לשטתן שמאי בית הלכו וראתה

 דאטר ללוי אלא טטא, הרם הטבילה וקודם הטעין, רחטנא התיר והטבילה הימים שע״י אלא הטמא מעין עצמו הוא טוהר יטי של
 הכא ומשני לידה? ביטי הדם פסק וע״ב קתני ספרה והא טהרה, ליטי טומאה מימי בשופעת ומשני מטמא, אטאי הן טעינות שני

בתרא שבוע נקיים, ו׳ לספירת עולין רואה שאינה לירה יטי וקסבר נקיים ז׳ וספרה פסקה קטא דשבוע עסקינן בווב נקבה ביולדת
ביומי אלא התירה לא התורה מעין ואותו אתא טמא דטטעין ב״ה מטמא כן משום ג׳ שבוע לתוך מתוכו ושופעת פסקה לא

דראתה אע״ג נקיים ז' לספירת לה דעולין דקאטר קטא שבוע ספירת סותרת בתרא שבוע ראית שאין טינה שמע וטבילה.
שנית נקיים ז׳ התורה דין לפי צריכה לא נדה בימי חזיא ושוב טבלה ולא נקיים ז׳ ששפרה נטי דעלטא וזבה טז. ב׳ בשבוע
ז׳ צריכה אחרונה אראיה שגם מידי נפקא לא לה דנינן כויבה ראיה שכל ולדידן זיבה. לטבילת נטי ועולה לנדתה טובלת אלא
בט׳ו טובלת לידה, יטי בסוף חויא והדר לנקבה א׳ בשבוע נקיים ז׳ ישבה אי בזיבה שנדונית ביולדת טינה נפקא טיהו נקיים.

הימים כל תראה אפי' כנדה דינה הרי יולדת, משום ואי נקיים, ז׳ ישבה שבבר בזיבה מירי מטמא לא ב׳ שבוע דראית וטהורה,
שייך לא זו חוטרא שנית, נקיים ו' ב' שבשבוע הראי׳ על תשב זירא דר׳ חוטרא משום ואי יולדת, נדה מכלל יצאה בט״ו ותטבל

 בשבוע ושופעת ראתה ואפילו ין. א׳ בשבוע טזיבה יצאה שכבר אפשר, אי והבא זיבה, עושה שראיתה שאפשר במקום אלא
 ראיות יסתרו שלא טב״ש טהרתו, והתורה טטאתו התורה היא א׳ מעין דקיי״לן בט״ו לטבול מותרת יום י״ד לאחר י״ד מתוך ב׳

דצריכה ב־ בשבוע ראתה אם לן פשיטא נקיים ז׳ טוהר אדם אפי׳ לישב וירא דר׳ חוטרא דנהגו היכא ברם יח. טוהר דימי
מזי$ אשכול נחל

 נזת6 בטיפה דגס וקמ״ל טמא דס על אלא ר״ז קאי לא בפכיט ב ול״ה. י״א דף א מסדם. ז״נ וצריכה הכל סותרח נקיים
 שנא חף ז״נ לה היו שאס נ שם כרמב״ם ודכא שבוע ד״ה ע״ב צ״ו כחום׳ צא ד ל״ה. נדה ג ימים. ג׳ בו שראתה סיישינן
 טוהר בימי ראי׳ כל רי״ף שלדעת חנקו ואחרים רי״ף, דברי לפרש ר״מ בשם קצ״ד ב״י הביא וכך ה סתרה. לא שוב טבלה

 ושמואל לרב דקדמי חנמוד בעצי ה אלברגליני. ברזיצי בן ז גדה. הל׳ וה״ג פ״ו סי׳ תזריע פ׳ שאלתות ל״ו, עתוס׳ ו מטמא.
 דעת וכן פורש( ראתה גא אפי׳ שס״ל כר״אש )דלא פורש ראתה אם דוקא קצת משמע מדבריו ט ע״ב. ס״ה נדה

 נמנית ח״א דזכר דבשבוע יא ע״ב. ל״ז עתוס׳ י מ״ו. סי׳ לקמן עי׳ חלקו ור״הפ דא״ב פי״א הג״מיי כמ״ש ראנ״ד
 לב״ש ל״ו, דף טו דא״ב. פ״ז הג״חיי עי׳ סעדי׳ לרב וטהרה טומאה בחבור צ״ל יד נ״ד. דף יג ל״ז. נדה יב נקיים. וי״ו
והח ,חוס׳ וכ״כ טן רחמנא. חלה וטבילה ביומי ולב״ה מ״הת, טמא אינו טבלה שלא חע״ג הימים שספרה כיון יונדת דם

אחר וראתה טבלה לא טהורה, ספירה ימי לאחר וראתה וטבלה ספרה שאס תוכיח בזוב יולדת להם אמרו ע״ב ל״ה דף דאמר
מן טמא שהדס אצא מחדש, צספור וצריכה ז״נ סותרת שהאשה טמאה הכוונה אין הוא, טוהר שדם אע״ג טמאה, ספירה ימי

 לבעלה ומותרת טובלת ראתה ואח״כ טבלה ולא ז״נ ספרה א״ב7 פ״ז ברמנ״ס וכן בס״ט וכ״כ תלי; וטבילה דביומי לב״ה התורה
 רבנו שכתוב מה וכל שחטבל. עד נדה כדם ומטמא טמא דם של עצמו אבל לזיבה ולא לגדה לא ראויות אין טוהר ימי שכל מיד
 מחחצת ימים ובצרוף א׳ בשבוע ה״ק אלא ראתה, הלידה דביוס נקיים, ז׳ לממני דא״א דוקא לאו דלידה, א׳ בשבוע ן״נ ספרה כאן

 גט׳. סי׳ לקחן כמ״ש נדה בהם נעשה אינה וגס ע״ב ל״ז כדאי׳ שנית זבה שתעשה א״א לידה ונימי ין ז״נ. ספרה נ׳ שבוע
 הי״א, דא״ב פ״ז ברחב״ס וכן קצ״ר( בס״ט כמ״ש מוכרח אינו חוצק הרמב״ן ב״י )ומ״ש והטור והר״אש שכ״ג סי׳ הראב״ן וכ״כ יח

סתרה דצא ראתה ואח״כ א׳ בשבוע ז״נ ספרה כנר אס וחכ״ש סוחרת אינה ראתה לידה ובימי וסופרת זבה היא אס אף והוסיף

וכ״פ
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 ובשבוע נקיים ו׳ א׳ בשבוע ספרה אבל א. טבעי׳ טטא דם על יושבת טוהר דם על אס הוא, שכן וכל נקיים, ו׳ ולישב לחוור
 ואף ב. נקיים לו׳ עולין בהן רואה שאין לידה יטי דקיי״לן לידה, ביטי שהספירה אע״ג וטהורה בט״ו טובלת ראתה לא ב׳

 ו׳ אחר דטבלי נהנו במדינה ושטענו ג. זיבה טחשש דתיפוק היכא כי בהן רצופין נקיים ו׳ בעינן טוהר דם על שבועלין בטקום
 הפילה ולשלישי שנים קשתה ודרש ד טר לשמואל רבא דאדבריה טהא ודייקו נקיים ו׳ ספרו דלא אע״ג לנקבה י״ד ואחר לוכר
 לרבא פפא רב לי׳ ואטר לזיבה ראיות נ׳ והוו דם בלא הקבר לפתיחת אפשר ואי ה קישויו מטהר נפל אין קסבר נקיים ז׳ תשב
 יושבות כחרדל דם טפת רואות אפי׳ עצמן על החסירו ישראל בנות וירא ר׳ דאטר נטי בעלמא משהו אפי׳ שנים קשתה ארי׳ טאי

 דלא היכא אחטור דאחטור היכא מנהגא אמרת ואת מדאורייתא גמורה זבה אסורא אנא לך אטינא לי׳ אטר נקיים, ו׳ עליהן
 ו' צריך ואין מקום בכל אחטור לא וביולדת ו נקיים ו׳ וצריך אחטור בנדה כגון דאחטור היכא ומפרשי אחטור. לא אחטור

 יושבות שרואות דם אכל קאטר סתטא וירא ר׳ דוראי טעטא, בי׳ חוינן לא ואנן דרבא. וכההיא ראיות בג׳ אלא מספק נקיים
 רואה יולדת כגון דאחטור היכא פרושא: הבי אחטור, דאחטור היכא רבא דאטר ומאי בלידה. בין בנדה בין חלוק ואין ו״נ

 דלידה 7ראי וההיא ראיות ב' זיבת בימי ראתה שאם זיבה, לצרוף זו ראי׳ ראויה גוונא דכהאי בקושי, אפי׳ המפלת או בשופי
 ראויה אינה זו שראי׳ דם, וראתה בקושי שילדה כגון אחטור דלא היכא אבל נקיים, ו׳ דלירה וו ראי׳ על לישב החמירו ובה, הויא

 בעלמא משהו אפי׳ ר״פ קושי׳ קשי׳ לא ולהכי נקיים, ו׳ עליה לישב וו אראי׳ אחמור לא מלפניה, שתים ראתה אפי׳ זיבה לצרוף
 גופא והיא דיולרת, קושי שעור ידיענן לא דאנן וכיון אחמור. לא בקושי דרואה לירה בסתם נקיים, ו׳ תשב כלידה ראתה אם

 ובתש־בת ראיות. כבשאר נקיים ו׳ יולדת לכל ולטבעיא להחמיר הוה בוטן ראוי ודאי בקושי, וסוברת בשופי תראה לפעמים
 בדבר שנחלקו לכון להוי ידיעא נקיים? ו' צריכה אי ושאלתם בשופי דם ראתה ולא בקושי שילדה האשה הבי: אתטר הגאונים

 תלטידיו, אמרו וכך ח כותים בנות טפ׳ ראיה ואייתי נקיים ו׳ צריכה שאינה אמר ן ו״ל גאון יעקב רב טר רבותינו. וה
 מבחינות ישראל בנות שהיו נהוג הראשונים בדורות זה דבר ואמרו נקיים ו׳ שצריכה אמר ט ו״ל גאון צדוק רב טר אבל

 אטר סתמא וירא שר׳ ותו נקיים, ו׳ לשמיר מחויבות לפיכך י הוא כרת ספק מבחינות אין האידנא אכל לשופי, קושי כין היטב
 בלידה החמירו בנדות ולומר בדבר לחלק לבו יערב וטי נקיים, ז׳ יושבות כחרדל דם טיפת רואות אפי׳ החמירו ישראל בנות

 אחגור דאחטור היכא פפא לרב רבא דאטר הא שאוסר טי ויש יא. תאכלו הארץ טוב ושמעתם תאבו אם ואתם החמירו, לא
 רבנן. שווינהו זבות ספק כולהו האידנא מכרי יב לרכא פפא רב אמר דחא וליתא וירא, דר׳ חוטרא נתפשטה לא שבימיו

היולדת. דין נבאר ועתה
 היולדת

אשכול נחל

 )וא׳ לידס בימי ז״נ לה הי׳ לא אס פי׳ ג חול. ל״ו דף ב ז״נ. א״צ לדידן אף דס״ל קצ״ד כב״ח לא א בחה״א. רשב״א וכ״כ
 מדם נקי לסייח וצריכין טוהר בימי המחחילין ז״נ ע״י אלא בזוב יולדת מהשם לידה אחר לטהר יכולה אינה להן( שיש אלף חן

 יולדת אבל יומי לה דשלימו גרידתא ביולדח חילי הני טהרח; והתורה א׳ דחטין אף ע״ב ל״ה דף כדאי׳ לספירה טולים אין דאל״ה
 והתורה אתא מטין דמחד זיבה דם דמה הוי ז״נ שרה ס שלא זמן כל ספירין דבטיא בזוב יולדת אבל ופרש״י לא, ספירה דבטי בזוב

 תפסק שאס ז״נ ל״צ לפטמיס בזוב יולדת הס מטינות ב׳ דאמר )וללוי לכולן אחד אחר תטהר ואחר שנ׳ שתספר טר טהרחי לא
טהורה יוס בכל שרואה אט״ג וחטבל, יחים ז׳ טוהר בימי תמחץ ואס הטהור, ונפתח הטמא נסתס דלידה שבוטיס אחר משכו
ובגרסתנו ס״ו דף ד וחטבל. ז״ג שתספר טד טהרחו לא התורה א׳ מטין לת״ר אבל טמא, דם זה דאין לנקיים לה שטולין מזובה
 הר״אש ו מזינה. טהורה זיבה בימי המקשה ממש דבלידה ט״ב ל״ו דף וט׳ לנפלים קישי אין נח׳ לשון ה מר. חסר: בגת׳

 צריכה להנשא תנטיה ט״א ס״ו רבא האמר לי׳ וקשה מקום בכל דר״ז חימרא פשטא לא רבא בימי ד׳ סי׳ חנוקת נפ׳ כפשוטו פי׳
ומט״ח .יוס כל בדיקה צריכה ולהכי חמוד מ׳ שתראה ימים ז׳ מאלו יוס בכל חיישינן אלא ר״ז חומרת משוס הטטס שאין וכ׳ ז״נ
ונ״ל זטח? ספק כולהו האידנא מכדי לרבא אמר דר״ס דר״ז חומרא נחפשטה כבר רנא בימי כ׳ דשס חמה ל״ו סי׳ חנוקח פ׳

 ואי בכ״מ. רבא בימי פשטה שלא אחמור, לא אחמיר דלא היכא דהכא: מהאי הוכיח הר״אש אבל נתפשטה ודאי רבא בתקיס
 דרבא ל״ק דר״ז? חומרא מ׳ דלחא יוס, בכל בדיקה היינו צז״נ להנשא חבטוה רבא דאמר תהא הר״אש תוכיח מאי א״כ קשי׳
 סתס דאתר מאי חזינא דהא ז״נ, לישב נהגו שתבטוה ישראל בטח הול״ל דא״לה כתנהגא, לא פסיקה להלכה דינא ההוא אתר

 לדינא להנשא חבטוה ההוא ודאי אלא הפילה, ולשלישי שניס קשתה דדרש כההיא לתנהגא ולא קאתר לדינא דהלכה, בצורתה
רבנו אבי החבר יטקב תר זה ואין תר״ס, ד״א חי בסירא נטורנאי רב בן הוא ן ר״ז. חיתרת נהגו שלא בתקיס אפי׳ קאתר

מר בן ט ט״ב. ל״ו נדה ח גאץ. בשם בספרי׳ יכונה לא כי אביי, ט׳ בטרוך כנזכר שרירא תרב שאלות ששאל התפתח בטל נסים
 ראיתה אין ולד שיצא אחר דודאי לידה בשטח ג״י ראתה אם היינו י ד״א. אחר זי״ן תאה תחלת חי גאון, נחשץ רב ואבי אשי, רב

 בז״הז לסמוך שאין ידטו ג״כ המקילים לטנ״ר בראב״ן. קצת בשנוי תמצא כאן שכתוב מה כל יא ט״ב. ל״ז כדאי׳ זבה טושה
בזוב יולדת זה אין בשופי היום כל ראתה אפי׳ הלידה ביום לראיחה ג׳ חל ה״ר: דא״ב פ״ז כרתב״ס ס״ל אך ילדה. בקושי טל

קושי בלא וא״א מלידה גדול אונס לה אין וצטר קושי בלא ילדה שאפי׳ פשוט הדין המגיד וכ׳ ט״כ לקשוי סמוך הלידה יום שהרי
 אינס דס צטר בלא הדס בא אפי׳ ל״ז נדה בחדושיס ורמב״ן ור״ן בת״ה רשב״א וכ״כ היא, קושי דס לידה בשטח שרואה דס וכל

 אתתר לנפלים דוקא ההוא גדלה, זבה היא דס בלא לפ״הק א״א לת״ד והפילה וילדה קושי בלא ב׳ ראתה רבא דאתר ותאי היא,
 בהא )יגס שכיח לא נפלים תשים ואי לזיבה, לצרף א״א בלידה דם הרואה גאין יטקב רב סברת הי׳ וכך לנפלים. קושי דאין
 דטתיך, מאי ד״ה ל״ח דף שכתבו חולקין שתוס׳ הוכיח בס״ט אבל זיבה(. וביתי יתיס בב' ראיות ב׳ קרתה אס אנא חשש לינא

 בי׳ דאין בנפל איירי וסייטתי׳ )לרמב״ס בלידה זנה נטשה בל״ר לס״הק א״א לת״ר נאמר ושם קיימא, בבן תיירי רואה יש דברייתא
ט״ב. ס״ז יב בשופי. כשראתה זבה ועישה שופי שייך בלידה גם וגאונים רמנ״ן שטת הוא וכן אתר, רבא ד״ה ל״ז בחום׳ וכן קשיי(

 וכ״כ 12 ♦
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 לטאן אף וזהו יום י״ד ולנקבה ימים ז׳ לזכר תטמא דותה נדת כימי דכתיב דם ראתה שלא אע״פי נדה טמאה היולדת יךיף(

 שווינהו בזוב יולדות כולהון דעכשיו שאמרנו כמו לטהרתה נקיים ז׳ וצריכה א דם בלא הקבר לפתיחת אפשר דאמר
 נקיים ז׳ ספרה אם לה עולין ביניהם ראי׳ הפסיקה לא אם נקיים, לז׳ לה עולין בהן רואה שאינה לידה ימי דקיי"לן וכיון רבנן,
 התורה שהרי מהני, לא לכן קודם וטבילתה י״ד, סוף עד טמאה שעדיין הוא הכתוב גזרת לנקבה בי״ד ו״נ שלטו ואם לידה, ביטי

 טבלה. לא כאלו זה וטן קודם וטבילתה טהרה, שום טהני ולא בנדתה תהא ימים ו׳ כתיב ובנדה כנדחה שבועים וטמאה אמרה
 לוכד, לידה טומאת ו׳ אחר מיד המתחילים לזכר ושלשים שלשה שהם טוהר בימי ז״נ תמנה לידה בימי נקיים ז׳ לה היו לא ואם

 ראתה ואם לבעלה, טהורה וטבלה בהן ראתה לא ואם דנקבה. לידה טומאת י״ד אחר מיד הטתחילין לנקבה יום וששים וששה
 טוהר בימי דהשתא אע״ג בעינן, טטא מדם נקיים דהא חיבה, לנקיים עולין שאינן לן פשיטא רצופין נקיים ו׳ לה היו ולא בהם

 ששלטו אחד טהרתו והתורה טמאתו התורה הוא אחד מעין דקיי״לן טטא דמה טוובה נקיים לה הי׳ שלא זמן כל ס״ט קיימא,
 הראויים ימים שעברו קודם אבל וטבלה, לזיבתה ז״נ שספרה אחר לידה, קודם זבה היתה ואם וטבלה, דנקבה וי״ר דזכר ז׳ לה

 אחר אפי׳ טוהר דם על בועלין אנו שאין ולמנהגנו ב כותים בנות מפ׳ כדמוכח טוהר דם מקרי ולא טמא הטעין שטבלה וקודם
 על שבועלין ובמקום דעלטא. דם ככל נקיים ז׳ לישב צריכה טהר ביטי וראתה טהר ביטי בין לידה ביטי בין נקיים ז׳ שספרה

 היושבת ד פסחים בערבי כדאי׳ ג הלידה לתחלת טהר ימי נשלטו דאו לנקבה פ״א וליל לזכר ט״א ליל לפרוש צריכין טוהר דם
 לא ופ״א ט״א ליל שגם לחוש יש שראתה אע"פי שמשה זה זמן שעד ה עונה רב אמר וכמה לשמש אסורה טוהר דם על

 ופ״א מ״א בליל וסתן הנשים כל וכי טעם, רואין אנו ואין ו, פי׳ הלכות ובעל ראתד. שלא אע״פי שתפרש התקינו בראי׳ תחוש
 לא וגם ח בדמים דטסולקות לחוש צריכה אין קבוע וסת לה הי׳ אפי׳ וטיניקותא עוברה דיטי אדרבה ועוד זי, כרב קיי״לן הרי

 וצריך בהן בקיאין אנו שאין חלוקין הרבה הטפלת בדיני י. טוהר דם על ט בועלים שאין בגבולנו לזה שחשש טי שטענו
 הולד צורת גמר שאין לידה מחטת כלל טמאה אינה דם שם אין אם יא להריונה יום ארבעים בתוך המפלת בדבר. להחמיר

 שלא קטן בנפל אפי׳ דם בלא הקבר לפתיחת אפשר אי ולט״ד חכמים, כדברי נקבה ובין זכר בין העבור לתחלת יום מ״א עד
 ועוף חיה בהמה דמות והטפלת ורמשים שקצים וחגבים דגים דמות יג הטפלת נדה. משום מקום מכל טמאה יב כלל נגמר

 דכהאי דם, ראתה לא אפי׳ נדה משום חוששת הוא עב או גדול ואם ולד, אינו אדם מצורת שאינו וכל טטאין בין טהורים כין
 הי׳ ואם לולד, חוששת אין גוונים מלא מים מלא דם מלא יד שפיר הכפלת דם. בלא הקבר לפתיחת אפשר אי ודאי גוונא

אבא טז מרוקם שפיר ואיזהו טו טוהר ימי לה ואיי שבועים דטמאה לחוטרא, ולנקבה לזכר תשב אדם צורת בו שיש מרוקם
כשתי חוטמיו שני מזה, זה טרחקות זבוב, עיני פי׳ זבוב, טיפי כשתי עיניו שתי יז כרשון אדם של ברייתו תחלת אומר שאול
 סדוקה כשעורה ניכרת ונקבה כעדשה, וגויתו לו אין ורגלים ידים וחתוך השערה כחוט יח פתוח פיו לזה, זה מקורבות זבוב טיפי

חתוכה יד הטפלת כא דתני׳ מהא כ שתמהו ויש ולנקבה. לזכר תשב עצם בו שיש יט לבנה חתיכה המפלת וכן לארכה,
בעינן דלא וטתרצי לא. עצם בו שיש אף בעלמא חתיכה אבל אצבעות חתוך דבעינן טינה שטע לידה, טמאה אמו חתוכה ורגל

 מטמא מרוקם שפיר אפי׳ עצם בו שיש התיכה לבד לא לידה טומאת לענין אבל כב, ונאכל קרבן דטביאה לענין אלא חתוכה
 באין משמע בא, אטום מגוף שמא חוששין אין חתוכה יד גבי טדמסיים כן משמע ולא אצבעות. חתוך שהצריכו מציגו ולא

 אטום מגוף דלאו חז״ל ידעו עצם בו שיש לבנה בחתיכה אבל כג, לידה טמאה אמו ואין בא אטום מגוף אמרינן אצבעות חתוך
שאינה יד המפלח והנכון לידה. טמאה חתוכה יד קתני דבהדי׳ לידה טמאה אינה חתוכה אינה אם אחרת חתיכה מיהו בא.

חתוכה
אשכול נחל

 בזכר לכתוב תורה הוצרכה למה יו״ד כריתות חוס׳ הקשו דם בלא לפ״הק אפשר לא ולמ״ד תזריע, פ׳ ובריש כ״א לה ,רש" וכ״כ א
 זיבה בימי המקשה ל״ו לף ע׳ מזיבה טהור והדס לידה מ׳ אלא זיבה מ׳ ז׳ טמאה אינה זיבה בימי ילדה דאס ולק״מ ז׳? וטמאה
 ימי תוך יולדת אס ראיתה, משוס אי ועוד א׳, יוס אלא זיבה מ׳ טמאה אינה דפליג למאן ואפי׳ ה״ד דא״ב פ״ז ערמב״ס טהורה

 לידה. מ׳ וטמאה ל״ת — ל״ה מדף כמבואר טהורה הדס מחמת יוס, מ׳ אחר והפילה ונתעברה י״ד אחר שטבלה לנקבה טהר
 פי׳ ג ה״ז. דא״ב פ״ז רמב״ס וכן כרבנו ופרש״י ז״נ, בעיא הכי משוס א׳ מעין דאמר לרב בשלמא דפריך בסופו ע״ב ל״ה ב

 הויא טומאתה לימי טהרתה מימי דנפקא כיון ו לנקבה. ופ״א לזכר מ״א ליל ה קי״ז. ד הלידה. יוס לחשבון ופ״א מ״א ליל
 נפתח לא וא״כ טמאתו, התורה ושוב טהרתו התורה טהר ובימי טמאחו התורה הוא אחד מעין דאמר ז וסח. כשעת לה
 הטמא, ונפתח טהור מעין נסחס טוהר ימי מלאת ואחר טוהר דס ממנו שבא הוא חדש מעין דאמר ללוי אבל חדש, מעין ח״א ליל
 שע״פ לוסת למיחש ליכא ומיניקה ומעוברת נשיס בשאר ודאי ס״ל דה״ג י״ל ח לטמא. וסת זמן מ״א ליל דהוי לומר מקום ים

 בדמיס דמסולקת וסח בשעת אף תראה לא שמא ס״ס דאיכא אדעחה, ולאו ארגשה למיחש לן וליח תפרוש תרגיש אס הרוב
 לראות ע״ע דרגילה תפרוש לא תרגיש אס שאף כיון וסת בשעת לבד דמיס סלוק על סמכינן לא כאן אבל תרגיש, תראה ואס

 ותשמש ותראה טעי דלחא משוס מ״א ליל שיפרש אמרו רבנו דלפי׳ ט עליהן. והוסיף אלו השגות שהביא בראב״ד ועי׳ ולשמש.
 כאן י לחוש. הי׳ בז״הז גס א״כ וסת, משוס הטעם לה״ג אבל למיחש ליכא טוהר דס כאין ולדידן טהר, ביתי עשתה כאשר
 ז״נ לספור מתחילות שטבלות ואחר לידה, ימי אחר עד נקייס ז׳ סופרות שאין בצרפת מקומות שיש שמענו הספר: בגליון כתוב

הלידה אחר הימים כל טבילה וקודס ז״נ לספירת עולין לידה ימי דאין דס״ל ר״ת לדעת והוא עכ״ל. לבעליהן לטהר שנית וטובלית
לספור לידה אחר טבילה א״צ לר״ח שאף חולקים ים מיהו דא״ב, פ״ז בהג״מיי כך תלי׳ וטבילה דביומי סתטבל עד לידה ימי קרויים

 כ״ה נדה טז הרמב״ס. וכ״כ טו כ״ד. שם יד כ״א. נדה יג פלוגתא. שמביא מ׳ סי׳ לקחן עי׳ יב ל׳. נדה יא קצ״ד. עס״ט ז״ג
צ״ל: יח כעדשה. גופו ברייתו חחלת גרס והרמב״ס מראשו, ונוסחנו ס״ו, בחולין וכן רכון סלעם תרגום כחגב, פי׳ יו ע״ב.
 ע״ב. כ״ג כג אחא. גמור מולד דודאי בגח; שם וכן כב כ״ח• דף כא ראב״ד. כ כ״א. דף יט כסדק, מתוח
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 שידוע וכמו אטום, מנוף בא אינו עצם בו שיש לבנה שהתיבה שידעו כמו חו״ל ידעו וכך בא, אטום שמנוף מוכיחות ידים חתוכה,

 לח נותנין אין חתוכה ורגל חתוכה יד המפלת בגט׳ ומסיים א. ולד אינו בו כרוך ואין ולד הוא גם ולד בו שכרוך שסנדל להם

 ג דופן יוצא טוהר. יטי לה נותנין אין עצם בה שיש לבנה חתיכה הטפלת נטי והכי ב, לידתה הרחיקה דאימור טוהר יטי
 טומאת ימי חומרת לה נותנין שפיר הפילה אפי׳ הנפלים בצורות בקיאין שאין בעניותינו ואגן וזיבה. נדה לירה מטומאת טהורה
 שערות שיהא שישעיר, עד לה יהבינן לא טוהר ימי חוששת, לחוש דאטר כשמואל ד כלל טוהר ימי לא אבל יום י״ד נקבה

 בלא שליה שאין אלא ולד שהשליה לא ר, טוהר ימי לה נותנין ואין ולנקבה לוכר תשב שליה או סנדל הטפלת ה. בראשו
 ולד ע״י צורתו ונפחתה ולד והוא ט שור של כלשון בשר חתיכת הוא וסנדל ח. טמא הבית בבית שליה שיש וכל ז, ולד

 לולד חוששין אין השליה יצא ואח״ב יב ממש שחי קיימא רבותינו פרשו יא קיימא של ולד אשה ילדה ואם י. שדחקו שעטו
 שאומר טי ויש יג. לן אמרת כ״ד עד יוסף ר׳ דאטר והיינו הולד לידת מיום חוץ יום כ״ג עד זה בולד השלי׳ ותולין אחר

 ימי לה ונותנין בתוכה הי׳ נקבה שמה חיישינן ב״ג אחר שליה יצאה ואם יד. האי כולי לאקולי לן חזי ולא יום ל״ג עד שתולין
 ונקבה אחר ולד שלי׳ ואומרין קיימא בן הוא אפי׳ בולד אותו תולין איו הולד קודם שלי׳ יצאה .טוהר ימי לה ואין נקבה טומאת

 בו חולין אין ביומו אפי׳ אחריו שלי׳ ובא נפל הפילה ואם דנקבה טהר ימי ולא נקבה טומאת ימי לה ונותנין ונמוח בה הי׳
 של שהוא בדבר אלא שליה תולין אין טו בהמפלת כדטסקינן נקבה טומאת ימי לה ונותנין הוא אחר מולד שליה ואמרינן

 לא בנפל אבל ונפק לשליה בזע דאטרינן חיותא בי׳ דאית קיימא בבן דתלינן טז הלכות ובעל משבחא אחא ר׳ וכ״ב קיימא
הוי ולד שליה והא איתמח, נפל דההוא שליה אלא אתיא, הוה בהדי׳ נפל, דההוא שלי׳ דהא איתא דאם תלינן

ועוף חיה בהמה דמות הנפל אפי׳ יו זה בנפל קשורה שלי׳ היתה ואם עכ״ל. טומאה ימי למיתב ובעיא ואיתמח בה
הטפלת זכר. נראה שהנפל אע״ג נקבה לולד חוששין בו קשורה אין ואס יה אחר בולד שלי׳ תולין אין וכר והוא

טוטטוס

אשכול נהל

דס על שבועלין במקום אפי׳ ר״ל ד מ׳. דף ג טוהר. ימי ועברו קודם מה זמן ולד רוב יצא כבר כ״ח דף פרש״י ב בסמוך. עי׳ א
בדף כמו לנדה כמי אמרינן מקומות )ובכמה טהר ימי לה לחני׳ אין דאמר כיון זכר הוזכר למה ו כ״ה. דף ה חעליא. בולד טוהר

 דזכר, טהר ימי תוך שהוא אפשר אך נדה, משוס טמאה ללידתה ל״ד יוס תראה שאס ע״ב ל׳ דף אמרינן הכל ידיענן א״כ ע״א( ל׳
 תסלח והשתא דגדה ראשונה ראי׳ או גדה חחלת והשתא הויא טוהר בימי מעיקרא שמא אמרינן מ״א יוס חזיא הדר כי לכך
אוהל משוס ח כ״ו. דף ז עי״ש. נקבה לענין וכן מ״ח יום עד לנדה תשב אמרינן ולסומרא יוס, בשומרת ודי זיבה ימי

בא אס לפיכך ע״א( )כ״ו מקצתו בו שכרוך ולד עס אלא בא סנדל אין שפי׳ דא״ב פ״י ערמב״ס י ע״ב. כ״ה ט המת.
 ויעשה בטנה על המעיברת חכה ולפעמיס חוששת( אין עצס בו אין ואס הוא בעלמא שחתיכה בהלכות רמב״ן )וכ״כ ולד אינו לבדו

 שמא ולנקבה לזכר תשב לסנדל פניס היכר שאין אע״פי עמו וסנדל זכר המפלח לפיכך פניס, היכר בו ישאר ולא כסנדל עוברה
 פרוש לדבריו עכ״ל שעמו ולד מפני לידה טמאה והיא הואיל פניס צורח לו שאין אע״פי ולד משוס לטמאו והחמירו נקבה, סנדל

 עס אבל לידה, טמאה אמו אין פנים צורח בו ואין הואיל לבדו בא ואס ולד, עצמו שהוא או ולד, שעמו או ולד, בלא סנדל אין
 לזכר תשב בליה או סנדל המפלח וכ״ו כ״ד דף דתנן מיושב ולדבריו לנקבה. חיישינן אדס צורח לו שאין אע״ג החמירו אחר ולד

 סנדל גס שיש ודאי אלא ע״ב, כ״ה כבגמ׳ ולד עמו שאין סנדל שאין גמי תני ולא ולד בלא שליה שאין אלא ולד שהשליה לא ולנקבה
 שלי׳ בטבע נמצא לא פרושו דמחני' ולד בלא שלי׳ אין אבל ולד, בלא לטמא סנדל דין לו שאין בגמ׳ ולד בלא סנדל אין ופרוש לבדו,
 וכך יב כ״ו. דף יא לנקבה. שחוששין זכר בולד שכרוך סנדל דין הביא לא שהש״ע וחמיהני טמאה. לבדו בשלי׳ לפיכך ולד בלא

 וכדי לן אמרת כ״ד יוסף ר׳ ואמר כ״ג עד אר״יו רבב״ח כ״ז: בגמ׳ יג מחקייס. בו שכיוצא פרש״י אבל הראשונים, כל פרשו
 ויש רבנו. כינת וכך הרמב״ס וכן אמר הלידה יוס עס יוסף ורב הלידה מיוס חוץ כ״ג אמר ר״יו ב״י פרש סחירה יהא שלא

 בשני זה שחלוק מלחא אחרמי ואיך לן, אמרת ל״ד יוסף ר׳ א״ל יוס, ל״ג חברו אחר ולד שנשתהא מעשה אר״י דשס לזה הוכחה
 סי׳ בראב״ן אלא הפוסקים מן לא׳ מצאתי לא יד לידה. יוס עמהס מונה יוסף שר' להו אית טעמא חד ודאי אלא דברים,

 כשמואל פסק וראב״ן לולד, כ״ג לשליה, ל״ג שמעתא איפך למקיטעין יולדת אין לט׳ יולדת למ״ד שם מדאמרינן נ״ל וטעמו של״ז.
 עד חולין לא למה הקשה שס״ט ראיחי אח״ז קנ״ו. סי׳ בא״הע וכן למקוטעין א״י לט׳ שיולדת ל״ח בדף הראשונים וכחסידים

 אפי׳ הקשו אלא ד״ה ע״א כ״ז דחוס׳ מתרץ זו וקושי׳ הראב״ן. לי׳ ואשחמיט בל״ג הי׳ המעשה למקוטעין דא״י דלדידן ל״ג
 אפי׳ פ׳ יבמות ס״ל תוספאה רבה דהא אשחהי ואימור הוא זי״ן ובן ח׳ בחודש נולד דאחד לאוקמי איכא למקוטעין יולדת אין למ״ד
ד׳, סי׳ א״הע כותי׳ קיי״לן אנן אבל חוספאה, כרבה ס״ל לא אמוראין רוב והרצו לולד, ומכשרינן אשתהי אימר חודש לי״ב ילדה
וצפרניו שערו וגמרו בח׳ נילד דא׳ י״ל ובפשוט איפוך. למימר צרכינן ולא וכדומה חודש לי״א וחד לט׳ נולד חד לאוקמי איכא א״כ
כ״ג אחר עד חולין שכ׳ מרמב״ס ונפשט בכלל עד אי יום כ״ג עד שאמרו במה לספק ויש ואשתהי, הוא ז׳ בן אמרינן לכ״ע בזה
שמע יוסף ר׳ דהא הלידה מיום לבר פרושו יוס כ״ג עד ר״יו דמ״ש בו חולה כ״ד יוס והיינו כ״ג אחר יום שפרושו ב״י ופי׳ יום,

 עד ולא כ״ג עד פרוש אס והשחא לידה. יוס עס בכ״ד בא אס בו שחולה דהיינו כ״ג אחר עד הרמב״ס ומ״ש יום, כ״ד עד
 כ״ג, אחר אפי׳ הרמב״ס כ׳ למה הק״ל כ״ג, אלא לה אין לידה יוס עס אפי׳ סוף סוף בכלל, כ״ד ואין כ״ד עד ל״י ומ״ש בכלל
 בכלל, עד בודאי יוס, כ״ג עד אומרו אבל בכלל, עד אין שאז כ״ג יוס עד אמרו מדלא דייק דרמב״ס ונ׳ בכלל. עד ודאי אלא

 קמא כלישנא וחוס׳ רש״י ודעת יולדת, הל׳ וה״ג תזריע שאלתות טז כ״ו. נדה טו ע״ב. ל׳ בר״ה תרועה יוס בעל דעת וכן
 ר״אש ודעת ועוף, חיה בהמה צורת כשהפילה אלא חולין אין אחמר ולא שהפילה אחר ימיס ג׳ חיך שלי׳ חולין בנפל גס דרב

בקיאין דאין ולדידן הוא. דנפל שליה דאמרינן נקבה טומאת יחי מספק לה נוחנין ואין יח כ״ו. דף יז כחע״ח. ולא רבנו כדעת
 בצורות
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 ראשון ביום עקצתו שיצאה ב וש^יה חכר. טוהר יעי אלא לה ואין נקבה טוטאת יטי לה נותנין א ואנדרוגינוס טוטטום
 דנקבה שבועים סוף טניא לא אבל ראשון ביום יצא ולד טחוי רוב שטא טספק מראשון טוטאה יטי לה טונין שני ביום ומקצתו

 הוחוקה לא אם הפילה טה ידוע ואין ג הטפלת הלידה. החלת וה וטיום הולד טחוי רוב נפק שני ביום דלטא טשני אלא
 לח ואין בטוטאה י״ר השב להכי נדה והויא טטנו יצא דה אלא כלל ולד הפילה שלא דאפשר ולנדה ולנקבה לזכר השב עוברה

 אלא לה אין אבל דנקבה שבועים לה ונותנין יולדות טעליא ולד נשים דרוב ולנקבה לזכר תשב עוברה הוחזקה ד. טוהר יטי
 אטום מגוף שטא אוטרין ואין לידה טמאה אטו חתוכה ורגל חתוכה יד דטפלת ו בפרקין טדאטרינן קשי׳ ואי ה. חכר טוהר יטי
 ידוע ואין הטפלה יוסף רב טהיב ז לידתה הרחיקה איטא טעטא טאי טהי, יטי לה נותנין איו החייהו דאטרי ור״ח רבה בא,
 לה שאין שנדע כדי כלוטר ולנדה, נטי וליתני לידתה הרחיקה איטא ניינא האי כי כל ם״ד ואי ולנקבה, לזכר תשב הפילה טה
 ונאכל, הוא ולד דודאי קט״ל הוא, ולד אי לן דטטפקא נאכל, ואינו קרבן טביאה הו״א ולנדה תנא אי אביי אטר טהר? יטי

 שפיר חיקינן כד טדר? יטי לה לית הפילה טה ידוע ואיו דטפלת בההיא אלטא לידתה, הרחיקה דאיטא טהר יטי לה איו מיהו
 מה יודעת אינה אס פשיטא לי׳ קשי' והוי דטתני׳ טעטא ידע לא איתי דטפלת טטתני' ולר*ח לרבה יוסף ר׳ אקשי דכי קשי', לא

 שפיר ודייק ,הוא דטולד וקט״ל חתוכה יד שהפילה טתני׳ לאוקי לי׳ וטסתבר קט״ל? וטאי לרוטיא ולנקבה יבי1, שתשב הפילה
טפרק אביי סברא ולהאי לידתה, הרהיקה שטא דחששו ור״ח ירבה דלא טוהר יטי לה דיש מינה שמע ולנדה קחני טדלא

נאכל אינו דקרבן הו״א לה תנא דאי לנדה תני דלא והא לידתה, הרהיקה דאיטא טהר יטי לה אין נטי לטתני' ח*עולם
הפילה, טה ידעה שלא אף לנהר והפילה עוברה הוחזקה אי דריב״ל דא דשטעינן השתא אבל הוא. ולד דודאי דנאיל קט״ל

ביון לנהר, שנפל הפילה טה ידוע ואין הטפלת כפשוטא טחני׳ יולדות, קייטא של ולד נשים דרוב טעליא לולד לי' טחזקינן
 יצא הולד רוב ודאי קאתי שטולד אף דהתם חתוכה ליד דטי ולא חכר טהר יטי לה ויש היא נסור ולד אטרינן עוברה דהוחזקה

 טהר, יטי ניטני טאיטתי ידיענן וי^א לידתה הרחיקה אטרינן שלש. טגוח מקצת שהפילה לפנינו דריעותא כיון אח״כ יצא או מקודם
 משום שבועים לישב וצריכה מדרבנן לידה טטאה אמו ט והחזירו רנלו את או ידו את עוכר הוציא ח. לח יחבינן לא לחכי

רוב שיוציא עד או איבריו רוב שיוציא עד לידה טמאה אינה מדאורייתא אבל כיולדת, מחדש תשב אח*כ ילדה ואם נקבה,

ראשו ט ש
אשכול נחל

 כ״ט נדה ג י״א. כ״ה ב כ״ח. נדה א הב״ח. כמ״ש נרבה טומאת יחי מספר לה ליתנין הנדמה ח׳ סלי׳ בלא אפי׳ כצורות
 לאשחועען נקבה? טומאת בימי חובלעין טומאה ימי הרי זכר אבל טוהי, יחי לה דאין רח״ל ידה בשלמא זכר המכר לחה ל׳ בצח׳ ד

 תסב הפילה מה יודע ואינה המפלח כ״ט דתחניחיו רישא איירי ובהכי ה ו׳. באית לעיל כמ״ס דזכר טהר לימי לרוחרא דחיששח
 ולד אש יודעת ואינה והפילה, בנהר עברה שס ריב״ל כדאחר עיברה דהוחזקה כיון הי׳ ולד אש יודעת אינה אפי׳ ולנרבה, לזכר
 טהר. יחי ועברו לאיברים ולד ריב משיצא עכרו ימים כמה כבר אולי ד ע״א. כ״ח ו יולדות. מפליא ילד דר״נ ונאכל קרבן מביאה הוא,

 אין לבכי יצא כבר הטף ריב אי דהראש לחירש איכא חתוכה יד המפלח כ׳ סנדל המפלת ד״ה ע״ב כ״ה חיס׳ צם בס״ט פרש יכך ח
 יחה ועי״ל ומ״ש: חתיכה, ככיד חעיחא חזינן דלא כיין נמי והיינו טהר, ימי לה יש בתוכו כחיה שהילד בשליה אבל טהר יחי ניחנין

 נאכל איני דקרכן הו״א חני דאי ולנדה, חני דלא והא טהר יחי לה דאין אפשר טהר, ימי לה דיש להוכיח אין ילנדה בשלי׳ תני דלא
 חת ידוע ואינו התפלח מתני׳ פרוש הי״ט דא״׳ב פ״י ,שכ רבנו כדברי והרמב״ס הירושלמי. חן לחמן כמ״ש להלכה אינו זה תרוץ

 זי הרי והפילה, בנהר שעברה ילדה מה ידוע ואינו וילדה עוברה הוחזרה ח״ל: כריב״ל אלא חתיכה ביד דחיירי כאביי לא הפילה
 ולנדה. ילנקבה לזכר וחשב יילית ספר זי הרי תה ידוע ואין והפילה עיברה הורחקה לא ולנרבה, לזכר ותשב ולד שהפילה בחזרת
 דס״ל ש״ח כלל. טוהר יחי לה אין ולנדה לז״ולנ שנאחר וכ״ח דזכר, טהר ימי לה יש ולנקבה לזכר שנאחר מריס כל כ׳ ואח״כ

 ע״א כ״ח דדה כברייתא אכל המרשו, לדעת השיב דחלתא לרווחא דאביי אי לנהר, שהפילה חתני׳ לאורחי דריב״ל הא ידע לא אביי
 שימ חהו אחר, ממן יצא או הרוב ממנו יצא שכבר יאפשר הציף רוב לידת הרחיקה דאימא טהר יחי אין ודאי חתוכה יד התפלת

 ריב יצאו כבר אם יודעין אנו שאין כינחו איבריי, לרוב ומצערפין שלם, חולד חזקתה וכי׳ חתיכה יד הפילה הי״א: שם הרחב״ס
 עיבר הוציא ז׳ הלכה כ׳ שכבר לידה שטתאה לפרש הוצרך ילא טוהר, יתי לה ליחן וא״א ילדה חחי ס׳ יהיי להבא יצאו או איבריו

וצבי ה״ה, קושי׳ ול״ק החזירו, בלא ותכ״ש הולד, רוב שיצא עד טהר יתי לה ואין ומדרבנן( לידה טתאה אתו החזירה, אפי׳ ידו
טוהר יחי אין כלי׳ צבי לעיל רביו וית״ש דחיס׳ ב׳ כחריץ ס״ל דלא ס״ת לנדה, כתב ולא ולנקבה לזכר חשב הרתב״ם כ׳ שליה
 י״ח דף כ׳ תיהו דזכר. טהר יתי דניחנין כרתב״ס פי׳ הפילה תה וא״י התפלח ע״ב כ״ט בתשנה ורש״י דחחתרינן( לדידן אפשר

ש״ח לישנא, בחד כודאי חכתיס שעשו חתיכה ויד שליה ר״יו תדנקט טעתי ונ׳ טיהר, יתי נתי לה יש חתיכה ביד יוחנן לר׳ ע״א
תה וא״י דתפלח האי אניי שחרץ שתה ראי׳ ותצאחי טיהר. ימי לה יש ש״ת לנדה, ולא ולנקבה לזכר חנן יבשלי׳ נינהו, דשוין

 טהוריי, וכ״ו טתאין י״ר ולנקבה, לזכר חשב דתכיכן הן כל :ה״ב פ״ג דבירושלמי היא, בעלמא דחוי טהר ימי לה דאין ״ולנ6ח הפילה
 החשלת משנתנו על בירושלמי לה חני והדר לנקבה, חשב לטהרות אכל לבעלה, דתיחא הדא נרבה, וחומרי זכר חומרי שניחנין

 נקנה וחיתרי מלאת, יתי ת׳ אלא לה שאין זכר חיתרי יפיישי: יכו׳ לז״ולנ חשב דחנינן הן כל ילנקבה: לזכר חשב הפילה תה יא״י
 לה הי׳ נקנה ודאי )ואלו כ״ו אלא טהר יחי לה אין לבעלה להתירה לכיתה וזהו טהר, ימי כ״ו אלא נשארי ולא טימאה, ימי י״ד

 וקדשים, בתרומה אסירה טהר יתי דכל טהר, יתי ס״ו לה יהיכנן א לחותי־ כנקבה; תשב לטהריח אבל לבעלה( טוהר דס מ׳ עוד
 בש״ס כנקבה חשב לטהרית ת״ש ם: פנים תראה יהרב ילדה. נקבה שתא תס׳ יתיס ס״ו כל ואסירה ע״א ינדה ע״ה יבתוח

 יעלה נא בב״התד ורגליו ידיו שתצא ותי היא, שגגה יבת״כ ע״כל לטהרות אף תשמע לזכר תשב קחני דסתתא כן, חלקו לא בכלי
 מ׳ לז״ילנ תשב באתרו די הי׳ שלנו ולש״ס ספק, ת׳ ולנקבה לזכר תשב שאתרו בתקוס דנקבה ס״ו בתוך לטהרות שטהורה ע״ד

 בכלאיבריש. חחמירין יש כ׳ לשנ״א אנל ידו אלא נזכר לא בגת׳ כ״ח דף ט לחימרא. אזליכן חזה שיסתבך ס׳ כל וממילא ס^ק,
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 עד לידה אינו מסורס שיצאו בין נסדר איבריו שיצאו בין אבר אבר מחותך הולד יצא ואס א. פדחתו ראשו רוב וכמה ראשו
 אס לידה הוי בטחותך אף אוטרין ויש ג הראש כל בעינן שנחתך כיון אבל כרובו, זה הרי כולו ראשו יצא ואם ב רובו שיצא

 לטטהל מהו ליה אטר דרבא לקטיה דאתא ההוא כי ד לידה טמאה אמו לפרוזדר חוץ ראשו רוב הוציא הראש. רוב יצא
 אזל בשטיני, מילה כלומר בשבתא, לטטהל דשרי ידע לא גברא דההוא ס״ד רבא אטר דנפק בתר דמי שפיר ליה אמר כשבתא,
 שבתא עד אתילד ולא ה שבתא דטעלי אפניא דצויץ ולד שטעית ליה אטר הוה, חיכי דעוברא גופא לי אימא ליה אטד בתריה,

 חוץ ראשו הוציא לא דאלו שבת, עליה טחללין ואין בזמנו שלא טילה והוי הוא לפרוודר חוץ ראשו הוציא האי ליה אמר
 לילד וקרובה דולד צוציתא קול שוטעת אס הלכך ו פתוח וטבורו סתום פיו אטיח במעי דאיתיה דכטה טצייץ הוי לא לפרוודר

 הראשון אחר ימים איזה השני ויצא תאומים שילדה או לנקבה פ׳ בתוך שילדת כגון הרבה ולדות ן שילדה האשד, נדה. טמאה
 לולדות א׳ קרבן שמביאה מלמד לנקבה, או לזכר היולדת תורת זאת דתני' טונה אחרון דאחר אחד קרבן אלא מביאה אינה

 >ענין דגם שטענו לא עדיין ומכאן טעוטא. זאת ת״ל מלאת, שלאחר לידה ועל טלאת שלפני הלידה על נטי יכול הרבה.
 בין יכול טהרה בדמי תשב ימים וששת יום ששים ט התם ואטרינן ח . . תניא בספרא אבל אזלינן אחרון בתר וטהרה טומאה
 ששים אף רצוף יום טה יום לומר תלטוד טפס־קתן אחרת שלידה טפוזרץ ובין ביניהם מפסיק אחרת לידה שאין כלומר רצופין
 יכול ברייתא דדין פרושא והכי מנינן שני ולד מן דס״ל וכהלכתא כרבנן ברייתא דההיא בגט׳ ואתפרש י רצופין ימים וששת

 לההוא לטינקט דבעי יא דנקבה דטהרה קיומי בעשרים בתראה וכר וילדה נקבה, קדטייתא תאומים יולדת כגון מפוזרין שתמנה
 טפוזרין, יום ס״ו לה שטונין דנקבה, טהר יטי בטיצעי דובר לידה טומאת דאפסק כיון יכול דלירה, טומאה ימי שבעה זכר

 לה נותני׳ דרצופין ימים, וששת יום ששים ת״ל זכר, דטומאת ז׳ לאשלוטי ימים ז׳ עוד ראשונה ללידה יום פ' אחר לה שנותנין
 טפי הראשון מלידת טהר יטי כשטושכין מזה למדנו יום. פ' לאחר תשלוטין לה ואין כלו כלו ואם זה, אחר זה טהר, יטי ס״ו

 לידת דטוטאת בטיצעי יטי ז׳ הנך אלא אפסרה ולא רצופין אולי טהר יטי ס״ו דהני מראשון טהר יטי דטנינן דשני, טהר מימי
 וכר בתחלה תאומים ילדה ואס רצופין. לה אית טהר יטי ס״ו הנך אלא לראשון, יום פ׳ אחר תשלוטין לה יהיבנן דלא זכר

 כלו לא ובין לזכר דלירה ז׳ כלו ובין טהרה יטי לענין בין טומאה יטי לענין בין מנינן שני דבתר לרבנן פשיטא נקבה, ולבסוף
 לא ודאי זכר, יטים איזה ואחר תחלה נקבה ילדה ואם טהר. יטי ס״ו אח״כ לה ויש יום י״ד הנקבה לידת משעת היא טמאה

 הראשונה, תבטל שניה שטומאה טצינו שלא זי״ן אחר זכר טומאת כשתפסק נקבה טומאת שיפסק אזלינן, שני אחר בהא אטרינן
 והוא ואילך. משם טהר יטי מנינן ושוב דנקבה, י״ד למלאת וצריכה נקבה, של בתוך טובלעין דוכר ז׳ טומאת אטרינן אלא
 יב נדה טומאת בזמן לידה טומאת זמן נבלע שאין כיון יום י״ד או ז׳ לידה בטומאת היא הרי לנדתה ז׳ ביום ילדה אם הדין
 לה נותני׳ נקבה או זכר אם וספק האחרון יצא לידה, טמאה הראשון משיצא חברו אחר אחד ושהה תאומים יולדת אם וה״ה

יג. לנקבה נקבה אם לזכר זכר אם הראשון מן טחשבין טהרה וימי נקבה טומאת יטי
 ושלשה וכמזג אדמה וכמימי כרכום וכקרן והשחור האדום באשה טמאים דמים חמשה יד משבחא אחא רב כתב קי^

 הלבן מראה למעוטי ולאו פלוגתא, בהן שיש לפי דטהורין, תלתא הני נקט תלתן, וכמימי צלי בשר וכטיטי הירק טהורים
דמים מיני ד׳ דמיה דמיה תרי טדכתיב דילפינן נינהו ארבעה חמשה והגי עלטא לכולא טהורים דהני כתכלת או כעשב ירק או

טמאים
אשכול נחל

 טמאה מ״ח אבל א׳ אבר נהוציא לידה טמאה אינה מ״הח רבנו מ״ש ודע י״ד. ר״ס י״ד עש״ך פדחתו רוב ולרמב״ס ע״א כ״ח א
 מדרבנן לידה טמאה והחזירו ח' אבר הוציא אפי׳ אמר לעיל ב נ״ד. הקבר לפתיחת א״א דקיי״לן נמתי נדה משוס מ״הח
 אמר והוא בנפלים, פיטר הראש אין דס״ל ור״א, אשמוחל ר״יו דפליג הא ס״ל ג ועס״ט. כש״ך ודצח קיימא בבן דוקא אפשר
 במחוחך בין שנס בנפל נין בראש חלוק דאין וי״א ראשו. רוב משיצא מתני׳ לשון רי״ו נקט מדלא הראש, כל דוקא פוטר,

 קצ״ד. וב״ח המקשה בהמה פ׳ בארוכה עימ״ש לידה. הוי ח׳ בן מת בנפל אפי׳ הראש כל יציאת לכ״ע עכ״פ ברוב. די
 תזריע: פ' ח ע״ב. ט׳ כריתות ן לך. לך פ׳ שאלתות כ׳ זה טעס ו שבת. בערב במעיה צועק הולד שמע ה א״ב. נדה ד

 אלא ז׳ ס'פרח אינה בחת מטמאה הוא ודין האחרון, לולד ז׳ שתספר וטמאה( חלד כ׳ נמי )ובנקבה ימים שבעת וטמאה וילדה
ראשונה, לראי׳ אלא סופרת אינה בנדה מצינו זו לדרך כלך או האחרון, לילד אלא תספר לא בלידה מטמאה אף אחרונה, לטומאה

ששיס דכ׳ י יו״ד. כריתות ט אחרון. אחר שתספרז׳ ימים, ז׳ וטמאה וילדה ת״ל וכו׳ לראשון אלא תספר נא בולד מטמאה אף
טפי. או בציר אפי׳ אלא כ׳ דוקא לאו יא• טמא. כולו או טהור כולו או רציף יוס מה לדרוש מיותר ראשון יוס ימיס וששת יום
שהוסיפו: מה אך יו״ר. כריתות ישניס תוס׳ וכ״כ יב טהר. ימי לן לית דחנן תורה לדין הכל ואילך מכאן רבנו שכתב מה וכל

 כרב קיי״לן דהא תמוה ואילך, מראי׳ ז׳ סופרת אלא לנדתה ז׳ ביום ראתה כאלו דהוי אמרינן לא ללידה ז׳ ביום נדה ראתה שאס
 תוס׳ וכ״כ טהורה נחי וטבלה לנקבה י״ד ביום או ז׳ יום ובשופעת טהרתו והתורה טמאתו התורה הוא א׳ מעין ע״ב ל״ו נדה

 מ״ב ונדף ורחנ״ן ר״ן וכ״כ נדה תחלת הוי לא עליה לידה שטומאת נישראלית לנקנה וי״ד לזכר ז׳ ניוס ראתה ע״נ ל״ו ריש נעצחס
 טהורה וטנלה ז׳ לאחר ז׳ מתוך שופעת הגח׳ דין לפי הטור וכ״כ פשוט דין שזה קצ״ד ועס״ט וחוס׳ נרש״י לטנול שירדה יולדת
 חומרתנו לפי כ״כ חוס׳ לומר גדול ודוחק זינה. ולא נדה לא לה גורמת אינה לידה נימי דראיה נ׳ סי׳ כוחיס ננוח פ׳ הר״אש וכ״נ
 לנדחה נז׳ ראתה כאלו הוי דלא שכחנו וחו לישנ, צריכה טהר נימי ראתה אפי יוחר חדוש הול״ל דא״כ טהר, דס על נועלין דאין

 או זכר אחריו ימים איזה שיצא והשני זכר הראשון אס משמע יג ז״נ. לישנ צריכה נמי לדידן ז׳ ניוס ראתה כאלו ־הוי נחי וכי
 להלן שנמשכו השני מן דזכר טהר ימי מחשנין לא לחה וקשה הרשב״א. וכ״כ מראשון אנא דזכר טהר יחי מחשנין אין נקנה

 אינו שהשני כתב הטור אבל דזכר? טהר יחי לו יש וממ״נ נקנה, או זכר אס ניכר שאין אלא הוא מעליא דולד כיון הרחשון מן

 י״ט. נדה זנגח׳ מלת אתרי ל יד כלל. טהר ימי לו נוחנין אין ספיר להכי נקנה או זכר ואס הוא ולד אס ניכר
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 אלא טהורים לדמים בהלכותיו הזכיר לא ז״ל יצחק ר׳ והגאון שלקה. אלא הוא אדום דשחור עצמו בפני טין אץ ושחור טמאים

 פרש וטדלא א בטסקנא פלוגתא ליכא ירק שבמראה ירוק נקט ולא ותלתן צלי בשר במימי הלל ובית שמאי דבית פלונתייהו
 בשר במימי אומרין מחבורתנו ויש תולין. ולא ס״ל הלל כבית אלמא ב תלתן ובמימי צלי בשר במימי תולין דמתניתין שלת״ק

זה סתם שאץ כסתם, הלכה ואין מחלוקת ואח״ב סתם דחוי למימר וליכא ג דתולץ מתני׳ וכסתם כת״ק קיי״לן תלתן ובמימי צלי
אנו לפיכך לדם, דם בין להבחין מראות עינינו טחו ובעונותינו ד. יש מחלוקות וג' שלישיה דעת אלא המחלוקת מן אחד

 דרבי ה הנר לאור בלילה דם רואין הגמרא וסדין ירק. ומיני לבן אלא מטהרץ ואין ושחור אדום למראה הנוטה כל טטטאין
 בידו, צל עושה בחמה בודק ואם הרקיע תחת כמו כ״ב מאיד שאין אע״ג העטורים בין המעונן ביום אפי׳ בודק וביום בלילה בדק
.בלילה דם לראות נהוג ולא מראות עינינו חשכו ואנן ז, אתמר הכוכבים כאור ההוא בלילה דם רואץ וכי ו במגלה דאטר והא

תבעוה ט אמר רבא שהרי פרושא האי נהיר ולא ה. הוא טהור כלומר הוא הטוד דם ההוא רבא דאטר הא שאומר טי יש
 דאטר הא וראי אלא הוי מאי טהור חמוד דם ואי ראתה. חמוד מהמת שמא חיישינן נקיים ו' לישב צריכה ונתפייסה להנשא

 ואין קטן דליתא ביון יא ואבדתיו ראיתי כזה לומר אשה נאמנת י. בקיאותו להראות אלא לטהרו לאו הוא הטור דם רבא
 חכם יכול אי בגמרא נפשט לא פלוני לי טהר כזה אמרה אם אבל יב לעצמה לה וספרה דב׳ הטינתה התורה לברר בידינו
 וה חכם אומרת אם נאמנת שאין ומכ״ש לטהרו, מבורר סימן רואה אתה ואץ לפניך דם דהרי לדידי׳ בדור אינו הרין אם עלה לסמוך
 שיקרא. ואשתכח הכתם לי טהר חכם פלוני שאמרה כגון כתיבה בלא תצא נדה משמשתו יג התם כדמשמע מכחיש והחכם לי התיר
 שהחכם מסתבר ט״ט אבל טמא, שהחכם בדבר עדים שיש התם דטיירי דאפשר החכם, נגר נאמנת שאין גמורה ראי׳ אין מיהו

 יד נתנה אבל נאמנת, אינה אני, טהורה אמרה ואח״ב אני טמאה לבעלה אמרה הלכך נדתה, על הטינתה שהתודה וכיון נאמן.
 ולמחר אני טמאה ליה אמ-ה לאתתיה לאודקוקי בעא שמואל טו בירושלמי דאי׳ כההוא נאמנת, אני, טמאה אמרה למה אמתלא

 אתא שעתא, ההיא כי טז חילא בי הוית לא אתמול ליה אמרה טהורה, דין יומא טמאה אתמול לה אמר אני טהורה אמרה
בשכונותיה נדה הוחזקה אבל יז בנפשי׳ עוברא עבד לא שמואל ואפ״ה נאמנת, לדבריה אמתלא נתנה אס ליה אטר לרב שאל

כגון
אשכול נחל

 סדר ולמה מכתים היינו ירק ולא טמאים דמים ה׳ דמנה דת״ק בגת׳ דפריך יעיד תטהרין, ימכמיס מטמא דטקניא פליגתא איכא ודאי א
 נשנית פ״ה דנטדיות רבנו כונת ונ׳ בדבר? תמלוקת וג׳ טמא ירק אי לי׳ מספקי לח״ק בינייהו איכא לתלות ומשני מטהרין, ומכמיס תני

 ומד אומר שהייתי דברים בד׳ בך מזור לבנו אמר מיתתו דבשעת בי מזר דעקביא התם ומסיק לרבנן עקביא בין הפלוגתא
 הר״ן וכ״כ מטהרין ומכמים תטמא עקביא אלא בסלוגחא התם נשנית יבי מזר דמטהרי מכתים לגבי יבידאי ירק דם תנייהו
 דסזר והשתא כתי, הלכה תסופק ח״ק טקביא בו שמזר קידם היינו הילין לת״ק בנדה דאתרינן ותה דתטחא, תאן ליכא והשתא

 בשר בתיתי לי' דפשיטא להפך תהפך הר״אש דעת ד רתב״ן. דעת ג ט״ב. י״ט כדאי׳ ב פליגתא. בי ואין תטתא אינו ירק לכ״ע
 במימי כב״ה דהלכה היכי כי דמטהרין, כמכמים דהלכה נראה ומסיים כח״ק חולין אי בחתנה מספק יבירק כב״ה הלכה ותלתן צלי

 דהלכה לי׳ פשיטא אי מהאי, האי אינמא מאי וצ״ב כת״ק. הלכה אין נתי אתרינן ירק, בדם ה״ה חולין, דאתר כת״ק ולא צלי נשר
 דטקביא כיון כמכתים שהלכה משתבר יותר ואדרבה כמכמיס, דהנכה נתי לי׳ פשיטא לא נמה כת״ק, ונא נלי בשר במימי כב״ה
 על ומשיב אעקביא דפליגי דמתני׳ מכתים היינו יוסי ר׳ פרושו ח״ק היינו יוסי ר׳ ט״ב י״ט בגת׳ דמ״ש כר״ן שהבין ונ׳ בו? מזר

ב״ה צני בשר בתיתי אבל יוסי, ר׳ שהן כמכתים שהנכה ני׳ ברירת ולא רבים, ח״ק וסתם ח״ק, נגד ימיד יוסי ר׳ הוי ולפ״ז ר״ת,
דטהור בירק כ״ש א״כ תטהרין למדים הנוטה צלי בשר שבתיתי וכיין חולין, דאתר כח״ק ולא כחותם הנכה נינהי ורבים חטהרין

 ער״אש שנהגי תקום ס״פ כדאי׳ תמכמים עדיך דת״ק משים מפרש ומע״ת הר״אש כינת כך לאדמומית כלל ניטה שאין לב״ה
 מג״א עליו השיג כבר כאשר מת״ק עדיפי דמכתיס כ׳ פ״ז בב״מ שהר״אש וניחא דבריו, בריש הר״אש תסיפק לכך מ׳ סי׳ שם

לנו נשאר ולא תרס״א, סי׳ מלאכי ביד סחר כבר דפסמיס לההוא מב״ת הר״אש סתירת לישב מג״א שכתב ותה קפ״מ, סי׳ א״מ
והחום׳ יהודה. רבי היינו מכתים בפסמים וכה״ג יוסי ר׳ הייני מכתים בנדה אבל מת״ק עדיפי מכתים דסחס כדאתרן אלא ישיב
 דש״ס חרוצא על פרושם הקדיתו ונא בעקביא כן פרשו נתה וקשי׳ אמרינא, תקרא המתישי ונפיק פרשו ארבע, לי׳ ניח ד״ה ע״ב י״ט
 תראה שים בו שאין ירוק אבל נאדים, שנוטה כיון ותלתן צלי בשר תיתי דמטתא דתיה דתיה ניה לית י״ל דלב״ש ול ליה. לית ב״ש

 דמיה תקור אח גנחה והיא תדכתיב אנח אמרינא דוקא ולאו אמרינא תקרא נפיק ירוק דתטמא עקביא אבל תטהר, לאדים ניטה
 תדמיה ד׳ תנין ל״ל ב״ש ודאי אנא שנים לרבות דתנ״ל הכי נתיתר ניכא לב״ש אבל ו׳, בכורות וער״אש ירק, לרבית את

ס״ו. דף ט הוא. ר״ן פרוש שכתב כלימר וההיא ע׳ב כ׳ ח לרשב״ץ. נדה מדישי עי׳ ז ■י״ד דף ו ע״ב. כ׳ ה דמיה.
ורואה בקי אבנ התקור, נפתח שעכ״פ נדה דם גם ינא מתיד עם להנשא בתבעיה דמיששין סיבר הר״ן נ׳ תיהו רשב״א, וכ״כ י

 לדידי׳ צריכות זה דמטעם הרתב״ס כת״ש תשמיש ממוד ת׳ רואה תצינו דידאי ראי׳ וקנח לטהרה. יוכל מתיד דם אלא כאן כאין
 חהני קשה.מאי והשתא וישנה. יבעל נא נפש בעל ע״ב י״ו תיס׳ וכ״כ לטהרות עכ״פ ונדידן תשמיש לאמר בדיקה הנשים כל

למימר וליכא מתוד, ח׳ רואה בתשמיש אבל ממוד דליכא שפיפרת על נמנא לא אס אף ס"? נדה ח״ח, דם לרואה שפופרת בדיקת
בראש לא כלל נמצא לא אפי׳ התירו הפיסקים דהא דמא, אתי תהיכא דמזינא שפופרת צידי טל דס בנמצא אלא תהני לא דבדיקה

 דם גם יצא מתוד ע״י שתא ספק משים יאי טהור, הדם מתוד ח׳ שראתה מיישינן דאי נימא הר״ן לשטח אך שסיפרת? בצידי ולא
 עצמו הדם דבצדדיס גמור ס״ס והוי ממיד דם אנא אינו דלתא המקיר חן וא״ת בא הצדדים תן דנתא ספק ה״ס, יש לזה נדה

 ט״ב. כתובות יג ע״ב. כתובית יב כ׳. דף יא בנו״בי. כנזכר טמא תקומו דחקיר טתא הדם ענ״ס התקיר תן ואי טהור
מסיד נקרא הממתיר וקת״ל מסידות חמדת יז התשמיש, לסבול ברימה היתה נא טז ה״ה. כחיביח פ״ב טו ט״ב. כ״ב שם יד

וכן
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 דעשתה כיון אמתלא מתני ולא לה טשו' כודאי אלטא לוקה וטדאטרינן א נדה טשום עלי־ לוקה בעלה נדווח בנדי שלבשה ננוו

 ולא אטרה אבל ב ראתה נדות דם דטסתטא עלי׳ דלוקה טעמא והיינו מעשה, מידי טוציא דבור ואין נדה בגדי שלבשה מעש-
 הראשון לדבור יפה אמתלא שנתנה והוא שהתיר, הפה הוא שאמר דפה דומי׳ דבור וטבטל דבור דאתי פשיטא מעשר עשתה

 והוחזקה נדה בגדי לבשה אי אף ג כתב משבחא אחא ר׳ אבל באמתלא, נאמנת אינה נדה הוחזקה אם הלכות בעל כ׳ וכר
 לדבריה אמתלא נתנה אם טהורה אמוד. ואח״ב טמאה אמרה דאמרינן מהא ולמד נאמנת אמתלא נתנה אם בשכונותיה לכר

 ראי׳ אחא רב דאייתי עובדא ההוא גם ד. זה בדין חבר לו מצאתי ולא אמתלא. ונתנה נדה בגדי כשלבשה הדין י-וא נאמנת
 בכסא ליה מודעה הוה נדה יתבא הוית דכי קבילה, ולא לדביתהו דברכתא כסא שמואל שדר שמואל לבי רביאיקלע וז״ל•

 ליה אמרה והדר עברה, הרגל לידי אחי שתיא וכי שלטא, ליה דנהוי חיכי כי ה במתנה ביחיד. לאנשי ומשגרו דאמר דבוכתא
 לך אשדרנא אטרנא יקרא, לי .עבדו קא לא היא אמדה קמה שתינא אי ואטינא לגבאי דאקלעת היא אחותך אלא אני טהווה

 במדרש. ולא בבבלי ולא בירושלמי לא הדין עובדא אשכחנא לא ואגן ע״כ. נאמנת רב ואמר מרב שמואל ובעא איד,י, דתשתייה חיכי כי
 טי ליה ואבעיה לולד חוששת ואינה הולד צורת נגמר לא לעוברה יום ארבעים תוך שהפילה אשה ו אחא רב כתב י גל

 דנגטר היכא טילי חני דלטא או דם, בלא הקבר לפתיחת אפשר אי דהפילה כיון דולד צורתה גמר דלא אע״ג אטרינן
 לא ואי לנדתה, חוששת דם הזיא ואי הוא, הקבר פתיחת לאו צורתיה נגמר לא דאכתי טי יום עד אבל טפי, דטפתח ולד צידת

 ח לנקבה ופ׳ לזכר מ' יום עליה ווורקין שוחטין יולדת ז רבנן דתנו טהא אפשט אטרינן? לא דם בלא הקבר לפתיחת אפשר ודאי לא '
 הכא בערב, פיסחא לטיכק דחוי כפרה ומחוסר יום טבול על וזורקין שוחטין אמרינן איטור לנקבה, ופ׳ לזכר ט׳ יום לן ולשי•

 נקבה ליצירת לנקבה פ׳ ויום וכר ליצירת לזכר ט׳ יום לה וטוקטינן היא? פיסחא מיכל בת לאו לאורתא לטחר, כפרה טתיא איימתי

 אטרינן דהיכא יא קט״ל ודאית, נדה והיא דם בלא הקבר לפתיחת אפשר אי דתיטא מאי י לטאי האי ואמרינן ט ישמעאל ר׳ ומיי
 ואפשר טפי מפתח לא דולר צורתיה נטר דלא כיון הבא אבל טפי, דטיפתח דולד צורתיה דגטר היכא דם בלא לפ״הק אפשר אי

 עטה יש אם חתיכת הטפלת דאטרי כרבנן אלא יג דטתניתין יהודה כר׳ ט״ל דלא אלמא יב, עב״ל הלכתא וכן דם בלא לפ״הק
 חות אי יד כתב לנפלים קושי אי! דגבי עצמו דברי אחא רב דסותר שכתב טי וראינו טהורה. דם עטה אין אבל טמאה דם

 ודרש טו טר שטואל לרב רבא דאדבריה בזיבה תלתא לה זהוו דם בלא לפ״הק אפשר אי אטרינן לשלישי והפילה יומי חרי
 ב׳ ל״ל לרבא פפא רב ואטר דם, בלא לפ״הק אפשר ואי לנפלים קשוי אין קסבר נקיים, ׳1 תשב הפילה ולשלישי שנים קישתה

 לי אמרת ואת אסורא לך אטינא אנא ליה אמר נקיים, ו׳ יושבות כחרדל דם טפת על אפי׳ ישראל בנות זירא ר־ אמר והא ימים
 דרבא היא קושי׳ ולאו בנפל? אפי׳ דם בלא לפ״הק אפשר דאי ליה קים הדין מצד דרבא גופא הוא ם״ל אלטא עכ״ל, מנהנא

 נגטרה לא אב, קצת דעב מיירי צורתו שנגמר בנפל דם, בלא הנפל שיצא דא״א משום נקיים ז' תשב הפילה ולשלישי דאטר הוא
 הטפלת במתני׳ דאטר יהודה ר׳ דהא גוונא כד,אי לחלק שיש תדע דם. בלא אפשר מאד דק ועדיין יום ט׳ תוך כגון צורתו

 קטנה בחתיכה לרבא לחלק יש נטי והכי טז . . מודה ע״כ דם בלא לפ״הק א״א דט״ל משום דם עטה אין אפי׳ טמאה חתיכה
 והכי דם. בלא אפשר אי אמרינן נפל צורת בנגמר וכן גדולה ובחת-כה דם, בלא שיצא אפשר צורתו נגטר שלא נפל ודוגמתו

 טיני׳ דאבעי מתא נראה וכן דם בלא שתצא אפשר לרבא ם״ל קטנה בחתיכה אלמא ין . . ברייתא ההיא גופא רבא מתרץ נטי
 כותי׳ קיי״לן לא טמאת החתיכה בתוך אגור בדם יוחנן ר׳ דאטר הא שאטרו הראשונים טן ויש יח . . . וירא טר׳ ירטי׳ ר'

 בשטעתין חובה פרושים שיש ומפני בחתיכה. דם לראות אשה של דרכה אין ם״ל עלטא דכולא אמר רבא יט טסקינן דהא
פלויי, בפילי דפליגי דם׳׳ל דטקשן דחיקה אוקיטתא טהך נאיד ודאי כ בשפופרת אביי דאטר הא דעתין בעניות המחוור אכתוב

פי׳
אשכול נחל

 אך ליקה חצינו מיהו כחמים, יואוח אץ נשים דרוג דרבנן שכוא נכחם לחלוח כאין כ ט״נ. כחוניח א קפ׳יה. נרמי׳א וכן
 משנה לשין נקט ד י מוח. אחרי שאלחית ג מדרבנן. לוקה מ״ה דך סיך וכתובית פ״ט סנהדרין עחיס' מרדות ופרושי בדרבנן

 יו״ד. כריתות ז ל׳. דך ונדה תזריע, פ׳ ו ע״ב. נ״א ברכות ה קפ״ה. הטור מנר צו מצאנו אנו אבל דכנרובין, ספ״ב
 צ״ל י אתי. לטמא הוא ולד ולאו צויחן נגמרו לא לנקבה ופ׳־א לזכר מ״א קודם ל׳ נדה דאמר ט טהר. לימי אחרון ביום קס״ד ח

 אלא ננתרא נניסחנו אינו זה טעם יא עלי׳? דשוחטין ופשיטא היא טהורה א״כ מיששתלולד אין אמית והא ליה איצטריכא צמאי
 צגחי לא אפי׳ םנר1 המפלח י׳׳פ עליו מולק י״אם מי׳ לא בגת׳ כן שאס טעמו ונ׳ שלים, נשאצח כ״כ מעצמו מפרש השאנתיח

 בלא אפשר אמרינן נגמר דלא היכי בכריתות בהדי׳ גרסי ורשנ״א רמנ״ן נמדושי אבל נ״ד. דאאלפ״הק היא נדה ולד ציית
 )דעיקר כן מחין דרנא אליבא אשי דרב היא השאלחיח יאיח יב כראב״ד. ונש״ע מולק ויאנ״ד ורז״ה רשנ״א פסקו וכד ים

 ים בלא לפ״הק <6 ס״ו נדה אמי דרנא אך מוכח א״כ בקדשים( ואסור ימי כזב דוב כפיה ממוסר וס״ל צינא הי־ הקושי׳
 בלא לפ״הק יאפשר קמ״ל הש״ם יחסיים ל״מ מניה ולא מכריחות ראי׳ מביא זה ומטעם יאפשר. ולד צורח נגמר בלא מזיה

 כ״ב חיך כימוכח ים בלא ממקור שיצאו אפשר קטנים ביניים צ״ל טו ס״ו. ציה טו תזריע. פ׳ יד כ״א. דך יג דם
 דכ״ע אציעזי, וי׳ ינצן יפליג׳ ט״ב כייב ויך יו במוס׳. ועי״ש ים בלא יאפשר וכו׳ קליפות ברואה פליג לא יהווה יי׳ ע״א

 ליאוח ירכה שאץ מועיל מה ואל״כ ב״י, לפ"הק יאפשר וס״ל ומוכח נדה, משוס טהורה להכי בחתיכה ליאות אשה של דרכה אץ
 כיתייהו. ס״ל נא והיא כן מפרש שרנא עצמו שמוחק ועי״אש עמה. שיצא וס משוס טמאה הרי מחיכה מהכא ול בחתיכה, וס
 משוס יוחנן י' ואמי מהא ופריך משפופרח ולא יחמנח אמר בבשרה ומשיב ע״ב(. נ״א )ברך מהו בשפופרת וס הרואה צ״ל יח

 לאו אי אלחא בחתיכה, דס ליאות אשה של ורכה טעמא ומסיק טמאה, אגור וס בה יש אס קורעה מחיכה המפלח ישב"׳
 לתיוק איכא והכי אפשר, קטנה בחתיכה ס״ל נתראי ואמוראי חזה ומוכח לפהקנל״ו. אפשר ואחיינן טהורה נתזכה אגור דם

דם ליאות אהה של ויכה סבר מי בחתיכה פליגי כי דטהירה פליגי לא כ״מ צ״ל כ כ״ב. יך יט שם. וחכמים די"א מפלוגתא
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 בתוכו והדם דשיעא דעלטא בחתיכה נטי ודאי אלא בברייתא. טידי אדכר דלא בבשרה. ונוגע תתיכה של בבקעים שהדם עי׳
 רחטנא טיהו ליה. דנינן נדה כדם חתיכה דם וכל בחתיכה דם לראות אשה של דרכה סבר אליעזר רבי אביי. קאמר והכי עליגי.
 בבשרה הדם נוגע שאינו כל ולהכי עליה. קאתינן חציצה וטטעם בחתיכה. ולא בשפופרת ולא בבשרה דכתיב ליטמא דלא מיעט

 ובצלוחית ככלי שהחתיכה נדה. דם אלא חתיכה דם אינו שודאי החתיכה בתוך אגור דם אפי׳ קולא וחומרי קולא בזה ויש טהורה,
 טמאה, מקום טכל חתיכה כדם שנראה אף פלויי דפלי חתיכה דם מיהו בבשרה, נוגע שאין כיון אליעזר. לר׳ טהורה ט״ט הדם המחזקת

 בחתיכה. דם לראות אשה של דרכה אין ס״ל וחכמים החוטרא. וזו בחתיכה דם לראות אשה של ודרכה בבשרה נוגע שהרי
 שאטרה מה כלומר חתיכה דם אלא נדה דם זה אין אוטרין וחכמים דברייתא בלישנא כדייקינן נדה דם ולא זו חתיכה דם כלומר
 דם ודאי שפופרת ע״י ממקור דנפיק דם דההוא כיון לטעט. קרא איצטריך שפופרת בשפופרת. דם טטעטינן דמיני׳ בבשרה תורה

 חתיכה, דם אלא נדה דם זה שאין למעט קרא איצטריך לא בבשרה ונוגע פלויי פילי אפי׳ החתיכה עם שבא דם אבל הוא, נדה
 דם דוה ודאי טמאה הדם המחזיק ככלי שחתיכה שנראה אגור דם החתיכה בתוך חזינן אי חוטרא, צד לחכמים אית נטי והכי
 א, חוצץ ואינו הוא במינו טין בשר אבל וחוצץ. מינו דאינה שפופרת דשאני בשפופרת. ולא מבשרה למעוטי דליכא יוחנן, כר׳ גדה
 לאביי דבין שפיר שטעתא סלקא ובהכי חוצץ. דאינו חציצה משום לטהרה ליכא נדה דם אלא חתיכה דם לאו דם דההוא וכיון
 אגור דם אבל טהיר. פלויי פילי בין דשיעא בין חתיכה דם וכל בחתיכה, דם לראות אשה של דרכה אין כט״ד הלכה לרבא ובין

 ב. המקור מן דם והאי חוצץ אינו במינו דטין דטמאה בידה דם מוציאה אם שכן ומכל יוחנן, כר׳ הוא נדה דם החתיכה בתוך
 פושרין למים תטיל ד אכולי ואדומין אדוטין יבחושין כמין שערה כמין קליפה כמין והטפלת ג טמאה יבש בין לח בין נדה ודם

 להיות צריכין והפושרין ממכה, ובא הוא עצטו בפני דבריה טהורין, נטוחו לא הוא, דדם דחוינן טמאים נמוחו אם לעת מעת
 ודאטרינן ו . . נפשט דלא ביון לעת מעת כל פושרין צריכין שאין שאומר טי ויש ה. גמליאל בן שטעון כר׳ לעת מעת כל פושרין

 גוונא. בכהאי דם נפיק ולא הן משונות דצורות וכו׳ ועפר ושערות קליפות צורת דוקא הוא עצמו בפני דברי׳ טהורין נטוחו לא אם
 ויבשים לחים מטטאין המת ובשר נדה דם ז כדתנן ויבש לח מטמא נדה דדם נימוחה, דלא אע״ג טמאה יבש דם חתיכת אבל

 מעת בפושרין שרייתן ובמה ויבשין לחין טטטאין שהן לכמות ולחוור להשרות יכולין ואם יבשים טטטאין אין והנבלה והשרץ
 טבלל שהיו. לכמות חוזרין אינן אם שאמר ויבשים שהיו כמות ולחזור להשרות יכולין אם לחים ונבלה לשרץ קרי ומדסיפא לעת,

 מעיקרא לח שהי' נדה בדם איירי מתני׳ דלטא תאמר ואם שהיו. לכמות כלל חוזר אינו אפי׳ דטטטא דקאטר בנדה דיבשים
 וזבה יהי׳ דם כתיב יצחק א״ר טנ"ל ויבש לח מטמא נדה דם ט עלה דאתטר ם״ד לא ח, אטרינן ובההוא נתיבש ואח״כ

 והכל הוא רבוי יהי׳ טנ״ל? י דתנן הא ותו טנ״ל? מעיקרו יבש יבש. ונעשה בלח טילי הני ואימא יהי בהויתו יהי׳ בבשרה
 יב דתנן הא ותו טנ״ל מעיקרו יבש מדפריך מעיקרו ביבש איירי לא דטתניתין שטשיבין ויש יא, מעיקרא יבש דם אפי׳ מרבה
 נמות לא אם אתטר הוא ובה קליפה כמין דמפלת מהאי אלא טמא מעיקרא דיבש ידיענן דלא אלטא יג ותו מאי להו וקשי׳

 דפריך והא טשטע, מעיקרא אפי׳ ויבש ויבש. לח מטמא נדה דם קתני סתטא נדה דדם טתניתין דודאי נראין אינם ודבריהם יד, טהורה
 אלא מעיקרא, יבש טשטע נטי נדה דדם דטטתניתין טטא. נטי מעיקרא דיבש לאוכוחי לאו קליפה כעין המפלת דתנן הא ותו
רבוי יהיה ומשני טו שטמאה רבחושין כקליפה משונה שהוא בדבר טנ״לן טטא. מעיקרו יבש דם אי אף כלומר ותו פריך הכי

אשכול נחל
הוא

 הרמב״ס שגם וג' רשב״א, לפי׳ קרוב ב ע״ב. כ״א רש״י וכ״כ א במתיכם. דם לראות אשם של דרכה אין סבר ומר נמתיכה
 טמאה בגדולה אבל בקטנה אלא חתיכה דם מטהרין דלא בש״ע וטי׳ טמאה. החתיכה בתוך אגור דם כר״יו פסק לפיכך כך פי׳

 וא״צ טהורה נמי ירוקות דקליפות קאי. אכולי פי׳ ד ע״ב. נ״ד ודך כ״ב ג לפהקב״ד. דא״ח דס כאן יש מתיכה דנלא משוס
 בן יהודה נ״ו ולקמן בתיקו וקאי חע״לע בעינן בדם אי בסוגי׳ אפשט לא דבלא״ה כיון פרושו שכך נ״ל ו נ״ו. דך ה בדיקה.
 בתיקו כאן דאסיק כיון א״כ מע״נע, כל פושרין ורשבג״א בפושרין סופו שאין אע״ג חמלתו מע״לע יבש שרץ גני אומר נקוסא

 מע״לע נמים הקליפות אס ולפ״ז מע״לע. פושרין צריך דאין נ״נ כיהודה הלכה דלמא מע״לע צריך ואי מע״לע נדם צריך אי
 פושרין סופן שאין אע״ג בפישרין חמלתו שרץ גבי נקוסא כבן פסק והרמב״ס להתיר. ס״ס איכא כזמן מצי אלא פושרין הי׳ ולא
 להניחם צריך מחמלתו בפושרין נמות אין אם דאך למומרא דרשב״ג הוא. נהפך ובמ״כ משה, פני וכ״כ כן פסק למומרא כ״ח ופי׳

 מע״לע בפושרין שרייתן כמה ה״ב המפלח פ׳ דחני׳ השיטה שמומלפח בירושלמי ומצאתי במ״לח. וכן טמא נמומ ואס מע״לע בפושרין
 חמלתו ס״ל המולק רשב״ג א״כ כ״ש. ממין לתוכן חן נו או ברמץ הכלי נותן עושה כיצד מע״לע כל פושרין שיהו צריכין ב״נ יהודה
 דעי״הכ פ״ג הרחב״ס פסק זה וכעין בברייתא, כרשב״ג אפי׳ מקומות בהרבה כדרכו כרשב״ג הר״ח ופסק פושרין סופו שאין אע״ג
כמות שרייה ע״י מוזר שאינו אע״פי שמטמא צ״ל: ח ע״ב. נ״ד ז השיטה. מומלפת שבירושלמי לפי נ״ה ביומא דיו לגבי כר״א
חלמפה י ע״נ. נ״ד מחניתין על ט שהוא? לכמות מחר אינו אס מטמא אינו יבש ונעשה מעיקרא לח אפי׳ ונבלה שרץ אבל שהיו,
אינו מעיקרא יבש דס ס״ד דאי יא .האמט נחוחו אס למיס תטיל אדומין יבמושין כמין עפר כמין שערה כמין קליפה כמין

ונבלה ושרץ יבש שמטמא ואמר נדה דם בין ממלק והאיך איירי מעיקרא יבש מחניתין הא בשריים, נימוח אס דוקא אלא מטמא
 כדאמרן ודאי אלא שהוא? לכמות בחוזר אצא מטמא אינו נמי יבש נדה דם אמרת הא פושרין, ע״י מחר אס אלא יבש מטמא שאין

 לאיזה יג טמאה• נימוח אס למיס תטיל וכו׳ עפר כמין קליפה כמין המפלח יב נימוח. ואינו מעיקרא יבש אפי׳ מטמא נדה דם
 דקאמר ה״ט ודאי אלא מטמא/ יבש דדס מוכח נחי ממשנה מטמא, דיבש חלל להקשות קליפה כמין המפלח הגמרא הניא צורך
 מלל מצגיקרא יבש פריך להכי שהיו, לכמות חוזר אינו אם מטמא מעיקרו יבש דדם מוכח נא נדה דדס דמחחניחן המפלח" .,וסו

 מעיררי דיבש ושערה ועפר קליפה דכעין מוכח דהחפלח חמתניחין כה״ג, איירי אי לברורי ליכא דהכא דממתניתין ואע״ג דטמא,
והוא טר כראמי• רבנו ודעת ור״אש, רז״ה דעת וכן יד וכו׳. אלחא הוא, רבוי יהי׳ ומשני חנ״ל, נימוח אס טמא ואעפי״ה הוא

 כפרוש
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 נימוח >6 אפי׳ טמא כדם שנראה מעיקרא יבש דם אביל נימוח, בעי כדם נראה ואין ומשונה הואיל קליפה מיהו הכל, לרבות הוא
 ר׳ טמא לא שמואל אמר יהודה א״ר טמאה דם עטה אין אפי׳ חתיכה דטפלת ורבנן יהודה דר׳ פלוגתא גבי א אטרינן נטי והכי טמאה,
 לא טטאין הכל דברי דטים מיני ארבע של אמר יוחנן ור׳ טהורה דמים מיני שאר אבל דמים מיני ד׳ של בחתיכה אלא יהודה
 דמים טיני דמד׳ שמעינן וטריא שקלא הני מכל ירוקה, או לבנה או הפילה דמים מיני טד׳ אי יודעת ואינו כשהפילה אלא נחלקו
 אינו דאם יהודה ר׳ מודה ודאי דבהא וכו/ שערה כטין קליפה כמין הטפלת גבי כדקתני למים תטיל שאמרו משתמע ולא טמאה

 תטמא נטי נטוח בלא הכי אי טטא: מעיקרו יבש דאטרת לטאי בפשיטות ג הכא מדפריך ותו ב לקטן כדטוכח טהורה נטוח
 כי ושערה קליפה שאני לשנות הוצרך הכי ומשום ניטוח, בעי לא טמא מעיקרא יבש דם אי לי׳ פשיטא אלטא ושערה, קליפה

 אלעור מר׳ דבעי חנינא בר יוסי ר׳ ודאי נימוח. בעי דטשונה בקליפה דוקא אלטא היא, עצמה בפני בדיה אטרינן נטוחו לא
 ר׳ אבל משמע, נטי מעיקרא יבש נטוח, שאינו יבש דם דמטטא נדה, דדם טטתניתין אי לי׳ טספקא איהו מהו, טעקרא יבש דם

מעיקרא ביבש אפי׳ יבש דטטטא נדה דדם דטתניתין בעי לאוכוחי וכו׳ קליפה כמין הטפלת תניתוה נטי הא לי׳ דטהדר אלעזר
לא אי קליפה לי׳ ומהדר נטוח, בלא נטי תטמא קליפה כטין הכי אי יוסי ר׳ לי׳ אקשי ולהכי נטוח, שאינו אף ומטמא איירי,
 לן מסיע דפרקין דירושלטי וחויגא נטוח. צריך לא עצמה בפני בריה צורת לו שאין יבש דם אבל עצמה, בפני ברי׳ נטוח

 הטח ובשר הנדה דם ריב״ח: על פליגי טתניתא טהורה אמר חנינה בן יוסי ר׳ טמאה אטר לעור ר׳ יבש דם הטפלת דאתמר
תטיל יבחושין כמין עפר כטין שערה כטין הטפלת לעור ר׳ על פליגי טתניתא ויבשו, לחץ שהיו לה פתר ויבשין, לחין טטטאין

יבש אפי׳ דם אבל דם, ולא הוא משונה דברי׳ טהור נטוח אינו להבי כלומר ברי׳ משום לה סתר טמאה, נטוחו ואם למים
 מעשה ובא אדוטין קליפין בטין מפלת שהיתר. באשה מעשה חנינא: בר יוסי ר׳ על פליגא מתניתא טמא. נטוח ולא מעיקרו

 לפני מעשה ובא אדומות שערות כמין מפלת שהיתה באשה מעשה שוב בפנים, לה יש מכה ואמרו לרופאים ושלחו חכמים לפני
 ברא* לא טכה ואין שומא אין הא מכה, ויש שומא שיש מפני טעטא ומסיים בפנים, לה יש שומא ואמרו לרופאים ושאלו חכמים
 טמנה שהוא ששמעו עד מעיקרו יבש לטהר ס״ל דלא מעשיות תרי הני פי׳ קיום, ליה ולית חנינא ב״ר יוסי דר׳ עלי׳ פליגין
 כמין הטפלת תניא ד. כמותו הלכה ואין ריב״ח פליגיעל נטוח, ולא מעיקרו יבש טמאו מכה אין הא נטוח, לא אם בדקו ואח״כ
 מעוך רבינא אטר בינייהו, מאי צפורן, גב על ברוק טטעכתו א*טר גטליאל בן שטעון ר׳ ובפושרין למים תטיל אדומות שערות

 צריך דלא עלי׳ פליג קטא ותנא וטטאה, הוי דם גטי בצפורן דחק ירי על מעכו אם אף לרשב״ג בינייהו, איכא דחק ידי על
 ה במתני' רבי סתם נטי והכי בפושרין, דבדקו לקיש ריש ומפרש לרופאים דשאלו בברייתא כדתני׳ כת״ק והלכה דחק, ע״י בדיקה

בפושרין. ימחו דלא הוא דכ״ש נטוחו ולא בצפורן טטעכו אם טהני לת״ק אף ודאי מיהו
 במקומות טבפנים פרסותיה ועל שוקה ועל גודלה ראש ועל עקבה על וכן תורפה בית כנגד בשרה על ו כתם הרואה

 עברה ואפי׳ טטאה, ן לדבק שיכולה טקום על יותר מעט שהוא חבק מקום וגם ברגל רגל תדחק אם בזה זה שטדובקין
 על וטכ״ש הדבק למקום חוץ כתם מצאה אבל לאשתכוחי, בעי' בגדה על אתי טעלמא דאי בכתמים, ועוסקות טבחים של בשוק

 מיהו בכתמים. נתעסקה ולא טבחים של בשוק עברה לא אפי' טהורה תורפה מבית למעלה או ומכאן מכאן מחוץ הרגל צד
 אס וכן הכתם. שנמצא מקום בכל טטאה למטה העליון גוף והשפילה רגליה והגביה לאחריה עצמה שזקפה פי׳ נזדקךה, אם

 נמצא אבל הצדדים, מכל תורפה בבית דנגעי ועבידי הן עסקניות שידים טמאה, מבחוץ אצבעותיה קשרי על אפי' ידיה על נמצא
 החגור מן חלוקה על כתם מצאה ח. מקום באותו בידיה נגעה שלא יודעת אי חיישינן לא נטי ידיה ועל טהורה, זרועה על

 התורפה, מבית למעלה מעט לובשות שהנשים הוא וחגור ט, ואילך אילך חוורין שהבגדים שתטצאנו מקום בכל טמאה ולמטה
 בעי בשרה על שחייה, ידי ועל מגופה בא דאלו נזדקרה אפי׳ טהורה ולמעלה מהחגור תורפה, בית כנגד מגיע יושבת וכשהיא

 ונטצא טבחים של בשוק עברה ואם בבשרה. נגע ולא חלוקה על רגליה מבין שנפל אפשר החגור מן למטה אבל לאשתכיחי,
 עד הדם מקום מגיע אם חלוקה של יד בית על ראתה למטה, נבאר כאשר בכתמים נתעסקה אם וכן וטהורה בו תולה בחלוקה

 חוור, שהוא מפני טמאה, כתם בו שתמצא מקום בכל בלילה בו ומתכסה פושטתו היתר. טהורה. לאו ואם טמאה תירפה בית
אלא בחלוקה, שנמצא כתם טשום טטאה אשת ואץ בלילה. בי שטתכסה סדין בכל וכן תורפה, בית נגד צדדיו מכל שבא פי׳

אשבול נחל

 וכ״כ נימוס לצריך קליפס כמין אהך במתניתין יהודה ר׳ פליג דלא כלב כ״ב ב כ״א. דף א ע״ב. נ״ר חוס׳ כל שני כפרוש
 שאמרו כיון בחשובה לרשנ״א שהקשס הר״אש קושי׳ בזס ומסילקח ד ע״ו. העיר הש״ך גס ע״א כ״ב ג ליפלוג. ד״ה שס חוס׳

 נאי, שממנה כיון טהירה נמי נמוסו אפי׳ במיס, בדקוה שוב למה קליפיח, מוציאה שממנו לאשה יש מכה ע״ב כ״ב בדף הרופאים
 והשערות ממנה, סנאי קליפות אלא דם אינו שזה להם שנראה אמרו אלא מנה, שיש גמור בברור ידעו לא דרופאיס כיסא ולס״ז

 לא הרופאים בל^ אבל נמוס איני בודאי דם שאינו הרופאים כדברי שאם לברר יש זה לבר סכמיס ואמרו מעיה, שבתוך משומא
 טהור נמוס לא אס מעיקרו יבש בדם ס״ל לשיטתי׳ הר״אש אבל טמא. מעיקרו יבש לס נמוס לא לאפי׳ בבליקה תועלת הי׳

 לסקור ואי לטהרה, נמיס לא אס מהני מ״מ המקור, מן יבש לס שהוא ברור לאפי׳ הרופאים לשאול תיעלת מה לי׳, קשי׳ שפיר
 יש מיהו היא. המנה מן אס טהור נימיס לאפי׳ בדקו למה מרופאים נן כששמעו א״כ לרופאים, שאלו באו שבמעי׳ ממנה אס

 כמין שראתה וההיא הנדה, דם ר״פ כדאי׳ לכ״ע טמא נימוס לא אפי׳ יבש ונעשה דלס ר״אש, לדעת אפי׳ הקושי׳ לישב
 נימוס לא אפי׳ ואז הסיצין בבית יבש נתהוא ואס״כ הי׳ לס ממקור כשיצא אבל יבש הי׳ לסנמיס כשהראתו שמא לספק יש קליפות
 סמני נמוס שלא הנסיון וע״י בברור ידעו לא והרופאים ממנה במקור נולדו אלה קליפות אמרו והס לרופאים שאלו לנך טמאה,
 נ״ז נדה ו ע״ב. רד נדה ה נמוס. אינו מהני ולא יבש ונעשה הי׳ לס לס מתסלה שמא סששו הרופאי׳ בלתי אבל עליהם,

ראב״ל. ט ערשב״א. ח נ״ס. ז נ״ס. — ע״ב
לס♦13
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ו שאמרו מה בכלל הוא
היא כמהעד — זל.

 א. בה וזולה זו הרי מאכולת הרגה —־ אתו. ומעלמא בו הי׳ שלבשה קודם אמרינן בדקה לא אבל ישלבשת; לה בדוק הי׳ כן אם
 אפי׳ אטרינן דהא בכינה תוליך אין שחור כתם אבל לאדום, ונוטה כינה דם שהוא מאכולת לדם דומה הדם אם דוקא לן וחזי

 מאכולת הרגה תנן והא ופריך ראש של כטאכולת אדום ג היד כל פ׳ דאטרינן והא ב. שחור בו תוליך אין אדום בדם נתעסקה
 תנן והא אשה נשא שלא כ׳ בן בחור של אצבע כדם דוקא אדום למ״ד פריך והדר ראש, של מאכולת דוקא ומשני בה, תולה
 הוא, מלתא לאו במראה? ממש בשווין אלא אדום כתם תלינן לא אלמא נבעלה. ולא לחופה כשנכנסה ומשני בבעלה תולה

יודעין שאנו אף שבאדוטין אדום אפי׳ וכתם כתם כל שבבעלה במכה וכן גוף של אפי׳ סתם במאכולת דתלינן לגמרא לי׳ דמשטע
ועינינו בעלה ודם גוף של במאכולת תולין למה פריך להכי ד הרבה דיהה ווה הרבה עמוק שזה זה לאדום דומה זה אדום שאין

 שחור וכל באדום אדום כל לתלות נוכל בדמיונו בקיאין אנו ואין לפנינו הבא כתם סתם אבל הכתם, כמו אדום שאין רואות
 לה ואמר כתם ראיתי רבי לו ואמרה עקיבא ר׳ לפני שבאה באשה ה ששנינו כמו כלל דומין שאין לנו שיתברר עד בשחור

הכתם הראיני לה אמר שלא לפניו הכתם הי׳ שלא אע"פי עקיבא, ר׳ וטהרה דם ולהוציא להתגלע שיכולה ביך יש מכה שמא
וצבע רם שאינו בדבר נתעסקה אפי׳ כתם תולין נטי והכי מדמין, שאין אע"פי חולין אלמא דוטין, אם ונראה מכתך דם והראיני

והרי חולין, דלת״ק קצת הוא אדום מקום מכל מטהרין הלל דבית אע"ג תלתן וכמימי צלי בשר כמימי דתנן האי כי ממש אדום
אלא להחמיר אמרו ולא דרבנן דכתמים חולין באדום אדום אבל שחור בה תולין אין באדום נתעסקה “  ..........................“זדי

חנינא כר והלכה הרגה שלא אע"פי פול של כגרים עד אומר אנטיגנוס בן חנינא ר' במאכולת, תולה
חסדא, ב , כדאמר בכלל וגרים ,כגרים עד שתולה לבסוף לו מודה ז גמליאל בן שמעון ר' שהוא קטא דתנא אנטיגנוס בן

 ברוחב עדשים ושלש באורך עדשים שלש גרים ושעור ט. לטומאה ועוד כגרים נקטי ח דגמרא וסתמא הכא בתר דאמוראי
 אין אמרינן גריסים, הרבה בהם יש נצטרפם ואם ועוד כגרים מהם באחד ואין כתמים, הרבה מצאה ואפי׳ י, בוו זו דבוקים

 מצטרפין בשרה על אבל בחלוקה נמצאו אם ודוקא מצטרפין, אין טיפין טיפין יא דאמרינן מטאכולת בא אחד כל אלא צריף
 ידעה אפי מגרים יותר במאכולת תולין דאין ידעה, לא או מאכולת שהרגה יודעת בין בזה חלוק אין מיהו למטה. נבאר כאשר

 גריסין ב׳ של גדול כתם בהם דתולה מאכולת שתי הרגה אם דעתין לעניות לן וחזי יב. קמא תנא לי׳ אודי לא דבהא שהרגה
 דאמר והא משוך. שהוא אע״ג כתורמס עד בה תולה יד פשפש הרגה ואם יג. שהרגה השעור לפי יותר הרגה אם וכן

 הכתם שיהי׳ וצריך כתורמם בו תולה פשפש הרגה לא אפי׳ דאמרו לרבנן דוקא כרחבו, ארכו בעינן בפשפש כתם לתלות בגמרא
 מצוי שהפשפש ובמקים בו. תולה משוך הדם אפי׳ פשפש, בהרגה אלא בפשפש כתורמם תלינן דלא לדידן אבל כרחבו, ארכו
 חיה בהמה שהטה לתלות, יכולה שהיא דבר בכל ותולה .כתורמס עד בו ותולה מאכולת דין לפשפש יש ישנים, בבתים כגון

 אן ישבה אי מספקא אם אבל בהם, תולה טבחים של בשוק עברה או בהם העוסקים בצד שישבה או בכתמים נתעסקה ועוף,
כשם דאי וכדומה, טבחים של בשוק שעברה במה תולה אינה בשרה על כתם נמצא אם אבל תולה. אינה נתעסקה או עברה

בא
אשכול נחל

 דקשי׳ או להם, דפשט ואפשר הביאו לא פוסקים ושאר שסוד כחס בחאכולח חולין אין הראב״ד וכ״כ נ״ט דף ב ע״ב. נ״ה א
 שחור דס אתר הוי דאי הוא דיוק לאו מיהו השחור. הדס אולי תאכולח? דס דלתא וליחש י״ד דף פריך תאי להו

 שלה על ולא שלו על דנתצא כיון מ״ת האי, כולי שכיח דלא אף לשחור, שנועה הוא ופשפש פרעוש דס דלתא פריך הוי מצאה,
 ועוד בגריס תטמא דבכחס די״ל ועוד, תכריס יוחר הדס הי׳ דלתא ל״ק גתי ולהכי אחרתי דאחרותי הוא סברא החיס' כפי׳
 שלא כדי לזה גס לחוש יש להחתיר ת״ת להקל, אחד במקום ב׳ שהרגה דאחרתי אתרינן ולא אחד בתאכולח זה שעור חלינן דלא

 בתאכולת תלינן דלא טמא, בכ״ש אפי׳ בשרה על כחס דס״ל הרתב״ס על לאקשויי ליכא נתי ומה״ט לעזרה. חולין יביא
 דמספקא אלא הגוף על תאכולח דס שאין דברור תשוס לאו בתאכולח? חליכן לא בשרה על תאכולח, לדס וליחש פריך תאי

 לחומרא, טתא בשרו על תתאכולח, בא אי בספק אלתא טהור, בגדה ועל טתא הספק בשרה על ע״ב, נ״ז תדאתר, לרמב״ס ויצא לן
 על נתצא על ד״ת דלתא וליחש הש״ס קושי׳ עקר ודאי מיהו לתיחש. איכא בשרה על אף ודאי לעזרה חולין להביא לקולא אבל

ואב״ב י״ח שבועיח כדאיחא ליסתה סתוך שבעל דמיירי תחניחין בההיא בפרט התקור תן חזקת׳ ודאי פלה על נתצא דאס שלו,
רש״י ממראיתו נדחח פי׳ דיהה טפי, סומק פי׳ עתוק ד י״ט. דף ג וסח• בשעור עליה דנתצא כיון דרבנן וסתות לת״ד אפי׳

בכינה חולה שאינו כ׳ וראב״ן החרותות ס׳ אבל כ״הפ וכ״כ ט ע״ב. נ״ט ח ע״ב. נ״ח ז נ״ט. ו נ״ח. דף ה י״ט. דף
חולין בהרגה לרחב״א דס״ל תשתע יב נ״ט• נדה יא פ״ו. נגעיס י הביאו. לא והפוסקים גריס ולא מגריס פחות אלא
 הלכה שאין ותסיים ביותר תולה ובהרגה הרגה, לא אפי׳ בתאכולח תולה לרחב״א שכ׳ לרתב״ס בפ״ת תצאחי וכן מגריס, יותר

 אבל הרגה, שלא אע״פי גרים שתולה אלא כרחב״א פסק דלא וליתא, לסתירה, זה חשב והתי״ט כרחב״א, פסק ובחבורו כרחב״א,
 דדייק וא בהרגה? יותר חולה שרחב״א תנ״ל וא״ת בזה. לו הודה שת״קלא רבנו וכת״ש כרחב״א ס״ל לא בזה בהרגה יותר לחלות
 חנא ולמה בגרים, שעורא נתי דלח״ק כיון הרגה, שלא אע״פי רחבא״א כגריס עד בה תולה תאכולת הרגה בתתני׳ תנא מדלא

 ובזה תלינן, נתי יותר בהרגה, ותתילא הרגה, שלא אע״פי כגריס עד רחבא״א ה״ק ודאי אלא רחב״א? בדברי דוקא כגרים עד
 הרגה בין רבנן פלוג לא כ׳ הר״אש אבל ע״ב, נ״ח תוס׳ כ״כ יג כרחב״א. הלכה אין הרע״ב מ״ש בזה לפרש ויש כותי׳ קיי״לן לא

 בו רצופה וכינה ועוד גריס בנמצא נ״ט דף מדאפליגי כן שהוכיח ונראה תגריס. יותר תולה אינה לעולם תעט להרגה הרבה
 ואמרינן שכיח מאכולת דהריגת בכינה גריס למתלי רבנן דאקילו תגריס, יותר חולה אינה נמי הרגה ש״מ כינה, בהרגה ולא

 אחת בהרגה דוקא ס״ל ורבנו חוס׳ אבל שהרגה. כשראינו יותר למיחלי וליכא נולד חדש דבר אין הרגה באתת אס וא״כ הרגה,
 גריסין ב׳ בדס נתעסקה הוית שתים הרגה אס אבל הרגה, שמסתמא תולה כגריס אמרינן שתמיד התחדשות, ליכא כגריס שדמו

 לקחן. וע׳ ע״ב נ״ח יד גריסין. ב׳ תולה ה״נ ע״ב, נ״ח כסלע, בו שתולה כסלע צפור בדס נחעסקה או ש״ט בשוק מעברה גרע ונא
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 פחות אפי׳ בשרה שעי* בשרה, על לנמצא חלוקה על כתם בין עוד שמחלק מי ויש א, אשתכוחי לי׳ טבעי׳ חלוקה על הכתם בא

 טטא ספק בשרה על באשה ספקות ג׳ אומר נמצאת אברייתא ג התם דפריך נהיר, ולא ב. במאכולת תלינן ולא טמא מגרים
 היכי טמא ספק בשרה על האי ד, הרוב אחר הלך ובהפיטות ובטגעות טהור, טהור, ספק טמא ספק חלוקה על טטא, טהור, ספק
 ולמטה מחגור אימא בעית אי ומשני טמא? אטאי בשרה על ולמעלה מחגור ואי טהור, אמאי בגדה על ולמטה מחגור אי דמי,

 כגון ולמעלה מחגור אימא בעית ואי לאשתכוחי, בעו חלוקה על אתי מעלמא דאי טמא, בשרה על טבחים, של בשוק ועברה
■בשרה על מגופה דאי אתי מעלטא חלוקה על אישתכוחי, איבעי חלוקה על טעלמא דאי אתי מגופה ודאי בשרה על ה דאודקרה

נמצא קאטר הכי דלטא דטי, היכי פריך מאי טמא, שהוא כל אפי׳ בשרה דעל איתא ואי ו. ואזדקרה הואיל אישתכוחי איבעי
 ודאי אלא ז טהור בגדה ועל במאכולת תלינן דלא טמא ספקו בשרה על ממאכולת, אי מגופה אי ידיענן ולא ועוד מגרים בפחות
טיפין טיפין י מהו כשורה ט מהו כשיר ח ירמיה ר' דבעי טהא למידק איכא ותו לחלוקה, בשרה בין חלוק אין כתם בשעור

דלמא ומפרק גוונא? האי כי לאו מאי טמא טהור ספק טמא ספק דתני מברייתא למפשט ובעי יב. מהו ירכה לרוחב יא מהו
 לא נטי שהוא כל בבשרה אמרת ואי מצטיפין, אין טיפין טיפין אטרינן דבבגד איירי, בבשר איבעיא וההוא יג כרצועה דעביר
 כיון לי׳ מבעי׳• ועוד בגרים נטי והכי ועוד, גייס בעינן נטי בבשרה ודאי אלא טפין? בטפין לי׳ מבעי׳ קא מאי במאכולת תלינן

כהאי בבשרה נימא אי מצטרפי, לא ודאי דבבגד טיפין, וטיפין כשורה כשיר שהוא מקום מאותו דם נטיפת מסדר משונה שהצורה
באיזה כתם הלכך כרצועה דעביד ודלמא אלא קאמר דלא בגמרא נפשטי׳ לא ירמיה דר׳ ואבעי' יד. מצטרפי לא נטי גוונא
טמא ספק בשרה על בברייתא דקתני דבכלל דאפשר בשרה, על מצטרף אחד במקום ועוד כגרים שעור שאין ואף שיהי׳ צורה
טבחים, של בשוק בעברה אף טמא בבשרה ולמטה מחגור דאמרינן והא — ירטי'. ר׳ דקחשיב נינהו הני כל טמא טהור ספק

 טבחים של בשיק ועברה ובבשרה בחלוקה נמצא אם להכי אטטי לאשתכוחי, לי׳ אבעי׳ חלוקה על אתי מעלמא דאי דמלתא טעמא
 טו נזדקרה אם טמאה בשרה על ולמעלה מחגור דאטרינן הא וכן בשרה. על שנמצא מה אף בהם תולה בדם נתעסקה או

 דאטר אע״ג נזדקרה, אפי׳ בו תולה טבחים של בשוק שעברה כגון לתלות יכולה אם אבל אתי, דמעלמא לתלות לו שאין דוקא
 טבחים של בשוק עברה בלא דוקא <:שתכוחי בעי חלוקה על טעלטא דאי אתי, דמגופה באזדקרה, טמאה ולמעלה מחגור בבשרה

 רחוק נטי אזדקרה מ״ט ;בגדיה, על ולא גופה על שבא רחוקה שדעה אף בכתמים נתעסקה או עברה אבל לישנא, האי אתמר
 החגור מן למעלה ונמצא נזדקרה אם וכן ט! להקל ותלינן שקול והספק גופה על החגור מן למעלה שעה באותה שבא לומר

לאשתכוחי. בעי בשרה על בא מגופה שאלו טבחים, של בשוק עברה שלא אף טהורה חלוקה על
 עסוקים או דם המוציא מכה להם ויש בהם ליגע דרכה אם ובעלה בבנה ין תולה זו הרי כתם שתמצא המקומות ובכל ^0

לכלוך שיצא שאפשר פי׳ להתגלע יכולה והיא בגופה טכה לה יש עצמה היא אם שכן ומכל אדום בצבע או בדם

מהמכה
אשכול נחל

 מלוקה שעל בכתם אבל לכתוב דקדק כחס הרואה פ׳ שסוף רש״י דעת שהיא קצת ונ׳ שחמה ור׳ רמב״ס דעת ב ע״ב. נ״ז א
 חשים לוחר גדול ודומק ועוד, גרים בעינן בכחס והול״ל מלקה, על ח״ש הוא יתר שפת נחי בשרה על ס״ל ואי בעינן ועוד כגריס
 להכי טיפין טיפין חצרפין בבשר מ׳ סעי׳ ק״ץ בסי׳ כהפוסקי׳ וס״ל חצטרפין, אין טיפין טיפין ננצטרף, ארוך כחס הברייתא על שקאי
 פרשו ד נ״ז. ג י הוא. יתר שפח דאכחי מליקה, על בכחס חפרש להכי בבגד, נחי דברייחא רישא א״כ איירי בבגד דברייתא סיפא
 בשרה על מגיפה אי אחרינן ולא ש״ט בשיה עברה אפי׳ בגדה על הנחצא הכחס טחא טוחאה, יחי רוב הכחס מציאת קודס אס חום׳
 דאפי׳ רה״פ דעת לקחן )עי׳ לאמוריה עצחה זקפה ה .אתחר לטהרוח דס״ל אפשר פוסקי׳ הביאו לא זה ודין ־ לאשחכוחי, הו״ל

 אלי אחרינן לא חלקה על ולחטה חמגור חצאה אבל ו לאשחכוחי. הו״ל בגדה על אתי חעלחא דאי טחאה ש״ט( בשיק עברה
 דס״ל פית לישב יש ן בשרה. על ולא מלוקה על חקיס חאיתו ונופל רגליה חרמיבה דלפעחיס נחצא, הי׳ בשרה על מגופה

 כטבעת. רציעה ט ע״א. נ״ח ח ספק. ואין בחאכולת בבשרה חידי תלינן דלא דפשיטא חלתא מאכולת אצל בדק הגוף לרחב״ס
 מעורבין טיפין פי׳ יא חצטרף. ארוך כחס נ״ט דף כדאחר וחצטרפין חקרי רצועה דחמוברח מחוברות, שאינן טיפין של שורה י

 לחלוח יש דיוחר בבשרה, והכא הבגד על היינו י״ל חצטרפין אין טיפין טיפין נ״ט דף דאחר ואע״ג כשורה ולא כשיר לא
 עופל ושיחת כאורחי׳ הירך לאורך יג ירכה. לאורך אצא לרוחב שיפלו הסדר זה דאין יב חוס׳. בשרה, מעל הבגד על בחאכולח

 רציעה הא כרציעה, דעביד בבשר, טמא דספק והב״ע חצטרפין אין נחי בבשר לעולם משני מאי א״כ וקשה יד רצועה. ונעשה
 בבשרה דאבעי׳ כרבנו, שפרשו לחים׳ נחי זו וקושי׳ מצטרף? ארוך כתם נ״ט דף כד׳ ועוד כגריס מטמא נחי ובבגד בכך דרכו

 ה״ק אלא מטמא, נמי דבבגדה בבשרה, מטמא זו כחש שצורח מדוש שוס אין באחח כרצועה דעביד דש״ס לחרוצא וצ״ל דוקא.
 זה יספק טהירה דבבגד ש״ט בשוק דעברה דאיירי משוס דנקט ובשרה כדינו, כחס בצורת איירי טחא בבשרה ספק דברייחא

 ס״ל חיס׳ שמפרש תמוהים יו״ד ס״ק ק״ץ הש״ך ודברי .ע״ב נ״ז דף זו לברייתא הגח׳ מפרש והכי בשש״ט תלינן דלא טחא בבשרה
 אבל לחלוקה, בשרה בין חלוק יש הטיפין מצטרפין אי לענין דוקא בהדי׳ הכא פרשו והס טמא, חגריס פחות אפי׳ בשרה על כרחב״ס

 בחלוקה אפי׳ בהא כרצועה דעביד דש״ס לתרוצא תקשי דא״כ הש״ך וח״ש טהור, בבשרה אפי׳ ועוד כגריס ליכא הצרוף בכל אס
 ש״ט. בשוק תלינן לא בבשרה קמ״ל אלא הכחס וצורח שעור לענין כלל נמית לא טמא ספק בבשרה דברייתא ישבנו כבר טמא,
 וזהו טן שס. כדאי׳ ולמעלה מחגור נמצא אס טהורה נחי בבשרה נזדקרה לא שאס טר במגיד. עי׳ לרחב״ס הסוגי' וישוב
 דלמטה חודה אלא קחא אלישנא פליג ע״ב נ״ז דף אימא בעי׳ דאי צ״ל ואין עליו רשב״א מ״ש יחישב רבנו באור ולפי הראב״ד דעת

 להלכה מיהו בשש״ט. חולה מחגור, למעלה אבל בבגדה מצאה חדלא בשש"ט עברה אפי׳ תלינן דלא חמור בבשרה המגור מן
 מחגור מלוקה על וגס בשרה על נמצא אבל ורחב״ס כרשב״א חולין אין בבשרה ולמעלה מחגור ונמצא בשש״ט ועברה באזדקרה

ע״ב. נ״ח יז בעברה. חולין תמיד ולמטה למעלה

 נ״מ
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 שתוכל א בצווארה מכה' לה היתה בגדה. על או בשרה על הדם נמצא בין חלוק ואין יבשה נראית דהשתא אע״ג מהמכה
 אוטרין ואין תולה אינה בה לתלות יכולה שאינה כתפה על המכה ואם בו, תולה תורפה בית כנגד לפנים שהוא כגון בו לתלות

 החגור מן למטה ג מגרים יותר דם טיפי היו ב. למקום ממקום טומאה מחויקין שאץ לפי לשם והביאתו נטלתו בידה שמא
 מגרים פחות העליונים אם אבל החגור. מן דלטטה הנך באו עליונים שבאו ממקום אומר שאני טהורה, מטנו למעלה וגם

 באו, מגופה לא העליונים אוטרין אין נזדקרה אם וכן הגדולים, התחתונים בהם תולין אין מאכולת, בדם ותם לת שאפשר ועוד
 בעליונים, התחתונים תלינן באודקרה אפי' החגור מן ולמטה למעלה נמצאו לבד חלוקה על אם אבל בשרה, על בנטצאו ורומא
 טעלטא דעליונים וכיון ד בבשרה ולא בבגדיה הדם שיגע אפשר אי החגור מן דלמעלה אתו מגופה שהעליונים לטיחש דליכא

החטר מן למעלה אחד טין עליה הי׳ ה רבא כדאטר בעליון תחתון תולין דם מיני בשני ואפי׳ אתו. טעלטא נמי התחתונים
הדין והוא דלמטה, הנך נטי הכי אתי טעלטא ודאי למעלה שנמצא דטין כיון החגור, מן למטה שמצאה הרבה טינין בה תולה

 אי אבל אתי, מעלמא נטי דם האי אמרינן ר דם מראה גם ומצאה אתי מעלטא דודאי שקמה כשרף כתם למטה מצאה אם
בה שיש בתרנגולת נתעסקה אבל אדום, מין עליה מצאה אם לתלות לה אין זה מטין עליה ונמצא שחור בטין שנתעסקה ידעה
אלא בארנו, כאשר הרבה מינים אחד בטין דתולין רבא קאטר לא בתרא ללישנא ברם ואדום. שחור בו תולה דמים מיני כטה
 אדומים או שחורים שניהם אם אלא בעליון תחתון תלינן לא לישנא ולהאי הרבה. טינין בה שיש בתרנגולת בנתעסקה דוקא
 אלא קאטר לא בתרא דלישנא קמא, אלישנא פליג לא בתרא דלישנא דאטרי מרבואתא ואיכא ז. קצת שדומה שנראה וכה״ג

 ומצאה בכתמים, נתעסקה דלא היכא אבל הכי, ומסתבר אחר, מין בו לתלות אין הכתם, וממנו אחד בטין שנתעסקה יודעת אם
 גם מניפה, הם אם לספק שיש אחר ממראה כתמים גם ונמצאו ממנה, שאינו הניכר דם מחגור למטה מצאה או מחגור, למע.ה

 ח. מתני גם נזהרה לא טהני, ידעי ולא נזהרה דלא היכא וכי באו, הספקות גם הטהורים כתמים שבאו ממקום אמרינן בתרא ללישנא
 וישבה עולם קרקע בדקה י דאטר כותי׳ ס״ל נטי דשמואל ט נחמיה כר' טהור טומאה מקבל שאינו דבר על שנמצא כתם וכל

אף דכתטים ס״ל נטי דשטואל אשי רב ומפרש יא בכשרה שתרגיש עד בבשרה שנאמר טהורה עליה דם נמצא ואח״כ עליה

דלא
אשכול נחל

 חלץ אי דחסיפק הגרשוני עבודת חשו' ע׳ ד ע״א. נ״ט ג עחוס׳. בכתמים להחמיר ולא להקל לא ב ע״א. לח א
 בחחחון עליון חליח חלוק הביא לא הרחב״ס מדקרה. לא אס דחלינן איפשע ומרבנו בשרה, על בנמצא בעליון חחחון
 נ״ס דף במכה שתלה ר״ע דהא א״צ, חמש דדומה ז פרש״י. ו חום׳. וכסי׳ נ״ט דף ה כרש״י. הברייתא סי׳ דס״ל אסשר

 ראב״ד. כלל, דמי דלא ידענו אס חיץ הסחס חן חולין ש״ח הכחס, ראה לא שקמה בשרף ור׳ בקילור שתלה ור״ח ע״ב
 עד טמאה שאינה תורה דדין הביאו לא וראנ״ן וסמ״ג ור״אש הרי״ף יא ע״ב. נ״ז י נ״ט. דף ט חולק. ור״ח ראב״ד, ח

 מ״ש תהו חזיא, לא ארגשה ומדלא בהרגשה אלא חזיא לא דאשה חשיס חעלמא כתס חולה למה חטעיס והראב״ן שתרגיש,
 אימרין שאנו ארגשה דלא אף בקרבן וחייבין טחאיס נ״ז דף מח״ש שהוכיח ונ׳ בהרגשה, שבא דס חזקת דא״ב פ״ט רחב״ס
 ה־ס אס והיינו בהרגשה, שבא דס חזקת א״ו קרבן? תביא ואיך הוא ספק אכחי וקשה הוא שמש הרגשת וסברה טעתה

 ולאו ארגשה חשש משוס הראב״ן והיסיף בטעית. ארגשה שלא אמירתה למיחלי דאיכא כמה כל ארגשה, אחרינן מגיפה ודאי
 דס מצאה ולא הרגישה שלא כיון כונתו .כחס ולא בבשרה דס דח״הח כחס חכמיס טמאו להכי הוי ח״ר הרגשת דסבורה אדעתא

 לא ודאי בהרגשה טעתה ושמא חמנה, בא דס שתא חששות דתרי ארגשה, דלא כיון מגופה שבא ניחש ולא טהורה ת ה מ" בפנים
 בא דס חזקת ואצ״ל בלא״ה ח״הח טמאה מגופה בא ודאי אבל מדרבנן, אלא טמאה ואינה טהרה, בחזקת אשה דאיקי אחיינו

 מ״הח טהורה הרגישה שלא בברור ויודעת דעתה נתנה אי מגופה בא ודאי אפי׳ לרמב״ס אבל בהרגשה. טעתה והיא בהיג״ה
 שדס ידעה ולא הרגישה שלא וכל בהרגשה שבא דס חזקת לכ״ע עכ״ס בהרגשה. ולא מגיפה לאי שמא ס״ס יבכתס ל4כשי*ו

 פטורין אמאי לאח״ז דארגשה אי בקרבן וחייבין טחאיס איתיוס שלה על נמצא נ״ז דדף חהא וצ״ע מ״הת. טהורה י־יי-ו• מ•
 בדקה אס וה״ה הוא, ה"ש קסירה ארגשה לא שאמרה ומה ארגשה אמרינן כאיתיוס נמצא ומתרץ קרבן? לתה איגפה לא ואי

 ומצאה הרגישה שלא אף הרמב״ס כ׳ לכך כ״וס וכ' הוא עד הרגשת קסברה ארגשה שלא אף טתאה דס והיציאה בעד לפנים
 וראתה חבחיץ עצתה קנחה אבל עד, בהרגשת טעתה הרגישה לא שאתרה דתה בהרגשה, שבא בחזקה הרי לפריזדר לפייה דס
 קסברה דטעית נ״ז דף ועתים׳ בהרגשה. טעית חשש ליכא אי מ״הת טתאה ואינה עד הרגשת שייך לא בזה בהרגשה פלא דס

 תרגיש אס יודעת ודאי מועט לזמן אבל חכילחין, כבריש חע״לע חרובה בזחן או ח״ר בהטילה אלא שייך לא ח״ר הרגשת
 טהרות עשית לאחר חיכף עצתה שקנחה כגון ודאי טחאוח טהרוחיה בחטאת שבעלה כל פדא בר אחר ע״ב ס׳ בדף וקשה .תדח״

 טהרות אתאי לאס״ז ארגשה דאי טהרות, עשית בשעת ארגשה לא הא הרגשה, דבעינן אתרח ואי עשיה, בשעת דס הי׳ דו״אי
 טעות כאן ואין לפנים בבדיקה ולא איירי עצתה בקנחה דהכא טעתה ואתרינן בהרגשה בא דס דחזקת כאן לותר ואין חלייית,

 אהני ולא הרגשה, בעינן לא מגופה ודאי שהדס כל נראה חזה טיעה? ולא הוא תועט דזחן ליכא נחי ח״ר והרגשת ועד שחש
 כשמואל שפסק כרמב״ס ולא אירגשה דלא כיון מגופה לאו• דאתרינן תגופה, הדס אס בספק אלא בהרגשה שבא דס חזקת לן

 דס חזקת דעכ״פ כיון לפ״ז קשי׳ ואי ארגשה, לא ודאי אפי׳ ע״ב י״ז דף טמא, בפרוזדר הנמצא ודס ארגשה, בלא טמאה דאינה
 נחי בא ודאי עליה שדס אאל״כ המקור, מן ולא מעליה בא הדס ארגפה חדלא בפרוזדר נמצא בדס ניחא בהרגשה בא חקור

 לר׳ הו״ל דאל״כ הרגשה, דל״צ ס״ל נחי אושעי׳ ור׳ דרב ע״ב ס׳ משמע גס בפ״ח. הרמב״ס כמ״ש גיד שיסיע ע״י בהרגשה
 חן הדס ודאי אס הרגשה מצרכי ולא שמואל על מולקין כולס א״כ ארגשה, לא הכא שמש, הרגשת איחור החס לומר: אושעי׳

 שחולקין ראי׳ אץ שסיר כשנעיין אתנס בהרגשה. בא דס דחזקח ארגשה הוי׳ מגופה אי אומרין דאנו נכחס, דאקילו וטעם □מקור,
 מעט שם הי׳ כבר אותיוס שנמצא מה אחרה דמחני׳ כיון פדא בר קאמר ושפיר מ״ט, מקור וס״ו מ״א דף דקיי״לן שחיאל, על
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 נחמיה כר׳ דס״ל טהורה, דם עליה ומצאה עולם קרקע בדקה דאטר והא מדרבנן שטמאה מגופה, לאו לומר וקרוב ארגשה דלא

 חכמים והורו נחמיה כרבי הלכה דרב משמי׳ דרש מתנה רב בר חייא ורב כחטים מקבל אינו טומאה מקבל שאינו דבר כל דאטר
 ודברים לבן בגד על אלא גורו דלא טהורה, אדמומית ניכר דלא לבן שאינו צבוע בגד על כתם נמצא אם וכן א נחמיה כרבי

 לא שלש על שלש בהם שאין מטלניות ועל טומאה מקבלין שאין חרם כלי אחורי על הכתם נמצא אם הלכך טומאה, המקבלים
 טבשרה זובה יהי׳ דם ג ששנינו כמו דרבנן גורה אלא בהם דאין להקל שוטעין ובכתמים ב שחולק טי ויש האשה טטטאין

 רצופה, טטאכולת גרים דחד טלתא דטוכח טהורה, מאכולת בו ורצופה גדיסין שני או ה ועוד גרים עליה נמצא ד. כתם ולא
 חולין אין במועט ששנינו והו ועוד, גריסין שני עליה ונמצא בגרים נתעסקה תלי׳. נטי הכי תלי׳, דבעלטא כיון גרים, ליה פש
 תולה פשפש הרגה אם וכן מאכולת, מדם וחד שגתעסקה מטה חד אמרינן יותר, ולא גריסין שני עליה נמצאו אבל מרובה, בו
 טטאוח, שתיהן כסלע זו ועל כסלע וו על ונמצא כסלע אלא דם בו שאין אחד בצפור שנתעסקו נשים שתי ו . . כתורטם בו

 נתלה שניהם של סלע חצי ויתרון וו על וחציו וו על סלע חצי נחלק תאמר ואם ן בהך תלי׳ בהך יתרה סלע לתלות חוית דמאי
 טבחים של בשוק ועברה ט חלוקים שלשה לבשה ח. . . גריסין ב׳ עלי׳ ונמצא כגרים בנתעסקה שאמרנו כמו מאכולת בדם

 פנים מצר בין חלוק ואין עליו הכתם ובא התחתון ונתגלה נתקפלו עליונים בגדים שני דאטרינן טהורה בתחתון אפי׳ כתם ומצאה
 שנתגלה עד נתקפלו הבגדים כל אמרינן ולא אשתכוחי, בעי חלוקת על מעלטא דאי טטא בשרה על מצאה אבל חוץ מצד ובין

 בדקה, שהרי טהורה הראשונה כתם, מצאה וחברתה לחברתה השאילה ואח״ב חלוקה בדקה בשרה. לגלות שלא דנוהרה בשרה
 בדקה לא ואם י כתם הי׳ לא דידך דגבה ראי׳ הבא לומר דיכולה לכבס צריכה אין השניה דינא לענין אבל טמאה, והשניה
 והניחה שכבסתו אחר לבשתו אם אבל נקי, שאינו בחוקת נבדק שלא חלוק דכל טהורות דשתיהן לן פשיטא שלבשה קודם חלוקה
 ברקתו ולא ופשטתו חלוק לבשה ואם יא. בכוסיהן בשעת חלוקיהן בודקות ישראל בנוח שחוקת הי׳ נקי ודאי מוצנע במקום
 שהגיע יג לנכרית חלוקה השאילה יב. . . . הראשונה באה ואפי׳ טמאות, שתיהן כתם מצאה ושניה לחברתה, השאילה ואח״כ

 השאילה אבל בה. תולה נדחה בעת ישראלית לנדה השאילה או דאתה, לא לה ששאלה שבימים אע״פי ראתה וכבר לראות זמנה
 בדקה אבל בחך, תלי׳ בהך דתלי׳ חוית דמאי טמאות שתיהן כתם ומצאה לבשה ואח״כ בדיקה בלא לה והחזירה נדה שאינה לחברתה

 אלא לה חסר שלא פי אע שלה בשני אפי׳ יום כנגד יום בשוטרת ותולה טהורה, היא כחם מצאה ולא שהפשיטה אחר מהן אחת
 טי ויש מקולקלת. וחברתה מתוקנת היא נמצא שספרה, ימים ו׳ כל שסותרת אע׳פי טבלה שלא שבעה בסופרת וכן טבילה
 אלא תולה ואינה שספרה; יטיס לה ומקלקלת טהרה יטי לספור התחילה שכבר באשה תולה שאינה יד כרבי דהלכה שאומר

אשכול נחל

 ואינו ארגשה דלא אף א״כ התעסקות, בשעת שם שהיה אתרינן נחי אוחיוס בטהרות כשעסקה א״כ ת/ וחייבין זה זמן לפני
 בבית זה שדס זמן דכל ואע״ג מ״ומ בהל׳ הרמב״ס כת״ש בה ונגעה במקור נגע שהדס ערב טומאת טמאה ת״ת נדה טמאה

 טומאה וטמאה מבסוץ, הוא שהקנוח בבשרה, לחוץ יצא כבר ומצאה, עצמה שקנתה כיון מ״ח ע״ב, מ״ב מטמא, לא הסתרים
 במגע הסתרים דנית נהי שס כדאמרינן טומחה משא משום טמאה מ״ת בפנים, חצתה אפי ועוד טמאות, בטהרות וממילא ערב,

 לא במסקנא דס״ל נראה אשי רב ד״ה נ״ת מפרש״י ומסיים נס״ט בזה שהעיר ראיתי זמן אתר מטמא. במשא מטמא לא
 דלא כיון צ״ל מ״הת כתמים ודמטהרין טומאה, מקבל שאינו ע״מ שמצאה מפני כתם שמטהר אלא מהרגשה כלל שמואל איירי

 שמואל תודה ד״ה נ״ת מתום׳ אבל ע״ב. נ״ת במתני׳ ר״ע כדדרש כתם ולא דס הוא גז״ה י״ל או מגופה, דלאו ראי׳ ארגשה
 בשעת עצמה בדקה לא ט״ז בדף דאמר לשמואל נס״ט שהקשה ומה בהרגשה. אלא מ״הת טמאה אינה לשמואל דס״ל נראה

 שנפתח הרגישה אי ק״ץ בסי׳ ונזכר ת״הד ח״ש ולפי דאורייתא וסתות וס״ל שאב״ב טחתה טהורה ומצאה את״כ בדקה אפי׳ וסת
 חסי׳ טהורה דאמר רב7 ח״ט טהורה מצאה ואת״כ בדקה ולא וסתה בשעת הרגישה אס מח״נ קשי׳ א״כ טמאה, לכ״ע מקורה

 הרגשה נלח ודאי ראתה אפי' וסתה, משעת דמטמאה דשמואל ח״ט הרגישה לא ואי כתרדל, לט״ד דתיישינן טמאה כלוס מצאה לח
 ערב טיחתת בהרגשה שלא שבא אע״פי וטמאה ח״הת וסת בשעת לראות דהותזקה אלא קאמר לא דשמואל לישב ויש ת״הת? א״ט

 סי׳א, ו-־ף ע״ב ס׳ א הרגישה. דלא אף מדרבנן אסורה לבעלה וממילא וסת בזמן לרואה שמוחזקת דאו׳ וסתות והיינו דאנ״ב
 חבל דם מגופה שזב שתדע צריכה אמר כאלו מבשרה זובה יהי׳ דס ואמר וחזר זבה תהי׳ כי כתיב כבר ד נ״ת. ג ראב״ד. ב

 כתודחס יש אם בספר: כאן שחסר מה שצ״ל ואפשר חגריס, רתב קטנית חין ו נ״ט. ה מגופה. היא אס תדע לא כתס
 גריסין ב׳ ונמצאו בגרים בנתעסקה אמרינן דה״נ במאכולח, תולה יתר וגריס פשפש שהרגה נחה חולה כתורמס כגרים! ועוד

 וכגריס. כתורמס והול״ל כתורחס חלא תולה אינה פשפש הרגה ז׳ סעי׳ בש״ע כ׳ למה וקשה כ״ז, סעי׳ בש״ע וכן מה״ט דטהירה
 בשניהם. נתלות א״א א׳ מצבע כחש להכי אדום כינה ודם שתור פשפש דס משוס ואפשר ע״ז. שתמה ט״ו ס״ק בס״ט ראיתי כוב

 רוחב גרים שחין צדקה מעיל חשו׳ נגד נכ״וס הכריע וכך ועוד, חגריס גדול סלע דתני אאל״כ שצ״ל: וחפשר חסר ח נ״ס. ז
 חזה. פתיח גרים רוחב וע״כ גודל, שלישי ב׳ סלע וחצי ושליש, גודל שלס סלע נמצא גודליס, ד׳ וטפח טפת שליש דסלע סלע, תצי
 זו ועל סלע תצי זו על בצמצום שבא ואתרמי לשנים נחלקה שנחעסקה שסלע לומר רבנן חקילו לא האי דכולי כ״כ הכרע ואין
 עתוס׳. י ע״נ• נ״ת ט סלע. תצי בו שיש מקום באותו נשיס ב׳ על הדס שנפל ואחרמי מאכולת, דס א׳ לכל וגס סלע, חצי
 טהור, בחזק׳ ה״ה בזאח״ז לשאול בבא טהור וא׳ טמח אחד שבילין ב׳ כדין אומרין אין חברתה, קודס לשאול צ״ל: יב ע״ב. נ״ו יא

 דמקלקלם וע״י הכחש נא שתתנה בחברתה הספק תולה אתה הכא אבל בשבילין, הספק אלא בחברו חולה אינו דשס התם שאני
 אצל היה וכאן נתצא כאן אותרין אין וגס ונקה״כ. ע״ב נ״ת דף ועי׳ טמאות ושתיהן בס״א באו כאלו והוי הראשונה לטהר באת
 תקותוח שבשאר וצ״ע הרמב״ס, כ״ס יד ס׳. דף יג ע״א. נ״ת ועתוס׳ ששכיח לפי זה על תעלה זה לגוף שאין שניה,
 דאינה ע״נ ס׳ לקחן אתל שרב הרחב״ס שטעם ואפשר כרבי. כאן שפסק מלאכי יד להרב ואשחתיט כרשב״ג, פסק

 חולה
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 אטרינן דלא ואמר גמליאל בן שטעון כר׳ הלכתא דפסק לגאון חזינא ברם א. מחברו כרבי דהלכה חברתה של ראיה ביטי

 ואע״ג ג טהורין שדמיה ובבתולה טיהר דם על ביושבת ותולה ב. לא ורבו אביו לגבי אבל חברו לגביה אלא כרבי הלכה
 שלא כחטים מספק חברתה לאצולי אבל בה, אחמירו נפשה דלגכי׳ נהי ד בבתולה ולא ביולדת לא טוהר דם ליכא הוה דבזטן

 בן שטעון ר׳ ומדאטר טתוקנת. וחברתה מקולקלת ה והיא בה תולה וחברתה להו מוקמינן אדינייהו מקולקלות שתיהם יהיו
 שפיר דלאו אע״ג לזיבתה זי״ן ביום טבלה אבל טבלה כשלא דוקא דייקינן מיניה טבלה, שלא זי״ן בסופרת אף דתולה גמליאל

 נקיים ז׳ יושבת אם וכן בה, תולין ואין היא טהורה הדין מצד מ״ט ותסתר, תראה שמא שמיני ליל עד לשמש ואסורה ו עבדה
 לא ועדיין זי״ן סופרת שעדיין בעינן דתרתי עת, בכל לטבול דבידה כיון מקולקלת זה שאין בה תולין אין נמי טבלה דלא אע״ג

 ספירה בימי והיא נדה בימי שחברתה כגון לראות, יותר עלולה שחברתיה כל אלא תולה, טהורה דוקא דלאו לן וחזי ז טבלה
 בימים או ספירה בימי ולבשתו כשהפשיטתו בדקתו ולא גדתה בימי עצמה היא שלבשה חלוק וכן ח בחברתה תולה זו הרי

 שטמאה מאשה חלוק לבשה שאם ט תולה אינה בכתם כתם אבל וטהורה. נדתה בימי הכתם תולה כתם בו ומצאה שגטהרה
 דלא מספק, אלא טמאה אינה שהיא כיון הכתם, בבעלת לתלות יכולה אין כשפשטתו, כתם זה בחלוק ונמצא כתם, שמצאה מחמת
 והיתר, הכתם על יושבת שהיתה בוטן בחלוקה השתא שמצאה כתם תולה אינה עצמה היא וכן בא, ממנה הכתם אם ידענא

 טמאות, שתיהן כתם בו ומצאה ■ארוכה של תורפה בית כנגד מגיעה אם י קצרה של חלוקה שלבשה ארוכה זה. חלוק לובשת
 בלילה החלוק פשטו ואם טמאה, וקצרה החגור מן למעלה הוא דלגבה טהורה ארוכה ארוכה של תורפה לבית מגיע אינה ואם

 שלבשו יב נשים שלש יא. תורפה בית כנגד ובא חוזר שהוא מפני טמאות שתיהן הכתם שנמצא מקום כל בה עצמה וכפתה
 ונמצאת מהן אחת בדקה ואם טמאות כולן כתם עליו נמצא ואח״ב טומאה המקבל דבר על זו אצל זו ישבו או אחד חלוק

 ומצאה הכתם מציאת לאחר ומיד תיכף עצמה שקנחה פי׳ וסת, כשעור עצמה שבדקה והוא מזו, חוץ טהורות כולן טמאה
 טהני לא ובסדקין בחורין שתבדק עד או פניה ותדיח המטה מן שתרד כדי הכתם מציאת אחר שהתה אם אבל טמאה,

 טמאות, ושתיהן טהורה היא טהורה, ומצאה הוה קצר זמן בתוך מהן אחת עצמה בדקה אם וכן טמאות. וכולן אחרות לטהר
 דודאי טמאות, כולן טהורות ונמצאו כולן בדקו ואם טמאה, והשלישית טהורות הן טהורות, ונמצאו מהן שתים בדקו אם וכן

 יותר בהראויה תולה מחברתה לראות יותר ראויה אחת אם אבל שוות כשכולן אמורים דברים במה דטא, אתא טינייהו מחד
 תולה זקנה ואינה זקנה מיניקה, כשאינה תולה טניקה, ושאינה מיניקה עוברה, באינה תולה עוברה, ושאינה עוברה לראות,
ואיכא יד בזו זו תולות אין שוות כולן ואם דמים, בתולת כשאינה תולה דמים בתולת ושאינה יג בתולת זקנה, כשאינה

מרבואתא , ,
אשכול נחל

 בחוקת ודאי היחה שאז טמאה ומצאה הכתה למציאת וסת שטור חיך עצמה האחרת בדקה א״כ אלא שראתה באחרת חולה
 אע״ג בה תולה חברתה אין טמאה שהיא אמ״כ מצאה אה אבל ח׳. חייב בעלה וסת דבשעיר הכתם שנמצא בשעה טומאה
בשעת דאמרינן הכתה בה תולה חברתה טמאה שהיא אח״כ מצאה אפי׳ הר״אש כמ״ש ס״ל אושעי׳ ר׳ אבל טמאה, היא שעתה
סטתה מה מהני ולא בטומאה שמוחזקת בזמן אלא באחרת לתלות שאין ש״מ כרב. וקיי״לן טמאה היתה כבר הכתה מציאת
 )כח״ש טהרה חיוקת לה ויש בטהרה הפסיקה שכבר נקייס לספור שמתחילה בימים הכתם בה לתלות נוכל שלא ומכ״ש טמאה,
הזכירו לא ב ת״ו. ערובין א כרבי. והיינו מ״א( סעי׳ בש״ע כדאי׳ נדה שהיא בחברתה זי״ן הסיפרת תולה דמה״ט רשב״א
נ״ב דף הנזקין פ׳ בגטין שהרי״ף מכנלא אלא הגאון בשם דינא האי אתמר בפירוש דלאו ונראה הגאון, פסק זה בענין פוסקי׳

 חולה שהיא דאף ה ופורש. ב״מ בועל דקיי״לן ד ע״ב. ס׳ ג ורבו. אביו נגד כרבי הלכה דאין גאין האי רב בשם הביא
 שדמיה בה שתולה הטעם ועקר טוהר דם על לבעול שלא נוהגין שאנו אלא הדין מצד טמאה אינה היושבת טוהר, דם על ביושבת
 כטמאה. בלא״ה ונדונית ז״נ שתשב צריכה מ׳ בעילת אחר שהרי מקלקלתו, שאינה תולה, ובבתולה עצמה, היושבת טמאה לפיכך מצויים
 ס״ט ומרץ במקולקל? קלקלה חולין אמרינן וכה״ג כנדה מקולקלת היא בלא״ה נ״מ אחר שהרי בבתולה שתולה פשיטא וקשה
 טהור בחשמ׳ש לילות גר שרואה דם ונל ע״ב ס״ד דף כדאי׳ לילות ד׳ לה יש הדין ומצד עדיין ראתה שלא בנערה מיירי דהכא

 השאילה ואס בז״הז אפי׳ וטהורה ראתה ולא שניה בעילה ונבעלה ז״נ ויושבת ופורש ב״מ בועל בז״הז אבל היא, ד״ב דאמרין
 ששירפה מטעם שני׳ בבעילה ראתה ואמרינן בה תולה ראשונה מבעילה שטבלה אחר הבתולה ולבשחו החלוק בעלת לה

 סומרתנו דלפי ואע״ג טהורה, הדין מצד ראתה אס שאפי׳ כיון שראתה, חזינן דלא אע״ג ע״ב יו״ד דף כד׳ מצוי
 מ״ב. סטי׳ בש״ט לפרש צריכין וכך וד׳ ג׳ פטם שימשה אס תלי׳ לטנין הדין וכן ז״נ. לישב שצריכה לה מקלקל אתה

 מיהו זה. בדין מסופק חש״למ טי׳ ז הלילה. קודם אסורה טבילה אפי׳ ועתוס׳ ספק לידי חבא שלא כדי ס״ז בגמ׳ כדאמר ו
 עברה דכבר אט״ג בה הנשואה תולה טהורה ונשואה היא שלבשה חלוק א״כ טובלות ואין בודקות שאין שלנו דפנייוח נ״ל

 היום. לטבול בידה שאין ממש נדה היא הרי ז״נ ספרה ולא בטהרה הפסיקה שלא כיון מ״מ וסתה מזמן ימים הרבה לפנויה
 צ״ל יג ט״ב. נ״ט יב נ״ז. דף משנה יא נ״ח. י ס׳. דף ט תולה. אינה לספירה הראשונים שבג״י מ״א סטי׳ וטרמ״א .ח

 החלוק ולבשה ומיניקה עבורה בעת בחלוקה כחס מצאה שמס בעצמה נמי תולה כה״ג ונ׳ יד מימיה. ראתה שלא דמים כחולת
 בו ג;חס מצאה ושניה חלוק לבשו שתים אס אבל תולה, ע״ב ס׳ בברייתא דאדכרו בהני דוקא ונראה בו. חולה הזה זמן קודס גס
 חום׳. כמ״ש וסת לו באין תולה אינה וסת לה שיש אשה וכן בה, תולה הראשונה אין שני׳ של וסתה שעת שהגיע אף

 מעט לבשה אס מ״מ נכחם, כחס חולין אין דקיי״לן אף הכחס מצאה ואח״כ ראתה, ולא וסתה שעת לשני׳ הגיע אס מיהו
 כחלוקה כחס חברתה מצאה שהרי חדא בה, לחלוח יכולה שהאחרת לצדד יש כחס, בו גס ונמצא אחד חלוק אחרת עם לכן קודם

 בכתם כחס חולין אין ופוסקי׳ ש״ס מסתימת אבל היא, וסתה שעת שהרי ועוד ממנה שהוא ספק שאין אח״כ ח״ומ שלבשה
 ש״ח בש/ וסיפא וסתה, בשעת שלא הכחש דראתה רישא חולין ובסיפא כחם חילץ אין הברייתא סתירת ס׳ בדף משני ומדלא

דאפ״ה
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כתם למציאת תיכף הראשונות עצמן בדקו אפי׳ כתם מצאת ואחרונה וו אחר בוו נשים ג׳ שלבשו חלוק דאטרי א מרבואתא

וסת שעור טציל ולא החלוק, הפשיטו שכבר הראשונות לב׳ וסת שעור אחר שהוא לפי חברותיה, על מצילות אין טמאות ונמצאו
 שהוא לפי האחרות על מצלת שאו טמאה ומצאה וסת כשעור אחת ובדקה כתם בו ונמצא אחד במקום ישבו או שכבו אם אלא

 עצמה ובדקה כשהפשיטה כתם מצאה האחרונה שאם לרבואתא מספקי לא דבהא לן וחזי ב. קחני לא ולהכי לכולן וסת שעור
בדקה אם וכן בחברותיה ותולה טהורה היא וסת בשעור טהורה נמצאת אם וכן האחרות על שמצילה טמאה ונמצאת וסת כשעור
כולן מהן אחת תחת דם ונמצא אחת במטה ישנות נשים שלש ג. . . . . טמאה ונמצאת החלוק בהפשטת ושני׳ ראשונה עצמה

 וכן חברותיה, על טצלת טמא ומצאה מציאה של וסת כשעור אחת בדקה ואם מתפרדות ולא לזו וו תכופות ששוכבות טיירי ד טטאות
 שהן ומצאו וסת בשעור בדקו שתים אם וכן טמאות, ושתים טהורה היא טהורה ומצאה וסת כשעור עצמה בדקה אם איפכא

 מיוחד מקום אחת לכל ויש נפרדות ששוכבות פי׳ ה, שלחופי וטשלחפי אחת במטה ישנות נשים שלש .טמאה לבד השלישית טהורות,
 החיצונה, תחת טהורה, והחיצונה טמאות, הפנימיות שתים הפנימייה, תחת טמאות, כולן לשתיהן, הסמוכה האמצעית תחת דם נמצא

 ששכבה במקום עליה דרך שלשתן עלו אם אבל המטה, מרגלות דרך שעלו בוטן אימתי טהורה, והפנימית טמאות, החיצוניות שתי
 ואמצעית היא הפנימית, תחת נמצא ואם טמאות, כולן החיצונה מקום על כתם נמצא אפי׳ מקומה, על דרכו וכולן החיצונה
 היא טמאה ונמצאת למציאה וסת בשעור אחת כדקה הפנימית. במקום דרכה לא שהיא טהורה והחיצונה טמאות, לה הסמוכה

 למעלה. שבארנו מה כפי הכל טמאות, וחברותיה טהורה היא טהורה, ונמצאת וסת בשעור בדקה טהורות, וחברותיה טמאה
 כשאינה תולה עוברה ושאינו עוברה בה, תולין מחברתה לראות יותר ראויה אחת אם אבל שוות, בשכולן אמורים דברים במה

למעלה. שבארנו מה כפי הכל וכו׳ עוברה
 טמאה, דם טיפת עליו מצאה ולמחר טטאכולת שטשוטר במקום אלא בכר הניחה ולא ו לה הבדוק בעד עצמה בדקה ^0

 או משוך שהדם בין בזה חלוק ואין טמאה, התשמיש אחר עצמו בו שקינח לו הבדוק שלו עד על דם מצאה אם וכן
 שקנחה ובמקום נקי העד הי' בדיקה שבשעת וכיון מאכולת, אצל הוא בדוק מקום שאותו טמאה רצופה מאכולת מצאה ואפי׳ עגול,

 לספוקי דאיכא ואע״ג הדם, מקום על מאכולת שרצה ואח״ב הוא, המקור ומן שקנחה ממקום בא שהדם לומר קרוב מאכולת, אין
 ט״ט לפניך, רצופה מאכולת שהרי הדם, וטמנה העד על רצופה מאכולת בא קנוח לאחר או קודם אלא הוא, קנוח דם לאו שמא
 לא בירכה דם שנמצא אף טמאה דם עליו מצאה ולמחר בירכה וטיחתו לה הבדוק בעד עצמה בדקה ז. נפיק לא ספק מידי

 נדה טמאה דם מצאה שאמרו במקום לחלק רשות לנו ואין למשוך עגול בין שטחלקין ויש מאכולת, שם שהרגה או אתי .שמירכה אטרינן
ולא

אשכול נהל

 גבי נ״ט במשנה צ״ל כ הוא^הרמב״ס. נש״ע כמותה שפסק א׳ ודעה ורמב״ן, ראנ״ר רשב״א א בה. תולה אין דאפ״ה
 כדקתני טהורות והן טמאה היא טמאה ונמצאת א׳ בדקה קחני; לא כחס בו נמצא ואח״כ זו אחר זו א׳ חלוק שלבשו נשיס ג׳

 נמצחי אס מצילות אין הכתם נמצא ואח״ב בזא״ז שלבשו בחלוק ש״מ אחת, במטה ישנות שהיו נשיס ג׳ גבי ט״ב ס׳ במשנה
 ח מטובו באינה מטוברח בזו זו חילות שדין ראי׳ זה ואין חטפן. החלוק להפשטת וסת שטור לאחר שהוא טמאות הראשונות

 החלוק לבשה והשלישית שצ״ל אפשר ג באחרונה. אלא ראשונה במשנה לה תני לא ואפ״ה קאי, נמי א׳ חליק אנבשו ודאי וכו׳
 ח׳ וכאן בה חולה זו הרי לנדה חלוקה השאילה ט״ב נ״ט כדחנן לטנ״ד השוט וזהו בראשונה או בשני׳ כחולה כחס ומצאה

 באור ! י״ד. דף ו בתום׳. הובא ר״ח גרסת ה וס״א. ט״ב ס׳ דף ד השלישית. שלבשה קודס נדה היתה כבר הראשונות מן
 ומשני הוא? מאכולת דס שמא וליחוש בקרבן, חייבין לאח״ז אפי׳ שלו טל או אותיוס שלה טל נמצא דתנו אהא פריך דבגמ׳ דבריו
 מקום אותו דבדוק כיון קצת הדס מן רחוק סרש״י העד, טל רצופה מאכולת אשתכח אפי׳ וטמאה מאכולת אצל בדוק מקום אותו
 דחוק ולמ״ד רצופה, שהיא בטד אחא הוי מעלמא ומאכולת קנוח קודס בדוק היה העד שהרי מגיפה ודאי הדס דזה לרבנן קיס
 בי רצופה ומאכולת העד על דס נמצא אי בדוק דאמר למאן לרש״י משמט טכ״ל מקום באותו הי׳ מאכולת שמא ספק יש הוא

 ריס חג יותר ני׳ וליח הוא עגול אי דס עליו ונמצא הכר תחת הנתון עד נ״ט דלקמן ותימה בא. מגופה אלא במאכולת תלינן לא
 מקום דאותו נהי הכא, ניחא נחי הכי חמאכולת, העד טל אח״כ בא אלא בטד, דס הי׳ לא קנוח בשעת ואמרינן במאכילח, תלינן
 והדם דם בו הי׳ לא עדיין בו קנחה ש דאחר ניחא מ״מ מאכולת, בו הי׳ לא לה הבדוק זה בעד וכשקנחה מאכילת אצל בדוק
 ת״וח העד בדקה לא הא אתיא? ואימתי לפניך, רצופה מאכילת הרי סיף דסוף הקניח, לאחר ונפלה עליו הרצופה חמאכולת הוא
 י״ל ודאי קנוח קודם המאכולח בו שהי׳ נאמר ואס הדס, שממנה נמי ויתכן קנוח אמר מאכולת שבאה ע״כ א״כ שקנחה אחר
 מתחלה בדוק הי׳ שהעד מה מידי לן כני א לא זה ספק ולסלק רצופה, מאכולת הי׳ שקנחה קודש כבר אלא הדס, בא חקנוח דלאו
 על נמצא לא דמאכולת לפרש אנפשי׳ רש״י דחיק דלהכי ונ׳ ודאי? טמאה בדוק לח״ד משמע דבגח׳ משומר, במקום אח״כ ונחנו

 שהעד כיון המאכולת באה מאץ קשי׳ )ואי נא, מגופה אלא מאכולת דס זה שאין סברא א״כ הדם, מן רחוק קצת רק הדס מקום
 באותו מאכילת אין ודאי ובגופה העד( שהניחה אחר באה החאכולת או בדקה, לא רחוק דבחקום צ״ל ט״כ דס, מכל לה בדוק הי׳

 דחוק מקום אותו למ״ד אבל רחוק, אלא הדס במקום רצופה אינה שחאכולת מחה מוכיחות, וידים היא, ממקור קנוח ודם מקום
 במקום אי מזה היוצא שם. שנחעכה חמאכילת הדס בא עצמה וכשקנחה החיצון בית בבשר הי׳ שחאכולח אפשר מאכולת, אצל

 בא קינוח אחר דלמא הדס בא קנוח ובשעת מקום מאותו ייחר דחי ודאי, לטמא אפשר דאי רש״י ס״ל מאכולת רצופה הדס
 הדם על רצופה דחאכולח וכו׳ לספוקי דאיכא אע״ג כאן רבנו כונת וזה לפניך. היא דהרי קודס מעט או בו שרצופה מחאכולת

 טמא, ודאי רש״י ומ״ש מספק, היינו טמאה, דם על רצופה מאכילת באשתכח אף הפוסקי׳ מ״ש ולפענ״ד מספק. דטמאה וס״ל

 באינו 14
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 ואם הוא קנוח דם דלאו טהורה הדם עגול אם ב הכר תחת והניחו אח״ב בדקתו ולא בה שקנחה בדוק ועד א. בדבר חלקו ולא
 בתחלה הי׳ שבדוק בעד ודוקא הוא, קנוח דדם משהו הוא אפי׳ טמאה הוא משוך אם אבל כתם, משום טמאה מגרים יתר בו יש

 בין קטן כתם עליו תמצא אם חוששת אין משוטר במקום הניחתו אפי׳ בו עצמה שקנחה בדוק שאינו עד אבל הכין, דינא בו וקנחה
 ור׳ ד נדה משום מטמא דרבי חוינן דהא ג כתם משום טמאה משוך ובין עגול בין ועוד כגרים בו יש ואם משוך, ובין עגול
 האשה גבי יוסי, ור׳ מאיר ר׳ תנאי, כהני יוסי ור׳ רבי תנאי דהני וירא ר׳ דאמר ואע״ג לגמרי, מטהר יופי ור׳ כתם משום חייא

 לגמרי, לטהרה לן הוי נטי הכא ה יוסי כר׳ הלכה התם דאתמר וכיון מטהר יוסי ור׳ מטמא מאיר דר׳ דם וראתה צרכיה שעשתה
 כותי; הלכתא נטי ואתטר מטהר לגמרי התם יוסי ר׳ אי אף ותו ו. דוקא דלטא מטהר לגמרי יוסי דרבי לן ברירא לא נטי התם
 בפלוגתא תלי׳ דהכא דפלוגתא וירא דר׳ הא ס״ל דלא לטימר איכא שפיר לה, דמטמאי שיטתא בחד חייא ור׳ רבי קאי הכא

 בדקה ישמעאל ר׳ קומי בעי חטא רב יוסי, רבי בי ישמעאל ר׳ קומי חמא לר׳ משבח רבי גרסינן דפרקין דבירושלמי ותו ז. דהתם
 אבא לי׳ אמר תלמיד, כדברי ליה אמר ט התלמיד כדברי או הרב כדברי שאלני את מי כדברי לי׳ אמר בדוקה? שאינו ח ביד

 צרכיה שעשתה האשה בדין תלי׳ דלא מינה שמע כתם, משום טמאה ס״ל גופא יוסי דר׳ וכיון ע״כ, י ראיה אמר ורבי כתם אמר
 יא. בירושלמי יוסי כר׳ כתם משום טמאה ס״ל נמי חייא דר׳ כיון יוסי כר׳ קייטינן והא בהא הלכך לגמרי. יוסי ר׳ דטטהר דם ומצאה
 ואיכא .שותתת בין מקלחת בין עומדת בין יושבת בין דטטהר יוסי כר׳ קיי״לן יב רגליה טי עם דם ומצאה צרכיה עושה שהיא האשה

 ונמצא הספל לתוך מקלחת אם בעומדת אבל ביושבת, אלא שותתת ובין מקלחת בין מטהר לא יוסי ר׳ אף דאטרי טרבואתא
 ורבנו יג. משם דם וטוציאין למקור דהדרן בשפע, לצאת רגלים מי יכולין שאין הואיל חיישינן, שותתת אם אבל טהורה, דם שם

 ביושבת דוקא טהורה וביושבת נדה, משום אלא טיהר דלא כתם משום טמאה גוונא בכל בעומדת יוסי לר׳ דאף יד פירש חננאל
 לאשתכוחי. לה איבעי הספל שפת על דם, אתי מיא דתטי דבתר איתא דאי בספל, הדם ונמצא הספל תוך ומקלחת הספל שפת על

שטעון אר׳ יוסי ר׳ דמטהר לכתחלה דההיא נטי לטימר דאיכא להם, ולחוש להחמיר יש טו כדבריו בדוכתין הסוני׳ שאין ואף
ין. ספקא ספק דאיכא משום טהורה ענין בכל המים בתוך דם ונמצא צרכיהן שעשו ואשה איש אבל טז. קאי

הימים שבעת לספור שתתחיל קודם טהרה הפסק דצריכה כובה להו דנינן ראיותיהן בכל דירן שנשי למעלה אמרנו כבר
עצמה ובדקה בחלוקה או בגופה כתם מצאה אפי׳ אלא בלבד, בראי׳ ולא דם. מכל נקיים להיות צריכין אלה וימים

בטהרה שתפסוק צריכה כוח כתם על אפי׳ ועוד, כגרים בכתם אית אי מדרבנן טמאה דמ״ט טהורה ומצאה תורפה בבית תיכף

אשכול נחל

 במשהו טמאה משוך שאס מחלקין ורמב״ן הרשב״א א רש״י. על ב״י שהעיר מה ומיושב קצת, רחוק אלא הדס חקוס על רצופה באינו
 טהור עגול אס נ״ח דף דאמרינן הכר תחת והניחתו בדוק בעד לבדקה זה דין שמדמין שטהורה ועוד כגריס בו ואין הדס עגול ואס

 כן, הש״ם מחלק הכר הרוה נתון דגבי כיון רבנו כ׳ וע״ז בסמוך, רבנו כמ״ש כהס כבשאר טמאה ועוד כגריס ואס נדה וס5ח
 למאכולה ודמי׳ ור״אש, רמב״ס טמאה עגול אפי׳ מלוק שאין ש״מ נדה, משוס טמאה דס עליו מצאה סתס אמר בירכה טיסתו וגבי

 טמאה ולרמב״ס ליכא, כהס משיס אפי׳ ולרשב״א הראב״ד, ג נ״ט. ב נדה. לספק בסמוך לי׳ דחשוי הדס במקוס עד על רצופה
 אשי ר׳ מסיק נמי והכי ר״ח, בשס בסמוך רבנו שהביא כמו כתס משוס ולא נדה משוס ו ע״ב. נ״ט ה י״ד. דף ד נדה.

 מסולקת ז כתס. משוס מטמא נמי יוסי דר׳ לומר לנו ויש אחמר נדה משוס יוסי ור׳ דר״מ דפלוגתא הסוגי׳ בסוף ע״ב י״ד
 דס אמ״כ ומצאה פי׳ תורפה, לבית גופה שהטיסה או בירושלמי: ומסיים בדוק שאינו בעד ח הראב״ד. על רשב״א קושי׳ נזה
 ועדיין הירושלמי. הביא הש״ך גס יא נדה. כראיה טמאה י כרבי. או יוסי ר׳ אביו כדברי ט מאי. גופה על או העד על
 מטמא הכא יוסי ר׳ דלירושלמי כיון ול יוסי, כר׳ דס ומצאה צרכיה שעשתה האשה ולענין נדה טמאה כרבי דפסק הרמב״ס נתישב לא

 ימיו דלבסוף יוסי, ר׳ נגד מסברו כרבי הלכה לכללא והדרינא צרכיה, שעשתה האשה בדין זה תלי׳ לא ודאי א״כ כתס, משוס
 מתיבתא ריש רבי כדאמר כרבי דס״ל ש״מ התלמיד דברי לדעת דבעי נמי סמא ורב הכא. חוס׳ כמ״ש יוסי מר׳ גדול רבי היה

 כפרש״י לא אהמר נדה משוס האי אחמר כי אשי רב דמסייס מה לרמב״ס דס״ל אפשר עוד שמעתא. ומסדדי קמיה רבנן ושכיסי
 ה שטתי ל ור״י כר״מ רבי כשטימא שאמר ר״ז מדברי נאיד אשי דרב אלא מטמא, כתס משוס דר״מ ריב״ס אמ״ש דקאי

מטהר נדה משוס יוסי דרבי אחמר, נדה משוס וכו׳ בדוק שאינו בעד עצמה דבדקה האי אתמר כי אנן וקאמר לגמרי, לטהר
לא ע״כ לגמרי, מטהר דהחס אזל לשטהי׳ ל״ל כחס משוס כאן מטמא יוסי ר׳ דלר״א וכיון נדה, משוס ורבי כחס משוס ומטמא

 י״ד. דף חוס׳ יד הר״אש. דעת יג ע״ב. נ״ט יב מסברו. כרבי הלכתא הכא כר״י, הלכה החס אי ואף בזה, זה חלי׳
א״כ נדה, משוס ר״מ כשטימא דקאמר כן משמע י״ד דף לעיל אבל לכתסילה אף מטהר יוסי ר׳ אמרינן דשס דייק בדוכתין טו
צרכיה עשתה אס יוסי ר׳ מטהר דבאשה כיון פריך ע״ב נ״ט בש״ס טז כחס. משוס ומטמא נדה משוס מטהר יוסי דר׳ י״ל

 מבעיא? בתרי מטהר א׳ בספק השתא מטמא ור״ש מטהר יוסי ר׳ דס ונמצא צרכיהן שעשו והאשה האיש ותנא חזר למה דס ומצאה
 משוס טמאה נמי יוסי לר׳ שסבר ר״ת על תיובחא ומכאן לכתחילה, אף קמ״ל לא לכתחילה אבל דיעבד הו״א מרישא אי ומשני
 קמ״ל ס״ס, דאיכא אע״ג ואשה באיש אף דמחמיר ר״ש על דפליג אהא קאי לכחחלה דהאי למימר דאיכא רבנו כ׳ לזה כחס,

 אי אמרינן: הא קשה ועדיין י״ד. דף מתוס׳ וכ״מ מטהר, לא באשה אבל לכתחילה, אף ואשה באיש מטהר יוסי דר׳ בסיפא
 כחס? משוס טמאה בדיעבד אפי׳ ולר״ח מתיר, לחוד באשה אפי׳ בדיעבד עכ״פ משמע דיעבד, הו״א א׳ בספק מרישא

 בדיעבד, מטמא לא ואשה באיש "ס בס הו״א כחס, משוס מטמא אבל נדה משוס ספקא בסד דמטהר (מרישא אי דה״ק: ולל
 מטהר^ יוסי שר' ואשה באיש יחרה משנה קחני להכי בטהרות, להתעסק לה ואסור ס״ס משוס מטהר לא לכתסלה עכ״פ אבל

 מטעם מהני ס״ס דס״ל ולרשב״א ס״ס, משוס ואשה באיש מטהר באשה דמחמיר ר״מ אפי׳ ין בס״ס. מטהר לכחחלה אף לאוריי
דאיכא היכא אבל למקור, ח״ר דהדר מעוטא משוס אלא ר״מ מטמא לא נמי לבדה באשה וצ״ל למעוטי? חייש ר״ח קשי׳ רוב

ס״ס



!07 נדה. הלכות האשכול, ספר
 וספירת בדיקה דיני אבאר ועכשיו א. טהרה הפסק צריכין כתמים סימן בא פ׳ כדאמרינן נקיים ז׳ אח״כ ולספור ראתה ודאי כאלו

 שעד דש שהשמש מקום עד וסדקין חורין בכל מקום באותו לבדוק צריכה לראות שפוסקת ביום ב. הרב מהם דבר שלא זי״ן
 ורך נקי בצמר או בפקולין תהא והבדיקה ד לחוץ יצא שלא אף החיצון בבית מטמאות הנשים כל ותנן ג החיצון בית הוא כאן

 ו שחקי דכיתנא במאני אבל כך כל לבן שאינו סתם בפשתן ולא אדום בעד ולא שחור בעד לא בודקין ואין ה היד כל פרק כדאי׳
 לשבח טוכירין המלך מונבו בית של ז התם כדאטרינן הנר לאור ולא היום לאור תמיד תהיה דספירה בז׳ וגם זו ובדיקה שרי.
 אם מיהו ח, במגלה כדאטרינן הוא ביטמא ספירה ועקר הוא נקיים ספירת משים דבדיקה ועוד ביום. מטותיהן בודקים שהיו

 טהרה בהפסק שצריכה והבדיקה ט. הספירה מימי ימים בקצת כלל תבדוק שלא מטה בלילה שתהא מוטב ביום לו אפשר אי
 אף אלא לבדה לובה לא וו והפסקה נקיים, מז' ראשון יום התחלת של השמשות לבין וקרוב סמוך תהא מעיינה, שנסתם לברר
 פ׳ כדאי׳ כותיים מנהג הי׳ ווה שלם, יום שאינו נקיים וי״ן לחשבון לה עולה אין בטהרה שהפסיקה ויום י. חכמים הצריכו לנדה

 יום בכל עצמה לבדוק וצריכה יב רבא כדדייק אלא חטא בר רמי כדאמר ככולו היום מקצת בוה אטרינן ולא יא התינוקת
 אליעזר ר' בדקו לא ובינתים טהור ומצאו שביעי וביום טהור ומצאו ראשון ביום עצמן שבדקו והזבה הזב יג דתנן נקיים משבעה

 שלא דהא בדיעבד אלא אפלגו ולא כר״א. והלכה לבד שביעי יום אלא להם אין אומר עקיבא ור׳ טהרה, בחוקת הן הרי אומר
 ואחר ימים שבעת וספרה תורה שאמרה ומה יום. בכל עצמן לבדוק דצריכות אליעור ר׳ מודה ודאי לכתחלה אבל קתני, בדקו

 יד, נקיים שיהיו ותחוש תטבול מתי שתדע כדי בעלמא חשבון אלא ויובל כעומר בפה ספירה דבעיא למימרא לאו תטהר,
 מהו? אליעור לר׳ בדקה לא ימים ושאר טהור ומצאו טו שמיני וביום ראשון ביום עצמן שבדקו וזבה וב להו אבעי׳ טו ובגט׳

 דדי סופן, שאין אע״פי תחילתן דלמא או בשביעי, עצמן לבדוק וצריכה בראשון שתתחיל כלומר בעינן, וסופן חחלתן
 עצמה בדקה אם הדין והוא בראשון, עצמה בדקה אם דדי אליעזר ר׳ ס״ל לרב הגמרא ומסיק בראשון, עצמה בדקה אס

 לספירה, בשביעי אלא עצמה בדקה ולא ימים ז׳ לה הי׳ בטהרה שהפסיקה לאחר כלומר תחילתן, שאין אע״פי בסופן
 היא הרי אומר אליעזר ר׳ בדקה לא ובינתים טהור מצאה ובשביעי טהור ומצאה בראשון עצמה בדקה קתני דבטתני׳ ואע״ג

 אלא שביעי וגם ראשון נקט ולא סגי, בשביעי או דבראשון בעינן, יומי תרתי אליעזר דר׳ למימרא לאו טהרה, בחוקת
 כרב דפסקו מרבואתא איכא ין. אליעור ר׳ בעי וסופן תחילתן אמר חנינא ור׳ עקיבא. ור׳ יהושע ר׳ פליגי בהא דאפי'

הי׳ חננאל שרבנו טצינו דוכתין דבשאר ואע״ג לספירה. יח ברביעי או בראשון אלא עצמה בדקה לא בדיעבד אם דדי

 דס להוציא איש דרך אין דקאמר ה״ט בס״ם, אף דחטמא ור״ש גיטין. ריש כדאי׳ ר״מ חיים לא ולהא דמטיטא מטוטא הוי ס״ס
 פרוש כך ע״ב נ״ג נדה א המקור. מן חזקתו מקום מאותו היוצא דס כל וס״ל מצאה לבדה אשה כאלו ונדון הספק בכלל אינו א״כ

 וחוס׳. כפרש״י אלא כן משמט לא הגח׳ ופשטות שתספר, קודם ר״ל טהרה, הפסק צריך כחס הש״ס דברי דא״ב פי״א הראב״ד
 אלא המציאה ביוס בספירה להתחיל תוכל לא ולכך כקייס וז׳ טהרה הפסק צריכין דכתמיס ס״ל מרמב״ס חוץ הפוסקי׳ כל ולדינא

 גס ותסתור, ש״ז תפלוט שמא דחיישינן לקמן וטי׳ וי״ו( )ולדידן ה׳ יוס עד לספור ממתנת אשה שכל ולחומרתנו שלאחריו, ביוס
 בשטח שכ׳ דא״ב פ״ה רמב״ס וטי׳ ע״א. מ׳ שס ד ע״ב. מ״א דף ג הרי״ף. כונתו: ב להמתין. צריכה שמצאה כחס בשביל

 סי׳ והב״י הפרוזדר. חלל לסוף יגיט לא דש שהשמש מקוס לפ״ז שבפנים, ראשו טד מגיט ואינו בפרוזדר האבר נכנס ביאה גמר
 חבדק מזה למטלה דם, שהשמש מקום טד בדיקה מהני מאי לי׳ וקשי׳ הוא, אחד ודא דא והפרוזדר החיצון בית סבר קצ״ו

אלא חקרי החיצון בית לאו ודאי שהפרוזדר טליו השיג ה׳ ס״ס החנוקת פ׳ ומט״מ טי״ש. אפשר דלא ותרץ פרוזדר סוף עד
כפרש״י חיצון בבית דהיינו לפרוזדר חוץ ראשו יצא מ״ב דף דאמרינן מוכחת וראי׳ לרחם שטר כבית שהוא בטבור פרוזדר נקרא

הוא החיצון שבית צ״ל ומ״מ החיצון, בנית אלא מטמא הדס ואין יותר בטומק חגיט שהפרוזדר פרוזדר לאו חיצון דביח לפנינו הרי
החיצון בבית הוי לא ואכתי טמא בפרוזדר הנמצא דם ע״ב י״ז דאמרינן מאי לפרש א״א דבלא״ה הפרוזדר, חן התחתון מקצת

 ע״א, י״ז ה קצ״ד. ס״ס ועס״ט לחוץ כשיצא הוא טמא דם בפרוזדר דס אחרו א׳ נחרוץ שהוציא, ד״ה ט״ב מ״ב וטחוס׳
 ובתים׳ בחום׳ עי״ש ע״ב כ׳ דף ח שם. ן בגח׳. שם ביותר לבנים הס הבלוים ישנים פשתן בגדי ו גפן. צמר הוא פקולין

 דידן לנשי עתה דבטינן טהרה דהפסק ר״ל י וזי״ן. א׳ בבדיות די דבדיטבד בסמוך עי׳ ט שבעה. ד״ה ט״א ס״ט דף נדה
 גדה ס״ח דף ששנינו טהרה הפסק טהרתן קודם טכ״פ צריכות הי׳ נדות היו אס אף אלא זיבה עלי׳ דרמינן חומרא מכח זה אין

 טהורה ומצאה זמן אחר עצמה בדקה אפי׳ בטהרה הפרישה לא השמשות ובין טמאה עצמה ומצאה שחרית ז׳ ביום עצמה שבדקה
 ל״ג, דף יב ס״ט. יא טהרה. והפסק בדיקה בלא נטהרה אינה מ״הת טומאה בחזקת היא דאס ש״ח טמאה בחזקת זו הרי

 בפה שתספר כ׳ בשל״ה יד ע״ב. ס״ח יג לספור. היוס מקצת עדיין שראה, אחר בזיבה, סותר ש״ז תורה אחרה למה דא״כ
 כתובות עתיס' תסתור, שמא לחוש דיש בפה, שתספר דאחר לחאן אפי׳ הספירה על מברכין דלא והא אמור, בפ׳ הרמב״ן כן ולא

 צ״ל יח וז׳. א׳ יוס טצחה לבדוק צריכה ין בדקה. לא ובשביטי טן ס״ט. טו תפ״ט. א״ח ופר״ח טו״ז ט״ב ס״ה מנחות ט״ב
 דפוס בכל הזה היוס טד שנמצא מהן א׳ טל ואטיר המטתיקיס והמדפיסים הסופרים בין מצוי לשי״ן ר׳ בין הזה והחלוף בשביטי,

 אפשר ואיך גלחו. ובשביעי ראשונה הזיה הזי בשלישי הפרה נשרפה בשני היה, ניסן ור״ח א׳: פ׳ זי״ן נשא נפ׳ רש״י
 אלו ותגלחת בשבח, נחי השביעי א״כ היה בשבח בא׳ ניסן שר״ח שמיני פ׳ וריש י״ב פסוק כ׳ רש״י הלא גלחו, בשביעי לומר
 פליג ר״ט ס״ט פסחים דוד ביד ועי׳ שמיני פ׳ ברא״ס מ״ש לפי ודאי שבח. דוחין אין דנגעיס פי״ד עמה הנזכרות תגלחות ושאר

 בשביעי כתב לא ודאי הי׳ בשבת ניסן ר״ח פטמים כמה שפרש בחומש רש״י אבל בשבח. הי׳ שלא י״ל טולס דסדר אברייחא
 גלחו, שניה הזאה ותחת מחנו הזה בשלישי כתוב שלפנינו ובספרי מספרי, זה בדבור דבריו כל הוציא שרש״י יראה והמטיין גלחו.

בשלישי פרה, נשרפה בשני כך: הנוסח דפוסיו בכל הילקוט העתק לפי אבל משובש, שלפנינו וספרי משביעי. מידי כתוב ולא

 הזה ,14*
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 דחתן שאני הכא ג דרב רבי׳ חנינא ורבי ב הרב במקום כתלמיד הלכה שאץ חנינא, כר׳ הלכה חנינא ורבי רב א אומר
 דלא לרב לספק ויש ד. . . . אוקיטנא מי ולאו קאטר דגטרא וסתמא רב בדברי וטרי שקלו ירמיה ור׳ ששת רב דאמוואי

 נוטים ה מחבורתנו יש ובשביעי, בראשון בדקה ולא השבעה באמצע א׳ פעם בדקה אי נמי די אי שביעי או ראשון אלא כעי
 סגי נטי הכא האמצע, בבדיקת לה סגי הכא בדיקה, בעיא והכא בדיקה, בעיא הכא ... ו נדה בהפסקת אמרו שהרי להקל

 לבד, טהרה הפרשת אלא צריכה אינה נדה זבה, לבדיקת נדה מבדיקת ראי׳ שאין ז שהשיב מי ויש האמצעי. בבדיקת לה
 אמצע לבדיקת בסופה או הספירה בתחילת שהיא בשביעי או בראשון דטהני מבדיקה ללמוד אין וגם נקיים, ז' צריכה זו אבל

 אע״ג שחרית שביעי יום בדיקת דמהני בנדה ששמע דרבי חזינן הא מעשה, לעשות נדמה האיך ותו בסוף, ואינה בתחילה שאינה
 ידע לא הקלה בנדה ואס ששי, חמישי רביעי שלישי, שני, ח ליה אבעי׳ אכתי טבילה קודם השמשות בין בטהרה הפרישה שלא

 אף דעתין ולעניות ט. החמורה בזבה זה דבר נפשט האיך אנן ליה, דפשטו עד בדיקה לענין שוין הימים אם טנפשיה
 לא לטח הבאים יטיס להכשיר ראשון וטהני הקודמים ימים להכשיר שביעי מהני אי לן, מסתבר להתירא הגמרא מן ראי׳ שאין

 האחרון שיום מסוף, עדיף אמצעי דיום נראה ודאי ותו שלאחריו, הימים ומקצת שלפניו ימים מקצת אמצעי יום בדיקת תכשיר
 בימים מדם טהורה להיות החזקה בבח מוחזקת היא הרי טהורה ומצאה בשני בדקה אבל שלפניו, ימים בטהרה כך כל מחזיק אינו

 בחי׳ית ובדקה שבעה כל בדקה לא אם לן פשיטא הא מיהו י. דאישתני לן דברירא עד דטעיקרא אחוקה מלתא דמוקמינן הבאים
 לימי כלל חשבתן ולא ספרתן לא הראשונים ימים בשבעה כלל בדקה שלא דכיון יא לספירה ראשון כיום והוי מחני לא וראי

 גלי שביעי ביום בבדיקה סיימה או ראשון ביום לבדוק התחילה אי אבל ימים, שבעת לה וספרה אמרה והתורה נקיים ספירת
 בעינן נמי אליעזר לד׳ דאמר חנינא כר' להחמיר שראוי שכתבו החכמים מן ויש יב כספורין שבעה כל והוי לממני דבעיא דעתה

 אס לומר, שמוסיף ויש מסתבר. והכי יג ושביעי ראשון יום בדקה לא אם בדיעבד אפי׳ להתיר ואין ספורין וסופן החלתן
 בדיקה צריכה האלה בימים נקיים, ו׳ למנות בחי״ת ומתחלת בדקה ולא הראשונים ימים זי״ן עברו בטהרה הפסקה לאחר

 ימים זי״ן עברו אם לא אבל בטהרה, והפסיקה מלראות שפסקה אחר תיכף כשתספר אלא ושביעי ראשון טהני ולא יום בכל
 הפסקה כין ימים יהיו ושלא טהרה הפסקת אחר תיכף שתספר צותה שהתורה שטענו שלא עליו, להשיב צריך ואין יד. הראשונים

טו. נקיים לוי״ן
כל

אשכול נחל

 סע לגטין בחדופיהס ורשב״א רתנ״ן טי׳ א שי״ן. שברביטי הרי״ם חן וטשו טטו והמדפיסים הלוייס. גלחו ברניטי מתנו הזה
 שבס׳ כ׳ קי״א בטשה והסמ״ג רב. נגבי חנינא כר׳ הנכה פסק חננאל פר׳ פכ׳ החכריט בשס ג״כ פהביא מלאכי יד וטי׳ ט״ב,
 חננאל. נר׳ חפץ ס׳ שמיחס אהבה ס׳ סוף מיימוני כהגהת לא ד בטליל נראה מזה כרב. הלכה חנינא ורבי רב פסק חפץ

 בחייו. טמו נחלק דוקא דסיכה פ״ק וטר״ן התלמוד במבוא והנגיד דפסחיס, ספ״ב זה כנל הביא והריף כן, משמט י״ד נדה ב
 דבטי מברייתא בשביטי נמי דדי לרב פריך דגת׳ פי׳ ד תר״ו. סי׳ א״ח טב״י וזולתם ור״אש רי״ף גרסת לפי ט״ב פ״ז יומא ג

 גש״ס דברירא משמט זה מלשין כר״ט, דנרייתא אוקימנא מי לאו הש״ס ומפרק ספורין הוי לא א׳ ביוס התחילה* לא ואי ספורין
 שבדקה נדה ס״ח דף ו הראנ״ד. ה וטר״אש. כרב והיינו בשביטי ודי ראשון ביוס פתתחיל בטי דלא כיון כר״א לאוקמי דליכא
 הרי טמאה טצמה מנאה ימים ולאחר וטבלה טלמה בדקה ולא הפרישה לא השמשות ובין טהור׳ ומצאה ז׳ ביוס שחרית טצמה

 טמאה, ומצאה בדקה ולאח״ז הפרישה נא השמשית ובין טהורה ומצאה טצתה בדקה לנדתה בשניה אפי׳ וחכ״א טהרה, בחזקת היא
 אחרינן בשלי אפי׳ בטהרה הפרישה דאם מנדה, ראי׳ אין בלא״ה ולפטנ״ד ט ט״ב. ס״ח ח רז״ה. ז טהרה. בחזקת זו הרי

 אבל ס״ח, כדתנן למפרט טהרה בחזקת היא הרי טמאה נמלאת אח״ז ואס וטבלה בדקה שלא אט"פי לזי״ן טהרה בחזקת שהיא
אס נראה ת״ת טהרה, בחזקת כהיא טבלה ובזי״ן ימיס בפאר בדקה ולא טהורה ומצאה א׳ ניוס טצמה בדקה סאס נהי בזבה

טהור ומלאה ובשמיני בראשון טצמה בבדקה אלא ט״א ס״ח מבטי׳ לא כאן דטד למפרט, שטמאה טמאה, ונמצאת בשמיני בדקה
חזינן טהיר. מצאו ובשמיני למימר לו למה דאל״ה למפרט דטמאה נראה טמאה בשמיני מצאה אי אבל בדקו, לא ימיס ושאר

הנכנס מטמאינן מ״מ חסר ומצאו כהן אתא דאי מנגט ט״ב יו״ד חולין כדילפינן י בנד״ד. וה״ה לזבה, נדה נין גדול הפרש יש
 טל להוסיף בצריכה יא לפרשו. יש וכמ״ש וטר״אם דהשחא. חזקה בתר ולא אזלינן דמטיקרא חזקה דנתר לבית השבוט תוך
 לזי״ן'נקיים חי״ת ליוס שקודמים ימים וי״ו הני נחשב לא אמאי מפרשים והקשו בש״ט. הוא וכן נקיים, ימים וי״ו טוד ח׳ יום

 בחנוך הוא וכן יב בסמוך. י המחבר בדברי תמצא וישובו טהורה? בשביטי אלא טצמה בדקה לא והקיי״לן שביטי, יוס ח׳ והוי
 בחי״ת אלא זי״ן ביום בדקה ולא בדקה ובשני בדקה לא לספירה א׳ ביום אס ונראה בש״ט. וכן יג באריכות. וטס״ט ר״ז מצוה

 לספק, יש ובחי״ת׳ בג׳ ובדקה וב׳ א׳ יום בדקה לא אי אבל סופן, לשני ז׳ שהוא וחי״ת תחלתן הי׳ ב׳ יום אמרינן שפיר וטבלה
 אי אבל ג׳. יום לבדיקת זי״ן שהיא ט׳ ביום לבדיקה וצריכה ג׳ ליום וי״ו שהוא נמי״ח סופן אין תחלתן, ג׳ יום נאמר שאם

 א״כ קי״א, טשה סמ״ג כמ״ש לבדיקה בדיקה בין ימים מה׳ יותר יהיו שלא בבדיקה וזי״ן א׳ דבטינן דר״ח טטמא טקר אחרינן
 ט״ב ס״ח להו דאבטי׳ מהא ראי׳ וקצת לבדיקה. בדיקה בין ימים ה׳ כאן שאין מהני, נמי וחי״ת ג׳ א׳ יום טצמה בדקה אס י״ל

 דתמיצא יתר, שפת בדקו לא יחים שאר והך מהו? בדקו לא הימים ושאר טהור ומצאו ח׳ ויום א' יום טצמן שבדקו והזבה הזב
 ביום או ב׳ ביים או בינתיס בלקה דאם דקמ״ל נראה אנא טהורה? דלר״א תפורש הרי בדקה דאי בז׳, בדקה בלא שמיירי ידטנו

 מדקדק להכי וז; א׳ כיוס דהוי תהיי חנינא לר׳ דאפי׳ ספק כאן אין לבדיקה בדיקה בין יתיס מה״א יותר לא דטכ״פ ובחי״ת, ג׳
 בטינן לוקא ושבימי דראשון רבנו כמ״ש נהלכה נראה ות״מ לבדיקה. בדיקה בין ימים וי״ו שיש בדקו לא הימים ושאר באנטי׳

אפי׳ נקיים ו׳ לספור פתחחנת זמן שכל מפוסקי׳ משמט וכך טו רשנ״ץ. נחדושי אלא זו דטה מצאתי צח יד קכ״ח. מ״ת כט״ני וט׳

 ימים
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 נדת כימי שנאמר כנדה ויולדת מדתה תהא ימים שכעת שנאמר ויולדת מנדה חוץ א ביום טובלין טבילות חייבי כל מה.
 נקיים שאינם ימים יהי׳ לא כלומר לכולן, אחד אחר תטהר ואחר ימים שבעת לה וספרה דכתיב זבה אבל תטמא, דותה

 אומר שטעון ר׳ סותרת, בינתים ראתה שאם ידענו ומנה תטהר, נקיים ז׳ של אחד מנין אחר אלא אחר תרי הוו דא״כ טפסיקין,
 לירי תבא שלא כן, תעשה לא חכמים אמרו אבל בטהרות, לעסוק טהורה בשביעי שטבלה כיון תטהר, המעשה אחר תטהר, אחר
 הטבילה אסרו שלא ב שאומר טי יש בכרת. הן הרי שמשה ואם טמאות וטהרות ותסתר כך אחרי תראה שמא כלומר ספק,
 מטה ביום טובלות נקיים ו׳ ושומרת נינהו ובות ספקי דכולהו והאידנא בטהרות, ולעסוק הטבילה אחר לשמש אלא וי״ן, ביום

 והא ביום טובלת שפיר היא זבה ואי שתרצה עת בכל לטבול ומותרת נדתה לתחלת טזי״ן יותר עברו כבר היתה נדה אי נפשך
 לשון אלא קאי, אטבילה לאו שטעון, דר׳ משום דשביעאה ביומא טבלו לא רבנן שווינהו זבות כספק דכולהו האידנא ג דאמרינן

 ר׳ מדאטרינן הדעת על עולה ואינו לן. איכפת לא בטבילה אבל ותסתר, תראה שמא בשביעי משמשת שאין כלומר היא, נקיה
 דרבנן משמע ספק, לידי תבא שלא כן לעשות אסור דאמר הוא שמעין ר׳ ד כן תעשה לא חכמים אמרו אכל אומר שטעון
 ר, רעה תרבות וו הרי יום שוטרת גבי ה אטרינן הא דשרי דאמר למאן איכא מי קאי, אתשטיש שמעון ר׳ ואי עליה, פליגי

 אח״כ חזיא דאי ליה, מבעי׳ אסור ודאי לידי תבא שלא אתשטיש דאי קאי, אטבילה משמע □פק לידי תבא שלא דלישנא ותו
 כתב וכך ז תשמש שמא ספק, לידי תבא כך מתיך שמא קאי, אטבילה ביממא, טבלי לא דאטרינן הא אלמא מחייבי, נמי כרת

לא אמרו חכמים אבל בטהרות להתעסק טהורה שטבלה כיון תטהר המעשה אחר אומר שטעון ר׳ דטייתי דבתר יצחק ר׳ הגאון
נדה שבין יום י״א בתוך עיילא ח׳ ביום דם חזי ואי ח' ליל טבלה דנדה יומי ז׳ נפקן כד פי' ספק, לידי תבא שלא כן תעשה
 יו"ד, ליל לערב טבלה בתשיעי חזיא לא ואי תשיעי יום שמור ובעיא קטנה זבה הויא א' יום בהו חויא זיבה, ימי שהן לנדה

 לטבול מדאורייתא דטותרת אע״ג אלמא וטשתריא. לאורתא טבלה יו״ד יום חזיא לא ואי יו״ד יום שמור בעיא בט׳ גם חויא ואי
אחא ור׳ ט. ו׳ ביום גדולה בזבה הדין והוא השמור יום אחר לאורתא אלא טובלת שאינה כתב מקום מכל ח כדתנן ביום

ישראל בנות יא וירא דא״ר כיון נקיים ז׳ וצריכה לבעלה וטשתריא טבלה תמניא נגהי דשבעה לאורתא נדה י כתב משבחא
 יב. טבילה חייבי כל דתני׳ טבילה לה עלתה לא דשכעה ביטמא טבלה ואי נקיים, ז׳ יושבות כחרדל דם טיפת רואות אפי׳ החמירו
 היא, הגונה דטבילה כיון הטבילה, להם עלתה לא טבלו בדיעבד שאם יג זבות ספק שהן שלנו בנדות לומר היא גדולה וחוטרא

 לאסור אין ודאי טעטא מהאי רד בתה סרך משום ואי ימים, ו׳ עברו כבר נדה ואי התורה, מן ביום טובלת שפיר ובה אי
 דדינא אעיקרא אחא דר׳ לן וחזי טן אונסא או צער איכא אי טו בתה לסרך נטי חששו לא דהא ביום, טבלה אי בדיעבד

 השתא מיהו ,לה עלתה לא דשביעאה ביומא טבלה אי שבעה אחר וטובלת נקיים ז׳ צריכה שאינה דאורייתא דנדה למימד קאי
 שמא מחשש אלא ביומא אסרו ולא ביומא, הדין מן וטבילתה כובה נקיים ז׳ בעינן דלכולהו לנדתה בשביעי דטבלה נדה דליכא
ין. ביום טובלת אי טבילה טבילתה למימר.שאין לן לית ותסתר, ותראה תשמש

חרדל כעין מעט על שאף מפרשים יש נקיים, ו׳ יושבות כחרדל דם טפת רואות אפי׳ החמירו ב״י זירא ר׳ דאטר ובהא
בבית הרבה דם תמצא אם דפשיטא לפרש, צריכין כך אלא יח התורה מן מטמא טחרדל פחות דאפי׳ וליתא ז״נ, יושבות

אחר זה ימים בג׳ המקור מן וירד החיצון בבית הדם דאתעכב דאפשר נקיים, ז׳ שיושבות ימים באיזה עצמה בדקה ולא החיצון
מן מאד שרחוק אחת טיפה רואות אפי׳ אלא נקיים, ז׳ וצריכה דאורייתא ובה הויא לנדה נדה שבין יום בי״א כן אירע ואם וה

נקיים, ז׳ צריכות ואין נדות שהן לומר וראוי זה, אחר זה ימים בג׳ אלא המקור מן אחד ביום ירד לא זו שטיפה לומר הדעת
זו, חוטרא טעם רבותינו ואמרו ז״נ. עליו ויושבת משהו יום אחר יום ימים בג׳ הטיפה נעקד כאלו חוטרא עליהן הטילו אפ״ה

 טיפת שלה בשביעי תראה אם אפי׳ נקיים ז' למנות והתחילה גמורה זבה היתה שאס ז״נ לספירת אחת טיפה מביא שלפעמים
ז״נ, צריכה שתראה מה כל על התקינו זה בדבר בקיאין הבל שאין וכיון מחדש, ז״נ לישב וצריכה הכל סותרת הרי כחרדל דם
אם נקיים ז׳ לישב הדין מן וצריכה ותראה תרגיש ובשלישי ארגשה ולא ימים בשני מעט מעט שראתה שאפשר חששו נטי אי

היא
אשכול נחל

 הסר ד ע״ב. ס״ז נדה ג רז״ה. ב וש״ד. קכ״א שבח ס״ז נדה א וזי״ן. ׳6 בדיקת בדיעבד לה מהני מלראות שפסקה אתר רבים יחים
 מגלה ח חוס׳. וכ״כ ן ותסחר. אח״כ תראה שמא שטבלה ביוס שמשה אס ו ע״ב. דף< ה ע״ב. כ״ט נדה אמרינן נמי והחס כאן:

לזבה לילה בטובלת ושוין ע״ב נדה כדאי׳ שמור מקרי לא ראיתה אתר )דלילה התמה הנץ עד תטבל לא יוס כנגד יוס שומרת כ׳
לא מרי״ף שכ׳ קפ״ג סי׳ כב״י לא ט כשר. הסתר עמוד משעלה שעשו וכולן מתרח( יוס מקצת שמור שצריכה טבילה שאינה
ביוס, טבילתן יב ס״ו. נדה יא מוח. אתרי פ׳ י כרבנו. הרי״ף דברי פי׳ המרדכי גס ביום, הטבילה לאסיר שקאי נראה

אפי׳ ביוס לטבול שאסרו ע״ב ס״ז יד ימים. כמה דאו׳ נדה ימי נשלמו וכבר נקייס ז׳ ויושבת יג בלילה• טבילתן ויולדת נדה
 ס״ז טז ביוס. האס חטבל אס טו אסור. לידי ותבא ותשמש שלה ז׳ ביום תטבל נמי בתה דלמא שחסחר, תשש דליכא בשמיני

 דלא משבתא אתא כר׳ לתומרא פסק הראב״ד ובאמת הר"א, פי׳ לזה קרוב שכ׳ רשב״א בשס שמביא קצ״ז סי׳ עב״י ין ע״ב.
 וצ״ל ברשב״א הוא שט״ס בס״ט ראיתי אבל רבנו, הוא הר״א שזה לומר במחשבתי ועלה ז׳, ביוס טבלה אי טבילה לה עלתה
 מסיים דמתני׳ ואע״ג מכן, ובפתוח חרדל כעין אפי׳ בכ״ש ומטמאין ע״א מ׳ נדה יח כרז״ה. רשב״א ודברי הר״א ולא הרז״ה

 ודבר ע״א. מ״ב רש״י וכמ״ש בבשרה זובה יהי׳ דם שנ׳ התיצץ בבית מטמאות הנשים כל ארישא נמי קאי קרי, ובעל אזב הכי
 היחה תומרא דמה נראה זה ואין כחרדל, דם שמראה אף הוא דר״ז שחומרא מפרש יש שב׳ עימדין אין ר״פ בתר״י ראיתי תמוה

ירוק, מטהרין ואנו ירוק שתרדל ידוע הלא ותימה עכ״ל. מטמא כחרדל הנראה שדם נדה במס׳ קיי״לן בהדי׳ דהא הדין חן שזה
מיירי והכא מכן. ובפתוח חרדל כעין אפי׳ בכ״ש ומטחאין מ׳: דף במתני׳ אלא חרדל שעור נדה במס׳ נמצא לא גס

כת״ק שפסקו וכרע״ב ב״י שהביא וח״הד כסח״ק ס״ל סתר״י ואפשר מכמות. אלא וב״ק, זב על דקאי כיון אודס ממראה
 בדף



נדה. הלכות האשכול, ספר 11(1
 לישב ׳,רא בכל להחמיר התקינו לפיכך יום, שוטרת או נדה אלא ואינה א׳ פעם אלא ראתה שלא אומרת והיא זיבה, בימי היא

 וקודם נקיים ו׳ צריכה בו שטמאה כשעור כתם מצאה ואפי' משהו אפי׳ דם טיפת שרואה אשה כל הלכך א. נקיים ו עליה
 הימים סותרת הספירה ימי בו׳ דם תראה ואם למעלה. כמ״ש נקיים ו׳ מספר בו שטחחלת הלילה קורם בטהרה תפסק שתספר
 מפסקת טומאה תהא שלא לכולן אחד אחר תטהר ואחר ימים ו' לה וספרה רחמנא דאמר מחדש נקיים ז׳ וצריכה שספרה
 וסותרת היא רואה ורע שכבת פולטת ג דופן יוצא פ' כדמסקינן סותרת אלה ביטים ורע שכבת פולטת אס וכן ב. ביניהם
 תלמוד מנין ובה נדה אלא לי אין כבחוץ בפנים שמטמאה מלמד בבשרה רבנן דתנו ד מהא כבחוץ, בפנים ומטמא שהוא בכל ומטמא

 אינה ודאי אבל וסותרת. הוי דרואה ה בתראי אמוראי ואסיקו יהיה, לומר תלמוד מנין ורע שכבת פולטת בבשרה, וובה ,ומר
 רואה ורע שכבת דפולטת זי פשיט גופא דאיהו דבריו קבל השיב שלא ורבא ו המא בר רמי דבעי מהא אחד יום אלא סותרת

 תזהר ששמשה אשה לפיכך כבועלה. דדיה א׳ יום אלא סותרת אינה ורע שכבת דפולטת שמעינן ח טהא מיהו וסותרת. היא
 נקיים ז׳ למנות תתחיל לא א׳ ביום שמשה אם כגון ששמשה מיום שלמות עונות שש לה שכלו עד נקיים ז׳ למנות תתחיל שלא

 ורע שכבת שתפלוט לחוש יש ברביעי או בשלישי או בשני למנות תתחיל שאם הלילה, קודם ד' ביום בטהרה ותפסק ה׳ יום עד
 תיכף להתחיל צורך יש ואם תפלוט. שלא לה אפשר שאי ימים ג׳ כל בתרומה לאכול אסורה משמשת ט רבא כדאטר ותסתור

 כבדה ואח״ב וטבלה וירדה ששמשה האשה י כדתנן הורע כל להפליט כדי במוך יפה יפה ביתה את תכבד נקיים ו' בספירת
 שתפלט חיישינן ולא מחני טבילה קודם ביתה את כבדה אם אלמא אח״ב, שתפלט דחיישינן טבלה, לא כאלו זה הרי ביתה את

 החכמים מן ויש יג. לערב בתרומה ואוכלת יב טובלת ומת לישראל שנשאת כהן בת יא דתניא הא איירי ובהכי עוד.
 אלא זרע שכבת פליטת ע״י דסותרת ס״ל דלא אלטא נקיים, ז׳ תוך זרע שכבת תפלוט שלא הזכירו לא שהגאונים כיון שאמרו

 לא שהגאונים ומה לבעלה. נטי סותרת לטהרות הסותרת בעינן, ראיה טומאת מכל דנקיים כיון דבריהם נראין ולא יד לטהרות
 לן נפקא לא לרוב זה ובדין לחון, אשכחן לא וכתמים והבדיקה והפרישה וסתות דיני שרוב לבעלה, להתיר סמך זה אין הוכיח

 שתתחיל קודם שמושה מזמן עונות וי״ו עברו וככר בטהרה להפסיק להן שאפשר קודם ימים וד׳ ג' וסתן למשוך נשים דדרך מידי,
 ליכא וטהא דרבנן, כתם דטוטאת כיון ורע שכבת לפליטת חששו לא שהם אפשר נקיים, ו׳ ג״כ שצריכה כתם ובמציאת לספור.
 דבר טו כותיים בנות פ׳ טדטסקינן לבעלה סותרת זרע שכבת שאין ראי׳ הביאו עוד אתטר. לבעלה דלאו דהו כל סייעתא

 בוי״ן סותרת אינה לבעלה, טומאה גורמת אינה זרע שכבת דפולטת וביון סותר, אינו זיבה גורם שאין קושי אבל סותר הגורם
 סותר אינו זיבה גורם דאינו כיון נקיים, ו' כל מסתירת אלא גורם שאינו דבר התם איטעט דלא ראיה, מזה ואין שלה. נקיים
 ועוד טז. התם איירינן לא סתירה ומהאי קרי, סותר ודאי א׳ יום מיהו הבל, סותר אינו זיבה גורס דאינו קרי נטי והכי הכל

 מיד, טהורה לספירתה השביעי ביום כשתטבל כלומר תטהר המעשה אחר תטהר ואחר ין שמעון ר׳ דאטר מהא ראיה הביאו
 ואינה לשמש תוכל תשמיש אחר דם דראית חששא לאו אי אלמא ספק, לידי תבא שלא כן תעשה לא חכמים אמרו אבל

 תעשה לא דהאי דאפשר חדא ראיה, אין מזה גם שתפלוט. יח רבא בדאמר הוא לודאי דקרוב אע״ג זרע תפלוט שמא חוששת
 שבבת תפלט שמא מחשש נמי נהי ועוד יט הפסול לבית תביאם שלא בטהרות תתעסק שלא הוא אזהרה ספק, לידי תבא שלא כן

 במטה תתהפך שלא אפשר ש״ז, תפלט שמא משוס דאי דם, תראה שמא כחשש חשש ההוא לן פסיקא לא בשביעי, תשמש לא ורע
 מתהפכת כשאינה הערב עד וטמאו במים ורחצו רחמנא כתב כי כ רבא כדאטר פולטת אינה גוונא האי דבכי יום אותו כל תלך ולא

דלא כ' כב טרטרוג יעקב ר׳ והרב כא תפלוט שלא לה שא״א בתרומה לאכול אסורה יטיס ג׳ כל בטתהפכת אבל פולטת, שאינה

תכי אשכול נהל

 ע״ב. כ״ח מגלה רש״י וכ״כ א תרוצא. במד שס בגח׳ כדאי׳ שלקה אלא הוא דאדוס דאפשר הדין מצד בירוק לחלות י״ט בדף
 מהו ש״ז פולטת ל״ג דף ו ואביי. רבא יוסף רב ה מ״א. ד מ״ב. דף ג ס״ח. — ס״ז ל״ז, ל״ג, גמ׳ ועי׳ רי״ף סת5ג ב

 דקיי״לן לטמא ש״ז דין עדיין לי׳ איח דכה״ג ש״ז פלטה ואמ״ב ראתה ימיס ב׳ ועוד ראתה ואח״כ שמשה אס פי' בזיבה, שתסתור
 שמשה אס ראי' כל על ז״נ לישב דמממרו ולמאי ומטמאה, מסרמת לא ש״ז עדיין שלמות עונות שש דשלמי דעד פ״ו, שכת כרבנן,
 כמה דסתרה נמי נהי רבא והשיב כרש״י( זיבה בימי ששמשה באסור לאוקי וא״צ התוס׳ )כפרש ופלטה לספור והתחילה וראתה
 בדף )דחניא א׳ ירס אלא הותר אינו בינתיס קרי וראה נקיים ז׳ לספור שהתחיל זב כלומר כבועלה, דיה שבעה תסתור תסתור,

 זיבה מה אי סותרת, ש״ז אף סותרת זיבה מה הכתיב הקישן בה לטמאה זרע שכבת ממנו תצא ואשר הזב חורת זאת כ״ב
 תסתור א׳( יוס שסותרת א׳ יום טומאתו קרי בה שאמור מה אלא לך אין בה, לטמאה ת״ל ז', כל תסתור ש״ז אף ז׳ כל סוחרת

 ולטעמיך :חמא בר רמי והשיב ביניהם, מפסקת טימאה תהא שלא לכולן, אחד אחר תטהר ואחר לה וספרה רחמנא אמר א׳, יוס
 ביניהם, מפסקת טומאה תהא שלא לטהרתו ימים שכעת כתיב הא ושלאחריו שלפניו הימים ומונה א׳ יום סתר היכא גופא זב

 טומאה כלומר ביניהם, מפסקת זיבה טומאת תהא שלא ה״נ ביניהן, מפסקת זיבה טומאת תהא שלא למימר לך איח מאי אלא
 דף ז מפסקת(. לידה טומאת ס״ל דרבא כן לפרש שהוצרך )עתוס׳ ולידה וזיבה נדה כטומאת לטהרה ימים ז׳ בעלמא הכתוב שהוצרך

 שכבדה יג א׳. יוס ביאה משוס דטמאה יב ס״ט. יבמות יא דמקואות. פ״ח י מ״א. דף ט ל״ג. בדף חמא בר דרמי ח מ״ב.
 וכפרש״י ט! ל״ז. דף טו ורמב״ן. ור״אש תוס׳ כדעת רבנו ושטח ור״ן ראב״ד דעת זו יד עוד. שתפלוט חיישינן לא דחו ביתה אח
 מעשה אחר ברי״ף: כ׳ וכך יט תפלוט שלא שא״א בתרומה לאכול אסורה ג״י כל משמשת מ״א דף יח ס״ז. דף ין ל״ז. דף

 כהכיס. בתורת הוא וכן ספק לידי תבא שלא כן תעשה לא חכמיס אמרו אבל בטהרות להתעסק טהורה שטבלה כיון תטהר,
 תפלוט, לא מתהפכת אינה אס הראב״דידע לענ״ד הראב״ד. שהביא זו׳ ראי׳ נגד אחרינא פרוקי לי׳ דאית ער"אש כא מ״ב. כ

 שתפלוט לודאי דקרוב לי׳ חיפוק דם תראה שמא ביום ותשמש חטבל לא ר״ש אמר למה הק״ל זה, באופן אלא היתר אין אס אבל
ער״אש. ר״ח הוא כב הראב״ד. על מע״מ שתמה רבתי תמיהה תסתלק ונזה ראב״ד. לשון שהביא וער״אש ותסתור ש״ז

 נ״ב
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 דאי משום אי^א קרי ע״י סותר אינו גופא דוב א המפלח בפ׳ אטד הונא רב דהא ורע, שכבת בפליטת סותרת אשה שתהא יתכן

 המלטתו בה, לטמאה ורע שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת זאת דקרא וטעמא זיבה, צחצוחי בלא ורע לשכבת אפשר
 צחצוחי הכל, לסתור הוא דין זרע, שכבת בה ערבה דלא גמורה תיבה הכל, שסותר כויבה ולא א׳ יום כזיבה סותר ורע דשכבת

 בשכבת ספירתו סותר אינו עצמו ובועל כבועלה, דיה ב רבא דאטר וכיון א', יום אלא סותר אינו ורע שכבת בה דערבה זיבה
 בר דרטי אבעי׳ ודאי אלא לחוד, ורע שכבת בפליטת סותרת שאשה נאמר איך זיבה, צחצוחי בה דמעורבי משום אלא לחוד זרע

 כבועלה. דיה אמרינן ובהכי בזרעו, זיבה דטעורבת עסקינן זב עלי׳ שבא באשה בזיבה, שתסתר מהו זרע שכבת פולטת ג חטא
 לפרושי ליכא והתם הויא רואה אמרי אמוראי וכולהו ,,יהי ח״ל מנין זרע שככת פולטת ד תני׳ בהדיא דהא לן נהיר ולא

 ח לאביי קשי׳ ז ולטעמיך ו. . . רחמנא מדאחמור הויא רואה דפולטת ה ראי׳ אייתי דהא דוב זרע שכבת שפלטה דאיירי
 אלא כבועלה דיה ר״ש קאמר לא כאן דעד כבועלה, דדיה כבחוץ בפנים מטמאה אינה זרע שכבת פולטת דס״ל לר״ש אף דפשיט

 אלא לר״ש מטמא אינו זרע שכבת ט לעיל מסיק הונא רב הא הויא, רואה שהוא בכל ולטמא לסתור אבל בפנים לטמא שלא
 דהויא אתי מגופא דלאו ורע שכבת דפולטת אפשר ואיך זיבה, צחצוחי בלא דא״א משום הזב ספירת דסותר׳ וטעמא נוגע משום
 קרי ובעל בזב בעי ר״ש הא לר״ש, במשהו דתטמא לי׳ פשיט האיך ותו בזיבה, נוגע אלא הויא לא זיבה צחצוחי בה יש ואפי׳ רואה
 לשאר אבל בפנים, ורע בשכבת מטמאה שאינה לאיש אשה טשוי דר״ש אף לאביי ס״ל ודאי אלא י, האמה פי כחתימת גופא
 בעל לר״ש אף שסבר או הויא, דרואה מינה שמע אחטור, לא ובנגיעות תפלוט שלא בסיני רחמנא מדאחמור או יש, הפרש טילי
 אשה וגבי רחמנא, אצטרכיה בעלמא שעורא האטה פי כחתימת וההוא רחמנא, להו מטמא ראיה ומשום נוגע משום וזב קרי

 דהיכא אלא כבועלה דיה בזה אטרינן ולא ראיה כשאר במשהו טמאה הרחם, פי כפתיחת לטיטר גוונא בכהאי לשעורי דליכא
 בפליטת שמטמאה מיהיה וילפי אר״ש דפליגי לרבנן וטכ״ש לחוץ, שתצא עד מטמאה שאינה כההוא לבועלה לדמותה דאפשר

 שלא ושמעתי יא . . . שמתו מי פרק דתנן טהא נטי ומסתייע וסותרת. טילי לכל הויא דרואה כבחוץ, בפנים ורע שכבת
 במים ביתם ומדיחים מכבדים החמה לשקיעת סמוך ד׳ וביום לשמושם ה׳ יום עד לספור ממתינים שנשים ומנהגנו דבריו נתקבלו

יב. נקיים ו׳ למנות טתחילין ואח״ב בטהרה והפסיקו עצמן שבדקו לאחר חמים
 אפי׳ דינא והכין עליו, להוסיף לי אין יג ופורש מצוה בעילת בועל הלכתא שנשאת בבתולה יצחק ר׳ הגאון שכתב מה בכל

 נראה וכן יד, ונשאת לראות ומנה הגיע שלא מתנוקת אפי׳ ערק ינאי ר׳ כדמסיים לראות זמנה הגיע שלא בתנוקת
 בלא ודאי עובדא וההיא חודש, י״ב מתוך לילות ארבעה רבי לה שנתן ממעשה טו ושמואל דרב עלייהו חסדא רב טדאקשי

 לקיש וריש יוחנן ר׳ בה הוו כי יז אמר דעולא הא וכן טז בטתניתין כדאי׳ הלילה כל אלא לה אין דבראתה איירי! ראתה
 בתשובת מצינו וכך ופורש. מצוה בעילת בועל הכי בה ומסיימי כרבא מבי תעלה כדטסיק אלא מינה מסקי הוו לא בתנוקת

 בתנוקת, לקיש וריש יוחנן ר׳ הוו דכי דקאמר מהא ודייקו ישיבות בשתי המנהג ושכן יח נטורנאי ורב הילאי רב בשם הגאונים
 כל מתחלה יט שהביא ומה זמנה. בהגיע שכן ומכל איירי לראות זמנה הגיע בלא טינה שמע בבתולה, או באשה אמרו ולא
 נקבעה כיצד מסיים והדר זבה, דיני שהביא כמו הלכה של עקרה שמביא בכך דרכו כ איפכא שמעינן דמנייהו פלוגתייהו הני

 בעילת בועל אמרו הסתמא דם מצאה ולא היטב בדקה אפי׳ עצמה לפרוש שצריך לן וחזי כא. אחרונים אמוראים בימי הלכה
 בהטיה תלינן ולא בתולים דם להן יש נשים דרוב נאבד או ורע שכבת וחיפהו כאן הי׳ בתולים דם טיפת דאטרינן ופורש, טצוה

 שמא ספקא ספק דהוי כג לפרוש צריך אין דם מצאה ולא בדקה אם שכתב מי ויש כב. גובריה דרב שמואל דשאני כשמואל,
 לחלק רצו ולא א׳ פעם אלא אסורו שאין בדבר רבנן דאחטרו להשיב ויש הוי. בתולים דם שמא ראתה ואי ראתה לא באמת

 פלוג לא הלכך בדקה לא אפי׳ ובעל סמיך נמי אידך לחד, אקילו ואי לראות, זמנה הגיע ללא הגיע ובין רואה ללא רואה בין
ואי דם, מצאה לא אפי׳ כאן החמירו למה כד . . . סדינים אפי׳ דאקילו לראות זמנה הגיע שלא בקטנה שואלין ויש רבנן.

משום
אשכול נהל

 הזהיר שהקב״ה פי׳ בסיני קריין אבטלי ו מ״ב. דף ה ט״ב. מ״א ד ט״א. ל״ג ג ט״א. מ״א ט״ב, ל״ג ב כ״ב. א
 גופייהו דזביס זביס, דין נאמר לא דאכתי זבים, הי׳ לא והחס ג״י תוך תפלוט אם טבילה לה מהני דלא אשה אל חגשו אל בג״י

 בטי ומהתם פ״ו בשבת חוס׳ כמ״ש זרט שכבת טל אלא רחמנא קפיד לא התם אלמא תירה, במתן מותרין היו מצורטיס וכן
 דלכל דזב זרט בשכבת אלא סותרת דאינה כר״ת נימא אי פי׳ ז איירי. גרידא בש״ז אלמא בזיבה, סותרת ש״ז דפולטת למילף

 שפולטת ונדה קרי שראה זב כ״ו דף לברכות כונתו יא ס״ז. פסחים י כ״ב. דף ט מ״ב. דף ח כבוטלה. דיה אמרינן מילי
 חגז״ה התשמיש מ׳ טמאה שהיא פליטה בלא אף ותי״ט רמב״ס כמ״ש המשמשת ופרוש טבילה, צריכין נדה שראתה והמשמשת ש״ז

 ואת בקרי, לנוגט ולא קרי לרואה אלא טבילה תקן לא טזרא הרי טבילה צריכה למה ג״י תוך ש״ז שפלטה ונדה מ״א, גדה כדאי׳
,גמ יג ז״נ. סופרות ואח״כ ראיתם מתחלת ימים ה׳ שממתינים ומנהגנו יב הויא. רואה ודאי אלא היא נוגטת ש״ז פולטת אמרת

הר״ן. וכ״כ אמרו גונא בכל ס״ל ט״כ טז שם. בבבלי טו ראשונה. ביאה לאחר ממנה ברח דברכות פ״ב ירושלמי יד ט״ב. ס״ה דף
 בנו, שהי׳ נטורנאי רב לי׳ מדסמיך בסורא מרי רב בן הילאי רב טל שהכונה וקרוב הילאי, מכוני׳ גאונים ד׳ יח ט״ב. ס״ה יז

ומצא בטל והדר מצא ולא בבטל פלוגתא כגון כ הרי״ף. ר״ל יט בסורא. גאון הילאי רב נקרא נכדו וגס תק״מ ד״א סביב וחי
טקר הביא להכי לפרוש צריך אין לראות זמנה הגיט בלא ורמב״ס רי״ף דטת שכתב קצ״ג סי׳ ב״י כדטת שלא זהו כא דם.
 טכ״ל. נהיג דנהיג והיכא טצמו טל החמיר המנהג מחמת לראות זמנה הגיט שלא מחנוקת אפי׳ טרק ינאי ר׳ שמסיים ומה הדין

 דם ומצא בטל ואח״כ מצא ולא בטל ור״ח דר״א פלוגתא גבי לכתיב רי״ף הוצרך למאי רבנו כדברי דאי לפטנ״ד לב״י ראי׳ ויש
 אבל לדידן נפקוחא ואין בגמ׳ כתוב שלא מה צחומרא, אסורא דספק כר״ח הלכתא טהורה: אמר ור״א טמאה, אמר ר״ח
מלאיס שלה סדינים אפי׳ טהורים כתמיה שכל רבנן דאקילו צ״ל כד ראב״ד. בשם הג״מיי טי׳ כג ט״ב. ס״ר כב ניחא. ב״י לפי׳
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 בלא אף דטילתא טעמא ראתה? ולא לראות זמנה הגיע לא שעדיין כיון הוא בתולים דם ודאי מקום מכל תאבה דחיישינן משום
 הגיע בלא אפי׳ חיישינן חמוד ולדם חמוד דם טיפת ויבא המקור נפתח ראשון תשמיש חמוד מחמת חיישינן לראות זמנה הגיע
 לא גדולה שנא לא רבא אמר בפירוש ואמרינן נקיים ז׳ שתשב צריכה ונתפייסה להנשא תבעוה א רבא כדאטר לראות זמנה
 טי יש ב. דם אתי חמוד אגב נטי הכי דם, אתי חמוד ואגב מחמדא נטי קטנה דטהמדא משום מאי טעטא גדולה קטנה שנא

 בידם הוא וטעות זרע. שכבת פליטת ט׳ עונות וי״ו להמתין צריכה ואינה נקיים ז׳ מיד מונה מצוה בעילת אחר דבתולה שאומר
 ופורש מצוה בעילת בועל שאמרו ואע״פי ג. נינהו נקיים לאו זרע שכבת שתפלט לטיהש דאיכא היכא כל נקיים רבנן דמצרכי כיון

 להא לה ומדמי מת באבר עצמו לפרוש שצריך ד שאומר טי ויש חי. באבר לפרוש מותר מקום מכל לרואה, לה דטחזקינן
 כיון כלל נהירא ולא ו. כיון פי׳ חייב מיד ופרש נטמאתי לו ואמרה הטהורה עם משמש היה ה הטומאה ידיעות פ׳ דאמרינן

 לבו מת באבר לפרוש צריך תאמר אם נטי הכי ופורש, נוקפו לבו כן לא ראם נפש בעל אפי׳ ביאתו שגומר ז אשי רב דאמר
 יעלה ולא בבתולה, גם לאסור אתה צריך א״כ ביאתו, לגמור אסור והתם נטמאתי, לאמרה ליה דמדטי ולטעמיך ופורש. נוקפו

 א״צ ביאה בשעת וחבלה צער הרגישה ואפי׳ דרבנן, בתולים דם והכא דאורייתא, נדה דם התם ושאני שאני ודאי אלא לב, על
 ח. אנשים בין והוא הנשים בין הי׳ אלא עמה להתיחד אסור עליה שבא קודם נדה כלתו שפרסה וחתן מת. באבר עצמו לפרוש
 פרש ולא ראתה, חמוד מחמת דשמא קטנה בין גדולה בין נקיים ז׳ שתשב צריכה ונתפייסה להנשא תבעוה רבא דאמר וההוא
 לא הכי לאו דאי דעלמא כנדה ובסופן בתחילתן צריכה ודאי ימים ז׳ תוך בדיקה מיהו טהרה, הפסק צריכה אי יצחק ר׳ הגאון
 כשנתרצית בא חמוד דם טיפת שמא חיישינן אלא ודאי ראתה דלא כיון בעיא דלא אפשר טהרה הפסקת בדיקת אבל נקיים מקרי

 לי׳ אמר יומא, ההוא בתר ימים ו׳ איעכב י חנינא רב בי לברי׳ לי׳ איעסק שרבינא לדבר וראי' ט. בטהרה פסקה ודאי אטרינן
 דאטר איטור לי׳ אמר נקיים, ו׳ שתשב צריכה ונתפייסה להנשא תבעוה דרבא הא מר לה סבר לא לי׳ אטר הכי, טר עבד ט״ט
 קטנה דטחטדא משום ט״ט גדולה קטנה', שנא לא גדולה שנא לא רבא אמר בפרוש לי׳ אמר אטד, טי בקטנה בגדולה רבא
 לא מקום ומכל בטהרה, הפסיקה לא ומטילא איעכב למה ידעה ולא נקיים ז׳ שצריכה סבורה לא היא והשתא מחטדא, נטי

יא. בחני לה סגי והוי אחרים נקיים ז׳ שוב שצריכה רבינא דאמר אשכחן
 תתגרש אלא תשמש לא ואילך מכאן ושלישית שניה ראשונה פעם תשמש תשמיש מחטת דם וראתה נשאת יב רבנן תנו

 אלא תשמש לא ואילך מכאן ושלישית שניה ראשונה פעם תשמש תשמיש מחטת דם וראתה לאחר נשאת לאחר, ותנשא
 שתבדק עד תשמש לא ואילך מבאן ושלישית שניה ראשונה פעם משמשת תשמיש מחטת דם וראתה לאחר נשאת לאחר, ותנשא תתגרש
 ואם המקור מן שהוא בידוע ראשו על דם נמצא ראשו על טונה וטוך מכחול ובתוכו שפופרת מביאה עצטה, בודקת כיצד עצמה,

 ראיתה מדם משונה מכתה דם ואם בטכתה תולה מכה לה יש ואם בוסתה תולה י; וסת לה יש ואם הצדדים, מן שהוא בידוע לאו
 באותו שריטות מסרט פי׳ לה, מבגר אבגורי שפופרת יוצא. הדם שממנה המקור בתוך לי יש מכה לומר אשה ונאמנת תולה, אינה
 שלישית בביאה עצמה ותבדוק יוחנן לר׳ לקיש ריש לי׳ אמר לתוכה. רצוף ופיו אבר של שפופרת שמואל אמר דם? ומוציא מקום

 הכוחות כל שאין לפי שלישי, בעל של ראשונה בביאה עצמה ותבדוק טו שוות האצבעות כל שאין לי׳ אמר יד, ראשון בעל של
 ממנינה אינה דקטייתא ושלישית, שניה ראשונה פעם משמשת תשמיש, מחטת דם וראתה נשאת טדקתני שאומר מי יש טז. שוות
 . החיצון, בבית מעיקרא הדם שהיה ואפשר תשמיש קודם עצמה בדקה לא ודאי תשמיש קודם בדיקה בעיא לא דלבעלה דכיון
 י לבדוק חייבת שוב חששא בה ואית תשמיש אחר שמצאה כיון אבל חכמים, לה שנתנו ביאות ג׳ טמנין אינה זו ביאה להכי

 1דעתין לעניות וליתא ין. תשמיש מחטת דם לרואה תתחזק טקטייתא לבר תשמישים ג׳ ידי ועל תשמיש, ולאחר קודם עצמה
 הטנין, מן ראשונה ראיה ודאי והתם ושלישית, שני' ראשונה פעם משמשת תשמיש, מחטת דם וראתה לאחר נשאת נטי דקחני

 ראשון, בבעל פעמים ג׳ דראתה כיון הראשון תשמיש לאחר וכן יח לבדוק עליה רמי השני עם הראשון תשמיש קודם נטי דהא
 בשעת ראתה אם אלא תשמיש מחטת דם ראתה נקראת דלא לן וחזי טינה. למשמע דליכא אלמא לישנא, בההיא קתני ואפ״ה

ותבדק המטה מן שתרד כדי זמן תוך או יט חטאת חייב שבעלה התשמיש אחר מיד ראתה או הדם שבא שהרגישה תשמיש
דבעלה

אשכול נחל

 שבועות ה ראב״ד. ד והג״מיי. דא״ב פי״א רמב״ס ג הראב״ן. וכ״כ ג ס״ו. דף א ע״ב. ה׳ דף כדאי׳ להס חוששין אין לס
 דישה בלא ועומד עצמו ק שחרוז פי׳ בקרקע צפרניו נועץ אלא כביאתו, לו הנאה שיציאתו חייב, אבר בקושי עצמו שפרש ו י״ח.

 דס״ל חינה שחע ד/ כתובות כדאי׳ האנשים בין ישן הוא כתב מדלא ח ס״ד. דף ז עצחו. יפרש ואז האבר שיחות עד
 )כר״אש נדה כשהיא אף לחופה להכניסה חותר אבל כראב״ד ולא עחה חתיחד לא נחי דביוס ל״ו סי׳ מגלחין אלו בפ׳ כר״אש

 דף י וראב״ד. רחב׳,׳ן דעת ט כתובה(. תיס׳ גובה אס לענין אלא התם אבעי׳ ולא חידי לכל חופה דהוי דס״ל נ״ו כתובות
 אע״פי סופן וקיי״לן עצחה בדקה כשבא ז׳ ביוס י״ל זה, דין ידעה שלא כיון נקייס ז׳ תוך נחי בדקה לא הא קשי׳ ואי יא ס״ו.
 אלא רואה שאינה יג ס״ו. יב לפקפק. יש זו ראי׳ על הרא״ש שהביא הנוסח וכפי ח״ד, סי׳ לעיל רבע כח״ש די תחלתן שאין

 שאפשר טו תצא. ולחה בשפופרת בדיקה יד אחר. פרש לקמן ועי׳ פרש״י לוסת וסת בין בדיקה בלא חשחשח ידועים לפרקים
 בשלישי. אלא מהני לא לרש״י אבל בראשון, אף וחהני לבדוק תוכל תרצה אם משחע לבדיקה תצערך ולא תראה לא שני בנעל

 לברר כדי יח ראב״ד. יז ניאוח. בג׳ להתחזק וצריכה היתה חרובה בכח זו ביאה שחא מביאתו רואה להיות הוחזקה לא טז
 ראשון תשמיש קודם עצמה בדקה לא אפי׳ אפשר או ריעותא בה דאית כיון תשמיש מחמת הוא אס הביאה אחר תראה אם
 חטאת חייב אין דאמת אע׳ג נדה בעל שודאי שנאמר באופן יט בראשון. אתחזקה דכבר כיון הוא ג׳ חמנין דם, ומצאה השני עס
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 תשמיש מחטת דם רואה מקרי לא ב נדה בועלי טומאת בועלה מטמאה דאינו זה זמן אחר אבל א תלוי באשם דבעלה
 בתחילה, נקי והיה תשמיש לאחר בו עצמו שקנח שלו עד על דם נמצא אם מיהו מטומאתה. שנטהרה אחרי לבעלה ומותרת

 אותיום בין מחלק ולא בקרבן וחייבין טמאים שלו על דם נמצא ג כדתנן ראתה תשמיש שבשעת ידוע הרבה זמן אחר אפי׳
 ובתוספתא בטכתה תולה מכה לה יש אם שאמרו כמו ד בו תולה זו הרי האמה מפי דם להוציא הבעל דרך ואם זמן ללאחר
 דם שרואה וכל הללו בשעורים בקיאין אנו שאין ו שאומר מי יש בה. תולה ואשה אדומה זרע שכבת שנינו נטי ה דזבים
 ולכמה המטה מן שתרד כדי לשער בקיאות צריך שאין לדבר טעם ואין תשמיש מחטת דם רואה בחזקת היא הרי לתשמיש סמוך

 פעם אלא תשמיש מחטת רצופים פעמים ג׳ ראתה לא אם לן חזי חומרא. נוסיף ולמה לבעלה אשה להתיר חתרו תקנות
 ובוסתות ן במועד אטרינן נטי והכי תשמיש מחטת רואה להיות נתחזקה נקראת לא תשמיש מחטת רואה אינה ופעם רואה
 בליל כגון תשטיש בשעת קבועות לעתות ראתה אם למילף איכא ומינה וסת, קבעה לא זמנים בסדר פעמים ג׳ קבעה דלא היכא

 כדאטרינן טבילתה לליל לחוש עוד צריכה אינה בו, ראתה לא ואם טבילתה, בליל אחרת פעם תפרוש ראתה לא ובינתים טבילתה
 שתעקר, עד חיישא מיחש בתחלה אבל א׳ בפעם נעקר בר״ח פעמים ב׳ ראתה אפי׳ בר״ח כגון מיוחד ליום ראתה ח וסתות גבי
בליל עוד תשמש ולא טבילה בליל בתשמיש ראיתה הוקבע ראתה לא ובינתים זה בתשמיש וראתה טבילה בליל ג״פ שמשה ואם

אשכול נחל

 בעינן דלא למ״ד א דשגגוח. פ״ה ורמב״ם י״ח שבועית לוסתה סמוך שבעל או לכך מוחזקת אס אלא חטאת ואין ידע דלא
 במתני׳ כדתנן פרושו אלא ע״ב, ס׳ דף וחוס׳ רשב״א כמ״ש דוקא, לאו רבנו דקאמר ותבדק וההיא י״ד, דף כדאי׳ מב״ח חתיכה

 ויש תלוי. אשס ולא נדה טומאת לבעלה ואין הוא זמן אחר אחר בחורין שחבדק עד שהתה דאי בעלמא הדחה פניה ותדיח
 שבעלה זמן דאחר מסקינן י״ד ובגח׳ הרע״ב, פי׳ וכן המטה מן שתרד כדי נמי שכתבו וסמ״ג המרדכי על וכן רבנו על לתמוה

 כדי אבל פניה, ותדיח עד ותטול הכר תחת ידה שתושיט כדי בשעור הוא תלוי, ובאשס מספק נדה בועל טומאת לרבנן טמא
 וחרץ כרבנו, שכתב קפ״ז סי׳ הטור על מתמיהין וכן בועלה. את מטמאה ואינה זמן אחר אחר הוא ותדיח המטה מן שחרד
 מ״מ בקושי׳, סליק שעורא מד בידה ועד המטה מן שתרד וכדי עד ותטול הכר תחת שתושיט כדי דאמר דר״א אע״ג הב״ח

 תוך ולהכי בידה בעד מיירי דמתני׳ המטה מן שתרד דבכדי לחימר ליכא דודאי דבריו, ופרשו כותי׳. והלכחא בחיובתא סליק לא
 דברייתח ול״ל זמן, אמר אמר שתרד כדי זה שעור נקרא דבברייתא כיון זמן, אחר דמקרי טמא הבעל דס מלאה אס זה שעור
 ע״כ וברייתא משנה לשון ולהשוות בידה. עד על לישנא האי קחני דמתני׳ כיון תוס׳ כמ״ש לפרש דהו״ל בידה, עד באין איירי

 ממסרא מסורי ותתני טהור שבעלה זמן, אמר אמר לשעור אלא זמן, אמר לשעור לא המטה מן שחרד כדי מחשב נמי מחני׳ צ״ל
 איירי שניהם זמן, אמר לאחר המטה מן שחרד כדי דממשבי וברייתא דמחני׳ אמת, דר״א דין אעפ״כ מיהו כר״א, ולא כר״ח
 המטה מן שתרד כדי השעור א״כ בידה, עד אי אבל מ״הת. טמא אינו בועלה ולהכי אחריו להושיט ולריך בידה העד שאין

 כמחוקמא קיי״לן דודאי אמרו, דכמתניתין בפשוט ולענ״דיתישב כר״א. הוא שעורא חד עד ותטול הכר תחת תושיט והשעור ותדיח
 חמת שתושיט כדי זמן אחר במתני׳ נשנה דאס למתני׳ מחסר דלא פרש רשב״א אבל ערש״י, מחסרא מסורי דאמר חסדא דר׳

 וידענו שתושיט, כדי מספק טמא שבעלה הזמן משך אמר כבר המטה, מן שתרד כדי הוא אמר אמר קחני: הדר למה הכר,
 שלה על נמלא דמחני׳ פרושא הכי ודאי אלא בועלה( שמטמא אמד דין מע״לע כל לר״ע )ואי טהור בועלה זה זמן אחר ממילא
 מטמאה אינה ואמרו ר״ע על רבנן שמלקו זה שעור של זמן אמר איזה תני והדר הזה, הזמן פרש ולא טמאיןמספק זמן לאחר

 הכי דינא מע״לע כל דהא קאתי, אנפשי׳ לגלויי לאו זה ושעור מע״לע, עד פניה ותדיח המטה מן שתרד כדי מששהתה בועלה?
 זמן אמר אמר וחמלת זה זמן אמר שסוף בועלה, מטמא זמן אמר ברישא דתני מה לגלויי אלא ליה, כדאי׳ ולמר לי׳ כדאי׳ למר
 שחרד כדי שהתה הוא, זמן בתוך ותדיח מ״המ שתרד בכדי שהתה לא בברייתא וכדקתני ותדיח המטה מן שחרד כדי שהתה אם

 ותדיח המטה מן שתרד כדי זמן תוך כתב לא שהטור דמתני׳ לישנא הטור נקט שפיר והשתא עכ״ל. הוא זמן לאחר ותדיח מ״המ
 כיון כן ומוכח דמתני׳, זמן תוך עדיין וזהו ממנו שזב מילון בבית לח דבר מרגשת ח״המ שחרד וברגע מ״המ, שחרד כדי אלא

 עד ליטול שצריכה בלי הדס שמרגשת להדיח צריכה מינה אס מינה ותדיח, מ״הת שחרד כדי הוא זמן אחר אחר אמרה דמתני׳
 נקט דלא והא ותדיח. קאמר לא ולמה שתרד כדי שעור מביא למה הטור על ב״י קושי׳ ב׳ ומסולקות הוא. זמן תוך עדיין ולבדוק
 זרועה, להאריך וצריכה קרוב ולפעמים רחוק הכר לפעמים כ״כ מסוייס שעור זה שאין הכר, תחת ידו שתושיט כדי שעור הטור

 מספק, וטמא זמן תוך ותדיח מ״המ שתרד כדי שהתה לא דקחס ברייתא לי׳ ומסיע מסרס. שעור המטה מן שתרד כדי אבל
 הוא, זמן אמר ותדיח שתרד כדי שהתה למיהדר למה וקשה מע״לע. עד וכן הוא זמן אחר ותדיח מ״המ שחרד כדי שהתה

 שאס לאשמועינן זמן אחר ותדיח מ״המ שחרד כדי שהתה קחני הדר מש״ה אלא הוא, זמן אחר שהתה זמן, תוך שהתה לא לימא
 אס אבל תלוי אשם חיוב זמן תוך הוי שזב הרגישה מ״המ שירדה בשעה כגון לקנוח עד שלקחה קודס ח״המ שתרד בכדי מצאה

 י״ד. דף ג ט״ו. דף במע״לע דרבנן מגע טומאת אבל ב כפרש״י(. זמן אמר אמר )ופרושו הוא זמן אחר ומצאה, הדיחה
 בעד נמצא תשמיש ובשעת האמה מפי דם לצאת שרגיל מי כ׳ סעי׳ ק״ץ בש״ע וכ״כ הרשב״א בשס כן הביא ק״ץ ס״ס הב״י ד

 האמה מסי דם להוציא דרכו שהי׳ איירי מעשה דהאי משמע אבל רשב״א, מחשו׳ והוא נבעלה תולה דם שלו( בעד )ומכ״ש האשה
 קרי ראה אס אבל דתולין, נראה וחשבו״י לספק, יש מ״ר הטלת בשעת אלא מוציא אינו אס אבל מ״ר, הטלת בשעת שלא אפי׳

 כ״ה ר״ס שמואל בית עי׳ זרע ולהוציא לבדוק רשאי אס הוא, ספק ואס דס, רואה שתן בהטלת אס אף בו לחלות אין ודאי האדיס ולא
 גהמא מייתינן נסתס אס וספק בעטרה נקב גבי ע״ו ביבמות דאמר חהא ממנו הדס אש לראית זרע להוציא דמוחר ראי׳ דאייתי

 מצאנו ונח ראב״ד ו דזביס. מפ״ב הביאה ק״ץ ס״ס בבד״ה גס ה לדמות. ויש ומסיים זרע שיוציא כדי פוקרא אבי ומנימין ממימא
דף ח מועד. חקרי לא סירוגין ושח אין חס נגח ולא שור נגח שור ראה ל״ז נ״ק ז כוחי׳. פסק ורמ״א הראשונים בין מבר לו

ס״ד! 15
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 בעונות תשמיש מחטת ראתה אם כלומר בוטחה, תולה וסת לה יש אם תני׳ נטי והכי א מוארת היטים בשאר אבל טבילה

 לבעל להתירה טחני לא שפופרת ע״י דבדיקה האומרים צרפת טחכטי יש ב. אלו בעונות עוד תשמש ולא בוסתה תולה קבועות
 כיון נאסרה שלישי לבעל שאפי׳ שהוסיף טי !ויש גאון סעדי׳ רב בשם שטענו וכך ואילך וטשלישי לשלישי אלא ושני ראשון
 מוציאה אינה הוחזקה ג׳ של וכוחות דבאצבעות כיון שפופרת אבדיקת סטכינן לא תשמיש מ׳ רואה להיות הוחזקה כבר ג׳ דלכל

 אלא ושני ראשון בבעל שאמרו כמו לאחר ותנשא ותבדק שתתגרש עד בשלישי אמרו דלא לן נהיר ולא ג. זו מחזקה שפופרת
 לראשון אלא ד, לו הותרה בבדיקה אלמא שתבדק עד תשמש לא ואילך מכאן תשמיש מחטת דם וראתה לשלישי נשאת אמרו כך

 כסה כל שפופרת אבדיקת ושני בראשון סמכו דלא טעמא לן וחוי ה. בגט׳ דייקינן והכי קייטא קטא באסורא אפשר ולשני
 תשטיש חמוד מחטת שמא דחיישינן וישנה, יבעל לא נפש בעל נלמד כולם טדברי ו וירא ר׳ דאטר טהא אחריתא תקנתא דאיכא
 דלמא כדאטר חיישינן לא נשים דבסתם טעטא היינו לטהרות, ההיא תני׳ כי ושונה בועל השיב דרבא ואע״ג דם, ראתה ראשון

 מתירץ לא להכי ראתה תשטיש חמוד מחמת דלטא לחוש יש ודאי תשטיש מחטת פעמים ג׳ דראתה היכא אבל ופורש, נוקפו לבו
 התירו עגונה תקנת משום ברם לרואה, להן שטוחזקות אצבעות כהני זו באצבע חמוד דליכא שפופרת בדיקת ע״י ושני לראשון
 ואכתי ושלישי שני ובעל ראשון בעל עם וג׳ ב׳ א׳ פעם משמשת אטרינן דהכא לן וקשי׳ ז. אחריתא תקנתא דליכא כיון לשלישי

מםפקינן
אשכול נחל

 שחים או א׳ פעס ראתה אס אבל לילות. בשאר ולא לטבילה הקרובה בלילה ופעולתה גרמא טבילה דאמרינן א ס״ד.
 הרביעי, טבילה בליל ומותרת הטבילה פעולת עקרה בו ראתה ולא השלישי טבילה בליל; מבעלה עצמה והפרישה טבילתה בליל
 ותשמיש טבילה צרוף שיש ׳7 פעס וליסש שלישית פעס ראתה לא ולכך בצרופם פעלו ותשמיש טבילה דלמא קט' ואי

 עוקרתה והרי בטבילה הכל מתתלה תלינן זה דלענין ול יסדו. שניהם בבוא אלת נעקר דאינו והימים הגוף וסח בכל אחרינן דכה״ג
 ב׳ בליל אסורה תהא למה ודאי קשי׳ לבעלה דאסורה שמשה לא ובינתיס טבילה בליל רצופין ג״פ ראתה אס מיהו ס״ט. וכ״כ

 טבילה בלילי ג״פ ראתה אס למה להקשות שיש ומכ״ש וכוסה, יומה בטל טבילה ליל שעבר וכיון גרמה טבילה נמי גימא לטבילתה,
 אס נמי נימא י״ד< ס״ק כטו״ז ולא מותרת לילות בשאר )אבל טבילה בליל תמיד לה דאסרינן ראתה ולא שמשה ובינתיס רצופין

 כל וצ״ל ? טבילה בליל אף ולהבא מכאן תשתרי גרמה, לא דטבילה דסזינן ראתה ולא שמשה שלא ו׳ ה׳ ד׳ טבילה בלילי הפסיקה
 אבל סששא. להאי דעקרה טבילה בליל ראתה לא פ״א אס ודי בטבילה תלינן טבילה, בליל מ״ת רואה ג״פ הוסזקה שלא זמן

דמי טבילה, בליל צהתירה תראה לא טבילות לילי כמה אס מהני לא ראתה, לא שבינחיס אף טבילה בליל מ״ת רואה הוסזקה
רצופין ג״ס ראתה אס נמי ומה״ט טבילה, בלילי אסורה להכי גרס, טבילה בליל ראשון תשמיש דלמא גרמה לסוד דטבילה יימר

סי אבל טבילה, מ׳ ונא הוא תשמיש מ׳ דאמרינן לעולם אסורה יו״ד סעי׳ רמ״א כמ״ש ביניהם היתר תשמיש ואין טבילה בלילי
ואי ורבנו. וס״ט כ״ופ כמ״ש רמ״א איירי ובהכי טבילה, ללילי אלא נאסרה לא ראתה, שלא טבילה דלילי ג״פ בין היתר תשמיש

 בטבילה,. תלינן דלא קמ״ל שאסורה, היתר תשמיש ואין טבילה לילי בג׳ רצופין ג״פ ראתה אס פשיטא רמ״א קמ״ל מאי קשי׳
 לכאורה לוסת. וסת בין בדיקה בנא ומשמשת בוסת תולה לפרקים אלא תשמיש מ׳ שעה כל רואה אינה אס שכ׳ כפרש״י ב

רצופים דס״ל כר״הפ ודלת בינתיס היתר ביאת מהני לא תשמיש לראיות ונכר ברור וסת להמציא יכולה אינה שאס מדבריו משמע
פ״א ראתה אס כונתו אבל רצופין דבעינן מודה דרש״י וליתא מנטובה, מסכמי לא׳ ארי׳ גור בספר כן שדקדק ראיתי זשוב בעינן,

 סיישא לא דבקפיצה אע״ג ראתה, שמא ד׳ פעס ששמשה אסר עצמה לבדוק צריכה ודאי ראתה ושוב ראתה לא ואס״כ תשמיש מ׳
כ״וס דקדק וכך מזה רבינא( ד״ה כ׳ בכורות )עתוס׳ גרע ודאי תשמיש מ׳ מעשה, אונס ע״י אלא הגוף וסת דלאו כיון בפ״א,

לשמש צכתסלה לה אסרינן דלא לענין היינו אונס, ט״י דבא כיון הגוף מוסת גרע דמ״ת ל״ה ש״ך,ס״ק ומ״ש ראב״ד. מדברי
 שראתה כגון זו לראי׳ וסת קבעה אס לרש״י וס״ל ראשון, בתשמיש שראתה כיון בדיקה צריכה ודאי ששמשה לאסר אבל ב׳ פעס
 אבדיקח רש״י קאי ולא א״ת, בדיקה בלא בר״ס שראתה אע״פי בסודש ב׳ יוס לשמש מותרת ראתה לא ובנתיס בר״ס ג״פ מ״ת

 לבעניס להתירה שפופרת בדיקת מהני דכא אזיל לשיטתי׳ אפשר רצופין בעינן דלא ס״ל דרש״י נאמר אס אף מיהו שפופרת.
 אפי׳ ג״פ מ״ת ברואה ה״נ האבר(, לכס ברורה ראי׳ אין שפופרת בדיקת ה״נ שוות, הכוסות כל אין דאמרינן )דכמו לג׳ אלא הראשונים
 ואין נמי, ולסומרא מרובה, בכס זו בעילה שמא רש״י: וכמ״ש כבראשונה בכס בעל שלא הי׳ שההפסק לסוש יש ביניהם הפסיקה

 שפופרת מהני נמי ושני בראשון ס״ל כ״הפ אבל וב׳. א׳ בבעל מקילינן לא נמי ולהכי ראתה, לא א׳ פעס אס ברורה עקירה כאן
 רמב״ס. ג ראתה. ולא בינתיס הפסיקה אס לכ״ע מהני ודאי להכי לסומרא, שוות והאצבעות הכוסות כל אין אמרינן ולא
 ורבנו שתבדק עד תשמש לא אמר מדנא אסורה לדידי׳ משמע וממילא שתבדק עד תנשא לא מכאן יתר כרי״ף גרס הרמב״ס ד

 ותבדק ליפרוך שלישי, בעל של ראשונה בביאה ותבדוק בגמ׳ דפריך בהא הקשו שהחוס׳ כונהו אפשר ה .,בגמ כנוססנו גרס
 לא אכתי ראי׳, ראשונות כוסות ואין שוות הכוסות כל אין והטעס ראתה, כבר שלו אצבע דלענין שני בעל של שניה בביאה עצמו
 שפיר להכי כבר, בהס שראתה אצבעות להני ברור אין במוך דס אין אפי׳ בדיקה מהני לא וב׳ א׳ לבעל אמרת אי אבל ידע,

 ולהכי לו, הוסזקה שכבר לזה ראי׳ שפופרת בדיקת שאין בראשון בודקין דאין וה״ט שוות, האצבעות כל אין השיב דכבר בודקין, אין
א׳ לבעל מהני דלא מתקנה אינה דשפופרת בשפופרת, תבדק לא לשני כ״כ אתסזקה דלא דכיון שני בבעל לבדוק פריך לא נחי
אבל תקנוה, לא כמי לאסרה להתירה מהני דלא וכיון אבדיקה, סמכינן; לא בדיקה בלא לג׳ להנשא חקנתא דאיכא כמה דכל וב׳
 י״ו. דף ו י״ד. ס״ק הש״ך כוונת שזה ואפשר הכוסות, לכל הוסזקה שלא ומשני שפיר פריך לתקנה בדיקה חקנו דלדידי׳ בג׳

דתשחיש להס, דחותרת ראתה ולא באסור שמשה ואס״כ בשני או בראשון ג״פ ראתה אס רש״י דחודה אפשר זו סברא לפי ז
ה״ט ונענ״ד ג״פ. דבעי ׳ך ם שמביא כא״ר ונא יו״ד סעי׳ רח״א כפסק סחוד נמי דאיכא שפופרת מבדיקת עדיף ראתה שלא זה

 א״כ ראתה תשמיש סחוד מסחת דלחא דסייש תשמיש, אאר בדיקה צריכה אשה כל דלדידי׳ בבדיקה ג׳ לבעל אף אוסר דרמנ״ס
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אשכול נחל

 דם נטצא א אטרינן ובעילטא הטכחול, בראש דם ,הי ולא שפופרת ע״י בדקה אם אותה וטתירין המקור מן הדם אם מספקינן
משום ילטטאה מידי, קשי׳ לא עיוגא ובתר הוא. הצדדים מן שמא מספקינן ולא בקרבן וחייבין טמאין שלו עד על או שלה על

הא שפרש טי יש ג. ראתה תשמיש מחטת אטרינן לא אבל ב המקור טן חזקתו מקום באותו הנמצא דדם לן מספקא לא נדה
 התשמיש חמום טחטת אטרינן העונה הניע לא שעדיין אף שלה וסת לעונת סמוך ששמשה כנון בוסתה תולה וסת לה יש אם דתני׳

 שלא נראה ודאי מצוי שהדבר וכיון לרחק, או לקרב או יום או עונה וסתן לשנות בנשים המצוי רוב שהוא ותו ד ובא נתקרב
תולה וסת יש אם שפרש ה שאומר טי ויש .וראתה עצמה וסת בעונת ושמש עבר אם טצרפין שאין שכן ומכל וו, ראיה צרף1'

בכל חכמים שהקילו נכון זה וגם ועטוש. בפהוק תולה וראתה ושמשה הרבה עטשה או שפיהקה כגון הגוף וסת לה שיש בוסתה
 מכתה דם ואם במכתה, תולה טקום באותו מכה לה יש ואם תני׳ ותו תשמיש. מחטת לרואה שנתחזקה עד לטיתלי דאיכא מה

 אבל משונה שהוא ונראה בידוע דוקא משמע תשמיש. אחר רואה שהיא מדם משונה כלומר תולה, אינה ראיתה מדם משונה
 ואלו הדם; יוצא שמטנו במקור לי יש מכה לומר אשה נאמנת קתני ובסיפא ז. . . שמש אטרינן לא מיהו ו חולין מסתמא
 לענין איירי דרישא ונראה דם. יוצא המכה שטן ודאי יודעת אינה אפי׳ משמע במכתה, תולה מכה לה יש אם אמר ברישא
 אלא טהני ולא נקיים, ז׳ בלא לבעלה להתירה מיירי סיפא אבל ח לעולם לאסרה שלא רבנן דאקילו תשמיש מחטת דם הרואה

 אין דם מוציאה ודאי מכתה אי אף וסתה בשעת אבל ט. דם מוציאה שהמכה ברור יודעת והיא וסתה בשעת שלא הוא אם
 תולין

 ס״ס איכא ד׳ בבעל אבל תשמיש, חמוד ע״י בהן שראתה לאצבעות ראי׳ אין המוך ראש על נמצא שלא שפופרת בדיקת ודאי
 בשפופרת ושני לראשון בדקה שאס ונראה בשפופרת. דבדקה כיון הצדדים, מן הדם שמא תראה ואס אצבעו ע״י תראה לא שמא

 לה יש דאס מהא גרע ונא הדס בא מאין בברור רואות שעינינו ראשון לבעל נמי דמהני ס״ל כ״ע שפופרת צדי על דס ונמצא
 ראש על דס נמצא לא אס בברייתא אמר דסחמא אתמר בפירוש לאו שפופרת בצדי נמצא אס זו דבדיקה במכהה תולה מכה

מביא והוא כס״ט. ולא והאחרוני׳ י״א ס״ק הש״ך כמ״ש הצדדים על נמצא דם שיהא בעי ולא הצדדים; מן שהוא בידוע המוך
ואין הצדדים. מן או המוך בראש הדס אס לראות שייך בקיאות מה הר״אש שכ׳ מהא בצדדין נמצא דוקא דבעינן מר״אש ראי׳

נמצא לא דאי בצד, או המוך בראש הדס אס לראות פי׳ המוך בבדיקת בקיאין אנו אין כ׳ שראב״ד כ״כ, הראב״ד דלגבי ראי׳ זה
לצדדים. הראש בין להבדיל בקיאות צריך שאין הר״אש כ׳ זה על אין, אס בו היש לראות לנו עיניס בקיאין, אנו אין מאי כלל דס

 מאי נתרפאח, אמרינן המוך בראש שפופרת ע״י נמצא לא אס של בצדדים, נמצא אס תלי׳ דלא כש״ך משמע ודאי ומרמב״ס
 ומה״ט השפופרת. על כלל מצאה שלא איירי ברייתא אלא הצדדים, על בא דהדס נתרפאה, דלא חזינן הא דקאמר, נתרפאת

 מיהו לראשון. אפי׳ ושרי׳ ראתה חמוד מ׳ ולא הוא ממקור דלאו דיינא ולית דין ליח דם נמצא בראשו ולא שפופרת בצדי אם
 להיות חזרה אח״כ אס אפי׳ שפופרת בדיקת ע״י מתירין איך הצדדים, מן דם נמצא דלא איירי הברייתא בדיקת אי לתמוה יש

 בצדדים דוחק ונכנס ויוצא דש שהשמש ע״י להשיב ויש לאשתכוחי. הו״ל צדה על הצדדים חן אי אחא; מהיכן דם האי מ״ח רואה
 במקור נוגע שפופרת שגס כיון בו, בפגעו המקור חן דל״ל הרחם, בצדדי הבדיקה אחר תלינן להכי בנחת, הבאה משפופרת יותר

 מהר״ס, חשו׳ בשם וב״י ונאמנת ד״ה תוס׳ כמ״ש דרבנן וסת משוס אלא אסורה אינה ח״ח דרואה והעקר דם. בו הי׳ ולא
 כקפיצה אונס וסת קצת חקרי לתשמיש וסת האי וגס עומדת עהרה בחזקת דאשה א׳, פעס תראה שמא חוששין אין דחדאורייחא

 נחי והכי בפ״א, נעקר ח״ח גמור, וסת הוי קפיצה וסת שלהעור ואך לעיל, כמבואר בפ״א ונעקר בעלמא חששא אלא קבעה ולא
 הבדיקה אחר אס אפי׳ הלכך המקור, חן בא שלא ראי׳ דס בו שאין והמכחול מחקור, בא שדס הוברר ולא גמור וסח הוי לא

 על נמצא לא אס הבדיקה אחר תשמיש בשעת תראה שוב אס להתירה אין למעשה ח״ח הצדדים. חן אמרינן ותראה תשמש
 בסמוך שלא שס מוכח מ״מ ההוא, בזמן לרואה והוחזקה לוסתה בסמוך דמיירי אחרינן י״ח דבשבועות ואע״ג י״ד, דך א שפופרת. צדי

 היינו חטאת בעלה לחייב מהו י״ב נדה לפרש צריכין וכך שוגג הי׳ אס איכא חטאת חיוב אבל אונס שהוא חטעס פטור לוסתה
 לאחר למה דא״כ תשמיש בשעת שהרגישה דחיירי ול״ל נו״בי, כח״ש נדה בועל מ׳ טמא שהוא ונ״ח שוגג הי׳ אס ח׳ חיוב בשעור
 הוא מקרה אלא ג ע״ב. י״ז ב נודע. תשמיש לאחר אלחא קחני נמצא ותו נטמאה, חשחיש שבשעת ידיענן הא ספק אוחיוס

 כמ״ש, תשמיש מחמת רואות אין נשיס רוב איכא זה נגד התשמיש, מחמת שראתה אוחר אחה כאן אבל ההיא, בעת בא שהדס
 בא, תשמיש מחמת לא אומר אחה אם אבל בא, תשמיש שמחמת מחליט שאתה זחן כל הצדדים חן דבא לחיחר ואיכא

 אפי׳ נחי צריכה ולהכי החקיר חן דס רוב אחרינן ודאי אז תראה ולא תשמש אחרת ופעם התשמיש בעת שבא היא תקרה אלא
 נתברר לא אס והרשב״א הר״אש וכ״כ ו רז״ה. ה ופרישה. ר״ן כ״פ ד נקיים. ז׳ תשמיש בשעת שתראה ראשונה בפעם
 גבי ע״ב י״א דך דאי׳ כמו עכרן שחש אחרינן לא צ״ל ז ודאי. שתראה עד טהרה בחזקת שהאשה לפי במכה חולה משונה שהוא

 שאני אמרינן, לא והכא נשתנה התשמיש ע״י עכרן ושחש בתולים דם אכחי אחרינן ונשתנו ושחשה בתולים דם ראתה שאס בחולה
 המכה חן אס הוא ספקא הא חכה, דס בתשמיש לראות הוחזקה חי הכא אבל ותשמיש, חשתיש בכל בתולים לדם דהוחזקה החס

 ז״נ צריכה טעמא ומהאי ב״י. כמ״ש מ״ת רואות אין נשיס רוב ועוד דרבנן דוסחוח ח בה. שתולה נאחר אס לנו ודי
 ורמב״ן ט תמ״ד. סי׳ ח״ב בחשו׳ חרדב״ז משמע וכן ענין בכל מחיר הב״ח אבל מש״ך וכ״מ הוא חכה דס לחיחר סתכינן דלא

 יודעת אפי׳ ומשמע ז״נ כשחספר ר״ל כשתפסוק, אלא לבעלה חותרת אינה בחכה החולה תשמיש מחמת שרואה כ׳: פ״ז בהלכותיו
 אותה שחטהרין שהורה חי יש שותת שהדס מקוס באותו חכה באשה הי׳ כ׳ דבפ״ג אזיל שלטעמי׳ נ׳ מיהו דס. חיציא שחכתה

 אותנו אתה פעמים א״כ ודאי, טמאה ראיתה מדם משונה חכתה דם הי׳ שאס אותה, שחטחאין לי ויראה בז״הז, אפי׳
 ודע ז״נ. לענין לא אבל לעולם לאסרה שלא לענין אלא בחכה לתלות ת״ח ברואה מקיל לא ולהכי ע״כ דחיס ולבדוק להקיך

אין כ׳ שבפ״ג מ״ת, רואה לענין בזה להקל דעתו ודאי בהלכות אבל במכה, חולין אין בז״הז מ״ת רואה אך כ׳ בחדושיו שרמב״ן
 חולין 15 *
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 טהורה ב נדה ימי בתוך אפי׳ מכה מחטת דם הרואה א היד כל ׳8ב דאטרינן והא .לעולם תטמא לא כן תאטר ראם בה חולץ
 כיון לרשב״ג רבי קאמר והכי דרבנן, וסתות דלכ״ע ומסיק לוסתה, חוששת וסת לה יש אם אומר רבי גמליאל, בן שטעון ר׳ דברי

 דטקור טהור נטי דם אומר אני טמא, מקוטו מקור בא שבמקור ממכה ש אע״ג טמא הדם דס״ל מכלל טהורה ה האש דאטרת
 טהורה האשה לכ״ע אלמא טמאה, נמי אשה א״כ הוא, מקור דם סברת וסת בשעת שראתה כיון לוסת חיישת ואי טהור, מקומו

 יש — ג. המכה מן זב שהדם ודאי שמרגשת תנן מכה מחטת דם דרואה התם שאני במכה? תולה אם וסתה בשעת אפי׳
 בנות החמירו שהרי הצדדים מן בא שדם שידוע אף סוטכין ואין שפופרת בבדיקת בקיאין אנו אין עכשיו שאוטרין מחבורתנו

 טהור דם לאסור דר״ז בחוטרא שאין פרושא, האי לן חזי לא ואנן הדם. בא מאין חלוק ואין וכו׳ כחרדל דם רואות אפי׳ ישראל
 החמירו אפ״ה כלל, זיבה חשש ואין ימים מג׳ ראיה בי׳ דאי׳ לומר שא״א כחרדל דם טיפת רואות אפי׳ דר״ז דטלתא פרושא אלא
 לא טהור בדם אבל נקיים ז׳ יושבת אפ״ה ד אתי ממקור לאו למיטר דאיכא א׳ דטיפה ותו נקיים, ז׳ ויושבות הן זבות כאלו
 החמירו דלא נאמר ומסברא טהור. דם על לבעול מותר ודאי הגמרא מדין טהור דם על גאונים החרימו לא ואי חוטרא, מצינו
 תקנה לה אין ולוו לבעליהן, להיתר לחוור תקנתא דאיכא היכא אלא החמירו ולא לעולם, עגון בחבלי עצמן לאסור ישראל בנות
 שרב בתולים, מכת אדם אמוראי סמכי לא בתולים דם שגבי מצינו שהרי לך, תדע עלה. דסומכין פשיטא בדיקה ע״י אלא

 עצמה בודקת כיצר ור״ל יוחנן ור' שמואל וטרי שקלי הבא ואלו ה ופורש מצוה בעילת בועל אמרו לקיש וריש יוחנן ור׳ ושמואל
 דעשויה בתולה ושאני לעולם אשה לאסור גזרו לא אלמא טהורה, הצדדין מן או המכה מן אי ואטרינן תשמיש, מחמת הרואה

 למידק לן נהירא תשמיש מהמת דם ברואה רבנן שהקילו בהדי׳ אשכחן דלא מה אפי׳ אלא בלבד וו ולא ו להתרפאות
 ח טוהר דם על והיושבת הנדה מן הוץ בודקת להיות צריכה שעתה דיה שאמרו אע״פי ז ומדתנן אתקנתא. ולאהדורי

 לן חזי טעמא ומההיא קבעה. לא טומאה לימי טהרה דמימי ומשני וסת, תקבע שמא טהר בימי עצמה ותבדק ופריך
ט. תשמיש מחטת לרואה אתחזקה מקרי לא זה לדם המהירה דהתורה כיון תשמיש מחטת פעמים ג׳ וראתה טהר בימי המשמשת

י אשכול נחל

 מביא׳ מכה אין ואס במכה חולין כ׳ ח״ח רואה גבי נפ״ז אבל טהרו, לא מזו גדולה מכה שאין בתולה שאפי׳ במכה בז״הז חולין
 ולא דם וחררח שפופרת ע״י אותה מטהרין אין בז״הז ומסייס בגח׳ כדאי׳ נתרפאה דם חררח תמנה נפלה ואי ובודקת שפופרת

 דמחיר ה׳ סטי׳ רמ״א למ״ש מסכים פה רבנו ופרוש לעילם. לאסרה שלא כדי תלינן נמי בז״הז במכה אלתא במכה, ולא קאמר
 מן ספק הס״ס( מה יפה כמפרש )וענו״בי ס״ס דהוי המקור מן בא שהדס ידיענן שלא זמן כל וסת לה באין אף בחכה

 וליכא טהורה, וסתה בשטח אפי׳ להכי ג וסתה. עונת ימי ב י״ו. דף א שבמקור. ממכה שמא מחקור ואת״ל כצדדים
 החכה מן שזב מרגשת שאינה ובזמן כנהרא שיפטת ואינה לעולס, זבה חכתה אין הנא לעילם? תטמא לא א״כ למימר

 טהורה חנה ת׳ דם שראתה אשה רחב״ס לשין וכך סבר. ומר ד״ה שם חחיס׳ לדקדק יש זה וכל טמאה, וראתה וסתה ביום
 מרגשת אינה אפי׳ וסתה בשטח כרשב״א מחיר שהרחב״ס וד״מ ב״י ח״ש מיהו הש״ך. וכ״כ מדבריהם הוסח וסתה בשטח אפי׳

 כשעברה בוסת חאד הקיל שהרמב״ס לזה מקום יש מיהו ברמב״ס, בפירוש מצאנו לא דרבנן, וסתות חכח דס טתה מוציאה שחכתה
 כסברת למיחר ליכא א״כ שתטבול, כדי יחים טברו לא אפי׳ ישנה אפי׳ הדרך מן לבא ומקיל הר״ן כמ״ש א״צ בדיקה אפי׳ הטונה

 דמים ה׳ ז׳, לטומאת אילימא למאי מרגליות טיפי כשתי שהזיט חקור ט״ב ח״א דף כדאחרי׳ ד תטמא. לא לטולם וכי חוס׳
 הצדדים. חן פי׳ אחי, חטלחא אימא ח־א אבל תרתי ודוקא בי, בנגטו חטחא לבן דדם טרב לטומאת אלא לא, ותו באשה טמאים

 וסת משוס בו יש ודאי אתח טיפה הטד ראש טל טד בבדיקת אשה מצאה אס רבותיו בשם שהורה הגז״ל מאא״מו וסחטתי
 היא, וטתאה דר״ז חומרא בכלל זהו קטנה טיפס טד צדי טל אלא ראשו טל כלל מצאה לא אבל הבא בחודש כשחוזר יום לאותו

 בשטת אפי׳ מכה ח׳ דס הרואה י״ו דף דאחרינן והא ו ט״ב. ס״ה ה וסח. דין בכתמים שאין כמו לוסת חוששת אינה אבל
 שטשוי ודאי יודעת אינה וגס חוס׳ כח״ש טתה דם מוציאה שהחנה שמרגשת דחיירי התם שאני לשטה שהוא אע״ג טהורה וסתה

 על והיושבת טמאה דבלא״ה בזי״ן בדיקה א״צ זי״ן טמאה א׳ יום דראחה כיון פרש״י הנדה מן ח ע״ב. י״א ז להתרפאות.
 למה לצ״ב, בטהרית עסקה ואינה לרס״י, לטהרות בדיקה דנל כיון וקפה עכ״ל. טהורה תראה אפי׳ בדיקה צריכה לא טהר דם
 דאי אחר טטס דנקט וי״ל בנדה? כח״ש לטהרות טמאה תראה לא דאפי׳ בדיקה צריכה דלא ד״ט טל יושבת גבי נחי פרס לא

 דהוי א״א נחי יושבת בטהרות, נטסוק לה דא״א משים אצ״ב דח״ט לחוד נדה ליחני בטהרות להתטסק דאסורה משוס הטטם
 אף הא זה, לטטס הש״ס צריך לחה קשי׳ ח״ח טהורה, תראה שאס הטטס ד״ט טל ביושבת נקט מש״ה טהרוח, לטנין כנדה

 לא שאס אצ״ב יושבת ה״נ בטהרות, להחעסח תוכל שלא אצ״ב שנדה כשס מנדה ידיטנן ממילא לטהרות, טמאה תראה לא אס
 )נדה טט״ק שנטשו ובחולין במעשר ניגע דמותרח הואיל ד״ט טל יושבת הו״א לחוד נדה תנא דאי וי״ל לטהרות? טמאה נמי תראה

 שעתן שדיה נשים כד׳ טצחה חבדק דסו״א י״ל וטוד חטחאחן. ואינה טהורה תראה אס אף קח״ל טצחה תבדק ע״ב( ט״א ז׳,
 וכך ל״ב, ס״ק הש״ך וכ״כ ט קמ״ל. ארוך זחן נחי טהר דימי כיון ל״ט דף חוס׳ כח״ש מהן תשתכח שלא כדי בדיקה וצריכות

 חוש׳( קושי׳ )ומםולקת קחני יושבח מבקשת קחני דמי ד״ט טל לישב מבקשת חתני׳ לפרש דליכא דמסיק ט״א י״א הגת׳ משחטות
 חטטחי׳ לאו ונ״ל קבטה. לא טומאה נימי טהרה חיחי אפ״ה ומסיק וסת קבטה דלחא תבדק הוא א׳ מטין דאחר לרב ופריך
 יחנו הנשים ונל רחם מוסרי חחילשת תדלפח לידה אחר ראשינות דבשבוטוח חזינן קא הא אדרבה מדמים, מסולקת טהר דביחי
 טהר, יחי אחר שתראה טהר יחי מראית ראי׳ שאין איפכא אחינא להכי דם, להם שאין הנה חולות הכלל חן והיוצאות טדוחן

 טהר ביתי בתשמיש דם הרואה ונן קבטה לא טומאה לימי טהרה חיתי ולהכי תראה, לא לידה איברי שנתחזקו אחרי אותר שאני
 תיניקה שאתרו תתה קושי׳ ואין התשתיש. אבר בו בנגעו התקור יזל לא שנתחזקה ואחרי בא, הלידה חולשת תחתת אותר אני

ה נ תעי יום פ׳ כל ע״ב כ׳ בהדי׳ רש״י וכ״כ ראשונים בשבועות שרואות סהדי דאנן טהר ויחי לידה יחי אחר היינו מדחיס מסילקת
 פתוח
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 י״א שוב דמה שפסק כיון אמריגן אי עוד ראתה ולא וסתה פסק ושוב כדין ונאסרה תשמיש מחטת ראתה אם עיונא וצריך

א. ... עוד תראה  זמן וכל הראוים, ימים אחר אלא מועלת הטבילה ואין במים שתבא עד תהא בנדתה בגדתה תהי׳ ימים שבעת ב חו״ל אמרו מט.
 נקיים ו עברו שלא ומן כל זבות ספק שהן דידן בנשי לפיכך בטומאתן, עדיין לזבה נקיים וז׳ לנדה ימים ז׳ עברו שלא

 נוטלו. והוא לפניו מניחתו אלא ד מידה דבר שום יקבל ולא ג קטנה באצבע אפי׳ בהן ליגע לבעליהן אסורות כראוי וטבלו
 ידיו פניו והרחצת המטה והצעת הכום טטויגת חוץ לבעלה עושה נדה לבעלה עושה שהאשה מלאכה כל ה חכמים ואמרו
 עשתה אם שרי בפניו ואפי׳ בפניו אלא כוס לו למזוג אסורה אינה לפ״כך עברה, להרגל וטביאין חיבה של דברים שהן ו ורגליו
 הצעת וכן ורבא. דאביי כאתתא כסת על או הכר על הניחה או ז דשמאלא בידא לי׳ דמחלפא דשטואל כאתתא בדבר היכר

 אע״פי להביאם מותר בפניו שלא ורגליו ידיו פניו בהרחצת נמי וכן בה, לן לית בפניו שלא אבל בפניו אלא אסורה אינה המטה
 לה למזוג ואסור לה לעשות אסור הוא גם לו לעשות אסורה שהיא מה לן וחוי ח. הביאתן שהיא ויודע בהם ורוחץ בא שהוא
 י כלה במסכת דוגמתו ויש מירושלמי, לה ומייתי ט משבהא אחא רב כתב וכן אטור ברכה של כוס לה לשגר אפי׳ הכום

 נטי והכי עליו, רבה שיצרו מפני אחר דבר עליה, סומך שדעתו מפני מיתה חייב בעלה מדעת שלא לאשה ברכה של כוס המשגר
 אפשר שאי כיון יג נדה יחוד התירו ובכרת, ערוה נטי ונדה העריות בכל יחוד אסרה יב שהתורה ואע״פי יא. נדה באשתו
יפרצו ולא העברה מן פורשים הם משושנים קל סייג אפי׳ כלומר בשושנים סוגה הכתוב על וסמכו אשתו עם טיחוד להזהר

גדר

אשכול נחל

 מקראת לן פשיטא וסת קבעה דלא אע״ג עבורה ובימי טהר ימי אתר מיניקה בימי תשמיש מתמה רואה אס ודאי ולהכי פתוה.
 הש״ך. על כ״וס השגות כל בזה ומסילקוח כך. אתר כ״ש מ״ח, רואה מדמים שמסילקת בזמן אס הוא וכ״ש מ״ח, דס רואה

 קבעה לא טהר ובימי קאחינא, וסת מטעס ח״ת דרואה כיון אתר מעעס הש״ך עס למעשה מסכים מ״ח נו״בי שגס ראיתי שוב
 איכפת דלא טהר בימי לבעלה מותרת לודאי מ״ת הרואה כ״ופ מ״ש עוד וכ׳ קבעה, לא טומאה לימי טהרה מימי כדאמרינן וסח

 בימי וסת קובעת שאין דכשס דליתא ע״ז וכ' לבעלה מותרת ולהבא ומכאן שפופרת, כבדיקת הוי טהר בימי תראה לא ואס בראיחה,
 שאין גופא דמה״ט זה, כדברי ולא זה כדברי לא ולפמ״ש ראתה. פלא אך אסורה, טהר ימי ולאתר וסת, עוקרת אינה כך טהר

 ברתס רפיון יש הלידה תולשת דמכת ח״ח, לרואה לה מתזיקנא דלא טהר בימי ח״ת ראתה לאם אנא אמינא טהר ביתי וסת קובעת
 כשנתתזק טהר ימי אתר לרואה הותזקה לא ח״ת ראתה אפי׳ ומה״ט אתריס לחדשים קובעת אינה לפיכך קל בנענוע ותדלפת האלו בימים
 חהו רס״ג( י״ד כלאי׳ התזקה מגרע׳ ולא ימול כותו נתחזק אס הפוסקי׳ וכתבו תמול לא דשלישי כן אמרינן נפשות בסכנת )דאפי׳ כוחה

 ומותרת כ״ופ כדברי נחרפאח אומר אני בזה ראתה, ולח ונבעלה טהר ימי באו ואח״כ ת״ח הרואה דידי דלטעם תטעמי/ לא אבל כנוי׳בי
 ת״ח. תראה שלא הרחם איברי שנתחזקו לאתר תכ״ש בתשמיש, ראתה לא בקל ורואה שתדלפת טהר בימי ומה הוא, דכ״ש לבעלה, שוב

 הרואה אבל .לבעלה נאסרה לא טהר ביתי ח״ת ורואה הותרה, ראתה ולא טהר ביתי נבעלה ואח״ה ת״ח רואה לקולא, וחרוזיהו
 כת״ש לוסת ת״ח רואה דין תתש לדתות )דאין וסח קבעה דלא אע״ג ת״ת לרואה הוחזקה ודאי וחניקה עוברה ביתי בתשתיש דם

 אס בכ״ופ הג׳ שהחליט שתה חושב )ואני אח״כ מכ״ש ראתה דתיס סליק בשעת ותה הוא דק״ו כנו״בי, ולא אלה ביתים כ״ופ(
 תבעל כ״י חשו׳ בתאהיליב צוקרתאן כתרי׳ תו״ה המפורסם הנגיד הרב שביד בו, חזר ת״ח רואה נתי הוית טוהר בימי ראתה

 ואחר הרחם רפיון מתילשת חשמיש מ׳ טהר ביתי נשים שראו חזי מעשה שכ״ס שהודיעו תוורתיישא ז״ל צבי הגחו״ה לאא״זק כ״ופ
 דיה עונות ג׳ עלי׳ שעברו אשה כל דאמר אליעזר לר׳ הקשו הכי אפי׳ ד״ה ע״ב י״א בדך שהתוס׳ ודע ח״ח( עוד ראו לא זמן

 לא לקולא אבל וסח, תקבע שמא חבדק לחותרא היא הש״ס דקושי׳ ס״ט ותמה וסח, תפסיק שמא טהר, בימי תבדוק שעתה
 אבל טהרות. מטמאה אינה א׳ עונה אפי׳ שעתה דיה ואי א', דעונה טהרות להפסד לחוש יש דודאי ולק״ח חכמים? צוואת אתמר

 ולק״ח שעתן, דיה בלא״ה תיניקה יתי בכל א״כ שעתן דין נשים ד׳ ס״ל ר״א הא אליעזר לר׳ הקשו תאי חוס׳ על חתה תהרש״א
 ר״ע מחלתידי שתוע בן יו״ד( )בלא אלעזר ר׳ הוא שעתה דיה ג״ע שעברו אשה כל והאותר ד״ש, נשים ד׳ אתר אליעזר דר׳

 ל״ל ליה אית דאי שעתן, דיה נשים ד׳ לי' לית שתוע בן אלעזר ור׳ גרסינן אנעזר ר ברש״י ת״ו בערובין צ״ל וכך צ״ג( )זבחים
 שתואל אתר לא אליעזר לר׳ דתסייע תנא דאיכא היכא כל שם הש״ס תסקנח הא אליעזר, כר׳ הלכה זי״ן בדך לתיתר לשמואל

 ג״ע שעברו אשה כל אלא נשים דד׳ הך ס״ל דלא נראה אלא יהודה( ר׳ דקאי משוס ד״ה ישנים חוס׳ )יעי׳ אליעזר כר׳ הלכה
 ס״ד. שבח ב להתירה. שנראה ח׳ סעי׳ קפ״ז ש״ע ועי' קצת חסר א טהר. בימי חבדק חוס׳ הקשו ושפיר שעתה, דיה

 הרמב״ס כמ״ש תקרבו מלא הוא דאורייתא לאו ותאוה חיבה ת׳ דאי וחאוה, חיבה מחמת שלא נגיעה אפי׳ ע״ב, י״ג שם ג
 ר״הפ חולק שרמב״ן אך מ״הת לוקה ה״ז בשר בקרוב ונהנה תאוה דרך מהעריות אחת והתנשק התחבק דא״ב פכ״א

 ונראה חולק ט״ו דך ובחי״הכ הוא אביזרייהו דבכלל בי׳ שייך יעבר ואל יהרג דאך תשתע קנ״ז סי׳ בי״ד ולרת״א כרתב״ס,
 ס״א. כחובות ה בתוס'. עי״ש אליה סדר ד הגורס. הוא דשם טינא, דהעלה דסנהדרין תההיא ראיה ואין כדבריו

 אסורה לפניו תשתע ח שתאל. ביד השולחן על הכוס הניחה ז דאסיר. נאתר כבר דנגיעה ולשפוך לרחוץ תיס לו להביא היינו ו
 ששגרו פ״ז בב״ת תצינו וכן תותר בעלה תדעח אבל פ״א, י תזריע. פ׳ ט קצ״ה• בסי' כש״ך תוצקת שאינה אע״פ להביאם
 כוס לה דתשגר הטעם דעקר דידי׳ ברכה של כוס לה לשלוח אסור בעלה אבל אברהם. תדעת ברכה של כוס לשרה תלאכיס

 ל״ט. ס״ס דבריו והבאתי אחא רב כת״ש יותר עברה והרגל קרוב והוי ע״ב, נ״א ברכות דביתהו, דחתברך היכא כי ברכה של
 ועי׳ עלויה. דעחיה תעייל דקא אסור ניהליה ומשדר לה דמיחד אחרהיכא כוס ל״ש ברכה של כוס■ ל״ש ומסיים: הראב״ד וכ״כ יא

כתובות יג ע״ג. פ׳ קדושין עי׳ ת״הת דאסור כר״הס ס״ל רבנו יב הכוס. מאותו אפי׳ לשתות מותרת הכוס לה מיחד אין אס פרישה

 ל׳
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 לא להכי יצרו תקיף לא להיטהר שעתידה נדה אבל תקיף, ויצרו היתר להם שאין עריות לשאר נדה כין יש שהפרש א, גדר

 קטא פרק כדאטרינן עטה להתיחד אסור נדה שפרסה כלה כגון עדיין בעל לא אם טיהו עריות, כבשאר נדה ביהוד אחטרו
 בטקום דוקא זה עברה, הרגל מפני ד אחד בשולחן הזבה עם הזב יאכל שלא ג דשבת קטא בפרק דאמרינן והא ב. דכתובות
 כגון דהו, כל בהכירא די אחד שולחן על עמהס אוכלין ביתו אנשי כל אם אבל לבדם קטן שולחן על אוכלין והאשה שהאיש
 שלה ומשקה מאכל משיורי ולשתות לאכול לו שאסור ה אוטרין יש בזה. ודי שלה לקערה שלו קערה בין מפסיק דבר שמניח

אלא הקפיד דלא ראי/ מזה ואין שהרגו. המקום ברוך לו ואמרתי בשר בקרוב עמי ישו עטי שתה עטי אכל ו בגט׳ דאמרינן
הוא שכן דכל עברה והרגל הרהור לידי דאתי בפניה שלא אפי׳ מטתה על לישן לו שאסור שאומר טי ויש זי. עמי ישן על

 אשה של בעקבה המסתכל כל ח בנדרים גרסינן להזהר. הוא נכון לדבר ראי׳ שאין ואע״פי בפניו, טטתו הצעת אפי׳ טדאסרי
 אפי׳ באשה המכוסה מקום כל פי׳ התורף מקום עקבה לקיש בן שמעון א״ר נדה, באשתו יוסף א״ר מהוגנים שאינן בנים לו הויין

כהא ט, לגלותו וערוה גנאי שהוא מפני תורת לי׳ וקרי המכוסה במקום יסתכל לא מכוסה ומקצתו מגולה שמקצתו העקב
המכוסים המקומות בכל נדה באשה להסתכל שאסור מזה ולמדנו מבוזה, במקום פי׳ התורף במקום מונח הי׳ אם י דאמרינן

 יר דאמרי וכההוא הערוה בית נגד יושבת כשהיא העקב שמכוון במקום היינו התורף במקום דקתני יא עקבה מפרשים ויש .באשה
 תהא אומרין הראשונים זקנים בנדתה והדוה שם ואטרינן התורף. במקום מסתכל כאלו אשה של קטנה באצבע המסתכל כל

 מגרשה בעלה ונמצא בעלה על טתגנה נמצאת כן אם ולימד עקיבא ר׳ שבא עד במים, שתבא עד תפקום ולא תכחול לא בנדתה
 יג דקיי״לן ואע״ג נדתה, בימי להתקשט לנדה שמותר מכאן במים, שתבא עד בנדתה תהא בנדתה והדוח מקיים אני מה הא

 דשבת בפ״ק טו. הלל כבית עקיבא ודרבי שמאי כבית דזקנים ואתיא יד בירושלמי אטרינן מחבריו ולא מחברו כר״ע הלכה
 טמא לא רעהו אשת ואת מקרא ופשיט דבר להרגל חיישינן טי בבגדו והוא בבגדה היא בעלה עם שתישן טהו נדה טז איבעי׳

 והיא בבגדו הוא נדה אף אסור בבגדה והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה רעהו, לאשת נדה אשתו מקיש קרב לא נדה אשה ואל
 דבאשת ופשיט לי׳ קטבעי׳ יחוד אסור ומשום טטתה על בבגדה והיא טטתו על בבגדו בהוא דאבעי׳ מפרשים יש אסור. בבגדה

 אסור נדה באשתו נמי הכי יז* . . . כדילפינז מטות ובשתי בבגדה והיא בבגדו הוא אפי׳ מדאורייתא אסור יחוד ודאי רעהו
 קרא טייתי יח בסנהדרין אבהו דר׳ פליגי, אחרינא דאמוראי הכי קיי״לן לא נדה, ייחוד לטיסר הכא שטעתא דסלקא ואע״ג ליחד,
 שרי נדה פרסה ואח״ב בעל אבל בעל, שלא אלא שנא לא אטר נטי יט חסדא ורב מותר נדה באשה דיחוד בשושנים סוגה
 והא בשר קרוב אלא תורה אסרה לא דאטר פדת אר׳ ופליגי בגמרא מדמסיים כלל נהירא ולא כ יצרו תקיף דלא בהדה ליחד

 חסדא ורב אבהו אר׳ ופליגי הול״ל מיני׳ ועדיפא עריות, בכל תורה דאסרה מייחוד אלא בשר מקרוב מידי אמר לא השתא עד
 דנהי בשר, לקרוב למיחש דאיכא אחת במטה מיירי בבגדה והיא בבגדו הוא דאבעי׳ נראה לכן נדה, באשתו ייחוד דהתירו

 סוגה המקרא על וסמכו באשתו מיחוד להוהר אפשר שאי התורה דהתירה דמסתברא מותר, נדה באשתו דייחוד לן דפשיטא
 בבגדו והוא בבגדה היא אחת במטה עמה לישן אסור לענין מקום מכל ייחוד, לענין רעהו לאשת לאקושי מסתבר ולא בשושנים,

 באשתו הדין הוא ייחוד, בלא אפי׳ איש באשת אסור ודאי דזה וכיון בשר בקרוב ונהנין שמתקרבין כיון לאקושי מסתבר ודאי
 ניחא ובהכי רא לקריבה ענין תנאו נדה, באשתו שרי דודאי ליחוד ענין אינו ואם לאקושי, קרא בעי ודאי מלתא דלהא נדה,
 ומה בבגדה. והיא בבגדו הוא והיינו בשר בקרוב ליבונה בימי נדה אשתו עם שישן אחד בתלמיד עובדא ההוא עלה דמייתי טפי

 שעה כל לטבול שיכולה בסלו פת דאיכא כיון וסבר טבלה, לא ועדיין נקיים ז׳ אחר שהיה נראה ליבונה בימי תלמיד אותו שהקיל
 האלה הדברים כל חכמים שאסרו כיון נענש מקום ומכל רבנן, לא'גורו גוונא ובהאי אסורא וקאכל היתירא דשבק למיחש ליכא

באמת. לעבדו לבנו יטהר המקום שתטבול. עד
כ'

אשכול נחל

 אחד שולחן על אפי׳ בברייתא משמע כך ד י״ג. דך ג ד׳. דך ב אחר. פרם לחוס׳ א בחוס׳. עי״ם ל״ז וסנהדרין ד׳
 כך ט כ׳. דך ח החמיר. בש״ע אבל זי ע״ב. י״ג שס ו מרדכי. עי׳ ה אחח. בקערה שכחב כרמב״ס ולא אסרו
 דאמרינן פרוש טו גטין. סיך יד מ״ו. ערובין יג ס״ד. שבת יב וש״מ. ערוך יא פ״ח. תרומות י הפרישה. פרש
 אומר ור״ע תבשילו את הקדיחה אפי׳ אומרין וב״ה דבר ערות בה מצא א״כ אלא אשתו את אדם יגרש לא אומר ב״ש גטין סוך
 דלא כב״ש ס״ל ויגרשנה, נדה בימי חכחיל לא אס בעלה על מחגנה לנמצאת חיישי דלא וזקנים הימנה, נאה אחרת מצא אפי׳
 ר״ע אמר מ״ט בשבח הקשה והרשב״א לגרושי. דמצי כב״ה ס״ל תחגנה שמא דחייש ור״ע ערוה, דבר •מפני אלא לגרושי מצי

 דהלכה ידיענן הוי לא הכי אמר הוי דאי מיושב רבנו ולדברי הימנה, נאה אחרת מצא אפי׳ דאמר אזיל בשטחי׳ ר״ע ל הול" כב״ה
 מיהו כר״ע. דהלכה וידיענן אמריה ב״ה בשיטת ר״ע אמר להכי עליה, פליגי דרניס כיון נדחה בימי להתקשט היתר לענין כר״ע
 היא אס נמי הכא א״כ מלתא תלי׳ בדידה דלאו כיון כר״ע קיי״לן לא הימנה נאה אחרת מצא אס דלענין אהלכחא הלכתא קשי׳

 דב״ה וצ״ל תבשילו? הקדיחה אס דוקא ולב״ה כב״ה, ר״ע אמר ולמה לגרשה, יכול לא להתקשט שאסורה מ׳ נדחה בימי מגונה
 שלא כדי עצמה תחגנה לא נדה בימי אך וממילא לשלחה, שיוכל בידיס עצמה שמנוולח ע״י בעלה על מחגנה היא אס מודה נמי

 הוא שתואנה עליו שתתגנה ע״י לחוש שיש כר״ע ב״ה ס״ל נדחה בימי חתגנה שלא בהאי שכתב במ״למ ראיתי ושוב יגרשנה.
 ע״ב. פ׳ קדושין אמך בן אחיך יסיתך מוכי יז י״ג. ד״ך טז לב״ה. אך לגרשה יוכל תבשילו הקדיחה אפי׳ דבקל כיון מבקש,

 קושית וסרה שס רש״י דעת שכן ואפשר דשבח, סיגי׳ כן שפרש בראב״ן אלא מצאתי לא כ ר. כחובות יט ל״ז. סנהדרין יח
 באמת שקאי פרש להכי אסור נדה באשתו ייחוד דאפי׳ רעהו מאשת לילך י״ג בשבח תוס׳ קושי׳ לראב״ן שדחקו ונראה חוס/

וסנהדרין. שבת מחוס׳ וכ״נ כא ייחוד. טל
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 במים ורחץ בגדיו יכבס במשכבה הנוגע דכתיב ממגעה, טק״ו מדאורייתא נרה לטבילת ירענא בתשובה גאון יהודאי רב כ׳

 אלא למשמע ליכא טהא דעתין ולעניות במים. שתבא עד בטומאה שהיא עצמה לנדה וק״ו עצמה, במגע ק״ו ע״הע, וטמא
 דטבולת חמור, אחר ברבר ואף בעי, ולטהרות א כונה בעי לא לבעלה דטבילה טלבעלה, טפי דחטור לטהרות, טבילה דבעיא

 בגדתה תהא אמרו הראשונים זקנים בגדתה, והדוד. תני׳ ג אשה במה בפ׳ אבל ב לטהרות וטמאה לבעלה טהורה ארוך יום
 בגדתה, והדור. מקיים אני מה ומגרשה, בעלה על נתגנית א״ב ולימד, ר״ע שבא עד במים, שתבוא עד תפקום ולא תכחול שלא

 בהן, טובלת שנדה במים יתחטא נדה בטי אך ו דאטרינן טהא דייקו ה טרבואתא ואיכא ד. במים שתבוא עד תהא בגדתה
 שאלתם נטורנאי: לרב ובתשו׳ ח. בזב אלא כ׳ דלא חיים טים טעונה ואינה במקור. טובלת והזבה הנדה ז. ... לן חזי ולא
נדה, טבילות חייבי כל בו טובלין ומקור. .,כמקור שהוא מפני בים טבילה לה עולה דאורייתא נדה ראינו, כך בים, שטבלה נדה

זבות ספקי בישראל נדות כל ועכשיו חיים, במים בשרו ורחץ בו שג׳ מזב חוץ קריין ובעלי ושרץ בנבלה וטמאים מצורעים יולדת,
ר׳ יא ק״י מים ולטקוה שג׳ כטקוה הימים כל י שנינו שכך חים טים צריכות אלא במקור. טבילה להם עולה ואין ט נינהו

יג בזוחלין מטהרין הימים כל אומר יוסי ר׳ יב הרבה ימים מיני בו שזש אלא ימים נאמר ולא כמקור. הגדול הים אומר יהודה
 ז', לטנין סופדת שלה בג׳ בטהרה טו שהפסיקה זבה דאטר כרב והלכה יד חטאת טי בהם ולקדש למצורעים לובים ופסולין

 מעין, נאמר ולא טהור יהי׳ מים מקוה נאמר אלו יז ת״ר טז. . . דאשגחו לרבואתא חוינן לא ואנן ובה. ספק שהיא לנדה וה״ה
 מטהר מעין מה אי בי״ש, מקוד, אף שטים בידי טעין טח מעין, ת״ל טהור, יהי׳ מקוד. ועשה כתפו על מים מלא אפי' אומר הייתי
 מקוד. אף בזוחלין מטהר מעין מה אי סאה, בארבעים ומקור. בכ״ש, מטהר מעין מעין, אך ת״ל בכ״ש? מקוד. אף יח שהוא בכל

 קאי דברייתא דאטרי אית בכ״ש, מטהר מעין דאטר הא כ. באשבורן ומקור. יט בזוחלין ט׳ מעין מעין, אך ת״ל בווחלין? ט׳
 נטי בעינן ובאדם לכלים, כא כ״ש טהני במעין אבל דמקוה, רביעית דוקא לרביעית דבטלי אע״ג וצינוריות כמחטים קטנים אכלים
 דבטי דטלתא וטעמא סאה. אט״ם קפדינן ולא וקטנו גדלו לפי הכל מיהו כאחד, גופו כל שיתכסה בעי דהא גדול שעור במעין
 ט״ס חכמים ושערו כאחד, עולה בינוני אדם בשר שכל מסוים שעור דבעינן פי יל מיני׳ בשרו, כל את במים ורחץ כב כ׳ מקוד.
 בבת גופו דטכסי היכא כל הלכך חיים, במים בשרו ורחץ אלא בשרו, כל את כ׳ לא דוב חיים במים אבל שבקטנים לקטן אפי׳
 אפי׳ שעור לו אין דטעין קא*, נטי דאאדם ומסתבר לחודא, אכלים בכ״ש מטהר דטעין לפרושי דחיקא מיהו כג. טבילה לו עלתה אחת
כד טבילה מקרי לא בפ״א גופו כל בי׳ טתכסי לא דאי צריך, למימרא ולאו לי׳ פשיטא והא אחת, בבת גופי׳ טתכסי אי די, שהוא בכל

ובטקוה
אשכול נחל

 ר״ת ה ננדחה. תהא ז״י כ'7 זי״ן קודם ול״ל ד .7״0 סבת ג ע״א. נדה ע״ה,. יבמות ב י״א. חגיגה ותום׳ ל״א חולין א
לא לבעלה אבל לתרומה, הטובלת בגדה משחעי קרא7 די״ל שר״ל אפשר ז ע״ה. ע״ז ו ע״ח. ויומא מ״ז יבמות תום׳

יתחטא נדה ובמי דרבנן, אסמכתא מעכ״וס נלקחים כלים טבילת לן דנפקא יתחטא נדה במי האי לר״הס ועוד משתמע.
הטמאים שכל אב בגין זה במים, ורחצו הרמב״ס שהביא דספרא נמוד על גס בחומש. רש״י כמ״ש פרה באפר פרושו
לכ״נ הדין מן לבא ודי כששמשה, טבילה בעיא לא דלבעלה אתמר, לטהרות ודאי קרא דהאי להשיב יש טבילה, צריכין

 דבטהרות וזבות, נדות שם שטובלין ט״ח יומא דדרשינן ולנדה לחטאת לב״ד נפתח מקור יהי׳ ההוא ביום הכ׳ לפרש יש וכן
 נדה ט מ״ח. טעונה זבה וחין חיים מיס טעון זב נדה, ס״ה ור״אש רי״ף הביאה דמגלה פ״א ותוספתא מצורע ת״כ ח משתעי.

 שכל ס מי י קרא המים ולמקוה כ׳ הגדול ביס יב ר״מ(. דברי כאן )חסר בזוחלין מטהרין ואין יא פ״ה. מקואות י ס״ז.
 ע״י נמי עצתו והוא עליו וזוחלין הולכין שהנחלים הגדול, יס אף יג בזוחלין. מטהרין ימים שאר חבל אליו, נקוים והימים הנחלים
 בזב7 ק״ט, שבת עתום׳ ושבין שהולכים נהרות במי די ולא במקומן נובעים חיים מיס דבעי יד ויורדין. עילין ושוב רנוא הרוחות

 הגאון מ״ש — מ״ח. כ׳ בהדי׳ דגבייהו חטאת למי וכן שלו צפור דס לטבילת אבל מ״ח לטבילתו בעי לא ומצורע חייס, מיס נאמר
 סנהדרין ורש״י ס״ה. שבת ועתים׳ רבנו וכמ״ש בת״כ כדאי׳ זבה ולא מ״ח צריך זב דוקא תמוה מ״ח וצריכות זבות ספקי נדות

 שהוא ואפשר נת״כ. ממ״ש שאאל״כ עליו וכ׳ הלוי, רבנו בשס כ״כ ס״ה ובשבת נ״ד בבכורות וכן מ״ח צריכה זבה נמי כ׳ פ״ז
 בספרו. כתוב הי׳ שלא ש״מ זה, דין סיתר עצמו רש״י והול״ל סותרו, בשבת ותוס׳ לזבה מ״ח בעינן לרש״י כ׳ ר״א סי׳ שהב״י גליון,
 בדקה אס פרשו: ובגת׳ שהפרישה, וגרסתנו ס״ט נדה טו כזב. עשאוה דמדרבנן צ״ל כטועים, רבואתא להני נשווינן לא ואס

 טהורה טהורה, ומצאה ז׳ יוס עד עצמה בדקה ולא ימים ז׳ וספרה טהורה ומצאה הלילה קודס לראיתה ג׳ ביום עצמה
 ל״ת נזיר תום׳ אבל רביעית, עכ״פ משמע י״ז פסחים מרש״י יח שמיני. ת״כ יז מ״ח. בעיא לא דזבה זו, בתשובה טז

 מקוה אבל זוחל אס אף מעין דנקרא יט בתשו׳. ומר״אש דמקואות פ״א מר״ש בל״ח דקדק וכך ממש, כ״ש הוכיחו
 שמים בקעים ויש הקרקע שמשתבר שבירה לשון מ״ב פסחים פרש״י כ אמ״א. המיס יקוו דכתיב נאשבורן אלא נקרא אינו

 מ״ס, ומקוה כ״ש מעין דאמר דת״כ ס״ל דאמרי ואית ל״ח, נזיר י״ז פסחים לרביעית בטלי כא נבלעין. ואין שם ושוהין נאספים
 מדכ; מ״ס במקוה בעינן באדם דדוקא ברביעית, במקוה לכלים די הי׳ שבטלו דקודס לכליס, דמקוה רביעית שבטלו אחר איירי

 פסחים י״א, חגיגה אמות, ג׳ ברום אמה על אמה חז״ל ושערו בהס, עולה גופו שכל מים במים, בשרו כל את ורחץ ט״ו, ויקרא
 והני לכלים. דמקוה רביעית בטלו שחז״ל אלא י״ז, פסחים רש״י רביעית, שלהם מקוה דשעור גמירי כ״כ, דלא בכלים אבל ק״ט,
 אמור, בת״כ כדאי׳ בפ״א גופו כל שיתכסה דצריך כ״ש, במעין לומר שייך דלא אדס, לטבילת דת״כ ההוא פרשו לא דאמרי אית
 הראנ״ד כ״כ כג ט״ו. ויקרא כב כאחת. כולה רחיצתו אף כאחת, כולה שמשו ביאת מה וטהר, השמש ובא במים בשרו רחץ

 בחקוה אף ומ״הת כ״ש, במעין טהרתן טמאים שכלים אף וכ׳ ק״כ, סי׳ ב״י וכ״כ אחת בבת טבילה צריך כלים טבילת גס והוסיף
 בנדה בעינן דאגן וכיון נדה, טבילת בעינן ע״ה, ע״ז גדה במי מחך דילפינן מעכ״וס הנלקחים כליס אבל בי׳, מכסי אי ברביעית,

דמשערין והגי אדם שהוא מה לפי שמשטרן הדנרי׳ כל פי״ז כלים דחשב הא טהרה בגדולי כ׳ כד בכלים. ה״ה במטין, אף מ״ס
 באמה
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 דאדם ב דאטרי טרבואתא ואיכא א. דאדם שעורא ילמנקט לי׳ עדיפא מדאורייתא, ברביעית די דבכלים אע״ג ט״ס, נקט ובטקוה

 אסמכתא ברביעית, סגי נמי במקור. כלים דטדאורייתא ואע״ג קאי, אכלים ט״ס ובמקור. כ״ש במעין דאמר והא ט״ס, בעי נטי במעין
 חלחולי ארעא ג בקדש חוטר בפ׳ מדאטר ראי׳ ואייתו כלים. גבי דרבנן שעורא ונקט למשמע, ליכא דטקרא קאמר, בעלמא

 טסתעפי׳ שמדיו במעין אלא טחלחלא, חלחולי לטיטר שייך לא מכונסים שהמים במקור. דאי איירי, ובמעין ט״ס, ובעי טחלחלא
 ד, . .מטעין שאינם בקרקע יש מימות דכמד. להשיב ויש .ט״ס בעי נטי במעין לאדם אלמא אהרים, מים עם הקרקע תחת ומחוברים

 אלמא כמעין, דינו וים הים, מן נתלש גל והאי ו, טהורים וכלים האדם על ונפל ט״ס ובו שנתלש גל ה מדתנן ראי׳ אייתו ותו
 הוא, זוחל לאו דאכתי כיון הטקוה, מן הבא גל דמטהר והא ז כר״ט מתני׳ דלמא חדא אנפין, מכמה וליתא ט״ס. בעי מעין

 ליגור סד״א קט״ל, לרבותא גל ט התם ודאמרינן ה, באשבורן והוא לגומא נפל ומשם יפה, מחובר הוא האדם על וכשבא
 זוחל מקרי לא גל פרושו, כך אלא יא, זחילה פסלה לא ובגל זחילה, פסול איכא דבחרדלית למימרא לאו י גשמים של חרדלית משום

 מהני רא טקוה, נעשה ושם הגומא לתוך אחת אחת השוטף חרדלית בההיא מיהו זוחל, חרדלית לטשרי לטיטעי וליכא יפה, שמחובר
 בגומא נייח דכד אשבורן, סופו עד מתהילתו גל אבל הוא, אשבורן לאו דאכתי האשבורן, למקום ורצין זוחלין מימיו שעדיין במקום הטבילה

 דאטרי ור״י יהודה כר׳ דגל מתני׳ אי אף ותו יב. קט״ל באשבורן מיא נייחא דלבסוף לי׳ דדטי כה״ג חרדלית משום גל לגזור והו״א נייח,
— יד. הטעין עם בחבורו אלא בכ״ש אטרו ולא כמעין טילי לכל הוי לא הטעין מן דפרש דכיון מט״ס, פחות מכשר דלא ה״ט יג, כמעין ים

ומה
אשכול נחל

 אמות מג׳ טפי בטי ביותר גדול דאדם לי׳ פסיקא דלא מפום קודש, באמת דמשערין מקוה של אמות תשב ולא קודש כל באמה
 אדס שהוא מה לפי הכל בכלל מטין תשיב לח ח״ט בו, מתכסה שגופו כל בכ״ש סגי דמטין וראב״ד לרחב״ס קשה אבל קדש, כל

 ליתשבי׳ דידי׳ באמה אי וקאמר חשערין, קדש בשל תו דידי׳ באמה דשבת ד״א אי אבטי׳ התס ולק״ח מ״ח? דערובין להא דומי׳
 פשיטא גופו, כל שיטבל תורה חמרה בטבילה אבל קדש, באמת למימר למיטטי דאיכא כיון לפרש צריך דודאי אדס, לפמ״ש הכל גבי

 שטור למימר איכא בכלים דתשיב הני דכל ליתן, ים אתר שטור ואיזה רבנו, כמ״ש טבילה מקרי לח דנלא״ה לכסותו המיס כצריך
 כל שיטבל אלא המיס בשטור תורה דברה לא במטין תבל בינוני, באדס לשטר לוגמיו מלא ושותה וחופן בקומץ כגון אתר,
 בכלים תנא דלא דתפלין לוקשרתס ודומה זה, בשטור כלל טבל לא ביותר גדול א״כ בינוני באדם דמשטרין ואס״ר בפ״א, גופו

 לטולס מסיים שס ובטרובין מדתו. לפי א' כל צריך וקשרתם דאמר כיון דפשיטא לפמש״א, הכל והזרוט הראש סביב הרצוטה
 קדש. באמת לי׳ למיתב ובטינן באיברים ננס דאיכא לי׳ פסיקא דלא לפמש״א, הכל גבי בכלים לי׳ תשיב ולא משטרין, דידי׳ באמה
 חדס טפח שטור שהוא ומכאן, מכאן ויראה שיאחזנו שופר שטור כ״ז ר״ה ח״ש שכ׳ תקפ״ו בסי׳ הטור טל תרוטה ביום והקשה

 דהו״א באיברים ננס משוס תשיב לא דלמא והקשה לפמש״א, הכל גבי דכליס פי״ז הול״ל אדם, שהוא מה לפי כשטור דאי בינוני,
 רות לו אין דא״כ חשטרין בדידי׳ אא״ל כביצה שזרוטו כגין באיברים דננס הוא סברא התם ולק״ח בטרובין? כדמתרץ במשהו די

 אבל לפמש״א, הכל גבי לה תני נא ולהכי בדידי׳, אדם דבשאר אט״ג קודש באמת לו נותנין "כ ט מש״ה תחתיו, איש שבו וכ׳ כלל
 תוקע, ידיו לתוך יאמרו שלא הר״ן וכמ״ש מכ״ומכ ויראה שיאחזנו בברייתא דרשב״ג חטטם ט״כ בטינן, דתוקט טפח בשופר א״א
 שכ׳ לשונו מורה וכך לפחש״א, הכל גבי דהול״ל הטור כ׳ ושפיר חכ״ומכ, קאתזינן דהא שלו, בטפח די באיבריו ננס חחילא א״כ
 זרוטו, נפי נמי וננס וכו׳ הכל גבי הול״ל דאלת״ה בינוני, אדם טפח מסוים חכמים'שטור נתנו וכו׳ שיאחזנו כדי הטטס שטקר דאף

 וכ״כ א לק״מ. בלא״ה דנדה ברייתא טל קאי הטור הב״ת ולח״ש כ״ו. נדה מרש״י וכ״מ חכ״וח. יראה באס תלוי הדבר אס
 מתוקס ת״כ במטין מ״ס בטי באדם למ״ד דאף טליו תמה טהרה ובגדולי ח״ס. בחטין ל״צ אדס אך משמט דמת״כ הרשב״א

 דשאיב נהי ולק״ח ח״הת? פ׳ כאוב דס״ל בכך נפסל מקוה אבל ח״ס, טד שאובין להוסיף דמותר בכ״ם מטהר מטין דה״ק באדם,
 ומקוה מסיים האיץ הוספה ט״י איירי ת״כ אי והשתא מ״הת, כשר כשרים כ״א חיכא ואי כשרים, רובא בליכא דוקא במקוה, פסול

 וראב״ד, רמב״ס א׳ שטה ב איירי. לטבילה המיס שטור בהכשר ודאי אלא ח״הח, להוספה דראוי די סאה דבכ״א אינו זה נמ״ס,
 והטובל דמקואות, פ״א כדאי׳ לגימא וגשס משנג שיורד תמצית מי ד כ״ב. חגיגה ג ור״אש. ח פסתיס תוס׳ שטת מביא וטתה

 דאינס כיון אשבורן, הוי ומ״ח נחרץ, מתחת חתנתלא תלתוני ודאי תמצית חתי אחרת גומא לה וסמוך תמצית חי שיש בתפירה
 נוטפין, השנה ימות ברוב ונהרות מנהר, שבאין חתלתלא תצתולי שפרש וטרש״י התצונייס בכותלי׳ נגדרו אלא לחוץ, יוצאים

 הים בצד התופר דחקואות: פ״ק התוספתא על מעיר בתשובותיו בג״ט ראיתי שוב מטין. דין אין אלו ולמיס ס״ה, שבת
 הם הרי ונמשכו, חזרו ושוב פי׳ שפסקו, אע״ג המעין מן שבאו זמן כל המעין בצד ותופר תמצית, כחי הס הרי והביצים והנהר
 ראי׳ על פכ׳ הר״אש על ומתמיה הרחב״ס. וכ״פ תחנית, כחי הס הרי מתבצבציס, רק שאינס פי׳ מושכין מלהיות פסקו כמעין,
 ני״ד דודי העיר כאשר וש״ך מתי״ט וחשתמיט בכ״ש, מעין הסוברי׳ נגד רשב״א חביח זו ראי׳ פ״ה מקואות ה להשיב. אין דתגיגה
פ״ו. סנהדרין ר״מ, ח׳ וסתם כמקוה יש דחקואות פ״ה דאמר ז י״ט. חגיגה רש״י טבילה, מהני לא באויר ו י״ט. חגיגה

ממעין. בא דגל המפרש כדטת יא ,הר חדליושל באיס מיס דלית, הר פרש״י י י״ט. חגיגה ט זוחל. מקרי להר״אש אבל ח
 כ׳ זה ישוב יד כשר. מטין ומטטס חקרי, זוחל גל נחי י״ל ואז יג וב״ה. ב״ש דפליגי חרדלית גבי פ״ה טדיות ראב״ד כ״פ יב

 נ׳ והחלוק בזוחלין, לא אבל כחטין בכ״ש מטהר שאובין, טליו ורבו כ״ש מטין דחקואות פ״ק להפך מצינו מיהו כ׳. ס״ק ש״ך
ישוב לטנ״ד אבנ שאובין. עצמן והס התטין למקור מחוברי׳ המיס והתם ממקורם, נפרדים אבל מטין מי המיס הכא בטל>
ראה לא הוא ואף לבינוני, מ״ס ושעורו הגוף כל לכסות צריך דעכ״פ בכ״ש, מטהר שמטין אף מ״ס של גל אמר להכי בטו״ז הנכון

 מאסו לא״ט, ההונכיס שילוח חי את הזה העם מאס כי יען במדרש מדאי׳ בח״ס דמעין ראי׳ מביא שהרשב״א בב״הב, הרא״ה
 מעין גיתון, חי היינו הוא, מעין ושנות לא״ט, ששחו מקום חצינו ולא המקומות ע״כ חזרנו ז״ל ואמרו הוי, הכי בגיח׳ לאט במ״ס,

 ע״ח )יומא זבין בי מחצין דוד של לפתתו החים שהגיעו כיון דאחרינן ועוד שילוח, ומתורגם י״ב( )הוריות המלכים עליו שמושאין
 מעין
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 טרבואתא הרבה ביד״ש. טקוה אף שטים בירי מעין מה מעין, ה״ל וכו׳ טקוה ויעשה בכתפו טים מלא יכול א ששנינו וטה

 טובלין שאין לוטר היינו דמעין, דוטי׳ טקוה שאמרו ומה מדאור׳. לטקוה כשרים ושאובים הוא, בעלמא דאסטכתא ב אוטרין
 ה. בקרקע שעקרו מקור. אף בקרקע, שעקרו מעין מה מעין, ח״ל טהור, יהא שבספינה בור אף יכול בור אי ד כדתני׳ ג בכלים
 ממש, קרקע גבי על עשאו שנא לא כשר, בנין ע״י הנעשה כגון כלי שאינו כל אבל ו, קבעו ולבסוף שחקקו ממש כלי ורוקא

 גדולה עריבה לקח או בקרקע או בכותל או בגג שקבען הרבה מאבנים נעשה אלא בתלוש, כלי שאינו כל הגג, על עשאו שנא לא
 אע״ג כשרים בתוכו המים ח בנין דרך הנקב אח״ב וסתם מחובר בדבר או בארץ וקבעה ז טומאה מכל הטטהרה נקב כדי בשוליה ונקב

 מראשונה חוץ הפרוה בבית בקודש כ״ג טבילת ט הטמונה א״ל בפ׳ אמרינן והכי הקרקע, מן למעלה מאוד הרבה גבוה שהטקוה
 כל דתנן אטה, כ״ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין טינה שמע אביי אמר היתה, לישכתו ובצד י, המים שער ע״ג בחול שהיתה

 וכמה בהן עולה גופו שכל בשרו כל טקוה, במי יא במים בשרו ורחץ ותני׳ אמות יו״ד ורחבן אטה כ׳ גובהן שם שהיו הפתחים
 טלא ומצאו ובא ריקן שהניח מקוה יב דתני׳ מתוספתא מדאורייתא כשרים דשאובין ראי׳ ואייתו .אמות ג׳ ברום אטה על אטה
 וזה יג: בה דמסיים להשיב ויש מים. בו הי׳ שלא משמע וריקם דרבנן, ושאובין כלומר שאובין, מים ספק שזה מפני כשר,
 מלא שבכשרות בידוע שכן וכיון טבילה, שצריך מי המקור, שמלא מי ודאי דמאן? חוקה כשר, מקוה וחוקת שאובים מים ספק
 המכתשת מן וספק לטקוה הצנור מן ספק בצדו, נחונה והמכתשת למקוה, המקלח צנור סיפא: מוכיח וכך כשר, להכי אותו

 טי□ ספק שזה מפני כשר, מקוה רוב בו יש ואם טבהיתר, באפור יותר לתלות שיש כלומר מוכיח שהפסול מפני פסול לטקוה
 מעוט דמדאורייתא כיון כשרים, מים רוב בדאיכא דוקא אלא למקוה שאובין מים ספק ט׳ טהרו שלא אלטא למקוה. שאובין
 שאוב אינו וא׳ שאוב א׳ מקואות ב׳ התם תני׳ ותו דאור׳. שאובה ש״מ דרבנן, ספק ואילך ומכאן דכשרים, ברוב בטל הפסול

 אלטא יד לטקוה שנפלו לוגין ג׳ כבספק בספק טטהרין ומדלא תלויות, טהורותיו טהרות ועשה חמורה טומאה מהן בא׳ וטבל
 טו שאובין ברוב די שאובין לוגין בג׳ חכטים גורו למה שרי, מדאור׳ שאוב כולו אי תדע פסול. מדאור׳ שאוב רובו או כולו
 או בכולו לה טוקי ולא בתטיה, דאורייתא דשאיבה מכלל טן בית המוכר פ׳ דאטר והא פסול. מראור׳ ברובו שאוב ודאי אלא
ומקצת ין. במקואות כדתנן לוגין בג׳ נטי דפוסל משמע הטקוה פוסל קבעו ולבסוף שחקקו צנור קתני דסתטא שאוב, רובו

חכמים
אשכול נחל

 וכו וגדות זבין בו רוחצין שוטף נמל נעשה ש״ר לפתחו הגיע מתגבר ואילך מכאן וכו׳ חגבים לקרני דומה תחלה מק״ק היוצא מעין
 רשב״א, עכ״ל שעור שס שיש ש״ד לפתחו שהגיעו עד טובלין אין ואפ״ה חיים מיס בעו וזבין לא, דמעיקרא מכלל פ״ו( שקלים בירוש׳
 ח״כ א מהני. דמשכמת הינא אבל ממ״ס, פ׳ כאחת גופו עבילת ל״מ הטובל דגדול בשילוח אף מ״ס בעו להכי הרא״ה והשיב

 ואף וכ״ע ואבנים גללים כלי אפי׳ ג פ״ב. יבמות רמב״ן בשם ורשב״א התוספות ב׳ ר״י והגאונים, רימג״ש רמב״ס, רי״ף, ב שמיני.
 מקואות דהל׳ רפ״ה ורמב״ס דמקואות פ״ב ר״ש ה שמיני. ת״כ ד ע״ב. ט״ז שבת ותום׳ רפ״ד מקואות ממ״ס, יתרים אס

 בתחלה עשאו אפי׳ שולים, לו שיש כלי לאפוקי בקרקע נוגעי׳ שמיס דמעין, דומי׳ בעינן מרדכי וע׳ בכלים א״ט מ״הת י״ז פסחים וחוס׳
 הגולה באר עי׳ ז ס״ו. ב״ב ו מדרבנן. שהוא מלבוש כמ׳ ולא מ״הת, לטבול פסול ב׳, דכליס פי״א כד׳ דאמ״ט בארץ לקבעו

 ברמון, שעורן בתיס בעלי כ״כ חנן דכצים בפי״ז מקורס. הערו ולא רמון כמוציא גדול נקב בעינן ואבן ועץ במתכות ר״א ר״ם וג״ט
 כמ״ש טעמי׳ ודאי ועצם, עץ בכלי מפרש דכלים פ״ו הרחב״ס אבל דמחני/ בסיפא וכדמפורש מיירי עץ בכלי כ״ד ערובין ופרש״י

 ממתכח כלים לכמה פרטים שעורים אלא הרמב״ס הביא לא במתכת מ״ר שעור אבל ט״ז. שבת ערש״י דבר, לכל לעץ הושוה עצם בפ״א
 מנחשת שהי׳ כלי מתורת לבטלו כדי בשפ״ה, די ולא כמ״ר יש״ש לנקב צריך שהי׳ טעם כ׳ ק״ט פסחים חום׳ מיהו פי״ד. כחנן
 בנקב נטהרו מתכות כלי ולדידהו י״א. ס״ק וד״מ מסמ״ג וכ״מ בב״ב ורמב״ן ד׳ מכות וריטב״א ט״ז, שבח ורש״י ב״י הביאו רוקח וכ״כ
 ערובין ורש״י ו׳ סוכה חוס׳ מ״ש סתירה ואין כלל, חזי דלא זוטרא בשעורא פרטייס לכלים היינו דכליס, פי״ד ששנינו ושעור כזה, גדול
 מחורת יוצאים כלים דרוב וכיון דכליס, פ״ג זית כמוציא דשעורו מכ״ח לאפוקי היינו עץ, בכלי בתים בעלי כ״כ דכליס מחני׳ נ״ר
 כמ״ר נקב צ״ה שנת לח״ש דומי׳ במ״ר חקוה לענץ כלי מתורת נפק עכ״פ טומאה לו שאין אבן דכלי מסתבר כמ״ר בנקב כלי

 שעור לכ״ח גס ליתן ומוטב וחשפ״ה, מזיח יותר והוא כאגוז שעורו דחביח זה כשל זה של שעורו אין נמי ובכ״ח מכלוס. טהור
 לא שאמרו הרמון חנן הכי ובתר נזה, זה אחוזים ג׳ שאמרו הרמוני׳ דכליס פי״ז חנן רמון ושעור שם. כד׳ ספק מדי לצאת מ״ר
 בעוקץ כשהם משערין אלה ובג׳ הקנקן, רגלי כשלשה כחצובה שעומדים ז״בז אחוזים ג׳ פרשו ור״אש ור״ש בינוני, אלא גדול ולא קטן

 משערינן מאלו באחד דל״ל אחד, להוציא המספיק מהחלל יותר רחב שזה אחד בעוקץ כשהם להוציאם גדול כ״כ יהי׳ שהנקב חחד,
 דמשערין וראב״ד קי״ב שבת חוס׳ דעת אבל בינוני, אלא גדול ולא קטן לא מסיפא נתבאר דזה יחידי, מהגדליס קטנים להיות שדרכן
 בבינוני משערין אלו בג׳ אפי׳ הכוונה גדול, ולא קטן לא עוד דאמר והא א׳, בעוקץ בהיותם קטנים שהם ז״בז האחוזים מג׳ באחת

 אס רמון כמוציא נקב אפי׳ בנו״בי וכ׳ לקמן. ועיח״ש כמ״ד פוסקי׳ סתמו ולהכי משערין; א׳ דברמון הרמנ״ס לשון מורה וכך
 בקרקע לקבעו מתחלה עשאו אס אלא סתימה מהני לא לכן עליו, כלי דין פתוחה שהיא בזמן אף בברזא אח״כ לסתמו דעתו

 כח״ר והשעור שישברו עד טמאים רמון כמוציא נקובים מתחלה שעשאוס כליס דכליס פ״ו רמב״ס ועי׳ בנין, דרך שם וסתמו
 ואבנים. בסיד ז׳, ר״א, ע״ס ח בשפ״ה. די ודאי בחפי״א שלא כלי ע״י מיס להביא אבל בקרקע, בנוי בכלי לטבול היינו שאמרנו

 על ג״כ הפרוה בבית ש״ק טבילה ל׳ יומא ולרש״י העזרה. בשטח ולא המיס שער ע״ג המקוה שהי׳ מוכח י ל״א. יומא ט
 נדפס וביומא ק״ט בפסחים וכן ט״ו, ויקרא בשרו, כל אח במיס ורחץ צ״ל יא הקרקע. חחת ולערוך ל״ה דף לחוס׳ אבל הגג

 דחזי לוגין בג׳ וגזרו בכליס טבילה אטו דגזרו חרץ ר״י טו פ״ב. מקואות יד ר״ש. וכ״כ שם, יג דמקואות. פ״ב יב בטעות.
 שהחמירו רבנו שהביא קושי׳ שאר גס אלו, אלא מטהרי אלו לא ואומרץ ג״ל גופן על נוחני׳ שהי׳ י״ד שבח כד׳ אדס לרחיצת

וכדעת פ״ב, יז ס״ו. ב״ב טז לדמותן. ואין דרבנן בספקי שהחמירו ה״פ חצינו מקואות פ״ב חדשים סחוס׳ כ״כ ל״ק שאובים בס׳

רבנו
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 הכל נפסל בג״ל אפי׳ פסולים קדמו אי אבל הכשרי', קדמו אי דוקא מהאור' לפסול שאובין רוב דבעינן הא הוסיפו א "כמים
 מדתנן מדאור׳ פסול דשאוב ראי׳ אייתי ותו בתלמוד. ראינוהו ולא מרבותינו שטענו לא זה דבר ברם ב. מסיני לטשה מהלכה

 זה בשרים, טומאה מקבלים שאינם אגוזים ועלי קנים עלי פסולין, לחבית המים שיעברו כדי רגלו או ידו נתן ג פרה במס׳
 יהי׳ מים מקוה ובור מעין אך קרא אמר אר"יו מנ״ל ד ואטרינן כשרץ, טומאה מקבל שאינו דבר פסולין, הטק״ט דבר הכלל
 שרוב וכיון טהרה, ע״י הויתו בעינן נטי טקוה גבי אלמא כתיב, וטעין מקוד, גבי קרא דהאי וכיון תהא, טהרה ע״י הויתן טהור,

 ובלי אבנים בבלי אבל הטק״ט, בכלים שאובים פסול אלא למשמע ליכא מהא מיהו טדאור׳. פסול טק״ט, בכלי שאוב המקוה
 דשאובה מכלל ז התם טתטיהין דכי ו שאומר מק ויש ה. ביניהם חלקו לא ובטתני׳ מהא, שמעינן לא טק״ט דלא וגללים אדמה
 אלין מאליהם באים והמים קבעו ולבסוף שחקקו צנור כגון מאליהם בכלי שאובים טילי הגי דרבנן, שהוא לי' דפשיטא דאור/
 מן דפסול אפשר למקור, בידו הביאן או בכתפו טים מלא אם אבל ע״י, נשאבו שלא אדם יד תפיסת בהם ואין לטקוה ומטנו

למקוה, ממילא דאתי וכל ביד״ש, מקור, אף ביד״ש, מעין מה מעין, ת״ל בכתף מים טלא אפי׳ יכול בספרא דקתני והיינו ח, התורה
ממילא דאתא אע״ג בכלי בשאובין גזרו ורבנן כה״ג, מקוד, כולו אפי' כשר ומדאורייתא הוא ביד״ש אכתי כלי דרך דאתא אע״ג

 ומה בתורה, כתיב לא כלי דהא טעמא, האי לי׳ ומסתבר למטה. כניטר גזרו לא בהמשכה אבל בהמשכה שלא גזרו וכי למקוה,
ורמי בידיה מיא דשקל היכא אבל מדאור'. וכשר הוא ביד״ש ממילא כל אלא אטה דרך או צנור דרך לטקוה באו אם לי

לא בדאורייתא וכלי הוא, אדם בידי דהא פסולים, לטקוה ורמי בחפניה לי' שקל שנא לא בטנא לי׳ שקל שנא לא לטקוה,
כתיב

אשכול נחל

 בסס הביאו הרא״ש ב במרדכי. הובא וריב״ן ר״ת א ור״ם. ור״ח ורשב״ס ס״ז ב״ק רש״י דעת כך פ׳ מ״הת רובו שאוב רבנו
 מעשרין ומואב עמון הלמ״מ כמו לפרשו יש מקום בשוס ישנו ואס מקוה, בפסול הלמ״מ מצינו שלא אומר הר״י אבל והוסיף: ר״ת,

 הרע״ב ופי׳ דידיס, פ״ד היא ערוכה שמשנה ואחת עכ״ל ברור דבר כלומר אלא שאינה ג׳ דתגיגה בברייתא בשביעית עני מעשר
 קאמר בתוספתא אבל הלמ״מ, היא כאלו אלא מ״הח( ושביעית במעשר תייבין אינן ומ׳ )שעמון התורה מן זה דאין דוקא לאו

פ״א כ׳ הרמב״ס לישב, יש ולענ״ד מ״הת? שיהא אפשר תמה והכ״מ תי״ע, כמ״ש והרמב״ס הר״ש וכ״כ הוא, ממש דהנמ״מ
 נא״א הבעית והשם עקב, בספרי כד׳ ומעשרות תרומות לענין כא״י דינו א״י שנכבשה אתר ישראל מלך שיכבש מה כל דתרומות

להס יוהן המסית צימות אבל אלה, ג׳ להס ניתן לא הזה שבעולם במדרש ואמרו ואדום, מואב עמון והוא וקדמוני, קניזי קיני ארץ
א״ג א׳ ה׳ ירתיב ואס דשופעיס ובקרא וקניזי, קני לרבות לוי לשבע יהי׳ לא ונתלה בספרי דרשו וכך לא״א, דברו השס ויקיים
 התירה דכתבה רוצת מהל׳ פ״ז הרמב״ס וכ״פ בתומש וכפרש״י לע״ל ואדום ומואב עמון על שקאי ערים, שלש עוד לך ויספת

 י״ל שפיר וא״כ ושביעית, ומעשרו׳ תרומות מ״הת בהם ונוהג כא״י הס הרי וכשיכבשוס ואדום ע׳׳ומ לע״ל יכבשו אס ינהגו כיצד
אבל תירה. דין כך במשנה, כדאי׳ עניים עליהם שיסמכו עני, מעשר בשביעית ומואב בעמון נוהג יהי׳ דמ״מ הלמ״מ שבאה

נוהג לע״ל משוש בשביעית, עני מעשר בו ינהג נמי דהשתא דאו' כעין תכמיס תקנו מ״מ ומואב, בעמון מ״הת ת״ומ אין בז״הז
 ינהג שלעתיד פליג דלא אפשר נז״הז, שני מעשר תכחיס מתקנת בע״ומ שנוהג ואמר דפליג חאן אף ויתכן חהלמ״מ, בשביעת

 וגו׳ ולבנון חחדבר יהי׳ לכס תכ״ר אשר מקום כל דקרא יהוד׳ לר׳ ס״ל דתלה רפ״ב ובירוש׳ מהנמ״ח. עני מ׳ בשביעית בהס
 ז׳ דוקא מ״שב, אנא בכלל ואין ופרע כלל הוא א״י, דין להס יש א״י שכבשו אתר שיכבשו ארצות שאר שאף בספרי יליף דמיני׳

 שיש ואדום, ע״וח על שקאי ערים, ג׳ לך ויספת גבולך ירתיב ואס בהדי׳ השס שאחר משית שבביאת ר״י דמודה צ״ל ע״כ עמיס,
 להו? אהדר ולא כ״ר, תדרוך אשר המקום כל כ״ר למה לדידך בירוש׳ תכמיס לו שהקשו מה בזה ויתישב מ״הת. א״י דין להם
 להרמב״ס רפ״ד. במקואות ה כ״ה. זבתיס ד הר״ש. וכ״כ ו׳ פרק ג לע״ל. ואדום ע״ומ על מרמז דקרא ס״ל דר״י וי״ל
 מיהו דמקואות. ספ״ה ועתי״ע עליו תמה בתשו׳ והר״אש תעאת ומי זב לענין במעין אלא בחקוה עהרה ע״י הויתו שייך לא

 קביל בית בכני שאוב או אדם ביד שאוב אבל קבול בית לו שאין מתכת בצנור כמו לכלי ממילא החים באו אס דוקא כחי לרמב״ס
 דנחא דחקואוח, פ״ב תי״ע והמה עי״ע. הויתו בעינן הלא ח״הת בכלי שאוב שחכשיר ר״י על חחה והר״אש מדרבנן. לדידי׳ פסול
 פכ״ד כלים למעלה פתתס אי מכלום שעהוריס איירי במדה הבאים סתם בכלים דלחא לומר יוכל )והי׳ דבר אבנים בכלי הר״י

 כמו ר״י על הר״ש קושיות שאמ״ע, בכלים אלא לחלתי׳ אמר לא הר״י ואלו הר״ש, על עצמו סמך הר״אש ולק״מ ל״ת(? ובכורות
 וכן לק״ח, מודה( הר״י סברא ולהאי עומאה קבול בת ודאי )והיא המכתשת מן ס׳ הצנור חן ספק מברייתא בב״ק הר״אש שהביאן
 עבילה אעו לדתוקי עצמו הר״י צריך הי' ולא דאור/ עומאה במקבלי שאוב דרוב לק״מ בג״ל, גזרו צמה דרבנן שאוב כולו אי הקושי׳
 בסי׳ מתיר שהוא כיון הר״אש על קשי׳ בלא״ה ואלת״ה בהון. פלוג ולא דרבנן שאוב חק״ע בכלים אפי׳ לר״י ודאי אלא בכלים.

 שאין עץ של סילון בראשו וחשים מתכת סילון ע״י שמביא כגון למקום להדי׳ נופל אינו אס המק״ע דבר מ״י מיס להביא י״ב
 להדי׳ נופנ אינו אס עי״ע, הויחו דבעינן משוס ואי מ״הת כשריס מק״ע בכלי שאובים די״ל ר״י על לק״מ א״כ שם, מזבתיס וכ״מ מק״ע
 אבנים כלי ע״י המשכה דהא שהחשיכוהו, כשאובה מ״הת כשר בלא״ה דא״כ ול״ל עי״ע, הויתו הוי אבן כלי ע״י את״כ בא אלא לחקוה

 לראב״ד התניעו האתרוני׳ בב״הנ. סראב״ד לשון הכל ח ס״ו. ב״ב ז ראב״ד. ו קרקע. בעי דלא לחאן אפי׳ המשכה ל״מ
שאובין מיס שאיחר חי יש בבע״הנ: לשונו שכך דרבנן נמי חפי״א לראב״ד נראה יותר ולענ״ד .פסול. מ״הח ודאי אדם יד חפיסת

שאובה דכל נראה ולי דחעין, דומיא מ״הת שמיס בידי רובא דבעינן עחא ספקו חתצה על מתצה נפלו אבל בג״ל דוקא דרבנן
 מלפהיל עהורה שהיא כילה בשאיבה בה חדאקילו תדע בעלמא, אסמכתא דמעין והיקש לשאובה, שאובה בין בכ״מ תילקו שלא דרבנן
ניד״ש מקוה א מ הי אפי׳ נחי אי עהור. ודאי פסיל, שוס יהא שלא לתלות בחה בו שהי׳ שאובה ספק כל הלכך פרשנו. כאשר
ומ״הח הוא, ביד״ש כלי דרך דאתא אף למקוה ממילא דאתי כל אבל אדם בידי מיא לייתי דלא היינו למעין, דאתקש מ״הח בעינן

 כשר
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123 מקואות. הלכות האשכול, ספר
 שגם אפשר מיהו א העקר מן חמור טפל יהא שלא פסול, נטי בידיו למקוה, לוגין ג' בכלי שבא מה רבנן דפסלי וכמו כתיב,

בעלמא. אסמכתא דטעין והקישא דרבנן אדם יד חפיסת
 יש אם כלומר שהוא, בכל לטהר ולטעין באשבורן לטהר לטקוה שוה שאובין מים עליו שרבו מעוטין שמימיו מעין ב וזנן

 ג הטעין שקדם או השאובין לו שקדמו בין בשאובין נפסל ואינו בכתף למלאו יוכל לטבול כדי שאין מעוטין מים במעיו
 זוחל אינו כ״ש שמעין כיון באשבורן, אלא מטהר אינו אבל השאובין, שרבו ואף ט״ס בהם שאין אף כלומר שהוא, בכל ומטהר

 שהיה מעין ד ששנינו והיינו בווחלין מטהרין השאובין ידי על זחילתו ונתרבה זוחל המעין הי' אם אבל המעין, מן הזחילה אין
 הנחלים שנתחזקו עד שאובין לתוכו וריבה דקים נחלים זוחל שהטעין פי' שהיה, כמו הוא הרי והמשיכו, עליו ריבה כנדל מושך

 עליו וריבה ה עומד היה זחילתן, שנתרבה המים וגברו שטפו ועתה זוחלין, היו דבלא״ה כיון בזוחלין, מטהרין משיכתו ונתרבה
 נעשה השאובים וע״י אמות טמנו נמשכו ולא עומד הי' שהטעין כיון פי׳ שהוא, בכל לטהר ולמעין באשבורן, לטהר לטקוה שוה והמשיכו,

 זרועים דנעשה כמותם, לטהר דינם ולמקוה למעין מחוברי׳ מים דכל ר שהוא בכל מטהרין אבל בזחילה, מטהרין לא וזוחל, משוך
 ט״ס, אלא בו נשאר שלא עד מהם ולוקח וחוזר שאובין סאה מאה לתוכו ליתן יוכל מ״ם בו שיש מקיה הלכך ז. בהשקה להם

בכתף טטלא כלום אין ובתחתון סאה ארבעים בעליון היו ח,. שמים בידי שבאו הראשונים ט״ס מחנך השתא חסרו דודאי ואע״ג
שרבו אף העליון נפסל לא אלמא לצמצם, דא״א טמ״ס, יותר בו ליתן צריך כרחך ועל ט״ס, לתחתון שירדו עד בעליון ונותן

 ויחזרו גשמים שירדו עד ימתין יעשה כיצד פסול, מראיו ושינה מוחל או יין לתוכו נפל י נמי ותנן ט הכשרים על השאובים
ומסיק יא . . דאטרינן והא מים. למראה מראיהן שיחזרו עד לתוכו ונותן בכתף ממלא ט״ס בו יש ואם מים, למראה מראיהן

שאר אבל דתנן יג לה קתני פירות דאמי ט״ס, לתוך שנותן איירי פירות במי התם יב כשרים מים רוב בתוכו להשתייר דצריך
 חסר ט״ט בו שיש מקוה כיצד טעלין, שאין ופעמים טו מעלים פעמים יד משהחמיץ והתמד והמורייס והציר פירות ומי משקין

 ועלה ין. כשר סאה ונטל פירות, מי סאה לתוכו שנתן כלומר סאה, ונתן ט״ם בו היו טד העלהו לא מהן סאה לתוכו נפל אחת
 פסול, מים רוב בו נשתייר שלא עד הטקוה מן ונטל אחת אחת פירות מי לתוכו כשנתן כלומר רובו, עד שכשר בגט׳ אמרינן
 שאובים במים רובו, נשתייר לא אי דפסול סאה ונטל סאה דנתן שאומר טי ויש יה. פירות מי מקוה ולא תורה אמרה מים דמקוה

 טי ויש יט. כולו שאוב אפי׳ לטהר ואתו הכשרים רוב שנוטל דנראה אסור עין מראית ומשום הכין, דינא נמי לתוכו שנתן
 שטים בידי מקוה נקרא דלא קאמר, טדינא אלא עין מראית משום לאו רובו שישתייר צריך הערל בפ׳ דאמר הא כ שמוסיף

 כא טדתנן ראי׳ ואייתי כשרים, מים רוב דבעינן טהור, יהי׳ מים מקוה דב' וטעמי׳ שמים, בידי שבתוכו המים כשרוב דוקא אלא
על מחצה פסול, הפסול מן כשר, הכשר מן הרוב אם המערה מעלת על או ובעוקה בחצר שמתערבין גשמים ומי שאובים מים

טחצה
אשכול נחל

 גרז׳ לשין א דרבנן. ארס יד חפיסת דה׳ דמקואוח פ״ד ארמב״ס ראב״ד הסיג לא ומה״ט בקצור. עכ״ל מקוה כולא אפי׳ כסר
 דמתני׳. סיפא ה פ״ה. מקואות ד למעין. הסאוניס קדמו אי מספק רל״א סי׳ לרמב״ן בתהו׳ ג דמקואוח. פ״ק ב ם״ג. זבסיס

 דמקיאות פ״ע וכ״מ בזוסלין, מטהרין אז המעין בגומת דוקא הסאוביס לתת צריך לרמב״ס הר״ןכ׳ מיהו ורמב״ס. ר״אס כעת ו
 דוקא בזוסלין, לטהר סהי׳ כמו הוא הרי והמשיכו עליו ריבה דאמרינן הא כתבו ב׳( )השגה והרז״ה הראב״ד אבל דוקא. לאו כ׳

 ריבה אלא שאיבין שהוסיף איירי לא מחניתין ולר״ש מתוספתא. כמשמע השאובים שריבה קודס תו ל בחס מושך שהי׳ מקוס עד
 בסומרא סבר לו מצאנו ולא .בזוסלין מטהר אינו שהרסיבו ובמקום המעין, ברכוח והרסיב בצדדיו שספר והרסיבו המעין מקום

 כדתנן מטומאה מטהר דזריעה וכיון ונוטלן, וסחר שזרען כמי דהוי זריעה, בתורת אלא טבילה בתורת סלקא לא השקה ז זו.
 בסס כ״ב בכירות רס״י כ״כ ומעין, מקוה במי למיס הסקה מהני ה״נ טהורין, וסתלן סנטמאו תרומה שתילי דתרומות ספ״ט

 וטהרנו, טמא הי׳ שאס מנין מקוה ח״כ, מביא נ״ב( סעי׳ ר״א )ע״ס בחשו׳ הר״אש אבל ע״ב, ל״ד פססים משמע והכי רגת״ה,
 טהיר. בור טהיר מקוה טהור מעין ח״ל המקוה? את בור המקוה, את מקוה המקוה, את מעין אלא לי אין טהור, יהי׳ ח״ל

 רש״י וכ״כ בנגיעה די ולא עליהם צסין להיות מקוה מי שצריכין משמע א׳ דטומאת ופ״ב מ״ו דמקואוח פ״י בפרושו ומרמב״ס
 מקיאות וערוב צרוף משוס ומ״ס מ״ז דמקואות דפ״ו והא מהני. לא גרידא השקה אבל גביהם על מקוה מי שילכו כ״ב בכורות

 אגב יו״ד. תשו׳ טהרה גדולי ועי׳ קי״ב ס״ק ר״א ש״ך כמ״ש דמעיקרא השקה מהני לא הכשר נסתם אס״כ אס ומה״ט הוא,
 להשיק אוסר מקואוח פ״י ב״ס והא מליסיס מי במקוה יפין מיס פרס״י שמשיקין ושוין י״ז ביצה רש״י על מדקדקי׳ שראיתי אעיר
 ב״ש מיהו דמוחר וב״ה ב״ש שוין השקה דין בעקר ר״ל ושוין והאי ברעים, יפיס דמחיר דב״ה אליבי׳ דפרש ולק״מ ברעים? יפיס

 הן, דיפין אע״ג י״ל יפין, נמי מקוה מי ע״כ ולב״ש יפיס, מיס עוד לי׳ דלית מתני׳ רבה דמסיק והא ביפים. דוקא לי׳ כדאי׳
 כל ט פ״ודמקואוח. כדחנן ססר: ח ג״ל. ע״י לפסול קרוב דאז המקוה לססר רצונו שאין או מהן, לסתות רצונו אין בהן סטבל כיון
 כסר סאה ונטל סאה נתן מ״ס בו שיש מקוה ע״ב פ״ב ביבמות וצ״ל: ססר יא דמקואוח. פ״ז י ס״ו. ב״ב כר״ח והנמשך זה
 פ״ז. מקיאות יג סאה. ונטל סאה בנתן יכשר לעולם נטהרו דאי נטהרו, לא מ״ס למקוה שבאו דפסיליס משמע יב רובו. עד
 המקוה משלימין טו בג״ל. וא״פ פירות כמי דינו ובהסמיץ בג״ל, ופוסלין כמיס דינם הסמיץ לא ואם מיס, הסרצניס על שנתן יד

 באופן ין כשר. גשמים מי סאה עוד עליהם בא ואס כבחסלה כשרים והמיס בכך נפסל ולא נכשר המקוה שאין טד מיס. הס כאלו
 ורסב״א בטיל קמא קמא דמ״הת חוס׳ כ׳ מ״מ מ״הת פסולין דמ״פ אע״ג מדרבנן אלא פהול דאינו מוכס מש״ס יח מעלין. זה
 פס*ל שאינו לב״ב רשב״א בסדוסי רמב״ן וכ״כ ס״ו, בב״ב רשב״ס יט לקמן. ועי׳ מ״הת פסולי׳ המיס מראה שנו אס דוקא כ׳

 שהרמב״ס מצינו שהרי ב״י, כמ״ש מרמב״ס מוכס וכן רובו, שאוב להכשיר ויבואו פסולים ונתן הכסריס שנטל שנראה מסוס אלא
 מקיה בכל דליכא אע״ג לתחתון, מ״ס סירדו עד ויותר מ״ס בעליץ שניחן כלוס אין ובתסחון מ״ס בעליון היו אס מכשיר

פ״ר. מקואות כא הראב״ד. כ זא״ז. ביד שנטל כיון עין, מראית מסוס ברובו, ונ״ס סאה נתן דפוסל הא ש״מ כסריס, מיס רוב

 חמורה
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 הטקוה רוב אם דכשר למקוה שהטשיכוהו שאובה מיקרי דתו כלומר לטקוה, שהגיעו קודם שטתערבין בוטן אימתי פסול, מחצה

 כשרים ט״ס לתוכו שנפלו ב ידוע אם למקדה מכלים השאובים שבאו כלומר המקוה, לתוך מקלחין היו אם אבל א שטים בידי
 דמקוה ג למשטע איכא ומהא טיפסל. מחצה על בטחצה אלטא פסול, לאו ואם כשר שאובים לוגין ג׳ לתוכו ירדו שלא עד

 דעתין ולעניות ד. כשרים רוב דליכא סאה מים חסרו ואח״ב שאובים ט״ס לתוכו נפלו אם לפסול יוכל נטי ט״ס של שלם
 ן פרת רבה סהדא בטערבא מימרא דאטר כרב לה סבר ו דניפן ביומי מקואות לבנתיה עביד דשטואל דאבוה ותו ה. . . לא

 דודאי נהי וקשי׳ אשבורן. ובעו בזוחלין טטהרין אין גשמי' וטי גשמים, טי רוב להו והוו הזוחלין על הנוטפים ירבו שמא וחשש
 מרובין והנוטפין הנוטפין עם מתערבין חיים ובשמים ובווחלין, מטהר שהוא בכל ומעין הוא, מעין הזוחלין מעוט הרוב, גשמים מי
 רגבי ואע״ג ח, בכשרות רובא דבעינן במחצה מפסלי אלמא באשבורן, דוקא לטהר אחריהם החיים נדונים ע״ט מחצה אפי' או

 לטהר ולטעין באשבורן לטהר למקוה שוה שאובין עליו ורבו מעוטין שמימיו טעין ט כדתנן שאובין ברוב מפסל דלא אמרינן מעין
 שאני למימר איכא אכתי טהור, יהי׳ מים טקוה ובור מעין אך כדב׳ למעין טלתא להא שוה שלם מקוה לטיטר ואיכא ,שהוא בכל

דשאובין מחצה בהו מהני קא משהו סאה מארבעים חסרו כי ואולי, חסרי קא דטיא דכיון דטקוה, מהכשר דטעין הכשרא ושאני
דאית

אשכול נחל

 עחי״ט לכתחלה אפי׳ כשר כשרים, סאה כ״א שבו למקוה המשכה דרך עצמן בפני שאובין סאה י״ע באו אפי׳ י״ב, חמורה א
 וחוס׳ מקואות פ״ב עתי״ט בספקו מחמיר למה דרבנן שאוב כולו אפי׳ ולמ״ד פסול, שספקו משמע ב דמקואוח. פ״ד ור״ש

 חסרו אס אבל אינס וכאלו בשאובין עסק לנו אין מ״ם איכא אי לקמן שאפרש כמו הראב״ד דעת ד לקמן. ע׳ ג חדשיס.
 מתניתין כלל, דמי לא צ״ל: ואולי חסר, ה הכשרים. מבטלין השאובין כשרבו אז השאובין, לצרך ונצטרך מעט אפי׳ כשרים ממ״ס
 כאלו והוי כשר, המקוה שאובין י״ט לתוכי והמשיך כשרים רוב בו יש אס אבל כשרים, רוב שצריך המקוה עשית בתחלח איירי

 מתחלה אס לפסול שייך שאין ומכ״ש בזריעה, הכל נטהר שהרי מיפסל לא סאה ונטל סאה נתן אח״כ ואם מכשריס, המקוה כל
 דמקואות דמתני׳ איתא אי הקשה ותו הרז״ה. השיג וכך סאה. המיס חסרו ואח״כ שאובים מ״ס והוסיף כשרים ח״ס בו היו

 ע״ב פ״ב ביבמות דחינן איך הראשון, רובו נשתייר ולא ונ״ס סאה נתן כשר במקוה אך לפסול מכרעה פסול ע״מ מחצה דאמרה
 מחצה שנתערבו גשמים ומי שאובין מיס אמרה, מתני׳ הלא די, ע״מ ומחצה רובו, נשקל דלא לא רובו, שישחייר צריך דאמר למקשן

 דנא י״ל ונ״ס סאה ונתן כשר שנעשה לאחר אבל כשרים, רוב נו שיהא צריך בחחלה המקוה עשית שאני ודאי אלא פסול? ע״ח
 ממלא כלום אין ובתחתון מ״ס בעליון היו מ״ח, פ״ו ממתני׳ וראי׳ ביבמות( תוס׳ קושי׳ בזה )ומסולקת מחצה על במחצה מפסל
 ונ״ס סאה נטל גבי כשרים מיס רוב בעינן ביבמות דמסיק מאי לפי מיהו כשרים. מחצה אלא בו אין א׳ דבכל אע״ג בכחך

 במים אבל פירוח, במי דוקא לקמן ולרבנו ולר״הס עין, מראית משוס סאה נטל גבי דוקא לעיל ולפמ״ש מחחלתו, כשר במקוה אך
 תמיד דבעינן לראי׳ הראב״ד דברי זה גס ס״ה שבת ו נטהרו. כשר במקוה הבאים המיס דכל עולם עד כשר ונ״ס סאה נתן כל

 בבע״הנ כ׳ גופא הראב״ד תמוה ח זה. ממטר מתגדל שהוא לא״י מטר שבא בבבל מעיד פרת ז מעיקרם. הכשרים רוב
 מטהר והמשיכו עליו וריבה עימד הי׳ בזוחלין, לטהר למעין שוה והמשיכו עליו ריבה כנדל משוך מעין אמרינן הא קשי׳ ח״ל: פ״ק

 קציר בימי ות׳ בזוחלין? מטהר והכל הוא מושך פרת הלא בכך מאי נוטפים, ירבו שמא פרת במי חשש למה הכי ואי באשבורן,
 מעצמו וזוחל יוצא אינו שבגביס המעין ומי עליהם העוברי׳ גשמים מי עם מחוברין הס מועט ובדבר גנים ונעשה סרת מתיבש

 ראיתו אין וא״כ הזוחלין, מן רוב ל״צ זוחל שהי׳ נמקים ולפ״ז וכו׳, נזחילה מטהר אינו עליו שריבה שתוספת העומד, כמעין ודינו
 בעליון היו מתני׳ שכ׳ דבע״הנ בפ״ג וראיתי וכו׳, מ״ס בעליון היו דמקואות פ״ו מ״ח יפרם איך תימה ותו דשבת? מהא ראי׳
 כי נפקא דלא אמרת ואי בעי, קא תרוייהו לאכשורי ודאי מתני׳ לתחתון, מ״ס שיבוא עד בכחך ממלא כלום לא ונתחתון מ״ס

 ונטל סאה כנתן שהרי פסול, האי או פסול האי אי בשוה( יונאיס עליהם שהציך והפסולים התחתוני׳ הכשרי׳ המיס )שאין הדדי
 )קמא( כתרוצא דמקוה רובו נשקל דלא אלא בכה״ג קפדינן דלא וש״מ נפקא, הדדי דכי ש״מ אלא רובו, עד ואמרינן דמי, סאה
 מ״ס לתוכו שנתן ח״ס חקוה שכ׳ בפ״א מדבריו דחזר מזה שמעינן עכ״ל. מתכשרי חרוייהו ומש״ה פ״ב( )יבמות הערל דפרק

 בעליון היו חמתני׳ כראיתו בשוין חתחלקין ואמרינן כשר, ע״מ מחצה כ׳ דכאן כשרי׳, רוב בו שאין נפסל מיד מיא חסרי כי שאובין
 איירי דשם לפרש צריך וע״כ בחצר, שנתערבו ומ״ג שאובין מיס פ״ד חמתניתין ע'׳מ מחצה לפסול ראיחו יסלק איך והשתא וכו׳,

 להשתייר צריך כשר מקוה כבר נעשה אפי׳ ביבמות נ׳ ולחרוץ מע״מ,3 די שנעשה ולאחר כשרים, רוב דצריך המקוה עשית לח נתח
 הראג״ד דמפרש ח״ס בעליון היו מתני׳ לדידי׳ קשי׳ דאלת״ה עין, מראית משוס ואסור שנטל משוס הטעם וצ״ל סאה, בנתן רונו
 הראשוני׳ מדנריו חזרה נלי הראב״ד דנרי ויפרש הקלושה מדעתי רחבה שדעתו ומי כשרים• ושניהם מע״ח אלא א׳ בכל שאין
 שחוספתו עד ונטל הוסיך אס שלס מקוה אך ראב״ד דפסק הא להודות אתה צריך ע״כ שיהי׳ איך יהי׳ הדרישה. על שכר יקבל

 דאלת״ה מדרבנן, אלא הוי לא לדידי׳ אך שפסולו פסול,* שהמקוה הכשרי׳ הראשוני׳ מיס רוב נשארו ולא מקוה מי על חרובה
 רוב דח״הת פסול, ברובו אחרינן שפיר הלא איירי( נחים )ולראב״ד ונ״ס סאה מנתן רוב, ל״ב בדרבנן דס״ל לר״יו, ביבמות ח״ס

 ומדרבנן פירות, חי גבי חוס׳ וכמ״ש נטיל קמא קמא כשר למקוה הבאים המיס כל מ״הת לראב״ר אך ע״כ אלא בעינן? כשרים
 אכילה נאסור אבל ברובו, שעורו באכילה שאינו דרבנן אסור דוקא יבמות )וערשב״א כשרים רוב שישחיירו בעינן לראב״ד ס״ל

 טהרה גדולי והרב אומר(. שאני בי׳ כדשייך דרבנן נאסור נמי אקילו מיהו דרבנן, ש״ג שמנו משוס נס׳ דגיד ס׳ נעינן דרבנן
 גס וליתא. המדה, על הפריז מ״סח, פסולים המזג יחסר שלא צונן או יום יום חמין המוסיפין מקואות להראנ״ד כ״ו ס״ק שכ׳

 פירות נמי נרונו דפסול ונ״ס סאה דנתן נהדי׳ כ׳ ליבמות ונחדושי׳ תתי״ח סי׳ כ״כ בעלמא לחוחרא כראב״ד, ס״ל הרשב״א מ״ש
 נזרעים השאובין שהמיס לעולם נפסל אינו שאובין לו והמשיכו חסר חקוה הסכימו ורשב״א שר״ש י״ב, ענין ח״ג, חשב״ץ וכ״כ איירי

דמקואות. פ״א ט ורא״ש. ור״ח רמב״ס דעת ושכן גשמים, מי כולו כאלו נחשב ולעולם בתוכו
 שס
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 ועוד מידי, קאחסר לא מעץ גבי אבל ליכא, והא דכשרים רובו שישתייר דבעינן סאה, ונטל סאה כנתן והוו לטפסלינהו, בהו דאית
 מידי מיא חסרו כי שאובין ט״ס בו ונפלו מכוונות ט״ס בו שיש טקוה הלכך בווחלין. למפסליניה דנוטפין רובא מהני נטי במעין

 כל אבל סאין, ב׳ בי׳ דחסרי עד כשר שאובין ט״ס בו ונפלו סאה ט״א איהו כי אבל טהרה, מקוה לי׳ איטעט רהא נפסל מיד
 עד לתוכו ונותן בכתף ממלא מ״ס בו היה א כדתנן נפסל אינו שאובין סאין וכמה כמה עליו נפלו אפי׳ כשרין ט״ס בו שיש זמן

 כשרים ממים שלם דמקוה מינה שמע למראיהן, המים שיחזרו עד נותן שהוא וקאמר שעורא יהיב ומדלא למראיהן, המים שיחזרו
 אתחויא ולא ב. כשרים ט״ס של שעורו שיחסר מזמן אלא לפסול ראוי ואינו ברובא, אפי׳ שאובין מים סאין מבטה נפסל אינו

 אמתניתץ טתניתין דאלת״ה דקאמר, רובו עד ההוא קאי פירות אמי דודאי מירי למשמע ליכא הערל ומפרק הדין פרושא לן
 אין ודאי אפי׳ מינה דשטעת ט״ס, לתחתון שירדו עד לעליון ונותן בכתף ממלא כלום אין ובתחתון ט״ס בעליון היו דתנן קשי׳
 מעיקרא וככשרים הכשרים במ״ם נטהרו השאובים ט״ס אלמא תרוייהו, מתכשרי אפ״ה הראשוני/ הכשרים רוב מהם בא׳

 אגב ונפלו מאבראי אמשכינהו ואי אותו, פוסלין שאובין מים לוגין ג׳ לגוויה שנפלו חסר טקוה ג משבחא אחא רב כ׳ ^0אחשבינהו.
נטי ואצטרופי ר טהורה שהמשיכוה שאובה יוחנן א״ר ה דיטי רב אתא דכי כשרים הטקוה אל ואזלי וירדו ד מרזיבא

טצטרפי

אשכול נחל

 נפל אי ליפסל יוכל כמי ח״ס של שלס דמקוה למשמע איכא חהא חסלה שס שאמר ואף בבע״הנ. הראב״ד לשין ממש זהו ב פ״ז. שס א
 אין מידי, מיא חסרו אי אלא פסול אינו כפרים ח״ס לחקוה שאובים ח״ס נפלו שאס מסיים והכא דכשרוח, רובא דליכא שאובין ח״ס לתוכו

 לא וכי מידי, חיא חסרו אי היינו הרז״ה( השגת בזה )וסרה יפסל כפר חקוה שנס אפשר זה שבאופן מעיקרא, דבריו מפרש אלא סתירה, זה
 אע״ג הוא, דמעין דומי׳ לאו מימיו מסרו אי אבל מידי, ססר דלא דחעין דומי׳ הרוב, שהם אף הפסולים לי׳ מנרע לא חסרו

 בפ״ג שחזר שאפשר כתבתי כבר שאובים, פסלי לא בפ״ג הראב״ד כ׳ ע״מ ובחחצה חסרו ג״כ לתוכו שנפלו הפסולים ממ״ס דאז
 השאובים שחסרו ממה הקרקע על היושבי׳ התחתונים הכשרים מן יותר חסרו חיא חסרו כי ליה מסתבר או כשר, דמע״מ ומסיק
 ויותר, סאה כ״א לתוכו יחשך שלא ליזהר צריך י״ע, בהמשכה להוסיף שחותר כשרין סאה כ״א יש אס ולשעתו העליונים. שהם

 ומריקים חמין יום כל שמוסיפין שלנו מ״ג של ובחקוה שאובין. למ״ד יוסיף לא כפרין סאה למ״ד יש ואס כשרים, רוב הוי לא דאז
 ונ״ס סאה בנתן שאוסר הרמב״ס אף .כשרים, הפוסקי׳ ולשאר ברובו, סאה ונעל סאה נתן כדין פסול לראב״ד התחתונים המים מן

 למקוה חוץ היתרון ושואב ממלא כשרי׳ ומשהו סאה כ׳ בו שיש מקוה כ׳ שהרי תדע עין, מראית משוס זה באופן דוקא ברובו,
 פ״ו כחתני׳ פסק וכן עכ״ל, החקוה רוב שם הי׳ אס כשרה שהמשיכוהו ששאובה סאה לאלף השלימו אפי׳ למקוה וממשיכו

 דחכשיר ונ״ס סאה נתן נבי ס״ג ס״ק הש״ך מ״ש לכן כשרים. ושניהן ח״ס לתחתון שירדו עד בכתף ממלא וכו׳ ח״ס בעליון היו
 סאה בנתן דוקא לרמב״ס מתתינהו, חחתא בחדא לאו ברובו לאסור ולראב״ד לרמב״ס לחוש שיש רובו, נשתייר לא אפי׳ הש״ע

 לא החשבון שלפי ואף אח״נ חיא חסרו אס או הכשרים, על הפאובין רבו ועי״כ כשהוסיף אבל עין, מראית משוס אסור ונ״ס
 ס״ג ס״ק ש״ך כ׳ לכך פסול, ולראב״ד ח״ס, הפסולים בצרוף הוא אם כשר המקוה ח״ח ח״ס, הראשוני׳ הנשרי׳ חן נשארו
 אע״ג סאין אלף להוסיף יכול ומשהו כ׳ יש אס הש״ע שכ׳ מ״ד סעי׳ לקחן אבל וראב״ד, כרמב״ס להחמיר שיש סאה בנעל

 משוס ונ״ס, סאה בנעל אלא זה, בדין הראב״ד הזכיר לא הב״י וגס הש״ך שתק שם יום, יוס חסרו והכשרים למעלה רבו דשאוביס
 במלא השאובים, רבו אס נדבר מודה הראב״ד שאין תתי״ח בתשו׳ לשואל רשב״א מ״ש ודע הוא. יחיד הראב״ד הנ״ל שבדין

 השאובים בבאו אף כשר מקוה לפסול שלו בחומרא שהראב״ד ומתשב״ץ מבע״הנ שנראה ואף בהמשכה, כשבאו ולא איירי בכתף
 שאוב כולו מתירין מערב וחכמי ור״ם הרי״ף דקמאי דהרבה כיון בזה, להחמיר חשש הרשב״א אס להסתפק יש איירי, בהמשכה
 שהוכחנו מה מלבד ולפי׳ז תשב״ץ. כח״ש מדרבנן אלא כולה שהחשיכוהו שאובה אסרו לא הראב״ד ומהם האוסרין ואף בהמשכה,

 אפי׳ בהמשכה הבאי׳ במים פ״ב, מיבמות נדמוכח מדרבנן אלא בכתף מלא דהיינו ברובו ונ״ס סאה נתן אסר לא דראב״ד לעיל
 שאובה שלראב״ד וראייתנו דרבנן. כתרי ונ״ס סאה בנתן ראב״ד חומרת הוי ונבייהו לראב״ד מדרבנן אלא אסורו אין כולו

 אדם, ביד נעשה המקוה הרי חעבילין כולה שהחשיכוה דשאובה איתא אי הרי״ף: בהשיגו בפ״א ממ״ש דרבנן כולה שהמשיכוה
 ש״ח אלא אדם, דבידי גזרה משוס בו יעבלו שלא כולה המשוכה על לגזור כ״ש שפסול, למקוה שנפלו שאובים ג״ל על גזרו ואס

 לשאובה, שאובה בין מקום בכל חלקו שלא דרבנן שאובה כל כתב: ובפ״ב עכ״ל כולה משוכה דמכשיר כרי״ף ולא ביד״ש רוב דבעינן
 שאובה בפ״א )פרושו פרשנו כאשר מלפסול עהורה שהיא כילה בשאובה בה מדאקילו תדע הוא, בעלמא אסמכתא דמעין והקישא

 סאה ל׳ עליהם ובאו כשרי׳ סאיס יו״ד במקוה ואם מעועיס הס אפי׳ הנשרי׳ המיס פוסלת שאינה עהורה נולה שהמשינוה
 ועהרוה אדם בידי שהחשינוה היינו השאובה וזאת כשר(. המקוה מ״ג סאה ל׳ עליהם וכשבאו בהכשר נשארו הראשונים בהמשכה,

 י״ד תשו׳ עהרה גדולי שמ״ש תראה חזה תש״בץ. נח״ש מדרבנן אלא אסורה אינה המשנה ע״י שהשאובה מפני אחרים מלפסול
 תפי״א חבעלת המשנה )דס״ל למקוה, בהמשנה אח״נ באים החים אס אדם יד בתפיסת נולו מקוה לעשות שהתיר העו״ז על

 בשאובה דאור׳ פסיל לינא לראב״ד דגם במ״נ, דק לא מ״הת, פסול ביד״ש רובו דבעינן הראנ״ד שלדעת שעעה, לקמן( ועימ״ש
 הפסק בלי באו דאי למקוה באו ומשם הקרקע אל מנלי שיצאו ד חוח. אחרי שאלתות ג ח׳. ס״ח לעיל ועימ״ש שהמשינוהו,

 הקרקע מן ירדו ואמ״נ הנלי ע״י חאבראי אחשנינהו הנא מדייק ולכך דבריו, בסוף פוסל המקוה אל כלי שהוא ממרזיבא קרקע
 ואח״נ שחקקו חחרזיבא ודאי ולקחן הוא, כלי דלאו חקקו ואח״נ שקבעו חמרזיבא כאן איירי הסמ״ג הבנת לפי אבל למקוה.
 ערוך. ע׳ הוא ריצה לשון דרו וההוא לחקוה, ואזלו ודרו מאבראי אחשכנהו ג׳ דברישא נדה ס״ה ה״ג גרסת נ׳ ויותר קבעו.

 בתוכן נפלו אס הנשרים המיס פסלו שלא וראב״ד חוס׳ פרשו ו רבין. וגרסתנו י״ב, תמורה ה דרו. וצ״ל דגו נדפס ונבע״הנ



מקראות. הלכות האשכול, ספר
 טהורץ, והן למקוה ופותקן סאה י״ט בכתה ומלא גשמים מי סאה כ״א בו שיש גג אומר יעקב בן א ר התני א ם לט ט^טרפי

 את פוסל קבעו ולבסוף שחקקו צנור נ דתני׳ פסול ב למקוה מחיבא אגב אמשכינהו ואי והמשכה, ברביה מטהרת שהשאובה
 מ״ס במקוה דלית והיכא כתב: ר״יצ הגאון אבל הלכות. בעל וכ״כ ע״כל המקרה את פוסל אינו חקקו ולבסוף קבעו המקוה,

 שעורא יהיב מדלא טהורה. שהטשיכוה שאובה אר״יו הימי רב אתא דכי דמי, שפיר מאבראי ואמשכינהו שאובים מים ואייתי
 אצטרופי דס״ל ש"מ ד פסלינהו לא קאטר ולא טהורה ומדקאמר נמי, כולא ואפי' שהמשיכוה שאובין דמקוה רובא אפי' משמע

 לחוד שאובים דהמשכת דבשדים, רביה בעי דלא דיטי דר׳ דלישנא כפשטותא דמ״ס רובא הם אפי' שהמשיך השאובין מצטדפי גט
 שאובה בהדי׳ דגרסי נמי נוסחאי ואיכא ה, ולקולא יעקב בן דר״א עלי׳ דפליגי כרבנן במסקנא דימי רב ואתי׳ שעורא, יתיב ולא סגי

 המקוה פוסלין שאובין מים 'אין ל חנן סוגי׳: דהאי פרושא קבלנו וכך פיסקא האי לן חזי לא ואנן ו. טהורה כולה שהמשיבות
 רוכא הכשרים ראם בשוה, שוה כלומר הכשרים, חשבון לפי שהם בזמן אלא פוסלין שאובין אין ה״ק בגט׳ ופרשו חשבון לפי אלא

 סאה י״ט בכתה ממלא גשמים, מי סאה כ״א בו שיש מקוה דאמר ב״י כר״א וכטאן המשכה, דרך באו אם שאובין פוסלין אין
 מכלל קולא, דאשמועינן פוסלין שאובין מים אין מדאמר ופריך ובהמשכה, ברביה מטהרת ששאיבה טהורין, והן לטקוה, ופותקן

 שאובה הימי ר׳ דאמר הא אלא מפסלות, להו מציל ולא מחני לא והמשכה רביה ואפי' הכשרים דפוסל דאמר מאן דאיכא
 מהאי בי׳ והדר כרבנן? ולא כראב״י לא כמאן כשרים, דמים רביה בלא כשד לחוד בהמשכה אלמא טהורה, כולה שהמשיכוהו

 וקאטר מדרבנן, לי׳ דפסלו קאי למקור, שנפלו לוגין ג׳ על חשבון, לפי אלא פוסלין שאובין מים אין דתנו הא ליה ושני תרוצא,
כלים. מה׳ אף דס״ל טמאו לאפוקי פסלי לא וה' מד׳ אבל כלים, ושלשה משנים באו אם הכלים, חשבון לפי אלא פסלי ד/א

 פוסלין שאין לומר אלא לטבילה, טהורה לפרש אין טהורה, כולה שהמשיכיה שאובה דימי דרב הא ודאי פרושא, והכין
 מן רוב שם שיהיה עד מקוה להכשר עולה אינה הנמשכת עצמה השאובה אבל ח, אח״כ ושיבואו המקוה בתוך שהיו הכשרים
 מתבטל כש־ים ברוב הנמשך שאוב מעוט נינהו, הלכתא ותרוייהו אהדדי סתרי לא דימי ר׳ ודברי ודבריו ראב״י, כדברי הכשרים
 המים פוסל אינו ט״ט בהמשכה, שאוב המקוה כל מתחלה הוי ואי ראב״י, כדברי בהן לטבול למ״ס עמהם ומצטרף בכשרים
 פוסלין שאיבין דאין פרושא דגט׳ דעתא וסלקא דימי. ר' דברי וזהו להו, דקדמי במקוה דקיימו הכשרים ולא בתרייהו, דאתו הכשרים

 וכראב״י, לא רובא הבש־ים אי אבל מחצה, על מחצה עד אלא הכשרים את הנמשכים שאובין פוסלין שאין חשבון רפי אלא

 דימי רב דאמר הא לי׳ וקשי׳ דכשרים, רובא להני פסלי הנמשכים מעוט אף דס״ל מאן דאיכא מכלל פוסלין אין מדקתני נטי ודייק
 מעוט אפי׳ וסבר עלי' דפליג כמאן ולא ט פוסל ברובא דלדידי' כראב״י לא הכשרי', פוסל ולא טהור הנמשך טשאוב המקרה כל אפי

 דאיכא מינה דייקת ולא קאי, אחרינא אמלתא חשבון לפי אלא פוסלין שאובין אין דההוא ומשני דכשרים, רובא פוסל הנמשכים
 הא ס״ל וכ״ע ט״ס. לשעור כשרים לרוב מצטרף בהמשכה שאובין מעוט כראב״י ס״ל דכ״ע שהמשיכוה, שאובה בדין דפליגי •בנן
 לדעתן דשמעתא פרושא והכין בתרייהו. דאתו להני ולא להם שקדמו הבשרים פוסלת אינה כולה שהמשיכוה שאובה דימי ררב
 אראב״י רבנן פליגי ובמסקנא בה, דטובלין היינו כשרה שהמשיכוה שאובה דמפרש ר״יצ הגאון ועל הלכות. ובעל אחא דרב

 הרוב אם ובעוקה בחצר שנתערבו גשמים ומי שאובים מים י דתנן מהא טובא לן קשיא הלכתא, והבין בהמשכה כולה ומכשרי
שאוב דכולו כיון גשמים, במי נתערבו לי ולמה יא, איירי הנמשכין ובשאובין פסול, טע״ט פסול, הפסול מן הרוב ואם כשר הבשר מן

 שאובה ואי ט״ס, לתחתון שירדו עד בעליון ונותן בכתף ממלא כלום אין ובתחתון ט״ס בעליון היו יב נטי ותנו בהמשכה? כשר
 דאי כה״ג, מקוה ועבדינן סומבין יד רבואתא אהני ואגן יג. סגי נמי לתחתון בהמשכה עליון, מהכא דל טהורה, בולה שהמשיבה

 מים טו והאדקתני מעצמן. למקור, שימשכו כרי הקרקע על ומוריקן פחות או סאה י״ט בכתף ממלא במקוה, בשרים רוב איכא
שאובין

אשכול נהל
 ס״ז, כ״ק ג למהוה. מכלי הפילם ב המשכה. ע״י אליהן י״ט ובאו במקוה כשרים כ״א אם א מהכשרים. הס רבים אס אף

 וכ״כ ה לקמן. האשכול כמ״ש כשרי׳ מ״ס אמריהם באי אס פוסלין המשוכין השאובין שאין מפרשיו הוינא דאז ד ס״ה. ב״ב
 אף כפוסקי׳ דס״ל כשרי׳, רוב דבטי כראב״י שהלכה לרש״י ס״ל ודאי אבל טהורה, בהמשכה כולה אפי׳ ס״ל רבנן במהקנא רש״י

 מפרושו וכ״מ כן ס״ל הר״ש שגס כ׳ והר״ן כרי״ף משמט מזה ו ס״ב. ובקדושין מ״ט ביבמוח רש״י וכ״כ כראב״י הלכה בברייחא
 שאובין סאה נ׳ בהמשכה והוסיף כשרי' האין יו״ד במקוה היו אם בב״הג: יותר מפורש ח י״ב. תמירה ז מ״ז. פ״ב, מהואיח

 לתוכו באו ואמ״כ בהמשכה, שאובין ממיס המקיה כל אס וכן נכשר, המקוה אל גשמים מי סאה ל׳ אמ״כ יכשיביאו היו״ד נפסלו לא
 כר׳ הכשרים פוהלין שאין לענין אבל כשרים, ריב בעי השאובים לצרף דוקא ראב״י ול״ל ט כשי. מקוה נעשה גשמים מי מ״ס
 ממעיט, נפסלים אין רבו הכשרים אס היינו משבון, ה לפי פוסלין שאין. אמרה דמהני׳ כיין פיסל, אין כילה משוכה אפי׳ ס״ל דימי
 אתי׳ וע״כ שאיבין, במעוט אף הכשרי׳ דפהלי רבנן דאיכא ע״כ כפרש״י, נמט דמקיל בלישנא דמתני׳ וכיון פסלי, שאובין דרוב מכלל

 מתני׳ ול״ל כמאן. דימי ר׳ שפיר ופרי" הכשרים, פוסל בהמשכה האוב כולה דלדידי׳ לומר אהה צריך ממילא א״ס דמקיל, כראב״י
 דפליג. מאן ליכא דבהא פוסלין, אין מקט דקולא לישנא מאי א״כ פוסל, הנמשכים מעיט שאין מודי להו, לית דצרוף ונהי כרבנן

 מכלי באים דאי יא דמקואות. פ״ד י הראב״ד. וכ״כ שמואל ר׳ בשם רבנו פרש שהביאו תמירה בחיס׳ לפרש מוכרמין אנו וכך
 לרי״ף, אלה ממשניות קשי׳ אין ולכאורה תוס/ הקשו וכך יג מקואות. פ״ו יב דמתני׳. סיפא והיינו פסלי, בג״ל המקוה אל

 בתראי דאמוראי היכא ודאי מ״מ בברייתא, אף בכ״מ כראב״י הלכה נמליט אי ואף עליהו, פליגי ורבנן כראב״י, אתי׳ דלדידי׳
 נמי והכא מ״א, ומנמות ג׳ סיכה כדבריו, סתס בתראי אם קיי״לן ב״ה נגד כב״ש אפי׳ כמותו, הלכה י אין כיתי' פסקי לא בהדי"
 לפרש אפשר איך לי׳ קבי׳ הכי אלא שאובין ברוב דפוסל כראב״י דלא כשרה כולה שהמשיכוה שאיבה יומנן א״ר דימי רב אמר

 לקמן ועי׳ משנה? כסתם הלכה ס״ל ר״יו הא משניות, הני כל נגד בו לטבול שמותר כרי״ף כשרה שהמשיכיה שאובה דר״יו הא
מקואות טו וה״ג. שאלתות יד דימי* רב אחא כי אלא מנן יו ר׳ אמר אר״ד גרהי לא וה״ג ושאלתוח שהרי״ף דע אמנם שמישבי,

 פ״ד
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 שנתערבו קאטר וי^א לטקוה, וה אחר זה ובאו מתחלה נתערבו שלא הדין הוא למקוה, שהגיעו קודם שנתערבו גשמים וטי שאובין

 בראשו שיש גג אומר ראב״י אי׳ ב ובתוספתא א. מצטדפי לא במקוה תחלה הנמשכים הפסולים היו שאם לאפוקי אלא קודם,
 שם, וטובלין לחצר מעצמן שירדו מטשיכין פי בחצר, ומערבן ופותקן סאה י״ט לתוכן ונותן בכתף ממלא גשמים מי סאה כ״א

 היו שאם מכאן ולמדנו להתירן. חורו אח״כ שנמשכו כיון המשכה, בלי גמורין שאובין בהם שהי' מעיקרא פסולין שהיו אע״ג
 והנמשכים שהיו, כמו והכשרי׳ מצטרפי דלא ואמרנו מ״ג, סאה כ״א עליהם באו ואח"כ הנמשכים שאובין סאה י״ט בטקוה תחלה

 חורו כשרים בכ״א שנפלו גמורים שאובין אם הוא וק״ו כשר, לטקוה ומצטרפי להתירן חורו ומטשיכן פותקן אח״כ אם שהיו, כמו
 חד וכ׳ — ג מעיקרא הכשרים נפסלו שלא הכא טכ"ש הכשרים, כ״א להני פסלי דמעיקרא אע״ג המשכה ידי על להיתר

 עונת אם אומר אליעזר ר׳ מים ונתמלאו לנגבם הגג בראש קנקנים המניח ה טדתנן סייעתי׳ יצחק ר׳ שהרב ד טרבואתא
 יערה. לא אבל יכפה או ישבור כך ובין כך בין אומר יהושע ר׳ ישבור, לא לאו ואם ישבור מים מעט בו יש אם הוא גשמים

 שהגשמים בשעה שכן וכל ו קשור'עבים בעת שהניחם עוד כל שאובים משום נדונים ונתמלאו, הוא גשמים עונת אם פרושא והכי
 דאטר כראב״י וס׳ל סאה כ״א אלא דוקא, לאו ומעט בטקוה, בשרים שיש כלומר מים, מעט במקוה יש אם לר״א טש״ה יורדים.

 אטר טש״ה ובהמשכה, ברבי׳ מטהרת ששאובה טהורין והן לטקוה וטמשיכן י״ט בכתף ממלא כמקור, גשמים טי סאה כ״א יש אם
 בלא אבל שלם, שעור ויהי׳ לטקוה המים וימשכו הקנקנים ישבור טקוה לשעור הוא שמעט אע״פי במקור, סאה כ״א יש אם ר״א
 כך בין אמר יהושע ר' אבל פסולה, כולה וטכ״ש רובה שהמשיכוה שאובה ר״א דקסבר המשכה, מהני לא במקור, כשרים רוב

 למקור, יערה שלא ובלבד כשרה, כולה שהטשיכוה שאובה סבר הקנקני/ יכפה או ישבור מים בטקוה אין אפי׳ כלומר וב״ב,
 להבי ואטטי טהורה. כולה שהמשיכוה שאובה הרב פסק להבי ז ר״א לגבי יהושע כר׳ הלכה דקיי״לן •וכיון המשכה. בלא

 דלפרש וכיון הוא שטותי אליעזר דר׳ כסתטא, יוחנן לר׳ חשיבא יהושע ר׳ בה דמכשיר דמתניתין ... ח דאטר הא נטי קשי׳ לא
 בהמשכה. כולה טכשרי דלא דטקואות סתמא מהני יהושע דר׳ סתמא הך טפי דעדיף שכן כל ס״ל, יהושע כר׳ נמי ט רבנן הרב
 אליבא נינהו דאטוראי ותו י! ד״ט דאחד כההיא בתרא ר״יו אזל מחברתה חדא לאלוטי וטעטא סתמא תרי דאיכא היכא ועוד
 היכא כי דוסא, ר׳ צנועים תנא מאן אמינא הוי אחד דבר אמרו דוסא זר׳ צנועין יוחנן ר׳ דאמר לאו אי יב ותו יא, יוחנן דר'

 דר׳ כיון ר״יו עלייהו סמך לא כראב״י דאתי׳ טתניתין הני וה״ג קאטר, לא יחידאי כסתם דר״יו יוחנן, לר' משנה סתם תקשי דלא
 שהטשיכוה בשאובה ור״י ר״א דאי קנקנים, דהטניח דטתני׳ פרושא האי לן מתחזיא לא דעתי ובעניות ע״כ. פליגי ורבנן יהושע
 מכשיר, ור״י פסולה שרא״א כולה שהמשיכוה בשאובה ליפלגי גשמים, ובעונת לנגבם הגג בראש קנקנים במניח תלי איך פליגי,
 נינהו, שאובין לאו מים, ונתמלאו לנגבם הגג בראש קנקנים המניח ס״ל דתרוייהו הכין, ופלוגתייהו פליגי, לא בהא ודאי אלא
שיתמלאו נתכוון דלא יד טהור לכ״ע עבים פזור בשעת הצנור תחת כלים הניח יג כדאטרינן לנגבם, אלא נתכוון דלא כיון

וקנקנים
אשכול נחל

 הוסיף ואס עי״כ, הנשרי׳ נפסלו לא מ״מ כמקוה, חסלה בהיותם הנמשכים הפסולים מצטרפי דלא נהי לעיל רבנו לדעת א פ״ד.
 במקוה כשרי׳ רוב שאין זמן כל כ״מ פי׳ כפי לרמב״ס אבל ראב״ד. וכ״ד כשר המקוה למ״ס הראשונים הכשרים עם שיעלה עד כשרים
 הנמשכים שאובי׳ מעוע לצרף כדי אלא חסלה הכשרי׳ שיבואו הרמב״ס בעי דלא די״ל לזה הכרע ואין .בג״ל שנמשכו שאובין פוסלין
 נתערבו אם הפרישה מ״ש ולפ״ז וג״ט. מרה״מ וכ״כ במקוה להן קדמו אפי׳ הכשרים אח פוסלין שאין ס״ל מ״מ אבל למ״ס,

 מ״ד פ״ד ומר״ש נ״ה. ס״ק כטו״ז ולא כתב, יפה כשר, המקוה גשמים מי כ׳ עליהם אח״כ ובאו משוכים כ׳ עם כשרים כ׳
 דאשמועינן עד דאלח״ה ע״ז, פליג ודאי הר״אש אבל .למקוה מצטרף המשוכים י״ט על לבסוף הכשרים כ״א באו אם אפי׳ משמע

 באו אפי׳ בקצור לאשמועינן במקוה, נתערבו אפי׳ אלא למקוה שיגיעו קודם ונמשכים כשרים נתערבו אם לבד דלא זי״ן בסי׳
 עליהס באו ואח״כ למקוה בהמשכה השאובים קדמו אס רמ״א כ׳ מ״ד סעי׳ בש״ע ג מ״ד. פ״ד וער״ש י״ב חמורה כ קודם. הנמשכים
 רמ״א דכונת דליתא, טהרה בגדולי וכ׳ כרבנו, דלא אחר למקום והמשיכם שחזר אע״ג מהני דלא הש״ך ופרם מהני, לח הכשרים

 מדין הוא כ״ש רבנו לדעת ודאי אומר ואני כשר. למקוה חזרו אחר למקום המשיכס אס אבל מיד, המקוה להכשיר מהני דלא
 אע״ג כשרים והמשיכן חזר אי ואפ״ה נפסלין, בג״ל אפי׳ ומשאובה מהמשוכה. נפסלים אינם לעולם דכשריס דס״ל כיון התוספתא,

 אס דמהני קיימי( במלחייהו )דהני כשרים, כ״א אח״נ ובאו במקוה נמשכים פסולי׳ י״ט הי׳ אם מכ״ש מעיקרא, פסולים דכולס
 אי ואפי׳ הכשרים פסולין כשרים כ״א אח״כ ובאו במקוה בתחלה משוכין י״ט הי׳ אם ובב״י בכ״מ כפימ״ש הרמב״ס לדעת אבל והמשיכן, חזר
 כ״ש לאו א״כ פ״ב, יבמיח עתום׳ בטיל, קמא קנוא דאמרינן לזה סברא ויש כשר, מקוה הוי לא כשרים י״ט עליהם עוד באו שוב

 המשוכים, תוך נפלו הכשרים איפכא כאן חבל המשכה, מהני ולהכי בטלי קמא כשרים,'דמ״הת במרוביס שנפלו בשאובין בשלמא הוא,
 ר״א ז י״ו. שבת ו פ״ב. מקואות ה ער״ן. ד כולה. כמשוכה דהוי והמשיכן, חזר מהני ולא בטיל קמח קמא נמי א״ל

 ר׳ ח כרי״ף. ס״ל הר״ש שגס שס וכ׳ בר״ן קצת לרי״ף זה ישוב ז׳. נדה ב״ד, טהרות בס׳ כמותו הלכה ומ״מ היא שמותי
 משניות כמה לעיל הביא ורבנו משנה, כסתם הלכה ר״יו אמר והא בה, לטבול לרי״ף שפרושו טהורה כולה שהמשיכוה שאובה יוחנן
 דס״ל דאיכא פרש יא ל״ד. סנהדרין י במסקנא. וכפרש״י ע״ב י״ב דחמורה ט מצטרף. בהמשכה מעוט דוקא כראב״י דס״ל
 הרי״ף. פסק הרז״ה מישב וכך מ״ו, שבת מ״ג, חולין וע׳ בהדי' כן אמר כמתניחין דפסק היכא אלא כס״מ, הלכה ר״יו אמר דלא
 תחת כליס הניח אס דמקואות ברפ״ד דפליגי לב״ש בין לב״ה בין יד ט״ז. שבת יג בתום׳. וע״ש אמרינן, ע׳ בב״ק צ״ל: יב

 כנתמלאו כשאובין, דינם סבר שבי׳ש למקוה, ומשם מיס אליהם באו ואח״כ ונתקשרו וחזרו ונתפזרו עבים קשור כשעת הצנור
 שנתפזרו כיון סבר וב״ה נתבטלה, לא שיתמלאו ראשונה מחשבתו עבים, שנתפזרו ואע״ג העבין, קשור בשעת שהניחן דחו, לדעתו

 קמכוון דנא שאובין מקרי לא הכלים אל אח״כ וכשבאו הראשונה, מחשבתו ונתבטלה גשמים ירדו שלא קסבר אדעתי׳ אסח ודאי
 וה״ם טהורי׳. לכ״ע אח״כ, ונתמלאו ושכחם עבים פזור בעת צלור תחת הניחם אבל בטומאה( מחשבה לענין נ״ט קדושין )ע׳ להו
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 האלה הטיס נפלו שאם מודה נמי אליעזר ור׳ נינהו, שאובין ולאו שיתמלאו נתכוון לא ודאי לנגבן הגג בראש שהניח וקנקנים

 הקנקנים לתפוס לו שמותר ר״א ואמר ׳הטקוה לעשות בידים לאתויי צריך הכא ברם כשרים, שהן למקוה מעצמן הקנקנים מתוך
 טקוה הוי שישברם, ע״י המקור, כל לעשות אבל בבור, מים הכי בלאו שיש או בבור מים ויבא גשמים עונת שיהא בתנאי ולשברם

 לעשות מותר סבר יהושע ור׳ ישברם, אלא בידיו, הקנקני׳ שיטל ע״י לעשות אין המקוה מקצת ואפי' ופסול, אדם יד תפיסת ע״י
 למקוה שנפלו עד צווארם על אותם כפה אפי׳ אלא לטקוה, מעצמם המים ויבואו לשברם שמותר בלבד ולא אלו, ממים הטקוה כל

 ולפרוש ופסולים. תפי״א קצת בהו איכא הגבהתם דע״י לעדותם, ם ביה ג י לא אבל בכה״ג, תפי״א ולא שאובים מקרי דלא כשרים,
 ווה תפי״א, קצת אלא בהם ואין עקר, כל לשאובין ליתא פלוגתא דבההיא כולה, שהמשיכוה שאובה יהושע ר׳ מכשיר לא זה

 יהי׳ בתחלה מקוד, ועשה בכתפו מלא אפי׳ יכול טהור יהא מים מקוד, נאמר אלו בת״כ דאמרינן מהא וטעמי׳ יהושע, ר' מכשיר
 ויצא תי״א, שא״ב טקוה אף אדם, יד תפיסת בו שאין מעין מה אי ביד״ש, טקוה אף שטים בידי מעין מה מעין, ת״ל טהור,
 דקנקנים כההוא דשרי, צד ואיכא תפי״א פוסל מידי בכל לאו אלטא א בור ת״ל מים, ונתמלאו לנגבם הגג בראש קנקנים המניח
 לפסול רבנן חשבוה הלכך הלח, במדות במקרא הגדולה הטדה היא הין פירוש רבו, בלשון לומר אדם שחייב ג תגן ^0 ב. ושרי בעלמא גרטא אלא ממש תפי״א כאן אין מגביהם, שאין ומן דכל למקוה, המים שירדו כדי ולכפותם לשברם דטותר

 ה וגמרא דמשנה קבין ג׳ אטר ולא הין ואמר הגדולה, המדד. בתר ואזלו ד שאובה פסלו דטדרבנן שאובה, בהין המקור.
 כמו ז הטקוה את פוסלין שאובין מים לוגין ג׳ אמרו וחכמים ו, שעור שהוא קבין ט׳ אומר שמאי רבו, בלשון לומר שחייב

 אלא קבול, בית לו שיש בכלי שאובין דוקא לאו פוסלין, שאובין לוגין דג' והא ח. ואבטליון שמעי׳ משום גרדיים שני שהעידו
 הרבה ממקומות ומטיל כסותו את הסוחט ט כדתנן י״א תפיסת ע״י לשם שבא הואיל הטקוה לתוך בידו וסחטן בכסות נבלעו אפי׳
 נבלעים רבים ומים צמר של עב בגד פי׳ הפגום, את בו הטביל מכוונות ט״ס בו שיש מקוה י ותנן פוסלין וחכמים מכשיר ר״ע

 להשלים ומצטרף שאובין, נעשין שבתוכו המים אין שבטקוה, במים שנוגע זטן שכל טהור, במים נוגע ומקצתו והעלהו, בתוכו,
 למקוה הפגום מן שמתטצין והמים שלם, הטקוה שאין וכיון שאובין, שבתוכו המים נעשים כולו, העלוהו אם אבל טקוה, שעור

 ממנו עקרו כשר, יב למקור. לוגין שלשה מטנו וזבו הפגום את המטביל יא בתוספתא והכין אותו, פוסלים הלכך הם, שאובין
 את פוסל ברגליו בין בחפניו בין מנוקב שאינו בין מנוקב בכלי בין בהמשכה, שלא לטקוה אדם ע״י שבא מה שכל וה״ט פסול,
 סחטו פי׳ פסול, לתוכו סחטו כשר, ט״ס בו שיש במקוה וטבל וירד לוגין ג׳ בשערו הי׳ יד אידך ותני׳ .יג בכלי כשאוב המקוה
 ומשך תולש הי׳ כשר, לוגין ג׳ ממנו ומשכו לצדדין טיט המסלק פי' המפנק, טו נטי ותנן המקוה. ונחסר שטבל לאחר לתוכו
 חוץ שתלשו סיפא אבל אחר, לצד סלקו הטקוה בתוך אלא המים טן הטיט תלש שלא איירי רישא פי׳ פסול, לוגין ג' ממנו

 המקור. מן בידו שתלשו כיון כלי, אינו שטיט אע״פי אלמא החסר, מקוד. פוסל ג״ל ממנו משכו אם הלכך בידו, שאוב הוי למקוה,
 מתני' לומר יש הנרוק? וטיט וכו׳ השלג שאובין בג״ל פוסלין ולא המקור. את מעלים אלו טז תגן הא קשי׳ ואי פוסל.

 בי׳ פסול לא לפיכך עצמו, בפני מים שם עליו ואין אחד כגוף הכל אלא נפרדים אין והטיט שהמים הרך בטיט קאי
 טש״ה אחד, לצד נטשכין אלא עטו, טעורבין אין שבו שהמים עסקינן, עבה בטיט לצדדין הטיט דטסלק ההוא אבל שאוב,
תני׳ ותו שאובין. בג״ל פוסלים לפיכך יח לכתחלה מקוד. מהן לעשות המים וראוים יד בעין שהן מקרי שאובין

בתוספתא
אשכול נחל

 לב״ש אף הכלים אל מיס ובאו ונתקשרו וחזרו העבים ונתפזרו ושנחס מביס קשור בשעת בחצר אלא צנור תחת הניחן לא אס
 חן מאליהם כשנפלו ר״ל טהורין והאי בחצר. לא אבל צנור תחת כשמניחם אלא הראשונה בדעתו שעומד מוכח דלא טהורין
 חקוה שהשוה וכיון אדם, ע״י שנעשה תפי״א קצת בו יש בור א שאובים. הוי מקוה אל ושפכס ביד נעלם דאי למקוה, הכלים
 כפי' ב ממש. ותפי״א שאובין בי׳ דפסיל מעין צורת גיסא ובחד כשר, תפי״א דקצת דבור שעורא גיסא בחד שמעינן ולבור, למעין

 תי״ט( תמה )שע״ז כר״ש לפרש בזה דעתו אין כשרה כולה שהחשיכוהו שאובה בפרושו הרע״ב ומ״ש כר״ש. ולא והר״אש הרמב״ס
 הלל פ״א בעדיות צ״ל: ג כשר. המשכה ע״י למקוה בא שמעצמו כיון תפי״א מקצת אלא בו שאין כזה שאוב לומר בא אלא

 לח שעורי שכל ה מ״הת. דהוי לעיל כ׳ שאוב רוב אבל כשרים, מיס ברוב ד המקוה. את פוסלין שאובין מיס הין מלא אומר
 כבש כנסכי ז ראב״ד. כ״א, ברכות קרי, לטבילת ראוי חשוב, צ״ל ו הין. והס לוגין י״ב הס קבין וג׳ ולוגין, בקבין נסחנו

כ׳ יג ח״ס. בו שאין יב פ״ג. יא פ״ז. שש י מקואות. פ״ג ט בעדיות. שס ח קרבן. בנסכי הפחות ההין רביעית
 פסול, החקוה החסר, לחקוה ג״ל מחנו נפלו שאס מהני, לא מנוקב בכלי מחקוה מיס הדולה ט״ו בסעי׳ ב״י הביאו בחשו׳ הרמב״ן

 זה מכלי ממילא שנופל מיירי פוסל, לא מנוקב דכלי ספ״ד הר״ש שהביא מיס המחלק דקיסטלין ברייתא )ואהאי בא תפי״א דע״י
 הרא״ש דכ' והא פסול. למקוה ג״ל ממנו ונפלו המיס מן עקרו אי דאחרינן חסגוס אדס ביד המנוקב כלי גרע דלא למקוה(

 סי׳ בש״ע וכן ג״ל ממנו נפלו אס פוסל שאין מנוקב בכלי ממנו ידלה חשעורו עי״כ יחסר שמא וירא חקוה לטהר הרוצה ח׳ סי׳
 מחנו, דולה שהרי למקדה, המיס שירדו לי׳ ניחא דלא מעשה דעביד כיון הש״ך תרץ ח״ז( ס״ק )עטו״ז דשבועות פ״ב ומרדכי מ׳
 כגון טומאה המקבל בדבר נמי הדין אי כ״ש, החסר מקוה לפסיל בתפי״א או מכלי ג״ל דגזרו כיון וצ״ע אדס, ע״י בא מקרי לא

 לא אבל קאי החקוה ארוב טהרה ע״י הויתו דבעינן אף דאפשר לחקוה, ג״ל מחללו ובאו לנוקוה סמוך מתכת סילון שמונח
 בג״ל. וה״ה במעוטו פוסל נחי המק״ט דמדבר פשיטא ק׳ ס״ק לש״ך אבל ל״ח ס״ק ג״ט לבעל לי׳ פשיטא שכך וראיתי במעוטו.

 רחב״ן הבינו וכך דמק״ט. אע״ג מכסות בא אס פוסל לא ממילא אבל בתפי״א דוקא משמע כסותו הסוחט מדחנן ג״ט כבעל ונ'
 מקואות. פ״ז טז פ״ב. מקואות טו פ״ג. תוספתא יד דחק״ט. ח׳ פסיל כאן דאין עי״ש ח״ו ס״ק בש״ך הובא וב״י וראב״ד

 את החסנק אחר פ״ב במתני׳ אבל (בשאוב ומכשיר מעורבין וטיט שמיס הנרוק טיט קראו דבפ״ז כן ומוכח בראב״ד. כך ין
 מיס אא״כ בו חטבילין אין ח״ח וחנטרף, פוסל שאינו אע״פי הנרוק טיט אבל יה בעין. שהמיס ג״ל מחנו ומשכו סתם הטיט

צפין
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 עם הוליכם כשאובין, הוי מידיו יורדין שהמים כיון הוא, חסר אם אותו, פופלין ,למקור. ג״ל וברגליו בידיו זילף א בתוספתא

 עוד ולא כשר, למקור. ג״ל וברגליהם בידיהם ודלפו למקום ממקום העוברת שיירא וכן למקום ממקום העובר לגיון כשר, הקרקע
 המים שדלפו הבהמה ברגלי מקוד. עשו ואם שיירא וכן וגמלים סוסים רוכבי חיל לגיון פי׳ ע״כ, כשר בתחלה מקוד. עשו אלא

 בתחלה מקוה עשו אלא עוד ולא דקתגי הא שאומר מי ויש ב. פסול חסר למקור. ג״ל ברגלו או בידו שזילף אדם אבל כשר,
 הקרקע, עם הוליכם אם כשר ג״ל שזילף אדם ברישא דאמר מהא כלומר אדם, בני של שיירא על גופא, לגיון על קאי כשר,
 ע״י המקור. כל עשו אפי׳ עוד ולא המשכה, דרך דבאין כשר, למקור. ג׳יל בידיהם ודלפו העובר אדם בני של לגיון נטי ידיענן

 בכלי ששאובד. אע״פי וקמ׳־ל בו, לטבול כשר נטי ,למקור. הקרקע על בהמשכה המים ובאו ברגליהם או בידיהם אדם בני שדלפו
 מקוה מהם עושין הנהר מן הביאום וברגליהם בידיהם שהרי מעיקרא, הוי בבלי שאובין דלאו כיון הבא פסולה, כולה שהטשיכוה

תפיסת הלכתא והכין ג. בהמשכה שלא למקור, כשבאין פסול, ג״ל שדלף אדם ברישא דאטר והא בהמשכה, שבאו כיון לכתחלה,
יד

אשבול נהל

 שאס להדי׳ ר״אש כ׳ בלא אלא ור׳״אש בראנ״ד כן ב פ״ד. א כ״ב. זבסיס הזה הרך מטיט שוחה והפרה יו״ד, פ״ב, כדאי׳ ע״ג צפין
 כשר כולו מקיה אפי׳ ספ׳ע פר״ש כך ג כולה. שהמשיכוהו כשאובה פסול אס הקרקע עס והוליכו המקוה רוב אדס זילף
אבל יהושע, לר׳ כשר כולו שהחשיכוהו בכלי שאוב אף בח״ז לשיטתי׳ שר״ש אפשר מיהו בהמשכה. באיס המיס אי אדס בידי
כל אפי׳ י״ל בהמשכה ובא אדס זילף שאס לסלק דס״ל צ״ל ע״כ בהמשכה, וברובא בכולא מכשרינן לא בכלי שאיבה דס״ל רבנו

 פסול שזה בכלי, הביאוהו לא למקוה, השלג שהביאו בפ״ז מידבא שאנשי שכ׳ ד׳ בהשגה ה רז" דעת וזו כשר, כך נעשה החקוה
 למקוה ג״ל וברגליו בידיו זילף בתיספתא ששנינו כאותה הקרקע עס והוליכו הביאו בידיהס אלא שאוב, משוס בשלג אף לדעתו

בתתלה מקוה עשו אפי׳ אלא עוד ולא כשר, למקוה ורגליהס בידיהס חלפו ממ״צח העובר לגיון כשר, הקרקע עס הוליכן פסול,
אפי׳ לבד בהמשכה דיו ממ״לח או הנהר מן בידיו בממשיך אבל מכלי, בשופך אלא והמשכה רביה צריך שאין למדנו מכאן כשר,

 כל כשעשה משמע ג״ל, תני דק הא לישב שבא )נ״ל כשר ג״ל ממנו ומשכו לצדדין הטיט את המהלק שנינו ובמשנתנו המקוה בכל
 דקחני סיפא אגב ומפרש כשר, בהמשכה והכל בידיו מושך אלא מכלי, שופך אינו אדס אס הסליט והוא פסיל, זה באופן המקוה

 לדעתי נמצא ד׳. בהשגה רז״ה עכ״ל בדפוס( חסרון כאן יש ועכ״פ ג״ל. רישא נמי חני בהמשכה בא שלא בג״ל פיסל חלשו
 ומשני חלשו כחנן בג״ל פוסל בהמשכה שלא שבא מה אבל חפי״א, פסיל מבטלת המשכה אמרינן בהמשכה, אדס ע״י הבא מקוה
 )ואיננה משמע לא במשנה אבל בד״ה: ע״ב כ׳ פראג דפיס דבע״הנ פ״ג קודם נדפסח אסרת הגה״ה והנה פסיל. ג״ל ממנו

 באדס, ולא איירי בבהמות דלגיון דההוא וכ׳ פרק באותו בהדי׳ סולק הראב״ד שהרי ומ״ז, כ״ס ס״ק רטו״ז ב״י סשבו כאשר חראב״ד
 מראב״ד, איננה זו שההגהה הרגיש לא איך הטו״ז על מאד חמה ואני בכלי. כשאוב מידי בכל ודינו בג״ל פוסל בתפי״א הבא דכל

 ככלי, תפי״א שפוסל ראב״ד על לסלוק באה זאת והגהה מידי( לכל ככלי דינו תפי״א לראב״ד כ״ז ס״ק מביא עצמו הוא כלא
 מחוך המיס לירידת סוששין ואין ידיו ומניס סילון שמביא העליון מן החחתין המקואוח מטהרין פ״ו דמתני׳ מוכרח, זה שאין ואמרה

 ידו מתוך בא שאח"כ אע״ג וקמ״ל בכלי, תחלה שהי׳ דמיירי לדסוח יש וכדומה המסנק דמחני׳ וההיא פוסלות לא ידו ש״מ ידיו,
 מקוה חכמי׳ דמדרש פסיל, בהמשכה שלא סדם זילפו המקוה רוב אס לו דנראה ומסייס מיני׳. נפיק לא שאוב פסול לחקוה,

 כשר המקוה כל אדס זילף אפי׳ קרקע ע״ג בהמשכה חבל בכלי, בשאיב אנא פסלי לא דג״ל אדס, ביד כשר מחצה עד אבל ביד״ש
 אלא בהמשכה, אח״כ באו המיס אס חפי״א שמחיר ד׳ להשגה חואמית שהיא מתלמידו או חרז״ה שהיא ספק ואין ההגה״ה. עכ״ל

 בהמשכם תפי״א דמכשיר לענין אלא בכל* לשאוב חפי״א בין מחלק דלא המשכה, בלא אדס מיד שמכשיר•ג״ל נשמע לא ד׳ שמהשגה
 לו אין תפי״א מבטלת המשכה מ״ז ס״ק טו״ז מ״ש בעליל ג׳ עכ״פ המשכה. בלא אדס מיד ג״ל דמכשיר נ׳ זו ומהגה״ה בכולו,

 מרז״ה לטו״ז ראי׳ שוס שאין שכ׳ י״ד חשו׳ לג״ט וראיתי זו. ובהגה״ה ד׳ בהשגה מרז״ה אלא הוא, שחשב כמו מראב״ד סמוכין
 בכוונה, שלא ורגליהם בידיהם מקוה שעשו לגיון להכשיר אלא כ׳ לא דרז״ה בכוונה, המשכה ע״י מבוטלת שחפי״א להגה״ה( )כונתו

 הוייתו דהוי פסול לרז״ה אף כה״ג מקוה לעשות שמתכוון דטו״ז אופן אבל כשר, לכך הביאום העברתן דרך הרז״ה נקט לכך
 בידיהם הביאו מידבא מנשי אבל במים, כמו בכלי שאיבה בי׳ פוסל' שלג ד׳ בהשגה כ׳ בהדי׳ דרז״ה דק, לא ובמ״כ עכ״ל, אדם ע״י

 ממשיך אבל הכלי, חתוך בשופך אלא והחשכה רבי׳ צריך שאין למדנו מכאן וכו׳ בידיו זילף כדשנינו מותר וזה הקרקע, עם והוליכוהו
 תוספתא לשון ותו ובכוונה, לכתסלה מקוה כן עשו מידבא אנשי והרי עכ״ל המקוה בכל אפי׳ לבד בהמשכה דיו ממ״לח, או מנהר בידיו

 והר״ש רז״ה. לדעת וצדק אמת טו״ז של פסקו א״כ משמע, בכוונה נחי כשר, בחחלה חקוה עשו אלא עוד ולא הרז״ה: שמבאר
 שהחשיכוה שאיבה לח״ד כ״כ הר״ש כ׳ והב״י כשר. בהמשכה ובא התקוה כל לגיון זילף אפי׳ כרז״ה החוספחא נחי פרש ספ״ב
 לחאן דאפי׳ כ״ח ס״ק טו״ז עליו והשיג כרי״ף( ס״ל הר״ש בשבועות הר״ן וכ״כ ח״ב פ״ב עי׳ כן ס״ל הר״ש )ובאמת טהורה כונה
 מקואות דהל׳ פ״ה הרמב״ס שדעת הב״י כ׳ ותו הרז״ה( )כדעת כשרה בתפי״א אבל בכלי, בשאוב מהני לא בכולה החשכה דס״ל

 והא כשר, זה הרי בחחלה חקוה עשו אפי׳ אלא עוד ולא הרמב״ס מסייס וע״ז עג״ק והעבירו אדם בידי חיירי לגיון דההוא
 תדרבכן, פסולה כולה שהמשיכוה שאובה לרחב״ס דס״ל שאף נמצא בקצור. עכ״ל איירי החשכה בלא פסיל ג״ל בידיו זילף ר״י דאחר
 דפסול שאוב עקר דס״ל דבע״הנ בפ״א הראב״ד אלא בהדי׳ ע״ז סולק מצאתי ולא ומ״ז, כ״ח ס״ק דטו״ז חלוקא דס״ל מתיר, הכא
 קאי לא דלדידי׳ משוס היינו בהמות, רגלי על דקאי לגיון האי שמפרש אע״ג הר״אש אבל בכולה, החשכה חהני ולא חפי״א היינו

 דלאו צ״ל ע״כ להכי איירי, החשכה בלא אלא ורחנ״ס( ורז״ה הר״ש )כדחפרשי כשר הקרקע עם הוליכן ברישא אח״ש דלגיון סיפא
 אדם בני של בידיהם אפי׳ י״ל העובר, לגיון דהך בע״הנ, דברי הביא כלים, משני לו נפלו אפי׳ וח״ש נד״ה: והנ״י קאי. אאדס
 שבידי התוספתא תן חדייק עצמו דהוא כן, הראנ״ד של נ׳ ולא כ״כ, לא שבידינו בבע״הנ חבל בכוונה. זילפו שלא כיון איירי
ו; מכותלי א׳ שנסדק מקוה פיסקא; קידם ל׳י כ׳ עוד ח״ו. ס״ק ועש״ך הוא, גליון ודאי לכן כשר, ובבהמות כסיל הכל אדם

?׳ 17



מקואות הלכות האשכול, ספר 130

 מביא כיצד הקרוב, טן והרחוק התחתון מן העליון המקואות מטהרין דתנן הא קשי׳ ואי שאובין. כדין הטקוה את פוסל אדם יד

סליו
אשכול נחל

 שיעברו כדי רגלו אי ידו מלחן ורגלים ידים □לוף הנעשה מקוה ומ״ש וכו' העובר לגיון תוספתא לו שהוקשה בחשו' הר״אש כ'
 מפרש מקואות בהל׳ הר״אש הלא תמוה, בעצמו והדבר ר״אש, בחשו׳ כן מצאתי ולא עכ״ל דפסולין דפרה נפ״ו דאמר לתבית המיס
 אדם בני □יצפו החס צישני וקשה אבהמות. דקאי ופרש בפסקיו חזר קושי׳ האי מ׳ צ״ל ע״כ בהמות, ארגלי דקאי דלגיון ההיא

 בש״ע וכן שס וש״ך כ״ז ה״ק טח כמ״ש בכוונה לשלא טולה בין חלוק אין שבתפי״א נ׳ ודאי אלא איירי, בכוונה ונפרה בכוונה, שלא
 להדי׳ ממנו בבא אלא פוסל לא המק״ט דדבר ראי׳ מביא דמקואות י״ב סי׳ הר״אש תפי״א, מבטלת דהמשכה לטח ראי׳ ואביא ל״ט.

 אי׳ כ״ה דבזבחיס כשר, למקוה עץ מסינון נופלים והמיס מק״ט שאינו עץ סילון ובראשו מתכת חסילון מים ממשיך אבל במקוה,
 יהי׳ מ״מ ובור מעין אך קרח דאמר פוסל, שמק״ט דבר הכלל זה פסולין, לחבית המיס שיעברו כדי ידו נתן פ״ו( )פרה חנן

 מוכח ומזה לחבית, מידו נהדי׳ נפל לא הא פסול, אמאי ככלי, לאו דאי ככלי, כלי אויר אומרת זאת אר״יו טהרה. ע״י הויחו טהור,
 דס״ל לרחב״ד תקשי והשתא עכ״ל. הכלי אויר עד המק״ט הדבר שיגיע לא אס מפסל, לא חק״ט דבר ע״י המיס העביר חפי׳

 פסול ומ״מ ככלי, אינו כני אויר אימא לעולם דש״ס, דיוקא מאי מהני, לא נמי אח״כ המשכה אמרת ואי בעינן, דמעין דדומי׳ פוסל תפי״א
יוסף, בזכרון כן שהקשה ראיתי שוב למעין? דומי׳ הוי ולא תפי״א בהם שהי׳ כיון החנית, אל מידיו להדי׳ המים ענרו שלא אף

ניד״ש. דמעין דומי׳ נעינן מקוה לענין חשא״כ אדם, ע״י לקדום מיס מנוי דכל תפי״א, ני׳ פסיל דלח חטאת מי קדוש שחני ותרץ
שיעברו ידו נתן מל״ל דאלת״ה ביד״ש, שינא כלי אל חיים חים נעינן לכלי שנא קודם אנל אדם, ע״י נכלי נטילתו ודאי נהירא ולח

הכני, אל שנא ולאחר קודם כין לחלק צריך ע״כ אלא אדם, ע״י לקדוש מיס מלוי דכל א״פ, אדס יד נימא דפסול, נחנית המיס
דהיכא העקר, חן חמור טפל יהא חפי״ח, נו יהא שלא דחעין דוחי׳ מקוה אמרת וחי מעין, חי חיים חים נספרי אמרינן ועוד

כני חויר נגח׳ דדייק והח החנית, חל נהמשכה אח״כ בא אפי׳ פסול ידו נתן י״ל לראנ״ד ובאחת מותר. נתפי״א מעין דבעי
כדי ירקות עני חדקתני דייק אלא חפי״א, ח׳ ככלי, לאו כלי אויר אס אפי׳ פסול דהאי דייק, ידו מנתן לחו נח״ח, מדפסיל ככלי

אויר חין אי שפיר ופריך חק״ט, שהם ח׳ אלא החים, שבא קודם שהניחם תפי״א מ׳ פסול אין ובדידהו פסול, לחנית מיס שיעברו
 שדבר כמו ודאי מוכרח ידו, מנתן הקושי׳ במקואות ולר״אש בזבחי׳ לרש״י מיהו לחנית. להדי׳ נופלי׳ שאין פסול לחה ככלי כלי

 מקוש תימא אי הראנ״ד שש׳ אף 125 דף לעיל הראיתי וכבר תפי״א. ה״ג לחנית, מחנו להדי׳ ננא חלא פוסל לא המק״ט
 יש שכן וכיון התשנ״ץ. כמ״ש מדרבנן חלא פסונה אינו אדם שהמשיך דשאובה חודה מ״ח בתפי״א, יהא שלא הייט דאור׳, ״ש7ני

 ורמנ״ס ר״ש רדה דעת שכן הוכחתי שכנר יוסף. זכרון וכח״ש החשכה ע״י חנוטנת שתפי״א ח״ז ס״ק אטו״ז הדחק בשעת נסמוך
 דש־׳ך דק, לא נמ״כ יוסף, זכרון ענ והשיג לכך כיון אם נכונה המשכה צ״ו נס״ק התיר נא הש״ך י״ד נתשו׳ ג״ט ומ״ם ור״חש.

 חע״ג פסול שוקת ע״ג העבירו רפ״ה כדאי׳ בכוונה בכונן החשכה מהני ולא קיימא, בגופן פסונן הוריקן, אם שאף בכלי, משאובין דבר
 דהחשכה ח״ז ס״ק שכ׳ הטו״ז על והנה מ״ו. חס״ק כנראה כה״ג חחלק ולא דבר, לא מתפי״א אבל רשב״א, כח״ש אח״כ שנמשך
 ופלח יוסף זכרון שהתירו הפוחפע ע״ד נדבר ועתה — ני׳. חודי דחדויי משמע זה בדין אבל אחר, נדבר ננק״הכ השיג מנטנ
 רחיתיס אננ ת״י )חינם מנחמה נמשבית כנזכר חונתם, יוסף ופירת צווידאל ומהר״ס סרוואל ומהר״ל לוצאטו ומהר״ש תרומה וגדולי

 מחוברת ועומדת פתיחה היא ונשולים שפ״ה ד׳ כשעור לפחות חלל עץ קנה לה יש הפומפע י״ד( נעל לדודי ש״ע בגליון נרשמים
 דינה נתנוש לעונס נה נשתמש ונא נקרקע שעשוי כיון נוחר סברח קנול, בת היתה אש אף )נאמת המיס עין על נקרקע
 שישתמש. ע״ח נקרקע מתחלתו מונח הכני דהכא כיון נרגח, ני׳ שדי ג״ט נעל מיהו נ״ד, ס״ס וענו׳־ני ופי״א פ״ה כניס עי׳ כקרקע

 כעין הקנה נתיך ויש ני( נהיר ונח י״ד תשונה עי׳ תשמיש כלי לכלל שנא י״ל נסמוך, נבחר כחשר הכלונס באמצעות החדס בו
 ומחובר עליו, מונח פענטיל שקורץ עור של קטן וכסוי כולו חלל אלא לקבלה, עשוי ואין שולים לו וחין שטיעפעל, שקורין מנעול

 חמינא ומנענע, ומגביהו בו חוחז חדם ואס למטה, ראשו כחגחן כפף ואח״כ למענה לקנה חוץ היוצא גדול מקל ר״ל כלונס לו
 שתחת המים מעין תוך נכנם זה ואויר שבקנה האויר דוחק הנדחק והמנעול למטה, הקנה חן לפנים בו שדבק המנעול דוחק
 והמיס הפענטיל נפתח המיס דחיקת וע״י החנעונ, לחננ הקנה וחן הקנה תוך החים יענו ועי״כ שבחים, החויר ודוחק הקנה
 זה נמנעונ הנה עץ. של חלל סינון ע״י נח־ץ יוצאים וחשס הכל, פועל החויר כי רוח, כנפי על ונשואות הפענטיל דרך יוצאים

 לדחוק אלח לקבל עשוי אין גש מחזיקן, חינו למטה בין למעלה בין תיש לתוכו ונותנין לחוץ אותו שכשחוציאין קבול, בית שוס אין
 המויר ע״י החיש שעלו לאחר חש כי הבאר. חן תלישתן בשעת שבחעין בחיש כלל נוגעיש אינש והמנעול והכנונס שבקנה. החויר
 ידעו לא וזונתש וג״ט ז״י ונעל כלל. קבול בית כאן וחין חלל עץ של סילון ע״י לחוץ ויולחין והכלונס המנעול על א׳ רגע יעברו
 כדמי׳ מדרבנן, להו מהלי לא נחי שתחתיהם למעין השקה יצאו, )ואש שאובים ולעשים קבול כלי כאן שיש שחפשר וחשבו פומפע מעשה
 כתלוש דיט ואס חלל, סילון כעין מחתכת הוח רוב ע״פי עליו החים שעוברי׳ שהחנעול חמת השוקת(. ע״ג שהעבירו מעין רפ״ה

 לגומא המיס מונח ושס עץ, סל סילון ע״י חמלו רחוק אלא למקוה. מחנעול נהדי׳ טפלים שאין המיס פוסל זה אין מ״מ מק״ט,
 ומשם לבלוני ראוי קרקע על טפניס אלא לחקוה להדי׳ באין חין זה מסיטן וגס ח״ח, בסעי׳ כמכר גמור היתר וזה המקוש,

 המשכה לטו״ז מ״מ תפי״ח, והוי בקנה אדם נעטע ע״י באים שהמים נחליט אס אף והשתא הדעות. לכל המשכה והוי למקוה
 נעשה המקוש כל אפי׳ בהמשכה מותר הבאר מן הפסיק ולא כשפ״ה הכלי שנקב כיון שכתב 3צ״ טח דברי מיהו חפי״א. מבטלת

 כלי שחינו בדבר מביאו חם לנו די לעיל( כמ״ש הרז״ה )והוא מרחב״ד נראיתו הרי הבאר, חן הפסיק ולא במילין: ר״ל מאי עי״כ,
 ד/ בהשגה רו״ה שמביא משלג ראיו׳ וכן למקוה ונמשכו הנהר חן בידיהם אדם בני שזילפ׳ חתוספתח הרז״ה שראית וממשיכו,

 הפומפע, במעשה יוסף זכרון וכ״כ לבאר, השקה שיש לטיבותא זה שגם להעדפה אלא אצטריך דלא וצ״ל לנהר, חבור הי׳ נא ושם
נתמנת שחס למקוה, הבאר חן העולים החים מחבר לצוק שע״י השקה הפומפע חן היוצאי׳ במים לעשות יוכל הרי ההמשכה מלבד

המקוה
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 וכו התחחץ, לבאר המקוה כל וכן היוצאים המיס ונתחברו רחב כעמוד בשטך המיס יבואו במחק הכלונס מנענע והוא החקוה
 ממס יס אם ונחקור שבבאר. המיס עס מחובר היוצא מיס עמוד הכלונס שמושך שבשעה הפומפע מלאכת ליודע באמת הוא

 צרוף לענין נאמר לא חבור דאינו די״ל כ׳ ט״ז גטין והתום׳ חבור. אינו והקטפרס הנצוק אי׳ דטהרוח פ״ח סיף זו. בהשקה
 ומקואות בטהרות ומר״ש לר״מ. אסיק גוד אך אמרינן שלס מקוה יש אס אומר ור״ת טמאים, מיס השקת לענין אלא מקואות

 טופח משוס דרבנן טעמי׳ משמע בגטין כ׳ ה׳, בפ״ז, אבל אחית, גוד אפי׳ אמרינן לא בתוספתא לרבנן משמע ח׳ פ״ו ב; פ״ג
 אמרינן ס׳ ופ״ו ב׳, פ״ג, דמשניות טובא וקשי׳ בתחתונה, אפי׳ פוסל גממיוה ג׳ גבי ה״ח דמקואות פ״ח והרמב״ס א״ח. להטפיח

 דרמב״ס כ׳ ב׳, פ״ג, התי״ט אבל כר״מ. דאתי׳ כ׳ מ״ב דפ״ג והאי חבור דהוי מיירי דרבנן דבשאוב ל״ק ולר״ש אסיק, גוד אפי׳
 בשאוב איירי שרמב״ס לפרש רצה שכ״מ אמת )הן התחתון מן עליון חטהרין דפ״ו דין מביא ולהכי עי״ש אסיה גוד אפי׳ ס״ל

 ממ״ש נראה וכן איירי(. בחסר אך ש״מ השעור, נשלם החבור שע״י כ׳ למשנה דבפרושו אינו ולפע״ד כולו, אפילו ולשטתי׳ דרבנן
 אע״ג מחברן העמידם אס משמע עמדו, אא״כ מערבין הנזחליס שאין לפי מחבר גשמים שטך שאין וכו׳ גומות ג׳ ה״ח נפ״ח

 במי דוקא לגטין בפ״י וכ׳ מערבין אין זוחלין גשמים דמי אלא רבנן, פסלי קטפרס מטעם דלאו הכ״מ כמ״ש דס״ל הוא, דקטפרס
 ד׳. פ״ד וער״ש חבור הוי דבמעין כ׳ קכ״ט ס״ק והש״ך המרדכי וכ״כ חבור הוי שמחברין מקואות אבל לפסוק דעתידין גשמים

 אומר רשב״ג ה״ג: פ״ו שקלים מירושלמי כנגדו ראי׳ מביא וג״ט מ״ס. נחרבו וע״י בקטפרס הולך עצמו המעין אס הש״ך וכונח
 ואילך מכאן אומר ר״מ פסיל, ולמ״ח כשר לכדה הן תערובת מי ואילך מכאן ולחטאת, לכדה כשרים ירושלים יושבי עד דוד מבית

 בתחתונה, וטובל אחית גוד ס״ל ר״מ י״ט חגיגה דאמר הא עוד וכ׳ .בנהר שייך קטפרס ש״מ לנדה׳ אך ופסולין הו קטפרי מי
 סעי׳ כדאי׳ מערבין הכזחלים דאין מחבר אינו גשמים הל דשטך הרמב״ס לשטח אומר ואני דר״מ. אליבי׳ חרי*חנאי צ״ל ע״כ

 וכיץ במציאות, אפלגו לא דודאי ושלגים מגשמים שנתהוו הן תערובת מי ואילך דמכאן לרשב״ן ר״מ מודה לא דמי ראי׳ אין ס׳,
 ולהכי מדרון, ע״י אלא העליונים מ״ג עם חבור להם אין עצמם למ״ג מ״מ למעין, מחוברין שבחחלתן אע״ג במדרון הולכין שמ״ג

 בספק אפי' הניטפיס רבו יו״ד ס״ק הש״ך דברי גס יחישבו ובזה שמענו. לא במדרון מעין יטהר שלא אבל חבור, חבורן אין
 החים׳ ול״נ נ״ו? בכורות חוס׳ כמ״ש א״דא כאן ואין הנהר למוצא הכל מחובר הלא ג״ט וחמה דאו׳• אסור דהוי לחומרא אזלינן

 נקראו לא דמ״ג מערבין, במ״ג הנזחליס אין לרמב״ס אבל לירד, סופן כשהמים א״ח קטפרס אמרינן דלא ט״ז בגטין אזלי לשטחס
 מאי הנהר, למוצא מחוברין שהם אמרח מאי בנוטפין, בקטפרס טובל הנוטפין ורבו בנהר למטה הטובל א״כ באשבורן, אלא מקוה

 שם זחלו לא נהר, מי מעט תחתיהם שיש בברור ידענו ואפי׳ התחתונים, ממברין אינם בקטפרס והולכין לנהר הסמוכים מחברן?
 במקום אלא הנוטפים ברבו בזחילה מטהרי לא כנדל משוך מעין פ״ה במשנה ורז״ה וראב״ד ר״ש ולפרוש הנוטפים ע״י אלא בטבע

 כש״ך ע׳ סי׳ מהר״יו וכ״כ הנוטפים, ברבו בזחילה מטהר לא זחילתו במקום אך מהרי״ק לדעת ומכ״ש בטבעו, הולך שהמעין
 בשם מלאכי יד והרב קט״ו שורש מהרי״ק וכ״כ כרת אסור חשש יש הר״אש( ופסקי טור )שהביא ר״י לדעת הנוטפים רבו אס
 הביאו לירד בסופו חביר הוי קטפרס במ״ג דאפי׳ לשיטתי׳ אזל הוא דרבנן שאסור שכ׳ והמרדכי כנ״הג, ובשס המ״ס בכללי ב״י
 בטהרות אלא לדידי׳ נשנה דלא מקואות, צרוך לענין חבור הויקטפרס דלרמב״ס רג׳ לעניננו. ונחזור עליו. והחולקים ר״א ס״ס ב״י

 המק״ט, דבר פיסל ואינו טהרה ע״י הויתו במקוה שייך דלא דרמב״ס טעמי׳ כ׳ דהב״י ר״י, כדעת טמאים מיס השקת לענין
 הני במקואות ש״מ במקואות, א״ח וק' נציק תנא דלא כיון י״ל ה״ה במקואות, ולא פ״ו בפרה ירקות עלי או ידו נתן דחנן משוס
 וגס טמאיס. מיש השקת לענין דוקא פרשו לטהרות בפ״מ וגם במקואות, ולא אוכלין טומאת בהל׳ זה דין מביא להכי חבור,
 מקואית שני לענין ונצוקא״ח בטהרותקטפרס והר״אשפרש מקואות. בב׳ גודאסיק לרמב״ס דס״ל ממליט דמקואות פ״ז ו׳ במשנה הב״ד

 דבהל׳ בקטפרס, אך נכשר מ״הת, לדידי׳ פסול שאוב דכולו אע״ג שאוב׳ לו ומחובר כשר א׳ אס ס״ל דהר״אש ונ״ל חסריס.
 כילו דמקוה לכשר, מחובר דלבסוך כיון כשר, מק״ט ע״י דהויחו אע״ג כשר ממקוה מיס מביא מתכת סילון אס כ׳ סי״ב מקואות

 והר״אש כשערה, שמשיקו עד ח׳ ידו ומניח אבר של סילון מביא התחתון מן העליון מטהרין פ״ו כדתנן בהשקה נטהר שאוב
 אבל קאמר, דוקא חסרים, מקואות בשני ל״ח קטפרס בטהרות דכחב הא צ״ל ע״כ בשפוט, הסילון שנותן כ׳ זו למשנה בפרושו

 לטהרו כשפ״ה נקב צריך שאוב כולו מקוה בשמו נזכר נ״ג סעי׳ ובש״ע חבור. חטפרס הוי שאוב וא׳ וכשר מלא האחד אס
 נ״ג בכי׳ מיני׳ דיליך כיון איירי, שאוב בכולו התחתון מן העליון מטהרין פ״ו מתני׳ לר״אש אחרוני׳ והקשו שלס. ממקוה בהשקה

 שאוב בכולו לאו מחני׳ לר״אש הש״ך ותרץ כשערה? משיקו שנינו משנה ובאותה כשר, ממקוה מק״ט סילון ע״י שאוב כולו לטהר
 ג״ל, בשאוב השקה לענין במתני׳ מהני מק״ט דסילון כיון כולי, לשאוב מק״ט סילון דמהני וראיתו איירי, דרבנן ג״ל בשאובין אלא
 ע״י דמהני אקילו ה״נ כשערה בהשקה דאקילו דרבנן בפסול למימר דאיכא ראי׳, דמאי נהירא, ולא שאוב. כולו לטהר דמהני ה״ה
 להדי' כ׳ שהר״אש ועוד המק״ט, בדבר להשיק אקילו לא ה״נ כשערה, בהשקה אקילו ולא מ״הת דפסול שאוב כולו אבל מק״ט, סילין
 על וקושיחס קטפרס, ע״י בהשקה נטהר שאוב כולו ס״ל דר״אש ומוכח התחתון, מן העליון מטהר כחנן בהשקה נטהר שאוב כולו

 לאחר רק כשפ״ה השקה דחחלח נמי מיירי מתני׳ דלהר״אש האמת, ע״פי בג״ט יישב כשערה, משיקו ובמתני׳ שפ״ה, דבעי ר״אש
 ממקוה בקטפרס אפי׳ בהשקה נכשר שאוב כולו מקוה ורמב״ס דלר״אש וכיון הר״אש. בפי׳ בהדי׳ וכן כשערה מחוברין עדיין ידו שמסיר

 מטהרין דאי׳ בפסול אפי׳ משמע מ״ב דעדיות פ״ה ומפרושו בבע״הנ מראב״ד וכ״נ דרבנן ג״ל בשאוב דוקא מש׳ מ״ח, בפ״ו )ולהר״ש אחר,
 מדרבנן, אלא פסול אינו בהמשכה שאוב כולו לראב״ד אפי׳ לעיל הוכחנו וכבר המקוה אל בהמשכה באו שהמיס בנד״ד א״כ בקטפרס( בהשקה

 חבור ע״י לכ״ע נכשרו מ״מ מדרבנן, הס שאובין הללו שהמיס ונחליט תפי״א, מבטלת שהמשכה טו״ז סברח מהכא דל אי אך א״כ
 י״ד בעל לדודי בגליון מצאתי שוב וקטפרס. נצוק ע״י העליונים את התחתונים ויטהרו שבמקוה למיס הבאר מן הקלוח בחוזק

 ר״א על פליג לא ווילהלמסדארך( )ד׳ נ״ח דך שהב״י וקטפרס נצוק ע״י נטהרו בתפי״א שאובין מ״ס קל״ט: דך ורדים גינת בשם
וכדאי עכ״ל וקטפרס נצוק ע״י ה״נ לר״אש, שלם ממקוה ממשיך אס דמק״ט ע״י השקה דמהני דהיכא מ״ס, בדליכא אלא מוורדין
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אשכול נחל

 מכאן יתר — טח. כדעת המקוה לגומת סבאו קודם הקרסע על המסכה ע״י בנדד מנועלה שמפי״א שהוכחנו כיון סניף נהיוח
 שנקנה, האויר והמנעול שנקנה המנעול דוחק שאדם כמ״ש בעלמא גרמא אלא מחש חפי״א אין הפוחפע נמעשה אומר אני

הרעול י״ז מב״ק יוסף זכרון כת״ש כגופו הוי אז נכותו מיציאש הי׳ ואס המיס. עולים ועי״כ הנאר שנתי האויר דוהק והאויר
והכא הוא. כסו כס לרבנן ושברו, אסר כלי על שנר ונחז כלי שנר תרנגול אבל הוא, כוסו כליס ושבר מכנפיו רוח ויצא מפריס
נוגע אינו התנעיל שלומו ואף עצמן במיס כלים עושה אינו שהאדם ועוד כוסות. ג׳ בה שים לגת ס׳ ע״ז חים׳ למ״ש דומה
כההיא אלא כסו כס שם מצינו דלא כסו, כס זה שקורא ז״י אל ג״ע שחמה ומה האויר. דחיקת ע״י מאליהם עולים אבל נמים,
 המיס הכא אבל השני, בדבר נוגע אינו אלה דבכל הכלי הסיעה והיא השידה הסיע נ״ה וערובין כדור בזורק ע״ז וסנהדרין דב״ק

 מזה ויותר השידה להסיע דומה דבאמת הפומפע ענין ידע לא כרב עכ״ל, וכו׳ המשכה ע״י א׳ בחבור ככל מתנועעים וכלונם
 יורד והאייר האויר דוחקים אלא שבבאר במים כלל נוגעי׳ אינם שלוחיו שהן והמנעול הכלונס אף במים, נוגע אינו שהוא לנד שלא

 נוגע אינו הוא גס אדם, מכס הנדחק המנעול אבל וממית, חמש מכוחו יוצא דסץ בו, והורג סץ לזורק דומה ואינו המיס, ומעלה
 חייב, ומיח דמיא נדקא עלי׳ ואשקיל לחברי׳ כפית ואל׳ס כחי, לאו שני נכח דמיא סרנא ט״ז ובחולין עליתם. נסעת נמים
 ק״ז ובחולין הוא, בעלמא דגרמא פעור לשם המיס הפך שהוא אע״פי שס, הלט והמיס מרחוק קשרו פרש״י פעור, בכ״ש אבל בכ״ר וה״ח
 שבאיש שהמיס איתא ואי טעצין, גברא, מכס דאתו לדילאי, מקרב ואי גברא, מכס אתו דלא לידים ממנו נועלים אין דדילאי אריהא האי
 הדלי, מן רחוק צנור בהאי לידים נוטלץ אין ולמה שני, בכס פעור לחה הוא, כסו בהמשכה ובאים נעלית שחעוררס אדם ע״י

 די״ל ראי׳ מזה אין מיהו תפי״א. נתבעל בנד״ד וכן דמי, ככסו לאו בכסי, מעוררם שהוא אף האדם חן רסוק שבא כל ודאי אלא
 כסי, הריגה בשמת בעינן הריגה לענין אבל למקוה, פסילין אס״כ שנפסק אף חפי״א בהו הוי לצאת החעוררס לח נתח ד כיון

 אי מהוה לענין אבל אדם, כס פסק כבר לידיו מיס ביאת בשעת מ״ח מכסו, באו שבתסלה אף נט״י צענין וכן ממנו, פסק וכבר
 לטבילת כשריס מ״ס היו אס ק״ז חולין מרש״י דמשמע והא .שאובים כתו הראשון בפסולן קייתו חרסוק, כשבאו אף חפי״א פ״א בהו הוי

 אפי׳ לנהר בחבור והתירו ידים בטבילת דאקילו ורש״י חוס׳ שס כ׳ דכבר ראי׳ תזה אין חפי״א, כסיל מינייהו דנפיק אלתא ידים,
 שבבאר בתים כיו לא דתחמלה לראיות, צריכין אנו שאין אימר אני אך וזולתם. כולה שהתשיכוה ושאיבה תשקה בכונס אלא בנקב אין

 זכרון בעל דבר והעיב תבאר. עלייתם בשעת במיס נוגעין אין המנעול שלוחו ואף הוא שהרי בעלתא, גרתא רק חפי״א העולים
 להגאוניס אפי׳ לכ״ע, תפי״א בי׳ קרינן דלא אסר, לתקוס התיס שיזונו ומקוה למעין סמוך נקב או חריץ לעושה דוחה שזה יוסף
 דתלאו משוס כיינו חפי״א, מבעלת המשכה שכ׳ אעו״ז ופליגי בהמשכה שנקבו כלים ע״י אדם ביד להביא דאסרו חים פלגי בס׳

 למקום המיס להביא נקב או חריץ בעושה לתה צ״ב באתת תיהו גרתא. אלא הוי דלא כאן תשא״כ לתקוה, התיס תחש בידיהם
 ונ׳ הוא? דכסו חייב• נכ״ר סברו על התיש ובאו נהר בשפת נקב עשה ע״ז חולין אתרינן רציסה וגבי תפי״א, תקרי לא אסר

 מסינר שעדיין הר״אש וכ׳ עכורה הגל עליה שעבר כיון בתים, ותביא תוליך והי' התערה תעלת על נתינה שהיא תסע ספ״ז מדחנן
 וב״ד וג״ט טו״ז ש״ך וחרצו מק״ט? עי״ד תהוה הא תי״ע והקשה תחובר. שאינו אף מטהר ח״ס בו הי׳ אס אבל למקוה, הגל
 וע״י במקיה ותביא תוליך דאדס נהי הכא אבל ע״י, ובאים ועוברים המיס שם שבאו במקום בתים כשנוגע אלא מהוה מקרי דלא

 צריכין וע״כ שחייב, והרגו אדם על זה גל ותלש הוליך אם ספק אין כנה אדם. יד שש אין למקוה בהליכת ת״ת הגל, נחלש
 יהי׳ תיס מקוה כ׳ במקוה אבל ראשון( בכס נסיבה תו׳׳מ להיות צריך )והמעשה הראשון המסובב בחר אזלינן ברציחה לסלק,
 שזרק אף במסבב, לן איכפת ולא חפי״א ע״י למקוה מיס ביאת להכין חותר אבל חפי״א, בו יהי׳ לא מקוה שנעשה בשעה טהור

 חורק הפומפע באר אל יורד עצתו אדם אס ק״ו, הדברים אני רואה תעתה חפי״א. אין לתקוה חים הלכת בתקוס נידו, הגל
במעין נוגע שאינו בנד״ד שכשרים מכ״ש תאותה, עושות ידיו אין הגל תנוסח דבתקוס כיון כשרים, בגוחא ונכנסו בידו ה״ס גל

אינה החשכה לראב״ד לעיל שאמרנו ואף נגותא. ויורד שעולה גל עושה שהאויר דברי׳ כמה ע״י פועל אלא הנמשכים, במים ולא
סיששין ואין תסתיו ידיו ומניח סילון מביא תדחנן א״פ דחפי״א הוכיח דבע״הנ בספ״ב שבהגה״ה חודה, ודאי בהא חפי״א מבטלת
תרצי בג״ט וכן והאשכול אבר, של סילון מביא דתנן החק״ט דבר לענין תי״ט הקשה זו וקושי׳ ידיו, מחוך למקוה המיס לירידח

 כשעילים וה״נ ההשקה, מסבב הוא רק בחפי״א הי׳ לא המקוה תעשה דעקר גרס, רק הוי לא השקה בשעח ידו שתסיר כיון
 כל 1 פותפע ע"י תקוה היתר יסודי נצרף ועתה תפי״א. תשים בי׳ דלית הראב״ד וחודה ומכחו, מידיו יצאו כבר לחקוה כמיס
 כדתוכח שכשר ורז״ה ור״ש הרמב״ס ודעת מדרבנן, רק פסיל אינו לראב״ד אפי׳ עג״ק החשכה אס"כ שנעשה ושאוב חפי״א פסול

 פוסל אינו שחק״ט כמו ס״ל הר״אש שגס לעיל והוכחתי כטו״ז, חפי״א שמבטלת בהמשכה לדידהו דתיירי בידיהם, זילפו מתוספתא
 ובהמשכה עץ של סילון ע״י למקוה בא וכאן לתקוה, להדי' תמנו בנפל אלא פוסל אינו חפי״א כך לתקוה, תתנו להדי׳ נפל אם אלא

 באיש החים אם פוסל אינו שתפי״א מש״ע שמדייק הראשין שהוא הב״ס סתיו זכר שלא הטו״ז על תאוד ותתיכני לחקוה. עג״ק
 בחסלחן התיש כאן ת״ת לראב״ד, בהתשכה אף תדרבנן פסול שחפי״א אף 2 ת״ג. ס״ק עב״ס טו״ז דברי ככל בהמשכה אח״כ

 השאוב אס סנור הוי הפוסקים לגדולי וקטפרס, נצוק ע״י שמסוברי׳ היות ועם החסתון, באר מי עם קלוס ע״י חחוברין ובסופן
 ת״הת דלדידי׳ כולו נשאוב מיירי ולר״אש ססר, בתקוה אף איירי נפ״מ ולרמב״ם התסתון, חן עליון מטהרין חחחני׳ כדמוכס ח״ס

 אנא תפי״א כלל כאן אין 3 בא. חמעין דהכל כיון קטפרס דין שייך לא הכא ומרדכי ולש״ך בקטפרס, סבור מהני אפ״ס פסול
 נוגעים היו אפי׳ 4 שעולים. בשעה שבבאר במים נוגעים אינם הכלונס שבסוף והמנעול שבידו והכלונס שהאדם בעלמא גרמא

 ומביא מיליך הי׳ כחנן ודינו תפי״א מקרו לא למקוה החים שהולכים במקום נוגע שאין כיון הבאר תן הבא הגל ותולשים
 לסמיך לנו יש הורה באסור נוגעין אנו שאין וכיון כשר. תקוה הוי ח״ס בו יש אס הר״אש וכת״ש טהורה הגל שעבר כיון המים

 חזק קלוח שיבוא הפעם עוד ינענע החקוה שיתמלא שאסר ובתנאי יוסף בזכרון כנזכר המתירין הגאוני׳ על הדחק בשעת
חווארמס. ז״ל ב״ב קאפיל הגמו״ה נעורי ואלוף הגז״ל אאח״ו עתי והסכיתו העליונים. עם שבבאר התחתונים מיס כמחבר

 מקואות
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 הפקוד. דעקר התם שאני אדם? יד תפיסת יש ימי והכין א מים מתמלא שהוא עד תחתיו ידו ומניח אבר של או חרס של סילון
 הם עדיין ידו שמסיר שאחד התם שאני נטי אי ב, בהם ונטהרו כשר מקוד, עם לחברן סילון טחני הן, שאובים •דאכתי אלא עשוי

 ומטיל כסותו הסוחט ומחצה, לוג ווה ומחצה לוג זה מטילין שהיו שנים ד חנן ג. חבורן בסוף אדם תפיסת שאין נמצא מחוברין
 וממקום כלי מחד כלומר מטיל, אלא מטילין אמרו לא אר״ע פוסלין, וחכמים מכשיר ר״ע ה הצרצור מן והמערה הרבה טטקוטות

 מי יש טצטרפין. אין כלים מד׳ טצטרפין, ושלשה משנים א׳ מכלי לו שנפלו ג״ל אלא אמרו, כך לא לו אמרו פוסל, א׳
 אף מצטרף אינו מלוג פחות א׳ מכלי נפל אבל לוג, כלי מכל שנפל דוקא ,המקור. לפסול טצטרפין כלים דג׳ הא ו שאומר

 כלים מג׳ ג״ל שיוצאין כל אלא כן, משמע לא מצטרפין כלים מג׳ ולשון הראשון. מלוג שחסר ומה לוגין ב׳ נפלו שמאחרים
 אין ראשון פסק כבר אם אבל כלים, וג' ב׳ מצטרפין בכה״ג הראשון, פסק שלא עד השני כשהתחיל בד״א התם תנן ותו פסלי.

 מי להרבות כלומר להרבות, נתכוון אם אבל להרבות, נתכוון שלא ובד״א מצטרף, פסק אפי׳ א׳ מכלי ודאי אבל השני, מצטרף
 פסלוהו, לא למקור, ונפלו ג״ל בהם שהיו והדלי הספוג ט תגן ח. לג״ל מצטרפין השנה בכל ז קורטוב אפי׳ יחסר, שלא מקור.
 ג״ל נפלו מקרי ולא בדלי, דבק ומקצתם בספוג, מקצתם שבלועין בעין הג״ל נראו לא בהני כלומר שנפלו, ג״ל אלא אמרו שלא

 ומחצה לוג לזה ונפל ט״ס מהם באחד שאין מקואות ב׳ התם י תנן ותו נפילה, בשעת שבתוכן המים כל יצאו לא שהרי לטקוה,
 ונחלק שאובין ג״ל בו ונפלו ט״ם בו שאין טקוה אבל פסול, שם עליהם נקרא שלא מפני כשרים, ונתערבו ומחצה לוג ולוה

 ועוד, מלואו מהם שיצאו עד עומדים בפםולן כשרים מים עליהם שנתוספו ואע״ג פסול, שם עליהם שנקרא פסולים המים לשנים,
 שאובין טיס מלא שהוא בור התם ותנן שנפלו. ג״ל גם שיתחסרו כדי מעט ועוד מתחלה, שהי׳ המים שעור ממנו שיצאו כלומר

 של אטה וההיא ג״ל, הראשונים מן נשאר שלא שיתחשב עד בפסולו הוא לעולם יא גשמים מי פי' טמנו, ויוצאת נכנסת והאמה

 טטהרין יג כדתנן יב השאובים מטהר הוי ט״ס בהם יש דאם חבורן, בשעת בפ״א ט״ס בה אין ויוצאת הנכנסת גשטים טי
 סאה, כ׳ ויצאו סאה כ' בבור הפסולים הי׳ שאם פרושו הפסולים, כל שיצאו עד שיתחשב הכא דאמר והא התחתון. מן העליון

שאם והפסולים, הכשרים חשבון לפי משערין אלא יצאי, נטי הכשרים מן שודאי כיון הפסולים, הן הן שיצאו הב׳ שכל נאמר לא
ערך לפי אלא הפסולים מן שיצאו הושבין אנו אין סאה, כ״א ויצאו לתוכן סאה מ׳ גשמים מטי לא׳ א׳ ובאו סאה כ׳ הפסולים

כיון יצא, מפסולין היוצא כל אוטרין אלא טו . . ושאני יד, הפסולים טן יצאו סאה ז' אומרין ואנו והכשרים, הפסולים המים
בעינן הלכך איפסל, וכולהו שאובין מלא הבור כל הבא אבל כשרים, המים ורוב שאובים ג״ל ע״י אלא מתחלה נפסל שלא

טז. שיתחשב עד
 בריוח שמתהפכות כלומר למקומן, חוזרות יח אצבעות כשתי שהוא וכחללה, כעובי׳ הנוד כשפופרת ין מקואות ערוב
 פסול, לא או כשפ״ה הנקב אם ספק לשלם. חסר מקור, או שאיב לאינו שאוב שמחבר בין המקואות, המחבר בנקב

 מטהרץ כא דתנן כהא כ בכך די בכשערה שאוב לאינו שמחובר אע״ג מדרבנן כולו שאוב דס״ל ולמאן מ״הת, יט שהיא מפני
 שפ״ה, בעינן שאוב לאינו שאוב לחבר אפי׳ דעתין ולעניות דרבנן. בשאוב דמיירי דיו, בכשערה אפי' ומשיקו התחתון מן העליון

 שיתמלא עד למטה הסילון בפי ידו ומניח כשפ״ה, חלל בו יש לתחתון עליון המחבר שהסילון פרושו, בכשערה משיקו דאמר והא
 שיעמד כל תנן ותו .כב המחברן כשערה משקה עדיין נשאר למטה וכשירדו כשפ״ה, א׳ רגע מחוברי׳ ידו וכשמסיר כשפ״ה בחלל

כג. המקואות מצטרפין ואין הנקב טמעטין יה שפ חלל בנקב עוטדין אם במים הגדלים יבחושים בין צרורות בין כלומר ממעטה, בשפ״ה
איבא

אשכול גחל

 נטהרו. ה״ה קטפרס ויש להטה שהכשר אף כשר הקוה טס הסברס שאדם תפי״א בהיס שיש אף נהי השהט הזה ב פ״ו. הקואות א
 הטשה הכבר כטין סבכה ע״פי שטושין סרס כלי ה פ״ג. ד זו. להשנה הר״אש בפי׳ לטיל וכח״ש נ״ג בסטי׳ וג״ט ב״ד כ׳ וכך ג•

 פסות ואפי׳ נקטי׳ ולהשל שבלוג הס״ד א׳ ן עב״י. וראב״ד י״ב חהורה רש״י ו מקוהות. הכהה היס הטיל אותו והמטרה רשס
 שהי׳ כ׳ ירוסס ור׳ הטור אבל ר״הפ, וכ״כ ג״ל להרבות סשב שלא אף להרבות שכונתו כל השהט ח וטתי״ט. י״ג ר״ה תוס׳ הזה

 מטהרן, בכ״ש אפי׳ לתוכו הנכנס דהטין יא פ״ג. י פ״ו. ט מצטרפין. כליס הק' אפי׳ אז ג״ל, להרבות התסנה בדעתו
 הר״ש אבל זחילה, דרך ולא השאובה הטהר נס הקוה דוקא הריטב״א בשס כ׳ בבד״הב וב״י ס״ז, ב״ק רא״ש יב ור״אש. ראב״ד

 בהשקה הטהרין דה״ס ה״ס, בה שאין גשהים של סרדלית אלא ההש אהה לאו ויוצאת, נכנסת האהה ההיא כ׳ דהקואות רפ״ה
 השאובין לתוכו שנשפכו והיד צר שההקום היירי ע״כ לתחתון, שירדו טד בכתף ההלא כלוס לא ובתסתון ה״ס בטליון היו התני׳ וה״נ

 ה״ס בתוכו עוברין אי ההני זריטה הטעס שהיא בהשקה דוקא להורות בא ס', סטי׳ טי׳ נ״ס: ס״ק הש״ך וה״ש לתסתון. יורדין
 בש״ע וכן ה׳ סטי׳ כדאי' הטרבין אין דהנזסלין ההני לא חסרות הקואות ב׳ צרוף לטנין אבל שזוסלין, אע״ג בטלהא בהעברה

 ג הה" לא׳ א׳ ובאו ה״ס הפסוליס ואס יד והר״ש. ה״ב פ״ג ועתי״ט פ״ו יג לקהן. וטמ״ש א׳ רגע אפי׳ השקה נ״ב סטי׳
 כש״ך, נ׳ אלא נהיר, לא ב״ד הרב של וחשבון סאה. יו״ד הפסולין הן נשארו טדיין החשבון לפי סאה ק״כ יצאו אפי׳ סאה, ק״כ
 ברור ונ' פסוליס. ג״ל בהס אין סשכון שלפי כשרי׳ הנשארים יו״ד לוג, טי״ן ויצאו לוג, ס' והאהה בבור לוג כ׳ להשל יש אס ונה

 בג״ל שנפסל הקוה צ״ל: טו טרך. לפי הצוהצס אלא ראב״ד לדטת הש״ך כה״ש הע״ה היוצאים לחשוב הקילין דלא אשכול הדברי
 שיתמשב. עד בעינן ולא שנפלו, הג״ל שיתססרו כדי העט וטוד בתחלה בו שהי׳ הים שטור ההנו יצא אס שדי בה״ג, ונתמלא

 בה״ס הטבילה יט בס״ע. ה׳ סטי׳ ע׳ לגודל הסהוכות הראשונות יח פ״ו. יו לרהב״ס. לפ״ה טולה אינו טו״ז של ישוב טו
 הסייס בהשנה כג כשפ״ה. סבור וצריך פסול ה״הת כולו שאוב דס״ל הר״אש כפי׳ כב פ״ו. כא ורשב״א. ער״ש כ ♦ה״הח

 רשבג״א תני׳ כ״ב בזבסיס תי״ט ותהה כרשב״ג הלכה אין והר״אש והרהב״ס הרט״ב פי׳ טהור ההים הברית שהוא כל רשבג״א
 ניסא לר״אש וכ׳ שפ״ה, דההעט כת״ק כאן פסק להה בו דהטבילין וכיון הרהב״ס, וכ״פ בו הטבילין ההים הן ברייתו שתסלת כל

 האן וליכא דג של בעינו הטבילין אבימי בר אר״יצ שס בזבסיס הלא יסלק, איך תהה ואני כרשב״ג. פסק לא דזבסיס בהאי דאף
דפליג
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 הוי ילהטפיח טופח הנקב בתוך המים אם ט״ט בחללו, כשפ״ה שיהא צריך המחבר עצמו תקב אע״ג דאמרי מרבואתא איכא
 בעינן נקב יש הכותל ובאמצע שניהם בין מפסיק כותל ואם . . ב שוה ובקרקע כלל כותל דליכא היכא דאמרי ואיכא א חבור

 בהן מטבילין אין שבים והתיבה השידה ד תנו . . ג גבי ועל מפסיק כותל ואם מים, החלל כל ויתמלא ובחלל ברוחב כשפ״ה
 נקבים שטצטרפין משמע מכאן מעורבין. שהמים מפני שהן כמו בהן טטבילין קופה או שק הי׳ ואם כשפ״ה, נקובים היו אא״כ
 מקוה, מי אגב שבהם מים בטל כלל, מים מחויקין ואין נקבים שמלאים משום אלא צרוף, משום לאו דהכא וליתא לשפ״ה, קטנים

 ן טבילה לו עלתה לא שם הטובל וגרגוותני בסל שחלקו ומקוה טהורים, והטבילם כלים שטלאן ו וגרגוותני סל . . ה דהא תדע
 א', במקום שפ״ה ובעינן ,לשפ״ה מצטרפין נקבים שאין אלטא ח, א׳ במקום ט״ס ובעינן טחלחלא חלחולי כולא ארעא דהא
 דטיייזי והא . . י שחלקו מקוה ודאטר שפ״ה, שבצרופם בנקבים די כשר למקוה שמחבר חסר מקוה ט שאומר טי ויש

 לא אפ״ה קטנים, בנקבים לוה טוה החלחול שמפעפע אע״ג ט״ס, מהם בא׳ ואין וו אצל וו חפירות ב׳ כשחופר פרושו כך . . יא ראי׳
 שנסדק מקואות שני שבין כותל יב _תנך בכה״ג. דאיירי לן נהיר ולא וקופה, בשק כמו חבור הוי שלם למקוה אבל חבור, הוי

 מימין הכותל ברוחב שנסדק לערב, הסדק אם אבל טובלין, מ״ס בשניהם ואם יג למטה מהמעלה הסדק אם כלומר מצטרף, לשתי
 כל של בבינונית שפ״ה, חלל שהוא שאומר אצבעות שתי בתיספתא ותני׳ כשפ״ה. א׳ במקום שיהי׳ עד מצטרף אינו לשמאל

 שבין בינוני ובאצבע באצבע, חמש טר בווטרתי שית בגודל, ארבע טפח יד כדאמרינן בגודל שהוא בטפח בארבע ולא אדם,
 כשפופרת וברוחב השום קליפת ברום די מחוברים, הכותל בראש למעלה אם כלומר זה, לתוך זה נפרצו משערין. לזוטרתי גודל

 ין כנגד יש אם בינתים, ונקב איפכא, שכן וכל כשרים, מלאה והעליונה שאובין מלאה התחתונה שבמרחץ טד המטהרת הנוד.
 מאות מט׳ ש״ך חלק הוא דג״ל סאה, מארבעים לבריכה ועשרים מאות מג' אחד הנקב ושעור ט״ס, בכשרה אין אם פסולה, ג״ל הנקב

 וטיט, ט״ס בו שיש מקוה יח תנו ונפסלים. ג״ל בו יכנסו כ״כ, גדול והנקב מעט, פחות מ״ם הברכה ואם ט״ס, שהוא לוגין וס'
 גבו, על צפין שהמים בטיט מטבילין, טיט באיזה ובטיט, במים מטבילין אומר יהושע ר׳ בטיט, מטבילין ואין במים מטבילין רא״א

 ר״י אבל בגופו, לבוא המים מעכב הטיט שסיבר בטיט להטביל פוסל ר״א פי' בטיט ולא במים מטבילין א׳. מצד המים היו ואם
 טמאים, ומטבילן וכלים באדם האוחז יט תנו נטי והכי ע״ג, צפין שהמים כיון בטיט שנוגעות קודם לרגליו מקדימין המים סבר

 רגליו שעל מים וה״נ המקוה, למי מחברו ידו שעל שמשקה טהורין תחלה במים ידו הדיח ואם מים, באו לא שאוחז שבמקום
 שהמים משום טהורה בטיט שוקעת שרגליה אע״ג המטה את הטביל כ נטי ותנן שבטקוה מים אל מחוברין בטיט שנטבעו קודם

 בטיט, מטבילין אין א׳ מצד המים היו אם כא דמתני׳ סיפא והיינו בו, טובלין אין הטיט על צפין המים אין ואם מקדימים,
 כשהמים ודוקא בשאוב, פוסל ואינו מצטרף כג הנרוק טיט כב כדתנן מ״ם להשלים מצטרף אצטרופי בו טובלין שאין ואע״פי

 כה עליו צפין טים אין אם פי׳ טבילה, לו עלתה לא בו והטובל למ״ם, שמצטרף יוכיח הנרוק טיט כד ואמרו בו, מעורבים
 עד כ״כ רך יהי׳ לר״ט במתני׳, תנאי אפלגי גבו, על צפין המים אם בו שטובלין הטיט יהא וכיצד בו. טובלין עליו צפין אבל

 שעורא ויהבו טפי דמקילי תנאי ואיכא בו, טובלין נטי בו עומד הטדה קנה שאין רך הוא אם ולר״י לתוכו, מאליו ישקע שקנה
 שותה שאין וכל לטבילה הנרוק טיט שעור הוי ושותה שוחה שהפרה כל כו דתלמודא לסתמא הא לרבואתא וקשי׳ אחרינא.

 שותה, פרה מאליו ישקע שקנה עד סבר מר פליגי בהא הטיט בשעור דאפלגו התנאים דכל הוא שעורא חד ואידי אידי ותרצו פסול,
בכלים בהמה משתית שנפסלו טים כה דתנן והא כד. דשארי טעמייהו והכין שותה הפרה עומד הטדה קנה שאין כל סבר ומר

פסולים
אשכול נחל

 אע״ג לק״מ תמיהתו ובעקר היא. פסיקתא הלכחא ודאי אלא דמקואוח, דפ״ו כח״ק ס״ל משני ולא אר״ל חיני פריך דהא דפליג,
 גס להקל יבא המיס, מן ברייתו שתסלח אע״פי הנקב הממעט גום דבר מחירין דאי בשפ״ה, שימעט רבנן גזרו בו דמטבילין

 להטפיס בטופס די ב בסמיך. רבנו שהביא אסרת דעה ושס כ״א, סגיגה ר״ת, דעת והוא ט״ז גטין א בנקב. העולה בסלודה
 אמרינן ה דמקואוח. פ״ו ד לקמן. שיבואר כמו שפ״ה רוחב על השים בקליפת די מסוברין הס הכורל וע״ג צ״ל ג לסברן.
 כיון ד משפ״ה. ויותר יותר פתוסין דלמעלה טהורים בתוכן שטובל והכלים לבור ויורד היין מסננין שבו גדול סל ו כ״ב. חגיגה

 המיס ח א׳. במקום שפ״ה נקב ליכא הנצרים אויר ע״י שמחוברין אך בזה ולא בזה לא שעור ואין מקיאות כשני שעשאן
 בסל י שבועות. ,במס מרדכי ט במ״א. מ״ס בעינן אלא בנהר כמחוברין מיא חשיבי ולא גדול מנהר באין בקרקע הניבעין

 מ״ס, ובעינן מחלסלי סלחולי דכולה מארעא יא שלם. מקוה כאן ואין חלקים לב׳ מ״ס שחלק מפני טבילה, עלתה לא וגרגווחני
 אס פרש לא מצטרפין, אין קטנים נקבים למלא בחסר וס״ל המרדכי על שחילק ורבנו — מ״ם. יש הרי לנהר סמוך הוא ואס
 אפכא פרשו ור״ש הר״אש אבל וראב״ד, רמב״ס כ״פ יג פ״ו. יב כמרדכי. מסיק ובש״ע מצטרפין, אין שאוב לאינו בשאיב גס

 אפשר מיהו למטה, מלמעלה הקניס על אלא שתי לפרש א״א מ״י דערובין ובס״א למעלה מלמטה וערב הכותל ברוחב שתי
בתקלה מניס שאין לשמאל, מימין ברוסב חסלה בונה כותל אבל חסלה, מעמיד ודאי והקנים שתי, נקרא מחסלה הנעשה כל

הרוחב לכן בגובה השני טור עליהם מניס ואס״כ ברוחב אבן בצד אבן חסלה בונה אלא נופלות, דאז לרקיע, עד אבן על אבן
בהס להשתטך שאובין מיס שוקת מטהרת, דמקואות,( פ״ו טד אצבעות. וי״ו הם קטנה באצבע טו מ״א. מנחות יד שחי. נקרא

בשאיבין. הטהורים נוגעי׳ ידו ועל בכותל ים נקב אבל ביניהם, מפסיק וכותל ממ״ס פסלת כשרי׳ מיס מקיה עלי׳ ויש במרחץ
 פ״ב. יח וצ״ע. פוסל אינו הצד חן שבמרחץ האביק דפ״ו מהא לו יצא ולב״י פיסל, אינו הצד מן נוגע הפסיל אס הרמב״ס וכ׳ יד

 משמע כ״ב בזבחים אבל י״ט, סוכה ורש״י כ״הפ כ״פ כלי, אל מכלי להריחו ראוי כג פ״ז. כב ח״י. פ״ב כא פ״ז. כ פ״ס. יט
 שמעורב עחס הטיט יורד המיס שמריקין כיון יוכיח הנרוק טיט טטיפי׳ ע׳ בערוך אבל דק, נדוק שפרש בדל״ת נדוק שגרס
 מקצת אס מרש״י כמשמע לא כה י״ט. סוכה כד פסול. טיט כולס מ״ס היו ואלו טבילה תעלה כזו מכוונות במ״ם והטובל במים

פ״א׳ ידיס כח כ״הפ. וכ״כ כד כ״ב. זבחים כו עתוס׳. עצמו בטיט טיבלין טיט המקוה

ערדס'
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 שהשיב מי ויש לטבילה? פסולים שותה הפרה אין אם אמרינן והכא לטבילה והיינו כשרים, ובקרקעות לנט״י, כלומר פסולים,

 בהמה משתית שנפסלו מים אמרינן ב כ״ה דבפ׳ וליתא א, טפי רבנן בי׳ דאקילו קאטר, ידים לטבילת כשרים, בקרקעות האי
 אתא את״ק להחמיר ורשב״א ורגלו, ידיו פניו לא אבל גופו כל בהן טובל בקרקע אף אומר א רשב׳ כשרים, בקרקע פסולין בכלים

פסולין ידים לטבילת אבל כשרים הגוף כל לטבילת איהו וקאמר ידים, לטבילת בין הגוף כל לטבילת בין כשרים בקרקע שאמר
לטבילת כשרים לכ״ע אלטא ל״ג. ומ״ס מנא, אטו גזרינן סבר מר ד בירתא בבת דאפסקינהו דמיירי ג ואזיל כדמפרש וטעמא

 בהם שאין איירי בצלולים לטבילה דכשרי׳ בהמה משתית שנפסלו דמים והעקר ... ה בירתא בבת לאוקמי ודוחק הגוף. כל
ו. לטבילה פסולין מהם שותה בהמה ואין מטיט נתעבו אי אבל מלוחים, הם או שנסרחו אלא טיט

והברד השלג פוסלין, ולא מעלין אלו פוסלין. ולא מעלין לא ח מעלין ולא פוסלין ז פוסלין ולא המקוה את מעלין יש
 את מעלה אינו השלג לומר דן ישמעאל ר׳ הי׳ אר״ע והמלח, יא הרוק כמו רך שהוא הנרוק טיט י והגליד ט והכפור *

 בטקוה יש אם פוסלין, ולא מעלים כיצד בתחלה. מקוה ועשו שלג והביאו צאו להם שאמר בשמו, מידבא אנשי והעידו המקוה,
 שאוב, בהו פסיל דלא וה״ט . . יב פוסלין ולא קתני ולא פוסלין, ולא מעלין נמצא העלהו, לתוכו סאה מהם נפל א', חסר ט״ס

 אפי׳ דאמרי איכא למעין. אתקשו דלא דברים בשאר ולא במים החמירו להכי המים, יהא דביד״ש למעין, אתקש מים דמקוה
 שלג עגולי בתוספתא ואי׳ משלג. המקוה כל עשו מידבא דאנשי כשר, בכלי הביאם ואפי׳ יג במתני׳ דחשיב מהני הטקוה כל עשה

 בשלג, ומדפליג וטובל, ויורד ומשיקו בעריבה הנרוק טיט שמביא ד״י ומודה טעלין, אין רי״א מעלין, אלו הרי בבור, המשוקעים
 יחסר שלא וחלל, תפוח ולא בחוזק נכבש השלג צריך וט״ט איירי, נטוה בלא ת״ק דמכשיר שלג אלטא נטוח, דלא טעמא ש״ט

 בידיהם אלא בכלי השלג הביאו לא מידבא אנשי שאומר ויש יד. וקשה נכבש שיהא שלג עגולי תני להכי נמוח, אם שעורו
 לענין למים שלג בין לן שני ולא רובו, אפי׳ הביאו אם פסול בכלי אבל טו לבזבז לה שאין בטבלא או הקרקע, עם והוליכוהו

 איט השלג דעתין ולעניות טז. פסול בכלי שאוב מחצה אפי׳ או רובו אבל שאובין, ג״ל פסיל לא דבשלג אלא בכלי, שאוב
 ושלא יביאוהו כיצד להם אטר דלא הכי טשטע שלג והביאו צאו דלישנא ופשטא א״פ, בטתני׳ דחשיב הני ובכל בכלי, פוסל
 ש״ט וטובל, ויורד בעריבה הנרוק טיט שמביא ר״י ומודה מעלים, אין אומר רי״א מעלים, אלו הרי שלג עגולי דתני׳ וטהא בכלי,
 משלג רובו או כולו טקוה לעשות אבל נמוח, אינו אפי׳ המקווה בו וטשלימין איירי, בכלי שהביאו אף ר״י ופליג ח״ק דטכשיר דשלג
 ואפי׳ משלג, מחצה אפי׳ או כולו לעשות היתר שטענו לא אבל לרוב, מצטרף דפרושו קתני המקוה טעלין דהא טהני, דלא אפשר

 במים דדוקא פסיל, לא שאוב טשום ודאי לטבילה, ראוי הי׳ לא הבאתו דבשעת כיון להתיר, בידינו אין מים ויעשה אח״ב יתפשר אם
.ין להו חשיב גמורים וכמים לכתחלה, משלג המקוה כל עשו מידבא דאנשי ואע״ג דברים. בשאר ולא שאובה פסול איכא

 חולין ב בקרקע. שאובין כל ונראב״ד ידים לטבי׳ כולה שהחשינוה שאובה התירו זאת ומלבד דברנות פ״א וחר״י ואי דה ק״ו חולין עחוס׳ א
 ומאן למקוה, הס מחוברים אבל ידים( לטבילת לנ״ע כשר הי׳ )דאז מקוה שעור שם ואין שם פונים והמיס קצר חריץ ד .שס ג .ק״ו

 פסולין. לכליס ואמרינן ידיו, על וישפך בכלי יקחס שמא חיישינן המקוה, מן קצת שנפרדים מפני חנא, אטו דגזר ידים להטביל דחוסר
 פסולין בקרקע בין בכלים בין חש״ב שנפסלו מיס דחולין ש״ס שהעתיק רש״י עצ תמהו ובזבחיס בחולין החום׳ בעז״ה. החרבה אמלאה ה

 רש״י שישב בב״הז וראיתי כשרים. בקרקעות פ״א ידים ערוכה דח' עיין, לא נחי במשנה תמה ואני בגמרא, עיין שלא וכתבו
 כמ״ש כשר לחקוה מחוברין אבל בחריץ הפסיציס המיס מן שמעט פי׳ בירתא, בבת ורשב״א דת״ק פלוגחייהו הש״ס מסקנת דלפי

 בקרקע הניחם אס אבל לנט״י פסונין בכלי נטלם אס למקוה, מחוברין אבל בהמה משתית שנפסלו חלו מיס ח״ק וה״ק רש״י,
 אטו גזרה ידים, לט׳ לא אבל כה״ג כשרי׳ הגוף כל לטבילת רשבא״א אבל ידים, ולטבילת הגוף כל לטבילת כשריס למקוה סמוך
 כאן ואין מקוה שעור להשלים איירי ביבחיס אבל הגוף, כל לטבילה כשרי׳ למקוה בחחוברי׳ דוקא י״ל שפיר והשתא מנח.
 בזה, רש״י שנדחק הטעם אני ואומר א״ב( דבריו נ״ק מ״ש אבין ונא ב״הז כונת )כך רש״י כמ״ש לטבילה פסולים כשר מקוה
 להכי משלים, אינו למקוה אפי׳ שותה הפרה אין אס אמר ובזבחיס כשרים, לטבילה אחר בחולין בסמוך חוס׳ קושי׳ לי׳ דקשי׳
 יש כהאי לרש״י לפרש יש כשרים, ובקרקעות פסולים לכלים דידים פ״א ומתני׳ כשר. נמקוה במחובר דחולין האי רש״י לה מוקי

 למקוה דחחובר איירי בירתא בבת נמי דידיס דחתני׳ נאמר או בידים, דאקילו דוקא ידים לט׳ דכשריס האשכול שהביא שהשיב חי
בג״ל, ז כ״הפ. וכ״כ ו שחסר. מה יובן ובזה דוקא. בירחא בבת כשרים בקרקע לאוקחי לדוחק נ׳ לאשכול אבל כשר.

 טובלין אץ אבל משלים יא החים. ע״פ שקפאו מיס י ונקפו. שירדו גשמים ט חקוה. לשעור חצטרפי לא ח פ״ז. מקואות
 ולא פוסלין דקתני סיפא אגב אלא יב כ״ב. זבחים כדאי׳ ממנו שוחה הפעה אין חס לא נחי ומשלים עליו, צפין חים אח״כ בו

 הר״אש. וכ״כ יד ב״י. וכ״כ עליו צפין מיס להיות צריך הנרוק דבטיט דוקא לאו יג פוסלין. שלא ואצ״ל מעלין דרישא ופרושו מעלין,
 שאס וכ׳ בהשגות רז״ה דעת טז דחקואות. רפ״ד כדאי׳ המקוה חח א״פ לכך מיס מחזקת וחינה רוחות מד׳ שפה לה חין טו

 אפי׳ בכלי, שאוב פסול שס שאין כיון עג״ק ומחשיך בידיו חדם הביא אס מהני נחי ובמים עג״ק, בהמשכה עשו הניאם בידיהם
 ז״א רסוק, בעי להרז״ה הש״ך וח״ש לחים, ונעשה רסקו לא אפי׳ לטבילה נשר שהשלג נ׳ ומדבריו כשר. כה״ג החקוה כל עשה
 דעת וזהו להשלים, אלא מכשיר ולא חולק מעלין דאמר דמתני׳ ח״ק אבל כאן: חסר אולי ין שלג• כולו ומכשיר רסוק בעי דכא

 גס פסול שיהא שלג כולו אס מדבריהם משמע לא מיהו לא בפ״ע אין, אשלוחי במחני׳ דחשיב הני דכל וראב״ד י״ט סוכה רש״י
 )שידענו ומעכוהו כבשוהו אם משלג המקוה כל חותר לר״אש 1 דעות: ד׳ זה בדין ויש מרבנו. כמשמע מיס ונעשה שנפשר אחר

 אלא בכלי מחצה או רובו להביא אוסר אבל לר״אש נמו מותר לרז״ה 2 בכלי. שהביאו אף נתפשר, שלא אף כשיתפשר( ח״ס בו שיש
 כשריס, מיס רוב אס משלים השלג אבל שלג, במחצה או ברובו טובלין אין וראב״ד לרש״י 3 לבזבז. בו שאין בטבנא או הקרקע עם בידים
 אבל 4 שמרי׳. הר״ר כדעת שהוא נמו נו טובלין אבל מיס השלג שיעשה עד להמתין צריך הדעות אלה ולכל נהלי. להניאו ומותר

הרחב״ס
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 שלא עד והתמד ב שלקות וטי כבשים מי טהורים, ובין טמאים בין המים שאובין, בג״ל פוסלין פי׳ מעלים, ולא א פוסלין ואלו
 בג״ל, אותו ופוסלין העלוהו, לא לתוכן קירטוב מהן ונפל קורטוב השר מ״ש בו שיש מקוה מעלין, ולא פוסלין כיצד ג, החמיץ
 רובו או חציה שהמשיך לשאוב וה״ה להשלים, טצטרפי לא ט״ט פוסלין, שאין אע״פי לתוכן שנפלו שאובין מג״ל פחות אלמא

 ו, למקוה כשנפלו אלא בהמשכה איירי דלא . . ה במתני׳ תנא דלא והא להשלים. מצטרפין אין . . ד אע״ג מקוה של
 ,׳א חשר מ״ש של מקוה כיצד טעלין, אין ופעמים שמעלין פעמים שהחמיץ והתמד ומוריים וציר פירות ומי משקים שאר אבל
ונטל סאה נתן מ״ם, בו היו פוסלין. ולא מעלין לא רישא דקתגי והיינו שהי', כמו הוא והרי העלוהו, לא לתוכו סאה מהם נפל

כראי׳ רובו עד דוקא כשר סאה ונטל סאה נתן ודאטרינן שלם. הי׳ בתחלח אם המקוה משלים פיחת מי סאה הרי כשר, סאה
 רחמנא אמר מים דמקוה במקוה, כשרים מים רובו בנשתייר אלא כשר אינו פיחת במי דוקא למעלה כתבנו וכבר ז. הערל בפ׳
 הדיח ט. בכשרותו לעולם המקוה פעמים ק' כן עשה אפי׳ סאה ונטל ט״ס של למקוה שאובין סאה נתן אבל ח פירות מי ולא

 עם שמתערב עד מראה בשנוי פוסל שאין מראיו, שמשנה הדבר מנוף בו דאין כיון כשד, טראיו ושנו י וענבים זיתים שלי בו
 שעקר מראה, בשנוי פוסלין ואין כמים, בנ״ל פוסלין צבע מי במתני׳ ר״י אמר ומה״ט היין. כמו שמשנה המשקה גוף המקוה
מים פי׳ מוחל, או יין לתוכו נתן אבל כשר, טראיו ונשתנה נמוחו ולא שמנים במקוה שרה אם וכן הצבע, ולא המים הדבר

נתהפכו לא אפי׳ המים טראה ששנו אלה וכל פוסל. מוחל, או יין מעט אלא הי' לא אפי׳ מראיו, את ושנו מזיתים, היוצאים
 יא תקונו דקתני ותו יין, למראה טדאיו שנו קתני ולא טראיו, את שנו קתני דשתמא פושלין, ט״ט ממש, שטן או יין למראה

 דג״ל אע״ג בפשולו. עדיין מים מראה בו שאין זמן כל אלמא מים, לטראה טראיהן ויחזרו גשמים שירח עד ימתין יעשה כיצד
 אם אפי׳ פוסל מראה שנוי . . יב מד׳ באו אם ולא בהמשכה באו אם ולא לתוכו נפלו אש אלא המקוה פשלי לא שאובין

 ט״פ דפשול דטלתא טעמא כשרים. מ״ש בו יש אפי׳ בכלים ושלא אדם בידי שלא אף הבד מן ושמן הגת מן יין לתוכו נמשך
 שאר מקוה אף דטעין, דומי׳ שאוב באינו הכתוב שהכשירן מים מקוה ומה יג משקים שאר מקוה ולא מים מקוה מקרא נפיק

 וצבעים כבשים מי בתוכן כשנפל פרט משקים שאר טקוה ולא מים מקוה יד נטי ותני׳ שאוב, אינו אפי׳ קרא דפשלינהו משקין
 למראה מראיהן ויחזרו גשמים שירדו עד ימתין טז, יעשה כיצד פשול, טראיו ושנו מוחל או יין לתוכן נפל טו. מראיו ושנו
 מקוה אף מזה לטדנו מים. למראה המים שיחזרו עד לתוכן ונותן בכתף ממלא מ״ש בהם היו אבל ט״ס, בהם כשאין בד״א מים,
 להם שיש מ״ש בו אין אם במקצת, טראיו ושנו מוחל או יין לתוכו נפל בשאובין. נפסל שלא אף מראה, בשנוי נפשל שלם

 כים, מראה מ״ש צד באותו אש אבל מיש, מראה בו שיש בצד לטבול ירצה אם אפי׳ פי׳ בו, יטבול לא זה הרי מים, מראה
 במקום בין היין במקום בין הטובל חציו, מראהו ונשתנה יין לתוכו שנפל טקוה יד בתוספתא דתני׳ והא לו. עלתה זה, בצד וטבל
 חזר אם אלא עוד ולא . . יח תני׳ ותו מיש, מראה ט״ס שם שטובל בחציו נשתייר שלא עסקינן במאי הכא טבל׳ לא כאלו המים

.כ הבי משמע לא ממשנתנו אבל יט מים למראה שחור כיון לשעור מצטרפין נמי יין דג״ל משמע להשלימו, כשר שהי׳ כמו מראיו
ג״ל

אשבול נהל

 כ״הד ידי לצאת וכדי במרדכי. ור״א ר״ש כד' כמיס, שימס הש״ך ופי׳ לרסקו כצריך כ׳ משלג כלס מקוה נמי דמתיר הרמב״ס
 לאכזר אלא בו טבלו לא משלג כילו שפשו מידבא אנשי להדי׳ שכ׳ וראב״ד רש״י דמודי למיס שנמס עד שלג בכולו טובלין שאין נ׳

 וא״ל בכלי מביאו שלג מעוטו אס אבל בכלי, ולא המשכה דרך אלא יביאוהו לא )ולרז״ה הוא, אמרינא מלתא דכשלפשר שנתפשר,
 שהראב״ד הוא׳ טעות נמ״כ שנפשר אמר שלג בכולו לטביל דמוחר ראב״ד בשס ואמרוני' ב״י מ״ש וראיתי בבע״הנ עינתי שוב אבל פשור(

 אמאי השלמה לעכין משקה לשלג דמשבי כיון דמחני׳( )ת״ק לרבלן וא״ת כ׳: מיני' לעיל אבל מידבא, ואנשי לר״יש אלא כ״כ לא
 אין ממנו ממצה ולא כולו לא אבל לרובא מצטרך דמעוטא ממני, לכתמלה מקוה עושין שאין דבר דהוי ונ״ל )בשאובין( פוסלין אין

 וזו עכ״ל. שאובין משוס פוסלין אין הלכך לטבילה, ראוי הי׳ לא נפילה בשעת הואיל מיס ויהי' כשיחפשר אפי׳ בו טובלין
 בהס שלקו או זיחיס בהס שכבשו ב פ״ז. א כשנפשר. אפי׳ ממצה או כולו בשלג טובלין דאין להלכה נ׳ לכך האשכול, דעת

 פוסל כאין צ״ל ד כדלקמן. פירות מי דין להס יש דהממיצו הממיצו, לא ועדיין מיס עליהס שנתן שמרים או וזגיס מרצניס ג ירקות.
 בהמשכה שבאו שאובים חים נמי למשיב דהו״ל מעלים, ולא פוסלין לא אלו גבי לקמן ה 126 דך לעיל כדאמר הכשרי׳ המיס

 מיס, מראה כשישנו אלא ברובם אפי׳ פיחת מי פסלי לא מדאורייתא ח פ״ב. יבמות ז ראב״ד. כ״כ ו כשרים. המקיה רוב ואין
 אבל מיס, בהם אין אס דוקא פסולין, מ״הת מ״פ פ״ד מילין דאי׳ הא לפ״ז ורמב״ן, רשב״א שס וכ״כ משס כדמוכח פסכו רבנן אנא

 מ״הח, פוסל לעולם מ״פ דרוב כ׳ ביבמית התום׳ אבל מדרבנן, אלא ל״פ מ״פ, חב אפי׳ מיס למראה הכל שהפכו מיס בהם יש
 מראה שנוי דפסול והא בטיל. קמא קמא ומ״הת סאה אמר סאה במים שנתנם משום מדרבנן אלא פיסל דלא כס דמכמע והא

 123 דך לעיל ע׳ ט ראב״ד. פיחת, מי של כמקוה דמתמזי מכיס מדרבנן ג״ז לתוכן, מ״פ מיעוט אלא באו לא אפי׳ ממ״פ
 ממש, בו אין דצבעא פוסלין שאין טר בת״כ. שם יד פ״ד. ומולין ת״כ יג כליס. צ״ל: יב במ״ג. לקמן יא דמקואוח. פ״ז י

 מ״ס בו שאין מקוה מסר: יח דמקואות. פ״ה יו פ״ז. מקיאות טו ומומל. כיין ממש מ״פ מגיך אלא מראה שנוי אסרו ולא
 מקיאות דהל׳ בפ״ז ראב״ד כ״כה יט ג״ל(. גזרת בו שייך ואין כיין, נדון זו מראה )דבשנוי בג״ל נפסל אינו מראהו ונשתנה יין לתוכו ונפל
 מזה בג״ל נפסל דאינו רישא והיינו להכלימו, כשר מראיו מזרו אס עוד ולא דתוספתא, מסיפא כן דלמד ג״ט וכ׳ מצטרך, נמי שיין

 עצמו דיין לאוריי סיפא ודאי אלא בג״ל, נפסל אינו אמר נ״מ למאי דאלת״ה דכשר, מיס למראה ומזח והשלימו מ״ג ירדו אס ידענו
 מצטרפין. הראשונים דמים סיפא תני המיס אלה לבד מ״ס וצריך פיסל אינו הו״א מרישא אי צ״ל דמצטרך ס״ל דלא והר״ש מצטרך,

 איירי ודאי והאי העלהו לא מהס, סאה לתוכו נפל א׳ מסר מ׳יס מקוה כיצד מעלין, שאין ופ׳ מעלין, פעמים מ״פ( )גבי דחנן כינחי ב
 כיון דראב״ד בנדון אמרח ואי כשר, ונ״ס סאה נתן מ״ס בו היו בסיפא תני למה פני דאי פ״ב( יבמות רשב״א )וכ״כ מיס מראה שנו שנא

 וראיתי למיס? ונהפך יין סאה ונפל סאה ל״ט במקוה כשיש יצטרך לא למה היין, מצטרך אצטרופי המיס טס למיס היין שנתהפך



!37 מהראות. הלכות האשכול, ספר
 כשעור אלא פוסל דאין הטקוה, מראה שנו לא אם פי׳ פסלוהו, לא למקוה ונפלו יין ומראיהן יין קורטוב לתוכן ונפל א מים ג״ל
 מים מראה וטראיהם חלב קורטוב לתוכן ונפל קורטוב חסר מים ג״ל בסיפא, חנן והכי ב, בגט׳ אסיקנא הכין דמיא, וחזותא ג״ל

 מקוה ג. המראה אחר הולך הכל דאטר כריב״ן הלכה דאין ליכא, מיא ג״ל שעור מיא, דחזותא אע״ג פסלוהו, לא למקוה, ונפלו
 דלא במעין פוסל מראה שנוי שאין לן וחזי העלוהו. ולא פסלוהו לא ד שאובים מים מג״ל פחות לתוכו ונפל קרטוב אפי׳ חסר
 אלא אמרן לא בשאובין, נפסל אינו הטעין שאמרנו ומה ה. בו פוסל שאוב שאין וכשם מקוה, גבי אלא במשנה פסולו נזכר

 שוה שאובין עליו שרבו טעוטין שטיטיו מעין ו כדתנן שאובין כשרבו מטהר אינו בזוחלין אבל שאובין, רבו אפי׳ בכ״ש דמטהר
 במקום אבל אשבורן, בעינן רבויים מפני יותר המים שזחלו במקום דוקא לן וחזי בכ״ש. לטהר ולמעין באשבורן לטהר לטקוה

ז. אשבורן בעינן לא רבוי קודם בתחלה מהלך שהמעין
 בכלי הבא דכל הטקוה, את פוסלין אדמה כלי גללים כלי אבנים אפי׳כלי קטנים וא׳ גדולים אחד ח הצמר תחת כלים המניח

 הוא דפתוח בתלוש אפי׳ טק״ט ואינו עץ של זה דצנור הטקוה, את א״פ הצנור אבל הוא, שאוב מק״ט אינו אפי׳
 בו חקק אם אפי׳ לקרקע מחובר הצנור ואם כדלקמן, בו חקק אם אלא פוסל אינו הלכך ט, קבול כלי ואינו צדדים מב׳

אח״כ אשכול נהל
 מטהר בהס שנפל היין אף מיס( למראה החזרה )ע״י מטהר יין שחזרו שהמיס מתוך למ״ס היין עולה לכך שכ׳ בראב״ד
 שבהס היין אף כמיס מחדש ונדונין מיס למראה חוזרין עצמן דמיס היכא ס״ל עכ״ל, זה את מושך וזה זה את מושך שזה עמהס

 חלושה סברא ובמ״כ מעליס. לא ולכך כמיס היין נדון לא סאה, דנתן כהאי חזרה א״צ עצמן דמים היכא לאפוקי כמיס, נדון
 ורשב״א ראנ״ד וכ״כ בו א״פ מראה כך צ״ל ה מ״ב. שם ד פ״ז. במשנה ג כרב. ג׳ מכות ב פ״ז. מקואות א היא.

 ע׳ ז .דמקואות. פ״ק ו שאובין. שמטהר כשס מיס, למ׳ חזר לא אפי׳ מטהרו מ׳ בשנוי שנפסל למקוה מעין המשיך אס רהוסיס
 הרחב נחתומיס של מדף חוץ מדרבנן אפי׳ מק״ט אין כ״ע פשוטי כ״הפ מסקנת ט דמקואוח. פ״ד ח בזה. מחלוקת 123 דף

 משמש שק מה ת״כ דדרש ס״ו וב״ב ה׳ סוכה חוס׳ וכ״כ מ״ז דכליס פי״ז כדאי׳ מדרבנן שמק״ט וכלים אדם המשמש בו וכיוצא
 דמ״הת בעלמא, אסמכתא הס, ורחביס הואיל כ״ע פשוטי שהס אף טמא, וכלים אדס משמש וטבלא ודלופקי שולחן אף וכלים אדם

עץ צנור כ׳ מקואות פ״ד בפ״מ מרמב״ס אבל סי״א. מקואות והל׳ דכליס כ״ב ור״פ רפ״ב בר״אש וכן קבול, בית בעץ בעינן
סוף בפ״מ הרחב״ס וכ״כ חולק, שהר״אש תי״ט שס והעיר מדרבנן, מק״ט וקנה מקל מ״ה מקואות פ״ה וכ״כ דרבנן, ט ק" מ

שעץ אע״ג כלי צורת לו שיש כיון נחתוס דף כ׳ דכליס ובפט״ו בב״ב, כדאי׳ מדרבנן מק״ט סתס כ״ע פשוטי דכליס ובפ״ב ערובין
 משמשי מיני׳ לילף וכו׳ שק מה דת״כ דרש מביח מ״ז דכליס ובפי״ו ל׳(, סי׳ מקואות הל׳ חמודות דברי )וע׳ מדרבנן טמא הוא פשוט
 משמש דהוי כיון צ״ו מנחות כר״יו וס״ל מ״הת, טמא שולחן הי״א דכליס פ״ט בחבורו וכן מ״הח, טמאי׳ שולחן כמו וכליס אדס
 גבי דכליס פ״ב כ״מ מ״ש וצ״ל מדרבנן. טמא פשוט כ״ע שאר מ״הת, כ״ע בפשוטי א״וכ משמשי ואס וכליס, אדס
 כלי כל בפ״מ דלרמב״ס דוקא, לאו מק״ט, שאינו כ״ע גס ויש בב״ב כתוס׳ היינו מדרבנן: מק״ט כ״ע פשוטי הרמב״ס מ״ש
 אפי׳ הי״ד דמקואות ס״ט גופח כ״מ וכ״כ לתוס׳, משא״כ רפ״ה, בכליס כמ״ש מדרבנן, טמא כלי, צורת ולו למלאכה העשוי עץ

 חרשב״ס לאפוקי א״וכ( במשמשי דוקא )לתוס׳ כ״ע בפשוטי מדרבנן ט׳ דיש כתוס׳ ס״ל הרמב״ס שכוונתו ואפשר מק״ט, וקנה מקל
 אדם משמש פשוט כ״ע הרמב״ס כ׳ כליס מהל׳ ברפ״ד מיהו מ״הת. שאפי׳ רשב״א שהביא מדעה ולאפוקי כלל, דרבנן ט׳ דל״ל
 מדרבנן אפי׳ שהראשונים משמע טומאה, מקבל וכלים אדם לתשמיש ועשוי לטומאה, חכמים רבוהו ולא כלל מק״ט ומינו טהור לבד

 חתטמח שולחן הרמב״ס כ׳ דבהדי׳ הי״א דכליס פ״ט במ״כ ואשתמיטתי׳ ► מ״למ. וכ״כ מדרבנן מק״ט השולחן כמו והשני אמק״ט
 בית נריכה דחין טמאה המתהפכת טבלא למטה, מסגרת למ״ד אר״י צ״ו דבמנחות לדבר טעם ויש רשב״א. שהביא כדעה מ״הת
 מסגרת הי׳ דלא כ׳ הבחירה דנית פ״ג והרמב״ס טמאה, טבלא אי התס לי׳ מבעי׳ לדידי׳ למעלה מסגרת התס דס״ל ולר״י קבול,

 משק יליף דנא טעמח בתוס׳ וע״ש טמאיס מ״הח א״וכ משמשי כ״ע דפשוטי מוכח א״כ מק״ט, שולחן שס אמרינן ואעפי״כ למעלה,
 הב״י כ׳ ר״א סי׳ ובי״ד קאמר. מ״הת טהור, לבד אדס משמש פשוט כליס דהל׳ רפ״ד הרמב״ס ח״ש לדחוקי צריכין וע״כ כת״כ.

מסככין אין הטור כ׳ חרכ״ט סי׳ ובא״ח רחב. באינו אף ומשמע בפ״מ הרמב״ס כדעת מדרבנן חק״ט כ״ע פשוטי בבד״הב
דמק״ט אסור עץ של ובשפודין ח״ה, גדולו שאין מסככין שאץ לעיל אחר כבר דנחתכת חיירי, עץ של בשפודין ב״י וכ׳ בשפודין,
הרמב״ס לשטת ב״י כונת ולדעתי מ״ז. דכליס פי״ו כדאי׳ מק״ט א״וכ דמשמש נחתומים של דף דוקא כ׳ דחוס׳ מג״א ותמה מדרבנן.
קכ״ג שבת בפ״ח וח״ש מ״ב. דכליס פט״ו ועתי״ט דכליס פ״ה בחבורו כמ״ש כלי צורת לו להיות צריך לרמב״ס אף נ׳ ומ״ח בפ״מ.

 בנח לאפוקי נו, יש ב״ק צורת אפי׳ רחון וע״י די׳ כלי דצורת קאמר קושטא קבול, בית ידמה בראשו רחון אס זיתיס של קנה
 כיון רח״ז פרש בשבת דמטלטל והא כן, לעשות יכול עץ בכל בו, לחבוט שיכול ואף הוא, בעלמא ועץ לו אין כלי צורת אפי׳ רמון

 תורת ששנינו מקום כל ע״ב קכ״ו שבת רשב״א כמ״ש או מדלענין, ד״ה קכ״ג חוס׳ כמ״ש שבת לענין כלי הוי קשר לו לתקן דעכ״פ
 דמק״ט בפ״מ ח״ש שסותר קצת דחשמע דכליס ופ״ה פ״א רמב״ם ועי׳ לכך. ועומד שניכר מעשה לעשות צריך אלא ממש, כלי לאו כלי,

 אבל חד״ס טומאות כל מקבלין אלו לכך( שייחד מקל )כגון למדרס דראויין כ״ע פשוטי דוקא דס״ל משמע כלים מהל׳ פכ״ג ובריש מדרבנן
 נפ״מ ולרמב״ס קבול, בית להם שאין כיון לסכך כשריס זכריס חיציס י״ב מסוכה להקשות ואין מד״ס. אמק״ט למדרס אפי׳ שא״ר כ״ע פשוטי
 נפ״ה בהדי׳ הרמב״ס שכ׳ וקנה כמקל הס דשפודיס הטעס ונ׳ משפודיס, גרועיס זכרים חיצים תרכ״ט בא״ר ישב כבר מדרבנן, מק״ט

 שהרחב״ס לבע״ד מקוס ויש זכריס. חיציס משא״כ כלי, צורת להס ויש עליהס ולסמוך למלאכה דראויס כיון מדרבנן, דמק״ט ח״ה דחקואות
 למקנה מיס להניא חותר עץ של נצנור כ׳ דמקואות שפ״ו אמק״ט, מדרננן אפי׳ א״וכ משחש שאינו פשוט כ״ע וסנר נו חזר נחנורו

 למשנה כפרושו קנה או אמקל קאי לא בו, מזחילין אין מד״ס אפי׳ שחק״ט דבר כל הי״ד בפ״ט וח״ש קבול, נית בו חטט לא אס
 מותר דמק״ט אע״ג לקבלה נעשה שלא מתכת של בסילון אפי׳ דמקואות ברפ״ו של לשטתי׳ הרמב״ס וליתא, דמקואוח, פ״ה ה׳

 כצל בחשו׳ והל׳אש ר״א סי׳ ב״י כמ״ש בכלי שאוב אלא בי׳ פוסל ולא טהרה ע״י הויחו א״צ במקוה דס״ל למקוה, מיס להביא
נ׳יא
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 את הטוכר בפ׳ אשי רב כדמסיק דמי כקרקע לקרקע המחובר דכל המקוה את פוסל אינו חקקו ולבסוף דקבעו טק״ט אינו אה״כ
ומקבליהם פשוטיהן מתכת כלי א כדתנן קבול בית לו שאץ אע״פי טומאה מקבל תלוש שהוא מתכת של צנור אבל א. הבית

עץ כלי מקבל,יאבל בין פשוט בין דבר כל וטהר באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כ׳ מדין דבכלי דמלתא וטעמא טמאים,
 קבול, כלי אלא מטמא אינו הלכך וריקם, מלא מטלטל שק מה שק, או עור או בגד או עץ כלי מכל דב׳ לשק איתקשי ועור

 יאלא טומאה לכל לא אומר רשב״ג ד, פ״ק כדאי׳ כך גורו ורבנן הישנה, לטומאתן חורו כלי מהם ועשה חור ג, טהורין נשברו
אם אבל ו. טהור יהי׳ מים מקוה כדכ׳ עי״ט הויתו דבעינן מתכת צנור ע״י לטקוה מים להביא פסל הלכך ה. הנפש לטומאת

טק״ט אינו כ״ע פשוטי כגון טהור דבר לשמש תחלה נעשה אפי׳ או הקרקע, לשמש ונעשה לקרקע מתכת סילון מחובר
כרתנו

אשכול נחל
 כפ״מ וקנה במקל אפי׳ והיינו מד״ס במק״ט אפי׳ מזחילין שאין כסב דחק״ט ע״י הויסו דפוסל הי״ד בפ״ט מעין גבי להכי ל״א,

 ייחדוס שאס למקוה, מיס בהס להביא וקנה מקל ר״י דפוסל הא שכ׳ מ״ד דעדיוס פ״ז לראב״ד וראיסי — שם. כ״ח וכמ״ש
 מקבל לסמוך המיחדו ש״מ לסייע, אלא לסמוך עשוי שאין טהור, ש״ז מקל אחרינן ס״ו ובשבס מדרס. ט׳ מקבליס עליהס לסמוך

 סי׳ בשמו טו״ז וכ״כ טומאה לידי לבוא דאפשר, כיון פסולין נסריס גס ממילא בעינן, טהרה ע״י הויסו דבמקוה וכיון מדרס, ט׳
 ואין מק״ט. ייחדן אבל למדרס, ייחדן דלא כיון מג״א וכ׳ לסכך מוסר נסריס סרכ״ט בא״ח ואי׳ ל״א. ס״ק קנ״ח

 כי עליו לעמוד או לישיבה כלי דאין כופס שאני בו? שיחוק עד טהור פנים ועשאו וכרכמו שסרקו כופס דכליס פכ״ב מדאי׳ להקשות
 נג״ט ס' וכה״ג סקון, א״צ עליהם לעמוד מיסדס אס נסריס משא״כ מק״ט, ואילך ומכאן לישיבה לסקנו צריך לכן הוא, וקטן קצר

 למדרס? טפס גובה צרוך ספסל אפי׳ סנן דכליס ובפכ״ב ייסדן, אס מדרס ט' שייך בנסרי׳ שכ׳ מג״א על פנ״מ סמיהס כ״ס ף7
 משגיהין אין עליהס לשכוב או לעמוד נסריס אבל לישיבה, ראוי אינו דבלא״ה טפס בעינן לישיבה הנעשה בספסל דוקא והשיב

 מימדן אס אלא לסוכה נסרים אסרו לא למה קשי׳ הא מיהו זו. משנה על בכלים וער״אש מחפץ גרעי ולא שלהם גובה על
 ודוחק ייחדו? שלא אע״פ למדרס, או לשכינה שמיסדו ע״י לק״ט אפשר אם עי״ט הויסו מקרי נס דלראב״ד ממקוה מ״ש למדרס,

 שיקבעם שצריך מעשה מחוסר עדיין בנסרים אבל מק״ט, עליו לסמוך כשמיסדו דסו״מ כיון הראב״ד, אמר במקל דוקא נחלק
 וכל שאמק״ט, ע״יד הויסו בעינן תורה אמרה בחקוה נ׳ ויוסר הסכך. על מונחים ועסה קצ״ח סי׳ טו״ז כמ״ש המדרס נמקוס
 וכל העצים כל הכשירה א״כ גו״י, מפסולס שיהא אלא עי״ט הויתו חורה אמרה לא בסוכה אבל פוסלו, ט׳ לידי לבוא שאפשר
 אלא אסרה לא ומ״מ ולמדרס, למקל ליחד שיוכל דברי׳ וכמה כמה יש זה ובפסולת שאמק״ט, גו״י לפסולס הדומה וכל הקנים,

 לא עליו, לסמוך הראוי מקל סיועס נאסר למקוה אם וא״ח גו״י. פסולס מגדר ויצאו למדרס ייחדם או כלים לכלל הבאים דברי׳
 בכותל דגס מחדרם בטל לא שם מי״א דעדיוס בפ״א הראב״ד ס׳ כבר דכליס? בפ״כ כופס כמו בכוסל נקבע אס נמי לן ליהני
 טבלה ולא דבעיסא משוס לא לכסחלה כ״ת דוקא ס״ה( )נדה כ״ח ע״ג סעחד לא אשה גבי נבע״הנ כ׳ הראב״ד וא״ת עליו. יושב

 מדחנן מהני לא בדיעבד אפי׳ עץ כלי אבל מרחצאות, גזרת משוס וליכא לחדרם חזי ולא מגבו מק״ט שאין חהני, ובדיעבד שפיר,
 והא מרחצאות, גזרת משוס טבינה בי׳ מהני לא כספסל לחדרם שראוי כל אלחא ספסל, ע״ג יטביל שלא ובלבד דמקואות פ״ה

 שלא אע״פי )ר״ל מרחצאות גזרת ואיכא לשכיבה עשאן אס חק״ט שהרי עבדינהו לחחיצית חפצי, לבנתיה דשמואל אבוה דעבד
 הראוי ואפי׳ מקל, גבי כמ״ש עי״ט הויתו דבעינן פסול דחה״ס לי׳ סיפוק מרחצאוס גזרס בספסל צריך למה וקשה לשכיבה(, עשאן

 שבלא״ה כל ח״ב פ״ה תי״ט וכ״כ במקומן האלו המיס דבלא״ה ספסל, ע״י בא לא המיס דהויס הסס שאני לדידי׳? פוסל יחוד ע״י
 וחאצטרובלי חעחלידבסי אפי' מגבינן ס״ז ב״ב א ל״ו. ס״ח ועש״ך טומאה ע״י הויסו כלים ע״ג העברסס נקרא לא המיס עוברין

שס ג פ״ד. שבס כ״ה, חולין דכליס, פי״א ב ג׳. סי׳ ג״ט וע׳ כק״ד לקרקע המחובר כל כר״א דהלכה רשב״ם מוכיח וחזה דריחיס
בט׳ דוקא ס״ל דכליס, פי״א שס ה י״ו. דשבס ד דכליס(. פ״ב ע' כלים לשאר זה בענין )דדחי קאי מתכס ואכלי דכליס רפי״א

 להזות ימים ז׳ חמסין שאין מכלים, חטאס מי סורס סשסכח שמא כלי, מהם ועשה כשנשברו לט׳ שיחזור מסכת כלי על גזר חת
 אלא כרשב״ג הלכה אין לרחב״ס חדשים• נעשותס שבירה ניהני דלא מת ט׳ על דוקא גזרו לכך חדשים, ועושן מיד שוברן אלא עליהם,

ופ״ד דערובין פ״ח עתי״ט פליגי רבים אי כללא להאי ס״ל לא במשנה ששנו כ״מ כרשב״ג דהלכה אע״ג גזרו, הטומאות לכל כת״ק
לט׳ שיחזור שגזרו טעם קאחר י״ו בשבת דריא״ר לדבר סמך ויש כותי׳ הלכסא דס״ל ש״ח רשב״ג, שהביא האשכול אבל פסחיס.

 עולה! יומא בת טבילה יאמרו שלא טעם הול״ל לת״ק אבל חטאת, מי נ״צ ט׳ דבשאר לרשב״ג, דוקא וזה ח״ח גדר משוס ישנה
 שם ונגח׳ שמשן. העריב שלא בכלים תרומה וענדו כן בטבילה אך יאמרו שמש, הערב וא״צ נטהר מיד שבירה שאחר כשם פי׳

 לא וכו׳, נמ״ד ובפר״שי מא״ל? גזרו הט׳ לכל נח״ד אלא המס, לט׳ אלא הטומאוס לכל לא למ״ד ח״ח גדר משוס שגזרו הניחא
אסיפא אלא הטומאס, לכל לא על קאי לא דרש״י וא הט׳? לכל דרשבג״א דס״ק דכליס חסני׳ ידע לא וכי וסחוה היכא. ידענא

קאמר סתם אלא בכלים, ח״ק בדברי חצינו לא גזרו, הט׳ לכל דלשון היכא, ידענא לא אמר ע״ז גזרו, הט׳ לכל למ״ד אלא אמר7
רשב״ג פליג דלא שאמרו בכ״מ וחצינו ח״ק, דברי מפרש אלא ל״פ דרשב״ג למיחר ראיכא לט׳, חזרו כלים מהם ועשה וחזר נשברו
זבחים ו כזה(. הרבה מ״ו דבכוריס פ״ג ועתי״ט אחרים נרשמי׳ )ושם ק״ו שבת שחן הביברין כל אין גבי אתא, לפרושי אלא את״ק
 מתכת. עי״ס למקוה מיס להביא חותר הרמב״ס כ׳ לכך במקוה, ולא עי״ט הויחו בעינן במעין דוקח לרמב״ס כתבנו כבר כ״ה.
 דהטובלין לדידן נ״מ .ח״ה דמקואות ופ״ה הי״ד מקואות דהל׳ בפ״ט כמ״ש מקל כמו מדרבנן מק״ט בדבר אפי׳ פוסל במעין אבל

ניחא עי״ט. הויחו לרמב״ם הוי לא דאז כ״ע, פשוטי כמו מדרבנן אפי׳ מק״ט בדבר חים מלהביא ימנעו מעין בתורת בזחילה
להביא מסיר מ״ח ונסעי׳ מדרבנן דמק״ט כיון הזחילה הבאת לצורך עץ של דף להניח דאסור מעין גבי י״ד סעי׳ ש״ע מ״ש בזה
להביא פוסל אינו וממ״נ קאי אמקוה ח״ח נסעי׳ אבל מעין, מסורס דפסול הרמב״ס כ׳ ושס קאי, אמעין י״ד בסעי׳ דף? מ״י

אפי׳ אמק״ט פשוט כ״ע ס״ל עי״ט, הויחו במקוה נחי דבעו פוסקי׳ ולשאר חק״ט, עי״ד אפי׳ במקוה מותר לרמנ״ס דף, ע״י
מדרבנן
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 ה והקורא ד והציר ג הציר שתחת והפותח ב המנעול ומן הנגר ומן הדלת מן חוץ קבול, בית לו שאין אע״פי ... א כדתנן
 עשייתם ועקר הואיל בארץ, קבעו לא עדיין אפי' טהור, לקרקע המחובר וכל הקרקע, את לשמש כלומר לקרקע, שנעשה והצנור
 יא אקון ושל טמאה, י שידה של טהורה, ט נקליטין ושל טמאה, ח דרגש של אונקלי ז תנן ותו ו. בקרקע דבקים להיות

 לטהור והמחובר טמא, יב לטמא המחובר כל הכלל זה טהורה, טהורה, עצמה שהיא עץ, מנורת של טמאה, שולחן של טהורה,
 מתכת בסילון משתמש ואם — מק״ט. אינו לקרקע מחובר מתכת דסילון למדנו יג. טהורות עצמן בפני אחת אחת וכולן טהור,

 למקוה או למעין טחוברין שהמים כיון דטכשרי מרבואתא שטענו טטקוה, או ממעין באים והמים למקוה מים ע״י וטמשיך בתלוש
 ט כדתנן כשר לטקוה בהשקה בכה״ג נטהר שאוב טקוה דאפי׳ דטק״ט, ע״י הויתן מקרי לא יד למקוה סילון דרך שבאין בשעה

גבי על שהעבירו מעין ין ותנן לכשר. שאוב לחבר טתכשר ואפ״ה הוא, תלוש סילון והאי . . טן המקואות את טטהרין
אלטא לו. חוצה כשר יט שהוא כל השפה גב על העבירו יח פסולין מכלי שיצאו המים כל ,■למקור ופסול תלוש בלי פי׳ השוקת,

 ממעין מק״ט סילון דרך דטמשיך רבואתא שאמרו למה לן ותקשי למעין, השתא דטחוברין אע״ג פסולים מכלי היוצאים דמים
דוקא פסולין הכלי מן שיצאו מים דתנן הא שאומר טי ויש ... כ מטהרן למקורה או למעין שחבורן הואיל דכשרים למקרה

תחת כלים המניח — כב. הכי בתר כדתני כמקור. הם הרי הול״ל איתא דאי וליתא כא כשרים באשבורן אבל פסולין בוחילה
... כד מחויק פי׳ גדולים קטנים, ואחד גדולים אחר כג הצנור

ובן
אשכול נחל

 בשמו שמיוחד כלומר בפ״ע, סס לו סיס מתכת כלי כל פי״א כליס א ק״ד. ס״ק ש״ך קושי׳ בזה ומיושב ספ״ה, עתי״ט מדרבנן
 עתי״ט. ה עליו. הדלת תסוב אסר ד עליו. סובב הדלת שציר ברזל סל קען כוס ג ובבית. בדלת מחוברץ ב טמא.

 בו דמסתמסין מתוספתא דמשמע כ״ד דף ג״ט יסב מאריק קושי׳ ח״י דמקואות פ״ו תי״ט ומ״ם דכליס, רפ״ט רתנ״ס וכ״כ ו
 כשהי׳ אלא דמי, כקרקע לקרקע מחובר כלי אמרינן דלא מ״ד דכליס פ״כ הרע״ב וכ׳ ט׳. חכמיס עליו וגזרו בתלוש לפעמים

 מחשבה, ע״י לט׳ יורדים דכליס במחסבה, תלוי סזה וכיון הקרקע. את לשמס כדי תחלה נעסה או במחלתו, לקרקע מחובר
 סיב סילון גבי הר״אס כמ״ם לכך תחלה וכעסה למקוה מחובר סיהי׳ עד כלל בו ישחמס לא למקוה הנעסה האחרוני׳ כ׳ שפיר

 קטכה. חיבה י המטה. דופני באמצע עמודים סכי ט המטה. בארוכות ברזל סל ווי״ן ח פי״ב. כלים ז צ״ד. חי״ד וענו״בי
 בפ״ע, שם לה שאין לפי טהורה, )מק״ט( מכלי שפרסה אונקלי כל יג המק״ט. לכלי מחובר אונקלי יב דגיס. בו לנוד חיבה יא

 ממעין. ונפסקו הסילון מסיר מ״ם במקוה סנקוו שאחר אע״ג יד טהורה. אליו שנעשה הכלי אל שידבק קודם לרמב״ס: פ״מ אבל
 שהוא עד תחתיו ידו ומניח אבר של או חרס סל סילון מביא כיצד הקרוב מן והרחוק התחתון מן העליון טז דמקואות. פ״ו טו

 הכלי תוך הולך אינו המעין מן קצת יט בכלי. סאובין שנעשה יח ס״ה. יז ודיו. בכשערה אפי׳ ומשיקו ומושכו מים מתמלא
 דרך הבאין המעיטין שהמיס שבחוץ במיס להטביל כשר הכלי מחוך יוצאין המיס ורוב כ״ש, אלא אינו אפי׳ הכלי, שפת על עובר אלא
 לשון יטעך )ואל לטבול אסור עצמו הכלי שפת על אבל בכ״ש. בכלי השאובין כל לטהר כמעין ודיכס למעין מחוברין הכלי שפח
 הכלי בשפת וה״ה חיך, אטו אחוריו דגזרינן הטעס הר״אש וכ׳ מ״ב, פ״ה כחנן אסור כליס אחורי על דאפי׳ י״א( סעי׳ ש״ע

 כמ״ם זה שייך לא לשס באיס בלא״ה המיס דאס מספיק אינו זה בעינן, עי״ט דהויחו לאסור טעם הר״אש אמר דלא והא וכ״ש.
 כן ראיתי סוב מ״ט. בסעי׳ כדאי׳ דמק״ט ע״י הויתו פוסל אינו ממקוה או ממעין מוסך אס ס״ל דר״אש ועוד במשנה, תי״ט
 הויחו הוי לא דמק״ט ע״י וממעין ממקוה ממשיך אפי׳ ס״ל שרסב״א מ״ט בסעי׳ פלוגתא בזה שיש שמסיים מה אבל ל״ו, ס״ק בש״ך
 סבאו המיס כל לו חוצה כשר שפה ע״ג העבירו רפ״ה משנתנו בפרוש ס״ל הרשב״א דהא זא״ז, קרב לא במ״כ ופסול. עי״ט

 הרשב״א יאחר ואיך למעין, מחוברין כשינאו מ״מ הס דשאובין אע״ג ווילהלמסדארף( ד׳ ח״ח )דף בב״י כנזכר השוקת אל
 ויצאו גמור בכלי באו אס גרעי וכי למעין, מחוברין הס עדיין אס למקוה כשבאו פסולין מק״ט סילון ע״י ממעין הבאים דמים
 ממעין, אח׳׳כ כשנפסקו סילון, ע״י ממעין נמשכו אס דפסולין לרסב״א דס״ל הא ודאי אלא למעין? מחוברין להיותם שכשרים משם
 מיירי ח״ט בהעי׳ לרא״ש רשב״א בין הפלוגתא וכל לרסב״א, כשרים גמור כלי ע״י למקוה באו אפי׳ למעין מחוברים בעודם אבל

 שהעבירו מעין י״ב בסעי׳ והשתא ק״ה. בס״ק בזה הרגיש עצמו והש״ך מקואות, ערוב עוד כאן שאין בחקוה כשהיו אח״כ שנפסקו
 אס דאפי׳ למקוה, דחחוברין כיון כשריס המיס דלרשב״א פשיטא הקלוח, נפסק בלא דאיירי אמר, למקום והמשיכו כלים אחורי

 ס״א דף הראב״ן מיהו עליו חלקו כ״הפ )ובזה בכ״ש דחטהר למעין שחחוברין כ״ז לדידי׳ כשרים ויצאו עצמם הכלים תוך העבירן
 ושאין מק״ט מאסור דלהוציאו הסילון, היתר המציא סהוא לר״אש, הב״י מתרץ והקושי׳ חסר. הספר כ לרשב״א(. מסכים וי״ד

 גלה עצתו הר״אש ובאמת דוחק, וזה חבורן. מהני לא שאובי׳ ונקראו בשוקת שהיו מיס אבל לחקוה, חבור מהני עי״ט הויחו
 המעין, ובין שיצאו החים בין מפסיק דכלי כיון חבור, למעין חבורן הוי לא ויצאו השוקת על העבירו בי דג הא רפ״ה תי״ט הביאה דעתו,

 ובמים למעין מחובר בכלי להטביל אסור הלכך חבור, בלא בכלי יטבל שתא גזרה טובלין אין למעין מחובר כלי אפי׳ ומסיים
 מקבל כלי ליכא סילון אבל בכלי, יטבל שמא גזרה משוס למעין חבור הוי לא מפסיק דכלי היכא דוקא ש״מ עכ״ל, מחנו הנמשכים

 החבור, נפסק אס אלא למעין או למקוה המחבר בסילון הר״אש על פליג לא ח״ט בסעי׳ שהרשב״א כתבתי וכבר חבור. והוי
 דוחק וזה לקרקע, מחובר בסילון לדידי׳ מיירי ח״ח בפ״ו התחתון מן העליון סילין ע״י דמטהרין והא פסולין, המיס לדידי׳ שאז

 שם כב .פסולים בכלי דוקא כרשב״א או כרז״ה, דס״ל צ״ל ע״כ כשרה כולה שהחשיכוה שאובה דס״ל ולרי״ף רז״ה, דעת כא .עצום
 ח״ס כד המשנה. לבאר שב ועתה ומתכת, עץ כלי דין לבאר הפסיק אבל לעיל, בזה רבנו התחיל כבר פ״ד, שם כג ח״א. פ״ה
 פט״ו. כלים מלא, מטלטל אינו זה וכלי וריקן, מלא לטלטל שצריך לשק, אתקש דכ״ע אחק״ט, זה עץ כלי ביבש, כורייס שהוא בלח

 שאינו גדול כלי אפי׳ ראי׳ רוקח בשם ווילהלחסדארף( ד׳ ח״ח )דף ב״י שהביא ע״מ שתמה דוד יד בעל לדודי י״ד בגליון וראיתי
הביא שלא מה הנה כמ״ר. לנקבו הוצרך ואפ״ה מאד גדול שהי׳ שלמה של מיס רמון כמוציא נקב לא אס לטבול פסול מק״ט

ראי׳ 18 *
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שוכח

 וחזרו
לכ״ע

 ביד״ש. לטקוה דמי לא בכלי שאובין שהם כיון ,המקוה את פופלין טומאה מקבלין שאין אע״פי א גללים וכלי אבנים כלי וכ!
 קשור בשעת הצנור תחת כשהניחם ופלוגתיהו ב מטהרין וב״ה מטטאין ב״ש שוכח, אבל בכוונה, הצנור תחת כ^ים שהניח רדוקא
 ואע״ג העבים כשנתפזרו בטלה סברו וב״ה הראשונה, מחשבתו בטלה לא סברי ב״ש ג, שוכח וזהו ונתקשרו וחזרו ונתפזרו עבים,

 י המניח ד כדתנן בכוונה נשאבו שלא כיון המקוה לפסול בכלי כשאובין חשיבי לא הכלים, ונתמלאו העבים נתקשרו שאח'כ
 שלא פי׳ יערם, שלא אלא טקוה, מהן ולעשות ולכופן לשברן שמותר יהושע ר׳ קאטר מים ונתמלאו לנגבם הגג בראש קנקנים
 שיכנסו ולכופן בתוכם שהמים הכלים לשבר אלא ב״ה התירו לא וה״נ בידו, שאובים נעשו כן עשה שאם ויערם, בידיו יגבירם
 שוכח בדין ב״ה הודו ולא מחלוקת הוא עדיין דאטר ה יוסי כר׳ דקיי״לן רבואתא וסברוה ויערם. בידיו יגביהם לא אבל לטקוה,

 בצנור השוכח דפסקי ואיכא ... ו קאי אסיפא דטחלוקת ול״ל משנה, אינו ב״ה במקום ב״ש לכללא והדרן ר״ט, כדאטר לב״ש
 חשבו ודירושלמי דידן דתלטודא דסתמא הכא שאני ז כר״י הלכה ור״י דר״ט אע״ג לב״ש, ב״ה הודו ר״ט וכדאטר כב״ש פסולין

 ונתפזרו עבים קשור בשעת צנור תחת המניח פסקא ולהאי ח. כ״ה על ב״ש ורבו שנמנו דבר י״ח מהני דשוכח להאי

 בחצר, שוכח דהיינו ונתקשרו, ונתפזרו עבים קשור בשעת בחצר המניח אבל המקוה, את פוסלין שוכח, דהיינו ונתקשרו,
 עבים פזור בשעת המניח ומכ״ש בטלה, העבים כשנתפזרו הלכך הראשונה, מחשבתו האי כולי מוכח לא דבחצר טהורין, המים

 שע״י שפה פי׳ לבזבז, לה יש אם ט הצנור תחת טבלא המניח לכך. נתכוון דלא טהורים הצנור תחת אפי' ונתמלאו, ונתקשרו
 לקבל לא הצנור תחת הניחה כלומר לידוח, זקפה פא״הט, אינה לאו ואם שאובין, דהוי הטקוה את פוסלת בתוכה, ועומד מקבלת

 צנור פ׳ צרורות, לקבל יא בצנור החוטט י. פא״הט אינה קבלתה דרך הניחה ולא זקפה ולכך טטנופת שתתטהר אלא המים
 יב. בקרקע הכי בתר לי׳ קבעו אי אפי׳ ופוסל כלי הוי לקבל, ראוי ועשהו בו חטט ואם קבול, בית לו שאין צדדים טב׳ פתוח

 בית בתוך מתגלגלין פי׳ בתוכו, מתחלחלין צרורות היו רביעית. קבול בית לו יש אם חרס בשל אבל כ״ש, בעץ החקיקה ושעור
 יד. כשר ונכבש עפר לתוכו ירד אבל יג, א״המ פוסל עדיין קבול לבית לי׳ סתמי ולא שפיר מיהדקי דלא בצנור שיש קבול
 בחוזק. ויקלחם רבים מים שיקבל אלא לקבלה, נעשה שלא מפני א״הט פוסל אינו באמצע ורחב ומכאן מכאן צר שהוא סילון
 ומחתה לבזבו, לה שאין טבלא חרם שבכלי הטהורים טז בכלים כדתנן טו טומאה מקבלי לא וחרם עץ של סילונות והני

חקק שלא זמן דכל יח, מקבלים ואע״פי כפופים אע״פי וסילונות יז קלאים של ואבוב דפנות, לה ואין גחלים בה שחותים פרוצה

בהם אשכול נחל
 שאיבה לענין כלים משיבי דלא דהו״א קטנים, בכלים קמ״ל עקר כרש״י דתפרש די״ל פוסלין, גדולים כלים דאפי׳ דהכא תתתני׳ ראי׳

 דאין מיש״ש יליך איך קשי׳ הא אבל כלים, תחורת שיצאו מ״ם מחזיקי מינה למשמע ליכא אבל יוחר, דחשיבי גדולים קחני ואגב
 שדעחו וה׳( ד׳ סי׳ )ע' בג״ט וראיתי לשק? אחקש דלא שהוא כמו גדול אפי' ומק״ט הוי מתכת יש״ש שאתק״ט, גדול בכלי טובלין
 שאתק״ט דאך מ״ר, לנקב הוצרך ואעפ״כ בק/ לחברו מתחלה ועשוי לקרקע מחובר שהי׳ כיון שלם, הי' אפי׳ מק״ט לא נמי דיש״ש
 מיהו סילון. גבי מקואות דהל׳ פ״ח ראב״ד כמ״ש בו לטבול שאסור ומכ״ש פוסל, שאמק״ט אך אבן לכלי ודומה הוא, כלי מ״מ
 א דל רפ״ה תי״ט הביאו מהר״ס שכ׳ מטעם לקרקע ונעשה לארץ מחובר אפי׳ לטבילה המטהרו נקב נקב שאינו כלי לפסול טעס עקר

 בכלי לטבול דמסיק בג״ט וע׳ כמ״ר. נקב יש״ש הוצרך זה ומטעס מ״הת. שהוא ק׳ ומשמע בקרקע, שהוא מיס למקוה דמי
 כשרי׳. למקוה אלה כלים ע״י הבאיס מיס אבל בתלוש, כלי שס עליו שהי׳ כיון אסור ודאי לקרקע שלם וחברו לקרקע הנעשה
 שנתפזרו דכיון במתני׳ שוכח מקרי זה ג ט״ז. שבת רפ״ד, מקואות ב רפ״י. כליס עתי״ט בהמה מגללי א 121 דך ועמ״ס

 דב״ה ס״ל ושניהם ור״מ ר״יו ל״פ הצנור תחת בשוכח ר״ל ו רפ״ד. במתני׳ ה מקואות. פ״ב ד עב״י. שיתמלאו ע״ד עלה לא
 מסתבר לא ב״ש, הודו דלא ר״יו קאמר ע״ז טהור, שהוא בחצר בשוכח לב״ה ב״ש דמודה במתני׳ דמסייס בהא אלא לב״ם, הודו

 ברישא ס״ל נמי ר״יו אי ועוד הגרא״ו. וכ״כ משנה, אינו ב״ה במקום דב״ש כיון ב״ש, הודו אי פלוגתא בהך נ״מ דמאי הכי, לפרש
 למנוח יש נמי לר״יו ב״ש, ורבו שנמנו דבר מי״ח לי׳ בציר לר״יו ט״ז שבת פריך מאי א״כ לב״ש, ב״ה הודו בצנור דבשוכח כר״מ

 צ״ג. ס״ק ש״ך וכ״כ ט״ז שבת ח מ״ו. ערובין ז ב״ה. הודו לא בצנור בשוכח לר״יו ודאי אלא לר״מ, כתו הצנור תחת השוכח
 מק״ט. דהטבלא עי״ט הויתו דבעינן נפסלים דאל״ה המקוה, אל המיס באיס הטבלא בלא דמיירי הר״אש וכ׳ ר פ״ד. מקואות ט

 להדיא באיס המיס אס בטור וכ׳ מ״ח. סעי׳ כדאי׳ עי״ט הויתו מ׳ הפסול אס כשר דזה למקוה הטבלא מן להדי׳ בא שלא דמיירי נמי ואפשר
 מתיר מ״ח בסעי׳ להכי מדרבנן, דמק״ט נחתיס שנ דך כעין גדולה שהיא בטבלא לאסור שרצה נראה פסול, שפה לה אין אפי' טבלא ע״י

 דבלא איירי חרס או עץ של בצנור פ״ד, יא אחרונים. קושי׳ וסרה רחב, ואינו כלי צורת לו שאין פשוט דך ר״ל דך, ע״י מיס להביא
 ב״ק ועתיס׳ עי״ט הויחו הוי ולא דמק״ט כיון פוסל קבול בית בלא אפי׳ ממתכת אבל שאמק״ט, וכ״ח כ״ע פשוטי והוי מקבל, אינו חטיטה

 דאל״ה טו ב״ק. מתורת ונתבטל וסותתו ונקבע תהודק נעשה שהעפר יד שלו. קבול בית נתבטל לא דאכתי יג שס. יב ס״ז.
 קטניות עליו שקולין חרס יז פ״ב. טז שתק״ט. עי״ד הויתס פסול בהס להוי מ״מ שאובי׳ נקראו לא ע״י שבאי' שהתיס נהי
 ב״ק לו שאין חרס כלי כליס: דהל׳ פי״ח רמב״ם וכ׳ לקבלה. נעשו שלא לפי תעט תקבליס כפופים שהם שע״י אע״פי יח האש. על
 אע״פי בהם מהלכין שהתיס הסילונות וכן תוך, להם שאין והספסל התטה כגון מד״ס אפי׳ טהור לקבלה עשוי ואינו לו יש או

 שישאר ב״ק להס שיש אע"פי הוסיך דכליס פ״ב ובפרושו התיס, תהס שיצאו אלא לקבלה נעשים שלא טהורין ומקבלין כפופים שהן
 אע״ג ב״ק להם כשאין טהורים כ״ע פשוטי כ׳ דכליס פ״ב הרע״ב אבל הוא, אחד קבול ובית תוך נשתע תדבריו בשוליו. מעט

 יש והרי רחמנא תנה דבתוכו טמא, כה״ג חרס ובכלי טהורה, מע"לע ומפרלשת שולים לה שאין עץ חבית כגון תוך להס שיש
 שבתוכה מה ותוציא צדה על מטה להיות לכך, נעשה שמתחלה שנפחתה, חבית מתוספתא שכ׳ ועתי״ט ב״ק. לו שאין אע״פי תוך לו

 לכך נעשו לא אס שמקבלין אע״פי וטהורין תוך להס יש הסילונות דהא ואאל״כ טמא, מקבל אינו אפי' דתוך משמע לצדדין.
 שמטהו מפני תוך לו וים ב״ק לו שאין אע״פי שתטמא ד׳ בתשנה בתשפך ר״ע כדאתר זה חבית דענין צ״ל וע״כ ת״ב? שם כדאי׳

 אלא פוסל אינו התוך אבל אתוך רחתנא הקפיד בכ״ח כך והחלוק לקבלה. עשוי נמצא הלוקח, בו שיריח מעט לקבל צדו על
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 אל מהם יפל אשר כל דל תוך לו יש אם אלא אטק״ט דכ״ח ואמק״ט, נינהו כ״ח פשוטי לקבל, כדי רביעית קבול בית בהם

... א לשק דאתקש קבול בית לו אין אם טהור נטי וכ״ע תוכו
 אין הלכך כלי, דין לו איי שוקת, בה חקקו ואח״ב בקרקע תלושה אבן חברו או שוקת בסלע חקקו פי׳ ב שבסלע השוקת

 טמנה, מוין ואין כלי, שאינה כיון המים, לקדש פרה אפר נותני׳ אין פי׳ בה, מקדשין ואין חטאת, למי מים בה טמלאין
 בסיד ד וחברה כלי היתה שאובין. מקרי לא בתוכו הנכנסים שהמים הטקוה, את פוסלת ואינה ג פתיל צמיד צריכה ואינה

 מים לקבל יכולה ואינה הצד מן או מלמטה נקבה המקוה. את ופוסל׳ פתיל צמיד וצריכה טמנה וטוין בה וטקדשין בה טמלאין
 ט' טקוה ולפסול המים לקבלת ראוי אינה מ״ט הוא, כלי דעדיין אע״ג א״הטק, פוסלת בתוכה המים אין פי׳ כשרה, שהם כל

 כשפופרת בנקב יהא וכמה קתני, ו ובסיפא ה, שאובין בו ויוצאין הנכנסים המים מקרי לא לקבלה נעשה שלא דכל שאובין,
 תהא אלא למטה, הנקב כדין משהו בנקב די לא הצד מן בכלי הנקב שאם ביה, דמסיים הצד טן אנקב קאי כמה האי הנוד,

 פוסל, לאו ואם א״הט, פוסל אינו כשפ״ה נקוב הי׳ אם בכרכים מים המקלח ח קסטלין ז בתוספתא תניא והכי הנוד, כשפופרת
 ברומי הוריתי זו הלכה יוסי ב״ר אליעזר א״ר כמחט. נקב אפי׳ להם הכשירו ג׳ לרגל ליבנה, רגלים ג׳ אסיא בני עלו זו הלכה

 הצד, מן אמורים דברים במה כמחט, נקב לו יש אם המקוה פוסל שאין פי׳ הורית, יפה לי אמרו חברי אצל וכשבאתי לטהרה,
 הכלי, בשולי הוא אם אבל הצד, מן הנקב אם כשפ״ה להיות צריך שהנקב חכמים אמרו במה חבריו, לו שאמרו דמלתא סיומא

 גבוה הנקב אם הצד, מן מכשירו כשפ״ה שנקב אע״ג פי׳ א״הט, פוסל כ״ש מקבל ואם מחט, כמלא הנקב אם אפי׳ פוסל אינו
 כמלא שהנקב בין כלומר הנקב, את פקקו הוא, מים קבול בר דעדיין א״הט, פוסל זה הרי כ״ש, מים מקבל ועי״ב השולים, מן

 פוסל ואינו כבנין שנעשה כלי, סתימת הוי לא וסתמוהו, וצרורות סיד שהביאו ין, בג ב ו בסיד סתמוהו אם כשפ״ה או בשולים מחט
 אלא הנקב סתם לא כלומר הארץ, גבי על כלי, ונעשה וחוזר שנקבו כלים סתימת דהוי א״הט פוסל ט ובגפסית בסיד א״הט,
 והושיבו הארץ על מונחים וגפסית סיד פי׳ וגפסית, סיד ע״ג הושיבו או הנקב, דרך מים יצא שלא הארץ על בחוזק הושיבו
 כלי חזינן ר. מעליותא סתימה דליכא הטקוה, את פוסל אינו המים יוצא אינו ועי״כ פי׳ הצדדים, מן בטיט שמירחו או עליהם,

 יא תנו ותו הצד. מן בנקב כשפ״ה, בנקב יהא כמה מתני׳: לאוקמי מסתבר להכי א״הט. א״פ מחט כמלא אפי׳ בשולים דנקב
 בית ושלחו גבה, על נעשות שבירושלים הטהרות כל והיו כשפ״ה נקובה והיתה בירושלים שהיתר, יהוא בשוקת מעשה אריב״ב

 יהא כמה דקאמר מיני׳ דסלק אטאי דקאי רבואתא מקצת פרשו עובדא האי רובה. שתפתח עד אומרין שב״ש והרחיבוהו שמאי
 כדי בצדדין הי׳ שהנקב כשפ״ה נקובה שהיתה יהוא דשוקת עובדא ומייתי כ״כ, גדול הנקב אם פוסל אינו בצדדין כשפ״ה, בנקב
 כשפ״ה, מקואות ערוב דין על יהוא דשוקת עובדא להאי מייתי יג דביבמות הכי, לפרש נהיר ולא יב. המים יופסלו שלא

 מחוברת היתד, אבל ט״ס, בה היו ולא טובלין, היו ובתוכה יד שבסלע שוקת אלא תלוש כלי הוי לא שוקת דהאי התם ומשמע
איירי, שאיבה בפסול דרישא הוא, נפשי׳ באפי דמלתא אע״ג עובדא האי טייתי הבא ובטתני׳ כשפ״ה. נקב ע״י שלם למקוה

והאי
אשכול נחל

 ממש. ב״ק לו להיות צריך דשק דומי׳ בכ״ע אבל המיס, להעביר אלא נעשה לא סילון של תוך אבל שיקבל בכונה נעשה אס
 תוספתא מביא וראב״ד לקבל, נעשה שלא א״המק א״פ שמקבל אע״פי כפוף אפי׳ סרס סילון מקואות דהל׳ ופ״ת פ״ו והרמב״ס

 דהוי מידי מהני, לא מקוה לענין שטהור, אע״פי ומפרק טהור, דסילון אמרינן דבכליס עצמו על ותמה א״המ, פוסל כפוף סילון
 ובג״ט שאובין? נעשיס בתוכם והמיס ב״ק לכליס ב״ק לו שאין סילון מדמה וקשה עכ״ל. א״המ ופוסלין שטהורי׳ צללים כלי

 בו שמשתמשין כפוף בסילון איירי התוספתא ות׳ לקבלה? נעשה שלא מפני באמצע רהב סילון מכשר במשנתנו הלא עליו תמה
 הגרא״ו בבאור אבל פוסל. למקוה אבל טהור, להכי תשמישו רוב בתר אזלינן טומאה ולענין דבר( )לקבל אתר תשמיש לפעמים
 הגומא אם אבל הסילון, בצדדי גומא שמקבל הזה רתב מקום אס דוקא פוסל, אינו האמצע מן רתב דסילון הא כ׳ פ״ד מקואות

 שב״ק מיירי החס בקרקרותיו, שמקבל אע"פי טהור סילון כלים דבפ״ב והא פוסל, אדם בידי שנעשה כיון )בשולים( בקרקרותיהס
 תשיב בשולים אבל ב״ק, תשיב דלא הוא הצד מן בידים, ב״ק עושה אבל תלל, ונעשה המיס ח׳ שנרקב מאליו נעשה בשולים שלו

 כ״ע מכל דכ׳ א בטבע. הוא וכן בשולים שמקבל דמיירי י״ל ראב״ד שהביא כפוף סילון האי ולפ״ז בקצור. עכ״ל ופוסל קבלה
 לבד. בכסוי שבתוכן מה שמצילין ודות כבור אלא כלי שאינה לפי ג מקואות. פ״ד ב שמיני. בפ׳ שק או א״ע בגד או
 שמביאים המיס כשרי׳ לכתתלה דאפי׳ נ׳ המשנה מפשטות ה ככלי. דינה הרי לארץ בסיד תברו בתלוש כלי שעשה אתר ד

 אתר מקום אל המיס להעביר אלא המיס לאסוף עוד ראוי אינו שניקב דהשתא כיון ג׳ שבמשנה לסילון ודומה למקוה זה כלי ע״י
בנקב אבל כ״ש בנקב לעשות אין לכתתלה כ׳ מ׳ סעי׳ בש״ע אבל כשרי׳, המיס יבאו, שע״י בכוונה זה כלי שמנית ואע״פי כסילון,
נקב וע״י הוא, כלי דעדיין אסור ודאי בו לטבול אבל מיס, להביא זה דכל ג״ט דבר והטיב (121 דף )עמ״ש מותר כשפ״ה

מיס למקוה להביא אף ואפשר הוא. כלי עדיין לי׳, כדאי׳ כלי כל המטהרו, נקב ניקב דלא כמה כל אבל שאוב, אסור סר כ״ש
שהויחו אסור להדי׳ נופ׳ אבל מ״ת, בסעי׳ כנזכר מקוה אל ממנו להדי׳ נופל לא אס אלא כשר אינו מק״ט ועדיין שנקב כלי ע״י
 שאוב, פסול בו שאין אלא משתמע לא דקסטלין ותוספתא דשוקת ממתני׳ שי״ל המטהרו, כשעור נקב שלא כ״ז מק״ט כלי ע״י

 ברוננענקאסטן ח מקואות. פ״ד ן דשוקת. דמתני׳ ו שאמק"ט. דבר דרך את״כ בא אס וכשר שאוב משוס אפ״המ וממילא
 מלחא ותדא הצדדין, מן בטיט ומירת הסיד גבי ועל הארץ ע״ג הוליכו בתוספ׳ הגרסא לרמב״ס אבל י בל״א. גיפס ט בל״א.
 אפי׳ הארץ על הכלי יוליך או ובבנין, בסיד יסחס או א״המ, יפסל שלא וסתמו שנקב לכלי היתר אופני ב׳ אלא וליכא הוא,

 בש״ע וכן בארץ קבוע מקרי לעי״ז בטיט הצדדים למרת צריך אבל דמי, כקרקע הארץ על שהם כיון וגפסיס, סיד על
 פרש ב״י שמביא טאטיסיק ר״י אבל השוקת ע״י למקוה הבאים המיס לפרש יש יב ספ״ד. יא ורשב״א. כר״ש סתם ורבנו
כשפ״ה. נקב אפי׳ בתוכו לטבול סגי דלא בסמוך, יפרש כלי הוי דלא שכתב הטעם יד ט״ו. יג טובלין. היו הנקובה שבשוקת במים

לר״אש
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 ל! מסמך ט״טדבדא
י תנן א. ית

.אשבורן

למקדה אי *מץ

 כשפ״ה, הצד מן נקב אם שאובין משום פיסל שאינו צד, בחד
 שאובין, נעשים והמים בלי שוקת האי פי׳ פסול, השוקת ע״ג ירו

 שיצאו המים כל מכשיר הכלי תוך בא ולא הכלי שפת על שופך
 בכ״ש מטהרין שאובין עליו ורבו מעוטין שמימיו מעין ג :דתנו

 בכלי אפי' אלמא כשפ״ה, נקובין אם בהם מטבילין שבים והתיבה

 שנם כיון שאומר טי ויש לאדם. משא״ב ב״ביעית שדי כלים ז
שהוקף כלי אבל הים, עם נתערבו שי^א בכלים טבילה אטו זר

כשירו דה והא
 י לאו שוקת ד־ידיא

^י*י*יף טחיבי־ת שאינה
ע׳ המעין העכירו

 בח כשפ״ה נקובה שהיתה יהוא שוקת
י/פוהפסיקו גשמים טי מלאה שהיא ה

חטאת, מי מהם ולקדש ולמצורעים לזבים פסול ;משיבו
י לבריכה המעין שמחובר

 שיצאו שידע עד
רבו אטרינן ולא זמן בל במעין דדינו והא בעינן. חיים מים ולמ״ח כמיודע ולצפור דלזבים .ראשונים,

 והמשיכו עליו ריבה כנדל משוך שהוא מעין יב כדתנן וחילתו מקום והוי עליהם זוחל עצמי דמעין טעמא יא? הזוחלין ע, הנוטפין
 רי״א כלים, דופני או אחורי על שהעבירו פי׳ ספסל, ע״ג או כלים ג“ע העבידו יג, שהי' כמו הוא הרי

 בטל טק״ט בדבר דנגע כיון יוסי דר׳ טעמא הלכתא. והכי בזוחלין מטה'־ ואינו כטקוה, אומר יוסי דד' כשעין,
.1ט כלי תוך יטביל שמא כלים ואחורי ספסל דגורינן הספסל ע״ג יטבל שלא ובלבד למקדה, כשר אבל

 שהי׳ כמו הוא הרי
 יד מעין שם טמנו
׳6ב דאמרינן והא

אשכול נחל
התנוקת

 חן אנקב דוקא קאי וכמה דהאי לומר כדוחק נ״ל וטעמו מקואות, אערוב ככפ״ה בנקב יהא יכמה דמתני: חציטתא כמי ראי לר*אש א
 כיון בשולים; כ״ש שנקב בכלי לטבול נס בפסקיו הר״אש כמחיר מה מיהו כ״ש. בנקב מכשיר דחוספ׳ לאיקמי א״א דלמטה ואנקב “הצ

 טובלין אין בהוכי אבל וכ׳ בחכו' בי הזר כל? חחורח דנפיק ש״ת למקדה, ממנו שבאין המיס שאובין מ׳ פיסל איני כ״ש בנקב ותיספ׳ דלתחני'
 מחובר בכלי אפי׳ טובלין דאין בפרושו כמ״ש כונחו ב״י ופי׳ עכ״ל טובלין אין ובתוכה לה חוצה כשר שירח ע״ג שהעבירו מעין רפ״ה כדרזנן
 ט׳ ס״ק ד״מ וכ״כ בכל? יטביל שמא משים כשפ״ה ניקב אפי׳ בככי טובלין שאין יה״ה הביר, בלי בכלי להטביל אחי דלתא למעין
 טיבלין אין מהר״ס בשס )ילפמ״ס רפ״ה הי״ט כמ״ש הצדדים מכל מקיף פהיס משום בפ״ו שביס בשידה כליס דטיבלין יהא ר״א,

 שבתוכן כמיס אף כליס, דרוב נ׳ הטעס ועקר ת"הת( קצת מ׳ בקרקע, במקוה טבילה דבעינן לנהר, במהיבר אף הכלי שפח על
 פשיטא הלכך זית כמוציא ובכ״ה כמ״ר שינקב עד טימאה לענין היא כלי עדיין מ״ח קטן, כקב בשולים יש אס כאיביו מקרי לא

 מותר ק״ט פסחים לחוס׳ אבל באק. שקבעו אחר בנין דרך סתמי אס בי טיבלין מיד? לכל כלי חתירת דבטל כמ״ר בנקב
 כקב ע״י מכלי לבטלו צריכין הי׳ ילא מקואות, ערוב משוס שפ״ה די הי׳ שביש״ש שכ׳ למעין, כשפ״ה מקובר אס כלס בכלי לטבול
 לפי׳ דאף בפ״ה דשוקת משנה קשה ודאי ילדבריהס בבלי. דמטבילין דפ״ו משידה ראי׳ ומביאין ט׳, יקבל שלא כדי אלא כמ״ר

 לפרושס זו קושי' הקשו עצמו כתוס׳ ד׳ מכות בריטב״א ומצאתי הוא, כלי עדיין שפ״ה בנקב אף ולדבריהם אסיר עצמי בכלי ירז״ה רשב״א
 מ״ס במעין שאין כירן אדס, לטבילת השאובין מכשיר לא והפקתו השוקת אל שבא קודם ת״ס המעין שאין חיירי דשוקח דמשנה וחרט
 רא״ה בשס הריטב״א כ׳ ושוב דוחק. וזהו ומסייס לכלים, אלא לאדס לא נכ״ש, מטהר מעין ששנינו ואף אדם, לטבילת כראוי

 רוקח דעת וכן כלי. מתורת להוציאו כמ״ר הכני שינקב ע־ למעין שפ״ה הביר ע״י אפי׳ בכלי אדם טבילת כאין רבותיו שהסכימו
 כ׳ זה ולפסק מקיפו. מעין אפי׳ מת״כ נתבטל שלא כ״ז בכלי טובלין כאין הרוקח( דברי פי׳ 140 דף לעיל )יע׳ הב״י כח״ש יואל ורבנו
 ח״הח דדי טמאים כלים בטבילת דוקא )או הקילו כליס בטבילת דוקא כלי בתיך כלי מטבילין בפ״ו דשידה האי לפרש צריכין בג״ט

 תביא כדה לטבילת שעקרו ר״א שבסי׳ מקיפים, והמיס כשפ״ה הכלי בנקב אף יטבל לא בכלי דאדס כ״ע דעת ככן נ׳ ובאמת ברביעית(.
 נקב בו יש אס אלא בכלי לטבול שמותר איפן .שוס מייחי לא מאדם דמדבר ה׳ ז׳ וי״ר בסעי׳ אבל כלי בתוך כלי לטביל דין ט׳ בסעי'

 ממה הזר שב״י עוד וכ׳ בש״ע. וכן המטהרו נקב בכלי דבעינן שב׳ הרמב״ס דעת בכן ג״ט והוכיח לחלק, לקמן רבנו וכ״כ החטהרו
 המיס פי׳ פוסל, ואינו כשר כשפ״ה הצד מן או )כ״ש( מלמטה שנקב כלי כך: רמב״ס דברי ופי׳ הרמב״ס. דברי בפרוש ובב״י בר׳ח ככ׳

 ונקבו כלי הלוקח כתב: ואח״כ דקסטלין, ותוספתא פ״ה המשנה כמשמעות בנ״ל פוכלין כאין ואצ״ל וכשרים שאונין מקרי לא ממני היוצאים
 המעין. בתוך שעומד ואף יומא בירושלמי כדאי׳ כלי מתורת לבטלו כמ״ר נקב צריך בתוכו דלטביל כשר, מקוה ועשהו רו המטה נקב
 דתקואוח עפ״ק מטבילין לשון כדמשמע אחתר לכלים בהם? מטבילין כשפ״ה נקובים כביס וכי׳ השידה הרמב״ס דכ׳ יהא

 אותה מקיפין ומיס הנהר ע״פ צפה והיא כשפ״ה בשולי׳ נקובה בגיגית מק׳יה לעשות שהתיר ר״ע בחשו׳ ראיתי וכמת ח״ז.
 חותר. צד מכל מקיף המיס אם כר״אש והיינו הפקק מסירין שטובלת ובשעה המין בו לשפוך הנקב פוקקין וחקידס צד מכל

 כמ״ר בכ״ע והוא שיתבטל עד מקיף הים אי ואף כפ״ה בנקב אף בכלי לאדס טבילה אין רבותא הני דלכל להקל אץ ולעל׳ד
 ובנדון ג״ט( וכ״כ שפ״ה בעינן מ״ח זית, בחוניא לטהרו שדי בכ״ח אפי׳ כונחו שפ"ה, דבעינן ז׳ סעי׳ רח״א מת״ש להקל )יאין

 עדיין א״כ טבילה בשעת אלא מסירו ואיני חמין מיס בי ליחן כדי הנקב סוחס שאמ״כ כיון כמ״ר, מנקבו אס נמי מהני לא זה
 שישברו עד טמא בו להשתמש כמ״ר בתקלה שעשה כלי דכליס פ״ו הרמב״ס וכ״כ ד׳ סי׳ וג״ט קמ״ב סי׳ ת״ת נו״בי כמ״ש הוא כלי

 בנהר. הזיחלין על נוטפי׳ תרבו עדיף דלא י״א ס׳ רת״א וכ״כ ד פ״ק. ג פ״ה. ב וסגור. פתוח להשתמש כעשוי הכא רכ״ס

 פ״ה. שס ח שלם. לתקוה כשפ״ה תחוברח אבל ת״ס בה הי׳ ולא בקרקע אלא ז הר״׳אש. תרוץ זה כעין ו פ״ו. ה
 כדתנן באשבורן אלא בזחילה דפסולין יא תעין. דין לו יש והחשיכו וחזר נפסק אי אף י ואשבורן. בת״ס אלא מטהר ואינו ט

 גזר ולר״אש יד טו״ז• וכ״כ באשבורן אלא תטהרי לא תחעין ולא מהנוטפים הזחילה עקר אס אבל יג כס. יב מ״ה. פ״ה
 לשס באו בל״ז המיס אס כן שייך דלא עי״ט הויתר דבעינן למיתר בעי ולא טר לגזור. נחי במקוה דא׳׳כ ודוחק כל? חיך אטו

תי״ט



!43 מקואות. הלכות האשכול, ספר
 על לטבול דאסור משום לי׳ תיפוק שפיר, טבלה ולא תפול שלא דבעיתא משום ותטבול חרם כלי על תעמד לא אשת התנוקת

 עץ בקעת סי׳ אסילתא, אפי׳ התם קאטר דמה״ט קמ״ל, כלי תורת בו שאין נשבר או שנקב הרם בכלי התם כלים. אחורי
 שרחבים אף בכלים איירי הכא אבל דבעיתא, משום תעמוד לא בסילתא, ולא בחברתה א יבמתו על הבא דם׳ כההיא עבה,
ביעותא. וליכא

בו שיש אלא ימים נאמר לא כטקוה, הגדול הים אומר ר״י ר״ט, דברי ימים קרא מים ולטקוה שג׳ ב כטקוה הימים כל
בזוחלין, מטהרין הימים כל אומר יוסי ר׳ בראשית, מימי כל לשם שנקוו מקוה קורא הגדול ים כלומר הרבה, ימים מיני

 שהכתוב יופי דר׳ טעמי׳ מ״ח. בהם ולקדש ולמצורעים לובים ופפולין עליו, זוחלין הנחלים שכל עליו, מעין תורת הגדול ים אף
 הנחלים ע״י וווחלין נעים להיות שטבעם מפני בזוחלין, דמטהרי והא עליהם, חיים מים תורת אין אלמא מים, מקוה לימים קורא

לא שם הטובל הגדול לים שנפלה מים מלאה חבית ד ריא״ר אמר דמכות בפ״ק גרסינן — הלכתא. והכין ג עליהם שזוחלין
של חבית נפל אם התם מפיק דהא דוקא לאו דקתני א״א ההיא אהד, במקום יהיו שלא לוטן לג׳ אפשר אי טבילה, לו עלתה

 אע״ג וקט״ל הככר וטמא במקומו עמד היין דאמרינן טמא הבכר תרומה של ככר שם נפל ואח״ב הטמא שם וטבל הגדול לים יין
 הטומאה למקום נפל דודאי כיון טמא דככר פשיטא קט״ל מאי והשתא לי', מטטאינן ט״ט חוקתו על הככר העמד למיטר דאיכא

 לשון טצינו וכה״ג הים, טי עם נתערבו ולא המים עמדו שמא חיישינן פרושו דקאמר אפשר אי האי אלטא חזקתו, לי׳ אהני ומאי
 ורשב״ג טמא, נגע א״כ אלא לו א״א אם בצדו וטמאות וטהרות בטליתו מתעטף הי׳ ה נדה ריש כדאמר חיישינן ופרושו א״א

 וכן לודאי, קרוב ושא פר ע״כ שנה, לו אוטרין מאי הוא ודאי א״א ואם בטהרות, שונין אין לו אמרו ושונה, שנה לו אומרין אומר
 בפ״ק כדאי׳ היא ר״ה שהעורר. מטש, ודאי צ״ל אין ברי האי נגעתי, שלא לי ברי אמר אם ו חולין בשחיטת דאטרינן הא

 לא שם הטובל הגדול ל*ם שנפלה מים מלאה חבית דקאמר הא וקשה ה. קאטרינן חוששין וה״נ הדבר, קרוב אלא ז דפסחים
 לתוכו שנפלו המים וכל כמקור. דינו ים לכ״ע הא וקיימו, קוו הים דמי א׳ במקום החבית מי שנשארו דחיישינן טבילה, לו עלתה
 טהור, יא שהדיח אע״פי תרומה של ככר ונפל טמא שתה י, פפקו שלא תמציות טי מהם למעלה ט כדתנן בהשקה נטהרו

 מן בהשקה נטהרו טמאים שטים לטהרם, אבן בכלי המים את שמשיקין ושוין יג נטי ותנן יב ט״ס מקוד. מי מהן ולמעלה
 אפי' וטשיקו התחתון מן העליון מטהרין יד וזנן בהדי׳ וה״נ בהשקה, נטהרו שאובים שמים ומכ״ש מפסיק, שכלי אע״ג הטהורים

 ותו בטים. משיקו החמיץ שלא עד התמד טז דחולין ובפ״ק טהורים הקדישן ואח״כ השיקן שנטטאו חג מי . . טו דיו כשערה
 חיישינן טבילה לו עלתה לא שם הטובל הגדול לים שנפלה יין מלאה חבית מברייתא לריא״ר התם אייתי פיעתא מאי לן קשי׳
 אי לי מה בהשקה דנטהר מים אבל יח, בהשקה נטהר דלא יין שאני טמא, שם שנפל תרומה של וככר א׳ במקום ין לג״ל

 הגדול בים בטקוה, השקה דטהני נהי מפה הדרשן משה דר׳ משמי׳ ושמענו נטהר. כולו נשאר אפי׳ לא או ג״ל נשארו
 עומדים טהמתוקין ג״ל דלפחות הוא וקרוב קצר, בוטן עטו מתערבין אין מתוקים דמים טהני לא ביותר, וכבדים מלוחים שמימיו
 וטי טקוה לטי אלא טהורי׳, למים בהשקה טהרתן מים אתטר ולא בטול, לו שאין שם וניכר בהיתר אסור נפל כאלו והוי במקומן
 ואין שעוטד כיון הים, למי חבית שנפל והכא במראה. ניכר שאין במינו כמין והוי מיד ומתערבין מלוחין שאינם נהרות
 כדאטרן, בהו מחני לא והשקה שנפלו, השאובין מקצת במקומן שנשתיירו חיישינן כבנהרות, במרוצה והולכין מושכין המים

 נכנס גופו ומקצת שנפל משאובים א׳ לוג אלא שטבל במקום נשאר שלא לן ברי אי ואפי׳ טבל, בשאובין בהם, טבל ואי
 יהיו שלא לג״ל חיישינן דאטר והא המלוחים, ים בטי נתבטל לא הפסול דלוג כשרים בט״ם טבל לא סוף סוף בתוכו,
 המלוחים ביטים אלא זו לחששא מקום אין הלכך ג״ל. נשארו הפחות דלכל הודאי ותפס נקט בעלטא קטן שעור כט״א,

גל — יט. טבילה לו עלתה שהטובל פשיטא וקיימו קוו דלא המושכים בנהרות או מעין או בטקוה מים חבית נפל אם אבל
שנתלש

אשכול נחל

 ס״ו נדה אמרינן למה הקשה קצ״ח וב״י מ״ט. סעי' כדאי׳ למקוה או למעין דמסובדץ כיון זה טעס שייך לא ובלא״ה תי״ט,
 נסמוך רבנו וכ״כ כלי מתורח שבטל קמ״ל מנוקב בכ״ח ונזרץ אסור? נמי הכלים בכל דבעיהא, והטבול סרט כלי טל חעמד לא

 מטמא שאין כ״א אבל החק״ט, בדבר ודוקא מרסצאוה ג׳ משום כניס אסורי על לטבול אסור צראב״ד אבל ססריס, ישובי׳ ועוד
 פ״ה. ב עץ. מקל מע״י יותר צרתה ע״י מוסר מקבלת ס״ג יבמות א מהני. בדיעבד להכי בעיתא משוס אסורה מגבו

 ה'. דף ה ד׳. דף ד ק״ט. שבת תוס׳ הרוסות ע״י ומכאן מכאן ושבין הולכין מ״מ עליהם, זוסלין אין הים שבאמצע אף ג
 שירדו גשמים חמי חבצבצין ועדיין חזסילתס הריס י דחקואות. פ״ק ט דנדה. האי תוס׳ פרשו וכך ח י״ט. דף ז ב׳. דף ו

 במים אין אפי׳ דמיירי זה מביא ורבנו .אסריה הבאות טיפות ע״י הטומאה טיפת נטהר ההרים זוסלין ועדיין מהן הטמס שתה ואס
 שמיס נמים, נתבטלה טמאה שטיפה טמאוהו שנא פשיטא הככר הדיח לא שאס יא השקה. ע״י הטיפה נטהר מ״מ ח״ס הזוסלין

 והטיפה כתלוש הוסשבו הככר שהדיח כגון עליהם וחושב תלושים נעשים כשאח״כ אבל ט׳, לקבל עלולים אין בקרקע מחוברי׳
 נטמא. לא הככר הדיח אפי׳ לעולם הטיפה נתבטלה תמציות במי הכא אבל גבא, מי המים אם הככר ונטמא ונעור חוזר

 לבן ביין יז כ״ו. טז ל״ד. פסחים נמי ותני׳ צ״ל טו פ״ו. מקואות יד י״ז. ביצה יג טמא. אדם אפי׳ הכל שחטהרין יב
 מקוה טהור, יהי׳ מיס מקוה ובור מעין בת״כ כדיליף בחיס דוקא דהשקה יח תוס׳. המיס מראה שנה אי נחזי דבאדוס מיירי,

 פסק דמקואות פ״ו הרמב״ס יט יין. של חבית בריא״ר גס לגרוס זו מקושי׳ הכריחו שס בחכות ובתוס׳ וכו׳. מקוה מטהר
 הוי מאי עליו ותמהו מותר׳ המושכין בנהרות אבל עומדים, שהמיס מפני מיס חנית שס שנפל נמקוס לטבול אסור הימיס בכל

 וכבדים המנוסים ים במי דוקא ס״ל הדרשן כר״ח שהרמב״ס ול עומדים? והמיס בהשקה מטהר המקוה פסק הרי עומדים כי
 ומ״ש במקומם, עמידה חגרע ולא השקה שייך מקוה במי אבל השקה, מכס נטהרס דליכא במקומן, החים עמידת גרע חגרע

טס חתערנין שאין נחי לומר ויש ביותר כבדים שמימיהם בנהרות אפי׳ קאמר קושטא ונחשכין הואיל כה״ג טובל בנהרות הרחב״ס
 מיס
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 כמ״ש לים מחובר אינו דהשתא כיון ט״ס בעי הים טן נתלש אפי׳ גל האי טהורים, וכלים האדם על ונפל ט״ס ובו א שנתלש
 מטבילין ואין בראשין טטבילין שם ואטרינן ב. השוחט בפ׳ כדאטרינן כוונה בעי דלא לחולין דוקא טהורין דאמר והא למעלה.
 והמים בקרקע עומד האדם שהרי בקרקע, טבילה הוי ומקבלו תחתיו אדם ונכנס בא הגל אם כלומר באויר, מטבילין שאין בכיפין,

 באמצעית דהיינו הגל, בכיפי כלים אדם זרק אם לא, בכיפין אבל בקרקע, הם המים שראשי בראשין שאמרו וזהו עליו, באים
 הזוחלין באויר. מעין ואין דטעין דומי׳ דבעינן באויר טובלין שאין טבילה, מקרי לא באויר, שהוא בשעה ככיפה, שעשוי הגל

 ובאשבורן במ״ס לטהר כטקוה, גשמים, מי כגון והנוטפים, שהו, ובכל בזחילה לטהר כמעין דינם הטושכין הנהרות כלומר ג כמעין
 לכסות מספיקין לא שהזוחלין לנוטפין, צריכין שאנו אע״ג כלומר בזחילה, לטהר שכשרים הנוטפין על שרבו הזוחלין על ר״צ העיד

 שלג או ט״ג לתוכו יפל שלא נהר נמצא דלא פשיטא מספיקין, לבדם הווחלין דאי ד, שהוא ובכל בזחילה כשרים מ״מ הגוף, כל
 שטף ע״י זוחלי׳ ועתה מעיקרא, המעין מי זחלו שלא במקום דוקא הנוטפין רבו דבעינן הא לן וחזי הנהרות, כל יופסלו וכי

 הוא הרי והמשיכו עליו ריבה כנדל משוך שהוא מעין ה כתנן הנוטפין רבו אפי׳ טובלין מעיקרא שזוחלי׳ במקום אבל הנוטפים,
 נמשך אינו אבל עבים, נחליו המשיכו ועכשיו רגלים, מרבה קטן שרץ שהוא זה כנדל דקים נחלים מושך הטעין פי׳ שהיה, כמו

 הוסיף, ולא והמשיכו עליו ריבה וטדקתני בזחילה, נחליו כל מטהרין ועדיין שהי׳ כמו הוא הרי בתחלה, מהלך שהי׳ ממקום רחוק
 עומד פרוש בכ״ש, לטהר ולמעין באשבורן לטהר לטקוה שוה והמשיכו עליו וריבה עומד הי׳ וסיפא הנוטפים. רבו אפי׳ משמע

 מטהרין הנוטפץ רבו אפי' מתחילתו הנהר שהולך במקום אלמא ו בתוספתא והכי הנוטפים, ע״י עתה שזוחל במקום הלך שלא
 ע״י בתחלתו שהלך למקומות חוץ מאוד ברחבו הנהר ונתפשט שנתגדל כיון . . ה דשמואל דאבוה מהא קשי׳ ואי ן. בזחילה

 להו וטריחא ספינות ע״י אלא מגיעות היו לא מעיקרא זחילתו במקום הנהר ובאמצע הנהר, בשפת לטבול יכולות היו לא הגשם
 לטידק ואיכא ט. גשמים ע״י שנתרבה בעת בפרת למטבל להו שביק לא להכי הנהר באמצע לטבול סכנה נטי ואיכא מלתא

 דשטואל אבוה י אטרינן והתם טהני, לא ע״ט מחצה דטשמע בזחילה שכשרים הנוטפין על הזוחלין רבו אם ר״צ דאטר בהא
 על הנוטפין ירבו שמא וחשש יא פרת רבה סהדא במערבא מטרא דאטר כרב לה סבר דניסן ביומי מקואות לבנותיה עביד

 מן רוב בזחילה לטהר בעינן דודאי לן וחזי כשר? ע״ט מחצה משמע ירבו שמא וטדקאטר אשבורן. ובעי רובא ט״ג והוי הזוחלין
 וה״ה לטיחש, איכא נוטפין לרבוי אפי׳ אמר דטלתא לרווהא הווחלין, על הנוטפין ירבו שמא דאמר והא ר״צ, של כעדותו הווחלין

 מצורע ולטהרת לדבין אלא דווחלין רובא בעי לא דר״צ דאמרי ואיכא להו. אסר הוי נטי נוטפין למחצה אלא למיחש הוי לא אי
. . יג טובין מי מהן למעלה יב דתנן טובלין ע״ט מחצה אפי׳ בזחילה לטהר אבל חיים, מים דבעינן ט״ח ולקדוש

והא
אשכול נחל

 אבל תרומה, לענין אלא אתחר לא הדין סבל נ׳ ומפרש״י נינהו. אסרינא והני אזלי דהכי שנפלו, במקום טובל מ״מ וקלים מתוקין מיס
 פ״ה. מקואות א להביאו. הו״ל רמב״ס בתר דגריר והש״ע אה״ט. דשאר בפ״ט הביאו ולא במקואות שהביאו אאל״כ לרמב״ס

 ובאשבורן, בכ״ש השאובין מטהרין מוטט מטין אפי׳ מ״ז פ״ק כדאי׳ רבו נא אפי׳ ה״ה שהוא, בכל ד פ״ה. מקואות ג ל״א. חולין ב
 באשבורן מטהר והרחיבו טניו וריבה מעוטין שמימיו מטין ו פ״ה. ה בזחילה. אפי׳ דמטהר הכא קמ״ל מטין חי רבו אבל
 טוחד צאו דמתני׳ דטומד לפרש אלא התוספתח הביא לא ורבנו מתחצתו, לילך יוכל שהי׳ מקום טד אלא בזוחליו מטהר ואינו
 עדותו א״א הוכחה, בלשון כ״כ בשבת הר״ן ז ממתני׳. אלא צדינו ראי׳ חין אבל טתה, שהולך במקום הלך שלא אלא ממש

 נשבוטות צדקדק ויש פרת. נהר מטר טיפי ג׳ יפסלו -וכי פשיטא, זה חטקרא, הנהר שזוחל במקום דוקא זוחנין רוב דמהני ר״צ של
כל יפסלו הכי מקמ״ל דאל״ב בזחילה, דמטהרי חשלימין והנוטפין בזוחלין טבילה כדי שאין במקוס אפי׳ לאשמוטינן אצטריך דר״צ כ׳

דצריך נך אימא ולטוצס הזוחלין, רבוי חהני מעיקרא זחל שלא במקום אפי׳ לאשמוטינן איצטריך בשבת דבריו לפי וקשה הנהרות.
 טוחר הי׳ פ״ה ג׳ ממשנה ידטנו זה רבו, אי חהני במקומם שלא דזוחלין להודיט אלא בא לא אי וצ״ל הזוחלין? מן טבילה כדי

 מוכח )וה״נ בזוחלין מטהר חטוט שהשאובים אלא ריבה לא הא טניו דריבה טטמא כחקוה, הוא הרי והמשיכו טליו וריבה
הטיד ד׳ במשנה תנן ואח״כ בזחילה( חטהרין רבו לא הא באשבורן מטהרין שאובין ורבו מטוטין שמימיו מעין פ״א ממחני׳

טבילה כדי בזוחלין שאין אף דקח״ל בשבוטות הר״ן כמ״ש צ״ל ט״כ טדיין, נשחט שלא חדש דבר שטדותו משחט וכו׳ הזוחלין טל ר״צ
 דבמקוס בשבת, כר״ן ס״ל לא שהר״חש להוכיח שיש י״א ס״ק ש״ך מ״ש תראה טכ״פ שיהיה איך יהי׳ בזחילה. מטהרי לבדן
 טיפות איזה פסצי דלא פשיטא ר״צ קח״ל מאי צר״אש הוקשה מאי דאצת״ה זוחלין, רוב חהני לא להר״אש מטיקרא הזחילה הי׳ שלא

 אשתחיטתי׳ זוחלין, רוב חהני הזחילה במקום שלא אך דקמ״ל כר״ן הוצ״ל הגוף, לכסות לשטור חצטרפי דנוטפין הקח״ל ותרץ נוטפין,
 במקום שצא אך איירי דר״צ בשבת כ׳ שכבר חך לשטור, הנוטפין דמצטרסי דקמ״ל פרש הוא שגס בשבוטות הר״ן בח״כ

 לבנתי׳ שרי דלא ח דפ״ה. ג׳ ממשנה ידטנו זה זחיצתו, במקום שלא אפי׳ קמ״צ דאי נכון, הר״אש ישוב ולפמ״ש מתחלתו. הזחילה
 הנוטפין? רבו חיפסל דלא מתחלתו הפרת שזוחל במקום נהו לישרי ס״ה, שבת הזוחלין, טל הנוטפין ירבו שתא משוס בפרת לחטבל

מהני לא הנוטפין טל הזוחנין דהוספת הר״ן נפרש כרמב״ם שס״ל דטה מביא בשבת הרשב״א מיהו ב״י, וכ״כ ט וכו׳. לומר ויש
מחנו שחתגדל בא״י מטר שירד מטיד בבבל פרת יא בשבת. שס י 123 דך לטיל וטי׳ המטין בגומת הנוטפין שפך אי אלא

מהם וצחטלה וכו׳ ולחצורטיס לזבין לא אבל הנובטים( מלוחין או חמין מיס הס מוכין )חי בזוחלין שמטהרין יג פ״א. מקואות יב
חיים מיס דבטי היכא כל י״ל צהכי פשוטין, זוחלין מדין חיים מיס שאני אלמא ולמ״ח, ולמצורטיס לזבין עבילה שבהם חיים מיס

 בהס יש אפי׳ בזחילה אלו נובטים חטהרין נובטים, אלא מחש חיים מיס בטינן דלא היכא אבל ל״צ, של כטדותו זוחלין רוב בעינן
 כל אומר ר״יו חנן מ״ה בפ״ה ר״צ של טדותו דקודס ובי׳, חיני׳ זה לחלוק ראי׳ להניא יוכל והי׳ בע״הנ. וכ״כ נוטפים, מחצה
 פסולין מ״הת דנוטפין כיון צ״ע הדנר ובטיקר ולמצורטיס. לזבים פסולין אבל טליהם, זוחלין שהנחלים מפני בזוחלין, מטהר הימים

 והח כמעין עליו הבאים המיס וכל בכ״ש בזחילתו אך מטהר מעין מ״הת דודאי ס״ל7 וצ״ל לראב״ד? במע״ח יתכשרו איך לזחילה,
דאחר



!45 מקואות. הלבות האשכול, ספר
 הנהרות כ>ל על אלא אמר, לבד פרת על לא תשרי, ביומי פרת אלא בווחלין טטהרין המים אין א שמואל דאטר והא

 דסתטא נהרות, שאר ה״נ שכיחי, ט״ג אין תשרי דביוטי דטעטי׳ כיון תשרי, ביומי בזוחלין מטהרי לא נהרות שאר דאטו
 ואפשר ט״ג, שרובם בווחלין מטהרין אין והם לנהרות דומין שבבבל אגמים אלא למעוטי שמואל אתא ולא כמעין, הווחלין חנן

 פרת נקרא ולמה ג שרשיו ישלח יוכל ועל מים על כע״ש והי׳ שג׳ שטו יובל פרת ב אוטר ר״ט דתני׳ לרבותא פרת דנקט
 נהרות, שאר וכ״ש מ״ג לרבוי דחיישינן בתשרי אלא בו טובלין אין ט״ט מעצמו, שטתגדל פרת אפי׳ וקט״ל ורבין, פרין שמימיו

 לטהר בי׳ סטיכנא לעולם טיטיו טכוב שאין כפרת נהר דוקא קט״ל נטי אי ד. בנודר כרא׳ הנהרות לכל אב הוא דפרת ותו
 בוחילה בהם טובלין אין ה בפרה כדתנן בשבוע אחת פעם כגון רחוקות לעתות אפי׳ המכזבים נהרות אבל בזחילה, בתשרי

 בחזקתו, טמא דמעטידין ועוד מעין, אך ת״ל מקוה, אף בווחלין מטהר מעין מה יכול ז בת״כ כדתני׳ ו דמדאורייתא בתשרי, אפי׳
 כך תשרי, ביומי ט וטפצי דניסן ביומי מקואות לבנתיה עביד דשטואל אבוה דאטר והא — .ה שפיר דטבל ידיענן שלא זמן כל

 נתעפשו שכבר בבית לטבול רצו לא החמימה מתגברת ניסן וביומי בנהר, ולא בבתיהם הצנה מפני טובלות היו בסתוא פרושו,
 בניסן עצמו בנהר לטבול התיר ולא תשרי, עד הנהר בשפת ניסן בתחלת באשבורן מקואות להם ועשה פרת בנהר וטובלות המים
 לטבול התיר מתמעט והנהר גשמים פסקו שכבר בתשרי אבל בזחילה, מטהרי ולא הנוטפין ורבו מ״ג ע״י הנהר נתרבה דלטא
 אם תלוי שהכל מזה למדנו י. בבתיהם טבלו החום פסק שכבר תשרי ולאחר עליהם, לעמוד מפצי להם מתקן והי׳ עצמו, בנהר

 בימי לו שיש בטבע גדלו משעור הנהר נתרבה שלא בניסן רואין אנו ואם החדשים. בזמן תלי׳ ולא הנוטפין, לרבוי לחוש יש
 מטהר פרת אין דקאטר והא בתשרי. בו טובלין אין בטבעו טשעורו שנתרבה בתשרי רואין ואם בניסן, אפי׳ בו טובלין תשרי,

 כטקוה והנוטפין כמעין הווחלין דתנן והא לגשמים. בפרת חיישינן לא במשרי דידע נקט, דפסיקא מלתא בתשרי, אלא בזוחלין
 דהא בזחילה, דוקא אלא באשבורן טטהרין אינם כמעין דווחלין למימרא לאו באשבורן, וטקוה בזוחלין מטהר מעין תני׳ ובת״ב

 כטקוה הימים כל ותנן מטהר, נטי באשבורן דטעין ש״מ ובאשבורן, שהוא בכל מטהר השאובין ורבו מעוטין שמימיו מעין תנן
 בזוחלין, שמטהר מעין מי מהם למעלה יא תנן ותו קאתי, דמטעינות אע״ג באשבורן, אלא בזחילה יטהרו שלא המחמיר ר״ט, דברי

 וריבה עומד הטעין הי׳ יב נטי ותנן טטהר, גונא בחד והאי גונא בחד האי מהן, למעלה מאי באשבורן, ולא בווחלין איתא ואי
 מקום אל המים יקוו דב׳ באשבורן דטקוה וטעטי׳ באשבורן. טטהרין נטי דווחלין ש״ט שהו, ובכל באשבורן מטהר והמשיכו עליו

 הים יד בירושלמי כדאי׳ בו טובלין שנהנים שלטה של מים יג ראי׳ דטייתי ואיכא עומד. ובין זוחל בין נקרא מעין אבל א׳,
 שבדרום רגליו והיו טעיטם לו מושכת המים אמת הוא? כלי ולאו לנהנים, לרחצה והים דב׳ לנהנים טבילה בית שלטה שעשה
בים נקווים שעשו בזוחלין נהנים והטבילו עיטם מעין אלו נקבים ע״י הכלי אל באים והמים כלי מתורת לבטלו כרטונים פתוחין

נחשת
אשכול נחל

 כ׳ במקום גס מיהו ל״ג. במע״מ אבל ורבו הואיל מדרבנן באשבורן אלא א״מ שאובין ורבו חעוטין שמימיו מעץ בס״ק דאמר
 עובלין מעורבין מיס סאה וכ׳ מ״פ סאה כ׳ שיש נמקוה א״כ ברביעית, מ״הח די מסטין דצטבילת כיון ע״ב פ״ב יבמות חוס׳

 ונ׳ סלוק. יש וטומאה מפיצות לענין כרוב אינו מע״מ אסור שלענין אף כ׳ ע״ב י״ו ערובין ובתום׳ מנ״ל? וצ״ע מ״הח, מסטין
 כדאמר בטיל קחא קמא אמרינן כאן דעד כשר, מע״מ רבותא להני ס״ל ססולין לתוכו דנסלו זוסלין או כשרים מיס מסצה גבי דוקא
 ודאי בהיתר, ס׳ להיות צריך דח״מ ר״ת דפרש והא בטל, ראשון ראשון היום כל אפי׳ צבור מסבית יי״ג המערה ע״ג ע״ז ר״יו

 ור״אש כתום׳ וצא האסור שיתרבה עד מע״מ אפי׳ ר״ב ראשון דאמרינן לראב״ד יתכן א״כ בטיל, ברובא מ״במ דח״הת מדרבנן,
 שאובין במים דלדידי׳ במ״פ דהסמירו ס״ה שבת רשב״א תרוץ צ״ש )ולראב״ד רובא דבעינן ביבמות דמסיק צמאי מיהו שס, בע״ז

 למקום באים דנוטפין כיון שכ׳ בשבת רשב״א שהביא צרמב״ן בשלמא במסצה, די ובזוסלין כשרים רוב בעינן נשאובין צמה הק״ל איירי(
 איירי, דבמ״ס בשמו ביבמות רשב״א וכ״כ רובא, ובעינן דהסמירו במ״פ איירי דביבחות ל״ק עליהם, שירבו עד כזוסלין הם הזוסלין

 ודוקא דבע״הנ בפ״ג בהדי׳ וכ״כ כשר ומע״מ רובו נשקל דלא דיבמות בש״ס א׳ כתרוץ דעקר ס״ל דראב״ד ונ׳ קשי׳? לראב״ד אבל
 ממעין זוסלין דאיכא היכא וה״ג כשר, הכשר מן רוב אס דמקואות פ״ד ממ״ד תיקשי דלא היכא כי כשר מקוה דאיכא היכא
 ובמאירי ווסלין. רוב דבעינן הראב״ד על סולקי׳ ור״הפ הזוסלין. להו מכשרי נוטפין רבו דלא כמה כל כשר, מקוה הוי בכ״ש דאפי׳
 שדרכן דדברי׳ היתר( רוב בעינן דלפסות בע״ז כתום׳ ס״ל דלא )משמע בטיל ד״ר בזוסלין נוטפין אמריכן דלא הקושי׳ תרץ לשבת
 ובכלאים רר״ב, אמרינן ולא מותר גדוציו רבו אס בס' ונטעו בז׳ שעקרו בצל נ״ז בנדרי׳ וכן רר״ב, אמרינן לא כמ״ג זא״ז לבוא
 ידו ומשך מעט שעירה בע״ז אלא רר״ב אמרינן דלא ועי״ל כך, לגדל שדרכו כיון רר״ב אמרינן ולא אסור, מאתים הוסיף פ״ה
 לעכב בידו דאין רר״ב, אומרי׳ אין כגשמיס ביד״ש הבא דבר ועי״ל פסק. לא להתגדל משהתסיל וכלאים בצל אבל החסיל, ושוב
 רש״י. אותו משקה וסרח עדן בגן והוא קרא משתעי הסייס בעץ י״ו ירמי׳ ג נ״ה. בכורות ב ס״ה. שבת א עכ״ל. ירד שלא

 מתגדל שפרת שכמו דשמואל כאידך בש״ס מוקי ברייתא דהאי ואע״ג ורבים, פריס שמימיו פרת נקרא ולמה מסיימת וברייתא
 פרה דפרת מודה לפעמים, רבו דנוטפין דס״ל מאן אף רבנו סובר השנה, כל בהן לטבול ומותר הנהרות כל כן מגשמים ולא מעצמו

 מפרח, דאתו מיא שתינא לא אמר אי דוקא בגמ׳ מוקי זה דין נ״ה, בכורות ד מ״ג. לרבוי נמי דסשש אלא מעצמו, גס ורבה
 ולא ממנו. שותים כולם נמצא מפרת למטה והס חהס, שוחין נהרות וכל פ״וג, סדקל נהרות, מג׳ למטה נהרות כל דאריא״ר

 ראב״ד השגת כונת זהו וב״ס שבעולם, מימות בכל אסור מפרת דאתו אמר אס פרשו ולא רי״ז וש״ע הרמב״ס סתמו צמה אדע
 פ׳ ז דאו׳. ס׳ והוי בזחילה מטהרין נוטפין אין ו מ״ט. פ״ה ה כונתו. נתעלמה ולס״מ ומכ״מ מ״ב, בפ׳ הדין דעקר סב׳

 דאחסזק כיון בזחילה מהצי לא זוחלין, רוב ספק בו יש ועתה המכזב נהר גבי בעלמא חששא הוי אי אפי׳ ח שמיני.
 לעמוד בנהר מחיצות מסצי ס״ה, שבת ט .131 דף לעיל ע׳ כג״ט דלא סד״א הוי בנהרות רבו ספק נמי מ׳ מרבנו אסורא.

 ה״ח. דיומא פ״ג יד ג״ה. בכורות חוס׳ יג פ״ה. יב פ״ק. יא הר״ן. וכ״כ י אסר. סי׳ לקחן וע׳ טבילה בשעת עליהן
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 דרך יצאו אחר וטצד שלטה שעשה הים תוך המים נכנסין א׳ שמצד שאפשר ראי׳ ואין באשבורן. טטהרין זוחלין אלטא גחשת,
 שער על כ״ג של טקוה א דאטרינן הא וכן רטון. כמוציא לים פתוחין היו הרבה רגלים שהרי מסתבר והכי כטעיקרא, :•חילה
 משניות. מכמה בראיותינו די אבל אחה מצד ויצאו זה מצד שהיו שאפשר בנקווים, טהרו שהמים ראי׳ אין עיטם, מעיי בא המים

 נהי ואטאי, השנה, בכל מטהרי באשבורן משמע תשרי, ביומי פרת אלא בזוחלין מטהר המים שאין דאטר למדנו מפא ומשמואל
 השנה יטות בשאר אף פעמים כמה ועוד באשבורן, להם היתר שאין הלך, היכן זוחלין מעוט ט״ט הנוטפין, רבו לטימר דאיכא

 דזוחלין ודא* אלא שתא? כולא מטהרי באשבורן דטשטע בתשרי, אלא טטהרין אין בווחלין דוקא שמואל נקט ואטאי זוחלין, רובו
 שלא טפצי דעביד שאמר יש בגהח לטבילתן דתשרי ביוטי מפצי לבנתיה עביד דשטואל אבוה דאטר והא באשבורן. אף טטהרין

 המטה בו הטביל ב אמרו שהרי חציצה כאן אין ולחים ברגליהם המים שנכנסו שאחר וליתא ויחרץ. ברגליהם שבנהר טיט ידבק
 ומים בטיט שישקעו קודם הרגלים להטביל טקדטין כלומר טקדימין, שהמים מפני טהורה ג העבה בטיט שוקעות שרגליה אע״ג
 שמשקה טהורים במים ידיו הדיה ואם טמאים, ומטבילן וכלים באדם האוחז ד נטי ותגן טקוה מי שאר עם מחוברי׳ רגליו שעל
 בשפת מפצי הניח דשמואל דאבוה נראה אלא בטיט, ששקעו קודם רגליהם נטבלו כבר נטי והכי מקוה, לטי מתחבר ידיו שעל

 ברחבו לא מחצלות שעשה ואפשר למים. שיכנסו קודם מטיט רגליהם נטנפו כבר עליו עברו ואם הרבה, טיט יש ששם הנהר,
 יבוא שמא מיראתן שיתביישו חשש או ושבים, עוברים יראו שלא צניעות, משום טבילה בשעת בנותיו סביב העמידם אלא נהר של

 בתורה ממנו גדול הי׳ שמואל אוטרין יש ה אבא בר אבא ושטו דשטואל אבוד. נקרא למה )גליון: כהוגן יטבלו ולא אדם
 אול דשמואל אבוד. ז בירושלמי הטעם מצינו אבל האב, מכה הבן כח גדול ואמוראי׳ תנאים כמה טעם זה ואין ו, ובחכמה
 דידעה משום וווי, וכך כך לך אתן ואנא לי אזדקק לי׳ אמרה דצפורא, לישנא ידעה דהוי' ט מדיתא אשכחתי׳ ח לטערבא

 אשתטועת לבסוף אזל, והדר לה, ואזדקק דביתהו, לגבי ליליא ההוא בשם ואתא טינה ערק רבה, גברא ליליא בההוא מיני׳ דנפיק
 כף י לי וכאיב דשוטא רישא מטאי דלטא רישאי איכוף דאטי׳ בכריסא שטואל אמר אלקויה, לב״ד אתיוה דמתעברה, טלתא
 יא מציגו ובמדרש הוא. שבנו עליו שהעיד דשטואל אבוה טתקרי אטו ולכבוד שוטא. ריש וטטיא דאטיה בכריסא רישיה

 יד עימיה קם זמן בתר יג, לנציבין ריב״ב גבי' על יב, בטטכסא מתעסק הוי דשטואל אבוד. אבא שמואל, נאמן כי ב״י וידע
 את לי׳ אמד ין, טטונא סגי היטנא מילתך לית לי׳ אטר טז, הווין מילין לאו לי׳ אמר טו, טלתא ההיא בעי רבי לי׳ אמר

 ואהא אבא.( בר לשמואל ומוקמה וזכה שמואל, נאמן כי ב״י וידע בי׳ דב׳ נבואה בר לטוקטה תזכה עלי, בטילתא היטנתא
 מיטרא דאטר לרב מסייע יח בגט׳ אמרו הזוחלין על נוטפין דרבו ביומי בפרת למטבל לבנתיה שביק דלא דשטואל דאבוה

 דאטר אדידי׳ דידי׳ ופליגי יט, מיברך טכיפיה נהרא דאטר אדשטואל ופליגי הנוטפין ירבו שמא וסבר פרת רבה סהדא בטערבא
 נהרא דאטר כשמואל ולא רב, לי׳ דטסייע דשמואל כאבוה דהלכתא טסתברא תשרי. ביומי פרת אלא בזוחלין טטהרין המים אין שטואל
 אלא בזוחלין טטהרין אין אמר דלהלכה אדידי׳, דידי׳ פליגי דהא אגדה, בדרך אלא להלכה, כן אמר שלא דנראה מיברך, טכיפיה

 מדבריו חזר או למעשה, ע״ו סמך ולא מעצמו, הרבה טתגדל שהנהר אטר סברא שבדרך נאמר דבריו סתרו דלא היכא וכי בתשרי, פרת
וכך כ מכרעתא ליכא נטי ומברייתא דשטואל, וכאבוה באסורא כרב הלכה כך ובין כך בין בו. גשמים רבוי שלפעמים שראה אחר

קפם . ,
אשכול נחל

 הרי ממנו שוהה שהפרה רך דאלו מקוה, לסנגור שמצרף בפ״ב הרך טיט כשטור שאין העבה טיט נקט ג מקואות. פ״ז ב ל״א. יומא א
 שאינו העבה בטיט שוקעות רגליה ור״אש ור״ש רע״ב דפרשו בהא שכ׳ תי״ט על ותמיהני מוצץ. דאינו ופשיטא לשעור ומצטרף כמיס הוא
 וליתא עכ״ל בפ״ב יהושע כר׳ בו מטבילין גבו על צפין כשמים אבל בו מטבילין אין לבדו בטיט פרושו שכך בו, מטבילין ואין נרוק

 איירי עבה מטיט הכא אבל כ״ב זבסיס כדאי׳ ממנו שותה שהפרה ושעורו למ״ס ומצטרף רך שהוא הנרוק בטיט מיירי דהתס
 יש אס אבל מצטרף, שאינו כיון לטבילה ראוי אין נמי עליו צפין מיס אפי׳ בו מטבילין אין שכתבו וזה מצטרף, ואינו נרוק שאינו
 מפצי דעביד בסמוך רבנו ומ״ש מקדמין. שהמיס שס לעמוד ומותר עבה טיט שהסתיו אע״ג בס דטובלין הכא קמ״ל במיס ח״ס
 מטיט )לבר הטיט כל דשאר דמקואות פ״ט כדאי׳ וסוצץ הוא יבש זה דטיט ה״ט למיס, כניסתן קודס מטיט רגליהם יטנפו שלא
 מציצת משוס בנחל הטבל לא אשה ס״ז נדה רש״י כונה וכך קצ״ס סי׳ כדאי׳ מוצץ דיבש מכלל לס כשהוא בו חטבילין וכו׳( היון

 דוקא דזה חקדיחין, דחיס מהא ר״אש קושי׳ ול״ק מי״ט, וכ״כ מוצץ שזה למיס שתכנס קודס בנמל עליו שהולכת טיט היינו הטיט,
 בנחל הטבל לא שה׳ ותוס׳ הבית בבדק תמצא חפצי עביד למה השני בפרושו רבנו ודעת המלה. באו שהמיס עצמו בחקוה הטיט אס

 ואפי׳ לס( כשהוא מוצץ אינו כטיט כל דשאר נקט דפסיקא )חלתא היון בטיט אלא מייץ דלא ליכא טיט ומשוס צניעותא, משוס
 בין נכנס שהטיט ממטה אדס שאני מ״ד ואיכא המטה, רגלי לענין במקואות כדאי׳ לרגלי׳ חקדמין שהמיס בנהר מיישינן לא בהא

 אבל עבה בטיט ודוקא ל״ג, קצ״ה נש״ע וכן ראב״ד בשס רשב״א וכ״כ עכ״ל חפצי שמואל עביד ולהכי שס ודבק רגליו אצבעות
 דמקואות. ספ״ס ד וימוץ. אצבעות נין טיט יכנס שלא חפצי דעביד שכ״ז סי׳ ראנ״ן וכ״כ ש״ך. כמ״ש מיישינן לא ברך

 מלא אבא לגבי חלהא בהא אנא ש׳ אמר ק״ה מולין משמואל, דשמואל אבוה מיני׳ בעי ע״א כ״ו זבמיס ו ע״ב. י״מ ברכות ה
 נשם הדבר קצור הניאו ע״ג קדושין התוס׳ גס מקומו, ל״י ז ממנו. גדול הוא בתורה משמע וכו׳ סייר אנא דאלו ממרא בר

 לפרש אין מערבא שבני 68 בדף פרשתי ויפה עיר שס ח רבנו. כמ״ש הגרסא ושס גטין הל׳ ה״ג בשם מניאו שס והר״אש ירוש׳
 כדי ראשו אכוף אחר אמי של בבטן ה מדי. ממדינת ט ער״שי. ע״ב פ״ד ב״מ עכבריא בני כמו אמת עיר על אלא א״י בני על שקאי
 ג׳ דבפסמיס בנציבין ריב״ב אינו לענ״ד יג משי. יב ט״ו. דף ילקוט הביאו יא לי. ויכאיב אמי בו שהכו השבט ראש יגיעני שגא
 שאמר נאמר יד בנציבין. ג״כ ומי׳ ס״ד מנסות תוס׳ כמ״ש נכדו אלא שמואל לידת קודס לפמות שכה ק״נ ומיה הבית בזמן שהי׳

 יותר חינו דבורך וכי יד בענחא. דברים אנא היו לא טז זו. ססורה לך שאביא לי אחרת הלא טו בו. פגע ממנו לקנות
סייעחא חייתי בבכורות כ מח״ג. גדולו עקר ואין מחגדל ממקורו יט ג״ה. בכורות ס״ה שנח יח מחחוגא. עלי נאמן

נשמואל



!47 מקואות. הלכות האשכול׳ ספר
 בזה טקילין ב צרפת מחכמי שיש ושמענו א. דבר בו אמרו לא יצחק ר' והגאון טשבחא אחא ורב ובהלכות חננאל, ר׳ פסק

 ואנו יורדין שגשמים בשעה אפי׳ להכי מלמטה, עולה כנגדו טפחים שאין ממעלה לארץ שיורד טפח לך אין ג, אאגדה וסומכין
 דשטואל טובא דמצינו נלך, המחמירין אחרי ואנו כשמואל. בזחילה לטבול ושרי טיברך מכיפיה טפי אפ״ה מתגבר, שנהר רואין
 לתוך ונותנת בי״ט קמח מודדת אשה רב אטר ד צדין דאין כהאי דידי׳ אסברא סמך ולא לחומרא עבד למעשה בהלכה גופא

 ליתן שפיר הטפלת וכן ה, לאשטועינן אתא למעשה הלכה ש׳ אביי אטר מותר, שמואל דבי תנא והא אוסר, ושמואל העיסה,
 אף הוא ולד אם להבחין בחכמתו יודע ששמואל אף שישעיר, עד עובדא תעביד לא ואת ו יהודה לרב ש׳ אמר טהרה ימי לה

 רוב דאיכא עד עובדא תעביד לא ואת יהודה לרב אמר ואפ״ה נבעלתי לכשר באומרת נאמנת לש׳ ז בפי וה״ג שערות, בדליכא
 טפח ידו מתחת החבל יצא שלא ובלבד ש׳ אמר וימשוך, בידו בהמות שקשורים חבלים מכנים ח אשה במה ׳בפ וה״ג כשרים,
 אין ש׳ אמר למעשה הלכה וה״ג לאשטועינן, אתי למעשה הלכה ש׳ טפחים, שמואל דבי תני והא בידו, משא לנושא שדומה

 יש עקר הזוחלין השנה רוב אם !ולחםרונם, לגדלם קבוע זמן שאין נהרות בשאר מיהו בתשרי. פרת אלא בזוחלין מטהרין המים
ט. מרובין שהנוטפין עד כ״כ דגדל חזינו דלא כמה כל ארובא לסמוך

 שטק״ט דבר כל אומר יוסי ר׳ ר״י; דברי וטובל יורד וזבה זב אפי׳ קנה או מקל אפי׳ סומך זוחלין שעשאן נוטפין י תנן
 שהרי בו, לטבול אסור וזוחלין, יוצאין ומימיו שפתו על שנפרץ טקוה קאמר דהכי יא שמפרש טי יש בו. מזחילין אין

 מטהרין הנקויים ואין העליונים, במים נטי טובל דהא הזוחלין, שיצאו אחרי ט״ס ישאר אפי׳ יב שאוסר טי ויש זוחל בטקוה טובל
 יתרה וחוטרא יג. וטובל הטמא ויורד המים יציאת וסותמים המקל אוחזים וזבה זב ואפי׳ מקל ע״י לסתום מתיר ור״י בזחילה,

 עד טבילה מהני לא ודאי סתימה, בלא ט״ס שיירי לא אי ברם טו. הטבילה תגרע למה ט״ס, במקוה שנשארו כיון יד, היא
 הויתו מקרי לא נטי יוסי לר׳ סתימה, בלא במקוה ט״ס שיירי ואי אסור, יוסי ולר׳ טק״ט, בדבר סותם לר״י פליגי, ובהא שיסתום,
 ד״י אוסר סתימה ע״י אלא ט״ס שיירי לא אי אבל בלא״ה, איתי׳ הטקוה דהוית מק״ט, בדבר מים להרבות שסותם טה בטומאה
 או ידו נתן יז בפרה דתנן מהא ראי׳ ואייתי טז, הזחילה בו טעטידין אין פי׳ בו, מזחילין אין טק״ט דבר דכל וקאטר לסתום,

 דטתיר ור״י תהא, טהרה ע״י הויתו טהור, יהיה מים מקוה דב׳ טעטא ואטרינן פסול לחבית המים שיעברו כדי ירקות עלי או רגלו
 יצא שלא מעכבו מק״ט וע״י איתיה, הטקוה הכא אבל טומאה, ע״י המים דהבאת כיון דפסול, התם מודה מק״ט ע״י לסתום הכא
 יפסל יוסי שר׳ סברא דאין נהיר, לא פרושא והאי מק״ט. ע״י הויתו מיקרי נטי האי יוסי ולר׳ בטומאה הויתו מקרי ולא

 מלשון ותו מזחילה. שטעכבם אלא דבר עושה ואין טומאה ע״י הויתם שאין ט״ס דאיכא היכא מק״ט, בדבר מקוד. לסתום
כל דאטר נטי יוסי ור׳ הזחילה, לעכב בא אלא זוחלין עשאן לא הוא אדרבה זה, לפרוש טעם אין זוחלין שעשה נוטפין משנה

וב״ה יט בחרדלית טטבילין אומר ב״ש יח דתנן מהא קשי׳ ותו לי׳. טבעי׳ סותמים אין מזחילין, אין שטק״ט דבר
 במים, וטובל מלצאת המים שתעכב כלים של מחיצה שעושה כלומר בהם, וטובלין כלים שגודר ומודים י מטבילין, אין אומר
גללים ובכלי בהן, שטובל ב״ה מודה כלים, ע״י לצאת המים שמעכב אע"פי אלטא כ, הוטבלו לא בהן שגדר וכלים

איכא נטי וטטתני׳ . . כא הודו שלא לומר ודוחק הוטבלו, לא שגדר כלים מסיים דהא איירי, לא ודאי טק״ט שאין ואבנים
טיוק“י

אשכול נחל
 איוה נגד ראי׳ מזה שאין כ׳ וע״ז ורבין, פרין שמימיו פרח כ׳ ולמה שמו יובל פרח רמ״א חני׳ ממקורו מחגדל שנהר לשמואל

 פרין שמימיו מודי אי ואפי׳ ר״מ( כמ״ש התואר שס )ואינו שמו פרח אמרו ורבנן בברייחא: דגרסי דאיכא מ״ג, שירבו דחשש דש׳
 הך בשבועות הביא לא הרי״ף א מ׳. נדרי׳ ור״ן שס חום׳ וכ״כ הנוטפי׳ שירבו ש״ג' שטף ע״י אפשר אכחי מעצמו, ורבין

 פ׳ בשבח שכ׳ וכונחס הרי״ף, מדברי כן שנראה כ׳ מ׳ נדרים ורשב״א בשבת הר״ן אבל בנהרות, טבילה דאוסר דשמואל דאבוה
 להו ועביד בהדדי למגנא להו שביק ולא בתוטין נפקן דלהויין לבנתיה שביק לא דש׳ אביה בתוטין, יוצאות הבנות וז״ל: אשה במה

 דלא בהדדי, למגנא שביק ולא הוו, צבועין בחוטין, יוצאות הבנות והתנן במוטין למיפק שביק לא בתשרי, ומפצי ניסן ביומי מקוה
 מביא דרי״ף ועוד שבועות. במס׳ בדוכתא דש׳ דאבוה הך להביא דהו״ל משמע איפכא לענ״ד עכ״ל. נוכראה גופא להו לילפן

 להלכה. נ״מ דליכא ש״מ פרושו, הביא לא לפרושי, הש״ס דטרח דמקוה, והשלישי דתרתי, טעמי לן ופרש דם׳ מאבוה דברי׳ ג׳ בשבת
המולקי׳ כל הר״אש מביא מקואות ובהל׳ כהן, תקפו בס׳ הש״ך כמ״ש הרי״ף על תמיד סובב שחבורו הר״אש דעת שכן לי וברור

הרשב״א וכ׳ בבכורות. ר״ת ב דש׳. כאבוה ס״ל דלא נ׳ דיוחר ס״ל כרבנו ש״מ הרי"ף, הזכיר ולא דש׳ כאבוה ופסקו ר״ת על
 דא״ט דפליג מאן ליכא יורדין שגשמים ביוס שאמר בנדרי׳ ארמב״ן בזה וחולק בנהר לטבול ר״ת התיר הגשמים ביום דאפי׳ בשבת

 כ״ה. נדה ו החמיר. למעשה ה כ״ט. ביצה ד כ״ה. תענית ג ר״ח. שהביא מראיות רשב״א דברי ונראין בנהרות,
ומרדכי. י״א בשם טור יב ר״ש. יא פ״ה. מקואות י שכ״ז. סי׳ הראב״ן וכ״כ ט נ״ד. שבת ח י״ד. דכחובות בפ״ק ו

אע״פי המיס להעמיד יוכל זב אפי׳ וקמ״ל במקוה, לו שדי לטמא אלא במעין, דוקא שטבילחו זב על וטובל יורד קאי לא לפ״ז יג
סי׳ ורמ״א טו שאוסר. מי יש על קאי רבנו יד בטהרה. הויתו דבעי אוסר יוסי ור׳ טהרה, ע״י המיס הוית ואין טמא שהוא

מי יש דעת הוא כך טו נשארים. שמ״ם שידוע כ״ז זחילה מקרי לא וחסר שהולך אע״פי בעין הזחילה נכרת לא ואס מחמיר, נו״ן
 מראשי יש אס הר של מדליו הבאים מיס יט מקואות. ספ״ה יח כ״ה. זבחים פ״ו, יז הר״ש. והוא רבנו, בו שהתחיל שמפרש

ב״ה כא אמד. מצד רק הוטבלו שלא כיון כ בר״אש. רובו תמצא כאן כמ״ש ודע בזחילה. מטהרין נוטפין דס״ל ח״ס לסיפו
ה״ק הוטבלו לא בהן שגודר וכלים בכלים שגודר ומודים ומ״ש מק״ט, בדבר סותם דאין לב״ה דס״ל בכניס, לגדור דמותר לב״ש

 אינו עצמו הוא אף ס״ל ב״ה הוטבלו,אבל לא בהן שגדר הכלים לטבילתי, מ״ס להחזיק בכלים שהגודר לב״ה ש ב" מידים
 בתוספתא, משמע והכי ומסיים ברע״ב, זה ופרוש בדמק״ט, סותמין דאין כר״יו דס״ל כלים, ע״י מלזחול שמעוכבים נמים טובל

ומודים צ״ל, כך הכי דאי דוחק, נ׳ ולרבנו קאי. אסיפא דמודיס משמע הוטבלו, לא בהן שגדר כלים מודים והכל מסיים: דת׳ ר״ל

 שאס 19*



מהראות. הלכות האשכול, ספר
 וא״א הזחילה, לעכב בכלים לגדור הכא מדשרי כמעין, זוחל שאינו כל זחילה מקרי לא מעט, ווחלין טקוה טי שאם א לטידק

 נמי תימא ואי מידי. אדכר לא וטחני וסיד, טיט ע״י שידביקם לא אם מביניהם, מים יצא שלא זא״ז, סמוכים כ״ב כלים להעמיד
 יש אם בחרדלית שטטבילין מודה הלל בית ב שנינו דבתוספתא קשי׳ אכתי כלל, מים יצאו שלא כ״כ דחוקים עומדים הכלים

 לא בטקוה נשארים ט״ס שיש כל אלמא אחר, בצד ויוצא זה בצד נכנם שם, דרך עוברת שחרדלית אע״ג טט״ם, לפניו עוגל
 ישאר שלא שיתחשב עד בפסולו לעולם מטנו ויוצאת נכנסת והאטה שאובין מלא שהוא בור ג תכן וה״ג היתרון, כזחילת מפסל

 כ׳'כשרים, ובזה כ׳ בזה מקואות, ג׳ ו תנן ותו ה. הבור מן בזחילתה פוסלה ולא היא, ד ט״ג של והאטה ג״ל, הראשוני׳ מן
 ג׳ וירדו באמצע השאוב היה טהורין, והטובלין טהורין הטקואות ונתערבו, וטבלו ג׳ וירדו הצד מן השאוב הי׳ שאובין, כ׳ ובזה

 נתפהו מקואות מג׳ שהמים הצד, מן כששאוב טהורים הטקואות פי׳ שהיו. כמות והטובלין שהיו כמו הטקואות ונתערבו, וטבלו
 על ואפי׳ למעלה זה לתוך זה דנפרצו כיון אחד כמקוה ונעשו המים ונתערבו הטובלין מ׳ מקואות מכותלי למעלה קצת ונעלו

 לכשר, אח״כ נתחבר שהרי כלום, בכך אין תחלה, לשאוב מהם א׳ שנתחבר את״ל ואף סגי הוי שפ״ה רחב ועל השום כקליפת רום
 הבשר מתערב אץ הבשרי׳ ב' בין ומפסיק באמצע השאוב אם אבל ז, בהמשכה בתוכו שבאו לפי הכשר פוסלין אין והפסולים

 סאה. בב׳ אלא טבלו שלא טמאים, נשארו בתוכן והטובלין הפסולים, ע״י מידי מתוספי דלא כשהיו, הכשרי׳ נשארו הכשר, עם
 וחילה, מקרי לא טבילתן בשעת הטקוה מכותלי למעלה שיצאו ע״י המים שנתערבו אף אלטא טהורים, הטובלין ברישא יטדאטר

 מים לו שהיו זוחלין, שעשו נוטפין מתני׳ שפרשו לרבואתא וחוינא ח. הטובלים דחיקת ע״י אלא מעין כזחילת זחילתן שאין כיון
 בלבד וו ולא טק״ט, ואינם כ״ע פשוטי שהם וקנה מקל ע״י טוליכין טקוה, לעשות אחר לגומא להוליכם ורצה בגומא, נוטפין

 המקל סומך הוא אם אבל ט בפרה כדתנן פסולין ברגלו או בידו המים מביא אם דדוקא המים, ומביא המקל סומך זב אפי׳
 ד״י, דברי טק״ט אינם שהעלים כיון בשרים, קנים עלי על העבירם י נטי תנן דהא טיפסלי, לא המקל על עוברים והמים בידו

 ע״י הויתו דבעינן המים, להביא המקל יסמוך לא הוא טומאה קבול דבר כיון טהור אפי׳ אלא וזבה, זב טבעי׳ לא אומר יוסי זר׳
 הסיר כבר וכשעברו המים, שבאו קודם שם שהניחם טיירי כשרים, קנים עלי על העבירם דתנן והא מק״ט, הסומך כח וכאן טהרה

 אפי׳ עוד ולא כשר, למקור. ג״ל בידיהם וזלפו למקום ממקום העובר לגיון יא בתוספתא דקתני הא דטפרש למאן וקשה ידיו.
 כלומר ובו׳ העובר לגיון כשר, הקרקע עם הולכים מיני׳ לעיל דקתני התם שאני זילפו? שבידיהם אע״ג כשר, בתחלה טקוה עשו

 הבא אבל לגומא, באו ומשם הקרקע עם המים שהלכו אלא הגומא, אל להדי׳ הביאם לא אבל הנהר, מן מים בידיהם שזלפו
 על אלא אדם, אבני קאי לא וברגליהם בידיהם זלפו דהאי דטפרש ולמאן המקל. ע״י לגומא המים מביא עצמו שהוא טיירי

 זה, אחר זה וטבלו שנים וירדו יב מכוונות ט״ס בו שיש מקוה — שפיר. אתי בלא״ה לגיון, בעלי עליהם שרוכבין הבהמות
 ולא טהור, השני אף במים נוגעות ראשון של רגליו היו אם אומר יהודה ר׳ טשעורו, חסר שודאי טמא, והשני טהור הראשון

 מקצתו הי׳ אם והעלהו, טו המטה של כסות וי״א עב, צמר בגד פי' יד, הסגוס את בו הטביל יג, חבור הוי דלא כר״י קיי״לן
 שלא הטקוה ופוסלין שאובין נעשים שבתוכן המים המים, מן שפתותיהן שהגביה כיון עור של וכסת הכר טד. טהור במים נוגע

 מטבילן יעשה כיצד בכלי, שאובין ונחשבו הטקוה מטי בהם יש דכשהגביהם לתוכו, ג״ל מהם נפלו אם מכוונות ט״ס אלא בו היו
 יורה מצומצם בטקוה מטביל אם וה״ה טמנו, שנפרדו קודם לטקוה המים באו כבר זה בדרך מוציאן אם שוליהם, דרך ומעלן
 האלו המים תוכה, אל המים ובאו למעלה ופיה מצומצם לטקוה שוליו דרך יורה הכנים אם פי׳ טקלחין, שמימיו מפני יד גדולה

 הטקוה נפסל למקור. שבתוכו המים וכשחזרו הטקוה, מן ונפרדה למעלה מעט היורה צפה שלפעמים שאובין, נעשים היורה שבתוך
 שפעמים מגונה, זה הרי מצומצם לטקוה הקופץ יח. שלם בטקוה נטהרה לא והיורה שלמות ט״ס בו שאין כיון השאובין ע״י

 טובל לכך א' פעם כהוגן טבל שלא שירא כלומר מגונה, זה הרי בצוטצם, במקוה פעמים והטובל שטבל, קודם לחוץ נתזין המים
שמימי מקוה כראוי. לטבול נוהר א׳ פעם זה בטקוה עצמו הטובל אבל המים, חסרו שעתה לחוש יש והרי יט ב׳ פעם

מרודדים
אשכול נחל

 מקואות ג ה״ד. ב לדלעיל. סייך ולא חדש דין זה א בהס? וטובל בכלים גודר שהוא ומודים ומאי הוטבלו, שלא בכלים גדר שאס
 133 דף רננו כמ״ש הבור מטהרין דמ״ם בפ״א, מ״ס בהו לית בי׳ דאיירי ומ״ג בהשקה, הכל מכשיר כ״ש מעין דאי ד פ״ג.

 מסיפא מוכת כן הר״אש וכ׳ ד פ״ו. ו לצאת. האמה שהפסיקה אתר המיס להכשיר אלא איירי לא דמתני׳ לומר ודותק ה
 למלא עליהס להקוות כשרי׳ והכשרי׳ שהיו כמו המקואות אמר אפ״ה לתוכו נכנס והפסול הכשר אל ונחתבר באמצע דשאוב דמיירי

 זתילה, דל״פ המעין מן באו במקואות דאיירי די״ל כ׳ מהרי״ק אבל ח הכשרים. פסלו ולא באו בהמשכה שהפסולי׳ לפי שעורם,
 טהור, אדם על ונפל מ״ס ובו הים מן שנתלש גל פ״ה כדתנן ל״פ זתילה מ״מ ממעין, שהופסק כיון במ״ס, אלא מטהר דאין אע״ג

 לכן כמקוה, דיניו לכל המעין מן שהופסק וכל עתל, מקרי לא דגל 120,144 דף כ׳ רבנו אבל זותל, שהגל אע״ג ממעין שבאו כיון
 ממעין, כשהופסק אף ומהני זותלין הוי גל בפ״ה דס״ל להר״אש אבל זתילה. מקרי לא דזה מקואות דג׳ ממתני׳ מדייק שפיר
 וער״אש שס י פ״ו. ט הוא. גס הביא ראיות ושאר זתילה. בכל המתמיריס נגד זו ראי׳ הניא לא לכן דמהרי״ק, פרוקא יתכן

 ע״מ טופת דס״ל דרננן טעמייהו נ״י כ׳ יג פ״ז. משנה יב 129 דף ועי׳ מקואות פ״ד יא מ״ה. פ״ה מקואות לרמנ״ם ופ״מ
 נמקוה יד מיס. הרנה שנלע משוס תנור, הוי דבסמוך סגוס אנל רינ״ש, וכ״כ ט״ז גטין עי׳ נמקוה, תנור הוי לא להטפית

 כרמנ״ס טד ערוך. טו נמים. נוגע עדיין מקצתו אנל המקוה מן קצת הסגוס והגניה אדם נו טנל ואת״כ מצומצמים מ״ס
 המקוה מי עם מתונרין תמיד המיס ואז פיה, דרך לתוכו מורידה אלא יח פ״ז. תוספתא יד מודה. דר״י ת״ק אפי׳ דנהא

 טומאות לשתי ב״ס שטובל לפרושי דליכא יט ס״ג. סעי׳ ש״ע ממקוה, ויתסר נעליתה מיס בה ישארו שלא כדי שוליה דרך ומעלה

ובשני



149 מהואות. הלכות האשכול, ספר
 שמונחים עמוקים אינם ט״ם בהם שיש ואף ונמוכים, דקין שהמים ורדידו, שחרגוטו הזהב פחי את וירקעו כטו ,פי א, מרודדים

 שנראה אף כלומר וטובל, ויורד המים שיתפחו כדי וקנים עצים חבילי אפי׳ כובש הגוף, כל לכסות בהם ואץ בגובה ולא ברוחב
 ג המערה מעלת על נתונה שהיא מחט ב. שביניהם החלל דרך זה לצד זה מצד המים נכנסו דמ״מ עי״ב, המקוה נחלק כאלו

 אץ דגל למקוה קצת מחובר עדיין שהגל ומיירי טהורה, עליה הגל שעבר כיון במים, ומביא מוליך הי׳ במערה, מקוה שיש פי׳
 כיון בזוחלין, מטהר טקוה ואין כזוחל דנראה ואע״ג ד דטקוה לרביעית בטלי דכבר ממ״ס, פחות כלים מטהר לא ומקוה מ״ם בו

ה. זחילה מקרי לא למקוה ושבין המערה מעלת על בלא״ה הולכין שהמים
 ורחץ שנ׳ נינהו דאורייתא חציצין ואקשינן הילמ״ט, ומחיצין חציצין שעורין רב אמר ב״א אר״ח ו דערובין בפ״ק גרסינן

 ניטא דאטר הונא ב״ר כדרבה לשערו הלכתא אצטריך כי למים, בשרו בין חוצץ דבר יהא שלא ז בשרו כל את במים
 לבשרו הטפל את בשרו כל את במים ורחץ דתני׳ דאורייתא נמי שערו יודע. איני ב׳ חוצצות, אינן ג׳ ח חוצצת קשורה א׳

 יא חוצץ עליו ומקפיד רובו י תורה דבר דאמר יצחק וכדרבי מקפיד ולאינו ולמקפיד ולמעוטו לרובו הלכתא אתא כי ט, שער וזהו
 יב, המקפיד רובו משום המקפיד מעוט ועל המקפיד רובו משום מקפיד שאינו רובו על וגזרו חוצץ, אינו עליו מקפיד ושאינו
 ונגזר ניקום ואנן גזרה גופא היא מקפיד, שאינו רובו משום נטי אי המקפיד, מעוט משום מקפיד שאינו מעוטו על נמי ולגזור
 בפ׳ דאטר מלתא בהא לעיונא ואיכא עליו. בהקפיד אפי׳ הגוף במעוט דאורייתא חציצה ליכא מסקנא לההיא לגזירה. גזירה

 ובית הקמטים בית מיתיבי במים. יד קטטיה בית מדיחה אשה שתהא ביתו בתוך אדם ילמד לעולם רבא אמר יג התנוקת
 מעכבת בילה אין לבילה הראוי כ' דא׳ זירא כדר׳ בעינן לב״ט ראוי ל״ב מיס דביאת נהי טו, מים לביאת צריכין אין הסתרים

 עצמו, בפני והאחד אחד, בכלי ס׳ מביא עשרון, ס״א של מנחה עלי הרי אמר אם טז התם דתנן מעכבת, בילה ר״לב ושאין בו,
 כל אר״ז כשר, בלל לא אם תנן והא ופריך בלולה, אמרה והתורה לבלול יוכל אינו ס"א אחד, בכלי לבלול יכול דם׳ וטעטא
 א׳ ניטא הונא ב״ר רבה דאטר והא ... ין דר״יצ להאי איתא ואי בו. מעכבת ראוי ושאינו מעכבת, א״ב לבילה הראוי

 קשורה
אשכול גחל

 שלא דחיירי כ׳ הר״ש אבל הרט״ב, פי׳ ב ספ״ז. מקואיח א נחחסר. דודאי טמא השני זא״ז שטבלו שני׳ חנן דהא זמנים, ובשני
 שחלקו דכיון טבילה, עלחה דלא ב״ב בחגיגה דאמר וגרגויתני בסל שחלקי כמקוה הו״ל דא״כ עציס, חבילי ט״י לשנים החקוה חלק
 אלא כחחיבר חשבינן ולא חחלחלא חלחולי כולא ארטא דהא הנצרים, אויר בין מחוברין שהמיס אט״פי בזה, ולא בזה לא שעור אין

 ביניהם יש מסתמא עצים ובחבילי מצטרפין, ביניהם כשפ״ה חלל יש אם החס מסקינן דהא ורבנו, הרב על ולק״מ ח״ס. בעינן
 הריחו מקרי דלא ס״ך וכ״כ מפסל לא המקוה להטפיח כשפ״ה וביניהם כלים הניח דאס ונ׳ ק״מ. ס״ק ש״ך לזה העירני כשפ״ה,

 מקוה, כאן ואין המיס יצאו מעמידו אין שאס ה״ט בדחק״ט, הזחילה העמדת דאוסר לר״ש ואף איחיה, בלא״ה המקוה דשטיר עי״ט
 טומאה ט״י הויה חקרי זה אף שכ׳ בג״ט וראיתי בלא״ה. לטבול יוכל טצמו ומשתטח שוחה ואס חקוה, לשטור איתי׳ הכא אבל

 שיהיו טד לטבול ראיי אין כאחת טולה גופו שאין מרודדין והמיס ח״ס בו שיש חקוה אפי׳ שכ׳ זי״ן שער ריש בבד״הב לרא״ה
 לגדול שעור משחט מיס דחקוה ממ״ס לפחות אין אבל זה כשעור בהס שיהי׳ טד שאובין בהס ליחן ואסור לטבול, ראויס החים
 ליחן שאסור הרא״ה שכוונת חדא בדבר, חשובות ושתי דמק״ט. ט״י הויחו מקרי בכליס ה״ה הוסיף והוא הרא״ה טכ״ל ח״ס והיינו

 אט״פי לומר בא ואס במשמרת: הרשב״א וכ״כ ממ״ס, לפחות אין אבל מסיים שהרי ח״ס, ר״ל הזה, כשעור שיהי׳ עד שאובין
 בזה. הרא״ה טעה שלא ספק ואין טכ״ל בכתף ממלא שנינו שהרי בידו הוא טעות מרודדיס החים אם להוסיף אסור ח״ס שיש

 שהוא כמו החקוה למעלה, לעלות המקוה דוחק אס משא״כ טבל, ובתוכן בגופן דפסולן שאובין שאני בכה״ג, פסלי שאובין אם ועוד
 לכשר שחבורו בטיחאה הויתו חקרי לא אחר למקום מקוה או מטין מן ממשיך סילון אס האחרונים וכל ק״ו ס״ק הש״ך וכ״כ

 ספ״ז. ג טי״ט. מהויתו בשאובין יותר דהחמירו ש״ח חבורן, מהני לא שאובין פסול דאית מכלי היוצאי׳ מיס לענין אבל מבטל,
 המיס. שבאו במקום דבר טושה שאינו כיון פקפוק אין טי״ט הויחו משום אבל חלקו, ואחרונים הפרישה כ״כ ה י״ז. פסחים ד
 ובנוסח מצורע פ׳3 כ׳ קרי בבעל ן יו״ד. גובה מחיצה שתהא כגון מחיצין בטבילה, חציצין וטומאה, למלקוח כזיח כגון שעורין ד׳ דף ו

 איני שחים עיילי, מיהדקי דלא ז״בז אדוקוח שלש בקשר, מיא טיילו ולא שפיר דמיהדק ח במים. בשרו כל את ורסן משובש הגח׳
 יש אס טרו ש רוב טל קאי לרש״י יא הלמ״ח. י כבשרו. לחציצה נחי אתרבי לטבילה, דאחרבי וכיון ט לקמן. וטי׳ יודע

 זה. ליכלוך על שמצטער פרושו ומקפיד הגיף, טל נחי קאי פוסקי׳ ולשאר אחח, אחת רובו שקשור או טליו החוצץ דבר ברובו
 ס״ו. נדה יג מדרבנן. גזרות ושתי בהקפדה, לדאור׳ דחי המקפיד מעוט וכן דאור׳, לחציצה במקצת דמי רוב דהוי הואיל יב
 איך א״כ תיס׳ והקשו חאבראי, כל אף חאבראי בשרו מה בשרו חדכ׳ יליף כ״ה קדושין טו .שלה הסתרים ובית השחי בית יד

 בזב וכ׳ הסתרים בית אף דמשחט קרי( )בבטל בשרו כל את ורחץ דכ׳ משוס וי״ל מנ״ל? בטינן מיס לביאת ראוי דמ״מ מסיק
 הפחות לכל מרבינן כל דכחיב כיון ח״ח הסתרים, בית וחחטטין מאבראי כל אף חאבראי ידיו מה דינפינן במים שטף לא וידיו

 למטוטי וכו׳ חאבראי ידיו מה לש״ב, וידיו בזב חדכ׳ כן אי׳ מצורע פ׳ ת״כ3ד דבריהם, פ׳ ומי״ט עכ״ל, מיס לביאת ראוי שיהי'
 דה׳ בשרו ורחץ שפרש למדנו שטף לא מידיו הכונה אלא דרש, מבשרו לא חאבראי בשרו מה דקדושין גמ׳3 הדרשה לפ״ז ״הס.3

 חוס׳ בזה יובן בזב. וחכ״ש מיס, לביאת ראוי שיהא הפחות לכל מרבינן בשרו כל את כ׳ קרי דבבעל וכיון באבראי, דוקא זב גבי
 הסחרי׳ לבית דאצטריך וי״ל ל״ל, חוצץ יהא שלא בשרו כל את קרא ומעוט, לרוב לחליצה הלכחא דאיכא כיון שהקשו וי״ו סוכה

 דבהדי׳ פ״י קושי׳ חיקשי דאכתי חאבראי, בשרו מה מבשרו, ב״הס דממעטינן שם דאמר למה שכונתם אא״ל טכ״ל בקדושין כדאח׳
 ב״הס טל דוקא קאי בשרו כל את מורחץ דיליף חוצץ דבר יהא שלא האי כונתס אנא חוצץ, דבר יהא שלא מבשרו בברייתא דרשינן

 חנחוח טז מידי(. ידטנו לא בשרו בלא לחוד )דחכל בשרו כל מאת דילפינן בקדושין חוס׳ כמ״ש בטינן ״מ3ל דראוי חציצה ו3 יהא שלא
 ואפי׳ הגוף מעוט אלא הוי לא ב״הס כל פוסלת, וחציצה לב״מ ראוי ב״הס צריך שמ״הת אפשר איך שצ״ל ואפשר חסר, יז ק״ג.

מקפיל
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 אחת אל אחת קשורות שערות הרבה כלומר אלא חוצץ, אין מדרבנן אפי׳ עליו וא״ט דמעוטו קאטר, בלבד א׳ לא חוצצת, קשורה

 ושתים ,שם מלבוא המים מונע ואינו מהודק הקשר אין קשר בחד נקשרות ג׳ שאם לפי חוצצת אינה ג׳ בכך, להקפיד שדרכה עד
 ועוד ושמואל רב לגבי אפי׳ כותי׳ דהלכתא כר"יו דהלכה וג׳ .,א אלא לנו אין ואמר א התנוקת בם׳ ר״יו עלי׳ ופליג יודע איני

 בהאי טיא עיילי דלא חברתה, עם נקשרה אם וכן חוצצת, בעצמה קשורה אפי׳ קשורה, א׳ דניטא ופרושא ב הוא דרבנן דמידי
 ב׳ שקשר או וקשרם, א׳ כחוט שערות ב׳ נטל אלא זה, לעומת זה לא עצמן, בפני א׳ בקשר נקשרות שערות ב׳ אם אבל קשר,

 רובו שאמרו מה הגאוני׳: ובתשו׳ ג. מיא בהו דעיילי חציצה כאן איו עבות כמעשה אחרות שערות ב׳ עם א׳ חוט שעשאן שערות
 מקפיד אי הגוף בלא שער ורוב שער, בלא הגוף שרוב בפ״ע, נדון שער ורוב בפ״ע, נדון הגוף רוב ט״הת חוצץ עליו ומקפיד

 חוצץ ומקפיד דרובו הלט״ט ואתא לבשרו, הטפל מאת שער דמרבינן לחציצה, קראי תרי לן דאית וטעמייהו ד, ט״הת חוצץ עליו
 ומקפיד רובו ד״ת דר״יצ הא חוצצת קשורה א׳ נימא ה הונא ב״ר דרבה למימרא מדסמיך משמע וה״נ לחוד, ושער לחוד אבשרו
 דבר שם יהא שלא קטטיה כל לבדוק צריכה לפיכך לב״ט, ראוי בעינן ב״הס ומדאמרינן קאי. נמי דאשערו דאשמועינן חוצץ,
 עצם ונמצא שטבלה ש״ר בשפחתו מעשה ו יצחק דא״ר ולטבול לחוור צריכה בהם חוצץ דבר טבילתה אחר נמצא ואם חוצץ.
ן ששנינו חוצץ אינו מהידק דלא מאי אבל כעצם, המיהדק דבר דוקא מיהו אחרת. טבילה רבי והצריכה שניה בין חוצץ

נתנה
אשכול נחל

 מורחץ דחיצץ דלמדנו בשער שחציצה אמת הגוף. שאר לרוב להשלים מצרף בב״הס שהציצה שהכונה לומר ודוחק א״ה? מקפיד
 הציצה. לענין לרוב הגוף שאר עם מצטרף דשער דמקואות פ״ב הרמב״ס כמ״ש או הגוף, רוב בשטה כשהוא לומר אפשר אכ״ב

 מ״הח. כזרצץ לב״מ א״ר שב״הס אלא הגיף בכל הציצה שאין דאף דס״ל ש״מ ב״הס, גבי ולא שער גבי כן הרחב״ס מדכ׳ אבל
 אבל ומקפיד, ברובו בפ״ט כדון דשטר ס״ל כגאונים רש״י בטרובין )ולריטב״א רובו לפי ונדון הוא בפ״ע דבר השטר ס״ל והגאונים

 קושיתנו שמחוך ואפשר הוצץ( מעוט אפי׳ בבשר ס״ל כאלו רש״י דברי דפרשו תום׳ על ומולק ומקפיד ברובו בפ״ע דבשר נמי ס״ל
 על הלכתא אי חוס׳ וקושי׳ בשער, אלא אחמר בבשר לאו דר״יצ ומקפיד דרובו לרש״י יצא מ״הח שהוא דמשמט בב״הס דהציצה

 ונ״מ הלמ״מ, והפרטים בהדי/ בשער הציצה דין עקר לק״מ, מהלכה הכל למילף דנוכל לשערו בשרו כל אח ל״ל לבד שערו
 זה ומטעם מקרא, יג״מ ע״י הלכה למדין אין להפך וכן יג״מ, שאר ה״ה הכריתות וכ׳ מהלכה ק״ו למדין שאין אי׳ נ״ז דבנזיר
 סוטה ועתים׳ ללמוד, דצריכין דברים לשאר מינה למילף ליכא הלכה, הי׳ בשער הציצה עקר כל ואס בהלכה, נאחרי׳ דברי׳ הרבה

 אצטריך כי אחמר( בשער דוקא ר״יצ כרש״י פרש ס׳ י )בדף ק״נ דף ראב״ן וכ״כ מקרא, ללמוד יש כיצד מורה דהלמ״מ ע״ב ־כ״ס
קשורה א׳ בנימא דלאו קרא, לפרושי הלכתא אחא קשורה, א׳ נימא אפי׳ הו״א להציצה שער דמרבה קרא כלומר לדר״יצ הלכחא

שער על דהלמ״ח וכיון עכ״ל ומקפיד רובי בהלח״מ הוא כך דקרא שער הציצת פי׳ ח׳ דבר דאמר ור״יצ ומקפיד, נימוח ברוב אלא

בין הלוק ואץ חוצץ רוב דוקא ככולו, רובו כ״הכ3 מ״ב, נזיר מדקיי״ל, נאמר ומסברא בבשר, הציצה שעור ידענו לא עדיין קאי,
בסמוך כמ״ש בשרו כל מדכ׳ דיליף חיס׳ וכ׳ לב״מ ראוי בעינן דב״הס ונדה בקדושין מדמסיק אך א״ה, מעוט אבל לא״מ מקפיד

 כ׳ לא בגד כבוס דגבי לרש״י ל״ק א״ה, מעיטו בגד דגבי צ״ה דזבהיס חוס׳ וקושי׳ כקושיחנו, הוצץ בבשר מעוט דאפי׳ מוכה א״כ
 קרא דליכא וכיון מ״ה. פ״י, מקואות ור״אש ר״ש כמ״ש לב״מ ראוי בעינן לא כליס דגבי נמי דה״ט ספק ואין ב״הס, לרבות כל

 בבשר מ״הח, הציצה מעכבה נמי דבב״הס ידיענן לא אי אבל ככולו. רובו ב״הכ לכללא הדרן חוצץ דמעוט מיני׳ לדייק בכלים
 רובו בעינן ד״ח דר״יצ הא ס״ל מעכב׳ בב״הס דהציצה ידע דלא ונדה בקדושין המקשן י״ל והשתא א״ה, מעוט אמרינן הוי נמי

 רש״י על חוס׳ כקושי׳ להקשות רצה לא אבל הוצץ, כולו נמי לר״יצ ע״ה ביבמות פריך להכי א״ה, דמעוט קאי, נמי אבשר ומקפיד
 ואמר ב״הס הדיהה לא אס פ׳ והראנ״ד — רש״י. שטח לישב נ׳ כך אמר, בבשרו נמי דר״יצ דאפשר דס״ל אמר, מי בבשרו
 פרשו והאחרונים להקל, תלינן בתבשילין בינתיס נחעסקה או ואכלה ד״ח ט׳ אהר מצאה אי ואפי׳ לה, עלתה ד״ח מצאה לא טבילה

 דעכ״פ הבנתי ולא להקל• תלינן מיס לביאת צריכין שאין כיון כ׳ ל״ב ס״ק והש״ך אותו שוטפין מים ט׳ קודם עלי׳ הוי דאי טעמי׳,
 שנאמר עד בבשר כ״כ שמתדבק היון וטיט כזפת אינו בשרו על החוצץ דבר נמצא אס פעמים דברוב וצ״ל בב״הס. פוסלת חציצה
 לדהק להס אפשר מ״מ לשם באו לא אי ואף שס גס ליכנס המיס דרך שאדרבה שתחתיו, בבשר ליגע א״א שהמיס בברור
להכנס שאפשר אף נאה שלא היישינן חוצץ דאיכא כל לשם, המיס שיבאו ודאי דבעינן הגוף בשאר אבל מיס, לביאת המקום וראוי
כגלוי דינו ט׳ ולענין הואיל הוא, מדרבנן בעינן לב״מ דראוי דהא בקדושין ורשב״א כריטב״א דס״ל אפשר מיהו שם.

ועתיד הכלים ידית כל דמקואוח מפ״י לזה ראי׳ יש מ״הת א״ח דמעוט כיון מקושיחנו כן שמוכח ומלבד לשון, לענין בקדושין כדאי׳
״מ3ל ראוי ב״מ בעי לא דב״הס דנהי ור״ש הרא״ש ותמהו דמי, כחחוך לחתוך דכ״הע טבילה א״צ והשאר המדה ע״מ מטבילין לקוצץ

 דא׳ דמה בא״א, קושיתנו לישב נ׳ מיהו .3ליש שדחקו ע״ג חולין ועתוס׳ רבנן החמירו באדם דוקא ניחא ריטב״א ולמ״ש בעינן.
 במים, בא גופו וכל גופו, לגבי דבטל אמרינן מ״הח בזרועו, טיט ואיכא במים הגוף כל בא אם דוקא מ״הת, א״ח בשר מעוט

 הקמטים סתימת ע״י בב״הס ואס בפ״א, גופו כל שיטבל וטהר השמש מובא דלמדנו טבילה, א״ט למיס חוץ א' אצבע אס ודאי אבל
 עד בכח ב״הס יסגר שלא הכוונה לנ״מ, ראוי דצריכין מקרא וכשלמדנו למיס, חיץ החללים כל כאלו הוי שם לבא המיס יוכלו לא

 רק שם לבא ראויס והמיס סגרס לא שאם חציצה, מטעם זה אין ל3א למקוה, חוץ החללים כאלו דהוי שם לבוא למיס שא״א
 חכמים אסרו מ״הת לב״מ ראוי׳ ב״הס צריך דעכ״פ וכיון א״ח. הגוף דבמעוט מ״הח חייץ לא ודאי ליכלוך, ע״ג שם שנופלים

 לב״מ א״ר ב״הס שאס ונ״מ כ״ה. קדושין ש״ר בשפחתי כמעשה החוצץ דבר על לבוא ראויס שהמיס אע״פי החוצץ, דבר אפי׳
 קושיחנו וסרה לב״מ. ראוי דהי׳ כשרה טבילתה מ״הח חיצץ, דבר אם״כ ונמצא סגר לא אם אבל טבילה, אין מ״הח פיו, שסגר כגון

 שהי׳ כר״יו הלכה ודאי א״כ יודע, איני ב׳ אמר בב״ח רבה ג׳ בסוכה דע ב ס״ז. נדה א בספק. הראב״ד שמקיל מה ומיושב
בסמוך. שמביא דינים שאר וכן ס״ס מקואות ז ס״ו. שס ו שס. נדה ה חולק. רמב״ס ד הב״ח. כפי׳ ג ב״י. רבו

 חט׳
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 שערה על המים באו לא ועי״ב בפיה שערה נתנה ב. רוקה אגב טמאה אבל א מטומאתה טהורה וטבלה בפיה מעות נתנה
 ואם ו, טמאים ומטבילן וכלים באדם האוחז טבלה. לא כאלו ה שפתותיה קרצה או ד ידה קפצתה ג טבלה לא כאלו
 עד ידיו ירפה אומר ר״ש המים. קדמו ידו אחיזת ובמקום ז מקוד. בטי נטהרו ידיו שעל שמים טהורים, במים ידו האוחז הדיח

 טרפה, אם וכ״ש הדיח אם די ולת״ק ידיו, לרפות שצריך אהדיח סמך ולא מחמיר ר״ש דמפרש מאן איכא מים. בהם ויבואו
 ט, לא אשר. תצא לא ח בפ׳ שאמרו אדרבה מציגו, לא וו גזרה מיהו ירפה. לא דלטא דגזרינן מרפה טהני לא לת״ק וי״א

 חוצצין, אין רפין חוצצין, יא אוצין והטבעות והקטלאות ונזמים השירין י ובתוספתא תרפם, לא אטו ול״ג תרפם אם די אלטא
 ולרב לרבינא נהליה מסריה עבדות, לשם לאטבולי בעי אשי דרב עבדיה מניטין יב החולץ ובפ׳ דחוקין, אטו רפויים ל״ג אלמא

 ולא כר״ש ס״ל הגי כל לומר דדוחק מהודק, אטו רפוי גזרינן דלא חזינן ... יד לי׳ קבעית דמיניכי חזו להו אמר יג אחא
טו. ידו מרפה אם טהני נטי לת״ק ודאי אלא כותי/ דהלכתא כת״ק  והיא הדרגש, ועל הטבלא ועל השולחן על בחוץ, ובין בפנים בין טד זכוכית בכלי והמור הזפת בכלים חוצצין אלו ^0

 בעל מטות על אטרינן וטה״ט עליהו. קפדי דלא א״ח, המלוכלכים פי׳ הבלוסין, על חוצצין, הנקיים על קטנה, מטה
 עד רשבג״א חוצץ יט המרדעת על א״ח, יח זקקין של ועל חוצץ בית בעל של ין אכוף על א״ח, עני של על דקפיד, חוצץ הבית

 אחרינא מידי ומור זפת חוצצין דאטר והא כא צדדיו טב׳ הרבב או הלכלוך עובר אם דוקא דחוצץ ומרדעת כ האיטלקי כאיסר
 מהידקי וטור זפת אבל מתקיים, שאינו ליכלוך על מקפיד אדם ואין מאליהן נופלין בו הנדבקין דברים ושאר חלק דזכוכית ה״ט לא,
 כלוטר בנאים, של אומר יוסי ר׳ חוצץ, צדדים בב׳ עבר חוצץ, אינו א' מצד כג הבגדים על כב. תלי׳ בהקפדה חציצה וכל

 הרבב אם קפיד נטי דבור צדדים, טב׳ בור ושל א׳, מצד שבבגד, כד ורבב ליכלוך על וקפדי עולם של בבנינו שעוסקי׳ ת״ח
 רבב וכן א״ח, הוא טבח ואם חוצץ, בגדו על דם א״ח, הוא רבב מ$ר ואם חוצץ בגדו על רבב כה חטאת דם ובפ׳ מע״לע.

 פי׳ זפתין, של מטפחת . . כו טבילה בשעת ונשתייר עצמן הצובעות נשים לפיכך א״ח. הוא רבב מוכר ואם חוצץ, בשרו על
 כל הכלל זה קפדי, דלא שבמטפחת הלכלוכים חוצצין אין כז, אילנות מפסלי ושל יוצרים ושל בזפת, מתעסקין או חביות, זופתי

 ידות כל כה. חוצץ מקפיד והוא מקפידין אין ב״א שאר אפי׳ משמע המקפיד כל וטדתני א״ח, ט׳ ושאינו חוצץ עליו המקפיד
הכלים

אשכול נחל

 נ״הס משוס אבל ג נדה. מגע משוס דטמאה עתי״ט בו נגעה והיא המעות על נתלש נדה של שרוק ב לבעלה. ומומרת נדה מט׳ א
 באו ולא היד לתוך אצבעותיה כפתה ד בזיעה. מסובך אינו אס מיהדק דלא חוצץ אינו דשער פיה אל לבוא ראויס דמים ניכא

 שאוחז דבמקוס ו התחתונה. שטת בכל מיס באו ולא שרגילה ממה יותר התתתונה על עליונה שדתק׳ ה שביד. מקומות בכל כמיס
 מקצת נ״ז, שבת ח מקוה. במי דוקא כ׳ ורמ״א ש״ך אבל ק״כ בסי׳ כטו״ז מקוה במי להדית צריך שאין משמע ז המיס. באו לא

 דתוקיס יא מקואות. מ׳ י שתרפס. עד בהס תטבל ולא שבראשה ברצועה ולא בת״פ ולא צמר בתוטי לח צ״ל: ט ברשב״א. ראיותיו
הס יג מ״ו. יבמות יב דותק. אוצה, כמו פר״ש הוצה שהיא בזמן ש״ר תפלה פ״ט מקואות ובמשנה אציס והנוגשים מלשון

 נכרי מן קנהו דר״א תורין, בן לשם עצמי טובל אני ויאמר יקדים שלא תשמרו שאתם אבקשנו מידכם יד עבדות. לשם יטבנוהו
 ב״ת לשם עצמו וטבל הקדים אס לכך ידיו למעשה אלא קנהו ולא אתר נכרי בגוף זכות לו אין ונכרי נכרי של זכותו אלא קנה ולא
 כשרוצים עניבה הי׳ )לתבל ליה וצימצמו לי׳ וארפו בצוואריה )תבל( חרויסח ניה רמו וצ״ל: כאן תסר והספר ב״ת. הוא הרי

 צימצמו תציצה, להוי דלא היכא כי לי׳ ארפו תתתיו( נכנסים והמיס רפוי הוא מישכין וכשאין הציואר ודותק בתוזק התבל מושכין
 בש״ע וכן ראשו על טיט מלא כלי נתנו שאת״כ שם אמרינן הא לי )וק״ק טובל. אני ב״ת לשם ולימא נקדים דלא היכא כי ליה

 להתזיקו עשו דמלתא לרותא בנמק״י ומצאתי ב״תו. לשם אמר לא והוא עבד, נשם טבלוהו שהם כיון ואמאי, כעבד, בו להתזיק רס״ז
 כלי אמרינן ט״ו ובשנת פ״ט, מקואות טז שמתלק. הבית בדק ועי׳ ידו מרפה מהני לא ורמב״ן ולרמב״ס טו• כל(. בפני עבד

 במקוה, ט׳ להם יהי׳ לא מעתה ופריך טומאה, עליהם וגזרו ככ״ת התול מן ברייתן שתתלת הואיל ככ״ת רבנן שוינהו זכוכית
 דינו המעמיד אתר דהולך ולר״מ באבר וסתמו שנקב זכוכית בכלי וחיירי. היח, ר״מ מתני׳ זכוכית, בכלי הזפת תוצצין אלו וחנן

 אלו מקואות פ״ג הביא ואפ״ה במקוה, טהרה לו אין זכוכית כלי פ׳ והרמב״ס כמתכת. טבילה צריך ונטמא תזר ואס כמתכוח,
 מן הנלקתיס בכליס איירי דלמא מטומאה, טהרה לו דאין נהי נמי לרבנן כר״מ, מוקי למה הקשו דתום׳ ונ״ל זכוכית? בכלי תוצצין

 תקנה להס ים דנשתברו כיון ומשני מגבן, ליטמא לא שוינהו ככ״ת אי לקמן הש״ס דפריך צמאי חהרש״א וכ׳ ט׳, שצריכין עכו״ס
 ר״א אמר מעכו״ס, בנלקת ט׳ צריכין זכוכית דכלי הא אי׳ ע״ה דבע״ז ור״ל כן. ס״ד )ח מעיקרא א״כ כמתכות, שווינהו בהתכה,

 ידענא לא דאכתי עכו״ס מן ובנלקת כרבצן לאוקמי אפשר צא דש״ם ציתא צהכי כמתכות. שווינהו בהתכה תקנה נהם וים הואיל
 למאי אבל כר״מ, מתני׳ מוקי וע״כ ס״ד, לא עדיין תקנה להס שים כיון כמתכות שוינהו דהסברא מעכו״ס בנצקת ט׳ זכוכית דבעי

 ובטבילה כמתכת, מעכו״ס כשנלקתו ט׳ נמי נעו מה״ט ממילא תקנה, להס שים כיון כמתכת, דשווינהו מגבו מטמח דזכוכית דמסיק
 חקין נודות נושאי יח החמור. על שמשימין אוכף כמו ין מעכו״ס. בנלקת ומיירי כרבנן מתני׳ ואתי׳ מעכבת חציצה זו

 עחי״ט. שעורות ד׳ והוא. כ וקי״ד. נ״ב שבת להתחמם, כדי חמור שלובש אוכף יט לכלוך. על מקפידין שאין האוכף על
 חייב בגדו על רבב שנמצא ת״ח דאר״יו מקפיד ות״ח וחלב, משומן כד ספ״ט. מקואות כג ט״ו. שם רש״י כב קי״ד. כאשבת

 סכ״ז, מקואות ר״אש במתכוון, שעשתהו מקפדת ואינה להם נוי הוא כי חוצץ, אינו צ״ל כו• צ״ח. זבחים כה קי״ד. שבת מיתה,
 בלשון מדתני אפשר כח ענפים. שאר ברווח שיגדלו כדי מאילן ענפים כורתים כז בעלמא. חזותא אלא חמש בו שאין ועוד ומסיים

 מקפידים ב״א רוב אס להפך גס מיהו וז׳. פ״ג זבחים שמלקו כ״הפ ששחטו, הפסולים כל כלשון בל״ר וצח המקפיד כל יחי־
 שאני, וטבח רבב ומוכר וטור, ברמנ״ס וכ״מ לשעורין דבריך נתת ואל״כ אכ״א, דעתו בטלה דאמרינן חוצץ מקפיד אינו והוא

דגס
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 אילו ד^הרי ונשברו שטרקן, או הכנסתן, נטר לא פי׳ ג מירק ולא כדרכן שהכניסן או ב כדרכן שלא שהכניסן א הכלים

 דרך שהטבילו כלי הראשונה. מלאכתן מעין עוד טשתמשין אין אס דוקא חוצצין, נשברו דאטרי הא בתוספתא ותני׳ חוצצין,
 ארוך וצוארו א׳ נקב אלא לו שאץ כלי וי״א שלו, יד בית הטביל שלא פי׳ זבורית, בלא כדרכו הטבילו ה, טבל לא כאלו פיו

 צריך, לא כשפ״ה רחב פיו ואס ו. בחללו המיס שיבואו כדי צדו, על שיטנו צריך בו, שיש אויר מפגי בו נכנסים המים שאין
 מכאן צר שהוא כלי ז. בחשקה ונטהרים מקוה למי מחוברים שהמים להטותו, ל״צ נטי למקוה, שיכניסנו קודם מים ממלאו ואם

 שינקבנה עד טהורה אינה שוקע שפיה צלוחית בחללו, באים המים אין שבלא״ה צרו, על שיטנו עד טהור אינו באמצע ורחב ומכאן
 אם פיו, על לארץ נופל אם אפי' הדיו ישפך שלא כדי בתוכו, שוקע ופיו הדיו בו שמניחין כלי פי׳ הדיוטות, קלטרין מצדה,
 מצדה. שינקבנה עד טהורה אינה לפיכך מעכב, הפנימי החלל סביב שהמסגרת שבפנים, בחלל נכנסין המים אין כדרכו מטבילו

 לחתוך העומד דכל לחתוך, שרוצה מה לטבול צריך ואין המדה מקום עד מטבילין לקוצץ, ועתיד ארוכין שהן הכלים ידות כל
 בלשון דשנאה וטעמי׳ כר״ט פסק והספר כר״י, הלכה יהודה ור׳ דר״ט כולו, להטביל דצריך שאומר מי ויש )גלון ח דמי כחתוך
.159 דף ע׳ חסר, . . ט( חכמים

 יב בגט׳ ואמרינן במסרק. חפיפה תקן והוא יא סגי בעיוני וט״הת וטובלת חופפת אשה שתהי׳ י עזרא מתקנת אחת
 הוי? מאי מזיא מקטף וכי השער, שנותק פי׳ טזיא, מקטף נתר באהל, ולא יג בנתר לא שערה תחוף לא אשה רבא אמר

 אמימר אמר השער. מסתבך פי׳ מזיא, סריך ואהל יד טיא בהו עיילי ולא מיניהו הד ומקטר אריכי בין טסתבכי דקטיני דלטא
 עובר, לכלוך ואין השער מקשין פי׳ מזיא, דמשרי לא, בקרירי אבל חמה, בחמי ואפי׳ בחמין, אלא תחוף לא אשה דרבא משמי׳
 אפי׳ בחמין אלא תהוף לא ג׳ ור״יצ טו לא חמה בחמי ואפי׳ בקרירי תחוף לא אשה גרס חננאל ורבנו שריתא. קורה תרגום
 דאטר מחא ר״ח על מקשין ויש טז. נהטא ואכול שקיך שרי כההיא השער ופותחין טתירין משרי ופי׳ טויא דטשרי חמין בחטי

 נהי קושי' זה ואין משוינן, אור לחמי חמימות לענין חטה חטי אלמא החמה בחמי ולא בחמין לא תלוש לא יז שעה כל פ׳
 קודם מדיחה אשה שתהא ביתו בתוך אדם ילמד לעולם רבא אמר השערות. דטתקשין ילטימר איכא ט״ט חטה בחטי דטתחטץ

 הבנות שבראש והרצועות פשתן וחוטי צמר חוטי יח באדם חוצצין ואלו לביט. ראוים שיהיו שלה וב׳יהס קמטיה טבילה
 אבל צמר, בחוטי כר״י הלכה ואין חוצצין, אינם שער ושל צמר של רי״א בשער, מלבוא המים שמונעות שערן בהן שטקלעות

 שמסתבך ב״הס שעל השער פי׳ שבאשה, וב״הס והזקן כ הלב קלקי יט. אשה במה פ' כד׳ חוצצין דאין רבנן טודי שער בחוטי
 בהם שיבואו לפתחן שצריכה ממש ב״הס במתני׳ דנקט דב״הס שאומר טי ויש חציצה. הוי מקום באותו וליכלוכים זיעה ע״י

 והכי בעלה, על תתגנה שלא מקפדת דנשואה א״ח, בפנויה חוצץ, בנשואה ב״הם אומר שזורי ר״ש דבתוספתא וליתא כא, מים
הגוף, בבשר ה״ה בשער, חוצצין חוטין ודאטרינן כג. באיש וב״הם השחי ובית הראש קלקי חוצצין שאין אלו כב לקטן חנן

היץ , ,
אשכול נחל

 יד. בבית או בקתא לעמוד דרכו שאין עקום שהכניסן ב פ״י. מקואות א ב״י. מקפידין אין אומנות אותו בני ב״א, שאר דגם
 הקתא מן להוציאו )חך שנשבר וכיון בקתת, עומדת היא היד־ הידות, נשברו ד ל״ת. יומת עי׳ שתיעה אאר מירק כמו ג

 תי״ט וכ׳ שיטנו, עד שוניו עד נמעלה נכנסים המים אין פיו, על כופהו נמים כניסתו בתתלת ה אציצה. השבר הוי צהכי ולתקנו
 ר״ש. שיטנו עד בו מיס יבא שנא באופן הוא יד שבית צ״ל ת׳ ולפרוש ו סלקו. והאתרוניס ב״י וכ״כ מאד רתב שפיו צא אס

 ראוי בעינן אדם דגני אע״ג דכליס, ב״הס דהוי האתך, למקום אניצה הוי ולא ע״ג, אולין פ״י, מקואות ח הר״אש. וכ״כ ז
 דגרושין פ״ד המנך שער ע׳ דמי, כאתוך לא׳ העומד כל אמרינן מידי בכל שלאו ודע .150 דף ולעיל ער״ש בעינן לא בכליס לב״מ,
 ות״ק כולו, שיטביל עד תמר יהוד׳ ר׳ המדה מקום עד מטביל לקוצץ שעתיד ידות תנן פ״י במקואות ט וש״מ. ה״י דמעילה ופ״ה
 מאיר ר׳ דברי המדה מקום עד וכו׳ הכניס ידות כל דתנן כר״מ כמאן כת״ד לאתוך העימד כל אמרינן ע״ג דבתולין ר״מ, היינו

 פניגי תכמיס אי ותו יהודה, ר׳ ג׳ ותוספ׳ דבמשנה בשנוש, כולו שיטביל עד א׳ ותכמיס בגמ׳ )הג׳ כולו שיטביל עד אומר ר״י
 וכו׳ והספר הגליון: ומ״ש כר״י. כולו נהטביל צריך ה״נ מ״ו, ערובין כר״י, הלכה ור״י דר״מ וכיון כר״מ( כ״הפ פסקו למה אר״מ

דומי׳ כן, ס״נ תכמים כתלו לרישא, רבי שנתה סתס תלת ר״מ, נזכר לא דבמתני׳ כיון הוא, דר״מ אע״ג כת״ק פ׳ האשכול ר״ל
נשנה, ת״ק בלשון והכת ותכמים בהדי׳ תנא דהתס ואע״ג תכמיס, בנשרן ושנאו באו״ב ר״מ של דבריו רבי ראה פ״ה דתולין להא
 שלא שתראה יא אנינה. משוס במסרק שערה אופפת פ״ב. ב״ק י .חאי״ אי׳ דפסאיס פ״ד ער״אש רבנן ת״ק סתס מ״מ

דמס׳ רפ״ב ורמב״ס ערוך וע׳ בל״א נויגענזאנץ ניטרתה, פ״ט שבת פרש״י יג ס״ו. נדה יב האוצץ. וליכלוך קשר בהם ,יהי
אתרי פ' שלנו ובשתלתות בשמו כן הביא שהראב״ד משתלתות, תלא בגמ׳ תינו זה טעס יד בל״ת. קריידע שהוא ף״א סלינ

והגיה מיא בהו עיילו ולא מזית ומיסרך קרירי משום אמה באמי ואפי׳ באמין תלא תאוף לא אארי פ׳ שאלתות טו איננן.
באמי ותפי׳ באמין אלא תאוף לא תאת רב לשון הביא שהראב״ד וליתא כר״א, שס״ל לת, אמה בתמי אפי׳ שצ״ל ש׳ שאלת געל

 שאנתות להגיה צריכין וכך עכ״ל מזיא מסכסכי וקרירי בזה( זה יסתר שלא השער מתירין הר״ן )לפי׳ מזיא משרי דאמימי אמה
במנה. מלה ראב״ד שהביא השאלתות לשון נקטי בהדי׳ עלי׳, פליגי לא אי שאלתות, בתר דגרירי וה״ג דרי״ף ראי׳ ועוד שלפנינו

קנ״ב, שבת ואכול פיך פתא טד משבאא. ר״ת ולא ר״א אלא בדין אולק הביא ולא כבסמוך זה נענין מדקדק שרבנו ועוד
 ר״ת דעת כא שנסתבך. הלב נגד שבאזה שער כ נ״ז. שבת יט פ״ט. מקואות יח ר״אש. הקשה וכך מ״ב פסאי׳ רז

 לבעלה לב״מ ראוי אלא א״צ ב״הס ס״ו בנדה דאמר והא מים ביאת בב״הס וצריך לטהרות מיירי דמקואות דמתני׳ ס״ז דרדר
 מקפדת דנשואה לאשה, איש ובין לנשואה פנוי׳ בין מאלק ובתוספתא דמקואות במתני׳ דהא דליתא בסמוך רבנו כ׳ וע״ז אחחר

 שנשואה שעליו מהשער אלא מיירי עצמו מב״הס לאו ודאי אלא לסלק, סברא אין ממש, ב״מ ב״הס צריך לטהרות ואי בעלה, מ׳

נכלל דהוי נקט באנס השאי בית הר״ש וכ׳ כג מ״ג. פ״ט מקואות כב בעלה, על תתגנה שלא שם והליכלוך הסבוך על מקפדת
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 לעץ שחוץ ליפלוף ג תגן ותו חוצצת. ב קטלא אבל א עצמה חונקת תהא שלא יפה מהדקת שאינה שבצווארה טחוטין חוץ

 א״ח לח שבעין ליפלוף עוקבא מר אמר ד התנוקת בפ׳ אבל ליבש, לח בין מפליג ולא א״ח שבעין ליפלוף קתני ובסיפא חוצץ,
 ו שאומר מי ויש ה חוצץ נטי לח אפי׳ חוצץ לעין שחוץ ליפלוף רישא דקתני הא וטינה חוצץ, יבש גופא בעין אפי׳ אלמא חוצץ, יבש
 לעין חוץ וכל ליבש מניחתו העין דמעת שאין לח הוא עצמו שבעין ליפלוף כל פרושא הכי חוצץ יבש א״ח לח עוקבא מר מ״ש

 ואימתי כגליד, ומתיבש ממכה היוצא ריר פי' חוצץ, למכה שחוץ גליד לירק. טשיתחיל בגט׳ מפרש יבשות ושעור וחוצץ. טתיבש
 ג׳ כל גליד להעלות שדרכה דם הקזת של מכה פי׳ דכסילתא, ריבדא האי ז ב״ח רמי דאמר ימים ג׳ לאחר שחוצץ יבש נקרא
 פרושו א״ח, המכה שעל גלד ט סיפא ודקתני קשה, ונעשה שנקרש חייץ ואילך מכאן למכה, חוץ שהוא אע״פי ח חייץ לא ימים
 ברישא דאטר הא נ׳ ויותר הכי, משמע לא א״ח המכה שעל גלד הספרים ג׳ אבל י, רבואתא מקצת פרשו כך המכה שבתוך מה

 היא אפי׳ חוצצת יב המכה שעל ורטיה . . יא בסביבותיה אלא המכה ע״פי שאינו מה היינו חוצץ, למכה שחוץ גלד דטתני׳
 הצפורן שתחת ובצק בשרו, על היבשים צואה גלדי א״ח. לח חוצץ, היבש שרף רטי׳. טניחין ואין טקפידין ב״א שרוב מעט
 בלחה דוקא וי״א א״ח, הצפורן שתחת וצואה לחין, שהם בשרו שעל צואה לכלוכי אבל חוצצין, יג והמלטולין הבשר, כנגד אפי׳
 שחוץ טה מבחינות אין נשים ורוב חוצץ. טו הבשר כנגד שלא הצפורן שתחת צואה בתוספתא ותני׳ יד. חוצצת יבשה אבל

 חוצצת אינה רובה שפירשה צפורן יוסף בן ין ר'יונתן ובתוספתא א״ח. המדולדלת צפורן . . טז לפיכך הבשר כנגד או לבשר
 אלו הרי שבעין והכחול המכה שע״ג יבש דם יט. חוצצין באדם המדולדלים והבשר האבר יח. חוצצת מעוטה פרשה משמע

 השרפים כל ושאר א״ח, לחים חוצצין, יבשים החרוב ושרף השקטה ושרף התאנה ושרף והחלב והדבש כא הדיו כ. חוצצין אין
 טיט איוה חוצצין, יוני וגץ היוצרים וטיט היון טיט תנן ותו כב. פירות לכלובי שטף שהם מפני חוצצין יבשים בין לחים בין

 ביטות הדרכים טיט פי׳ הדרכים, יתדות אלו יוני גץ כמשמעו, היוצרים טיט היון, טטיט שאון מבור ויעלני שג׳ הבורות טיט זה היון
 עליהם להלוך שקשה הדרכים, יתדות נקראו יבשות הגומות וכששפתי יוני, גץ נקרא לח כשהוא ב״א, רגלי ע״י שטתטעך הגשמים

 בו מטבילין הטיט כל ושאר בהם, מטבילין ואין כה בהם טובלין ואין כד לחין אפי׳ חוצצין הטיטין ואלו כג יתדות גבי כעל
 בו שיש במקוה וטבל אבק מלאות רגליו היו כה בתוספתא אבל . . מ ובדיעבד רגליו שעל באבק יטבל ולא כו, לח כשהוא

 ומחמת מים בו שטחטמין נחשת כלי פי׳ בפחמין, הקומקמות את יטביל לא — טהור. בחמין שטבל או שפשוף טמא, ט״ס
 ל ב״א חייא רב אטר — כט. טהור בחמין הטבילו ואם הפחטין להסיר שפשוף צריך אלא פחטין, כעין סביב טתדבק השלהבת

 דביו״ט מערמת דקתני והא תחתיהן, המים יכנסו שלא כ״כ מהידקי דלא טעמא בבגדיה, וטובלת מערמת בגדים לה שאין נדה
 ביו״ט, כלים טובלין שאין אח״כ, בגדי׳ להטביל לה אסור ערומה טבלה ואי טהרתה, אחרי ללבוש טהורים בגדים לה ואין איירי,
 דלטבילת דג׳ בגדיה, שטובלת טלתא מוכח דלא שעליה, בבגדים טובלת לכך כמיקר, דנראה ויו״ט בשבת לטבול מותר אדם אבל

 בגופה, כלל טהודקין שאין רחבים בבגדים ואיירי לא, בבגדיה לטבול שריא דלכתחלה משמע ודאי לישנא האי נכנסת. עצמה
 טטא ולא זב ולא נדה טדנקט בגופו, טיא עיילו דלא לא, לבשר שדבוקין בבגדיו איש אבל רחבים שהן בבגדיה אשה ודוקא
 ליתן ויו״ט בשבת התירו האיך וקשי׳ שפיר. מיא בי׳ דעיילו לטבול שרי צניעות משום בסדין אשה ובין איש בין נ׳ מיהו סתם,
כבוס בגד של דשרייתו אסרו במים אבל בסמרטוט מקנחה לג לשלשת עליו הי׳ אם לב אטרינן הא במים בגדים

הוא( אשכול גחל
 הרמב״ס אבל ספ״ס וכ״כ בכלל, נמי השמי נית א״כ מקפדת בנשואה שב״הס שער דאמרינן ברישא ולר״ש שמישב, ועתי״ט ב״הס
 שתראה צווארה, סביב שכורכת ומלקה רסנה רצועה ב נ״ז. שבת א א״ס. השמי בית קלקי בנשואה אף פ׳ ס״ו קצ״ס וש״ע

 גדה ד עין. צואת לפלוף פ״ט, מקואות ג לה. מזקת אינה היא רמבה שרצועה ומתוך במוזק, בה ענמה ומונקת בשר נעלת
 לטהרות. אלא אחמר לא עוקבא דמר א״ס יבש אפי׳ גופא בעין ס״ל וראנ״ד הרמב״ס מיהו ותוה׳ הרמב״ס כפי׳ ה ס״ו.

 המכה שעל גלד סיפא ודקתני יא ר״אש. י פ״ט. מקואות ט כגוף. והוי וממובר רך הגלד ח בנדה. שס ו הר״אש. ו
 מלוכלכות כשידיו יג פ״ט. מקואות יב ב״י. וראב״ד רמב״ס ד׳ כך לכ״ולכ, מתפשט ואינו המכה פי כנגד שמכוון מה א״ס,

 למעלה עולה שצפורן מה טו תוס׳. יד שעורין. של גרגרים כעין ידיו על יבואו ומשפשפן מברתה ע״ג ידו ומולל בטיט או בזיעה
 ואין צר הסדק מקום מעוט פרש שאס יח יומנן. ר׳ בר״ש יז ורשב״א. ר״אש ט׳, קודם צפרניהס ליטל נהגו טז הבשר. מן

למעוט, רוב בין מחלק ולא מוצצין ג׳ הרמב״ס אבל מוצצין אין ג׳ והר״ש הר״אש, הביאה תוספתא יט אמרוניס. מיס, נו נכנס
שאמרו למה ונימא פ״ו, בתוספתא ר״ש ג׳ כך כ מעכבים. והס לב״מ ראוי צריך שתמתיהס הבשר א״כ להסיר שסופן כיון והטעם

 עב ואינו מעבירתו פרימתה תדיר, ועוצמת )שפותמת פורמות עיניה ואס מוצץ עין שע״ג א״ס, העין שבתוך כמול ס״ז בנדה
 הר״אש אבל גליד, גני לעיל כמ״ש ממש המנה ג ע׳ מיירי א״מ יבש דס רננו ומ״ש א״ס. לעין מוץ אפי׳ ממש( נו ואין העין ע״ג

 עב״י. יין, ג׳ והר״אש פ״ו תוספתא כא בטור. וכן לעין במוץ לה ומוקי מוצצין, שבעין וכסול המכה שע״ג יבש דם בתוספתא גורס
 הרמב״ס. וכ״כ במים נממין ואינן תמתיו נכנסים המיס שאין כד אמר. פרוש ועי״ש ובערוך בתוספתא כג ורמב״ס. ער״ש כב
טהורה העבה בטיט שוקעות שרגליה אע״ג המטה בו הטביל פ״ז דאי׳ למה וקשה כזה. טיט במקוה הי׳ אס רע״ב פי׳ כה

אין דפרוש וצ״ל הטיט? על מ״ס יש אס בו יטבול לא למה למטה, אדס בין ממלקין דלא לעיל פוסקי׳ ולהנך מקדימים שהמיס
 בשרו על זה טיט אס פי׳ בהם טובלין אין או פ״ב, מקואות כדאי׳ הנרוק טיט שמצרפין כמו למ״ס זה טיט מצרפין שאין טובלין

 .146 דף עימ״ש מ״ס במקוה והוא כו הטיט. במקום השקה, סלקה לא מימיו נטמאו אס הרע״ב כפי׳ בהס מטבילין ואין
 ר״ש הבימה כח במים. נמסה דאבק הכי ומסתבר פ״ט ב׳ במשנה דרישא הני בהדי כללינהו מדלא הרמב״ס וכ״כ לו עלתה כז
 הביאה בתוספתא אלא מ״ב פ״ט במשנה אינו טהור בממין הטבילו סיפא כט אסרת. ג׳ בדיעבד דמכשיר ולרמנ״ס מקואות, פ״י

וכ״כ הכלי של בפנים שנתהוו מפסמין מיירי והכא להקפיד, ב״א דרך שאין מייץ, לא במוץ הנדבק, שסרורית כל ולרמנ״ס ר״ש
או טיט לג קמ״ב, שנח לב נ״ו. ס״ק ועש״ך בדיעבד דוקא נראה וש״ע מרמנ״ס לא וכפרש״י. י״ס ניצה ל הר״אשי
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 להחמיר שרצה מי ויש ב. לא טטוגף איגו אבל כמם והוי המנוף מעביר שריה שע״י ממונף בבגד אלא הכי אמריגן לא א, הוא
 אמרי ור״י רבה בשערה שכן כביאה גבי ד מפגין דבב׳ ג שיער מפתיטת שתנצל שא־׳א ויו״ם בשבת נשים יטבלו שלא בזמננו

 דעתין ולעניות בתראי. ור״א שערה, דדך כלי לה כביא בשער בחיטה יש תיכא אפי׳ אמד אשי ור־ בשער, פחיטד. אין תרוייחו
 השש משום למיסר משתמע ולא בשבת טובלת אשה כבקינן ובש״ד חתגוקת ובפ אשה בכה דבפ׳ תדע קאבר, בעלכא דחוי ר״א

 דמסדיך בשכן דוקא אפשר בשער סחיטה לר״א דאי׳ תימא ואפי׳ חשו, לא מצוד. טבילת גבי אבוד, כדרבנן תימא ואפי׳ סחיטת,
 אשד, תטבל לא ה דאמדי מדבואתא איכא בשוי״ט. לטבל נשיב נ־גו ומעולם כשכן. אינו וכתיבש דמשדק כיא אבל טפי,
 תכדוך הרואת אשה שם אין ואם בכים, שערותיה וכל גופה כל שנכנם וריאה טבילה בשעת עליה עומדת גדולה אשה א״כ אלא
שתדפם. ובלבד שבראשה וברצועות צמר בחוטי אי הוצצץ שאין שיעד בחוטי ראשה שער

צריכה לאו ואם ולטבול לחוף צריכה אינה טבלה לחפיפה בכוך אם חוצץ, דבר עלי׳ ונמצא ועלתה טבלה ו בא ר אמד
אע׳יג טבלה שאחרי׳ ובעונה חפפה אם אבל מקרי, ז בכיך שחפפה העונה בתיך שטבלה כל בכוך האי .ולעב־ל לחוף

 ט בגי בעיוני מדאורייתא וכדאמרינן בחפיפה היא הבדיקה שעיקר יפה עיינא לא שמא מחגי לא טבילה קודם ה בגופה דעיינא
 בכל היא עזרא שתקן דחפיפה מהכא דדייקו יב לרבואתא וחוינא . . יא עיינא לא דאי י ובחמץ חפיפה ותקן עזרא ואחא
אינה עלי׳ נמצא טבילה ואחר לטבילה סמוך חפפה ואם בגוף, שיחי׳ מקום באיזה משמיע חוצץ דבר עלי׳ נמצא מדאמדינן הגיף

ולאו בגופה, חפפה לא הרי לטבילה בכיך שחפפה מחני כאי בשערה אלא אינה חפיפה אמדת ואי ולטבול, לחוף לחוור צריכה
 דסהני דבא אטד להבי נהגו שכך וכיון גופן, כל לחוף נשים נהגו מ כ אבל הגיף בכל חפיפה תקן לא דעודא נהי די״ל הוא ראי׳
 ע־ינא■ ודאי מה וכן דמתעסקת שערה חפיפת בשעת ט״ט מדיגא, בגוף חפיפה דליכא אף ל י נטי אי לטבילה, סמוך חפפה אם
 ראי׳ מביאין ויש .יג דחוצץ דבר בה דנשאר לכיחש ליכא לטבילה בכוך חפפה אי לחכי אטמי היטב, ובדקה גופה בכל טפי
 ישפשף מעי״ב כבערב ופרשו ישפשף, ומבערם וטובל יורד בי״הב קרי הרואה יד יומא שילהי כדתני׳ ח^יפה צריך הגוף דכל
יורד בי״־כ קרי ראה אם טד ה״פ אלא הוא, טלתא ולאו טי, הציצי- בלא עצמו לטבול יכול ביה״כ קרי יראה שאם בכים, גופו

טהר כשיטבל י״הכ, בליל פי׳ קרי ראה כבערב ואם יעברוהו, כעצכן והמים לח עדיין בשרו על שקדי לשפשף, צריך ואין וטובל
עדביתהו אמר דרנב״י מחא ראי' אייתו ותו .שפשוף וצריך יבש שהוא כשום בשרו, על הקרי שנפל מקום בידו ישפשף הצום ביום

יורות. ולא עבדים לא צריכה ולא כעוטים במים די בראש אלא ליכא בחמין חפיפה ואי חפרו/ דודי חסרת עבדי יז מרי ד^בא
 . . יה כתבי כל טפ׳ ראי׳ אייתו ותו הסרת, דודי אמד למקוה מים לתחם חננאל רבנו כפי׳ אלא פרושא האי לן שמיע לא ואגן

 ואמרו מדיא, דטשדי לא ובקרירי בחמין אלא תחוף לא אשה יט כדאמרינן בשער אלא חפיפה לשון מציגו לא מקום ובשום
 בעי לא הגוף שאד אלמא במים, קסמיה בית מדיחה אשה כא דבא מדאמר דייקינן והכי סודק לא אבל ומפמפם חופף כ בנזיר

 לכר קאמד. דוקא ודאי אלא קמטי', אפי הול־ל לב״ט, ראוי אלא מים ביאת צריכין שאין לפי נקט, לרבותא קסמיה דאי הדחה,
 ונתיר ומיקטר חפיפה, ותקן עזרא ואתא ונתיר מיקטד דלטא פגי, בעיוני מדאוד׳ בב מדובה בפ׳ אמדו חפיפה בעקר הדי דין מן

 חסין במים הגוף כל שחופפת הנשים דדך יפה בנהג ט״ט בג. חפיפה תקן עזרא קאי ועלת לא, גוף בשאר אבל בשער איתי׳
 לטבילה סמוך חפפה לא אי ודאמדינן בצוננים. הגיף שאר החוף בה השער לחפיסת אלא המין ?ה לית ואי כד טבילת קודם

 מיהו . . כו כדאטרינן החוצץ עלי׳ שנמצא במין טבילה אחד גתעפקה אי אפי׳ ולטבול, לחזור צריכה חוצץ דבר עלי' ונמצא
 נדה כד בירושלמי כדאי' נדות לנשים רק עזרא תקן דלא חפיפה בי׳ ולית תרומה לאכול שטבל איידי בגברא דהתם כ״ב ראי׳ אץ

 והטבל הדם כלי ע״ג תעמד לא אשה ה רבא אט־ בט. ברב־ להחמיר וראוי בה ופורקת חופפת אינה נהגת ופורקת חופפת
 משום לאו לב לעיל כתבנו בנטל תטבול לא אשה ב״יצ שמואל א״ר לא. דבעיתא משום ותטפל עץ, בקעת פי׳ בילתא, ע״ג 'ולא

 לבנה תבשיל נתנה גידל רב אטד שפיר. טבלה ולא וממחרת ובושה אינשי שכיחי בנטל ר״ח כפי' אלא שבנמל, דטיט הציצה
 טבילה בשעת עליה הי' התבשיל מן שמא חיישינן פי׳ ליכא, דהשתא ג אע נפל ברדיזני איטר טבילה, לא עלתה לא ועלתה וטברה
 ערומה כשהיא אחריה בנה הכפשלת מימרא נמצא ר״ח ובספר ממנה. ירד המים סן בעליתה איכוד חזית לא דהשתא אע״ג
ירד בעלייתה שמא טיט, דליכא ט׳ אחד דחזינן אע״ג באמו ונדבק בתנוק טיט הי׳ שמא חיישינן ט/ לה עלתה לא וטבלה וירדה

אשבול נחל
ממנה

 נדה ו רשב״א. ראנ״ד ר׳אש ה קכ״ס. שנת ד ראב״ד. ג ע״ג. קי״א שנת הוש׳ כ״כ ב נ״ד. עסיס א צואה.
 אע״ג י ס״ב. נ״ק ט ר״ן* כ״כ ח עינה. א״ר וכמה לוסת המוך שיפרשו אזהרס ס״ג דכדס מהא לזה סמך ז ט״ז.
 רש״י. יב הגי. נעיוני מדהור׳ מדאמר ענינה אין מ״הת יא סו. נדה כדמוכס פרוסו כך דעזרא בספיפה סמין נזכר דלא

 ענדיס נה שמסרו היוס עננה שלא וכו׳ נזהרת עבדי ע״ב ס״ז נדה יד כרי״ך. טד כפרש״י. טו פ״ס. יד ברץ. זה כעין יג
 אוסר שר״ח אננאנ רבנו וצ״ל ט״ס היא וט׳ עבדי כפי' ראי׳ אין לפר"ת מיהו שש נמ״ש ע״ב ס״ו בחום׳ וכח אמין, צהאש חרות
 דתיבח אנמא יסוף נא זה הרי נשרו על כש שכתוב מי ק״כ שבת יח מרדכי. כמ״ש מרמנאות מג׳ במקיה אמין ערה להטיל

 נדה. שש כא מ״נ. נזיר כ ס״ו. נדה יט ור״אש. נתיס׳ יסוך, ולא יראץ לא הגרהא שלט דבספריס וליחא הגוף, אכל שייך ספיפה
 אכנ נמי אי האי לומר יתכן חציצה, משוס מידי מאיה נמי אי מיקטר דלמא בב״ק לטססט מיהו חוה׳ וכ״כ כג פ״ב. נ״ק נב

 אפי׳ אוצץ דבר עליו ונמצא ועלה טבנ יו״ד סוצין כו כדנעיל. מזיא משרי דקרירי כה ראב״ד. כד חפיפה. חקן עזרא מסיים ואהא קלוי הגוף
 דלא דמיירי חולין חוס׳ וכ׳ ט׳ קודס עלי הי׳ שלא ני ברי שיאמר עד טבילה ני ענתה לא כולו היום כל המין באותו נחעהק

 תטבל אס כה שעה. כל ס״ס כ• בתום׳. ג״ז וכו׳ מיהו אשקול ומ״ס בנדה, דרבא מצמא ניסתר דנא היכא ט נט/ סמוך חפף
 יראה לא ס״ר• נדה ל בהדי'. כן שפ׳ הראב״ד הביא לא נמה ידעתי ונח הרמנ״ם. כפסק הש״ך מסיק וכך כט חרומה. לחנינת
.146 דף לב .143 לעיל כמ״ש ודיעבד לכתחלה לעני! חלוק נזה ויש ען כני ט״ג מכמד כלא ומנ״ש שסיר טבלה ולא שחפול

עטס׳



!65 מקואות. הלכות האשכול, ספר
 שע״ג חוצץ, אינו שבעץ כחול שמואל אמר לכן. קודם עיונא על וסמכה טבילה קודם אח״כ עיינא שלא מיידי וה וכל א, טמנה

 ובעל מדביק. ואינו מתקיים שאין א״ח, עין ע״ג אפי׳ תדיר העין ולסתום לפתות שדרכה פי׳ א״ח, פורחות עיניה ואם חוצץ, עין
 מה מסתבר אינו; רבותינו דנרסת ואע״ג א״ח. פורעות עינים שתראה בשביל ואם חוצץ לרפואה אם שבעין כחול גורם הלכות
 עצמה או ביותר עיניה פתחה אר״יו ב למעלה פרשנו שבעין וליפלוף דכוסילתא ריבדי דחוצץ. להסיר ודעתה לרפואה שהוא
 כדתנן אלא ביותר שוחה ולא ממש וקופה פי׳ גדילתה, דרך אלא תמבל לא אשה ר״ל אמר ג טבילה לה עלתה לא ביותר עיניה

 נגעים ראית כיצד ותנן ע״הכ מדאה לכל שג׳ ב״הס נגע הכתוב טהר נגעים בראית פי׳ ויתים, ומוסק כעודר נראה האיש ד בנגעים
 קצת וג׳ מעט זרועו מגביה זיתים וכמוסק טדי יותר לא אבל מעט ושוחה קצת רגליו מפסיק בקרקע חופר פי׳ כעודר, נראה האיש

 בדיעבד . . ח לאו אם אמר וטדלא ז ימנית ליד לשחי בעומדים וכאורגת ו בנה את וכמניקה ה כעורכת והאשה השחי, בית
 יא ופירשו שטעתא הני ככל הלכתא ולית הכא גרסי י וטהרה טומאה בס׳ סעדי׳ ורב וה״ג והגר״יצ ור״ח ט. לה עלתה

 דאכל הגר״יצ מדברי ונראה .גדילתה כדרך אלא תטבול לא אשה ר״ל דאטר הא כי לא לבעלה אבל אתטר לטהרות הני אתמר דכי
 עיניה עצמה או ופתחה עין שע״ג וכחול שבעין יבש ולפלוף ל״ח ימים ג׳ לאחר אף דכסילתא ריבדי הכי ואי קאי, דקדמי שמעתא

דטה להבין קשה והגרסא יב טר״ל נדחה לא לעל״ט ביותר עיניה עצמה או דפתחה דר״יו הא שאומר מחבורתנו ויש ל״ח, ביותר
בדבר להחמיר וראוי יד להו ל״ג צרפת חכמי מקצת שגם ושמענו יג, סתירה שמענו לא ומדבריו הלכתא, הני לכל ר״ל ענין

 טילי והגי לעל״ט וכו׳ עיניה פתחה ר״יו אמר כך: אלא שטעתא הני ככל הלכתא ולית כתוב שלא ישן ס׳ מצאתי ואני )גליון:
ופעמים ביותר עינו אדם פותח שפעמים וכיון גדילתה דרך לבעלה טבלה אם דדי ופרושו טו לקיש כדריש לבעלה אבל לטהרות

טיחייבה טבלה וכד וז״ל טז גדילתה כדרך שלא כשהיא טבילה מעכבא דלא הלכות בעל וכ׳ גדילתה(. דרך וה גם עצטן
 והכין עכ״ל ין דמי ושפיר כביניתא טיגנדרא קומתה, כולה אתתא בה למרטא מיא נפישי ובדלא ט״ס, ביה דאי׳ בדוכתא למיטבל

 אע״פי המים אמת נטורנאי רב וכ״ב טהור כולו דרך המים נכנסו אם המים באמת לו וישב ורגליו ידיו כפה יח בתוספתא
 טבילה לה עלתה מלמעלה עליה וחפץ במים ששוכב זה כדג אפי׳ עצמה לטבול יכולה ואם ט״ס, בהם שיחי׳ צריך יט שרדופין

 גבוה כא עיטם עין ש״ט אביי אמר כ הטמונה דפרק טהא מקשים ויש ט״ס. בהם שיחי׳ ובלבד רדופין בין מכונסים בין
 שכל טים וכו׳ במים בשרו ורחץ כדתני׳ ג׳ גובהו והטקוה כב אטה כ׳ גובהן שם שהיו הפתחים כל דתנן אמה כ״ג עורה מקרקע

 דלמא נ״א גבוה הטקוה שהי׳ טנ״ל שוכב כשהוא לטבול דשרי איתא ואי אמות, ג׳ ברום אמה על אמה וכמה בהם עולה גופו
 בעמידה לטבול קל דיותר קושי׳, ולאו הקרקע, על שוכב כשהוא עצמו טובל והכהן אמות ג׳ רחבו או וארכו א׳ אטה גבהו

 שלא דברי׳ כמה שתקנו כמו טרחא בלי שטובל טבילה בית מתקנים דכ״ג חולשא משום ודאי והא יתרה, ושחיה מבשכיבה
□נ. להטריחו

חץ
אשכול נחל

למטה. ח' ובעצמה למעלה חציצה ביוחר עיני׳ נפתחה ג גידל. דרב להאי סמוך גמ׳0 מביאן ס״ז ובנדה 154 דך ב פתוס? א
כאורגת השמי בית גלוי לענין ן יותר. תקמט ולא דדי׳ תחת יהי׳ כך ו ראב״ד. קצת רגליה שמפסקת פת, ה פ״ב. ד

 שמע טבילה עלתה לא ח ביותר. וזרועיה ירכותיה להרחיק צריכה אינה אבל לארוג, ימנית ידה שמגבהת העומדת, במסכת
 לא שלנו בה״ג י מ״ט. ס״ק ש״ך קושי׳ לרבנו בזה ומיושב לעל״ט ביותר עיניה פתחה רי״ו כדאמר הול״ל דאל״ה ט מעה.
הלכתא לית הרי״ף בגרסת הי׳ לאשכול יא הלכתא. ולית לומר ל״צ וממילא החומרות הני הביא לא ובשאלתות הלכתא ולית ג׳ נמצא

כן ומפרש הראב״ד דעת כך יב בראב״ד. וכן מעצמו הרי״ף פרש לא, לבעלה אבל לטהרות הני אתמר דכי חיבות: אבל וכו׳
 ר״ן. וכ״ס ר״ל דאמר להא אלא הלכתא להני למיחש לן דלית אמר גמ׳ סתס אבל סתירה שאין נמי רי״ף דעת יג להרי״ף.

 מ״ס המיס אס יז אתמר. לכתמלה גדילתה דרך דבעי דר״ל לעיל למ״ש חוזר טד רז״ה. בהשגת מצאתי זה נוסח טו רש״י. יד
 זוחלין יט מקואות. פ״ח יח עלי׳. המיס שיבואו כדג הקרקע על עצמה גוללה המקוה, רוחב או באורך אלא בגובה אינס אבל

 קטנה עיר עיטס הלא מקשי׳ שמעתי וכו׳ גבוה שהוא ביהושע האמור נפתוח מי מעין הוא פרש״י כא ל״א. יומא כ גמורים.
 מעין זה עיטס שאצל ב״ג ליוסף בקדמוניות והובא י״א, ב׳, ד״הי ד׳; א׳, בד״הי נזכר מילין, ה׳ כמו מירוש׳ רחוק לחס בית אצל
 אמת וגס מסעות, ספרי לדורשי כנודע השברים נראיס היום ועד סילונות, ע״י המורי׳ להר הולך וא׳ ברכות לכמה נמשך גדול
 על עיטס עין כפשטו נפרש וא״כ נפתוח, מי נקרא זה ומטעם מיס לשאוב פתוחה היא ושם ציון הר לצפון ממנה נמשך מים

 אא״ל ושס שכן כתפיו בין דכ׳ פורתא ני׳ ניתתי אמרי דקליל, עיטס נעין למינני׳ סניר נ״ד דבזנחיס ולק״מ עיטס? מעיר מעין
 /נחיס יהי׳, ננימין נחלק שנ״המק עליו חופף מקרא למדו וכנר יהודה, וננחלת מילין כמה מירושלים רחוק שזה עיטס נמקוס דקאי
 המעין, הי׳ לא ובירושלים עיטס, ן י נע למינני׳ דהאקאמרסביר עיטס, מעיר המיס אליו שנמשכו מקום על דקאי יתכן ולא קי״ח,
 מעין על לפרשו נזנחים רש״י צריך להכי מקורו, על מורה ן דעי גיחון, מי מגידו מי כמו עיטס מי אצל למיבניה סביר והול״ל

 איה למדו ומשס יהושע ספר נייתי אמרו הגבוה מקום על שסקרו ושמואל דדוד שס דאמרינן ועוד ט״ו, ביהושע דכ׳ נפתוח מי
 נזכר לא ושם למדו, המקרא שחן וכיון וירד, כ׳ ולא נפתוח מי מעין אל ההר ומראש וגו׳ הגבול ועלה כ׳ ט״ו שבפ׳ הגבוה, מקום

 נקרא נפתוח מי מעין ביהושע הרד״ק וכ״כ נפתוח מי מעין הוא עיטס בעין למיבני׳ שאמרו שמה ש״מ נפתוח, חי אלא עיטס עין
 ברכת עליו והעלו גדותיו נתמלאו ולא לאט הלך או מימיו נפתוח מעין כזב הימים שברבות הטעם ,ונ עיטס. עין חז״ל בל׳

 נעשה שלמה שבימי ואפשר עיטס, עין שוב וקראו אפיקיו כל על ועלה בקדמוניות ב״ג יוסף כמ״ש עיטס מעיר היוצא ממעין מיס
 נמשכים יהודה שבחלק עיטס מעיר סילונות הי׳ לא ודאי בירושלים היבוסי הי׳ שעדיין שמואל ובימי מיס, ברכות לי עשיתי כמ״ש כן

ל׳ פ״ד א, פ״ג ח/ פ״א יומא כדאי׳ כג עיטס. עין נמשך זה ולמקוה החים שער ע״ג הי׳ כ״ג של וחקוה כב המוריה. להר

סוף 20*



מקואות. הלכות האשכול, ספר
 בירכו חץ לו הנכנס ובתוספתא א בתרומה ואוכל טובל נראה אינו ואם חוצץ, נראה שהוא בוטן באדם תחוב שהוא חץ ^0

 הכל מלמעלה עור עליו קרם ואם חוצץ, עץ בשל אבל מתכת בשל בד״א חוצץ, וה הרי וחכ״א חוצץ, אינו אוטר רבי

 שאינו טיא דעיילי מתכת, בשל א״ח, לרבי בד״א פי׳ טהורין, ובעופות בחיה בבהמה באדם הבלועים שכל חוצץ, שאינו מודים
 ונכנס טהורה טבעת בלע ג כדתנן טהורין הבלועי׳ דכל א״ח עור עליו קרם ואם ב, דחייץ מודה עץ בשל אבל כ״כ, מתדבק
 טבעת בלע אם וכן ד המקשה בפ׳ כדיליף טיטטאה אינה בלועה דטהורה שהיתה כמו היא הרי והקיאה וטבל והזה המת לאוהל
 ה״נ דמי, טיעיו וכבני הגוף כחלל גופו שמכסה טה כל ט׳ דלענין וכיון אחרים א״ט בלועה דטוטאה בתרומה, ואוכל טובל טמאה
 עץ בין טפליג ולא א״ה קתני סתמא מתני׳ נראה דבאינו מבחוץ, בנראה דוקא חוצץ עץ בשל בתוספתא ודקתני חציצה. לענין

לטקוה,ויש חמין מלאה יורה להשליך הנשים נהגו הקרים במקומות — ו. למתכת עץ בין מחלקי דלא כרבנן ומתני׳ ה, למתכת
מי

אשכול נחל

 נגעי מציצה משוס הכא אבל מעכב ב״הס סוגר אס דוקא ר״ל לב״מ. ראוי דבעינן לב״הס דמי לא הר״ש ול מקואות סוף א
 משוקע כשהוא אבל לבשר, ששוה כל הפוסקי׳ כ׳ נראה והאי א״ה. מדרבנן ואפי׳ מקפיד שאינו מעוע הוי מבמו׳ן נראה וכשאינו בי׳

 דא״כ קרוס, עליו שעלה לראותו שא״א מקרי נראה אינו דלמא וא״ל בפניס. תמוב אוחו שרואין אע״פ מקרי, א״נ ובשר, מעור יותר
 להוציאו טפי )צער( סכנה איכא במתכת עוד ופי׳ הר״ש וכ״כ ב בתוספתא. כדאי׳ א״ח קרוס עליו קרס אס תחוב חץ אמר הוי

 כמאן. לא מתני׳ א״כ נראה לאינו נראה בין מפליג לא דתוספתא ול״ל ח ע״א. חולין ד מקואות. סיף ג עליו. א״מ והוי
 קיי״לן אנן דהא במלת, דק לא ברזל, של לחץ דומי׳ שא״ח אשה ברחס שעוה של טבעת בענין יוסף בזכרון ומ״ם ר״הפ. ולד ו

 מקואות סוף וער״ש ול״ח. שא״נ לחץ דומה מבחוץ נראה שאין בעומק הוא אס נ׳ ויותר לעץ. מתכת בין מחלקי דלא כרבנן
 לב״מ, ראוי בעינן דלא משוס ולאו א״ס, בפנויה ב״הס קלקי אמרינן דהא בב״הס החוצץ לדבר חיישינן דלא נשמע מ׳ מכמה של

 שדוחקת כיון אלא לב״מ ראוי צריך דב״הס משוס לאו חוצץ שפתיה וקורצת בב״הס, אחציצה קפדה דלא משוס אלא בעינן, דודאי
 עצס ושאני להסירו, עליו מקפדת אינה אס החוצץ למעוט בב״הס חיישינן דלא ראינו עכ״ל החיצון בשר מתכסה ביותר שפתיה

 בשעת להסיר דמקפדת דחוצץ הראב״ד של באצבע טבעת ושאני להסירו, מקפיד אדס דכל שנית טבילה רבי שהצריכה שני׳ בין
 מעוט הוי לקיימה, דעתה אדרבה להסירו תקפיד ולא תמיד לה שצריכה ברחס טבעת אבל ביוס, כ״ס אתרמי אי ורחיצה לישה

 א״ס, לכך מקפדת, אינה מיהו השתא מעפוש, לנקותו להוציאה צריכה אצלה שנשתהא רב זמן אחר שבאמת ואף עליו, שא״מ
 אזלינן, השתא בתר ודאי אלא מקפדת, ונשואה עומדת לנשואין אשה והא א״מ, דהשתא א״ח ב״הס קלקי אמרינן דבפנויה תדע

 שאין דב״הס הראב״ד לישב 150 דף לעיל כתבתי )וכבר החוצה. תצא ולא ברחס שעוה של טבעת שתעמד דרצתה הכא ומלש
 חוצץ דבר שיש אע״פי רוב ע״פי מ״מ לשס, המיס באו לא באמת אי דאף חציצה, בי׳ שייך לא מ״הח לב״מ, ראוי אלא לב״מ צריך

 נדחה, בימי הטבעת להסיר שדרכה באשה נ׳ אמנס עי״ש(. לבוא ראוייס ומקרי החוצץ תחת המיס שיגיעו הנמנע מן אין
 לפלוף ע״ד סק״י: מפאנו רמ״ע ח״ל להקל יש החיצין מבית לפניס הרחס בעומק הטבעת אס אך וחוצץ. עליו מקפדת מקרי

 תוך כגון לפעמיס מתגלה להיות שדרכו בחקוס אלא א״צ, לב״מ ראוי אפי׳ הגוף בחלל שהוא מה חשובה החוטס, שבתוך יבש
 והמחמיר מעכב, שאינו פשיטא הפצימי בחלל אבל יבש, לפלוף יהא שלא בפנים החוטס שפח על ליזהר ונכון והקמטים, וב״הם העין

 דרכו שאין ובמקום עדיין, יוצאת שאינה לפנים בחלל הדבקה לאפוקי קצת, יוצאח אלא צואה ואין החוטם בצואת אלא החמיר לא
 כל אלא מלתא תלי׳ בקפידא לא החלל מן לגמרי שהוא מה ועוד עציו, מקפיד אדם שאין בעינן לא ראוי אפי׳ לעולם להגלות

 ולא כטמון הוי טומאה דלענין וכיון בלוע, דהוי הטעם חציצה, שייך צא בחלל שהוא מה הרב ומ״ש עכ״ל. ב״מ טעון אינו עקר
שן להם שיש ונשיס עי״ש. ס״ד סי׳ בנו״בי בו שמדובר ראיתי שוב מקואות. סוף ר״ש כמ״ש חציצה בי׳ שייך דלא ה״ה מטמא
דרכה אין ואס מיס לביאת א״ר הזה שמקוס שני׳ בי׳ כעצם בטבילה חוצץ ודאי להסירה לפעמים דרכה אס הכי, דינא נמי תוחבת

להסירה, שא״צ ש״מ ומשחלפה, טבילה אחרמי דלמא ול״ח תוחבת בשן בשבח דיוצאת מהא שא״ר עוד וכ׳ בג״ט. וכ״כ א״ח להסירה
לטבול, תלך טרם שתסירס בשבת חיישינן לביתה בידיה לישא בחול אף שרגילה קטנים בדברי׳ דוקא כ׳ אשה במה ר״פ דחוס'

 תדע למקוה, שתבא עד להסירה תמתין טבילה אחרמי דאי למיחש, ליכא בידה ונושאה בדרך שמוציאה דרך שאין בשן וממילא
 בידה בחול להוליכ׳ דרך דאין כיון א״ו להסיר, וצריכה טבילה מחרמי דלמא ואמאי, מכה שע״ג באגד יוצאין אמרינן דבחוספחא

 דב״הס להסיר צריכה ודאי ט׳ מתרמי אי הא ואמאי שבאזניס במוך דיוצאין ממתני׳ ראי׳ להביא יוכל והי׳ ע״כל. ל״ג ביתה עד
 והאשה לתוכן אויר נכנס דבלא״ה זהב או עופרת לתוכן אומניס רופאים שמחיכיס חלולים שינים ע״ד ונשאלתי כדאמרן. א״ו רלנ״מ, בעי

 שמחמיר אדם בבינת וראיתי בטבילה? חייץ אי להוציאה, מאד מאד וקשה לעד מתקיים זה והעופרת בזמננו. ושכיח מאד מצטערת
 בשביל ואס חוצץ, לרפואה כוחלת ה״ג בשם י״ד ס״ק הש״ך ממ״ש ומיליה א״ס, לנוי שן ודוקא סוצץ לרפואה שהוא מה כל וכ׳

 דשריא ול״נ עכ״ל. להסירם סכנה משוס אלא שרינן לא ומארלאקקען לנוי, רפואה בין חנוק יש הרי א״ס, פורחות עיניה שתראה
 א״ס, בטבח ודס ורבב להסיר, מקפדת שאין לפי א״ח, ב״הס קלקי בפנוי׳ קיי״לן הא א״ח, נוי דוקא דל״ל השן, בסתימת לטבול

 להניסם דעתם אין עליהם הס ואס עליהס, אלה דבריס יהיו לא אם אף מקפידין אינן התם מה ק״ו והדברי׳ מקפיד, שאין מטעם וכ״ז
 מקפדת אינה דנקרא מכ״ש ממנה, יסיר אס עלי׳ תפל ופחד ואימה עולמית להניחה שדעתה הכא שא״ח, אמריכן ומ״מ עולמית

 ידוע הכא אבל ,,עלי למשא והוא לכחול ול״צ המחלה שתסיר תמיד מיחלת שהיא ה״ט חוצצת, לרפואה כוחלת ה״ג ומ״ש וא״ס,
 דאסרו והא עליו. מקפדת שייך דלא פשיטא הניחתו, כן וע״ד זו לסתימה צריכה ולעילם מחוליחו השן שיתמלא רפואה שאין לעולם

 ועוד בנד״ד. משא״כ המדולדלי׳ ובשר באבר וכן ממנה נסור סופו וגס שיסור מקוה דודאי ה״ט י״ד, ס״ק טו״ז המכה שע״ג גליד
 כיון אלא סכנה משוס לא מארלאקקען שער קליעת גבי המרדכי שכ׳ א׳ ולטעם השן בחלל בלוע מקרי סתימה דהאי סניף יש

ואס להסירם, גדול צער שים כיון בראשו חטטין שיש לאשם לאסור אין בנ״י הובא לסמ״ק גס בלוע, הוי בזה זה טובא דמהדקי

 י שמהר״ק



157 מהואות. הלכות האשכול, ספר
 שראוי שכן כיל א מרחצאות גורת משום ותטביל חרס כלי ע״ג תעמד לא אשה אמרו שהרי מרחצאות גורת משום שאוסר מי

 כחמי חמין במעיגות לטבול ודאי מרחצאות• כך טטהריו שאלו כשם חמיו ואלו אלו יאמרו שמא המקוה, להחם בר משום לאסור
 . . . ב מהן למעלה היא ומתני׳ בכלי, ב״א ע״י שטחטטין למרחצאות דומין ואין נובעין הקרקע דמן חוינו דקא מותר, טבריא
 כדרכן טובלין טבילות חייבי כל ד דתענית ובפ״ק גופו. כל בהם טובל טבריא חמי ג כ״ה ובס׳ ווחלין אפי׳ לטבילה וכשרי׳

 אינש אין טבילות וחייבי בצונן לאו אלא נינהו, שאובין איכא מי בחמין טבילה בחמין אליטא במאי, ה, בת״ב בין בי״הב בין
 טבילה לאו כשרים ט״ס במקוה אפי׳ שהוחמו מים ע״י טבילה אלמא ו, טבריא לחמי אלא נצרכה לא ב״ק חנא א״ר לא, אחרינא

 טבילה דפריך והא ח חסרת דודי חסרת עבדי אטר דרנב״י מהא ראי׳ ומביאין ז מתירין רבים אבל מרחצאות. גורת משום
 שנתמלא אחר חמין לתוכו שהטיל לתרוצי והו״ט ט, תחלה בכלי כשהכיאם אלא דא״א קאי, רובו אהוחם נינהו, שאובין בחמין

 ואע״ג — . . י להן אמר פ׳ ובירושלמי טבריא. ובחטי לה משכחת חמין כולו אפי׳ משני דעדיפי אלא עי״ב, והוחטו מישרים
 בטהרה שהפסיקה אחר בחי״ת טובלת אם אפי׳ בלילה, אלא טובלות אינן למעלה כמ״ש נינהו ובות ספק נשי כולהו דהאידנא

 מיהו אלא יב. כגו״ילג דהוי ואע״ג ותשמש ביום בשביעי אחריה תטבל בתה דלמא רא בתה סרך משום ביום לטבול אסורה
 בח׳ אף אונס ליכא ואי ח׳, ביום לטבול מותרת אחר אונס או בלילה נסגרים ששערים יג דאבולאי כההוא אונס דאיכא היכא
 כ׳ החפיפה ועקר בתה. לסרך למיחש דליכא הלילה קודם לביתה תשוב לא אם בח׳ לטבול יד מקיליו ויש הלילה, קורם ל״ת

 שבוי״ט, לילי תטבל אם כגון בלילה, לחוף א״א אם ביום חופפת טז* והלכתא ביום, ולא לטבילה סמוך בלילה טו רבואתא
 וטבילתה ו׳ ה׳ יו״ט חל אם וה״ה שער, השרת משום בשוי״ט לחוף לה שאסור כיון בע״ש, תחוף יו״ט חל מ״ש בליל אם וכן

 בשערה ובין בגופה בין החוצץ דבר עלי׳ יבוא שלא בינתים עצמה לשמור צריכה ודאי מיהו ביום, בשבת ברביעי תחוף שבת בליל

״״ .־,,ל

 כאן חשא״כ ויפלו שיחיבשו הטבע דרך וכן החטטין' שיסורו חיחלח פצחה דהיא החס שאני ס״ל, לא י״ד ס״ק בטו״ז שמהר״ק
 חותרת כסך של בשן ממ״ש תוחבת שן להחיר בפשוט אדס בבינח ומ״ש לעד. לעמוד ועשויה הסתימה שתסור מהוה שאינה
 דלא אשה במה ר״פ לחוס׳ לפיל כמ״ש כלל ראי׳ חזה ואין עכ״ל. שא״ח אלמא לצאח אסורה בטבילה שחוצץ דבר כל וקיי״לן לצאח

 בכך, דרכה אין זהב( של בשן כמו לה דמבזו חששה לא )אי בדרך שן להוציא אבל בידיה, לישא בחול שדרכה בדברי׳ אלא מיישינן
כ׳ שהר״אש טבילה בשפת להסיר א״צ אוזן נזמי שכ׳ נ״ח סי׳ ח״ג חשב״ץ דברי גס למהוה. שחבא הודם שחשלפס ל״ח להכי

טפחא בשבת שהר״אש ותימא עכ״ל הבנות שבראש חוטין כדין בהם לצאת אסורה היחה חוצצין היו ואלו לצאת, מותרת אוזן בנזמי
ביאתה קודם שחסירם למיחש ליכא וממילא בדרך שקלא לא בחול אך וא״כ בקשוריה מכוסות שהן למשלפינהו שטריחא לפי האמר

בהם, פולה טבילה למימר ואחו לכ״ח דדמי אצטבאות פ״ג לישב מרחצאות שדרך פרש״י ס״ו נדה א חוס׳. כמ״ש הטבילה לבית
 דוהא הראב״ד פי׳ כבר לא, נחי סילחא ואפי׳ דבפיתא, משוס לא, לי׳ ואמר מרחצאות, ג' משוס ר״כ סבר שס דקאמר אע״ג
 חטהרין שהן מוכין מי מהן למפלה דמהואוח, בפ״א ב מרחצאות. גזרת גס בהו אי׳ מק״ט כלים אבל מגבו, חק״ט דאין בכ״ח

153 דך לפיל פ׳ ק״ו חולין ג חמין. פי׳ לרמב״ס ובפ״מ והפושרים המלוחים המוכין הם אלו פ״ח בפרה קחני מוכין וחי בזוחלין,
שם דלחסקנא אפ״ג ר דטיבלין." פ׳ הרחב״ס אבל י״ח, ביצה חוס׳ אסור פכשיו ה י״ג. דך ד וכו/ רגליו שפל באבק יטבול לא בפנים:
 מדייק נינהו, שאיביו חמין וחדפריך טבילה, יש טבריא בחמי חודי כ״ע ח״ח מחויב, שאינו לחי שאסור בצונן אלא איירי לא ברייתא

שהוחמו דכשרה בחמץ ט׳ משכחת קאחר חדלא שם כ׳ חוס׳ אבל .מרחצאות ג' נמי היינו נינהו שאובין והאי בחמין לטבול דאסור
והכא כשרה, בכולו החשכה בצונן דלחא דיוקא ומאי פכ״ל ט׳ חהני לא החשכה פ״י אפי׳ שאוב דכולו להוכיח יש לבריכה, ונמשכו
איכא, חי בחמין ט׳ אחרי ולא שאובין שהם בזמן אלא המקוה פסלי לא חמין ס״ל חוס׳ אפ״כ בחמין? אסרו מרחצאות ג׳ משוס

בחמין לטבול דחוחר לדייק יש שחחיס׳ הרדב״ז כ״פ צונן, שהרוב כיון חמין נפשין אין ופי״כ סאה מי״ט יותר להחשיך שא״א כיון אלא
 שהומס או החשכה פ״י לחקוה חמין סאה י״ט שהביא בחמין דטובל לתרץ יוכל הי׳ דבחפניח י״ב חמורה חוס׳ וכ״כ כשרין, כשהרוב

מחיו, מצד אסור דאין ס״ל אלא ל״ג( במקדש כ״ג )וגבי חרחצאורז ג׳ ח׳ אסור דג״ז לתרץ דפחס פל פלה ולא ש״ב, פששיוח ט״י
ראבי״ה ו טבריא. בחמי יותר פשוט חרץ והחרצן החשכה פ״י בתחבולה דחקשן ס״ד דלא איכא, חי בחמין ט׳ דאחר והא

 חיס׳ פרשו וכך ר׳יח בשם פרושו 154 דך לפיל רבנו כמ״ש לחקוה מיס להמס יורות חסרת ס״ח נדה ח והחיס׳. וסמ״ג וריב״א
 בירושלמי כצ״ל: אולי חסר, י המשכה. מהני לא וברובו ט המקוה. להמס חחירין דחוס׳ שהבאתי כרדב״ז נמי מוכח ומזה ור״אש,

 עששיות רי״א תני׳ כש"צ, הצונן לתוך בי״הכ וחטילין מפי״כ חמין לו מחמין אסטניס או זקן כ״ג הי׳ אס דחנן אהא ה״ה דיומא פ״ג
 תולדת סברי ורבנן אש( ת׳ שהורתח )הברזל כאש אש תולדות אין ר״י סבר מכבה? והא הצונן, לתיך וחטילין מעי״כ מרתיחין ש״ב
 דמכבה ליכא נמי כבוי ומשום לר״י אפי׳ ש״ב בפשת ליכא מצרך משוס ל״ד יומא מסקינן דהא מ״הת דאסיר הכונה )אין כאש אש

 אש, אטו אש חולדת דגזרו צ״ל ופ״כ פטור ומשאצ״ל דשא״ח דס״ל ר״ש דר״י דרבנן ועוד דשבח סי״ב ערמב״ס פטור חתכת גחלת
 ומשני חמין? לו ויחס לר״י בירוש׳ פריך ותו התירו( לא חמין, פ״י דאפשר צריכה, שבות דאין כיון ולרבנן במקדש, דא״ש ל״ג ור״י
 לג׳ חששו דלא ש״ח חמין, לו ממחין דלרבנן כיון הוכיח דאשכול י״ל והשתא ע״כ. בשאובין טבל כ״ג ראינו אומר יהא שלא

 אלא תקנה שאין וכיון מרחצאות, מג׳ יותר חששו עשת בכבוי לשבות די״ל כ״כ, א״ר ודאי מיהו חמין. להטיל ומותר חרמצאוח
 ולמחר מבערב ש״ב עששיות מלבנין חולה או זקן כ״ג הי׳ פ׳ והרמב״ס במקדש. דא״ש משוס חמין התירו מאלה, א׳ על לעבור
 דחמין אע״ג לחמין עששיות ומקדים ורבנן ר״י דל״ס מבבלי כמשמע ס״ל במקוה, חמין מיס מערבין או ,במ שבות שאין בחיס אותן חטילין

 ש״מ שאג״בח, טעם נתן לא למקוה חמין במים אבל עששיות, על אלא זה כ׳ ומדלא בח', שבות שאין כדקאמר יותר מדוש דזה במשנה, שנוי
 נדה ז״י עליה עברה כבר שלה בשביעי כן תעשה אס שאך יב ועחום׳. ס״ז נדה יא שרי. למקדש חוץ אפי׳ פשוט היתר דזה קצת
 נדה טז ושאלחוח. רי״ך טו ר״ת. יד שה. יג אחריו. ימים ה׳ מתחילה ולמנהגנו הראי׳ ביום לספור התחילה לא ודאי שהרי ימים כמה

 ; ס״מ
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 דבעיג* א נדה בהל' כתב הספר )בליון: הלילה. את האר חשבנו יגיה וה׳ גופה. בכל ע״גא צ*יבה בלילה הטבילה והודם

 עונות שלש חכ״א אבל ור״ע דיש דברי זו א־״יו הניבה המדויקים בפפ*ים אבל כפר״שי, יה וניבה ב ב־בנן דקיי"לן עונות וי*ו
 *משכחת בהשכמה וי*ד עלה משה דאמר כ״אב״א בהשכמה ה' יהאי ישה“פ עביה בה' דאטר ס״ל בראב״ע ׳מבעים בעינן, שלמיה

 ו כצורתה המשנה ה בספר כתוב עוד ד. תלמידיו מגדולי כתבי וכך ג טבלי שבת וליל עינית ב׳ וי״ו וביים ה׳ ביום א׳ עונה
 דהוי טהורים, שבתוכו הכלים כל צר שפיו אע״ג טמא נמי הדלי אס •ש ועפ ,מהירים אלו מ־י והמבילם כלים מלא שהוא דלי

 תני׳ ח בתוספתא אבל בשפ״ה. מעורבין שיהא עד מעורבים המים אין ט־יר,' שהחיצין פיש טבל, לא יאס *, אהד ככלי
ועוד כשפ״ה, בפיו שיהא עד צדו על הטהו טהודין, שבתיכו כלים שהיא בל צר שפיו אע״ג למקוה השיקו בלים כלא קומקום

תני׳

אשכול יהל

 התירה לקבל הלכו כילה הבקר דבהיוח שבת ייס עד בטבילה המתיני לא -יראי ג י. פ׳ :בת ב .110 ־ת לעיל א ס״ס.
 גיהקו הי׳ שכה כ״ח יכחב דא״הט. יבפ״ה בעינו טעית דג׳ כראב״ע הלכה לרמב״ם בפ״מ יכך פ״ו בשבח הרז״ה כ״כ ד גח׳.

 במאירי מצאתי יכן עינית( ו' )בנוססט ׳:׳■ביי ::י רז״ה וכ״כ בי־ישלמי יכן רשב״א, ג' ישכן ג״ע, סכ״א אבל ידע, דיש דברי זי
 הלכה דבאחח בצפרא, בד׳ פרישה ועביד נ״ת היון בז׳ דאחר יוסי כר׳ ביי״ד פסקיט דלסימרא חצד א״מ מג״א דעת וכן

 ג״ע. אלא בטיק לא ילפ״ז ת״ח, זמן בתפלה כמ״ש נ״ת בסיר וביי״י טבלי ש׳ ובליל פרשו בשבח בה' דאתרי ורבנו כראב״ע
 יר״ע דיש דברי זו דיו אמר למה דלפרש״י הרחב״ס לשטח ראי׳ ייש כי. דס״ל רצת נ' הרמב״ס טל הראב״ד השיג שלא ותמה

 כרבנן ראב״ע בפשיט אמר לעיל יעיד יית־ ימריל בברייתא התחיל דהיא ראב״ע דברי זי ניד נרע לא למה יגרש, סכ״א אבל
 המשנה בחמלת שפרש ימה כראב״ע הלכה כ׳ דחקיאיח פ״ת הרע״ב גס נינהי. רבנן דתרי לימר ודיסק פרישה, עביר דבה״א

 ירד בהשכמה בגח׳ דחסיק בחר אבל בכ״מ, דרכי יס־ בהי״א בברייתא כפדרי הייני התשמיש, מייס ימרצח בב״ע די לראב״ע
 אוחרין אני האיך חצ״ד סי׳ מג״א חמישי׳ לרמב״ש ראי׳ רצח יעיד ל־אב״ע. שלחית עינית ג׳ בעינו פרישה עביד בה׳ לת״ד אפי׳
 נ״א יום בשבת תירה נחנה דלכ״ע בשבח יבסיי• הי׳ ה׳ בייס ממצרים שיצא• דפסס לכפירה, בנ״א הי׳ מ״ח מ׳ח, ייס לספירה בני״ן
 חסר שאייר לקביטחני מפרשים יה״ש חמיה. יחריצי שתא( בההיא מלא אייר הי׳ ט״כ הי׳, בסי" יי״י שבח שאמד )ולרבנן היא
 אייר הי׳ הפטם שבאיתד אע״פי ה,—ת בי שנתנה החי־ש ס יי טל ח״ת ייס יאומרי׳ בסי״ ביי"• סל טכ״פ שלני לכפירה ני״ז א״כ
 וכח״ש כ״א דה כדמוכס ירבא אביי ימי סיר ט־ הראי׳ ע״פי מי־ש כשר־ש• שהד יתכן, לא ׳־אי זה לספירה, נ״א ייס והי׳ מלא

 יהאתוראי׳ התנאי׳ יבימי לספירה, בנ״יי תליי דהכל יי״י ר״ה כדאי׳ בס"׳ בזי״י אי בסי" בה׳ עצרת לפטמיס ק״הס בהל׳ הרמב״ם
 יע״כ ח״ת, ייס שהיא בטצרת מדים הכל אלעזר ר אמר ס״ח פסחי׳ כ־אי׳ מ״ת לייס עצרת בי שחל ייס סשביהי ימי הקדמיני׳

 כרבנן קיי״לן אנו ע״כ אלא לספירה? ברא הי׳ מ״ת יהק״ל לספירה ני״ן טל אלא ח״ת ייס שטצרת אמד החדש יום טל לאי
 דת צ״ל ט״כ והשתא פ״ס. דך שבת כ־אי׳ לספירה ני״ן היין יי״ו שבח והי׳ ט״ש, בייש סל ממצרים שיצאי ניסן ולדדהי יוסי דר

 חכמים אבל ור״ע ר״יש דברי זי דין אח־ הרמב״ס יכגרסח טיניח בג׳ ר־י ימיכח בשבת בה׳ פלישה ועבד בשבח בפני סיון
 דבכל ח״ת יום דעצרת מודים הכל דדיו תלמידיה אלטזר ר׳ חאמר הפיר לספירה ט״ן הי׳ ירח שיים ימיכס עינית, ג' אחד

 בסיין ביי״ו הי׳ ח״ת דיום יפרש״י השלישי בחדש א׳ ביום רידן בעצ־ת ל״א חגלה הש״ס מסקנת ג׳ יכי לספייה, ני״ו היא הזמנים
 ישמשה וטבלה וספרה ייתר ולא ג״ט בטטיח והפסיקה כחס במצאה יסיטחי׳ רמב״ס טל לסמי־ יש יל־טחי כרבני. דקיי״לי דח
 כמ״ש בכתס לפחית הגאוני׳ דטח נ׳ יכן לבטלה, כלל א״ס פ״ז פליטת ידח דלראב״ד י״ב, הטי׳ כדאי׳ ולהפסיק לחזיר צריכה דלא

 הכלות ביד לחסות אין זי סברא ע״פי כ׳ ח״ב דת נדה ח־ישי )והתשב״ץ לפליטה לחיש איי ברגליה הלכה אס ילרחב״ן לטיל, רבנו
 ולא בג״ע, די ש״ז, דסיחר :כ׳ ולהרחב״ס בנד״ד( היא סניף ח״ח הכי חיי״לן ־לא יאת לבטילתי, ז״נ אחר לטבול דא נבטליח בחלות

 פ' הר״אש כמ״ש לפליטה עיד א״ס הדין ומצד היטב בא״ת בחמין לרחץ טה^ה בהפסק פ־רכן יעוד בכתם. שהסחיר מצאנו
 יצאו ה׳ דבירם מברייתא לספירה רא הי׳ דח״ח חג״א לקישי׳ ישיב מויארמס הצמהדץ *נוז בבס במטחי זצ״ל וחאאחד כיתים. בנית

 לאאמ״ו הרמזים )בספר לפניך חת אחל דאסל מגז״ש למשה עמדה כ־ שלס ייס ליהישע סחה שעמדה כשס כ״ה דבע״ז ממצרים,
 ה״ל: עמלק בחלסמת הי׳ דזה אי׳ אלי׳ דבי ותנא במדרש אבל סימן, במלחמת פרש ורש״י לפני־( ממה אעמיד דת אחל כתב זצ״ל
 זה אמר, יביע ליום יום זש״ה השחש, לי שעמדה מכאן אלא השמש, בא לא ייס איתי ט־ וכי השמש, בא עד אמינה ידי ויהי
 ברש״י וכן יהישט באזני ישים נאמר לב־ לי, שעמדה כשס חמה ל־ שתעמיד יה״ר חשה אמר יהישט של יומי שבבר חבה בל יומי

 שהוא סיון זי״ן שבת מ״ת ויום ה׳ יים הי׳ פסח יאס התירה, קבלת יבין חחצדס שיצאי פסח ביו היתס טחלק ימלסחת בחימש.
 אחד דביום כ״ט, רק היו לא החדש יחי ילמ״ד טחנק, מלחמת הי׳ ־באייר ס, י שלח ייס ט״ן רק היי לא מ״ת ליצ״מ רא ייס
 כדרכה תשצ״ג י״ב בכ״ט סביבה כשתה הלבנה ,אבל החמה, העמדת הי׳ שב־ בע״ז דאי׳ שטות ירס ארך והי׳ סחה שרעה לא

 חחיחיס ימים בטיק לספירה אבל תלייה, הנבנה בח־יש סדש דהחסלח כיין, א׳ יהי׳ נתסדשה אלה ימים בטיח זח" יכשעבר
 לספירת "ן נו ס יו אלא לספירה נ״א סיין זי״ן הי׳ לא ממצדס שיצאי בשנה ילדז למ״ח, פסח בין אמד שסהר נמצא וללה יום דהיינו
 לאיתי כתבי אמד ודפ״סס. בסיק וי״ו ביום היא דהשחא אט״ג ח״ת ייס לספירה ט״ן ביום השתא אמדק הפיר שלמים, ימיס
 מל הראי׳ ט״פי שהוקבע יקבז 'י^ר זכיי ייח׳ ייס סייז שדו השלישי בסדש מידן א׳ ביים רש״י מ״ש שחיבב מגלה סיף נט״א
 שנים דב אמר הלך שרד מינה כלבנה כימית האימר ט׳ בע-כין כדאמר בכיין, זי״ן אי ה׳ ביים ימטיט הריב עס״י בסק ביד

מ״ב. פ״ו ו יף ע/ ה ס״ח• דפסחיס האי לישב מספיק זה יאק אלדא. הילכין ובנדרים
ה׳. פ״ו מקיאות ר״ש כביאה ח שבתוכו. נכלים נמי ענתה לסיטן טבילה דהנחא מגי כ״ב חגיגה ן
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 וכמקוה שפ״ה, בעינן לא במעין אלטא כ״ש. ובמעין שפ״ה צריכה לטקוה והשיקה כלים מלאה שהיא עריבה ברישא שם תני׳
א(. מתני׳ לפרושי בברייתא תני במתני׳ דשייר מה טובא ומצינו למעלה, הכלי פי אם לא נמי

אשכול נחל

 מלאה ערבה רז״ל מתוספתא ראי׳ אין ולענ״ד מנ״ל. ר״א סנה לא רבי דאס סס לפרש״י ספיר אתי לא דזה ע״ב וי״ו ביצה ע׳ א
 למקוה הסיקו כליס מלא קומקום וכו׳ טפסים ד׳ גדול בכלי ב״ס בסס רי״א סהוא כל ובמעין ספ״ה צריכה למקוה והסיקה כלים

 על מטה אינו סאס ערבה גני נמי מסלק לא למה וקשה כספ״ה, סיהא עד צדו על הטהו טהורין, הכליס צר ספיו אעפ״י
 פיו אי ולהכי טמא נמי שהקומקום איירי וסיפא שפ״ה, גונא בכל וצריכה טהורה סערבה איירי ריסא ודאי אלא בב״ם, די צדה

 דבמסנה ל״ק, נמי בכ״ש, די במעין תני׳ דבתוספתא והקוסי׳ וש״ע, רמב״ם פסק וכך שפ״ה, צריך הצד על ומטהו די, בכ״ש למעלה
 א״כ אלא ומלשון ד׳, פ״ה כדאי׳ כמעין דינו והיס כשפ״ה, נקובים היו אא״כ בהן מטבילין אין שביס והתיבה השדה תנן פ״ו ה׳

 אילא ר׳ בין איכא מאי וטרי שקל כ״ב באגיגה ועוד אתוספתא, פליג דמתני׳ אלמא משפ״ה. בפאות היתר נמצא דלא משמע
 מעין לימא שפ״ה, בו שאין בכלי יטביל שמא גזרה דאמר רבא ונין אציצה משוס כלי נתוך כני טונלין אין דלקדש הטעם דאמר
בג״ט. האחרון ישוב מצאתי שוב מאלק. לא דגמ׳ ש״מ שפ״ה, צריך דלא ביניהו איכא

 דף נדה תו״ס וכ״כ היא ר״ה דעזרה ממש, ודאי צ״ל אין נגעתי, שלא נרי אולין ריש דאמר הא המאנר כ׳ 143 לדף הערה
 משוס רואין אאריס דצריך בתנו נ׳ באולין והתום׳ ? מספק ליטהר רואין, אתרים נעינן למה דנשייליה קמן נליתיה א״כ וקסה ה׳,

 רוב ל״ז ינמות ע״פי ונ״ל ודאי? אין נרי דהאי תי״ס ומנ״ל נגעתי, שלא נרי לומר צריך נמי נייסליה אס א״כ נגע, פעמים דרוג
 נוגעין רוב וה״נ ספק. והוי רונא איתרע הוכר מדלא והאי ימיה לשליש נכר עוברה ל״ט היולדות ורוב ל״ז ומעוט ל״ט יולדות נסים

 ואף נגע שלא ברי אצ״ל כאן הוא אס לפיכך ספק, והוי רוב אתרע הרגיש שלא וכל סנוגעיס, מרגישים הנוגעי׳ רוב אבל בבשר,
והרגיש. שנגע אמר הוי הכא הוי ואי נוגעין, דרוב אזלינן בת״ר בדליתיה, אבל שנגע, הרגיש שלא כיון טהור בספק

דיומא. מענינא גרגרים ב׳ אכתוב אלאה היריעה תשאר שלא וכדי לפ״ק. תרכ״א לר״ה סמוך בעהי״ת ראשון אלק נשלם
 ראשונות דתקיעות כה״ס לפי׳ ובין תרועות כג׳ תקיעות ו׳ שעור רמב״ס לפי׳ בין תרועות. כג׳ תקיעות שעור ר״ה סוף

 דג׳ דקמ״ל ונ״ל תרועה, כאצי ולרמב״ס בתרועה, תקיעה שעור למימר לי׳ סני וכי קשי׳ בתרועה לפאות תקיעה ושעור קאשיב
 דאתקין הא האי רב בשס מ״ש ע״פי ונ׳ .לאשמועינן צריך נמי דדרבנן ממתני׳, נשמע לא זה ל״ד בדף כתנאי ולא מה״ח תרועות

 שנא המנהגים להסוות רק התקין ולא לתרועה, יצא ביאד ב׳ וכן בגנא וכן ביליל דמה״ת ספק, מ׳ לא תש״ת תשר״ת בקסרי ר״א
 תהי׳ התקיעה דעכ״פ כ׳ והר״ן התרועות. מן באיזה יוצאין והיו זה, שנוי הי׳ המשנה נימי שכנר ונ׳ וכו׳. תורות כב׳ יראה

 המשנה פרוש וזה ותר״ת. תש״ת משל ארוכה דתשר״ק תקיעה זה ומטעם המשכה, לשון דוהענרתס בתרועה ארוכה לפאות
 כמין לפאות שתהא לשער צריך תמיד תרתי, או גנא, או יליל שהתרועה נין תרועות, ג׳ כמין ר״ל תרועות, כג׳ תקיעה שעור

 יאריך שלא להורות תרועה כאצי תקיעה ולא תרועות ג׳ נקט תרועות כג׳ תקיעות שש שעור פי׳ ולרמנ״ס סחוקע. התרועה
דמפורשת. עקר דתרועה וטעמי׳ וכו׳, יליל מאני יליל אס שתוקע, ממין תרועה, מאצי יותר

 ארצכם בכל ד״ש יה״כ תקיעת ללמד אלא לאדש בעשור ומת״ל יה״ב שהוא יודע איני לאדש בעשור שנ׳ ומשמע בהר פ׳ נת״ב
 ותרץ מיותר? כתיב דבחרי׳ ויה״ב לאדש בעשור כ׳ דברישא הכפוריס, ביום ומת״ל דהו״לל המפרסי׳ נתלבטו ר״ה. תקיעת ולא

 צריך הוי וע״כ לאדש, יו״ד באיזה ידיענן לא לאדש, בעשור אלא ביה*כ, כתיב לא דאי ביה״כ מת״ל למפרך מצי דלא הגדל אאמ״ו
 זה האמור ליתן לגז״ש מיותר אינו השביעי באודם וא״כ לאודש. יו״ד באיזה שנדע כדי לאדש, בעשור השביעי באודש למכתב

 באדש למכתב מצי לא לגז״ש, השביע? באדם האי מיותר להיות שצריך וכיון ל״ד, ר״ה כדאי׳ ובו׳ תרועות ג׳ ללמד זה בשל
 ראמנא לכתוב פריך להכי לאדש, עשור באיזה לאוריי צריכי מצריך דהא השביעי באדש מופנה הוי לא דאז לאדש, בעשור השביעי

 ופריך לאדש, בעשור כלל לכתוב ולא לגז״ש, אלא השביעי באדש צריך ולא הוא, אימתי ידענא דיה״ב הכפוריס, ביום השביעי בחדש
לאדש, בעשור וחח״ל שסיר


