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ספר

האשכול
יסדו

 מנרכונא זצ״ל אב״ד יצחק כ"ר אברהם רבנו
זצ״ל הראב״ד של ורבו חותנו

 אשר ומגרעות מחשכים השגיאות סיגי מכל וטהרתיו הרעיון, ועומק שכל בשום והגהתיו נושן 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 1
 המחבר ותכונת תולדות בו הודעתי מבוא, הקורא לעין פתחתי ח״א הספר ובראשית

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

זצ״> אויערבך אברהם מו״ה החסיד הגאון בלאא״מו בנימין צבי
יע״א. האלברשפאדט ק״ק פה הקדש משמרח שומר

שני חלק
 הזלה, יולדת, מילד, ציצה, תפלין, מזוזה, והפטרות, והפרשיות הסדרי׳ סדר הל׳ בו, לקרות בין עשיתו בין ס״ת הל׳ פורים, חנוכה, ת׳יב, תענית, ושני, חמישי שני דלכות בולל

 מילה נפש, פקוח המה, ניוול באסורין, נאטמת סת״ם, שני, יו״ט החדש, קדוש תענית, בעגיגי זמניות חקירות אליהם ונלוו כדן. טומאות אבלות, קטן, מוער הבן, פדיון גרים,
 האסורים מאכלים וכל וטרפות שחיטה הל׳ כולל ע£י שלי חלק קרוב בזמן יצא דרכי ד׳ וברצות בפפ״דט. היהודים ברחוב חביבין דבר על פ״י בעל ותשו׳ גירות

—־ וציקה• דרבנן הלכות ההורה, שעורי נ׳יוש, הפרת הקדש, המועדים, כל הלכות ערובין, ע״ז, הקן, שלוח כהוגה, מתנות חלה, כלאים, ערלה, זתערובתיהם,

לס״ק. תרכ״ח האלברשטאדט,
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חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר
 כיון למים, לכו צמא כל הוי שג׳ תורה אלא מים אין אמרו רשומות דורשי מים, מצאו ולא במדבר ימים ג׳ וילכו א תניא אי

 וטפסיקין בב׳ וקורין בשבת בא׳ וטפסיקין בשבת קורץ שיהיו ותקנו שביניהם נביאים עמדו נלאו, הורה בלא ג״י שהלכו
 ותקן עזרא ואתא פסוקי ג׳ גברי לג׳ תקן משה ב ואטרינן תורה. בלא ג״י ילכו שלא כדי ע״ש ומפסיקין בה׳ וקורין ובד׳ בג׳

 דאתא דשכיחי ובה׳ בב׳ דנין שיהיו נטי ותקן ג קרנות יושבי מפני בשבת בטנחה קורין שיהיו נטי ותקן פסוקי ויו״ד גברי ג׳
 ה שם שחרית שבת שמפסיקין ומקום החשבון, מן להם עולה ואין בכסדרן קורץ ד מנחה ובשבת ובה׳ בב׳ בספרא. למקרי
 ורואה פותח אומר יהודה ר׳ דר״ט, וקורא ופותה וחוזר ומברך גולל ו ורואה פוחח ת״ר הבאה. ובשבת וה׳ ובב׳ במנחה קורין

 ואין פוחתין ואין ג׳ קורץ מנחה ובשבת ובה׳ ז בשני כר״י. והלכה באורייתא ברכות כתיבי דלא ידעי דכולהו וקורא, ומברך
 ,ופ פסוקי, מיו״ד פוהוזין ואין וישראלים, לויים כהנים כנגד ג׳ והגי ולאחרי׳. לפניה מברך בתורה והחותם והפותח טוסיפין,

 יו״ד כנגד ולחד ט, לחד ב״הכנם של בטלנים יו״ד כנגד פסוקי יו״ד וחני ח. ענינא דסליק שאני ט׳ אלא בה דלית עטלק
 אתם גם והשיב דשבת, מוסף בס״ת בשבת קרינן לא למה הגאון נשאל נ"הע. שבהם מאמרות יו״ד כנגד ולחד דסיני, דברות

 יאמר זה יא במקדש בכ״י שאמרו דברות יו״ד קריאת י ערבו למה יאמר זה הדבר, יאריך בכך קדמונים שתקנו מה טקנטרין
 התמיד. פ׳ בב״וה קורין אין ולמה בס״ת, בכ״י קורץ אין לטה יאמר זה יב במעמדות בכ״י שאמרו בראשית ,ט עזבו לטה

 יד טעם כתבנו וכבר עכ״ל. יג בעדיות כדאי׳ לשנות ואץ ובטנין בחכמה הדורות גדולי שתקנו טה להתנהג ועלינו
 ביום ובו לנעורת כאש לחלום תענית ריפה לא חלום תענית אבל טד, ופורע תעניתו אדם לווה אריא״ר ... ט' ובברכות

 אסור אחר תענית אבל חלום בתענית רבנן מפרשי שנה ע׳ של ג״ד לו קורעין בשבת בתענית היושב יד ודאמרינן בשבת. ואפי'
 לעגץ לא אבל לבד חלום תענית לענין אלא שטעתא להא דליתא האי רב ופרש יט. ובירושלמי יח בפסחים כדאי׳ להתענות

 הוי פורענות בו יש ואם פורענות, בו אין הוא טצוה שאם ופורענות, שכר לו שיש דבר שאין כ שבת עונג מטנו ונפרעין חוזרין
 ומפרשי בסכנה, שהוא מפני בכך תלוי שלבו ולטי ביום ובו לחלום אלא תענית הותר ולא עונג טצות בו יש ושבת בעברה, מצוה
 תענית יפה אדם, של בלבו גם ומושם דקיי״לן כיון ביום, בו בתענית ליתב שבת בליל קשה חלום שרואה אדם של עונג רבנן

 עונג אין ג״ד, שנקרע לבו ומשים וכשטתענה הפחד, טפני טתענג ואינו היום כל ודוח יושב מתענה אינו ואם לנעורת, כאש לחלום
 ו מטו ונפרעין חוזרין דאטר הא אבל ושתיה, אכילה במצות שלא עונג שהענגתו לתעניתו, תענית ליתב רנב״י אטר וכי מזה, גדול

ליחא
אשכול נחל

 תקן משה הרמב״ם וכ״כ נביאכם יהיו אם כח״ש דורו לנביאי הראש הי׳ משה שביניהם נביאים כ׳ דברישא אע״ג ב פ״ב. ב״ק א
 וידבר דחגלה ספ״ב במשנה זו לזקנה וכמין ב״וה( גס לזקן עזרא רי״ף הביאו בירושלמי )אבל כבבלי מנלזה שבת הוסיף ועזרא

 נמי והיינו וכו׳ בכסלו פ׳ הלכות יום של בענינו ודורשין שואלי׳ שיהיו לזקן משה מגלה וסוף בזמנן, קורץ א׳ כל שיהיו ה' א״ח חשה
 פסתים כדאי׳ קודס יום ל׳ הלוג בהלכות ש״וד שיהיו תקן אסרת ותקנה תכ״ט, מג״א כמ״ש עצמו ביום הנסים מענין לקרות

 אין זכור מש׳ תיץ י״ג ברכית חוס׳ שכ׳ משוס ואי ק״הת? תקנו משה אתר שביניהם נביאים שה׳ בב״ק ת״ת על תמה ואני ו׳.
 תענית ע״ט, ויבמות תקנות, כמה תקן משה ל״א שבת וע׳ דרבנן, תקנתא אלא הוי לא נמי תקן משה אס אף מ״הת, קריאה

תרפ״ה סי׳ הב״ת להשגת כלל מקום אין להכי ח״הת, שהם ס״ד וכי אבלות, וז״י משתה ז״י תקן משה דכתובות פ״ק וירושלמי כ״ז,
כתובי כבר משפעים פ׳ רש״י וכ״כ כתובות היו הפרשיות רוב משה, בימי נשלמה לא שהתורה משוס ת״ת עעס ואס החום׳. על
אין וגס תסר בספר לקרות דאסור מסים ואי המועדים, פ׳ כתובות משה פטירת קודם רבים וימים מ״ת קודם בראשית ס׳

תקן בב״וה באו ולא השבוע ימי כל בתנות היושבים לאנשים ג ם׳. גטין חוס׳ כמ״ש תורה שנשלתה לאתר דוקא פ״פ, כוחבין
 שם ה ל״א. מגלה ד שיתה. בדברי ועוסקין העיר בקרנות ויושבים בב״המד עיילי דלא לאנשים פי׳ וערוך יחרה. קריאה
 יו״ד כנגד אמר ר״ל נמי התם וגרסינן כ״א מגלה ט עומד. הקורא ר״פ ירושלמי ח כ״א. שם ז שס*ל״נ. ו כר״י. והלכה
 עזבו. צ״ל י לכאן. שייכות אין ובאמת לכאן, המעתיקי׳ הכניסו ל״ב דף שמר״ה ונ״ל ל״ג. ורי״ף ורבנו חיליס, בס׳ הלולים

 פ״א. יג דתענית. רפ״ד יב הגבורה. חפי אינה התורה שאר שאומרים המינין תערוחת מפני הטעם אי׳ י״ב בברכות יא
 תקס״ת וע״ס י״ב, חענית ט! דברות. יו״ד בכ״י בצבור קורץ שאין הטעם י״א ק ס" כמ״ש וצ״ל תסר טו .7 דף א׳ בתלק יד
 ף עד אפי׳ דתענית ספ״ג יט עונג. לש׳ וקראת דכ׳ ס״ת יח ל״א. ברכות יד ללוות. יכול לא זה יום כעין שהוא מה כל

 ליתיב תקנתיה מאי שבת עונג דין מחנו ונפרעין תוזרין אעפי״כ שנה" "שבעים אתר כתוב ל״א ברכות בגוסתנו כ אסור. סעות
 דברכוח נוסתחנו מביא דשבת פ״ק והרי״ף וכו׳ ונפרעין תוזרין בשבת ת״ת המתענה על דלא הגאון נ׳ וע״ז לתעניתו, תענית

 בבלי מביא שבברכות תמוה וקלח נוסתנו. מביא י״ב בתענית אבל בשבת ולא בברכות לא ונפרעין תוזרין הביא לא הר״אש אבל
 הביא לא שבח דין מקום ושם י״א ובשבת לתעניחו, תענית צריך מביא י״ב בתענית וגס תענית, למיתב וצריך ונפרעין תוזרין
 למיתב וצריך גורס ח״מ בשבת, ת״ת על ונפרעים תוזרין גריס דלא אע״ג משמע הגאון ומדברי לחיחב. )חך ולא ונפרעין קוזרין

 דלדידי' כיון תענית צריך למאי וצ״ע א״וש, בחצות השבת את התענג שלא מטעם וכו׳ רנב״י אמי וכי כימסייס לחעניחו תענית
בתעניתו 1 ח״ב



חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר 2
 דא״א הלום בתענית ... ב תענית דבשאר ואע״ג דמי, ושפיר בתחנונא תענית ותפלת א ... עכ״ל כדפרישינון עקר כל ליתא

 על מברמן מאימתי — ג. בשבת ואפי׳ ביום ובו לנעורת כאש לחלום תענית יפה אמרו שהרי עננו מתפלל מאתמול בקבלה
 גשמים ירדו ולא ן מרחשוי י״ו הגיע . . והשומע ו. מודים *שמברך ה לעיל פרשנו ד כלה לקראת חתן משיצא הגשמים
 תענית גתרין אין בצבור אבל ביחיד, ודוקא ופורים וחנוכה בר״ח ומפסיקין ושני וחמישי שני רבנן והיינו מתענין יחידים התחילו

 על מתענה שהי׳ הרי ט ת״ר ה. מפסיקין אין ח"ופ בר״ח ופגע א׳ יום אפי' צרה על להתענות התחילו אם אבל אלו ביטים
 יב ההולך יא. ישלימו לא חצות קודם ונענו התענו י שאמרו הקילו ובצבור ומשלים; מתענה ועברה, צרה על ונתרפא, חולה

 שכח יג. עמהם מתענה זה הרי שטתענין למקום מתענין שאין ממקום ומשלים, מתענה וה הרי מ׳/ שאין למקום שמתענין ממקום
 ממות, ברעב פדך שג׳ ממיתה נצול רעבון בשני עצמו המרעיב וכל בעצמו. עדונים ינהג ולא בפניהם יתראה לא ושתה, יאכל
 בוטן טו ת״ר רעבון. בשני מטתו לשמש שאסור יד למעלה כ׳ כבר משונה. ממיתה נצול רעב בשני עצמו שהרעיב מתוך

 צבור, בנהמות יראה אל ט״הצ שפרש פ׳ ואומרין ראשו על ידיהם מניחין לו הטלוין מה״ש ב׳ הפורש יחיד בצער שרוי שצבור
 ושמחה ששון הנה אומר: הכתוב עליו כן עשה אם עלי, ושלו׳ ואשתה ואוכל אלך אדם יאמר אל בצער שרוין שצבור ובזמן
 במדת אבל ין בינונים מדת זו תמותון, עד לבם זה עון יכופר אם צ׳ ה׳ באזני ונגלה אחריו כ' מה טז צאן ושחוט בקר הרוג

 עם עצמו המצטער וכל יט צדיק נאסף הרעה מפני כי וגו׳ לב על שם איש ואין אבד הצדיק בתרי׳ כ' מה יח אתיו כ׳ מה רשעים
וישראל הואיל אמר אלא עליו, לישב כר הי׳ לא וכי תחתיו וישימו אבן ויקחו שג׳ במשה מצינו שכן צבור, בנחמת רואה הצבור
מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן כי שג׳ עליו מעידין ביתו אבני בי, מעיד טי אדם יאמר ושמא בצער, עמם אהי׳ אני אף בצער שרויין
 הכי דייקא נוסהא מיהו כא זא״ז ימים ב׳ גרס דלא מאן איכא זה, אחר זה ימים ב׳ תענית שקבל יחיד כ ועירי אמר יעננה.

 קבל כלומד תענית, ת׳ מתפלל אין בתעניתו לן כג, תענית ת׳ מתפלל למחר הלילה כל ושתה אכל אפי׳ כב, יחיד ומדקתני
תענית וכל מבע״י. קבלו שלא כיון ת״ת מתפלל אין כד בתעניתו ולן נמלך שלאחריו ובליל יום אותו והתענה א׳ יום תענית
במנחה, מקבלו אמר רב צום. קדשו שג׳ תענית אינו מבע״י קבלו שלא ת' וכל תענית שטיה לא כה חמה עליו שקעה שלא

 מקובלת* התענית ביום תפלתי שתהא יה״ר יחיד בתענית אהא מחר אומר במלאכתו שעוסק אף מנחה להתפלל שיתכן בשעה
 להגאון הלכתא והכין מסתברא דשמואל כותי׳ יוסף רב ואמר כו תפלה בשומע אלו דברי׳ שכולל מנחה בתפלת אמר לשמואל

 שתענני יהר"מל למחר, תענית קבלתי יאמר אלא כה הזה התענית בצום יאמר לא תענית המקבל בתשובה כן. אחא ורב ר״יצ
 לה אין א׳ יום על ומקבל בשבת ואם תפלה, שומע ברוך ויחתם תפלה שומע תוך יכלל בחול הוא אם בצר. לי ותרחיב בקראי
 יש ועדיין מיא למשתי ובעי ושתי, ב״המז ומברך ת״ב בערב סעודתא דפסק לבתר האי, רב נשאל התפלה. אחר ואומרה חתימה
ואח״ב ב״המז שמברמן המנהג המים, אשתית הפסקה אצל ב״הטז ענין מה והשיב בעי״ב? וכן לשתות מותר אי ביום, שהות

שותז אשכול נחל

מאץ אלא ונפרעין, מהרין ל״ג נמי בראשית פ׳ ובשאלחות קושיחו. מישבי׳ צ״א ב״ק וחוס׳ כלל עברה נצוץ בו אין בשבח בחעניחו
ה״ה ה״ג דברי ע״פי ומלאחיו מסר, א מ״לתע. ליתב ארנב״י תקנתה ש׳ עונג עבד ולא מלמא בעול משוס בש׳ בתענית דיחיב

אלא לעצמו ברכה קובע שאין תפלה בשומע ע״ב( י״א תענית נקראת כך )עננו תענית תפלת מתפלל ת׳ שקבל ימיד תענית:
לרצון ניהיו ומוחם עננו אומר חמנונא ואומר שלו' שיס מסיים כד תפלה בשומע אמר ולא אשתלי ואי ע״ב( י״ב בתענית )כך ש״צ
 תענית אינו מבע״י קבל שלא וצ״ל מסר ב דמי. ושפיר בחמנונא אמר תפלה שומע דליכא בשבת בתענית דיתיב והיכא א״פ

 שס רמ״א ולמ״ש כקבלה, הוי עלי׳ רמז דמשמיא כיון הטעם תקס״ב לטו״ז ג .ר״אש ועי' י״ב תענית עננו, ולהתפלל נדרו ידי לצאת
 מרמב״ס כדיר ס ו בי בו קבלה בעי נמי שעות ובת׳ בד״מ כמ״ש שעות תענית דהוי מידי עננו מת׳ מבע״י קבלו בלא אך< תענית בכל

 לנגדה. ובולטת אמרח יוצאת נופלת כשטפה פרש״י ו' תענית ד מקבלו. ממלומו דכשייקץ ניחא בלא״ה י״ג ס״ק וטו״ז וב״ח לבוש
 מפי כששומע ולא שיורדין כשרואה אלא לומר יכול אינו טפה ע״כ מודים דנרכת לומר שבא ונראה מסר ר .52 דף מ״א ה

 ירד תענית * נ״ט. מברכו׳ הרשב״א וכ״כ ה״והמ ובשותפות שהחיינו, מברך לו יש כששומע, מברך אינו שדה לו אין אם לפיכך אחר,
 אינו לרמב״ס אף 49 דף במ״א )ועימ״ש וש' משחה יום ביה כ׳ לא מועד אקרי דר״ח דאע״ג ופרש״י וי״ח ט״ו שם ח ולהלן.

 מועד איקרי לא שפורים כיון כ׳ ותי״ט פ/ משאר כן ול״מ ספ״ג. ערובין רש״א ע׳ י״ח חים׳ וכ״כ משחה יום דכ׳ אפורים קאי דלא משמע מ״הת(
 עבר דכבר בירוש׳ הטעם ישלימו, מצוח לאחר יא חקס״ט. עמג״א כר״אש משמע ע״ב וכ״ה י״ט שם י יו״ד. תענית ט משיב. לא מ״הת

 כ״ה. מרש״י נראה וכן בתענית התחילו מקרי זה זמן וכשעבר י״ב, כסחים לת״ח אכילה זמן שעות דבוי״ו משוס או בתענית היום רוב
 המחלוקת מפני יג פשיטא. דא״כ תענית שקבל דמיירי ול״ל לעירו, לחזור דעתו אי עלי׳ מיובא ורמי בעירו תענית שגזרו ומיירי יו״ד שם יב

 ישעי׳ מדת, ממר כי יין ושתית בשר אכל מסר: טז י״א. תענית טו .61 דף מ״א יד בצרתם. עצמו להשחחף שצריך ועוד
 מוחא יהונתן כפי׳ נראה יכופר לא תמוחון עד הב׳ ומ״ש חיים, בעודנו נשמח כחגים ימיהם כל עושין ע״כ ממות שיראים ין כ״ב.

אין גמורי׳ רשעי׳ יט נ״ו. בישעי׳ עפרש״י מאד יוחר גדול ממר יום כזה והי׳ שכר ונסבאה יין אקחה מסר: יח לע״הב. תנינא
רש״י כא ויקהל. ושאלחות ר״מ כגרסת י״א תענית כ לב. על שמו לא צרה בעת אף שמחתן נדלה יום ובכל ממיתה יראים
 משכמת נמי בצבור יחיד קחני למה חוס׳ תמיהת קשי׳ עננו, מ׳ למחר בלילה אכל אפי' תענית שקבל ימיר דלגרסתס כב וחוס׳.

 בס״ב להתענות קבל אי משמע זה ומדיוק בצבור משכמת דלא ניחא זא״ז ימים ב׳ איירי אי אבל משחשכה, שאוכלין תעניות בג׳
 משכמת נמי בצבור יחיד קחני למה הק״ל דאלת״ה רמ״א( מהגי ולמנהגנו מסופק )והר״אש א׳ קבלה מהני לא רצופין שאינס כיון
 צאת והיינו י״ב שם כה לממרחי. גם והתענה כד ראשון. יום בערב שני יום של תענית קבל דכבר כג ראשונית. תעניות בג׳

התענית שבקבלת שאלתית מדעת לאפוקי הכוונה כח ויקהל. פ׳ כד חפלה. סיום אמר ולרש״י ושאלחוח ר״ח דעת כו הכוכבים.
התענית שלפני ביום עננו נזכר לא כ״ד דבשבח עליו ותמהו עהג״א בתענית אשב למחר כי תעניתי צום ביום עננו ה׳ עננו יתפלל

ובזה



3 הדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר
 כל אותו אוכל ב״המז אחר דבר לו גודמן שאם אלא עוד ולא בעי״ב, בין ת״ב בערב בין ביום שהות שיש ומן כל מים שותין
 שינת ישן אם ע״הש, שיעלה עד ושותה אוכל מתי עד א ת״ר הכי: בפרושו ר״ח וב' כתורתו. אחריו ומברך ביום שהות שיש

 אבל התנה, שלא והוא אסור, ועומד ישן ב ירושלמי אוכל, שמתנמנם אע״ג תיר ולא תיר נים, ולא נים אבל אוכל, אינו תרדמה
 שפוסק ובתענית ואוכל, עומד שישן אעפ״י לאכול, ודעתו סלק לא אבל יאכל, לא וסלק גמר תענית לגבי וקיי״לן מותר, •התנה
 לומוג? כנישתא ריש אתא רבה, צוטא בערב לנציבין דאול ג דריב״ב הא כי השמש, שיבא עד ואוכל חוור שפסק אע״פי מבע״י

 ד, ובסופה עטיה, אזיל עלואי, אשגח לא רבי האי אינשי נימרי דלא ד עלואי אשגח לי׳ אמר לי׳, ופסקי אכלי כבר לי׳ אמר
 והגאון ר״ח. עכ״ל אכיל דפסק אף ש״ט וכוס, כוס מכל ושתה ו פס חד תבשיל מכל ואכל פתות חד עגול מכל אכל אמרין

 ועמד גמר איתיביה אוכל, אינו גמר אבל לאכול גמר שלא ל״ש רבא אמר ע״הש, שיעלה עד ושותה אוכל מתי עד ת״ר כ': רי״צ
 התם אוכל וה הרי ועמד ישן איתיביה אוכל, אינו ישן אבל ישן שלא אלא ל״ש דאטרי איכא ז, סלק שלא התם אוכל, הרי

 אפסק 4ול טדכר. לי׳ טדכרי וכי סברא להדורי ידע ולא ועני לי׳ דקרי תיר ולא תיר נים, ולא נים אר״א דמי חיכי במתנמנם,
 בין הלכך עבדיגן ולקולא הוא דרבנן דאסורא ועוד בתרא כלישנא הלכה ש״ט מתנמנם, לפרושי דטרח לג׳ ומדחזינן הלכתא בי׳

 סלק לא ואם יאכל, לא וסלק גמר אם הכי דכתב ואיכא דילן. סברא הדין ע״הש, עד ושותה אוכל ישן לא אם ל״ס בין סלק
 חוור שפוסק אע״פי דאמר לגאון חוינן מבע״י שפוסק ובתענית קטא. כלישנא אתי והאי ואוכל, עומד שישן אע״פי לאכול ודעתו
 לענין ח כדאטרינן ולטישתי למיכל לי׳ איתסר קבלה, אבל לתענית, עלי׳ קבל דלא היכא טילי והגי השמש. שיבא עד ואוכל

 אית למיכל לי׳ דאית והיכא לטשתי. ואסור עלי׳ קבליה ומן דאמר כיון לי׳ ושתי עלי׳ מברך ליעבד היכא בי״כ הכוס על זמן
 אהא מחר הכי: ליטא תענית שקבל ויחיד ט ז״ל הגאון כ׳ וה״ג מיא, אפי׳ למשתי לי׳ לית למיכל לי׳ דלית והיבא למשתי, לי׳

 ר״א דבי דרבנן ואסיקנא הסנדל. בנעילת ואסור עלי׳, קבל צבור תענית שמא חיישינן הכי אמר לא דאי י יחיד בתענית לפניך
 אסורין ויהיו מבע״י שיפסיקו ת״צ עושין ולא יב לטטר כ״כ צריכין היו שלא בבבל ודוקא הלכה, וכן יא כאורחייהו סיימו

 אחרות תעניות ג' גזרו ב״ד נענו ולא אלה עברו יג ומתני׳ ת״ב. אלא ת״צ להם ואין המטה, ותשמיש ם׳ נעילת וסיכה ברחיצה
 — ת״ט. השטים למטר שג׳ לגשמים מאד צריכין שהיו בא״י דוקא וכו׳ ובנ״הס וברחיצה במלאכה ואסורין מבע״י ושותין אוכלין
 קבל ושתי׳ אכילה מדקאמר כלום, ליבלע דלא לאזדהורי וצריך טר רביעתא עד וכמה? יד כלום בכך ואין טועם בתענית השרוי

 האי, רב וכ״כ בעלמא הגאה אלא היא אכילה לאו טעיטא אלמא מתהניא, וקא עלי׳ קבל הגאה דלטא או אכל, לא והא עלי׳
 דאמרי ואיכא אסורה. הנאה וכל באלו בטים ידו להושיט אסור יו דקיי״לן אסירא טעימא ודאי וי״הכ בת״ב כ׳ טד ר״י והרב

 לרביעית. מצטרף וכולו ורוקק מכניס מעט מעט אבל כלום, יבלע שלא מאמין שאין לפיו, רביעית להכניס אפור זימנא דבחדא
 יט רב אמר יח. מכנים רביעית ואפי׳ בפ״א לפיו שיכגיסם עד מצטרפות הטעימות אין בלום יבלע שלא ישמר אם רואין ואגן
 מצער לא לא אי נפשי׳ מצער מצי אי שמואל כד׳ אונסא או צערא דאיכא היכא דוקא ר״ח וכתב ופורע, תעניתו אדם לווה

 בשחרית צלי אי עיונא וצריך כב . . והגר״יצ בא בשבת אפי׳ ביום בו דמתענה בהלואה דליתא חלום מתענית לבר כ נפשי׳
 למחר, בתענית אהא ואמר איירי תענית בקבל מלתא האי דעתין ולעניות בי׳, דפריש מאן חזיגן לא ללוות, רשאי אי תענית תפלת

שהתפלל במה לן איכפת לא ה״ג קבוע, ביום לי׳ איכפת ולא לתענית, שכיון דאמרינן ופורע לווה ואפ״ה תענית, הוי לא לא דאי

עננו
אשבור נחל

 הטור, ונפסק הביאוהו( לא )והפוסקי׳ וישן סלק בעי חרתי משמע ר״ת מדברי א ג׳. סי׳ תענית הל׳ א״ח מ״ש תבין ובזה
 כסברת וזה מלאכול, גמר לא אפי׳ בשינה תלוי הכל לרי״ף דס״ל צ״ל עמו אחרת רוח כאלו הרי״ף דברי אח״כ האשכול ומ״ש
 אתם, אמת ולענ״ד בעי. תרתי דלרי״ף כר״ן שב׳ בא״ח מצאתי אבל בעי, תרתי נמי לרי״ף שכ׳ כר״ן ולא הרי״ף בשטח הב״י

 שתק ומה סלק? לא אס מותר ישן דאפי׳ קולא לי׳ אית נמי קמא לישנא לקולא, ב׳ כלישנא קיי״לן אמר האיך הרי״ף על דקשה
 אס דאמרי מרבואתא איכא לקמן האשכול כמ״ש הרי״ף מביא בהדי׳ הרי מאד, תמוה סלק, כמו אסור נמי ישן קמא ללישנא ב״י
 בהלק, ומחמיר בישן מקיל קמא לישנא הרי״ף לדעת הרי עכ״ל כל״ק אתי מימרא והאי ואוכל עומד שישן אע״פי לאכול ודעתו סלק לא

 כן מצאתי )ושוב בעי תרתי ׳3 דלשין ס״ל ודאי אלא לקולא? ב׳ לישנא אמר האיך הק״ל בישן, ומחמיר בסלק, מקיל ל"ב ואס
 יותר לקולא חשיב ומ״מ בסלק ואוסר בזה מותר א׳ וללשון סלק בלא אף אסור ישן ב׳ ללשנא לרי״ף ס״ל דלעולס י״ל מיהו בק״נ(

 ב׳ כלישנא הלכה ש״מ מתנמנם לפרושי דטרח לגמ׳ מדחזינן ברישא: הרי״ף למ״ש שנמשך כ׳ ויותר לאכול. שחוזר מלאכול סלק אס
 האי כולי דיוקא לאו וכו׳ לפרושי דטרח דיוק האי אי אף ר״ל עבדינן, לקולא דרבנן באסורא ועוד ישן, לא אס מותר סלק דאפי׳

 לא ולהתיר כל״א הלכה נימא להשיב אין והשתא ולקולא. דרבנן ספק נשאר מ״מ מותר, סלק ואפי׳ כל״ב דהלכה עלי׳ למסמך
 סלק לא להתיר אין א״כ כל״ב נראה דמזה מתנמנם, לפרושי דטרח לגמ׳ דחזינן הא עומד זה כנגד לקולא, דרבנן ספק ח׳ וישן סלק
 גס באשר וישן סלק בלא מתיר לא דרי״ף ב״י דעת לקיים בדחוקים נכנס ואני לטיבותא. תרתי ישן ולא סלק להתיר אבל וישן,

 כנישתא, ריש המת גרס ושם בחצץ, ויגרם על ג׳ בא״ב איכה רבה ג ה״ד. פ״ק ב סלק. ולא בישן להתיר אופן הביא לא הרמב״ס
 כמ״ם הוי ריב״ב תרי ג', פסחים תוס' כמ״ש בח״ל ונציבין בבבל גלותא ריש הי׳ ולא הבית בזמן נשיא דריב״ב ואף גלוחא, ריש

 בכורות פר״שי חתיכה פסיא ו יסופר. המאמר בסוף ה בקשתו. על ישגיח ד החרבן. אחר הי' והאחרון ס״ה מנחות חוס׳
 שהגאון ואפשר מבע״י, לתענית עלי׳ דקבל היכא קאי ט מ׳. ערובין ח הטבלא. סלקי לא ד <משונה המדרש ונוסח ע״ב, מ״ג
 מומרא נהגו הרבה יא י״ב. תענית י תנאי. בעי מיא דאפי׳ ב״י וכדעת מיס לשתות דאסור ה״ה לאכול דאסור ישן על נמי קאי

 יו״ד. תענית יב בלבד• ת״ב אלא בבבל ת״צ אין דאמר י״א דף כשמואל דסברי כן עשו לא והס בבבל בת״צ ס' בנעילת לאסור
 מכניס פעמים כמה אפי׳ משמע יח נ״ד. פסחים יד אלברגלוני. ר״י טד ומחצה. ביצה לוג, רביעית טו י״ד. ברכות יד י״ב. שם יג

בנא דאף ס״ל צ״ל אולי כב .1 דף לעיל כמ״ש כא אחר. ביום ומשלים כ י״ב. תענית יט כרשב"א. קולות ב׳ והס ובולע רביעית
צער 1*



חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר •
 ואכל ושכח להתענות נדר ג ובירושלמי טלתא לי ברירא לא ט״ט ב מתענה עדיין שמתפלל בשעה ועוד א תעניתי ביום עננו
 שאיכפת זה דיום פרושא הדין ומשלים, מתענה זה יום אמר אבל סתם, יום שאמר והוא נדרו, לקיים אחר יום ומתענה תעניתו אבד

 ושחרית ערבית ת׳ תפלת לומר ליחיד שאין כ׳ הגאונים ומקצת ללוות. יכול לא וכה״ג ד בו להתענות ורגיל קבוע ביום לי׳
 אץ שכח ואם ז תפלה בשומע עננו אומר יחיד — ו. כט״ש היא יתרה והרחקה ה בתפלתו שקרן ונמצא בולמוס יאחזנו שמא

 מלתא, לן ברירא לא תפלה שומע מקמי ואדכר לרופא גואל בין אמרה ולא טעי ואי לרופא, גואל בין אומרה וש״צ אותו, טחזירין
 דמ״ש בפ״ע, ברכה לברכה ברכה בין יאמרה תפלה שומע קודם דאדכר כיון למיטר ואיבא תפלה בשומע כוללה למימר דאיכא

 אין עננו אמר לא אם ט דתגי׳ ואע״ג לן, מספקא ולהכי ח סדר להם אין אמצעיות וכדאמרינן אמצעיות לשאר לרופא גואל בין
 נטי ותני׳ תפלה, בשומע המאורע מעין אומר תני׳ ברייתא ובהאי לרופא, גואל בין אומרה דש״צ אש״צ, דקאי אא״ל מחזירין,

 שחס מפני מחזירין דאין טעטא נמי לטימר ואיכא בערבית, התיבה לפני יורד אין וש״צ המאורע, מעין אומר ש״וט ערבית בה
 כגון מוסף בהם שאין ימים בברייתא ודקתני עיונא. וצריך לש״צ, יחיד בין לפלוגי ליכא טעטא ולהאי י מוסף בהם שאין ימים

 יאמר ואיך מבע״י הוו לא מעמדות תעניות וקשה תפלה, בשומע המאורע מעין אומר ש״וט ערבית מעמדות של ותעניות בה״ב
 עננו אלא הזה תענית ביום עננו בערבית אומר שלא י״ל ע״הש? שיעלה עד ושותה אוכל ועדיין תעניתנו צום ביום עננו בערבית

יא. אנחנו גדולה בצרה כי
 שלישי ואיש; והיה, פסל, שני וינחם; זכור, למה, יב ויחל פסוקי ד׳ קורא ראשון התענית: ביום מנהגנו כך האי רב אמר

 הא יג שלום שר רב ואמר ויחל. למנחה תוליד, כי שחרית וט״ב הנה, ויאמר אם, ויאמר ויטהר, (נוצר ויעבר, וירד, ויפסל,
 טן, גשמים דעצירת אחרונות תעניות בז׳ אותם שקורץ מזקנים ושמענו אותן, קורץ היו מתי ידענו לא וקללות ברכות בתענית יד דתנן

ישיר אז עד אלי תצעק מה שניה בהמצאו, ה׳ דרשו ואפטרתא ואספת, לך עד וימת ההם הרבים בימים ויהי קורץ בראשונה
ברביעית טז, ה' נאום עתה גם ואפטרתא תלונות את שמעתי עד ישראל את משה ויסע שלישית ישראל, שובה ואפטרתא

 יח, התשבי אלי׳ ויאמר ואפטרתא הקללות סוף עד בחקותי אם חמישית יד ה׳ יחכה לכן ואפטרתא אלי אומר אתה ראה
נצנים פ׳ עד תבא כי דפ׳ תשמע שטוע אם והי׳ שביעית יט הבצורות דברי על ואפטרתא ראה פ׳ עד טה ישראל ועתה ששית

גשמים דעצירת ראשונות בג׳ מתענות אין כא ומיניקות עוברות וסליחות. עננו אומר ובכולן כ דוד בימי רעב ויהי ואפטרתא
 כב מותר פי״ור אבל גופו כל דוקא ואחרונות באמצעיות רחיצה ואסור אמצעיות. בג׳ אלא אחרונות בז׳ ולא הצבור על שגורו
 בצונן בת״צ כגון תענוג משום שהוא וכל אסור בצונן בין בחמין בין ת״ב כגון אבל משום שהוא כל ר״ח דאטר והא בחמין אפי׳

 ... כד ובת״ב מותר, בצונן אסור בחמין ופי״ור בצונן אפי׳ גופו כל אסור ובאבל ... כג דהא קאי הגוף אכל אסור בחמין מותר
ולסוך

אשכול נחל

 ורב ב זמן. לאחר שיתענה ביום שיענהו דפרישו א עב״י. כפסי׳ מצער חצי אי דשחואל לישנא הך הביא שלא ללוות חצי צער
 זה ביוש ללית יכול שאינו הירושלמי דמ״ש דס״ל חולקי׳ ר״הפ בתענית, למחר אהא ואחר תענית שקבל הדין ובעקר הר״אש.

 פ״א ג ליוה. בכה״ג ומצער, להתענות והתחיל ימיס מספר איזה לצים בנדר אלא סתם יוס חקרי ולא למחר, להתענות שקבל היינו
 אחר ופורע נוה שאין לדידהו כ״ש א״כ כ״ד שבת בשמש רש״י כ״כ ה הר״אש. וכ״כ ואחו אביו שחתו יוס כגון ד ה״ד. סוף

 ח״א לעיל ח י״ג. תענית כ״ד שבת ז מתענה. עדיין שהתפלל דבשעה בסמוך כח״ש ו תענית. שקבל אחר או שהתפלל
 לר״הפ אבל שלאחריה, הברכות ע״כ לחזיר צריך ואין שנזכר במקום אומרה מאחצעיות א׳ שכח אס לרש״י פלוגתא נזכר 20 דף

 ומוזר השיבנו איחר תפלה ע שיח שסיים קודם ונזכר השיבנו שכח ואס חכמים, שתקנו כסדר לאחרי׳ הברכות ולסדר לחזור צריך
 לברכה, ברכה בין למימרא אפשר כאן ח״ש א״כ זו, לדעה לעיל נעה ורבנו הסדר. על שלאחריה הברכות וכל לנו סלח ואומר

 גיאל בין מ״ש רבנו ממ״ש מיהו הברכית׳ ולכל לרפאנו חוזר ואח״כ לעננו חיזר תפלה שומע קודס ונזכר עננו שכח שאס המכוון
 אה לדידי׳ חנוק שאין אחר, שכבר הברכית שאר על לחזור וא״צ שנזכר במקום דאוחרה דר״ל משמע הברכות, לשאר לרופא
 לגיחל סמכו נרה ביום ליענך וגואלי צורי מדסחיך כ׳ ואבודרהם דא״ח להשיב יש וע״ז ברכות, שאר בין או לרופא, גואל בין אומרה
 אפשר דאז כבסמיך, מחזירין עננו ששכח ש״צ אמרינן אי אלא עולה אינו דרבנו ספקא עקר עכ״פ עעמיס. שאר ועוד עננו ישראל

 תרוייהו הכלבי, שהביא דעות ב׳ תבין ובזה הברכות. שאר אחריו למסדר מוזר ולש״הפ לי׳ כדאי׳ לרש״י שנזכר במקום שאומרה
 כסדר, הברכית אחרי׳ לחזיר צריך ואין שנזכר, במקום אומרה ור״ש רש״י ל־עת לכן ששכח, ברכות כשאר ודינה חחזירין, דש״צ ס״ל

 שאין פרש״י שם י כ״ד. שבת ט קי״ע. בסי׳ כלבו על ב״י תמיהת בזה וסרה כסדר, אחרי׳ הברכות שאר חוזר אחרת ולשעה
 דעצירת אחרונית ח׳ ת״ב בתעניות סיפרים דחס׳ פי״ז מגלה: סיף רא״ש יב שש. ערש״י יא ר״ח. כמו דאורייתא מידי נהס

 ברכוח בתעניות ל״א חגלה מתני׳ למיחר ואיכא דרשי, ומפעירין ויחל אחרות ובתעניות דבחקותי וקללות ברכות קורין גשמים
 בשביש יג ל״א• מגלה גת' ע״פי אסף ומפעירין תוליד כי בת״ב עתה שקורץ ומה פליגי, ולא אחרונות וז׳ בע״ב דוקא וקללות

 גשמי׳ על יג״ת בכל משמע פוסקי׳ משאר ע״ב. י״ב תענית טו שס. יד יעקב. בן לרי״צ זו תשו׳ גנוזה חמדה בס׳ ייחס
 אלא ב״וק קראו לא סלו׳ נשר אבל אחרונות, בז׳ עכ״פ נ׳ ואבידרהס ומעור דתפלה, פי״ג ערחב״ס וקללות ברכות קורין

 ישעי׳ יי להא;• ןעני ול ןןיסל ז׳ בעמוס ה׳ נחס בשבוש נדפס גנוזה ובחמדה ׳,3 יואל טי וצ״ע. אחרונות מז׳ החמישית בתענית
 אמצעיות ג׳ משחשכה,' דאוכלין קלית הראשונות י״ד, תענית כא כ״א: ב׳ שמואל כ י״ד. ירחי׳ יט י״ז. א׳ מלכים יח ל׳.

 אץ ח״ח החניות, וניעלץ מתריעים שבהם מאלו שחמורים אף אחרונות וז׳ ח', ואסיר ענוייס ד׳ בו ויש משחשכה שאסור חמורות
 יוותר פי״ור ובחמץ ומ״ם שרי, דבצונן המרחצאות נועלי׳ מדהני ראי׳ חייתי צ״ל: כג י״ג. שם כב מרובות• שהן לפי מתענות
 בצינן אצבעו ל^ישיט מאכל סמור צ׳ל בד בחמין. לה ומוקי גופו כל דוקא ברחיצה אסור כשאמרו מברייתא מוכח בתענית,

אסיר



5 חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר
 לא הס׳ ונעילת מותר, בלילה אבל ביום דוקא מבע״י שפוסקי׳ גשמים בתענית מלאכה ואסור א, אסור בתענית אף ולסוך
 בת״ב וכן חולצין לעיר באו בנ״הם טותרין בדרך מהלכים ומנודה אבל ב בירושלמי וכן מותר בדרך אבל בעיר אלא אסרו

החניות, את ונועלין מתריעין שבאלו תדאשונות על יתרות ואלו תעניות, ז׳ עוד גורו ב״ד נענו, ולא ג תעניות ו׳ עברו ובת״צ.
של ונטיעה בבנין בט״וט טטעטין נענו, ולא אלו עברו השבת. כבוד מפני טותרין ובחמישי ד חשכה עם מטין בשני

ניסן. שיצא עד ומתענין חוורין והיחידין המקים, לפני הנוופין אדם כבני לחברו אדם בין ש׳ ובשאלת ונשואין בארוסין שמחה
ול״ש מדאי, יותר הצבור על מטריחין אין ור״א אמי ר׳ לי׳ אמרי טפי, למיגור סבר ה, נענה ולא תעניתא י״ג גור נשיאה ר״י

 לגשמים שצריכין מקום בכל נהגו דגשמים תעניתא י״ג הני וכל שיענו. עד והולכין טתענין פרעניות שאד על אבל לגשמים אלא
 לא טעטא מהאי וחזינא ת״ב, אלא בבבל ת״צ דאין בא״י אלא ת״צ חומרות בהם ואין מבע״י יו״ד בהני אף טפסיקין שאין אלא
 ואח״ב ואב״ד נשיא ובראש התיבה ע״ג ח מקלה אפר ונותנין עיר של לרחבה התיבה מוציאין ז אלו תעניות וסדר ו .. נעילה נהגו
 ואח״כ כבושים, דברי לפניהם וקן אומר תפלתם צבור וכשטסיימין י, יום יום כמנהג ט שחרית תפלת קודם ראשו על א״וא כל נוטל
 עומדים והנהנים יב הספרים ועל התיבה על ושק שק לבוש והוא באבות ומתחיל יא חכמים שאמרו חמדות בו שיש ש״צ יורד

 לברכת וכשהגיע פסוקי ומוסיף המרבה חנון ומסיים תעניתים בשאר שרצה כמו ופסוקים סליחות אומר נא לסלח כשיגיע יג בשופרות
טו הכהנים ותקעו תקעו, אהרן בני תקעו ואומר עקדה פסוקי וקורא יד אבינו אברהם מעין ואומר אריכתא ברכה מתחיל ישראל גואל

ואומר
אשכול נחל

 תענית ג ה״ה. פ״ג מ״ק ב י״ג. שס באבל, אך מותר הזוהחא ולהעביר הנ״ל, תעניות ביו״ד היינו א נ״ד. הסתים כי״כ אסור
 פ״ג רמב״ס כ״כ ו י״ר. שס ה הלילה. לצרך לקנות הנוח פוחמין ד מבע״י. שמפסיקין וג׳ משחשכה, שאוכלין ג׳ היינו י״ב

 העור. ונגד פ״ד רמב״ס דברי נגד נעילה מתפללין אין רבנו מ״ש אבל בא״י, אלא מבע״י מפסיקין שאין אלא מקום בכל שנהגו
 אך דמעמדות )וצ״ל נעילה ליכא ראשונות ובג׳ מבע״י שמפסיקין בתענית דלחא קושי׳ אין נעילה בתעניות שמחפללין כ״ו ומתענית

 לא מבע״י מפסיק דלא הראשונות בתעניות אס מסופק פ״ד שהר״ן ראיתי שוב מהני( שאני נעילה בהס ויש מבע״י מפסיקין דלא
 בח״ל נעילה להתפלל נהגו שלא מבע״י( הפסיקו שלא כיון נעילה הי׳ לא ראשונות )שבג׳ ע״ז שסומכין נראה שכך ומסיים נעילה, הי׳

 אלא מסופק אינו דר״ן מדוקדק, אינו נעילה, לענין שוות צבור תעניות כל אס מסופק דר״ן רפ״ד חי״ט ומ״ש גשמים. בתענית
 ע״ו שם ז נעילה. בכולן שיש כ׳ גשמיס תענית וביו״ד נ״ד, פסהי׳ כדאי׳ נעילה בהס שאין ידע צומות ד׳ אבל ראשונות בג׳
 מעצם נשרך דבר כ׳ וחוס׳ מקלה קרוי השרופה כירה אפר ע״ב ס׳ בב״ב וכן הנשרך מדבר אפר פרש״י ח קאי. אחרונות ובז׳

 דאי׳ ע״ד שהוא ונ׳ דבורים, בשני ב״פ כ״כ שהתוס׳ ול״נ יצחק, של אילו לזכור בהמה בעצמות דדי ע״ס שהוא בב״ד וכ׳ אדם,
 ומישראל מעכו״ס, ס״ד וכי אדס, מעצמות אפר להס מנין קשה ומ״מ .לפניו צבור כאלו יצחק של עפרו רואה הקב״ה פ״ב בירוש׳

 סדר לפי אך רמב״ס, וכ״כ כן למד בתפלה עמדו אח״כ דקתני י״ו ומדך המשנה מסדר ט הוא. הנקברים דמן לשרוך שרי לא
 דברי אומר ת׳ הצבור שסיימו אחר בסמוך כ׳ רבנו אבל דיחידיס שחרית ת׳ קודס הזקן אומר כבושי׳ דברי גס ורמב״ס המשנה
 שם יא יוס. ככל דיחידיס שחרית תפלח פי׳ י כבושי׳. לדברי קודס יחידים דתפלת כ״כ מסברא ונ׳ ל״הת, ש״צ יורד ואח״כ כבושי׳

 ע״ס ערב וקולו בילדותו רע שס עליו יצא ולא לו ואין ומערפל בחנ״ך ולקרות בתפלה ורגיל ממש( זקן מ׳ )מרמב״ס זקן י״ו
 פרש״י לכך בשק להתכסות שצוו מצינו לא ובבבלי בהמה, משער ששק כבהמה חשובי׳ אנו לומר בשק מחכסין לחה שס יב חקע״ט.

 ומ״ש הספרים ועל התיבה על ושק שק לבוש שש״צ האשכול ומ״ש מצאתי, לא שלנו ובירוש׳ לב״הק, ויוצאין שקין חיגרין תנינא בירום׳
 והשבועה והחסד הברית קייס יד שס. יג מקורס. ל״י הס״ת, על אפר ונותן התפלה, קודס בשקין מתכסין העם כל הרמב״ס
 בקשה ש״צ אמר ושוב תקעו הברכה סיום דקודס נראה הגאוני׳ ומתשו׳ מדבריו טו עעו״ר. העקדה ותראה לא״א שנשבעת
 לבד והריעו לבד, תקעו סדריס ב׳ לכולס מעתה, שמוסיך ברכות בוי״ו וכן ישראל גואל וסיים שענה מי אמר ואח״כ והריעו

 כרמב״ס להדי׳ משמע ע״ב י״ו בברייתא אבל כן, ולפרש לדחוק אפשר במתני׳ ודאי שענה. מי סיוס קודס התקיעות אלה וכל
 וכן רת״ר ובשני׳ חר״ח בראשונה חלילה חוזר וכן הריעו ובשני׳ תקעו, ראשונה ובברכה תקעו, שענה חי הברכה סיום שאחר
 במשנה וח״ש הברכות ע״ס תקיעות במדינה גס כרש״י דרבנו נ׳ עוד .תרועות כולן ובשני׳ תקיעות כולן בראשונה ולראב״ד כולם,

 שבגבולין התקיעות, על קאי לרמב״ס אבל כדין, שלא בגבולין בתענית ר״ח שנהג בשכמל״ו, על קאי המזרח בשער אלא כן נוהגין לא
 דקתני י״ו מברייתא לרמב״ס קשי׳ ולא דתעניח( פ״א רמב״ס כמ״ש מה״ת מ״ע )שהי׳ התפלה בסוך אלא הברכות סדר על א״ת

 ופסק כן נוהגין לא אחרו חכחיס אצל הדבר וכשבא בצפורי ר״ח הנהיג וכן מסיימות דהברייחיח במדינה, גס הברכות ע״ס תקיעות
 שהנהיג למקדש גבולין ר״ח השוה תקיעות לעכין אחר בדין שגס כ״ז בר״ה שחצינו בתקיעות, הי׳ שהעעות לדבר סמך ויש כחכמים,

 הנהיג השנה בכל א״כ בשכחל״ו אלא אמן ענו שלא הטעות אי פרש״י על חמה ור״ן במקדש. כמו השופר עס חצוצרת בגבולין
 על שעונין ובמקדש ותוקעין אמן ואומר הברכה וחיתם שענה מי אומר שבמדינה מפרש לכך בתענית? זו פלוגתא הוזכר לחה כן

 קודס בשכ״ח ואומר הברכה חותחין לכך שענה נוי לתפלת התקיעה להסמיך רוצץ ואנו בפ״ע, ברכה כעין זהו בשכ״ח הברכה
 ב״פ שאמרו או בגח׳( חנינא בברייתא וכן מקדש לענין ברמב״ס מבואר )יכך ותוקעין שענה חי אומר ואח״כ שענה מי שיאמר

 שאין והשיבו במדינה ר״ח הנהיג זה ומנהג ותוקעין, שענה נוי ואחר וחזר בשכ״ח ואומר ומסיים הברכה סיום קודס א׳ שענה מי
 בהדי׳ כ׳ הר״ן ותימה אמריו? אמן ענו ולא חנן בהדי׳ עליו חמה והתי״ט עכ״ל. ל״פ במדינה אמן ענית על חבל כך, נוהגין

 בברכה במתני׳ דתנן מה הזכיר שלא רבנו על לתמוה ואין בירוש׳. הגרסא וכך אמן וענו וצ״ל שבים אמן ענו ולא הגרסא
 ברכת שמתחיל קודם כרמב״ס דס״ל ורמי״ן, רש״י כמ״ש מזמורים ד׳ ברכות ד׳ ובשאר שופרות בשני׳ זכרונות פסוקי אומר ראשונה

 שכ׳ וכ״ח פסיקי. וחוסיך המרבה חנון מסיים בחמלה: בח״ש זה כולל ורבנו מזמורים, וד' ושופרות זכרונות אומר ישראל גואל
כרחב״ס. זה בענין ס״ל שלו׳ ששר הה״ח וכ״כ בשבום נדפסת אך גנוזה חמדה בקבוץ שלו׳ שר רב תשו׳ העתק הוא פה רבנו

 מעין



חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר 6
 אמן הצבור ועונין ונדבה רצון גשמי והורד מחלה וכל נגע כל חסיל ארבה ירקון שדפון רעב דבר מטנו כלה א ואומר

 בא״י הזח ביום צעקתנו קול וישמע אתכם יענה בה"הט לא״א שענה מי ואומר ומריעין, הריעו, אהרן בני הריעו ואומר
 חוזר וכשעומדין אפיהון, על צבורא ונפלין רחמי ופסוקי בה"הט לא״א שענית כשם עננו אבינו עננו ואומר ישראל׳ גואל

 הראשון כסדר תקעו ב״א תקעו ואומר ישיר אז עד תצעק מה א׳יט ה' ויאמר י"ס דקריעת ופסוקי פיוטי הראשון כסדר צ ש
 עד ביריחו יהושע בהיות ויהי ואומר סיוט שלישית ברכה הנשכחות. זוכר בא״י וכו׳ יענה הוא י״ס על לאבותינו שענה מי ומסיים
 פיוט רביעית ברכה תרועה. שומע ברוך וכו׳ יענה הוא בגלגל ליהושע שענה מי הריעו, אהרן בני הריעו וגו׳ ה׳ צבא שר ויאמר
 בא״י וכו׳ יענה הוא במצפה לש׳ שענה מי ומסיים חלב טלה ש׳ ויקח עד הטצפתה ישראל כל את קבצו שמואל ויאמר ואומר
 ומסיים יונה בענית הששית ברכה תפלה. שומע בא״י וכו׳ בה״הב לאליהו שענה מי ומסיים פיוט חמישית ברכה צעקה. שומע
 ברוך ומסיים ושלמה, דוד ענית לארוכות שביעית שהיא ב, שביעית ברכה צרה. בעת עונה בא״י וכו' בט״הד ליונה שענה

 ג. הבצורות דברי על ירמי׳ אל ד״ה הי׳ אשר אומר ואח"כ וכו׳ רפאינו התפלה ומשלים תקיעות ברכה ובכל הארץ על המרחם
 גם דלטא או בגבולין נוהגות שאין קאי לחוד תקיעות על טורה בשער אלא כן נוהגין לא ד ששנינו מה שרירא רב נשאל

 שאומר סתם במשנה אמורות ברכות אבל ה בגבולין נוהגות אין אמרו לחודייהו בתקיעות חזינן הכין בו״הז? נוהגות אין הברכות
 מתאמרן להגי, דדמי ומאי דבר או יוקר או גשמים מעצירת ע״הצ ת׳ שלא צרה בכל דילן מנהגא אבל ברכות, כ״ד לפניהם
 דמפקין זמנין התיבה, מקום ומשנינן בב״הכנס דטכנפי׳ ומנין וברכה׳ ברכה כל בסוף ותוקעין דמתני׳ כמדור ברכות ו׳ קדטנא
 כד בצלותא ש״צ נחית והדר כבושים, ד׳ ואומר זקן וקם יום, ככל שחרית ת׳ ומצלינן וכו׳ מקלה אפר ונותני׳ עיר לרחוב לתיבה
 בחנון סליחות ומתאמר רבנן, לה דגרסי היכי כי לקדושה ומסלק בשפורא קיימין וכהניא וספרי, תיבה על שק ומחית שק לביש

 טנהון פיוטי מנהון לראשונים, מילין באילין אית ו חכורין דברי וכמה אריכתא, בברכה מתחיל ישראל לגואל מטי וכד המרבה
 בה ללכת דרך יצור לכל גלה כל ידעוך בטרם דעת למד איתן רישא: הדין דרבנן ביומי דמתאמר ראשון וטימר ז, טיירי

 דליחתם מקמי עקדה פסוקי קרי ברכה ובסוף הלבבות, טושכין טעמי׳ להו ואית ח הנמיונות בכל ועמר דור מעשרים הובחן
 מדכרין, עלה רחמי דבעיין טילי וכל וכו׳ שדפון דבר רעב ממנו כלה אמר והדר מנינא, בלא ותוקעין ט הכהנים תקעו ואמר

 ומקרב ישראל, גואל ומסיים לא״א שענה מי ואמר י כראפשר ומערבבין וטיבבין ב״א, הריעו אמר והדר אמן׳ עונין וצבורא
 ומדכר מלה, מלה בתרי׳ עני וצבורא לא״א, שענית כשט עננו א' עננו ואומר יא אחרינא ונחית תיבותא לצד שלוחא האי
 א שלוח והדר יב. רחמים מכניסי אתמר לא רגליהון על וכדקיימין אפיהון, על צבור ונופלין בי', תלי׳ דברכה צדיקא האי זכות

 הראשון, כסדר ותוקעין י״ם קריעת פסוקי בסופא וקרי לעילא כדמפורש בסדרא ומאריך הנשכחות דווכר שני׳ ברכה ואמר קמא
 בי דתלי׳ חסידא האי וטדכר יג בראשונה שהי׳ אותו או אחר ש״צ ונחית וחתים. ותחנוני ברחמי וטטיים וטריעין צרכייהו ובעו

 רחמים מכניסי אטרין הכי ובתר ברחמי ונחתין ידיהון כהני ופרסי ברכות כ״ד ומסייטין ברכות, ז׳ וטשלים פניהם על ונופלין הברכה
 דברי על ירמי' אל ה׳ דבר ובתרי׳ לדוד, תחלה אשרי קרי ב לסדרא מטי וכד בספרא וקרו א תגדל כי צלותא וטסלקין

 וקרי הפרשה וכל בארץ יהי׳ כי רעב ובתרי׳ ג ויטנא חדא ותרגומו ומנין ב׳ קרא כל סדרא, פסוק חד וקרא הבצורות,
דידן. מנהגא אילן מנחה, טצלינן והדר וטסלקין, כולהון צבורא

הלכתא

אשכול נחל

 ס״ס עב״י כרמב״ס ולא ברכות וי״ו ומוסיפין מתריעין צרה ע״כ לקמן פסק סרבני הצרות, כל על מ׳ א׳ מלכים התפלה מעין א
 דמכמיס ס״ל וגו/ הנצורות דברי על וגו׳ בארץ יהי׳ כי רעב אומר אלא סופרות זכרונוח צ״ל לא ר״י אמר דבמתני׳ ואע״ג תקע״ט,

 פסוקי שאומר רבנו מ״ם גס וש׳. זכרונות גס להזכיר שצריך אלא מהן המדברי׳ הפסוקי׳ מעין צרה כל על שאומרין מודים נמי
 לארוכוח. שביעית נקראת ישראל בגואל שמאריך כיון אבל הן שש הנוספות ב בסוגין. בירושלמי לזה רמז יש פסוקים ושאר עקדה

 הנצורות, ע״ד ז׳ מהנך ששית נתענית שמפטירין שלו׳ שר נשס לעיל הניא וכנר אומר, נמי דלתכמיס כתבתי וכבר במשנה נזכר ג
 הברכות סדר על לתקוע ה רמב״ן. לקוטי פאס, לקהל השיב זו תשובה י״ו תענית ד בזו. מפטיר תעניתיס ז׳ בכל ולהטור

 היינו ברכה, כל בסוף שחוקעין דילן מנהגא אבל הגאון שמסיים ומה לעיל, כמ״ש תוקעין תפלה לאתר אבל ר״ת שעש© כמו
 אורתא מתורגם אפלה, רשעי׳ דרך היטב, מובנין בלתי דברי׳ ו י״ת. ברכות עתום׳ כר״ת ועושין דגמ׳ הלכתא עוקר שמנהג
 עקדה יצאה ממנו חרוזי, בלתי א״ב ע״ד פיוט ח ערוך. ע׳ סודות והכונה מטייר, מטיירי ינחש נחש ת״י זי תכירא. דרשיעי

 אינו דש״צ כך, אומר הכנסת חזן ט אמונתך. הכיר איתן י״הכ מנחה ופיוט דעת למד איתן מחמלת לי״הכ ר״ה נין נ׳ ניוס
 הנרכה מסייס ואח״כ מריעין ואח״כ תמנה דנר ואומר תקעו נרכה סיוס קודס לעיל כמ״ש משמע י ע״נ. ט״ו כפרש״י מפסיק

 ותוקעין יושנין כשהן תוקעין למה י״ו ר״ה ע״פי נ״פ חוקעין למה טעס שהוא אפשר מערננין ומ״ש גואל, נא״י וכו׳ שענה מי
 משמע יא להתנלע. זימנא ומטי גדול נשופר דיתקע שפורא זה ודאי אמר תניין שמע כד חוס׳ ועי״ש השטן לערננ עומדין כשהן

 להלן כ׳ הנרכות נסוף כשנופלין אנל יב מפסיק. אינו הנרכות מתפלל ש״צ אנל לנרכה, נרכה דנין פסוקי לצנור מקרא דאמר
 קדושה מקרי לציון ונא סדר טו המפלה. אמר דקדיש ניתגדל צ״ל יד ישראל. גואל חתימת אמר המקרא יג מכניסי. שאומרי׳
 היטנ ובאר מ׳ ובאהל בסיני נתנה שהתורה מטע״מ מ״ש דלטעס ואע״ג תרגום? וא׳ מקרא נ׳ כדין טן מ״ט. סוטה דסדרא

 ליחיד דוקא שמו״ח פ״ה סי׳ ראב״ן למ״ש אנל תקנו דאורייתא כעין י״ל בנביאים, שייך לא שמו״ח, לכך תרגום שהוא מ׳ בערבות
 מג״ס יפחת לא הקורא כ״ג מגלה כדתנן מנהגם הי׳ שכך והמתרגם, בב״הכנס הקורי׳ נ׳ כנגד תקנו צביר נמקוס דר שאין
 בלי ג״פ ברישא קרא היחיד שהבין תמוה, בלא״ה וטעמו זמנין. נ׳ פסוק כל הכא שייך לא א׳ מפסוק יותר למתרגם יקרא ולא

 אחריס, ב״פ3 וכן המתרגם ותרגם א׳ פסיק אלא ביחד ג׳ קרא לא דמעילס ר״ן כמ״ש וליחא למחרגס לבד פסוק כל ואח"כ הפסק



* חרש. וראש ותענית וחמישי שני הרכות האשכור, ספר
 אעא בהם. להתענות ומותר בטל' יומי ובשאר בטלי לא ובפורים בחנוכה בטלי? לא והלכתא א תענית מגלת בטלה הלכתא ו

 נ תקן ידיענןטאן דלא ואמרו אדר? י״ג תענית תקנו למה ב בטלו לא נטי ולאחריהם ולפניהם בטלי לא דח״ופ כיון דמקשי
 שהי׳ טשיבין ויש בו. להתענות ואסור פי' הוא נקנור יום בתליסר וקרי ארביסר בני איליטא ד טדפריך בתענית אסור ומהלכה

 שיוצא כאדם בי״ד ומשטחה התענית תקנו צער לאותו ווכר בי"ד ונחו ביום בו עשו שמלחטה מרדני בימי להם צער יום
 וריוים שיהיו אלא התענית נתקן שלא אומר הכותב ואני ה. בו שנעשה לנם וכדון אלא תענית לשאר דומה ואינו לרוחה מצרה

 ומסתבר בטלו ולאחריהם לפניהם בטלו לא שחו״ם דאע״ג להתענות אסורא בי' ולית באכילה, יתעסקו ולא לשמעה מגלה למקרא
 שלא ז בשבת בחטישי בתתלה הצבור על תענית גוורין אין בוה. נאריך פורים ובהל' . . ו טוריינוס יום כדאמרינן הכי

 ויבטלו לתענית הכל יבואו שלא כדי בתחלה, בו ת' נוורין אין לכך השוק, יום ה' שיום עת באותה מנהו. שהי' השערים, להפקיע
 יאצרו נ' עצירת על ת׳ שגורו השוק ביום שישטעו כיון ועוד השער, ויפקע בתענית שרויין שהכל מרובה תבואה בשוק ימכרו ולא

 למגזרי לן אבעי׳ לוה לטיחש ולינא מקומות בהרבה לישראל קבוע שוק שאין האידנא הוא, דטה״ט וכיון השער, ויפקיע חפירות
 בשני כשנגזר אף זז תקנה מה דטקשו איכא בה', בהחלה גורינן לא נטי האידנא כ׳ ח זהרב הדחק. בשעת כה' בתחייה
 גזרו שב״ד שלאחריז השוק ביום ישמעו ב' לטעם וגם תבואה, למכור לשוק יבואו ולא בתענית בהי טרודין יהיו נטי הכי בתחלה

 נגור אם טפרשים ויש הטישי, קורם גשטים וירדו עליהם ירחמו שמא בשני, תחלה נגור אם לתרוצי, איכא הפירוח? ויאצח ח'
 פירות שיביאו בתענית עדיין הרגישו לא והמביאים השבת, ומפני התענית מפני הוצאותם לקנות ויצטרכו הכל יבואו בה׳ החלה
 רט״א טפסיקין, אין התחילו ואם ח"ופ, בר״ח הצבור על ח׳ י גוזרי! אץ ט. השער ויפקע ולתענית לשבת שיספיקו מרובין
 דברי וו אריא־ר אחד. יום אפי׳ התחלה, הוי וכמה בע״ש, שחל בת״ב וכן טשליטין שאין טודה מפסיקין, אין ד״ג שאמר אע"ג

 ותפלה תחנה רנה כ״ד כנגד דתענות ברכות כ״ר יב בירושלמי יא. בת״ב וכן ומשלים מתענה, חכ"א אבל ר״טסשוסר״ג
 בכל לי׳ אטרין ושאל נש בר אתא כי לספריא, טפקד יצחק ר' יג לטג״ת חש ולא תעניות תת"ק צם זעירא שלטה' בפרשת

 גשמים יהיו מתי עד ת״ר יד. ומשלים מתענה מע״ש, תענית שקבל יחיד אפי׳ והלכה ח"ופ. ור״ח ח"הט טשוי״ט חוץ טתענין
 ג׳ טז בעבודה טפחים, בבינונית טפח, בחרבה רי״א דר"ט, טו המחרישה ברך כמלא טתענותיהן פוסקי׳ צבור ויהיו ורדין
 לא חצות קודם אומר אליעזר ר׳ ישלימו, הנ׳יהח לאחר ישלימו, לא הנ"הח קודם גשמים ויורדי! טתענץ היו קיי"לן. והכי ט״חים
 שנינו ולאח״ח חצות קודם אמי א״ר לאשלוטי, סבר הנ"הח לאחר ג׳ וירדו תעניתא גזר נשיאה ר׳יי ישליט! לאח"ח ישלימו

 יוד! דר׳ ביומא יח בקדושה היום רוב עבר כבר ישלימו, לאח׳יח הוא, צפרא כדי! עד ישלימו לא חצות קודם יז ובירושלמי
 חצות קודם דאטרו הא אלטא כ, ישלימו שמא אוריך א״ל צחי? דאנא דנישתי טאי טנא ר׳ א״ל יט, ברומשא טיטרא ונחת תענית גזרי
 הלל וקראו הערבים בין ובאו יו״ט ועשו ואכלו צאו אר"ט חצות קדם גשטים וירדו תענית כא שגורו טעשה טלתא. תלי׳ ברצו ישליטו לא

.. כג מקצה נשיאים מעלה בי׳ וכתב כב טלאה וכרם שבעה בנפש אלא הגחל הלל אוטרין אין מעיקרא? הלל ולימרי הגדול

זהגר"יצ אשכול נחל

 ט״ו נחעניח יוסי לר׳ ב יט. י״ה א עי״ש. ליחא ג״ז העולה הש״ץקיאעס ל׳דמטולס מנחות נחים׳ משולם הר׳ למ״ש קינחו ואי
 מ׳ בימי התטנית הי׳ כבר ר״ת נשם מגלה ריש אש“לי ג מותר. לאחריו משנה כסתם הלקה לר״יו אבל קי״י י״ח שם ח״ל ורב

 מגלה ריש הש״ם נפרוש ויקהל פ׳ השאלחית וכ״ק בראשית נתנמומא זה מענית ונזכר לכל קהלה זמן י״ג הש״ם פרוש וזה חלמוד
 כניסה יום ומה תטניח יום קהילה? מאי י״ג ביום ט״נ וטמד נקהלו אב״ה היהודים ושאר מדק׳ ופי׳ לכל קהלה 1זמ י״ג ארשנ״י

 ה״ק וצ״ל נטל? נקגור יום השתא אנל מ״ח ה שנט קודם קאי דגמ׳ וקשה ט־׳ב י״ח חטנית ד טכ״ל. נתטנית ויושני! שמחכנסי!
 שלגנ- ביום, נו תטנית שחקנו יתכן לא מ״מ נטל דהשתא ואף נתקפו נקטר יום דהי׳ להתמנות גזרו לא הקדמון בזמן לוואי

 מ״ח, שנטלה לאחי אף הימים אסורים צבור תטנית לקנוט דלטנין נראנ״ד דס״ל אפשר או שלפניו. יום דאסור ק״״ל!
י״ח י"ה מ״ח, דנטלה ס" גופא ור״י רב כר״י, הלכה רג קאמר נ״מ למאי דאל״כ לפניהם אפי׳ לראנ״י דאסור נ׳ ניד ודודי
לפני ושרי הוא שמחה של חטניח י״ל ה נר״ה(. נדמשמט נטלה לא דאז נ"מ איכא נ״המק שיננה לאחר משמט )מר״ו וי"ט

 יום שהוא משים לאסור וקאפרץ קדמוני׳ נימים כנר שנתבטל נה״וח מותר אדר י״ב טוריינוס יוס אמרינו י״ח תטנית ו פורים
 יום דהשחא כיון ולפ״ז נקטר. יום לפני משוס נגזר לא בטל, גופא טוריינוס יום ומשני מ״ח( שנטלה )קודם שאסור נקטי לפני

כני אם אנל ט אלנרגלוני. י״י ח דתטנית. ספ״נ ז מוס׳. ונ׳׳נ פוייס לפני יום משוס נגזור ל״ל נטלוהו, אדי ני״ג נקנוי
השטר, יפקט ולתטנית לשנת שקונין ט״י אס הי״ן הקשה רש״י של זה פרוש וטל הרנה. ומניאיס המוכיי׳ יודטיס בשני התחילו

 והנכין ולשנת? לחטניח די יהי׳ לא לתה ולשנת, ה׳ ליום סמניאים נמס די ואם ולשנת, לה׳ סעודה קונים ג״כ תענית נלא הלא
 לגשמים יומא זה ולטעם השבח, כנוי מפני נה׳ בחמלה זה שיהי׳ רצו ולא השער, מפקיע ג׳ עצירת מ׳ ב״י גזית י״י נשם מ״ש
 ח״ב יוסי קי׳ הלקה טולא אמי מ״א ערובין יא ספ״ב. י א״ג. בקולן יש״י ולטעם בה׳, גוזרין יביים בשאר אבל בה׳ א״ג
 חפלה חתנה רנה א מו אחה ויעשאין ה״ב, יתעניח פ״ב יב טנח. ירי לענין נ״מ מחרמי, לא ילייין אע״ג משלים, נט״ש שמל

 ע״ש, קל צייס אני! י׳ ומייתי הי״ב שם ייוש׳ יג והתפללו. והתחננו נמי יחשיב וצ״ל ט״ו, אלא מ/ א׳ מלקים שלמה נתפלח
 שורת בעומק גשמים ע״י הקרקע נטשטש אס המחרישה ברך וכ״ה י״ט תענית טו פ״ב. שססוף יד י״ה. ערב קל יונחו י׳

 התענית. בליל בערב יט 2 יף לעיל ע׳ חי הי״א. פ״ג יו חרושה. קרקע טז נו. שחוישין קלי ניד המחרישה. מענית
 אנל להודאה חפלה בשעת דוקא כב כה. יט, חעניח כא מהן. לפרוש ליחיד ואסור להשלים הצבור רוב ימלכו שמא כ

 שעומדין ונלבד_ י״יו לאלקי^האלקים הייז אמי י״ח הגדול הלל איזה ספ״ג בירוש׳ וקצ״ל: חשי בג חוס׳. אומיין בעלמא לזמירות
 גשמים שירי׳ח חסני פר״חא? ב נאלין ולמה האלקי( לאלקי הודי ואמ״כ הי בבית שעומדים הללויה קל״ה מזמור )מחמיל ה' נניח
הגליה ומתחיל כר״יו פוסק והאשקול לכ״נ. לחם ניחן דק׳ בגין מאי, לי״ח ארץ, מקצה נשיאים מעלה דק׳ ניחא לר׳יו בהן, קלילה

שעומדיס ׳



חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר 8
 לימרו הלל, אמירת קודם יאכילו אם לשכרות דחיישינן אתרא איכא ואי ב טפה כל על אנחנו מודים וחותמין . . א והגר״יצ

 הנחל הלל דאוטרין להשלים והסכימו חצות קודם או להשלים וצריכין חצות אחר נענו אם ה״ה ומסתבר ג, אכילה קודם הלל
ה, ע״הצ ש״ת צרה ע״כ אלא וטתריעין טתענין לבד גשמים על לא ד. התענית ביום כשנענו אלא הלל אומרין ואין ביום, בו
מים אץ אם וכן החג, בפרום נתמלאו לא אם ומערות שיחין בורות ועל טלבלבי, לא אם כלומר הפסח, בפרום אילנות על

 אפי׳ גובאי על וכן מהם ומתים הרבה אנשים על שנפלו חולאים על טתענין וכן ושני חמישי בשני מיד עליהם טתריעין לשתות
 ממנה ויצאו רגלי ת״ק בה שיש עיר דבר איזה הדבר, על וכן ליפול, ראוית שאין בריאות חומות שנפלו המפולת ועל ו בכ״ש

דבר, זה הרי זא״ז בג״י מתים ו׳ ויצאו אלף בו היו הוא, בעלמא אקראי בד״י או א׳ ביום יצאו אבל זה, אחר זה בג״י מתים ג׳
ח, כ״ש אפי׳ ואסכרה וקנים, לא אבל בחורים ז ובירושלמי זה. חשבון לפי מרובה מספר וכן דבר, אין בד״י או א׳ ביום יצאו
 שלו׳ של אפי׳ חרב על וכן י ביום כעיר הנראת רעה חיה על וכן בכ״ש וירקון שדפון על וכן . . ט בחזירי מותנא איכא ואי

 או עכו״ם שהקיפוהו עיר ועל בהלכות. הרב כתבם דינים חלוקי כמה האלה בדברי׳ ויש המדינה דרך לעבור אלא בא שאינו
 מתריעין והאי בשבת, מיד עליהם מתריעין לסטים או רעה רוח או גוים מפני הנרדף יחיד אפי׳ או בים מטורפת ספינה או נהר
 לא לכך בשעתה וצרה נחפז שהדבר מפני בשבת אפי׳ עליהם ומתחננין זועקין אלא יא שרי טי בשבת דשופרות בשופר אינו

 להצעק כגון בשופרות עור איכא ואי לעוור, תמיד לעמוד שצריכין לפי בחול אפי׳ תענית תקנו לא ובהאי יב, בה״ב עד טטתינין
 שוי וקם שנזדלולו ופרקטטיא מוונות צרות כגון צרות ובשאר יג. לצעקה ולא לעורה יוסי ר׳ כדאמר תוקעין ודאי להציל העם
 הגשמים רבוי על מתפללין אין טו. במרובה כד' בלבד עליו צועקי' ויבש ומתריעין טתענין לח אם החכוך על וכן יד בשיתא יו״ד

 — עליהם. מתפללין הבתים מחרסין או הקרקע שמקלקלים רואים אם נמי ובא״י טד מיד עליהם מתריעין בגולה אבל בא״י וה״ט
 עע״ג אינו והוא קרב אדם של קרבנו האיך תשמרו, לחמי קרבני את אב״י צו שנאמר לפי במקדש, שהיו ין מעמדות הן אלו

 בירושלים מעמד הי׳ ומשמר משטר כל ועל וגו׳, ידעי׳ יח יהוידיב יוחסין בספר דכתיבי משטרות כ״ד ראשונים נביאים התקינו
 מעמד ואנשי טתענין היו לא משטר אנשי ת״ר יט. קרבנות ובסדר בראשית בט' יום בכל קורץ והיו ישראלי׳ לויים כהני׳ של

 דב׳ כב הים יורדי על בשני תעניות ד׳ טתענין טעטד ואנשי כא, ברצון שיתקבל אחיהם קרבן על טתפללין משטר ואנשי כ טתענין
 יהי דב׳ בתנוקת תפול שלא אסכרה על ברביעי היבשה, ותראה דב׳ מדבר הולכי על בשלישי המים, בתוך רקיע יהי יומא בהאי
 בניהם ויגדלו יפילו שלא ומיניקות עוברות על בחמישי הקטן, מאור ונעשה כג הרע לשון מפני בו לקתה שהלבנה חסר מארת
מתענין, לא בשבת בא׳ כה. עטהם טתענין וסנהדרין כד השבת כבוד מפני מתענין היו לא בע״ש חיה, ש״נ המים ישרצו כדכ׳

אשכול נחל

 להתחיל מסתבר גשמים גבי בהודו, מתחיל הגדול הלל קי״ח פסחים יהודה כרב ח״ס בסי׳ דפסקיכן ואע״ג ה/ בבית שעומדים
 בפסקי להגיה צריכין וכך כרבים הלכה ופשיטא אמרין, תרוייהו ור״ס בא ר׳ מסיים בירוש׳ ועוד נשיאים, מעלה דכ׳ הללויה קל״ה
 הירושלמי( )כלשון בו כלוצה גשמים ששירת ט״ס( )בלילות בחצרות ה׳ בבית שעומדים יתחילו הגדול הלל נ״ג סי׳ דחענית תום׳

 בלילות העומדי׳ למזמור תוס׳ שכוונת שחשב ראשונה ושבשתא בטעיח, הכל בלילה, גשמים ששירת שנדפס ומה נשיאים, מעלה כ׳7
 וע׳ הרי״ף; וכ״כ ב קלו. במזמור הודו דמהחיל כ׳ הרי״ף צ״ל א לדינא. השבושי׳ שהעתיק מג״א על ותחיהני שני שבוש גוררת

 מרודם אפי׳ שכור דתרומות פ״ק ירוש׳ כ׳ עומדין אין פ׳ הר״אש זה. דין ראשונו׳ השמיטו למה ל״י כ״ו, תענית ג .52 דף ח״א
ע״י החששא פרש״י לכך החששא? מאי א״כ הברכות, כל דמברך צ״ט בש״ע וכן וברכת וש׳ ואכלת כ׳7 מברך כראוי לדבר שא״י

דאפשר נ״ל ור״אש רמב״ם ולרי״ף זה, דין מביא נא להכי רל״ב רמ״א כמ״ש שמש אקריאת דסומכין ולדידן כלל, יאמר ולא יפשע שכרות
בשתי׳ אפי׳ לכך טובא, מכוון מצי דלא מצלי לא הרסנא בי דאי׳ בביתא דאפי׳ ס״ה בערובין לשטתי׳ טפי לשכרות חשש ר״פ דס״ל

נראה לא אפי׳ ו ולהלן. י״ט תענית ה רשב״א. ד טובח. מכווני לא בלא״ה ואנן הכונה, שתסור חושש מועטת
גברים דוקא רגלי ממלת למד רמב״ס אבל דבר, במנין נמנין אינם זקנים ה״ה, פ״ג ז הרבה. לבא דעתיד מעט רק
מתענין אין בזמננו הביאו, לא והפוסקי׳ שם בירוש׳ זה דין ומתריעין, מתענין א׳ מת אפי׳ ח וזקנים. וקטנים נשים ולא
 הזיקה. לא אפי׳ ע״ב וכ״א י״ט שם י כ״א. תענית ב״א לשל דומה שמעיהם עליהם מתענין צ״ל ט עמג״א. דבר על
 אפי׳ וחכיך בפרקמטיא בגמ׳ פ׳ ב״ק טו צ״א. ב״ב יד ות״ק. ר״י פליגי דלא ום״ל י״ט שם יג הר״ן. וכ״כ יב י״ד. שם יא

כ״ד, א׳ ד״הי כד׳ יהויריב צ״ל יח דתענית. רפ״ד יז כ״ב. שם מקלקלים, ולא הרים שא״יארץ טו פרש. לא וש״ע צועקים, בשבת
עס ריב יה יהויריב, במשמר חרב הבית תענית סיף ובירוש׳ ראשוני׳. בספרי וכן בדל״ת נדפס ק״י וב״ק וכ״ט כ״ז בש״ס אבל

 ובשמות פרד פרר רקות דקות רעואל דעואל בשמות הרבה ומצינו לישראל, לטוב ידב יה יהוידיב, שמו הסבו כשחזרו אפשר ישראל,
 גבי בד״הי כ׳ לא פשחור פשחור, חרוס ידעי׳ כ״ז תענית רש״י תמיהת עפ״ז לישב ויש א׳. א׳, ד״הי יופי מכלל ע׳ רבים אנשים

 ונחמי׳ ט׳ א׳ ד״הי עזרא עם שעלו הכהנים שמן מזקניו אחד שם על שמו והסבו שביעי, משמר הקוץ שזה אפשר משמרות? כ״ד
 שאין בזמן כ״ז ודף מקדם, כלי פ״ו ברמב״ס ולא קרבנות ם׳ נזכר לא כ״ז בתענית יט פשחור. בן ירוחם בן עדי׳ תמצא י״א

 קראו עלו שלא הני וגס בירושלים שהי׳ שהמעמד מרע״ב והנראה בהם. קורין שיהיו קרבנות ס׳ להם תקנתי כבר בהמק״ק
 אבל מתענים, מעמד אנשי אלא גרס לא כ״ו במשנה כ הקרבן. מ׳ שקראו אפשר הקרבן ראו שלא ומ׳ בראשית, מעשה בעירם

 אב בית על עבודה תכבד שמא התענו לא דגשמיס הראשונות בתעניות דאפי׳ מ״ו פ״ב כדאי׳ התענו לא משמר שאנשי אמת
 ומ״ש בעריהם, ונתכנסו המעמד מן עלו שלא אלה וכן התענו, הקרבן על לעמוד אלא להם שאין מעמד אנשי אבל לעזור ויצטרכו
 וחולין ורבה פסיקתא כג בירושלמי. אי׳ וטעמא שם כב כ״ז. שם כא הוא. ט״ס התענו משמר אנשי דסופרים ופי״ז בירוש׳

 אסכרה חדה כנגד מדה ל״הר ועל בל״הר חטאה הלבנה רביעי, ליום שאסכרה יובן ובזה ל״ג, שבת ל״הר על בא אסכרה ס׳,
 מתחלקין והיו ה״ג פ״ד ירוש׳ כח מ״א. ערובין מעונה יכנסו לא כד ח׳. ברכות רש״י כמ״ש לדבר יכול שלא בגרון נא שהחולי



9 חדש. וראש ותענית וחמישי שני הרכות האשכול, ספר
 שבת של מטנו שנטל יתרה נשטה טפני אטר לקיש וריש א, ליצירה ג׳ שהוא טפני אמר רשב״ן הנוצרים, מפני אמר יוחנן ר׳

 דאלמלא בראשית, בט׳ קראו ולמה ג. בירושלמי כד׳ השבת אותה במלאכה אסורים מעמד ואנשי ב הנפש שאבדה וי וינפש
 רבש״ע אברהם אמר אירשנה כי אדע במה ותני׳ ד שטתי לא חש"וא י״ול בריתי לא אם שג׳ וארץ שמים נתקיימו לא מעמדות

 אינו ואם שבהמק״ק בזמן תינח לו אמר ונו׳ משולשת עגלה לי קהה לו אמר הטבול כדור להם תעשה שמא לפניך חוטאים אם
 וזוכין עונותיהם על מוחל ואני הקריבום כאלו עליהם מעלה בהם קורין אם קרבנות סדר סדרתי כבר א״ל עליהם, תהא מה קיים

 ו. הזקן ר״א שתקן כמו הקרבן ובם׳ בראשית בט׳ קורין שהיו מה יום בכל לקרות ראוי ומעמד קרבן לנו אין ובעונותינו ה לע״הב
 ויאמרו זקניך א״וי שאל כד׳ דבריהם לקיים צותה והתורה רבנן שתקנום כלומר ט״הת, בהם שטתענין תעניות הרבה כ׳ הלכות בעל

 שני להתענות גורו ועוד ומסיים נביאים. שבדברי התעניות מלבד תעניות כ״א והולך ומונה וכו׳ ח בניסן וביו״ד בא׳ כגון !, לך
 שבעל קטספקי ולא ט. תקנם וטי מי ידענו לא ואמרו הדבר על הגאוני׳ ונשאלו שנשרפה. התורה ועל הבית חרבן על וחמישי
 וחמישי שני להתענות האלה במדינות מעולם נהגו אבל יא . . . אכ״הג ואפי׳ עלהו, צבור קבילו לא אבל י כן מצא הלכות

 עולות והעלה בבקר והשכים ויקדשם וישלח המשתה ימי הקיפו כי ויהי באיוב ט״ש על וסמכוהו החג ואחר הפסח אחר ושני
 אנשים ויחוד ראש קלות לידי באים ושמחה במשתה הרבה ימים שנמשכו האלה וברגלים בני, חטאו אולי אמר כי כולם מספר

 כהא ברגל הוא השנה ימות כל של קלקול פי׳ רגלא, דשתא סקבא יב דאטרי והיינו ולהתודות להתענות ראוי לכן ונשים,
 בהמתו על ונותנו למשאיל וכשטחזירו מרחיבו השואל של דחמור אינשי שיילי לא חמור אוכף פי׳ לחמרייהו דטסקב יג דב״ט
 דברים עלילות של שתרגום דשתא עלילה פרושו דשתא סקבא נ׳ הכותב ולי חבורה. בה ועושה עורה מקלקל וע״י כטדתה אינה

 הבקר ואמרו מקרא כבלשון חו״ל בלשון הרבה מתחלפות ופ׳ שב׳ עלנא לאסתקפא מתורגם עלינו להתעולל וכן מילין תסקופי
 וקרוב עלול האדם הרגל, הוא השנה כל של עלילה כלומר סקפא, כמו סקבא וכן יד בקועה כמו פקועה בן הפקר, כמו לעניים

 לידי מביאה בטלה ממלאכה, ובטל ביותר ושותה שאוכל מתוך השנה ימות שאר מכל יותר הרגל בימי לבו תאות אחר להמשך
 התרתי אתי שיוטנה טי הי׳ אלו בא א״ר טז בירושלטי כדאמר׳ ע״כ מצטערין וחכמים ראש ולקלות טו שעמום ולידי זטה

 והם ין בזול אותו שימכרו כדי בליטרא להשקל בכור בשר אסרו כלום בחש״ט, מלאכה ולעשות בליטרא, להשקל בכור בשר
 ופוחזין ושותין אוכלין ואינון בתורה, ויגיעין ושותין אוכלין שיהיו כדי בח״הט מ׳ לעשות אסרו כלום ביוקר, אותו ומוכרין עליו מערימין

 אין ותני׳ י״ו, עד אמרי נהרדעי ז׳, עד יעקב א״ר וכמה פגימתה, שתתמלא עד החודש על מברכין מתי עד יה יוחנן א״ר ך,
 שחקים, ברא אשר מברך מאי קטן. שהוא כ״ז יברך ולא לעינים האור ומתוק שיפה כלומר שיתבשם עד הירח על מברכין

 — יט. מעומד למימרא צריך והלכך פ״הש, מקבל כאלו בזמנו המברך וכל עליו, טברכין אין שוב וחסור הלך שהירח י״ו ומשהגיע
 כא אדכר לא ואי כ מוסף בהן שיש מימים שהוא לי׳ טהררינן מוסף או מנחה או בשחרית ר׳ח אדכר ולא יחיד דטעי והיכא
 שוי׳ לה דצלי כיון כביום אותו מהוירין ערבית אדכר לא אי וח״הט שבוי״ט אבל מלא שנא לא חסר שנא לא טקדשין שאין
 טחוירין שאין טעי אי במוסף וכ״ש הצבור טורח משום אותו .טחוירין אין ר״ח אדכר ולא כב בשחרית טעי אי וש״צ כחובה עלי׳

בש״צ לאו שנו בצבור דתני הא שמפרש מי ויש כדאטרן. חוזר יחיד אבל ש״צ ורוקא כג מוסף קרבן אלא היא הוכרה דלאו
1 -חטיי

אשכול נהל

 כך ב כ״ו. דף פרש״י כואבים בהיוחס הג׳ ביום ויהי שנ׳ טפי וחלוש א ׳.6 יוס מתענה חלוקה וכל אבות בחי על עצמן
 וליתא הזה, ביום בנער שישראל ישמחו, כלא בי״ד פרש שלהן, יו״ט יום אותו שעושין הנוצרי׳ מפני ופרש״י בנבנשתי, דפוס נוסח

 חכמים אמרו אבל בו ומחענין מצטערין הס שמחין שאנו על יאמרו שלא מתענין היו לא הנוצרים מפני אחר דבר :פי״ז דבסופריס
 יום קבעו לא הנוצרים תמה בי״ד ודודי עכ״ל, הנפש שאבדה וי וינפש שבת דב׳ משוס אלא נכרים לאיבת חששו לא המעמדות בזמן

 ר״ל הפריד למה קשה דבלא״ה ניחא, רבנו שהביא לנוסח אבל כוונו. אחרת לאומה וע״כ החרבן, אחר שנה כ׳ עד לאיד א׳
 תלמידו, שהי׳ רשב״ן ובא סרושו, ידענא ולא הנוצרים, מפני אמר דר״יו אלא ל״יו, על ל״ס דרש״בן ונ׳ .ביניהם רשב״ן והעמיד מר״יו
 שר״ל מביא ואח״כ חלש, והאדם ליצירה ג׳ שהוא פרושו הנוצרים, שמפני דבריו ופרש וש״ד, ע״ב ס״ג ושבת בסופו ט׳ ברכות כדאי׳
 יהי׳ ובדין במלאכה, אסור קרבן המקריב ה״ב פ״ד ותענית רפ״ד פסחים ירוש׳ אחמר בפ׳ לאו ג יתרה. נשמה מ׳ ואמר חולק

 שלוחים שהם מעמד אנשי ועכ״ס ובטלים, יושבי׳ כולם יהיו ולא דגנך ואספת כ׳ אבל בתמיד חלקו מ׳ ישראל לכל אסור יום כל
 תענית ד במ׳. יום באותו אסור למערכה עציס המתנדב אפי׳ דחגיגה רפ״ב ירוש׳ וע׳ במ׳ אסורים במקומם הקרבן אצל ועומדי׳

 לע״הב זוכין ה קרבנות. גבי דס׳ עולם מלח ברית על קאי בריתי לא אס וצ״ל גרסינן ל״א חגלה אבל בריתי לא אס ול״ג כ״ז
 חג״א העיר כבר י בתניא. וכ״כ ט כולהו. חייתי תק״פ סי׳ בש״ע ח כ״ב. שבח ז .7 דף ח״א ע׳ ו בנוסחנו. אין

 יוכלו לא שוב קבלי, בתחלה אס אלח חחויבין אינם לקבל צבור רצי ולא אכ״הג תקנו אי אפי׳ צ״ל יא .תתעני במגלת שכתובין
 והערוך. פרש״י וכך כ״ז יג פ׳. קדושין יב קבל. ולא גזר דניאל ל״ו ע״ז עליהו קבילו לא מלאכה ה׳ חחגלה כדמוכח לבטל

 דלא הטעם עקר ל״א בכורות ע׳ ין ה״ג. פ״ב ח״ק טז נ״ט. כתובות טו ח״ג. דשבת פ״ג וחי״ט ס״ט חולין פ״ו, פאה יד
 עד ממתינים למה תמהו האחרונים מ״ב, סנהדרין יח ובמשקל. באיטליס לחכור לנעלים, שהנאה כיון ומעשר, בבכור חזלזלין

 הירח על מברכין אין ס״כ בח״ס דאי׳ משוס ברח״ע וראיתי חחמיצין? למה מ״ח כנהרדעי, דקיי״לן אף הזמן, עבר יעקב דלר׳ זי״ן
 יעקב ור׳ פליגתא, אין פגימתה שתמלא עד דר״יו בחילי נאמר והשתא פגימה, לו אין שאז בחודש ז׳ עד שהוא בשם שחת עד

 הי׳ שלא נראה לקדש. שראוי זמן אסוף קאי י״ו עד דאחרי ונהרדעי פגימתה, שנתמלא לברכה ראוי׳ שאז פרושו ז׳ עד דאמר
 בסתוך רבנו וכמ״ש פ״ד ברכות תר״י נוסח אלא נאים, ובכלים מבושם כשהוא במ״ש אלא ירח על א״מ בסופרים, נוסחנו לרמ״ע

 אין בערבית צ״ל: כא .׳ופ חנוכה לאפוקי ח״הת שעקרו כ״ד, שבת כ סנהדרין. שס יט ירושלמי. בשם כן מביא ואבודרהס
איתא בגח׳ כג שם. כב .60 דף ח״א ועיח״ש ל׳ ברכות א״ח דר״ח ב׳ בליל אפי׳ בלילה, החדש מקדשין שאין לפי אוחו מחזירין

טעה י י 3 כח״



חדש. וראש ותענית וחמישי שני הרכות האשכול, ספר 10
 לחזור צריך לא מש״צ מתו״ס צלותי׳ כולי לשמוע דעתי׳ ומכוון בצבור איתי' אי יחיד פרושא הכי אלא הצבור, טורח ומשום טיירי

 לש׳יצ דעתי׳ מכוון הוי דאי בצבור הר לא . . ב חייא ורב א לפניו מוסף תפלת שעדיין משום תלי׳ דברייתא נהיר ולא כששכח,
 ג לחזור א״צ טתו״ס ש״צ לתפלת דעתי' מכוון אי אותו שטחזירין אחר דבר או וגשם טל שכח אם וכן לחזור, צריך הי׳ לא

 יוכל א׳ דבר ושכח כתקון שהתפלל והבא בעצמו, שיתפלל כדי ה״ט ד הבקי מוציא ש״צ אין השנה ימות בשאר דקיי״לן ואע״ג
 ודאטרן .בקול אתפלתו עצמו סומך אלא לחזור, שא״צ בלחש בתפלתו דבר ששכח ש"צ ואצ"ל רבואתא וכ״פ ש״צ ע״י י״ח לצאת

 בטול בי׳ דאי׳ ר״ח שאני לטיטר ואיכא להזכיר, שכח אי בשבוי״ט לן מספקא במוסף, שאומרה מפני לחזור א״צ ר״ח אדכר דלא ש״צ
 בהודאה נזכר ו לעבודה חוזר בעבורה ר״ח הזכיר ולא טעה ה טרידי דלא שבוי״ט לאפוקי הקילו, הצבור טורח מפני מלאכה,

 כשסייטן מיד י״ח, תפלת אחר תחנונים לומר רגיל אינו ואם לראש, חוזר רגליו עקר ואם לעבודה, חוזר שלו׳ בשים לעבודה חוזר
חוזר אינו שכינתו המחזיר ברכת וסיים ר״ח בליל י״וי שכח אבל לחזור, שצריך במקום אלא שנו ולא לראש חוזר עקר שלא אע״ג
דפסח, הראשוני׳ יטיס ב׳ כ״א, ובגולה הם י״ח ח ההלל שגומרין וימים ז א״ח הברכה וסיים ושכח לחוור שא״צ מידי בכל וה״ה

 חדשי׳ י״ב כנגד הללו י״ב בקדשו אל הללו בהללויה רמזו )והגאוני׳ בעלמא מנהגא דר״ח והלל דחנוכה, ח׳ דחג, ט׳ עצרת, ב׳
סבר בר״ח הלל דקרי חזי לבבל אקלע דרב ימים( ב׳ ר״ח דלפעטים או חדשים י״ג שיש מעוברת לשנה הללויה ח״י כ״ה וכופלים

נטורנאי רב אמר גוטר. התחיל ואם יתחיל לא יחיד תנא בידכם. אבותיכם מנהג ש״ט אטר דמדלגי, דחוי כיון לאפסוקינהו,
רשב״יי״ח אמר הא קשי׳ ואי יום. בכ״א אלא גוטרין אין צבור וכן ט עקר כל לקרוא ולא לגמור לא רשות לו אין בר״ח יחיד
כיון יחיד לי׳ וקרי הוא, צבור דקאטר יחיד הראשונים חכמים פרשו כך נטי? בר״ח צבור לטידק ואיכא הלל גומר יחיד ימים

כ״א של הלל לענין שווין ויחיד צבור והוו יא יחיד צבור לי׳ קרי לחכי י נתקן הקרבן על שיר ועקר קרבן ובטל ב״הטק דחרב
עקר כל קורא אין יחיד אבל וטדלגין, לקרות אלא לגמור וא״א קורין צבור יב דפסח וששה בר״ח אבל אותו, שגומרין יום

 שבטעות ונוכר ההלל לקרוא אקב״ו ואמר היחיד טעה אם כלומר גומר, חת׳ ואם יתחיל, לא יחיד יג ששנינו וזה ולברך מלקרות ופטור
 הודו ואודך אתה אלי אל שמגיע עד הללויה אומר לכך לבטלה, ש״ש הוציא וגו', הללו הללויה אומר אינו אם שברך כיון ברך,

 בר״ח יחיד האי רב ונשאל יד. נוהגין אנו וכך בברכה ולחתום יהללוך לומר לו אסור אבל גומר, התחיל אם ווה ושתיק, וגו׳
 כרב טנהגא והשיב פותח? אינו דיחיד נטורנאי לרב ואשכחן טו וכו' בהלכותיו שב׳ יהודאי למר דאשכחן הלל לקרוא מאי

 דעקר ישנו לא יהודאי כמר שנהגו יש ואם יברך, לא חתימה וברכת גומר התחיל ואם יתחיל, לא יחיד אי׳ דבהדי׳ נטורנאי
 קורא אין ויחיד בדלוג, וקורץ לקרות מברכין צבור הלל גוטרין שאין דיטים לסמוך, יש וע״ו טו. הוא אבותיהם דמנהג שטעתא

 אינו באמצע יח פוסק לפרק פרק בין הלל גומר שיחיד ימים רן רבא ודאטר חותם. אינו אבל משלים וברך שכח ואם כלל,
 והתחיל ששכח או איירי, בצבור כשקרא יט גומרין שאין בימים קורא יחיד אלמא פוסק נטי באמצע גומר יחיד שאין וימים פוסק,
 ולא קרי, הוי צבורא בהדי לי׳, פסק ולא הלל גומר יחיד שאין ביום רבינא בי דאקלע כ שבא בר דרב והאי וברך, הלל לומר
 וכו׳ אקלע רב כדאטר מדלג אלא הלילא גטרינן לא טש״ה מנהג דר״ח הלל כא הגר״יצ וכ״כ לי׳. חשיב דלא משום לי׳ פסק
על נופלין אין טברכין. צבור אבל ומדלג ברכה בלא קרי למקרי יחיד בעי אי הלכך גומר, התחיל ואם יתחיל לא יחיד תנא

פניהם
אשכול נחל

 הלקו, ור״ספ במנחה לומר סיכול א״מ במוסף כנוסתנו וה״גגרס סנו, בצבור ומסיק במוסף לומר סיכול מפני א״מ בשחרית טעה
 היא הזכרה דלאו מ״ש פרוס אין ועוד כ״ש? מאי במוסף ס כ" ו למ״ש: פרוס אין דא״כ אאל״כ אבל כה״ג דרבנו נראה ולכאורה

 הזכיר וזה מוסף, לקרבן דעקרו סא״מ, פשיטא סכה אס כ׳ וע״ז במוסף הזה ההודס טלינו הדס על דקאי ואפסר מוסף? ק׳ אלא
 לכן א״מ? כה״ג נמי ביחיד קסה אך דמהזיר. ס״ל מוסף ק׳ הזכיר ולא כפר״סי הונן אחה חפלח למוסף אמר אי אבל מוסף,

 ובעי מוסף קרבן אלא היא הזכרה דלאו מהזירין במוסף אבל מהזירין" אין במוסף "וכ״ס חהח באסכול להגיה נ׳ יוחד
 במוסף ר״ה הזכרת איכא בסהרית הזכרה סכה אס דנסלמא סאאל״כ במנהה, לומר סיוכל א״מ במוסף סגרס ה״ג מדעת לאפוקי

 יצא בברכה ר״ה הזכיר סלא אף מקרבן מידי אמר דאי הובתינו, קרבן לפניך נעשה אמר ולא הינן, אתה )סאמר במוסף סכה אי אבל
 זו. בפירכא הפ' הרגישו סנא ותמיהני מוסף, קרנן הזכיר לא סוף סוף נמנהה, יע״וי הזכרת אהני מאי רס״ה( א״ה ש״ע

 הוי לא הייא ורב מסייס דהא בדין הולק אינו והאשכול הטור, וכ״כ התפלה בהזרת מס״צ דסומע הטעס עקר לפר״שי ואלו א
 יכוון אס סשכה דיהיד האשכול מודה סבדין נראה מזה ג ביהיד. סהתפלל צלי והדר דצלי ב סנו. דבצבור בפרושא אלא בצבור,

 הוננחנו אתה סכת כגון ד סס. ברכות ו קכ״ו. עמג״א ה ר״ה. סוף ד כ״ט. ברכות ור״אם תוס׳ ה״ג כמ״ש יצא לש״צ
 הקרבן על יוס( בכל אלא נס על )שאינו דאירייתא שיר י ההלל. לקרוא או לגמור לברך לא ט כ״ת. תענית ח רצ״ד. ע״ס הנסיס על או

 ישראל כל שאין כיון כ׳ וחוס׳ יא בעלמא. מנהגא ר״ת והלל קי״ז, צ״ה, פסחי׳ תקנו ר׳ נביאים נסיס על דיו״ט ושיר י״א, ערוכין
 מ״ש לפ״ז יד בתענית. סס יג יו״ד. ערובין מראשון בקרבנות תלוקין דאין כיון יב יתיד. לי׳ קרי דפסתי׳ בהלל כמו יתד מקובץ

 י״ד ברכות הר"אש אבל דוקא, יתיד בר״ת, יתתיל לא יתיד תנא לבסוף ומ״ש משתעי, וצבור ניתיד גומר, סהיתיד ימיס י״ת בתענית
 גומרין, בברכה התחילו ואס בברכה, הלל יאמרו לא ישראל דכל בכנופיא שלא נס להס כשנעשה הוא, צבור נמי יחיד האי פרש
 מעשה כהאי ומברכין בדלוג בר״ת הלל אומרי׳ צבור בין יתיד בין כר״ת ודעתו בר״ס, הלל אומר אינו דיתיד למשמע ליכא ולפ״ז
 דאי ישראל כל כניפי! דלא כיון יחיד לי' דקרי והא גומרין, יוס בכ״א לצבור יחיד בין חלוק אין כ' לולב נהל׳ טו לבבל. אקלע דרב

 קרינן דלא וסוף תתלה ומברך נדלוג אומר נמי יחיד פסח( )של וח״המ ובר״ת ממנה, שנגאלין צרה על יוס בכל הלל אומרי׳ כניפין
 בר״ת, מברך אינו יחיד ורי״ף האי רב בשטח ורבנו כר״אש. יתחיל לא יחיד תנא מפרש וע״כ עכ״ל ישראל כל אלא הלל לגני צבור

 שתיק. אבותיהם ׳שמ והבין הדלוג שנוי שראה כיון דאסור סבר הוי דרב אע״ג בתענית שם טז א״ח. צבור אפי׳ ורמב״ס ולרש״י
 אבל שסיים ומה דשבח פ״ב כא שם. כ הפסק. ל״ש דאל״ה בברכה, והיינו יט נכבד. אדם בשלו׳ לשאול יח י״ד. ברכות יו

צבור



11 חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר

 בשבת שחל ר״ח ג ר״ג ודאטר ב. חדש טדי והי׳ טפטירץ בשבת ר״ח כדטקלע . . א יומא כל כהוהב כדאי׳ ח בר׳ פניהם
 .. ה שחל יה״ב אטר ריב״ל התם דאטרינן ד כותי׳ הלכתא לית בר״ח, נביא אין שבת שאלמלא ד״ח, טוכיר אין בנביא המפטיר

 יורד ש״צ אין שבת שאלמלא יו״ט, של טוכיר אץ ערבית התיבה לפני היורד ש״צ בשבת שחל יו״ט רבא אמר והא קשי׳ ואי
 ובכ״המו .ר״ח בו להזכיר וצריך בנביא מחויב יום וה״נ . . ו לא נטי שבת דאפי׳ הוא בדין התם השתא הכי ביו״ט? ערבית

 לא ואם בעבודה, המאורע מעין ואומר י״ח מתפלל ש״וט ערבית וח״הט ר״ח מוסף שיש יטים ז אושעי׳ דא״ר ר״ח מדכרינן נמי
 קורץ וח״הט בר״ח ח. דינו כתבנו כבר הזכיר לא ואם בב״הטו, הוכרה בהם ויש הכום, על קדושה בהם ואין טחזירין, אמר

 וקורא חוור השני פי׳ דולג, כט״ד וקיי״לן ר״ח קרבן סוף עד תמיד פ׳ בר״ח וקורא ט טוסיפין ואץ פוחתין אין ארבעה בתורה
 אפרשיות ולטסמך ח״פ, אלא בה אין תמיד שפ׳ לשלישי נ׳ ונשארו ג״פ, שקרא נמצא אחרים שנים ומוסיף הראשון שקרא ג׳ פסוק
 קאטר, דאסורא מלאכה אבטול לאו מלאכה בטול משום יא נזרה דאמר והא מלאכה, בעשית מותר ר״ח י. א א׳ השבת ביום
 בו אין אבל ויבטלו, ר״ח למחר אם היום אם לשאול וילכו ויטתינו ממלאכתו העם יבטל המשואות ראו כשלא ספקא משום אלא

 ד'? קורין וח״הט ר״ח כגון מ׳ בטול שאין וכל ג׳ קורץ ות״ב ת״צ כגון מלאכה בטול שיש כל יב דאטר והא מלאכה. אסור
אבל וח״הט, בר״ח אין ממלאכה שמבטלים יג שבתענית ותחנוני׳ תפלה שתוספות אלא קאמר, ט׳ עשית על לאו מ׳ בטול האי

אשכול נחל

 הטעה( )עי״ש אנפוהי על למנפל לר״א ר״א( )אשת שבקית הוי לא יומא כל נ״ט: ב״מ א שלנו. ברי״ף כתוב אינו חברכין צבור
 אשגה, ולא יפל לא שממילא וחשבה ר״ח והיום חסר שעבר שחדש חשבה היא אפי׳, על ונפל למלא חסר בין לה אחלף חד יומא

 רבנו דייק הכי ד כ״ד. שבת ג ל״א. חגלה ב נופלין. אין נר״ח ש״מ אנפוהי, על ונפל שעבר לחדש הי׳ ל־ יום ובאחת
 תפלה עקר לאפוקי כלל, בר״ח דליכא מפטיר דשאני שהניא הראי׳ )וחפרקין כר״ג ס״ל התום׳ אבל בסמוך, חמ״ש ורמב״ס ולי״ף
 המתפלל בשבת שחל ח ק״הת. ה׳ כלבו רבנו, מקום בנרבונא, ואף בכ״ח, המנהג וכך בנעילה( אף ש׳ מזכיר לכן אי׳ נמי נשבח
 לפני לירד חכמים חקינו ולא צריך ו בנביא. שנתחייב הוא יום וה״נ תפלות, נד׳ שנתחייב היא יום שנת להזכיר עילה

 דס״ל משמע 49 דף ח״א ה שם. ז רי״ף. לשון שנתחייב, הוא יום הכא אבל שם( )ערש״י סכנה חשים אלא ערנית החינה
 חפ׳ פסוקי׳ ו׳ הראשונים שיקראו א״א י וכ״ב. כ״א חגלה ט קפ״ח. בא״ח וכן והמטיב הטוב כשפתח אצ״ל נחי נח״הח

 בה אין ח׳ ובראשי ופ׳ מג״פ, פחות מתחילין ואין מג״ס פחות בפ׳ משיירין דאין השבת ביוש ופ׳ הנשארי׳ פסוקי ב׳ והג׳ תמיד
 שעבר, לחדש ל״א בליל אחסר )ומשיאות אחסר ולא אמלא משואות עבדינן אי פי׳ וכ״ג, כ״ב ר״ה יא לשנים. לחלקה וא״א ה״ש אלא

 אבל אמלא, עבדינן אי מספק ימים ב׳ תמיד לחיג שצריכין אר״ה קאי לרש״י ימים. נ׳ יבטלו א״כ נ״ב( בליל אמלא ותשואות
 בר״ח, מ׳ לעשות הרגילו שלא ממלאכה ב״י שיבטלו חדש אכל קאי ולחוס׳ ר״ה, הי׳ ל׳ שיום ידעו ל״א ליל משואות כשיראו אחסר

 נזמיהן פרקו שלא כיון ר״ח להס שנתן מלאכה א״ע נשים מפדר״א שם פ׳ ורש״י בח״המ, כמו מ׳ בטול אין ר״ח כ״ב, חגלה כד׳
 יום להם ניתן ניסן בר״ח המשכן כשנתחנך לפיכך וגו׳ לבן נשא אשר הנשים כל ובמשכן נחנו לא בעגל התורה על ובתים׳ לעגל

 בא״א. מפרש לכך ח׳, בטול משים מ״ש שזה לומר דוחק מזה הובא לא דבש״ס כיון ל״נ ולרבנו ר״ח. כל שמרו ואגב למג זה
 יום עדים באו לא אס שיפרסמו והיינו אמלא ישיאו אכחי ב״י בטול משוס אמלא משיאין דאין מ״ש לי קשה הפרושים לכל מיהו

 יחים. ב׳ ממלאכה יבטלו לא וממילא הי׳ נלמ״ד ור״ח עבר חדש שחסר יבינו יראו, לא ואס ר״ח שהוא וידעו ל״א ליל ישיאו ל׳
 שליחים חדשים וי״ו על נחי וחנן קדוש א״צ דעבור אינו זה ל״א, ביום אלא בלילה נתקדש דלא ל״א בליל להשיא א״א אחלא לוחר ואין

 ביום יצאו שמא גזרה מעובר, שודאי אף ל׳ אחר בערב יצאו לא ותשרי דבניסן ואע״ג יקדש; ודאי דלמחר כיון רש״י כמ״ש יוצאים
 איחנהו, בשליחין אלה חששות דר״ה, פ״ק בתי״ט כמפורש ומעברי ב״ר ממלכי הפרדס ואחרי הוא חשר ויאמרו עדים ביאת אחרי ל׳

 עושין? כדין חלא להודיע שמשיאין שאחריו ובלילה מידי, לחיחש ליכא ל׳ ביום א״כ במלא, אלא בחסר עושין אין אס המשואות אבל
 אם מספקא ל״א יום חוגגין נמי דבלא״ה לצורך, שלא הבערה הוי יו״ט מתחיל דאז ל׳ אחר בליל אמלא להשיא א״א דנר״ה ׳4

 דלידעו היכא כי אלא הוי לא ל׳, אחר בליל אמלא להשיא הנפקוחא וכל דוקא, אחסר להשיא נהגו אי או ל״ב, בליל להשיא ינהגו
 נדנוד בזה ויש לחול הוא התכלית דכל לחול מיו״ט לאופה ודומה י״ט צורך זה ואין חול, ל״א ויום הוי דחסר משואות נראו לא אם

 צורך אין והכא קצת, צירך דבעינן לחוס׳ ומכ״ם וק״נ ר״ן כמ״ש לחיל מיו״ט חודה כלל לצורך שלא מחוך דס׳ל לרש״י אפי׳ אד״א
 שייך דוקא זה אך ימים, ב׳ בטיל תמיד והוי ל״ב בליל יו״ט לאחר אלא א״א אמלא משיאין אי צהכי אחסר, להשיא דאפשר כיון

 ביצה טע׳ החדשים בכל מ׳ בטול קאמר דלא בר״ה חרש״י חוס׳ קושי׳ וסרה ל״א, ליל אמלא צהשיא נוכל ד חדשים בשאר וצא בר״ה
 דהיצאה תולדה דחעביר כיון ול״נ ביו״ט, ד״א מעביר דל״ש מהרש״א שמוחק יי אחו ל ואחא דנפל זמנין בנחתמא חכסיא ע״ב ל׳

 זה דאין אשה בשביל שופר להעביר אסור ע״ב פ״ד חולין ועחיס׳ יו״ט לצירך אינה אס ביו״ט אסורה והוצאה כ״ג פ׳ ר״ן כמ״ש
 ל״א יום אחר דוקא אלא א״א אמלא כשחשיאין אחר מטעם דס״ל נ׳ ב״י, בטול הוי החדשים בכל דס״ל ולחוס׳ קצת(. צורך

 שיני להקהות נ׳ והטעם שעברו באסיפה להודיע בפרסום סעודה ועושין בעלי׳ עשרה נקבצים החודש כשעברו אי׳ ע׳ דבסנהדרין
 להם חודים כאלו נ׳ הי׳ ופרסום הודעה בלי מעברין הי׳ ואס עדים, ע״סי ק״הח בח׳ האמינו ולא נא׳ עצרת שאומת׳ צדוקי׳

 משיחין אי להני להשיא, יאות לא זה פרסים וקודם ל״א ביום בהשכמה זה ופרסום עברו למה ל״א ביום בעלי׳ הטעם גלו לכך
 ונתקדש בכ״ט ראו )אם יו״ט מפני חשיאין אין זמנו לילי ופ״ב: ר״ה בירוש׳ לי און מצאתי רש״י לישב ובמ״ש ל״ב. בליל דוקא אמלא
 הבערה הוי ל׳ ייס חוגגין דבלא״ה כיון והיינו יו״ט, עבר שכבר עבורו, בליל אלא שאסור( מפני ל׳ בליל משיאין אץ מ״מ רפ״ג כדאי׳

 אלא אסיר אין בח״ב וגס דגשמיס באחרונות )כ״א ח׳ אסור אין וברובם בחפלה חרבין בתעניות יג כ״ב. מגלה יב של״לצ.
 פרושא ותיס׳ ולרש״י .תחניכי׳ מחמת מ׳ בטיל אין ובר״ח בקריאה, מקצרין לכן מלאכה זמן תתמעט החפלות ע״י אבל ר״ן( במ״ש

בנשים. תלי׳ לא דק״הח בפרושם, ניחא לא כבסמוך א״ע שנשים שידע אף ולרבנו עושות. אין שנשים בר״ח מ׳ בטול דאין
 תענית 2 *
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 דלא דנהיני נשי א בירושלמי כדאי׳ כר״ח עבדו דלא טנהגא בנשים וט״ט שאסור. לח"הט דמי ולא מ׳ נעשית אסור ר״ח אין

 תעניאת דיתפני עד ג מנהג אינו וכחטשתא בתרייא ב מנהג סדרא דחתפני עד מנהג, אינו שבת באפוקי עבידתא לטיעבד
 דעליל מן עטרא לטשתיה דלא דנהגו נשיא ה מנהג דירחא יומא מנהג, ולעילא מנחתא מן מנהג, אינו ד דערובתא יומא טנהג,

 והן נשאל באסור וטעה בו שמותר יודע שאינו דבר כל ז וגרסינן ו יהרסון השתות כי ט״ט שתי׳ אבן פסקה שבו מנהג אב
 למטר בעו ואי ט, ותענית הספד בקנות אסור ר״ח ח. לו טתירין ואין נשאל אסור בו ונוהג טותר שהוא יודע ודבר לו, טתירין

 קנוי כא', עונות שכולן ענוי מקוננות, לא אבל בוה זה ומטפחות טענות פורים חנוכה בר״ח י כדתגן כא׳ כולם אוטרין הדין צדוק
 ולא טענות לא המת נקבר כא׳, כולם אומרין צ״הד למימר בעו אי יא וח״הט בר״ח הלכך אחריה, עונות וכולן מדברת א׳

 .. יב לבד ר״ח אלא חוח ר״ח ויום הזה המנוח יום את אומר אינו ר״ח בשבת ויבא יעלה כשאומר שלו׳ שר מר ואמר מטפחות.
 מכפר ח אלא בו מכיר שאין חטא לה', לחטאת אחד וש״ע דל יג בתו״בם לא ידיעה לו באין ט"וק טומאת על מכפר ר״ח ושעיר
 ה׳ על ליטא א״כ הירח? את שטעטתי עלי כפרה יהא הקב״ה אמר לה׳ בו נאמר ר״ח שעיר דאמר לקיש לריש לי׳ טבעי׳ והאי
 א״א רבש״ע לבנה אטרח הקטן, המאור ול הגדולי׳ המאורות שני כ׳ רמי יד א״ט דבם׳ דטלתא פרושא תרתי, ט ש" לה׳ מאי

 על יק־או צדיקים א״ל וכוי עצמי אמעט הגון דבר שאמרתי בשביל אמרה עצמך ומעטי לך א״ל בכ״א, שישתמשו מלכים לשני
 כבוד לך עושה הנני כלומר הירח, שטעטתי לפני כפרה הביאו הקב״ה אמר דעתה טיתבה הוי׳ לא הקטן דוד הקטן יעקב שמך

 בקרבן עלי השליטו כלומר עלי, כפרה הביאו ופרוש טו עונותיהם לכפר לפני קרבן מקריבין ר״ח בכל ישראל שיהו דעתך שטישב
 ר״ח של להזכיר צ א׳ ר״ה של בי״ט תיבה לפני העובר טד ירושלמי שטעטתיה. בשביל ללבנה לעשות שאמרתי הכבוד את זה

 שופר בחדש תקעו כ ט״ש דהוא יט אטר מחבורתנו יש יח ולכאן לכאן עולה א׳ דוכרון יד בערובין אסיקנא וה״נ ויבא ביעלה
 דר״ה, בטוספץ לא גם ויבא יעלה בתפלת לא ר״ח טזכיר שאץ ר״ה, זה אוטר הוי בו מתכסה שחדש חג איזה חגנו ליום בכסה

 בר״ה, שהקריבו כיון נטי ר״ח ומוספי מאוחד, בזמן אכנ״הג שתקנו תפלה סדר אתקון קרא דקאי דעתין לעניות טחורא ולא
 כ׳ ולא החדש עולת טלבד דב׳ דר״ה בפסוקי ר״ח ח׳ שעיר כסתה עצמת שהתורה פרש ותו פ״ש? ונשלמה נאטרינהו לא למה

בו, מתכסה שהחודש חג פרושא ועקר כא. מתכסה ח׳ שקרבן חדש איזה הול״ל אי׳ דאי נהיר, לא נטי האי החדש, ח' מלבד
שהלבנה

אשכול נחל
 מנהג. ת״צ אחר עד אבל א״מ בשבוע בב״וה מ׳ לעשות שלא ג דקדושה. ס־רא בב״הכנס במ״ש שאמרו עד ב פ״ק. תענית א
 מר״ת וערב בשתי תועין לסדר שלא שנהגו נשים שי׳ ו שהבאתי. מפדר״א לזה וסמך בנשים, דוקא ס״ל ורבנו ה ויו״ט. ע״ש ד

 על כ״ו סנהדרין ונדרש יהרסון השתות כי דכ׳ הארון מקים נ״ג( סיכה נ״ד יומא עולם, הושתת )שממנו שתי׳ אבן פסק שבו אב
 נשיס ראיתי ס״ד( ב״ק תיס׳ הזכירו ק״כ, סי׳ ת״ד עי׳ ראב״ד בימי משלם ר׳ בן מלוניל )ר״אש אשר ר׳ כ׳ ת״ב ה׳ וא״ח ב״המק.
 הנסיך, יין שתית שס שהי׳ שתי׳ אבן פסקה שבו אב כדעליל תמרא למשתי דלא דנהגי נשי דבירוש' תמוז מי״ז יין שתית מונעות

 למשתי ופרש תמרא, גרס לא גאון נסים ר׳ אבל תמרא, למשתי בירוש׳ דגרסי איכא שכ׳ מ״ק ריש במרדכי מ׳ שוב מאד, תמוה
 נשים תענוג שאץ טעות ודאי תמרא אבל לפשתים, צמר בין סלקו דלא עמרא, למשתי נמי גרס דלא ונראה עכ״ל. וערב שתי מלשון

 נאריג. קדמונים בימים איש של דרכו ואין הי׳ דמלאכתן משוס דוקא, נשים דנהגי והא ק״ט. ופסתיס ס״ה כחובות ע׳ ביין
 דאור׳ כאסורי עני׳ דאסור תרעה בפחת אה ולרשב״א תרעה, פחת בלא לו מחירין אין פרושו לר״אש ח דפסתי׳. רפ״ד ירוש׳ ז

 הגאוני׳ תשו׳ בשם העור וכ״פ שם, י כ״ת. מ״ק ט״ו, תענית ט אסור. מנהגי ופר״ת רי״ד י״ד כר״אש, ור״הפ היתר, להם שאין
 )כאן והתליצנו ברצה הזכירו דכבר יב החס. כדתנן מותר ובר״ת דאסור, ת״המ בין תלוק מעפתות לענין יא כן. המנהג ואין

 כפרה זמן לעמך ר״ח מ״ש וזהו ע׳, ודף שבועות ריש למקדש, שנכנס ידע ולא שנעמא ידע שלא יג בספר(. שורות ג׳ נעשעשו
 לכל וזהו יפל שלא כפרה בא׳ בתדושה לכך .8 דף לעיל כמ״ש הלבנה מתעא בחנוקת אסכרה התירה: על ובתים' תולדותס, לכל

 להביא שצוה עלי׳ שנתפייס הראה טו ס׳. תולין יד שביעית. ריש מרי״ף העתיק ואילך מכאן האשכול סל מה כל — חולדותס.
 הדברי׳ יט רי״ף. לשין ע״כ יח מ׳. דף יד דערובין. ספ״ג טד מהר"ס. עי״ז, זכות מגלגלין ע״ד ישראל על לכפר ביומה קרבן

 על עמו נתתם האשכול לבעל תבר נתן בר ר״מ שהוא הוא וקרוב ר״ת עם שדבר משלם רבנו בשם ת' ר״ה חוס׳ למ״ש דומים
 חתעאת לבר תירה הזכירה התודש קרבנות דעקר כיון כא בתיס׳. ועי״ש ת׳ ר״ה כ דג11. דף מבוא עי׳ נרבונא תכמי תשו׳

 עילת מלבד הב׳ פרע למה מקריבין ר״ת ת׳ אף שבאמת כיון תמה ומהר״של שם. ר״ת כמ״ש בר״ה הקריבו נמי ר״ת ת׳ ובאמת
 בש״ע וכן כמשפע בגופייהו שב׳ תג משעירי )תוץ וצ׳ ז׳ זבתי׳ בהקרבה, קידס תמיד התעאת קשה ויותר התעאת? ולא התדש

ועולת חטאת מלבד והול״ל קודם( השעיר שבהן ולרגלים לר״ת שמשיון בסדורו כיעב״ץ ולא דת״ומ פ״ט רמנ״ס כמשפט, בי׳ כ׳7
מ־אשתני ומסיק ניכהי, אינהו כבשים אינהו, לאו ואילים פרים ודלמא וכו׳ הכבשים הן הן יכיל רע״א מ״ה דבמנתית ונ״ל התדם?
 כינהו? אינהו לומר חיתי מהיכי וקשה נינהו. אתרינהו ס״מ בסוף, כבשים ובפנתס ואיל פר ואת״כ ברישא כבשי׳ כ׳ באמור סדרא

 קאי זה קרא ועקר לזכרון, לכס והיו כ׳ נמי ובר״ת ש״י זכרון להעלות ר״ה פרש״י עלכ״ולכ א׳ זכרון בערובין דמסיק כיון ול
כיון אבל דעלכ"ולכ בז׳ ודי כינהו אינהו דפנתס וז׳ דאמור כבשים ז׳ סברא הוי ולהכי לזכרון, עוליח ש״מ ז״ש ועל עולותיכס על

לתעאת א׳ עזים ס׳ כ׳ נמי דבאמור הוא תד ודפנתס דאמיר שעיר נמי קאמר דלא בזה וניתא נינהו, דאתרינא ידיענן סדרן דאשתני
 ו דאינה סברא בעולה בשלמא ה״ע כ׳? אתד וה״נ בפנתס האמור דזהו ילפינן מות באתרי אתד איל מדל אמרינן ע׳ וביומא

 שני ראשון של דמו שנזרק כיון תרנינן ו׳ דבזבתיס לכפרה שנים למה ול״ק לכפרה דאתי בת׳ משא״כ לכ״ולכ עולה א׳ דזכרון נינהו
 של ס־רן אשתני לא ור״ה בר״ת ניתא והשתא הוא. תד כמי דשעיריס דש״ס ס״ד לא להכי לזה, זה בין שאירע טומאה על בא

 עילת מלבד רתמנא כ׳ לכך ועלכ״ולכ, לזכרון באו דעילות כינהו אינהי הכבשים עכ״פ והו״א כבש איל פר הסדר בתרוייהו קרבנות
 ועוד לזה. זה בין לטומאה וצריכין טמ״וק על לכפר אלא לזכרון דלאו אתד יהי׳ חיתי מהיני לכתוב, הוצרך לא ת׳ אבל והתודם



13 חדש. וראש ותענית וחמישי שני הלכות האשכול, ספר
 לר״ח ר׳ אמר — א. לכל ונראה נתמלאה כבר חגים שאר אבל בר״ה בעליל נראית ואינה מאד קטנה החדש בתוחלת שהלבנה

 יעקב בשמך יקראו צדיקים ללבנה הקב״ה כד׳ סיטנא והאי ג, וקיים חי ישראל מלך דוד סטנא לי ושלח וקדשיה ב טב לעין זיל
לעד, יכון כירח דל לירח נמשל כ״ד מלכות ומציגו הקטן דוד הקטן,

באב. תשעה הלכות
 ושרף העיר והובקעה התמיד ובטל הלוחות נשתברו בתמוז בי״ו בת״ב, וה׳ בתמוז בי״ז לאבותינו אירעו דברי׳ ה׳ ד תגן #ךן

 ביתר נלכדה ושני' בראשונה הבית ונחרב לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר בוז״ב בהיכל, צלם והעמיד התורה אפוסטטוס
 בר ומחויב אפוסטטוס. של צלמו העמיד, וט״ד מנשה, של צלמו הועמד, ט״ד בהיכל, צלם הועמד ה תני אית העיר. ונחרשה
 לששון לב״י יהי׳ העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום ה׳ אמר כה דב׳ ו הימים באלו נפשיה לענויי שראל

 וחמישי ב״א, נשרף שבו ת״ב זה החמישי צום לחדשים, רביעי לי׳ וקרי העיר הובקעה שבו בתמוז ט׳ זה הרביעי צום ולשמחה,
 בבל טלך סמך שבו טבת יו״ד זה העשירי, צום לחדשים, הוא ושביעי גדלי', נהרג שבו ז בתשרי ג׳ זה השביעי צום לחדשים,

 כתקונן. חדשים להסדיר באחרונה ונכתב הצרה, התחילו זה שביום ראשון, לכתוב ראוי והי׳ לחדשים. הוא ועשירי ירושלם על
 בי״ז' דהובקעה אזלינן, בתרייתא חרבן בתר דאטרי מרבואתא איכא תנן, בתמוז י״ו ואנן העיר, הובקעה בחדש בט׳ בקרא ודכ׳

 בט׳ אמרו ט ובירושלמי צומות, בב׳ צבור ליטרחו דלא י״ז, על קבעו ח מבקיעה לבר הוו גזרות ד׳ י״ז דביום כיון דאטרי ואית
 אשר יען אלי ה׳ דבר הי׳ לחדש בא׳ שנה עשרה בעשתי ויהי יא דכ׳ הדא י כאן יש חשבונות קלקול הכין? אמרת ואת בחדש
 נפק ובלילה ביום באלול, בא׳ תימר ואי נשרף? לא עדיין באב בא׳ האח? טאי החרבה, אמלאה וגו׳ האח ירושלים צור אמרה

 בעשור ה׳ בחדש טו וב׳ יד וישרף נבוזראדן בא לחדש בו׳ ה׳ בחדש כ׳ יג ובבבלי . . . יב לצור? ואתי מירושלים בלדרא
 דאטר והיינו עשירי, כל והולך ודולק אור בו הציתו לחשכה סמוך בט׳ וח׳ ז׳ בו וקלקלו להיכל נכנסו בו' נבוזראדן? בא לחדש

 דתני׳ טנ״ל? ושני׳ עדיפא, פורענות תחלת ורבנן בו, נשרף היכל של שרובו בעשירי אלא קבעתיו לא דור באותו הייתי אלו ר״יו
 ולכבס, לספר אסורין בתוכה ת״ב שחל שבת טז בשמחה ממעטין אב משנכנס חובה. ליום וחובה זכא* ליום זכות מגלגלין
ישראל בר הלכך אר״פ בש׳, מרבין אדר משנכנס כך בש' טטעטין אב כשנכנס כשם רב אמר יד השבת כ׳ מפני מותרין בחמישי

למיכל דלא דטחטרי איכא טזליה. דבריא באדר נפשיה ולימצי טזליה דריע יח באב מיני׳ לישתמט גוי בהדי דינא ליה דאית
 ת״ב בערב המפסקת בסעודה אלא אסור לא שמעתא דמעקר נינהו חומרי ודקדוקי התענית, עד טר״ח חמרא למשתי ולא בשר
בט"וט מטעטין נענו ולא אלו עברו תעניות גבי כ כדתנן אלא ויין בשר על אמרו לא בשמחה דטטעטין יט, ולמעלה שעות מוי״ו
ובונה. סותרו גוהה כותלו הי׳ ואם שטחה, של בנין דתיטור הדא כא בירושלמי כד׳ שטחה של ונטיעה בנין והיינו ונטיעה בבנין

תני׳
אשכול נחל

 באל״יד טמ״וק על ושחכפר כפרה, עלי הביאו תרתי, לה׳ לחטאת אחד וש״ע ר״ח בשעיר מדכ׳ דילפינן לעיל רבכו מ״ש ע״סי נ״ל
לה׳ לחטאת נמי למכתב הו״ל א״כ ריח, של איהו דר״ה דהך ל״ל וא״כ תעאת, אחד ש״ע אלא נאמר לא ר״ה בשעיר אבל מו״ס,

לקדש קבוע מקום ב אחר. פ׳ ולר״ת פרש״י, א למיטעי. חצי בעולות אבל ר״ח, ח׳ מלבד למכתב צריך ולא נינהו תרתי ש״מ
 סנהדרין ודוגמתו ברמז שלח כך משוס ונ״ל א', למקוס לילך והוצרכו ר׳ של במקומו שמד שגזרו פרש רש״י ג כ״ה. ר״ה החדש,

 שני בבית שהי׳ אפוסטמוס קודס כבר שהועמד משמע הועמד ה״ה פ״ד ירוש׳ ה כ״ו. תענית ד מרקת. הבא זוג לי׳ שלחו י״ב
הקדיחו לא לחה ראשון בבית הי׳ דזה כיון קשה מ״ח ל״ג. ב׳ ד״הי ח׳, יחזקאל בהיכל, מנשה ששס הקנאה סמל על וקלוי

ה״ג לשין ו ה׳. חבית הסמל ואת הנכר אלקי את ויסר שס כד׳ בתשובה חזר שמנשה חכולס פחותה זו שגזרה י״ל לאפוסטמוס?
 קשי׳ ואי הוא, ר״ח חדש וסתס השביעי בחדש ׳דכ מ״א מירחי׳ רד״ק וכן בתשרי בא׳ שנהרג כ׳ ירוחס ר׳ ד י״ח. מר״ה והוא
 להתענות יוכלו הס אף תשרי בג׳ אבל ימיס, ב׳ תמיד לחיג צריכין החדש שקדשו מב״ד דהרחוקי׳ בתשרי? בב׳ תענית קבעו לא לחה
 כ״ו. תענית ה בי״ד. וכ״מ מעובר, אלול ואין הקל תענית לענין שני׳ רוב אחר שהולכין ועוד לן, איכפת לא ב׳ יוס הוי אי דאף

 יחזקאל יא המפרש* בצרה, אנכי עמו ע״ד שטעו חמה לשנות הכתוב רצה ולא בחשבון ישראל טעו הצמח מרוב י תענית. סוף ט
 ועיד החרבה, דאחרה קאי, לא הבקיעה ועל נשרף, לא אב לחדש בא׳ החרבה, אמלאה שאמרה צור שמחה מה על פי׳ יב כ״ו*
 החרבן וביוס לציר, מירושלים הרץ יבא א׳ ביום כ״כ, המתינה לחה קאי באלול א׳ על ואס אב, א׳ קודם יחיס כמה ידעה שזה

 ומסייס אב. ט׳ הי׳ אב לא׳ שחשבו מה וממילא י״ז, יוס הי׳ תמוז לט׳ ישראל שחשבו ומה הי/ חשבון קלקול אלא צור, ידעה
 א׳ באב ט׳ ה״נ לחשבונות, ראש יהי׳ שנשבה זה יום אמר בנך, נשבה לו אחרו חשבונות חושב למלך משל אתרו ור״ל ר״י ירוש׳

 אלא לחרבן בקיעה בין שאין בט', נשרף בי״ז, הבקיעה ומ״ד נשרף, באב ובא׳ עיר הובקעה נחדש בט׳ ח״ד איכא ומסיק לחדש.
 סיף חדאחר באב א׳ ליוס סמך )ואיכא יוס כ״א פריו' שגומר עד נצו משמוציא זה לוז מה רואה אני שקד מקל וסימנך יוס, כ״א

 ונסתלק התורה סוף רש״י כח״ש חשה ממיתת יותר ישראל לכל אבל הי׳ אהרן מיתת אב וא׳ חובה ליוס חובה מגלגלין תענית
 אסור ה׳ ביוס חל אבל בע״ש, חל אפי׳ יד שם. תענית טד נ״ב. ירחי׳ טו כ״ה. ב׳ מלכים יד כ״ט. תענית יג עק(. עמוד
 ח׳ שאסור פשתן כלי לכבס אלא התירו ולא ט״ס לספר תום׳ מ״ש כ׳ )ובי״ד ישן בש״ס נדפס התוס׳ על לסמוך ואין ולכבס לספר

 בשר לאכול שלא ישראל כל נהגו כ׳ רמב״ס אכל ל׳ שם יט תוס׳. חובה ליום חובה מגלגלין לעיל דאמר משוס יח חוחרא(.
 גוהה תענית, סוף כא י״ד. שס כ בו. למנוע להתחיל נכין ודאי נשרף אב בר״ח מ״ד איכא דנירוש׳ וכיון מר״ח ויש זו בשבוע
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 ולכבס, לספר אסור ב בתוכו להיות ת׳יב שחל שבוע רפה. בשפה טשיבץ ולהדיוטות בת״ב לחברים ש׳ שאלת אץ א חני

 בדינא כר״ג דהלכה כר״ש, והלכה אסור, להניח אף אטר ששת ור׳ טותר, ולהניח לכבס אכל וללבוש לכבס אלא לש ארג
 וקיי״לן כר״ם, ההלכה מותר הכל התענית לאחר אבל תענית, לפני שמטנו ומה שבוע באותו אלא אסור ואץ ג׳ באסורא ש וכר
 ד גהוץ משום בהם אץ פשתן כלי שאמרו אע״פי דר"יו משמי' יצחק ר' שלח לבד. שבת באותו אלא אסור דאין ג כרשב נטי

 ה ת״ב ערב צטר. בכלי כמו בדבר אסור נהגו וט״ט וו, בשבוע ולגהצן לכבסן מותר אבל ת״ב, שחל בשבוע ל.בשן אסור
ו ועדשים ביצים לאכול נוהגין ויש תבשילין, ב׳ ולאכול יין ולשתות בשר לאכול אסור בה שמפסיק ובסעודה ולמעלה שעות יו טו

ימים לב' שהם ז, כשלמים שאינו טומן כמה, עד מלוח בשר מגתו, יין ושותה מלוח בשר הוא אוכל אבל חני׳ לאבלות. זכר
 פי׳ תוסס, שהוא כל כמה, עד מגתו, יין ושותה ומותר, טעמו נפסל מכאן יתר מקרי, בשר ועדיין אכילתן זטן שהיא א ולילה

ת׳יב ערב אלעאי בר ר״י של מנהגו הי׳ כך אריא״ר ח. ימים ג׳ תסיסתו וכמה גלוי משום בו אין תוסס יין דתני׳ שלו, ברתיחות
כמי עליו ודומה מים קיתון אחריה ושותה ואוכלה ט לכירים תנור בין ויושב במים אותה ושירה במלח חרבה פת לו טביאין
 לקרות ואסור המטה בתשמיש הס׳ בנעילת סיכה ברחיצה אסור בת״ב נוהגות באבל הנוהגות מצות כל ת״ר לפניו. מוט. שמתו

 וקורא לשנות, רגיל שאינו במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום קורא אבל והלכות, באגדות ותלמוד במשנה ולשנות ך בתג
 שאינו במקום ושונה קורא אינו אף אטד יהודה ר׳ דר״ט, בו, בטלים אינן י שב"ר ותנוקת שבירמי׳, הרעים ודברים ואיוב בקינות

 יהא האי רב ושדר כר״י. והלכה לב משמחי ישרים ה׳ פקודי שג׳ בו בטלי׳ ותשב״ר וכו׳ ואיוב בקינות וקורא .שנות רגיל
לרחוץ מותר דאבל מאבל ת״ב וחמור ככולו. היום מקצת בזה אוטרי' ואין יא עלה דלייט היום כל מאלה א׳ שעושה טי י בנד!

פניו

אשכול נחל

 נסדר באסירא כר״ש י״ג, כחונוח בדינא כר״נ ג כ״ט. תענית ב דחטניח. ספ״א וירוס׳ פ״ג תוספתא א להל. נוטה פי׳
ככנוס שלנו וגהוץ ת״ב, אסר להניח אפי׳ דת״ב בשבוע לכנס אסיר הגרו׳ לשון ד ה״ג. בשס ל״ב ערובין וחים׳ ואתור' חנאיס

אין פשחן וכלי מיתר( שלנו כביס אבל ת״ב, אחר להניח אפי׳ ח״ב לפני לגהץ ואסיר שלהן, ככבוס אלא יפה אינה )פרש״י שלהן
 ללבשן, חותר במים כנוס השרוע דח״ב, בשבוע ללנשן אסור ה״ה גהוץ השוס בהס שאין אע״פי קאחר וטלה גהוץ, השוס בהס

כבוס אף השהע הפוסקי׳ מסתימת אבל ללבוש, אסיר שכבסן פשחן כלי הול״ל ללבשן, אסיר גהוץ השוס שאין אע״פי האי דאל״כ
קצרי דבטלי תדע בגה׳ דאחר והא וללבוש, שלנו בכבוס לכבס החירין יש וא״ח בכלבו ה״ש לחהוה אין ה״ה ללבוש. אסור בהיס

 ומכ״ש להניח. מיתר פסחן וכלי ולהניח, לכבס אסור טל קאי דהא תדע איירי, צהר ובבגדי גהוץ בלא כבסי דלא ה״ט רב, בי
 החס שאני ללבוש, אסור לגהצן סהוחר אף פסחן כלי יצחק ר׳ דשלח והא ללבוש, סאסיר לכן קודם הכובס פסחן סכלי ראי׳ סאין

 כ׳ כלח״מ גס היירי, בגהוץ יצחק דר׳ וטוד כמ״ס, זו בשבוט האבלוח הן דטח הסיח השיס כביס אסיר דעקר זי, בסבוע דכבסן
 קודס המכובסין פסחן כלי כ׳ סריצ״ג ראיחי סוב סרי. ההכובס הסהט ללבוש, אסור זהן קודם הגוהץ פשחן כלי הרהב״ס ממ״ש

 חענית ה זו. בשבוט כבסן וגס במגוהץ איירי החס יצחק, ר׳ דסלח ההא ירנן יצחק בס׳ טליו חהה ובחנם ללבוש. תוחרין לכן
 שמחה גס בהס יש עדסיס ס״ג פ׳ וברבה לאבליח, זכר וטרשים ביצים י״ו ב״ב וט׳ אסור חבשילין רב׳ עדשים, או צ״ל ו ל׳.

 ב׳ אחר לשלהיס נפסל ה׳ אינו אפי׳ הלוח ארי׳ האי דוקא, דאי שלהיס, הגה׳ נקט בעלמא לסיהן ד לבכורה. יעקב זכה סבהן
 חוסס ח וש״ר. בעלמא סימנא היכל סל פחחו ג׳ ערובין וע׳ בפרס״י. לדחוק צריכין וכך מלוח. אלא סרי לא והכא ימים,
 ימיס בג׳ חלי׳ לא דזה מזבח לגבי סכשר בזמן הטטס אא״ל ביין רס״י, מרחיחחו בורח והנחס מסלסל, סהיא כיין, טוב אינו

 בן אפי כסר נמי מגחו יין ובדיעבד מגחו, יין מכלל יצא דאז כ״ז ברכוח רס״י דטדיוח, רפ״ו יום, מ׳ בן להיוח צריך דלכחחלה
 דלית וכיון ג״י, חסיסחו וכמה גלוי בי אין חיסס דחני׳ ג״י סחוססוחסיסחי כ״ז מגחי יין סוחה ח״ב ערב כ׳: ובה״ג צ״ז, ב״ב יומו,
 פרושו ג״י, חסיסחו דכמה דס״ל מ:מט טכ״ל לנסוך וחזי שמחה בי׳ דאי׳ אסיר יום מ׳ בן יין ח״ב, טרג למשחי סרי סמחה בי׳
 חוסם, שעדיין אע״ג אסור יום מ׳ בן הוא דאס אמר וע״ז שלנו, כיין ארוך זמן דחיסס איכא אבל בג״י, כלה חסיסחי הסחס מן

 במה אלא ול״פ בו, בטלים חשב״ר ס״ל נמי ר״מ ל׳ חטניח לגרסחנו י מבוזה. למקום תקומו משנה ט חבר. לו מצאתי ולא
 אע״ג אידס ביום מהם נפרעין ו׳ בט״ז דס״ל והא זמן, לאחר לו סמחה יתבונן אס סבר ור״י לו, סצער רגיל שאינו במקיס לקרות סהתיר
 הכא אבל לו, צער וביומו איד ליום אלא חושסין ואין סם חיס׳ כמ״ס איד יום לאחי לו בא דשמחה החס סאני זמן, לאחר ססמח

 הא סעושין, במקום במלאכה מותר דת״ב אע״ג בת״ב, דאבל מצית כל הכא דאמר והא לו. ושמחה עצתו בת״ב ומצא יגע
 בטליס תשב״ר ואין בר״מ נמי ג׳ ורי״ף לטני. היתר יש נמי לאבל כ׳ והר״ן כת״ח, עצמו יעשה וכ״א בטלים ת״ח לטולס אמרינן

 הוא דכ״ש ידיענן, דממילא בתנ״ך לשנית אסיר נמי מיהדר דלא סנטלין, בר״י למיהדר לי לחה מודה, ר״מ דאי הישר, נוסח וכך
 אברייתא קאי אביי מיהו ולמטלה. המנחה מן בת״ב המכנס כ״ט תענית אביי טלה דלייט צ״ל יא למיהדר. הו״ל לא וה״נ חר״מ,

 דודאי לטנ״ד והכונה אהא, אביי לייט קאמר וטלה ולח׳, המנחה חן בע״ש חותר בה', כנס לא ואס בה׳, לכבס מותר בט״ש חל
 לייט ואהא בט״ס, מיתר בה׳ כבס לא ואם השבח, כ׳ מפני בה׳ חותר בע״ש להיות חל קאי ארישא אלא דחוחר, אברייחא אביי ל״פ

 פשיטא א״כ בט״ס חל סאינו לזמננו דבר האי רבי׳ אנל טצחי, בת״ב לכבס דדיטבד אהיחר טצחו וסומך בה׳ לכבס שיכיל חי אביי
 מפני חצית אחר לכבס בה׳ חל אס ססיחכין שראה ואפשר (22 דף ח״א )טי׳ נ״ב פסחים כדאי׳ טד״ח הטובר ככל נדוי דחייב
 אס סמותר אע״פי חצית אחר ומכנס בע״ם חל אפי׳ שהרי בנדוי זה גס קאמר ואהא לעיל, כח״ש תיס׳ סכתגו כהיתר כ״הש
 ולמעלה ח״הח רוחצות סנשיס מנהג י״א סי׳ א״ח וע׳ בע״ש. לכיס זמן שעדיין בה' וכ״ש אביי, לייט נאנס לא אס מ״מ בה', נאנס

אפשר זה ונגד אסור. ב״מ מאמיניס אנשים אבל לנשים, צריכה לנחמה האות וזה בע״ב, נילד שמשיח הנהיגו הראשוני׳ וזקנים
 שגזר



15 באב. תשעה הרכות האשכול, טפר

 ת״ב בערב לו מביאין מטפחת ב ריב״ל של מנהגו .וכך א בי״הב שאסור כדרך במים אצבעו להושיט אסור וא״ב בצוג) י״ור פניו
 אא״כ אסור בצונן אפי׳ דפי״ור שמעינן חושש. ואינו עיניו ע״ג מעבירה ולמחר ג. מראשותיו תחת ומניחה במים אותה שורה

 לסוך ואס־ר חושש, ואינו כדרכו רוחץ ובצואה בטיט מלוכלך הי׳ ואס גופו ככל גופו מקצת לרחוץ אסיר ד כתני׳ מלוכלכות היו
 מי״הב עדיף דלא מותר הכסא מבית היוצא לגאון ובפסקא כדרכו. סך בראשו חטטין או חולה הי׳ ואם גופו, ככל רפו מקצת

 ומעביר במפה ומקנחן ידיו מרחיץ בי״הב פניו, על ומעבירין ידיו מרחיץ בת״ב ה בירושלמי וכן כדרכו רוחץ בכה״ג דאמרינן
 עוברות ז. ... יצחק ר׳ וכ״ב ו נט"י על בשחרית שמברך וה״ג תפלה לצורך מכ״ש מותר לליכלוך דרחיצה וכיון פניו, על המפה

 נהגו עושין, בת״ב מלאכה לעשות שנהגו מקום ט. אסור שלו השמשות ובין ח בי״הב שט״וט כדרך בת״ב וטשליטות מתענות ומיניקות
 העושה כל אומר ר״ג יא, שיתענו כדי כת״ח עצמו אדם יעשה לעולם רשבג״א בטלים, ת״ח ובכ״ט י עושין אין לעשות שלא

 כל בסמוך דתני׳ מהא חוינא טעטא בי״הב. א״וש כאלו בת״ב ושותה האוכל כל א רע" יב לעולם ברכה סיטן רואה אינו בת״ב מ׳
 די״הב כרת כעין עליהם עון עדיין עצמות שנעשו לאחר אף יג עצמותם על עונותם ותהי אומר ר.כ׳ עליו בת״ב ושותה האוכל
 והאיש יורוך אשר הדבר ע״פי ועשית לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא אמר דרחטנא מיתה חייב אטרו דרבנן אסור בכל )גליון:

 יד( בה שמפסיק בסעודה שלמה ר׳ ופי׳ בת״ב יין ושותה בשר האוכל כל וגרסתנו ההוא. האיש ומת וגו' בודון יעשה אשר
 ירושלים את שמחו שג׳ בשמחתה רואה המתאבל וכל ירושלים של בשמחתה רואה אינה טו בת״ב ושותה האוכל כל וחכ״א

 אטר יאית ין ירושלמי טז. חכטים לו הודו ולא המטה בכפית מחייב יהודה ר' עלי׳. המתאבלים כל משוש אתה שישו וגו׳
 הודו דלא יה דידן כתנא והלכת׳ כפויה, מטה ע״ג ישב ולא טטתו כופה שאינו לפניו מוטל שמתו כטי עשו דרבנן? וט״ט ר״י,

 שהוא החמישי מצום חוץ בטלו כולן וגו׳ הרביעי צום בפסוק האמורים צומות *לגאון: תשובה לכפות. צריך אדם שוט ואין כלל לו
בוטן כגון שלו׳, ואין שמד אין צום, שמד יש לששון, יהיו שלו׳ שיש בוטן ששון? להו וקרי צום להו קרי יט כדאטרינן ת״ב

אשכול נחל

 כורה פי׳ עיניו ע״ג מעבירה ולמסר ח״ב בערב פי״ור מקנח הרא״ש ג׳ ע״ס, יומא ב נ״ד. פסחים י״ג, תענית א נדוי. כגזר
 וחבלי הלכלוך להעביר עיניו על מעבירה ולמחר פי״ור ומקנח ב״ח( להעפיח, טפח בו )אין מתנגבת והיח ומוניחה עח״ב במים
 וכן בש״ס כטססנו י״ור פניו בת״ב בה ומקנח בר״אש גרם ב״י סבל ר״ן, ועי׳ יומס רי״ף וכן פי״ור ומקנח גרס ולא עכ״ל שינה
 בשחרית היינו שאחר ומרחיץ ה״ו פ״ק תענית ה י״הכ. גבי ע״ב ע"; יוחא ד מתנגבת. שהיא והיינו הש״ס ניסח ג ורמ״א. טור

 על להעביר אסיר ידיו על כשהמים בי״הכ מירוש׳ משמע ע״ז. יומא תוס׳ כמ״ש סכנה או מציה מפני ליעל שצריך ובכ״ח לתפלה
 תרי״ג. כרמ״א ולא כרי״ף להטפיח טיפח שאין כיון סחיטה אסור בה וסין שרי במפה אף7 דקמ״ל ואפשר מפה, דנקט עיניו

 שהוא וקרוב איננו ברי״ף ז סבלי. והמעביר ענט״י יברך לא ובי״הכ בת״ב רס־צה שאין כיון שכ׳ דתפלה פ״ז מרמב״ס לאפוקי ו
 דרבנן דספק אף ט נ״ד. פססיס ח השנה. ככל הברכות כל מברכין כ׳ י״כ בהל׳ סבל מצסתי לס לת״ב שבהנכותיו אף ריצב״ג

 כפרש״י במלאכה אסיר נחי ולילה ל׳, תענית נ״ד פסחי׳ י ק״י. ס״ס עפ״מג קודם לאכיל דיוכג אסיר בידים ספק לעשות שרי,
 קראו צום מקדשו ע״ב י״ב יליף ח״צ אבל מג״א, האבלות, מן יסיח שלא הטעם הכא בלילה, שרי שבת״צ ואף ב״הש, אפי׳ בפסחים

 כדלקמן. מ׳ מאותה ברכה שאין מטעם ולא נענוי יהי׳ כונחו יא ביום. עצרה אף ביום זקנים אסיפת מה זקנים אספו ה נר ע
 בר״ג. לקמן ור״ע ברשב״ג, דהכא ר״ג נתחלף ובנוססנו ורי״ף, כה״ג רבנו נוסח והסחוטת אנו במימרות מלאכה. באותה יב
 מיתה אבל דסנהדרין, ספ״ט הרע״ב כח״ש מיתה לאחר גס ענשו תשובה עשה לא ואס בכרת י״הכ ופרושו האשכול גרסת כך יג

 בסמוך ן ליו ג ב שדקדק ומה מיתה. לאחר ענשו בת״ב דגס יליף והכא ב/ יבמות ותום׳ כ״ה שבת ערש״י כלים אסרי׳ אין ביד״ש
 סייב דרבנן כל הגליון וחח״ש כרת. כעין ת״ב אבל כלום, אין מיתה דאסר לק״מ, ד; ברכות מיתה, סייב ד״ס על העובר בכל

 לוקה אינו וח״מ לת״וע, על שעובר ובס״הח מחרים הל׳ ריש רחב״ס דעת זו האיש, ומת ועשית, הדבר, מן ל״ת עלי׳ דקאי מיתה
 ודעת בטעם יו״ד דף אסתר במגלת כח״ש כרת ני׳ דאית במידי אלא מחרס זקן נעשה ואינו חותר וספקו מ״הת דרבנן מידי טל

 שסוצה חה ולא הגזית, בלשכת הגדול ב״ד שתקנו הדברי׳ אלא בצ״ת דרבנן חילי דנכללו אחר לא דרחנ״ס כ׳ טבא חרגניתח )יס׳
 ואחד וכו׳ בירושלים הגדול ב״ד זה: דין בשנותו מחרים בהל׳ התסיל שהרמב״ס נכון, והוא שאסריהס. בב״ד ומכ״ש פאגי בבית נה

 להם יש ס׳ שתקנת ראיות הבאתי חילה נהל׳ ולקחן כן. הנין לא רמנ״ן מיהו פ״ה, ג׳ כוזרי וע׳ לתורה, סיג נעשאום הדנרי׳
 שאין כיון תמה הוראה משפט ונס׳ אל״ת. ו ה סמכו סלח אחרו ולא דרננן נחידי שייך לא דל״ת סולק ורמ״נן התורה( חיות
 שאכל מקום, של כקולו שומע שאינו פרט נקולנו, שומע איננו ע״נ ע׳ סנהדרין סחרינן האיך לרמנ״ן בתורה יסיד דרבנן צמידי

 בתרתי, טעי בח״כ מ״ו? סוכה כד׳ נשאל ולא בל״ח לא יס*ד להם שאין כיון וצינו אדרבנן מברכין האיך ועוד צבור? בתענית
 משחרת, לעשות מהשם סכחיס נצטוו שהרי דרסחנא, חרא אח דעבר חודה אבל מחרא, דזקן תסור בנא יסוד להם שחין כ׳ הרחב״ן

 והוא וי״ל, זקניך ויגדך אביך משאל וצונו דחברכין מ״ו סוכה כרנב״י וקיי״לן לתקן מהשם "שהורשו רמנ״ן כמ״ש כ״א יבמות
 אויא כרב דלמא אביך, משאל וצונו דאחר כר״נ שהלכה לו הגיד חי רמב״ן על שתמה מגא״ס ובעל הזקנים". מן לקבל מהשם צווי

 כ׳ ר״נ לדעת ונוטה וטרי ששקל ואחר אביך, משאל יליף ור״נ מל״ת, אויא ר׳ וכ׳ החסיל הרחב״ן נח״כ. דק נח תסור, מלא
 כ״ג, בשבת ולא בסוכה בו שנזכר יצחק בר בשם פרטו אביך", נשאל אלא תסור, בלא סמך שאין אמר יצחק בר נחמן "ורב

 סרש״י. יד אויא. רב לגבי ומכ״ש ע״ב מ״ו ב״ב ותוס׳ ס״י פ״ג נ״מ הר״אש כמ״ש רנא לגבי אפי׳ כמותו והלכה דרבא, תלמיד דרננ״י
שמתו כחי עשאו חכמים לו הודו לא אריא״ש גרס ברי״ף ספ״ד, יו ל׳. תענית טו מתאבל. ואינו נת״ב מ׳ העושה בנוססנו טו

תענית יח מכפ״הח. שפטור לענין אלא כאונן עשוהו דבר לכל ולאו במטה. בכפית חייב ואינו אבלות נוהג דאינו לפניו מוטל
חלתא? תלי׳ ברצו שחד ואין שלו׳ אין מקרא חנ״ל תמהו רבים י״ס, ר״ה יט ומ׳. נעוברות ופליגי ביכול לו דהודו ח״ד איכס נ׳

 צחחני הצום בחחישי, וספוד הצחתס השם: והשיב שנים כמה עשיתי כאשר ה׳ בסדש ואנזר האבכה דשאל ז׳ מזכרי׳ דנפיק ונל׳
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 ואלו התענית, מפני באב יוצאין שהשילוחץ אמרה ומתני׳ ברצון, ליתלי נטי ת״ב א״ה וטקשינן טתענין, אין רצו טתענין רצו הוה,

 ובשני׳ בראשונה הבית נחרב בת״ב מר דאטר הצרות בו דהוכפלו ת״ב שאני ומשני תלי'? דברצו משום נפקו לא וטבת תטוו על
 כל קבעו האידנא א הרב וב׳ טתענין. רצו אם ואחרים האירנא, חובה איתי׳ לבד דת״ב מכאן העיר. ונחרשה ביתר ונלכדה

 ואפי׳ שמד, לפעמים הזה ובגלות לצום, חייב שמד בשעת לגמרי, בטלו שלא ועוד קבלה, דברי שהם מפני חובה, האלה התעניות
 דבין השמש בא עד סעודתם להפסיק כ״ע ונהגו ב. קבלת מדברי חובה איתי׳ ת״ב אבל חובה, קבעו הלכך תלי/ ברצו שמד אין

 לארץ ישבו שג׳ הארץ על ויושבין הם׳ נעילת בלא לב״הכנם ואולץ ג אפתורא המפסקת סעודה למיכל ודלא אסור השמשות
 ן, ויומו שבת כלילי אומרה בתעניתו יחיד אפי׳ בירושלמי כדאמר ה ש״וט ערבית עננו וטדכרו דערבית צלותא ומצלי ד, ידמו

 מזכיר בת״ב יחיד בירוש׳ התם ותו ז, לרופא גואל בין לעצמו ברכה אומרה ש״צ אבל לעצמו, ב׳ קובע דאינו תפלה ובשומע
 שהוא דבר כל אר״י אומרה? והיכן וכו׳. האבלה העיר ועל וכו׳ עמך ישראל על אלקינו ה׳ ח רחם ניהו? ומאי המאורע מעין

 עלטא נהגו מיהו לע״ל, ומתפלל לשעבר הודאה נותן י כדתנן ט בהודאה אומר לשעבר שהוא דבר כל בעבודה, אומרה להבא
למימרא

אשכול נחל

 והשלו׳ והאמת ולש׳ לששון יהיו וגו׳ וצום הרביעי צוס השס השיב ח' ובס׳ לאו? או הן הול״ל חשובה, זה מה וגו/ תאכלו וכי אני
 וגו׳ אני צמתני הצום השם והשיב שלו', ואין גזרה אין וזה נבנה לא עדיין המקדש אבל דגלות, ע׳ עברו כבר כך, הענין אהבו.

 יהי׳ השש השיב לכך להתענות, אסור ואז ב״המק בנין לאתר דקאי ת׳ בס׳ אבל מלתא, תלי׳ דברצו לצום, עוד מנוה איני אני פי׳
 ר״י א גו׳. לששון יהיה קרא עקר אלא מיניהו, דיליף הפסוקי׳ כל הביא ולא קצר והש״ס אהבו, והשלו׳ האמת אס ולשמתה לששון

 זכר לעשות רצו הצבור דרוב ידעו דתכמיס שמד. באין אף חובה קבעו נביאים, ע״י שנצטוו ד״ק, שהם מפני מ״ש אלברגלוני,
 לבטל, יכול ב״ד שאין לעולם חובה קיימו כך שהתקינו וכיון דרישה, דבעי מכלל דא״ל, ציון מ״א סוכה כמ״ש אלו בתעניות לחרבן

 להפסיק ת״ב תומר הדין מצד צומות לד׳ שיש וכ׳ א׳( דעת )לר״ן רמב״ן דעת וכן ע״ב, ה׳ מגלה עתוס׳ התקנה מתכמי גדול שאין
 שאוכלים שם מנהגם על דשטאקהאלס הרב שאלני בשנים רבות וזה ת״צ. תומרות כל קבלו לא תצי/ דברצו כיון אבל ולענוייס, מבע״י

 גרו שלא ברור אתריו מאות וכמה התרבן בשעת והשבתי קבלו? כך ואמרו גדול, היום ועוד תצוח אתר שעה ותצי ט׳ תמוז בי״ז
 שעה אתר האלה המקומות ובכל נ״ב עגול נגד עד הרתוק ולכל סרטן לעגול מצפון אלא )פאלגעגענדן(, ודרומי צפוני בקוטב ישראל

 כך תלי׳ דברצו כיון ונאמר תצות, אתר ומתצה מט׳ יותר להתענות קבלו לא ישראל כל א״כ לילה, ודאי היום תצות אתר ומצי ט׳
 ביום. להתפלל רשות להם שיהא לתובה קבלוה דכך די״ל ביום ערבית שמתפללין לענין ח״ד יהושע בפני וכך יותר. ולא עליהם קבלו

 דנביאיס, צומות מג׳ עדיפי שלא שנראה מווארמס קאפיל הגמו״ה א״נ לי ואמר שנים, נו״ן זה נתבטלו גזרות ושאר תתנ״ו ותעניות
 בזמן שנה מאות ח׳ זה שתקנו אלו אבל שמד, באין אף התרבן אתר קבלו דנביאיס צומות ובג׳ תלי׳. ברצו שמד אין ואמרינן
 אין ד״ק לענין חמה ואני רחב״ן. וכ״כ ב מתדש. קבלו ולא תלי/ ברצו א״כ התדש, זמן עד פורתא הנסה הי׳ ולא הגזרות

 וריטב״ח רשב״א וכ״כ שמד שאין בזמן פוטר מכולם תעניות ד׳ המצווה דקרא מד״ק, מתענין אין בז״הז צומות׳ לשאר ת״ב בין חלוק
 לרבי סמוך תנאים התקינו שני בית רבן ת ואתר וגו/ והתמישי הרביעי צום נצטוו דבחדא צומות, לג׳ ת״ב בין תלוק אין אכנ״הג מצד

 דמד״ק אננ״ג ג׳ בצום לאכול ליולדת ר״ת מהתיר דייק ד׳ ס״ק תקנ״ד והטו״ז יוצאין. שלותיס ולהיות שמד באין אף ת״ב לקיים
 שהקיל טעם עקר ולענ״ד מלחא. תלי׳ ברצו דלאו לאכול אסורה בת״ב אלמא מחענין, אין דרצו כיון מותר אפ״ה כד״ת וד״ק הוא
 החרבן בו דהוכפל כיון שני בית התרבן אתר תכמיס תקנת אלא מד״ק, לאו נמי בז״הז ח״ב מד״ק, לאו צ״ג שטחה כיון ר״ת

 לא שבימיהם אף שמד באין אף ת״ב קבעו עצמם אכנ״הג לומר ודותק שמד. באין אף עליהם קבלו נמי צומות שאר ולרמב״ן
 כולם ומתו לתרץ יכנסו שלא אבותנו על נגזר בת״ב תענית סוף כדאי׳ תרבן קודם גדולה צרה גס הי׳ מ״מ התרבן, הוכפל

 מר אמר מאי וחמיהני וכו׳ ב״פ נתרב שהבית מר דאמר הצרות דהוכפלו ח״ב שאני י״ת בר״ה מ״ש בזה לישב ואפשר במדבר.
 תענית דסוף מחני׳ מביא הי׳ שאם ונ׳ התם? דתנן לארץ יכנסו שלא ראשונה הגזרה הביא לא למה ועוד תענית סיף דתנן הול״ל

 שמד באין ת״ב תקנו כבר שאכנ״הג הצרות, דנכפלו ת״ב דשאני פרושא ה״א לארץ, יכנסו שלא אבותינו על נגזר גם בה שכתוב
 )ולא ב״פ שנתרב מר דאמר הצרות דהוכפלו ת״ב שאני קאמר לכך תקנו, דנביאיס כד״ק והוי בימיהם, כבר הצרה שהוכפל מטעם
 אמר על תמה שהגרי״ב ראיתי שוב שמד. באין ת״ב תקנו דאכנ״הג למיטעי ליכא וממילא לארץ( יכנסו שלא ע״א שנגזר מייתי
 מפקיר על קאי דאבעי׳ ולק״מ צ״ט, יבמות היא ומתני׳ ולדה שנתערב כהנת משרשי׳ רב דמייחי ע״ב מ״ב גטין תמה וכה״ג מר,

 וכו׳ לזרוק העומד כל טובא וכה״ג דמי כשסרר לשסרור העומד כל י״ל שכופין וכיון חוס׳ כמ״ש רבו דכופין עוב״ת שסציו ומי עבדו
 ואעפי״כ אותן שכופין זא״ז משאררין התערובות הגדילו דאמר משרשי׳ מרב ופשיט תרומה לאכול הוא עבד אכתי אי מבעי׳ ושפיר
 )וכך בעבדות שיקיים ספק ואיכא לשחרר דצריכין משתמע דלא זא״ז, שחררו קחני דיבמות ממתני׳ אבל בת׳. אוכל שחרור קודם
 אוכל בנתערבו דוקא דלמא אבעי׳, למפשט ליכא זא״ז( משחררין אימא מתני׳ ומגיה משחרר, לא בעי אי ק׳ יבמות רבא דייק

 מדחי א׳ כל הכא אבל הוא, דרבו דידעינן היכא אלא כפי׳ שייך דלא נמי לומר ויש ר,שכזרו שטי שיקבל ברור לנו שאין בתרומה
 שהלכה לי׳ קיס אי מאמורא דפריך יו״ד ס״ק י״ג שער כריתות וע״ס ודאי. שחרור נשמע לא דמתני׳ מלישנא ועכ״פ חברו, לגבי

 בין שיושב לעיל אלטאי ק י״יכ ג •('ס נדה שיי"ע תא”יוב ממשנה כהלה ץמדל סאין )הטעס וניייתא משנה והניח כמותו
 ורבנו בולמוס, יאחזנו שמא במנחה אלא עננו מתפללין אין וביחיד י״א, תענית כ״ד שבת ה צרפתים. מנהג בשם הג״מ ד ח״לכ.

 החפלות. בכל דבשבח המאורע שמזכיר כמו דתענית פ״א הרי״ף פי׳ שבת הלילי ומ״ש ה״ב, דחעניח פ״ב ו . 4 דף חולק
 על לשעבר ויבא, יעלה כגון להבא ט הירושלמי. מנוסח מאוד הוא משונה ובל״אה נחס, נוסחנו ח י״ג. ותענית שם ירושלמי ז

טל שהוא העבודה אח והשב רצה בתפלת העתיד על שמתפלל ומה במודים שייך דלשעבר שמעינן חיני׳ פ״ד, ברכות י הנסים.

 העתיד



!7 באב. תשעה הלכות האשכול, ספר

 כל בסוף לוטף בא אם תפלה, בשוטע צרכיו אדם שואל שאטרו אע״פי א רבנן דאמדו אהא וסטכוהו ירושלים בבונה למיטרה
 וחותם פסוק טוכיר אינו כלומר פסוק, ברכה אומר ואין ב חותמיהן אחר הברכות כל אומר. ברכה אותה מעין וברכה ברכה

 על ה׳ רחם ושחרית בערבית לומר נוהגין יש פסוק. ברכה משום בו אין וגו׳ ציון יושבת ורוני צהלי דאטרי ואלין בברכה, מיד
 ד. הנחמה על מצלינן יומא כל דאנן לרחם נחם בין שנוי דליכא אע״ג בטנהגא דתלי׳ ג הרב וכ׳ ה׳, נחם ובמנחה ישראל,

 פסוקי אומר ת״ב בשחרית ... ה דברייתא נראה וכן שהתירו ויש שאסרו מהם יש הגאונים בין פלוגתא בת״ב תפלין הנחת
 קורין ואין באבלות. כמו נופלין שאין ויש פניהם על נופלין יש ו. בד״ת שאסור מפני בשירה וממעטין חובה שהם דזמרא
 וקורין לבתיהם נפטרין התפלה שסיימו ואחר ז בצרה אנכי עטו כלומר בארץ נמוך אלא עליו, לקרות שרגילין במקום בתורה
 ישוטטו שלא הארץ עם מפני הוה והמנהג ח. ובנינו הבית מחרבן הרשות ובדברי שבירמי׳ הרעים ובדברים ובאיוב בקינות

 שאר או ת״ב דמקלע והיכא — כמנודים. ומצטערים בד״ת, עצטם יפליגו שלא ברבים, יחידים יושבין מחכמים ויש ברחובות.
 ולא טאחרין והקהל וחגיגה ות״ב כהנים עצי זמן אבל ט טאחרין ולא טקדיטין אמרו באלו כדתנן טקדימין לא בשבת תענית

 לא פורענותא אקדוטי נטי וט״ב חיובא, ומן מטי לא דאכתי מאחרין יא טילה וספק ר״ח וסעודת פורים סעודת וכן י מקדימין

נו טקדט אשכול נחל

 קודם להזכיר שצרץ חותמיהן מעין אהא רב ופרש בלילות, יצ״מ מזכירין מחני׳ קודם דברכוח פ״ק בירוש׳ ב ׳.0 ע״ז א העתיד.
 ברכה אומר ואין כאן שמסיים מה וזהו קדש(, אור גבי נ״ט )עב״י ק״ד פסקים כדאי׳ הקחימה מעין ה׳ אחה ברוך שמסיים

 נכר אין פסיק אומר ואס ברוך, קודם בחפלה ג״כ לסייס וצריך והודאה חפלה היא שהברכה ברוך, אומר אינו פסוק על פסוק,
 דחעניח פ״ב אמרינן זה ומטעם .הפסוק של מטבע על שמברך שנראה האסור טעס ולהמפרש בחורה, כקורא אלא לתפלה שהיא
 ואא״ל המזמור. על קוחס שאינו וכו׳ ברוך וכו׳ לא״א שענה מי קותמיהן שאומר גשמים בחעניח שאומר מזמורים וי״ו אקר

 שייכות לו דאין קקיך, למדני ה׳ אחה ברוך התורה ברכת מסיים דאינו י״א ברכות שפר״שי כהאי פסוק ברכה אוחרין אין שכונת
 רקם ברכת בסוף שאומרין אלה על המפרש כמ״ש קאי שזה צהלי דאמרי ואלין בסמוך האשכול ומביא הירושלמי שסייס מה עס

 שאמר כיון פסוק, ברכה משוס בו שאין הירושלמי קאמר ועלה ירושלים, בונה בא״י וגו׳ ורוני צהלי ככתוב ושמקנה נקמנה בב״כמז
 בנקם תקשי שלא כאן זה הביא והאשכול ואכלת. ככתיב הארץ בברכת מסיימין וכן שהבטקחנו כמו עשה כלומר ככתוב, מקודם

 ע׳ אלברגלוני ר״י ג בבאורי. 9 דף מ״א וע׳ ברוך. וגו׳ ה׳ נאום לה אהי׳ ואני כאמור קתימה קידם נמי מסיימין אנו דת״ב
 נקבר כאלו במנקה אבל נקמה, אומר אין לפניו מוטל למתו שדומה בשקרית שאמר ריטב״א מדעת לאפוקי בא ד תקנ״ז. טור

הרא״ש, תמה במנקה אלא נקם כלל אומרין שאין מנהגנו ועל הקינות. בסיום נקמה מזכיר בשקרית דגם אינו דזה נקמה, אימר
קצות אקר מלאכה נאסר שלא כיון טעס נ׳ ולי הצתה. באש אחה כי לומר שייך שעה באותה הציתו ערב דלעת כיון כ׳ וב״י

 להתפלל רוצה א׳ וכל רצץ, הכל קדשה לדיוגמא אבל לב״הכנ. לבוא ימים כבשאר ושכקו האבלות מן דעחס רביס הסיקו ועי״כ
 גס נקם אומר יקיד ריטב״א מ״ש בזה להבין ויש קצות. אקר ח״ב אבלות שעקר לבס על יעלה ועי״ז עדיין, החפלל שלא חסלה

נוהגות מצות כל ח״ר ל׳ תענית ה שיבואו. כדי במנקה יוציא בקיאין דאין במנקה אלא אומר אין צ ש" אבל וערבית, בשקריח
בכל אבל שאסור בדברים אלא אסור דלא ש״מ כאבל, בתפלין אסור קחני ולא וכו׳ הס׳ ובנעילת בסיכה אסור בת״ב נוהגות באבל

 להניק, מחייבין ישיבות שבשתי ומעידי׳ שרירא, ורב האי רב החחירין: גאוני׳ כ״א. מ״ק ע׳ לבד א׳ ביוס שאסור במה ולא זי״ן
 בחמים אבל שנה. מאוח מכמה עחיקא דאבלוח ח״ב מכ״ש ואילך, א׳ מיום להניק קייב מחו על מריר ולבו קדתא מאבלוק דק״ו

 של הניקו לא ק׳ מקצת כ׳ והרמב״ס בראשו, מקלה אפר לשוס ונכון בת״ב חפלין הנקתי לא מעילס הגאון בשס הראב״ד כ׳ דעיס
 מניקין יש פי״ק סופרים ז דזמרא. לפ׳ שייך דלא ישחבק קודס השירה לומר שאין 8 דף בק״א לשטחו ו פאר. דאיקרי ראש

 בערוך פי׳ במעפרא כריך ח״י עיניו על בחפר ויחקפש כ״א א׳ מלכים שקורה, בעפורח )צ״ל שקורה באבילות הקרקע על הקורה
 האשכול כמ״ש אלא דוקח לאו הקרקע ועל ראשנו. עטרת נפלה ואומר ט׳( שבת ספרים של מעפורח קכמיס ובלשון צמר בגד

 יקרא לא רשות בדברי אף ח כבודו. למעט שלא במקומו אלא גוללין אין י״א ומביא מגדל, על ולא ספסל על שפל במקום וא״ח
 ר״ח אס שקלים ותרומת יעבר, ולא ׳דכ לאקרה דא״א מגלה, קריאת היינו באלו ו׳, מגלה ט עכו״ס. רעות כמו המשמקיס דברי׳

והחי״ט מגלה, ירושלמי וכן רי״ף פרש כך דשקליס, רפ״ג כדאי׳ קדשה מתרומה להביא נריך ניסן דבר״ק מע״ש תורמין בשבח ניסן
ישמיעו בשבת קל דאס לענ״ד, וליחא בע״ש, משחיעין בשבח קל אס וקמ״ל ע״הש, משמיעין באדר בא׳ על הרי״ף שכונת הבין
כהניס עצי בין ח״ב דחני לתמוה יש י יו״ד. תענית ע׳ ניסן קודם רב זמן המקומות בכל השלוחים מגיעין דמ״מ בשבת בא׳

ולמה שמחה( יום ת״ב הי׳ שני בית דבזמן תמוה דר״ה בפ״א לרמב״ס )ופ״מ הקרבן לאחר וח״ב המקדם, בזמן אלה דשני׳ וחגיגה,
 ש״ה, רובו שנשרף ביו״ד קביענא החס הוינא אי כ״ט תענית כדאר״יו בו ביו״ד לאחר סברא חיכא בת״ב ונ׳ בתוכן? ח״ב וכ׳ חלקן
 לאחרי, טעם שיש מפני ולא מאחרין, נמי ת״צ תענית בשאר קיי״לן ואנן מקדימים, באמת י״ל לאחר, סברא דליכא תענית שאר אבל
 להודיענו וחגיגה, כהניס עצי בין ת״ב חני להכי ידיענן, הוי לא הטעם וזה ל״מ, פרענות דאקדומי להקדים טעם שאין מפני אלא
 טעם שיש מפני לא מאחרין, בח״ב ה״ה זמנם, בא לא שעדיין כיון ול״מ, מאקרין מ״מ לאחר, פרטי טעם אין וחגיגה שבע״כ כמו

 זה וכעץ כן. חעניוח ג׳ בשאר שגס ידיענן וממילא מקדימינן, לא פ׳ דאקדוחי להקדים טעם שאין מפני אלא לאחר, מיוחד
 טח וכ״כ בפ״ע לאו בעכין להשוותם באמצע בקטורת שהפסיק וקאמר בשמן והסך הקטורת המפטם השמן המפטם ג׳ כריתות

 דקמ״ל הדדי גבי ות״ב כ' עצי דנקט ישוב מביא ובק״ע מ״הח. שהוא לאוריי ליו״ט שבת בין ר״ח תענית אסור בירוש׳ חני חי״ח
 בשבת ט״ו קל אס פורים סעודת ר״ן ופ׳ במגלה רי״ף לשון יא י״ב. תענית כדאי׳ חרבן לאחר אף הוא יו״ט כהניס עצי דיוס

 ר״ח, סעודת קאכל, פורים משוס אי בשבת נכר לח גס אמשחה, ולא אמגלה קאי יעבר ולא דקרא א׳, יוס על ס׳ מאקרין
 שכבר ל״א בליל אלא לה טולץ ואין ט׳ סנהדרין הדבר, לפרסס הקדש את כשעברו סעודה עישין שהי׳ פי׳ ה״ד פ״ק חגלה בירושלמי

 נתעבר 3 רז״ב
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 שהוא מפני בשבת בה׳ וטתענין טקדימין ג בע״ש או בשבת אדר י״ג כשחל דנהגין הא ב[ אהא רב וב׳ א. מקדטינן

 כגון צורך של תענית אלא בע״ש טתענין שאין ה השבת טרה מפני בע״ש טתענין ואין מאחרין ולא מקדיטין ונס נם, ד בשבת
 :וז"ל ז בהלכות כ״ב שני, יום ליל בתחלת הבדלה יגמר בטצ״ש ת״ב . ו עבדי יאות ולא קבוע תענית או חלום תענית

 קבליה דמבדיל כיון דלמא או טבע״י, הבדלה אומר נטי הכי הבדלה, ואומר בשבת ט״ש של אדם מתפלל ה דקיי״לן והשתא
 ולימא הכום על ליקדש ר י״הכ גבי אטרינן לטשתי? לי׳ ואסור חול דשויה בענויי לי' ואיהייב בדילנא ט דאטר כדרב לת״ב

 מידי, דליטעם מקמי תעגיתא שארי כד ולבדיל בשבא חד דנפק עד יא לירתה ה״נ הלכך עלויה, אחסר דקבליה כיון ולישתי זמן
 לי׳ דאסר הכא אבל לטיכל לי׳ שרי דהוי היכא טילי הני יב לא טפי אין היום כל כולו, היום כל והולך מבדיל מר דאטר ואע״ג
 יעקב ר׳ דאמר ליבריך, לא נורא על אבל בכנישתא, מבדיל דצבורא שלוהא וכן בשבא, דתרין באורתא מבדיל בשבא בחד למיכל

 מברכין לא לאור שביתה הוי דלא כיון ט״ט האור, על לא אבל יד מארי שילא תאני וכן יג האור על לא אבל אידי בר
 ארשב״ג ובת״צ. בט״ב וכן חולצין לעיר וכשיבואו הם׳ בנעילת מותרין בדרך מהלבין שהיו ומנודה אבל טו בירושלמי עכ״ל. עלויה

 לו, שאין טי את לבייש שלא שאולים לבן בכלי יוצאות טז ישראל בנות שבהן וכי״הב באב כט״ו לישראל טובים ימים היו לא
 ולא טבילה טעונים כשטחזירה גם זה וטטעם נדה השואלה או דהטשאילה דאפשר יז הטעם פרשו טבילה טעונים הבלים וכל

 מונחים אפי׳ יום באותו טבילה טעונים הכלים כל אחרינא טעטא ובירושלמי יח, בקופסא ומונחין מקופלין אפי׳ בהון פלוג
 ומה בכרטיס וחולות יוצאות ישראל ובנות להטבילן, להוציאן צריך דע״ב כלומר משאילן, הוא כן אומר שאת מתוך בתיבה,

 תתן אל אומרות שבהן מיוחסות ליופי, אלא אשה שאין לך, בורר אתה מה וראה עיניך שא בחור יט אומרות יפיפיות אומרות,
צאינה כא אומר הוא וכן תתהלל היא אי״ה היופי והבל החן שקר כ לבנים אלא אשה שאין במשפחה עיניך חן בנוי עיניך

וראינה
אשכול נחל

 פי׳ חי״ט סי' וטור חדשים( כתום׳ ולא בלילה או ביום הוי אי אלא ירמב״ס רש״י אפלגו ולא הוא, מצוה של )וסעודה נתעבר
 דעח שזה ונ׳ ראיות. מביא ועוד וגו׳ ותקעתם ובר״ח ש״ובט וביוס דכ׳ למועד דאחקש בסעודה, להרבות מצוה ר״ח העודח

 דבזמן להורות לת״ב, וחגיגה עצ״כ זמן דסמיך ניחא נמי ובהכי האידנא. טהגת שאין ר״ח סעודת מביא הי׳ לא דאל״כ האשכול
 בשבת הסעודה לעשית יכול לא ר״ח( גבי הטור כמ״ש למועד דאחקש בסעודה )ומחויב טובים ולמועדים לששון דת״ב המקדש

 ששמחתו אח איחס לעשות ה״ו פ״ק בירושלמי ואמר משתה ימי אותם לעשות דכ׳ נכר, שאינו פורים סעודת גבי לעיל כדאחרי׳
 ולא מאחרין סעודתו לע״ל ת״ב אך קמ״ל וה״נ לפורים, היכר אין זה יום סעודת ר״ל בב״ד, תלוי שאין שבת שמחת יצא בב״ד, תלוי

 וצריך בז״הז, עבור לסדר א״א זה ג בסמוך. שארשום הטעיות נמצאו שם גס ויקהל, פ׳ שאלתות ב ו׳. מגלה א מקדיחין.
 צ״ל ו מ״א. ערובין בע״ש, ומשלים מתענה הקיי״לן תקשי שלא כדי מדידי׳ האשכול הוסיף זה ה בשביל. צ״ל ד למחוק.

 קדוש. הל׳ ה״ג ז בע״ש. מתענין שבירובינצא כ׳ שבא״ח בהווה ודבר שם. ערובין ע׳ מעונה לשבת שנכנסו בע״ש דמתענין הני
 שאמר כיון ה״נ שבת, שקבל כיון ממלאכה עצמי הבדלתי בדילנא ואמר בע״ש שבת של התפלל רב שם ט ע״ב. כ״ז ברכות ה

 בה״א. 7תת גרס וערוך דמי', דנפל עד לירתח קל״ד שבח כפרש״י ימתין, יא ח׳. ערובין י עלויה. ת״ב קבל לחול קדש בין
 כמ״ש ד׳ יום עד פי׳ השבת כל גרסתנו אבל כולו, היום כל והולך מבדיל במ״ש הבדיל שלא מי ק״ז בפסחים ורי״ף ה״ג ג׳ היינו יב

 א״א ב׳ דבליל האור על איכה קודם מברכין במ״ש ת״ב כשחל וחה״ט ח״ש, אחר כשמבדיל והיינו ונ״ד, ק״ו פסחים יג חוס׳.
 כאשכול, כמ״ש ת״ב במוצאי האידנא ש״צ מבדיל דלא ותמהני וי״הכ. כשבת יום באותו האור מן נהנה כשלא אלא חברך שאין לברך,
 בפסחי׳ וש״ד( ע״ב ח״ג שבת מרי שילא תני )ומנינו מקומו ידעתי לא יד ת״ב. במוצאי הבדלה איו וסיעתי׳ שלרמב״ן משוס אפשר

 פ״ק טי אינו. וכו׳ שילא תאני לשון אבל אסור, ממלאכת ששבת אור ובעינן הוא ברייתו ותחלת הואיל במ״ש מברכין נזכר ונ״ג ק״ו
 במנחה ל״א מגלה חז״ל מתקנת נראה וכן ישראל. ובירושלמי חכילחין ובסוף ירושלים, בנות תענית סוף במשנה טז דתענית.

 היו מקום בכל ש״ח בהס, יכשל שלא ליזהר צריך היום לכבוד מקושטות שהנשים לפי הטעם חוס׳ וכ׳ עריות, פ׳ קורין י״הכ
 באכילה קדש מקרא גס דשייך י״ט בשאר נוחר )ודוחק יפה בכסות קדשהו קדש מקרא כ׳ נחי יו״ט בשאר לן וקשי׳ מקושטות.

 כדאי׳ שבח חשל טובים יותר יהיו יו״ט בגדי קיי״לן דהא תכשיטיהן, הגדילו להכי בכסות, דוקא ובי״הכ בחומש רש״י כמ״ש ושתי׳
 כבחורים ויצאו עיניך נא שא בחור ואיחרין בכרתי׳ ומחולות בכ״מ יוצאות בי״ככ כעקר אבל ק״ט( ופסחים תקכ״ח סי׳ ע׳ בירושלמי

 תחמה ואס מקום. בכל עריות פ׳ והזכירו בי״הכ טובא למיחש איכא להכי ביותר, עצמן קשטו והבנות הנה הטובות לראות
 לשכינה וגורס דמים שופך כאלי פ״ור קיים ולא אשה לו שאין וחי לשם, נפנה אשה לו שאין מי אמר שבגח׳ דע בי״הכ, כן שעשו

 בי״הכ לשם ילך אשה לו סאין חי כל תקנו לכן שלמה, כפרתו ואין בה חפץ אשר לו נזדמנה נא ואולי ס״ג, יבמות מישראל שתסתלק
 אלא שאינה שלחה כפרה והוי יצרו על ומתגבר עומד היום קדושת מפני אפשר )ועוד עונו וסר מאלה א׳ לישא עצמו על ויקבל

 ט״ו ובררו חפצו, למצוא באב בט״ו עצמו להקדים שיוכל בי״הכ לצאת הכרח אין ומ״מ פ״ס יומא יצ״הר שמתגרה מקום באותו
 כדאי׳ נשים לישא בקהל לבוא בנימין שבט שהותר ויום אחר משבט אפי׳ כחפצו אשה להשיא ז״בז שבטים הותרו זה שביום באב

 מתני׳ פרשו כך יט ס״פ. גט׳ יח כ״ו. שם רש״י יז כ״ט. תענית כדאי׳ זכאי ליום זכות דמגלגלין לכך, זכאי יוס והוי בגח׳ שם
 עליהם קיפצץ הכל מיוחסים בניך )ואס לבנים אלא אשה שאין ויראה, בתורה גדולים בה שיש מיוחסת משפחה כ בברייתא.

 למ״ש אבל תתהלל. היא ה׳ יראת ישראל של יחוסן שזה ויראה בת״וח גדולים יהיו הבנים וגס כאמה ברחה פרש נתי״ט רש״י(
 ,נ יוחר )בחכשיטין( בזהוביס שתעטרונו ובלבד לש״ש חקחנס קחו אומרות ומכוערות מכוערות, מיוחסות, יפיפיות, שס שהיו בגמ׳

 היא י״ה אשה וה״הי החן שקר אומרות אלה יופי, ולא יחים נא בהן כי׳ שלא והחכוערות במשפחה, עיניך תן אומרות דמיוחסיח
 ואחר בתכשיטין ר״י וייפוה ס״ו נדרים ח״ש ע״פי בתכשיטין עטרוני ומ״ש שבלבבנו, ה׳ יראת בשביל לש״ש חקחכס קחו חתהלל,

בי״הכ, הי׳ ב״המק וחנוך ב׳ לוחות של חח״ת בי״הכ, דיוצאית סחך חייתי כא אותן. מנוולת שעניוח אנא יפות ישראל בנוח

 וקשה
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 שמחת וביום תורה, מתן וה חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלטה במלך ציון בנות וראינה

 ריב״ח להם נטפל יין, לשתות ולא בשר לאכול שלא פרושים נהגו הבית כשהרב א ת״ר אמן. ב״ב שיבנה ב״הטק בנין זהו לבו
 ועכשיו מזבח ע״ג מנסכין שהיו יין נשתה בטל, ועכשיו הטובח על מטנו טקריבין שהיו בשר, נאכל לו אמרו ? לכם מנין להן אמר

 שכבר נאכל לא פירות א״ל בפירות, אפשר א״ל ב׳ הפנים ולחם מנחות נתבטלו שבבר נאכל לא לחם א״כ להם אמר בטל.
 אמר שתקו. חטים, נסוך בטל שכבר נשתה לא מים א״ל בכורים, מהם מביאים שאין אחרים, בפירות אפשר א״ל הבכורים, בטלו
 הצבור על ג׳ גוורין שאין א״א, מדאי יותר להתאבל, ג׳ נגזרה שכבר א״א כלל להתאבל שלא ג עצה לכם ואוטר בואו בני להם

 את אדם סד חכמים אמרו כך אלא ד כולו הגוי קובעין אתם ואותי נארים אתם במארה דב' בה לעמוד יכול הצבור רוב אא״כ
 אשה עושה ה, דהרסנא כסא כגון טועט דבר ומשייר הסעודה צרכי אדם עושה הפתח, כנגד אטה על אמה ומשייר בסיד ביתו

 בשטים או סיד ומביאה צדעיה כנגד לפדחתה אזניה בין מעט משיירת שערה כשקולעת פי' ו צידעה בת ומשיירת תכשיטיה
 אשבחך אם שנ׳ פדחתה כנגד תסוד לא קשוטין בבל מתקשטת ואם שם, ומתחבר פניה כנגד שובב אותו ומטילה שער אותו וטחה

של תפלין במקום לה ומנח חתנים, בראש ז מקלה אפר זה שטחתי, ראש על מאי שטחתי, ראש על אלאא״י וגו׳ ירושלים
על גורו טיטום של בפולמוס חתנים, עטרות על גזרו ח אספסיינוס של בפולמוס אפר. תחת פאר להם לתת ציון לאבלי לשום

לשאר אבל וכלות לחתנים אלא אסרו ולא עיר, בה מצויירת והב של עטרה פי׳ והב, של עיר כלות עטרות איוה כלות, עטרות
הסר דב׳ דאסור מנ״ל כלילא ר קטא ובהמביא שרי, בחול אבל בשבת והב של בעיר תצא לא ט אשה במה כדאי׳ ל״ג אדם

 כל מראש העטרה נסתלקה כ״ג מראש המצנפת נסתלקה אדם, כל בראש עטרה כ״ג בראש שמצנפת בזמן העטרה והרם המצנפת
 .יא מותרין אחרים ותכשיטין עטרה אבל זהב של עיר אלא לכלות אסור אין לפיכך לא, בנשי אבל לגברי דוקא דכ״ג ורומי׳ אדם,

אמן. אפר תחת פאר להם לתת ציון לאבלי לשום מקרא לנו יקיים המקום

ופורים. חנוכה הלכות
 כסליו בכ״ה יב ת״ר חנוכה מאי גרם בך ואכתבם. התלמוד ובגרסת הגר״יצ בהלכות הדוש מעט כ״א בהם מצאתי לא "ן

 אלא מצאו ולא בדקו ונצחום ב״ח מלכות וכשגברה בהיכל השטנים כל טמאו יונים דכשנכנסו בה״ות אסורין ח׳ חנוכה יומי
 יג קבעום אחרת לשנה ח״י בו והדליקו נס ונעשה א׳ יום אלא להדליק בה הי׳ ולא כ״ג של בחתטו ומונח חתום שטן של א׳ פך

 לנוסח לן וקשי׳ עכ״ל פך מאותו מתחדש הנס ויום יום דכל דחגוכה טח׳ יום כל אניסא ומברכין והודאה, בהלל י״ט ח׳ ועשאום
 מה דס״ל ואפשר הוי. נס נטי א׳ וביום א׳, יום אפי׳ להדליק בו הי׳ לא יד גרס אחא ור׳ ז״י. אלא הנם הי׳ לא זה

נס והי׳ שנתמלא מיד מצאו א׳ ביום שהריקוהו לאחר או טו, יחשב לנם זה גם היונים ע״י נטמא שלא מוצנע במקום שמצאו
בראשון

אשכול נחל
 רוצות עניות שאלה כשס לומר ואפשר וב״המק? למ״ת אלא לי״הכ המשנה בסיום זכר אין גס אב, לט״ו ראי׳ אין דאכתי וקשה

 זוגם. בת מוצאים אינם כסף ואפס פנים תאר להם אין ובאשר לישא, שרוצץ עניים כהנים או ת״ת בתורים נמצאו כך להנשא
 והמעוער וכהונה, תורה כתר לרבים, תשארנה שתים רק נתנה לאתד מלכות כתר וכהונה, תורה מלכות כתר הס כתריס ג׳ ואמרו

 משכן אשר הכהונה כעטרת או התורה כעטרת עטרה שאין וראי עיניך שאי בתולה ישראל, לבנות קורא הוא גס מאלה בא׳
 ציון בנות וראינה צאינה אומר הבתור אומרת, שהיא כמו אומר, הוא וכן המשנה כונת וזה ה׳, לפני ולשרת לעמוד בב״המק כבודה

 ס׳. ב״ב א וגו׳. צאינה שנ׳ בהם ישוו לא שמתות וכל תפציס כל אשר לאלה והנשאו ב״המק של ובעטרה מ״ת של בעטרה
 שגגת ירנן ביצתק וכ׳ ענוה, בשבוש נדפס ושם ריצב״ג, ובהל׳ בה״ג ישנו אבל עצה מלת תסר כגמ׳ ג לת״הפ. ל״ג בטסתנו ב

 קבלתם פרשב״ס ד אמתית. עצה ונוסתתו היא אתת ובאמת וי״ו לנו״ן ותלקו הצד״י שהפריד וברור התיבה, ומותק המעתיק,
 הגוי המעשר, גוזלין קובעים אתם אותי ואעפי״כ וגו׳ המעשר א״כ הביאו ג׳ מלאכי כד׳ האוצר בבית מעשר להביא בארור עליכם

 בהוריות תמה הסמיכה בקונטרס ורלב״ת ככולו. ורובו מסכימים היו לא לעמוד יכולין היו לא ואס הגזרה, קבלו הקהל כל כלו,
 הנביא לדעתו בזה וכונתי הצבור? ברוב שדי מנ״ל כולו ה״נ נימא בהוראה, כולם להיות שצריכין ישראל עדת כל מואס למדו ג׳

 התנאי שהוא י״י עדת כל אס בקרא אבל מוכיתס הי׳ נמי לעמוד ויכלו קבלו הרוב אס ודאי אבל העון, להגדיל כולו כאן אומר
 המעשר הביאו על דקאי כיון קבלו, כולם דבעינן לומר דאא״ל נ״ל יותר אבל בהוראה. כולן שיהיו נאמר דוקא ודאי קרבן להביא

 ודאי זו וגזרה האוצר, בית להביאו אלא המעשר להם ליחן שלא ללויס עזרא שקנס מכאן כ׳ פ״ו יבמות והתוס׳ האוצר בית אל
 לומר אפשר ואיך תכמיס, גי לקבל ירצו שלא דעת קלי ים זמן בכל ועוד ישראל, כל שקבלו אא״ל א״כ וקרוביהם, ללוייס ניתא לא

 שבט הו״א דאל״ה כולו לכתוב הוצרך גוי גבי נ׳ ועוד תפלין. בהל׳ ועימ״ש מעיקרא הגזרות כל בטלו א״כ לקבל, כולם שצריכין
 אי׳ ל״ט בשבועות הצבור, קבלו א״כ אלא ג׳ תלה לא למה וא״ת ה׳. הוריות וע׳ בנימין על גוי וק״ג גוי וישלת פ׳ רש״י כמ״ם די א׳

 נעשה שאמרו עד הקב״ה כפום שלא השם ממצית עדיפי לא ודאי התכמיס? שיגזרו העתידות מצית כל שיקיימו משה שהשביעס
 של קערה ה קבלו. לא ר״הצ אס משא״כ תכמיס, ע״ד יעברו שלא עליהם קבלו אס תכמיס, גזרות על השביעם ככה ונשמע,

 שרופה י״ו תענית ותום׳ רשב״ס, שרופה כירה אפר ז צדעיה. מתורגם ד׳ שופטים רקתו ו בסולת. בשמנן מטוגנים דגים
 אינו אבל עטרה כעין הוא כלילא שם, י ז׳. גטין עתוס׳ נ״ט, שבת ט סיטה. סוף ח חקע״ט. עמג״א אדס מעצמות

 והודאה מנרות, וסליק תנוכה מאי אקושי׳ דמהדר אנרות קאי יג כ״א: שנת יב מכסף. גס אוסרין ויש יא וזהב. מכסף
 עד תקנו לא דלהדיוט המנורה, על קאי קדשך בת׳ נרות הדליקו ואת״כ הנוסת והלל. במ״ם, כנזכר הנסיס על אמירת על קאי

ומתמיהין נס, ולמעט פריך כ״ג דבדף הנס עקר הי׳ דזה דאפשר אמר הגז״ל ואא״מו טו וישלה. פ׳ יד הנס. וראו ת״י שעברו
 וכי 3*
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 שג׳ אשר מארץ בא המנורה ששטן ימים ח׳ לנס והצריכו הפך. מאותו מתחדש הנס יום בכל שמסיים ווה א נטי בראשון

 ואחרים ג, בירושלמי כדאי׳ ח״י לתקועה מירושלים וחזרה והליכה ב לשטן המובחר מקום נקרא הי' ותקועה רגלו, בשטן וטובל

 שהותיר חנוכה נר דפסיקתא ברייתא ד אחא רב וכ' לטהרתם. ימים ו' והצריכו מתים טמאי היו השטן בעשית שהבקיאין כתב
 לו עושה בח׳ הותיר אם אבל הימים, בשאר וכן בג' ומדליקו עליו מוסיף ב׳ ביום ב', ביום ומדליקו עליו מוסיף א' ביום שטן בה

 דולקת היתד. שאם ה לשעורא נטי אי שפי' כן, ל״פ והגר"יצ בו. להשתמש אסור למצותה שהוקצה כיון בפ"ע ושורפו מדורה
 דלקה ולא בכבתה אלא הברייתא קאי דלא דס״ל ואפשר בידו. הרשות לאורה להשתמש או לכבותה ורצה כשעור עד והולכת
 כרב דקיי"לן ולמאי לה, זקוק כבתה כט״ד אתי׳ ברייתא דהאי או ו אסור משעור והטותיר לטצוה אתקצי השמן דשעור כשעור,

הוי מקדש של שמן לזכר דהדלקה כיזן המותיר בכל להחמיר ויש ז. כשכבתה השטן קדושת אזלה כבתה, אם ו״ל דאין יו וכר
כתשמישי

אשכול נחל

 היסט הי׳ שלא וידעו מרדכי כמ״ש כ״ג בחיחס במגדל ממוסס השמן שמצאו הגס עקר אבל אי׳? יום בכל נס מקשן ידע לא וכי
 הגה ועקר פ״י וכ״כ מרמב״ס כן נראה לא ואד״ט. מכשירן הוי השמן עשיח ותרוצו ע׳? דומה הדלקה נס, למאי ועב״ח גו• זב

 יכולין ימיה ובשאר א׳ ביוס להראותם די והי׳ עהור, בשמן להדליק וזוכין צדיקי׳ שהס להראיחס זה פך להס הזמין שהקב״ה
 עקר לכן הפנים, בלמס תמיד הי׳ ברבוי והברכה עובדי׳ באשת ליחיד ג״כ נעשה השמן שנתרבה שנס ועוד טמא בשמן להדליק

 סהי׳ חוס׳ לסברת צריכין אין זב להיסע מששו דלא הא בב״ח וראיתי ע״כ. גס ונמעט פריך ולהכי א׳, ביוס והיינו השמן מציאת נס
 רחמנא אפקיה דהיסע בהיסט מטמא אינו במגע שא״א ומה באצבע בתוכו ליגע יכול ולא צר פיו הי׳ שהפך שי״ל בקרמע, מחוחס

 נטמא או והחזירוהו שמן היונים שהוציאו אפשר הי׳ דאל״כ ממותס גס והי׳ בהיסט אינו בנגיעה שאינו שכל ללמד נגיעה בלשון
 שראוי אף בהיסט א״מ פתיל צמיד מוקף כל פ״ד שבח רש״י לדעת להבין. זכיתי ולא עכ״ל פתיל צמיד הי׳ כשלא המת באוהל
 לכך בהיסט מציל אינו צ״פ דמוקף מבואר ס״א וגטין ה׳ דמנדה חוס׳ כ׳ וכבר ראוי. אינו היסט בשעת מ״מ כשיפתח, לנגיעה

 כמגע אצלם שהוא ההיסט מצד מטמאים שהם הכלי שבתוך אוכלין לענין איירי וגטין דבנדה דורות חכמי בשס המאירי פי׳
 שמה אף נטמאו אוכלין בו הזב שהסיט כ״ע לפשוטי דומה טהור עצתו הכלי אבל היסט, זה בכלי שהוא מגע אהה סאמרו כמו

 היסט לענין אבל שבתוכו מה על החת באוהל יציל צ״פ במוקף נטמא אינו עצמו דכלי כיון רש״י דעת וכך טהור, בו שמסיט
 חוס׳ לשטח ב״ח כוכת וע״כ צ״פ. מוקף הכלי אסהי׳ אף השמן נטמא ה״נ ודאי ולפ״ז טהור. שהכלי אע״ג נטמאו ומשקין אוכלין
 לא ולעולם צר שפיהם קטנים ס כי פ ב איירי דשבת והאי כשיפתח, לנגיעה דראוי כיון בהיסט הכלי נטמא בצ״פ דגס ׳שכ בשבח

 בהיסט טהור שהכלי שטעמא כיון הק״ל בזה וגס צר. הי׳ פיו שהפך הב״ח כ׳ ולכך בהיסט נטמא הכלי אין להכי מגע, לכלל באו
 נטמא ממילא השתן, ויוריק כשיפתח נגיעה לכלל שבא הכלי שבתוך השתן א״כ הכלי, בפנים נגיעה לידי בא לא דלעולס משוס

 ואע״ג דזביס, פ״ד כד׳ שנטתא ככר תתנו ונפל רעועה סוכה ועל אילן על זב הכה אס גרע ותי תפסיק הכלי לומר ואין בהיסט,
 אלא נצלים הבלועין אין קיי״לן הא בליעה טהרה מתורת מהיסט שבתוכן מה מצילין קטנים בפכיס ע״א חולין תחוס׳ דתשתע

 בהיסט. נטמאו נתי ק׳ דפכיס דס״ל משמע דמ״ות פ״ט וערתב״ס דכליס פ״ח ור״ש דט״ת פ״כ הרמב״ס כמ״ש סייס בבעלי
 וישלח שאלתוח ד מקומי• ל״י ג לשתן. אלפא תקועה פ״ח מנחות ב מאלישע. כדילפיגן צריכין היו שחן מעט א

 ור״יף ו כ״א. שבת ה דתגי׳. נחי כתבו שבנר ד״ה מ״ר שבח והתוס׳ מנשה לבני נשיא הם׳ ביום בקרא במדרש והיא
 אמאי כשעור שדלקה אחר להשתמש דחותר כיון חמה ורש״בא ב״י. ת׳ וכך חותר המותיר השעורא כבר כשדלקה איירי

 פסול שחן ליחן רשאי אין בשבח וחרוצי חותר, השוק חן רגל שתכלה אחר הא לה״ל אסיר משוס פסול בשמן בשבת שרי
 ירצה, אס מחנו להסתפק יוכל הדלקה זמן לשעור אלא הקצהו ולא שחן נתן אס מחלק אבוהב ומהר״י דוחק. משעור יותר
 הזמנה למ״ד דכחו סותרו, וטו״ז להשתמש• אסיר בחוחיר אף בשבת להכי ,למצותו דהוקצה רי״ף חודה סחס בנר שמו נתן אבל

מטסה בדעביד נלענ״ד ולא במעשה. תפיס לא חזי דלא מאי מעשה דצריך למ״ד ה״נ תפיס, לא חזי דלא תפיס לי׳ דחזי מלחא
ולא סחס ארבעתן עשה אבל מחסרא לא ד׳ עשה סוכה שעשה אחר אס חרל״ח סי׳ דקיי״לן הכל על כונחו החנה ולא בכולא
 לא משעור יותר הדולק כל לרי״ף רבנו למ״ש אף מיהו לחצוה. כולא אתקצי סתם בכולא שהדליק כיון וה״נ מוקצות, כולן החנה

אמאי בפסיל, להדליק בשבח מיתר כשר נר ים אם רס״ד בסי׳ דפסק למאי הקשה ח״ש דבס׳ רשב״א קושי׳ נחי לישב יש הוקצה,
שבח נר לי׳ אי׳ דע״כ פסול בשמן חותר יהא לה״ל חותר אי אפי׳ לה״ל שאסיר חכח פסול בשמן נ״ח בשבח מותר רב קאמר

 העקר אלא כשר, איכא אי בפסול להדליק בשבת חותר למה דא״כ ליחא בנ״ח, וישתמש קודס נ״ש שיכבה חיישינן שחרץ ומה הכשר?
 ישתמש שידליק אמר חיישיגן כשר נר אין ושם מבחוץ בפתחו שהוא נ״ח לאפוקי קודם, שיכבה חיישינן לא בחדרו כשר נר שיש בשבח
 וע״כ להשתמש, אסור הרגל שתכלה ועד בחוץ להשתמש שראוי בשעה כיון אומר אני ומעתה אצלו. להשתמש דאסור לולי מבחוץ
 הונרי׳ דכבר כיון יטה, לשחא חיישיגן לא בשבח ומ״ח להשתמש, חותר אסורו זמן לאחר י״ל ושפיר שבח, מנר בפניס ויהנה ישחחש

 קת^ה הרא ומ״ח ״להל חותר הוי אי אבל וישתמש, פסול אצל וילך נ״ש שיעזב חיישינן לא מבפניס, שבת בנר להשתמש
 אמרו בגמ׳ דאחר מאי בזה לישב ויש הרי״ף. על רשב״א קושי׳ וסרה נ״ש, אצל שילך קודס בחוץ בו שישתמש למוש יש ודאי
 אסור משוס בשבח דמוחר ירחי׳ ר׳ דאחר בהא קבלה? לא למה קבלה, דר״יו משחי׳ קבלה, לא ירמי׳ דר׳ משמי׳ דאביי קחי׳

 ג״לג הוי קודם יכבה שמא דמיישינן ואי ת״ש, כקושי׳ הכשר שבח נר דאיכא בשבח מותר לה״ל מותר אי אפי׳ לאביי קשי׳ ה"ל, ל
 סחך^ ד בביצה דאביי ס״ד לא זו סברא גזרה, חדא כולה משוס ואי פ״י, כמ״ש רחוקה גזרה נמי לבדו פסול בנר יטה דשחא

 ולהכי ג׳ מדא כולא משום ג״לג דגזרין ס״ל ע״כ שזבו משקין משוס החס דאמר לר״יו אבל גזרה, מדא לי׳ ומשנינן גזרינן ומי ב״פ
דאפי׳ אסור ולברייתא להשתמש, מוחר כבתה שלא אף כשעור דלקה אס הרי״ף לפמ״ש וצ״ל ז קבלה. דר״יו משחי׳ אמרו כי

 המותיר
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 לאדלוקי דבעי היכא ב בהלכותיו וט״ש — הכל. ואתקצי לטצוה שישרפו עליהם דדעתו ועוד א נורקין שאץ קדושה כתשמישי

 שכת שקבל משום חנוכה של לאדלוקי לי׳ אתסר ברישא שבת מדליק דאי דשבתא, והדר דחנוכה מדליק ברישא ונ״ח, שבת נר
 דקבלה, משום ואי דתדיר, קודם שבת נר דאמרי טרבותא ואיכא הרב. כתבו ולא הסופר העתיק ג הלכות בעל מדברי הכל עלי/

 להדליק מוטב נ״ש. בהדלקת שבת לקבל ב״א דדרך כיון לן וחזי עלויה. שבת קבל לא אח"ב להדליק שדעתו כיון קבלה, הוי לא
 הכותב ולי הבדלה. קודם טברכין רבים ראינו שבת במוצאי ונ״ח ד. ומניה מטי לא אכתי תדיר שבת משום ואי ברישא, נ״ח

 מאורי עליו שטברכין הנר שידליק קודם להבדיל אפשר הי׳ ואלו בט״ש, הבדלה קודם בעולם עסק שום שאין בידם, שטעות נראה
 לעשות אלא ההבדלה, לאחר אמרו לא לאורו, ר שיאותו עד הנר על מברכין אין וט״ש ה, ההבדלה מאחרין היינו לא האש

 מצוד. נמי הבדלה ז, לט׳ מקדיטין וריזין משום כן עושין ואם יפה. דבר כל לראות למטבע מטבע בין מבחין שיהי׳ יפה נר
 ראויה הבדלה מגלה, ומקרא בהבדלה הכי נטי אוטרין אנו לכר ח. ע״הט מעבירין ואין מעשה לכל ראשונה והיא נ״ח, כמו

 עד ממנה ונזון המגלה מתחלת האור מן עיניו ומלא המגלה הקורא אבל הבדלה, קודם מעשה שום שאין הטעם מזה להקדים
 לא שעוה, של אבוקה ששאלתם מה לגאון ובתשובה הדבר. נכון לא ט בעירנו שנהגו כמו האש מאורי מברך ואח״ב סופה

 באבוקה ידליק לא נטי ובחנוכה בתשובה, הגר״יצ וכ״ב אוסרין הוי רבואתא וכל י שמשי בבי בשעוה דאדלק מאן מעולם לן חזי
 אז״ל דכבתה בשבת, בין בחול בין בחנוכה מדליקין בשבת מדליקין אין שאמרו ושמנים פתילות יא דקי׳־״לן ואע״ג שעוה, של

 אדם, בני לכמה עולה כלי עלי׳ כפה פתילות והקיפוה שמן קערה מלא יב רבא דאטר אסור בחנוכה אבוקה מ״ט לה״ל, ומותר
יג. יוצא אינו במדורה ש״ט עולה, לא נטי לאחד אפי׳ אבוקה כמין עשאן כלי עלי׳ כפה לא

הרב
אשכול נחל

 הדין מצד חצוה תשמישי א זמן. הודם שיכבה מיישיכן המותיר שרינן ואי ז״ל דכבחה חה״ט נמי חדורה לו עושה ח׳3 המותיר
 יועיל לא נחי להכי שבח, עדיין תל לא נ״ח הדלקת בשעת ד חנוכה. הל׳ ה״ג ג דשבח. פ״ב רי״ך ב שנ״מ. לאחר נזרקין

 זמן. מעי דלא תדיר ול״ש שבח אין תחנה שאס כיון הג״חי, כדעת אח״כ שבח יהי׳ שלא ויחנה חדיר מעעס ברישא שבח להדליק
 לה שהלכה הצער על שבח מענין שהוא קדמי ובשמים חר״י, לברך לו יש מיד מחנו שנהנה וכיון ידליק לא אס להטת דא״א ה

 להבחין סגי מועעח דבהנאה שעה, אחר כ״א יברך ושלא הרבה ליהנות שצריך מפרוש לאפוקי בעי רבנו נ״ג, ברכית ו עתי״ע.
 מביא ואעפ״כ כרבנו, וראב״ד ר״ת שד׳ וא״ח ת״ד ע׳ ט ל״ג. יומא ס״ג, שס ח ד׳. פסחיס זי עי״ש. לפונדיון איסר בין

 נ״ח, קודס להבדיל הראב״ד שדעת מביא ח3דש פ״ב ושל״ג חבדילין. ואח״כ הח׳ שקורץ אב״ד, האשכול שהי׳ מקוס בנרבונא,
 רש״י כמ״ש בהבדלה חאחרינן יומא דאפוקי אע״ג לכ״ח, קודס שיבדיל ראב״ד עעס לומר חרפ״א לטו״ז הטעה וזה חגלה, זכר ולא

 קדושת עדיין לוחר נוכל לא נר להדליק שמברך בחנוכה אבל שבח, חתנו שפורק באצבע מראה כשאינו דוקא ק״ס, ק״ג, פסחי׳
 ברכו לא מ״מ למגלה, נרות הדליקו שכבר אע״ג במגלה חשא״כ ה, תדיר ד משוס קודס הבדלה להקדים ראוי לכך עליו, שבח

 שמלא אחר המאור על לברך ראוי שאין קודם, יבדיל במגלה שאך ס״ל ואשכול ור״ח שראב״ד וכאן משם רואה והנך עליהם.
 להכי אח״כ, יברך ואיך מאש, ההנאה בתכלית ונהנה יצא, לא ע״פ דקראה לחצוה נרות צריך במגלה שאך וכונתו ממנו. עיניו

 יבדיל ואח״כ תגלה ויקרא הנר על יברך ליתר )ואין שהדליק הנרות ע״י שבת נפק דכבר תאחרינן, יוחא אפוקי הכא שייך לא
 אי אלא תעשה בשעת תדליקו ואינו נר א״צ לקדוש יקנה״ז גבי בפסחים שס חשא״כ הכוס( על סידרן נ״ד פסחים כר״י קיי״לן דהא
 דסופר רבותא הני חודי עותר ספירת גבי וכן המצית, על שתחזירין כדרך האור על חחזירין אין נ״ג ברכות כד׳ תברך קמן איתי׳
 אלא אינה והבדלה חתימות, תשוס לברך ראוי לילה דבחחלח תשוס טו״ז כח״ש ולא הנר, תן להכות א״צ שעדיין הבדלה, קודם
 של תרגום י לקחן. כמ״ש יצא חבע״י דהחחיל לראב״ד ובפרט ההבדלה יאחר נחי בחגלה דא״כ ע״הק, מחול. שהוסיך לאקר

 במקדם, מדליקין אין בשבח א״ח שאמרו ושמנים פחילוח גמ׳3 שח״ש ודע כ״א. שבח יא לע״ש. הכונה והכא הערבים בין
 ובחנם שמנים, ל״ג חציה ה׳ ובילקוט פ״ו מנחות הזית בראש לגרגר דצריך במקדם אסורי׳ בסבת המותרי׳ אפי׳ הוא, ט״ם שמנים
 אבוקה קרא שעלה נר כל או בחנוכה, אסור שעוה של אבוקה דוקא כוכתו אס חספקנא יג כ״ג. ת3ם יב בפ״י. נדחק
 הפתילה בראש דוקא בשמן אבל השעוה בכל שולט שהלהב לאבוקה דוחה וחלב שעוה מפראג מהר״ל בשס בעט״זק דודי כמ״ם
 להכניסו דחחירא אסור דבשחן כיון קושי׳ לאו (שעוה בנר החמץ לבדוק אסור יהא דא״כ א״ר וקושי' אליו. השמן משם ומושך

 א״ח הביא האשכול שהביא זו חשובה —.הוא מחש אבוקה לאו דח"ח שעיה, של יחידי נר מזה טוב תל״ג, כדאי׳ ישפך שמא קורין3
 והחום׳ והגאונים, העתים ס׳ בשם והר״אש בשמם ע״ב כ׳ חוס׳ וכ״כ שעוה נר אוסרים בנרבונא שגס וכ' שרירא 3ר בשם

שס אס הפרוש ע״כ דאסרו נרבונא ולבני שעוה, פתילה על כרך אס והיינו חזי, לפתילה שעוה שס דאחרינן להו דקשי׳ חולקים
דבר דכרך ונ״ל דאסור. לקמן דאמרינן שמדליקין דבר ע״ג מ״ב שאין דבר כרך דהול״ל ואאל״כ שחן של נר בתוך חשעוה נר

להחליק כונתו הכא אבל כ״א, בגח׳ כדאי׳ בעיניהו לאדלוקי אחי דלחא דגזרינן פתילות שניהם או שחני׳ שניהס אס פסול שאמ״ב
בעיניהו, לאדלוקי שאחי הפתילה על כורכו אס למגזר ליכא לפתילה, ראוי שעוה אין דבפ״ע כיון שתן, לעשותו ולא שעוה ע״י הפתילה

 הפתילה ות3לע רק דעתו כשאין אבל לפתילה, דעתו אס כונתו אמר בזה דהולכין רי״ך בשם רס״ד טור וכ״כ שעוה להדליק דא״א
 תמשך, לא ואז בעיניהו לאדלוקי אחי דלתא בפסול, כשר שתן ותערובות שאח״ב עיד שמ״ב דבר כרך דאסרינן ועי״ל לתגזר. ליכא
 בזפת או הב״ח כמ״ש מהוחך אינו בשעוה נחי להדליק דאתא תשוס אלא אסרו ולא יפה חתשך פתילה על כרוך שעוה אבל

 ל״ג דג״לגז במהותך שחן נתן אס שהתירו כמו אבל א״ת, אטו מהותך בחלב כח״ש בפתילה הכרוך שעוה ע״כ גזרו לכך מושך, שאינו
 קאמר דלא ר״אש קושי׳ וסרה מגזרה. אלא נאסר לא נחי שמן דבלא שמן, עס הפתילה על מזוקק שעוה תותר ה״נ כ״א, דך כד׳

 על כרוך שעוה אבל כלל, חושך אינו שתן דבלאו זפת שאני בשתן, ונותנו עליה כורכו אס לפתילה דחזי לי׳ אצטריך זפת בגת׳
שחן. שנ״ל מהותך חלב כמו שרי בשתן כוחנו אס להכי ,מהותך שאינו דשעוה גזרה משוס ואסור דמוסך שרי הדין מן הפתילה

ר׳
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 בזמנה שי^א קריאה לחו דאי׳ אסי ור׳ דרב הא שמעינן מינה א בי״ג קורא לדרך ויוצא המפרש תני׳ וו״ל: כ׳ אפרים ר׳ הרב

 או ג עירות לבני בשבת להיות י״ד שחל כגון היינו ב בעשרה אותה קורץ בזמנה ושלא ביחיד אותה קורץ בזמנה מגלה דאמרו
 וחכמים כד׳ להו בטלי דהא אלין ביומי כלל למקרא דליכא אסי ור׳ דרב הך מתוקטי לא וי״ב בי״א אבל כרכים, לבני בע״ש שחל

 ואנן עכ״ל. ה הוא לכל קהלה דומן בי״ג אלא קורא לדרך יוצא תני׳ לא ולהכי ד בזמנה אלא אותה קורין אין בז״הו אומרין
 והיינו וי״ב בי״א קריאה לן אית ודאי מיהו ז, בי״ד כדרכן קורץ מדבריות והולבי הים מפרשי ו ובירושלמי בתוספתא גרסינן

 ואילך, מי׳״א לקרות יוכל בזמנה לקרות יכל ולא לדרך היוצא ח בהלכות וכ״כ יו״ד דבעינן אסי ורב רב דקאטר בזמנה שלא
 הדין דטעקר טודי בזמנה, אלא קורין אין בו״הז דאטרו דר״ע חכמים אפי׳ כפרים, לבני יוטיא בהנך זמנה דטקודם כיון וטעטא

 מדאי, יותר יתענו שלא החלשים על להקל בי״ג טבע״י שקורין נהגו זה ומטעם ט זמניהם דומן נפקא דמקרא ובי״ב בי״א קורץ
 א״כ וט״ו? י"ד ואימא הרבה, ומנים בזמניהם, הפורים ימי את לקיים דכתיב י וי״ג י״ב בי"א דקורין רמיוא והיכן זמנו. בי"ג דגם

 על ועמד נקהלו שבו פי׳ קרא, צריך ולא הוא לכל קהלה זמן י״ג וי״ג? י״ב ואימא הרבה. ש״ט זמניהם מה בזמנם, קרא ליטא
 יום באותו רחמים ולבקש להתענו׳ מרדכי בימי עליהם שקבלו תענית יום קהלה ומן יא פרש אחא ור׳ בו, הנם ועקר נפשם
 אלא א״ק בה וטסתכלץ הואיל בז״הז חכ״א אבל זמניהם זמנם דדריש ר״ע דברי זה אר״יו יעבר. ולא קרא אמר וי״ז ט״ז ואימא

 ומסתכנץ הואיל גורס ויש בוטנה, אלא א״ק פורים, מעות להם שיחלק כדי ט' למקרא נשואות עניים ועיני הואיל כלומר בוטנה,
 א״ק בדתיהם, שמסתכנים בז״הז אבל ובי״ג, בי״ב בי״א קורין סכנה לידי באין ואין דתיהן מעמידין ישראל שהיו זמן באותו בה,

 קוריו, אין הזה בזמן וחכ״א מסיים דהא המעתיק, טעות זמניהם" זמנם ״דדריש ולישנא הגר״יצ. עכ"ל הלכה וכן בוטנה אלא
 בתיובתא. קאי יב דר״יו קטא לישנא והאי טסתכלין, משום התירו לא בז״הז אלא וטניהם, וטנם כר״ע דרשי נטי דחכטים אלמא

 קודם וכשקורץ פורים, מעות לקבל המגלה כשקורין מצפות שעיניהם לעניים תקלה השתא שיש כלומר נשואות דעיניהם ופרושו
 יותר שיש בז"הז אפרים ר׳ תרץ ביום, בו ומהלקין ביום בו קורין שמקדימין בוטן יג דאמרינן ואע״ג יקבלו, לא הפורים יום

 להכי מידי, להו לית ושטחה טשתח ומן שהוא עצמו פורים ביום וי״ג, י״ב בי״א הקריאה ביום יקבלו אם חיישינן עניות דקדוקי
 אחרינא לדוכתא הפורים ביום ואולי מיאשי להו יהיבינן דלא ויראו לקרות יקדימו ואם עצמו, בפורים אלא להו יהיבנן לא בז״הז

 הוא דחובה למימרא לאו ביום בו מחלקין שמקדימים בוטן דאטרינן הא ס״ל יד שהרב ואפשר טחני. פורים שמחת ומבטלינן
 בירושלמי הוא ומסתכנים הואיל הרב שב׳ השני ופי׳ בוטנה. אלא א״ק אמרו לכך ...טו למשמע איכא וה״נ התירו, חכמים אלא

 בידם שיכולת פי׳ אדמתן, על וישראל כתקונן שהשנים בוטן אימתי ין דברייתא לישנא לפום דמפרש ואיכא טז. ובתוספתא
בוטן אבל סמוכות, ומדינות בא״י שכולם פסח, קודם הראוי בוטן אליהם ויגיעו ישראל לכל שלוחץ לשלוח החדש שקדשו אחר

'הזה
אשכול נחל

 מסיק ביחיד נמי בזמנה שלא ס״ל דרב ה/׳יאע״ג מצלה ב לקמן. ע׳ בי״ד, וגרסתנו בתיספחא, והברייתא המאור, הביאו אפרים ר׳ א
 ד״ב, י״א על נמי דקא דל״ל לגרסתו בתיספתא כדאי׳ לכל קהלה זמן שהוא י״ג על דקאי אפרים לר׳ וס״ל אסי, לדר׳ חש דרב סס
 וקורין בשבח י״ד חל הראי׳( ע״פי קדשו רבא ימי סוף )עד תלמוד חכמי דבזמן ג י״ג. אלא הצורך לעת התיר לא דחוספתא כיון

 וחושבין חחדס, דקדוש ב״ד שלוחי על לסמוך ואין אדמתן על שרויין ישראל שאין בז״הז א׳ דף ערש״י ד לרב. בזמנה שלא בע״ש
 דקדמו חכמים הפרושים לכל עכ״ס בד״א. מפרש ורי״ף לפסח, ל׳ מהון למימני אתו וי״ב י״א קרינן אי לפסח, מפורים יום ל׳

 ליום וי״ב בי״א דמקדימין הכפרים על נמי קאי ביו״ד בזמנה שלא דאמרו ור״א רב לרש״י אבל בזמנה, אלא א״ק אמרו כבר לרב
 א׳ מגלה ה לדרך. ליוצא המגלה לק׳ הזמנים כל קיימו וה״ג לרבנו אבל לדידן, אפי׳ לי״ג נ״מ בעלו, אלה דימיס אף הכניסה,
 נדונין. עולם כרוב הליכתן בזמן| לחזור, ועחידין כרכים בני שהס אע״פי ז ה״ג. סיף פ״ב ו בו. לקרות דיוכל לגמ׳ ופשיעא

 וי״ב, י״א דבטלו לר״א מנ״ל ת״ל: אפרים ר׳ על השיג רמ״ג בת״ד הראב״ד גס דר״יו. בחרא וכלישנא א׳ מגלה ט מגלה. הל׳ ה״ג ח
 אומר יהודה ר׳ כותי׳ חני׳ ומייחי בזמנה דוקא לרבנן אבל ר״ע, מתני׳ אמר ר״יו )ר״ל קורין אין דלרבנן לר״יו דסייע ומחניחא

 אמרה, יהודה ר׳ לא אדמתן על שישראל בזמן אימתי ברייתא )ר״ל כריב״י חוקי אשי ר׳ לא( ובז״הז אדמתן, על שישראל בזמן אימתי
 אין וא״כ כר״ע( ג׳ במשנה דס״ל יהודה ר׳ אביו ועל אביו של רבו ר״ע על לחלוק בא אלא לפרש לא ואימתי ב״י, יוסי ר׳ אלא

 ואע״ג המקדימים( על דקאי )כפרש״י סברא להך מסייע ביו״ד( קורין בזמנה )שלא אסי ורב דרב וחלתייהו כר״ע אלא כמותו הלכה
 דר״ע לגלויי אלא ר״יו אתא לא נמי אי כה״ג, כגמ׳ וטוכא כס״ח( הלכה בעלמא ס״ל )דר"יו קאמר וס״ל זו ר״ע, דברי זו דאר״יו

 שאין הזה החל בגלות שמודה )ופשוט עקר וזה כר״ע דהלכה ידיענן וממילא חולק, אלא מפרש לאו ב״י יוסי דר׳ ואימתי חולק
 לקרותה בנרבונא( )צ״ל בערבון נהגו וע״ז שנכנסין( במקום אימתי ה׳ דף כדאי׳ כפרים לבני וי״ב י״א דין שייך לא בב״וה נכנסין

 ח״הד בשם כ׳ ובש״ע בסמוך האשכול תבין ובזה בא״ח וכ״כ עכ״ל מדאי יותר משחשכה יתענו שלא ובחורות לאנוסים תבע״י בי״ג
 לילה דכ׳ במגלה אבל שכיבה, זמן דנקרא מטעם דשם תמוה וזה חוס׳, לשטח וק״ש חת״ע גרע דלא הח׳ פלג לאחר לקרות יוכל
 לא ורבנו הראב״ד דברי רואה הי׳ ואלו ולקרות. לברך לחזור צריך מבע״י קרא אס ומסיק פר״ח וכ״כ ד׳, מגלה לי, דומי׳ ולא
 ולילה יומס אקרא אלקי מקרא כמשמע טפלה ולילה ביוס׳ קריאה עקר הר״אש מ״ש לזה מצורף קריאה, זמן י״ג דאף כ״כ הי׳

 ויקהל שאלחות יא ג'" דף גמ' י ביום. קריאתם עקר מגלה לשמוע הכניסה ליוס חקדימין כפרים שבני ועוד ומסיים עי״ש, ולד״ל
 אע״ג ה׳: חמחני׳ שצ״ל: נ״ל טו רי״ף. יד ד׳. דף 4סוף יג זמניהם. זמנם דרשו לא חכמים למשמע יב .. 7 דף לעיל וע׳

 מלשון הרמכ״ס וכ״פ עצמו פורים ביום זמן דעקר חייבין אין אבל דחותרין משמע לאביונים ומחנות בה״וח מותרין מקדימין שאמרו
 לא אס שחושכין וכו׳ ש״ע שעיניהם בברייתא כדאי׳ לאביונים, שמחה זמן חטי דלא אע״ג דהחירו והטעם מתניתין,

 נודב איש ל׳יןש ראו ףבסולו בפורים׳ גס יקבלו לא לאביונים, ומחנות צווי העשירים ששמעו עת הקריאה, ביום יקבלו
.הברייתא ללשון יותר מכוון רש״י של זה פרוש ר״ל יז פ״ק. טו הקריאה. ביום קבלו לא באשר היא, רבה עניים ודאגת פורים קודם

 קושי׳
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 עד יום ל מגלה ממקרא שחושבין פי׳ בה, מסתכלין והעולם הראוי, בזמן כולם אל באים השלוחין ואין מפוורין שישראל הזה,
 דודאי פרושא האי לן חוי ולא הקריאה. מומן ל' אחר פסח גם שיעשו בי״ג בי״ב בי״א המגלה יקראו אם לטיחש איכא הפסח
 עושין אין פורים סעודת הלא יטעו האיך ועוד . . א ותענית בהספד דטותרין הוא פורים לאו וי״ג וי״ב י״א דיום איכא הכירא

 — זה. ביום פורים שעקר ורואין הפורים ביום ג שבכרכים לאחיהם ומוון מים שטסתפקי' ועוד ב בירושלמי כדאי׳ בוטנה אלא
 בשבת, מקלע לא דבז״הז ה הראי׳ ע״פי שקדשו בוטן הכניסה ליום טקדיטין ועירות כפרים בשבת י״ד להיות חל ד דתנן הא

 דבומן הכניסה ליום מקדימין דאטרי הונא ואדרב אטתני׳ פליג דלא אפשר בע״ש קורץ בשבת שחל פורים ו רב דאטר והא
 שמא גזרה בט״ט בקיאין הכל ואין ט׳ במקרא ט חייבין הכל א״ר ט״ט? ח קרינן לא בשבת מגלה ודכ״ע — ... ז דאיכא
 ביו״ט השבת דוחה לולב אין מה מפני ר בסוכה וגרסינן ודלולב דשופר וה״ט בר״הר, ד״א ויעבירנו ללמוד בקי אצל וילך יטלנה
 דטגלה וה״ט דשופר וה״ט שבת, דחינן לא וטספקא דירחא בקביעא בקיאין דלא משום בגבולין, אף ט״הת מצוה הלא ראשון
 ד״א עבר נמי דאי ש״י, רא בשופר חכמים חששו הוי לא יו״ט שהיום ודאי ידיענן הוי דאי דטלתא פרושא הגר״יצ. עכ״ל

 נטי והשתא ברשות, שהוציאו פטור לרי׳ה לולב והוציא ושכח בשבת שהל חג של א׳ יום יב ר״י כדא׳ מחטאת פטור בר״הר
 .יג גזרה המלכות יגור דשטא כקדטייתא גליות של יו״ט ב' עושין דטה״ט חשבינן בקיאין כאין בידינו, המסור החשבון ע״י דבקיאין
השופר עם לביתו יחזור שתקע לאחר דשטא ח/ ויחייב ד״א ש״י למגזר איכא יו״ט שהיום ידיענן ודאי אי אף דעתין ולעניות

ויעבירנו
אשכול נחל

 האלה בימים ה״ות יתרחי לא העמיס וריב ה״וח מחרמי יוס בנל לאו וחעניח, בהספד שמוחר שאף ל״ק ולענ״ד בט״א, גס זו ,קושי א
 שחושבין לחוש יש לכך לפורים דומין לאביונים, ומחנוח מגלה מ׳ ועשה, בקוס החקדיחין שעושין דברי׳ אבל פורים, שאינו סימן ע״י שיהי׳
 בימי ה ב׳. דף ד, זה. מטעם פרש״י על משיג רמ״ג בח״ד הראב״ד גס ד׳, מגלה ג ה״ד. פ״ק ב לפסה. זה מיום
 כרב פסק הרמב״ס כך: ופרושו הכפרים לבני כניסה יוס דאיכא בזמן שצ״ל נ״ל ז ה׳. דף ו כ׳. ר״ה עפ״הר קדשו עדיין רבא

 מקדימין עירוח תניא ע״ב ד׳ דבדף ל״פ, הדין בעקר אפשר לי״הכנ. מקדימין כמשנה* ,שפ משמע ומראב״ד בע״ש שקורץ
 הכל ר״ה דאמר הא ,ונ ארבי׳. פליג ר״ה לומר ודוסק בע״ש, קורין לרב ומסיק הונא, ר׳ וכן הכניסה ליום ס״ל ורבי לע״ש
 דקיי״לן למאי אבל הכפרים, ליום ידחו משבח נדחות דעירוח והשתא מקדימין דכפריס המשנה דין מצד היינו הכניסה, ליום נדחין

 דר״ה ניחא ולפ״ז לרבויי, קרא ול״צ הוא לכל קהלה דזמן עדיף י״ג ודאי הכניסה ביום דקרי וליכא בי״ד, הכל בז״הז כחכמים
 אין כפרים שגס הלכה נקבע שכבר בזמן איירי לקמן רב אבל מקדימין, עירות גס לי״הכג מקדימין שכפרים בזמן קאי אברייחא
 הכי אתר רב בגת׳ דאמר והא וכל. מכל נתבטל דכבר הכניסה ליוס ידחו דלמה בע״ש שקורין אמר ושפיר ,הכ ליום מקדימין

וע״ז בי״הכנ, עירות גס ולהכי בז״הז אפי׳ לי״הכג כפרים מתני׳ כסתם כר״ע ס״ל דרבי ה״ט הכל, ליום ידחו דאמר מרבי לאפוקי
בשבח חל אס לר״ה גס י״הכנ בטל דלדינא וכיון עדיף, י״ג בודאי אז י״הכנ ובטל כרבי פסקו לא רב דבזמן מרבי, לאפיקי אמר
בע״ש קורין בשבת בחל הרמב״ס פ׳ ושפיר בי״הכנ קורין עיירות בשבת בחל רב דמודה י״ל י״הכג כשיחזור ולע״ל בע״ש, קורין
הרמב״ס על תמיהתו אך בע״ש, קורץ י״הכנ דבטל המרבן שלאחר מודה שראב״ד ואפשר הראי/ ע״פי כשקדשו החרבן לאחר והיינו

 דאס בשבח, חל באם ממשנתנו נאיד לי״הכנ, מקדימים שכפרים אדמתן על שישראל בזמן הדין להודיע בשלמות המשנה שמביא
 בע״ש עירות קורין לכפרים י״הכנ שאין בזמן הול״ל והכי וכר״ה, כרבי דהלכה לי״הכנ מקדימין העירות גס מקדימין הכפרים

 ומקדימין לכפרים הכל יום איכא בז״הז דאפי׳ וכמשנחנו כר״ע דפסק בת״ד לשטחו, דראב״ד נ׳ מיהו בי״הכנ. קורין שיש ובזמן
 ור״ה. וכרבי כר״ע דאתי׳ כמחני׳ ככפרים לי״הכנ נדחו עירות בשבח כשחל החרבן לאחר ואף ה׳ דף כדאי׳ בב״וה שנכנסין במקום
 י״הכנ דאיכא בזמן אמתני׳ ל״פ אבל לכפרים, י״הכנ שבטל קאמר בז״הז דרב הרמב״ס לדעת וכמ״ש ברורי׳ אשכול דברי ומעתה
 גזרו לא למה הר״ן קושי׳ לתרץ לולב שופר גבי חייבין הכל רבה מהדר להכי שמעתי ט ה׳. דף ח לי״הכנ. נדחו עירות
 ,פסחי הזאה גבי וצ״ל וטרוד/ חייבין הכל ולולב בשופר אבל קמ״ז דשבח להא דומי׳ דמדכרי טובא ואיכא טריד חד במילה ש"/ במילה

 מ״ק הר״ן על לתמוה איכא באמת מיהו ביו״ט. כליס בטבילת וה״ה בפסחיהס טרודין הכל שם כ׳ בעצמו ור״ן אחר טעס ס״ט
 ראיתי )שוב במילה ל״ש וזה מצוה, ואין יו״ט אין שמא הוא דספק מטעם אלא ובלולב בשופר דל״ג כאן מפרש הרי״ף הלא ממילה,

 ליכא מייתי אפי׳ עוד: שמסיים אך ונולב. בשופר משא״כ ביום, לטעות דאין זה, באופן ממילה הקושי׳ שמתרץ ע״ז סי בת״ד
 מן אין גם אד״ש. מכשירין דקיי״לן כ״צ, שמש שלא תלמיד הוספת ודאי בשבת׳ אפי׳ ביום דכ׳ ד״ש מילה דמכשירי דאו׳ אסור

 בשוגג מייתי אי ואפי׳ בברור זמנה יודע בח׳ חילה אבל יו״ט שהוא ודאי יודע אינו ביו״ט אמור כבר הא הקושי/ לתרץ הצורך
 הר״ן שחרץ לרמ״ז וראיתי יו״ט( היום אס ס׳ כשיש משא״כ לקמן, האשכול כמ״ש ופטור יומא בההיא מצוה ודאי עשה הרי לר״ה

בקיאין דהשתא אע״ג שכ׳ בסוכה הר״ן אשתחיטתיה שייך, לא בז״הז אבל עפי״הר, שקדשו בזמן שייך זה בקיאין לא בגח׳ מ״ש ס״ל
זי״ן כל במקדש מלולב הר״ן קושי׳ ולענ״ד מ״ג. סוכה תוס׳ וכמ״ש בביצה כדאי׳ גזרה י״מ דלחא משוס בקיאין כלא אגו הרי

במקדש אף בגבולין שאינו כיון מ״ד סוכה אמרינן ואפ״ה מ״הת ד״ש( לולב א׳ ביו״ט דאפי׳ בקיאין ודאי בתשרי בט״ו המקדש )ובזמן
אף י״ד תענית בשבת צרה על שופר אסרו וכן החיוב יוס דידיענן אף ש״י חכמים גזרו לכ״י מצוה שאין כיון הר״ן ופרש גורו

אלא מוטלת דאינה חילה לי׳ קשי׳ להכי הוא חיוב יוס דודאי אף גזרינן לכל שאינה במצוה ש״מ חקע״ו( )מג״א מ״הת מ״ע שהוא
שאפשר דבקיאין אף לד״ש במקדם ז׳ להכי בסוכה ריטב״א למ״ש ניחא ויותר בכ״ח. כן מצאתי שוב ש״י. ל״ג למה האב על
דקדק יא מ״ג. סוכה י לר״ן. קשי׳ ושפיר עצמו לפטור שיוכל מל אחר אס במילה ה״נ למקדש, הולך אינו אס עצמו לסטור לו

מ״ב בסוכה כד׳ נפיק דחדאגבהי׳ פטור וע״ח מצוה בדבר דטעה שמסיים מה שייך דלא דגזרו ה״ט י״ל בלולב אבל בשופר לחיחר
 לולב חצות לקיים ודעתו כשנטל יהושע בפני שם הוכיח כבר צ״כ, חצות לח״ד ואף בר״ה, ד״א כשהוליכו מצוה עשה לא וא״כ
 ביצה יג מ״א. סוכה יב כחוס/ ודלא לחצוה כונה ומקרי ת״וח יצא מ״מ חכס, אצל נענוע ללמוד שצריך סבר שהוא אף
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 בקביעא בקיאין אין על קאי לא דטגלה טעטא הרב וט״ש א. במצוה טריד הוי לא בי׳ נפק הכבר וכיון בר"הר ד״א ויעבירנו
 ב. ש״י שמא משום בשבת א״ק נטי דטגלה לטימר בעי אלא דרבנן, במידי יעבירנו שמא למיחש לן אית בקיאין דא״נ דירחא,

 בוטן לי״הכג, מקדימים כפרים בשבת להיות הל הכטים ששנו וזהו ג וד״ל טובא לן דתמיהה טלתא בזה כ׳ טשבחא אחא ור׳
 מ׳ ומקרא בשבת ופורים ד בשבת הערבה יום הי׳ העבור סוד ובדקדוקי הלבנה מולד בחשבון בקיאין היו הראשונים שהחכמים

ובדקדוקי הלבנה מולד בחשבון בקיאין החכמים שאין היום אבל ר״ה, בו שחל בשבת שופד ותוקעין בשבת לולב ומוציאין בשבת
חזי לא ואנן בר״הר. ד״א ש״י גזרה רבה אמר במגלה וכן בשופר וכן בבית אפי׳ בשבת לולב להוציא שלא גזרו העבור סוד

 אחשבון, סמכו ולא ודאי יו״ט עשו לא המקדש בוטן אף העדים שבאו דקודם מוכח ה וסוכה ר״ה דטם׳ דמטתני׳ טלתא הא לן
 וישראל כתקונם שהשנים בוטן אלא שנו לא בגט׳ כדאטר המקדש בזמן מיידי דטשנתנו הטקדש, בזמן אף דחי לא ודאי ומגלה

בזמן אף ש״ט כעירות, בי״ד קורין שכפרים הלכתא ובז״הו טקדש בזמן דטתני׳ פרש פסקא בהאי גופי׳ אחא ור׳ ו אדמתן על
חל כאן ולית בשבת בשני להיות חל כאן לית יוסח א״ד ז ובירושלמי בו. המגלה קורין היו לא בשבת פורים כשחל מקדש
 פי׳ בשבא/ בחד רבה צוטא בשני, להיות חל בשבת, ולא בשני פורים יחול שלא תקנו בוטנו החרבן לאחר פי׳ בשבת, להיות

 וטשום ירקא משום בהדדי שבתות ב׳ יחולו שלא תקנו וכבר שבת, בערב רבה צומא בשבת להיות חל בשבת, בא׳ י״הכ חל
 ואם ישראל טארץ ביותר חם פי׳ עלמא חביל דבבבל בהדייהו, עבדינן טיבותא טאי בבלאי ידעון ה בר״ה עולא כדאטר מיתנא

 לא קיים שב״הטק בוטן אבל אלול, עברו בבל בני ומשום יכטושו, ימים כ׳ והניחו שנעקרו ירקות וכן יסריח ימים ב׳ מת יניחו
 בוטן בשבת וחל בשני חל דאמר דמגלה מתני' ש״ט אותו, אוכלין הבבליים ... י כדאטר ט ואד״ו בד״ו לדחיות חששו

בשבת. המגלה קראו ולא קאי קיים שב״המק
אמר ,
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 רבנו מ״ש ע״ב, פסחים מ/ ועסה בד״ח ובהיל בערוד, אלא ול״פ בחזירהו מצוה עסה לא גס א מ״ג. סוכה חום׳ וכ״כ ד׳

 מכשירין דלר״א כן׳ הוכיח זצ״ל זעליג הגמו״ה אא״ז ובכ׳ .הסמ״ג אלא חבר לו מצאנו צא יעבירנו, כ אח״ ש דחיישינן
 שמע שלא מה אמר דלא ועוד וכו׳ ריב״ז החקין לא דקאמר אד״ש דשופר ס״ל במחני׳ כ״ע ובר״ה ליעברי׳? קשי׳ ד״ש

 למ״ש מיהו מ׳. שעשה אחר ד״א שיעבר חיישינן והכא המצוה שעשה קודם ד״ש דמכשירין ניחא לסח״ג אבל כ״ז, סוכה חרבו,
 פעור. מחני ר״י קל״ז סבח וע׳ החירו לא יו״ע לאו היוס אי אבל חצוה, עושה כשודחי אלא ר״א החיר דלא ניחא נמי הרי״ף
 כ״ש, יתקן מסמא ל״ג להכי מג״א כ׳ )וכבר יעברנו שמא החשש נמי ביו״ע צצא״נ, סלא ניו״ע הוצאה דאסרו לנ״ש נמי וניחח
 הוי יו״ט דאס למגזר לינא בחול יו״ט אבל יו״ט, לאו היוס שמא בשבח אלא דל״ג ניחא לרי״ף אבל למגזר( הו״ל נחי ביו״ט דא״כ
 קאחר דלא נחי ניחא יעבירנו, חכם אצל שהלך לאחר שמא חסש דעקר ולרבנו ולסמ״ג עבר. לא יו״ע לאו ואי וע״מ, בד״ח טעה
 הרי״ף. על רז״ה קושי׳ בזה וסרה ב יחקן. לחה ויצא שחקע ולאחר בד״ח עעה הוי שחקע דקודס סיר, כלי יתקן שמא

 כ׳. ר״ה ח ה״ב. דחגלה פ״ק ז ב׳. מגלה ו מ״ג. וסוכה וכ״ב ל׳ ר״ה ה ע״ב. ח״ג סוכה ע׳ ד ויקהל. שאלחוח ג
 שחדשיס לפי בשבח, ערבה יוס או בהדדי שבחוח נ׳ להיות קרוב שעי״כ בו״יו או בד׳ או בב׳ יהי׳ ניסן אס החדש לדחות ט

 חשרי אס וכן בשבח, ערבה יוס בוי״ו ניסן בא׳, י״הכ בד׳ וניסן בוי״ו, י״הכ בב׳ ניסן שאס חסר, וא׳ מלא א׳ כסדרן רוב ע״פי
 חל מ״ז פי״א במנחוח צ״ל י סמוכות. שבחית ב׳ ויהי׳ בשבח בא׳ או בוי״ו י״הכ בוי״ו או בד׳ הוא ואס בשבח, ערבה יוס בא׳

 וזו סמוכות, שבתות ב׳ היו המקדש בזמן אלחא חי, כשהוא אותו אוכלין והבבלייס לערב נאכל י״הכ של שעיר ע״ש י״הכ להיות
 והחי״ט בשבח. בא׳ או בע״ש י״הכ הי׳ לא הראי׳ בזמן אף שס״ל נ״ח פסחים וחוס׳ דק״הח ספ״ז המפרש שהביא צר״ח תברא
 וד״ע ר״יש בין פלוגחא קי״ד דשבח מהא בשבא בחד י״הכ מקלע דלא דאחר הא על דפריך נ״ד דסוכה ש״ס על במנחות חמה

 רב דמעשה ממנחות פריך לא למה דחיה, אין דלידידהו היא אחרים ומשני שבתא חרי דאקלע לאכוחי ואיפכא בשבח י״הכ בחלבי
 כמ״ש לחלוקי רבה ועעמא בשבת, בחד דחל מוכח לא אבל בע״ש די״הכ אלא ידענו לא דממנחות ולק״מ שנוי, מחלוקת ע״פי ול״ל

 עלחא חביל לא בי״הכ שלוחיס דמעו דהיכי י״הכ, משוס ולא סוכות משום לעבר צריך ירקא משוס דחינן דלח״ד כ׳, ר״ה המאור,
 סוכות דאז בא׳, י״הכ אש דחינן להכי ויכחשו, עלתא חביל בסוכות דמעו היכא אבל ימיס, בב׳ ירקות יכחשו ולא לא״י, דקרובין

 שבא בחד נחי די״הכ אראי׳ מהדר בסוכה הש״ס והנה באורך, עי״ש ד׳ ביום סוכות דחז ע״ש י״הכ אס דחינן לא אבל ו״יו, ביום
 חשבון ע״פי כשקובעין אלא נאמרו לא שהדחיוח דק״הח פ״ז הרמב״ס כדעת דעלחא וסוגי׳ ור״יש. דר״ע מפלוגחא פריך להכי
 חאיחין לענין ורמב״ס רש״י בין פלוגחא עי״ש כ׳ ר״ה )כדאי׳ ומחיא ירקא מפני החדש לעבר אין רש הב״ד אבל ראי׳, ע״פי ולא

 וחעוטא אחת דשניהם ונ׳ בשבת ערבה יום אקלע אי פליגי ח״ג ובסוכה בעליל. הלבנה נראית אס כן עשו לא אולי (סידעה
 דח״הת כ׳ י״ד בעל ודודי ל״ח. דחעועא מעועא נחי לתרץ ויכול היא, אחריס נ״ד סוכה משני דמלחא ולרוחא אקלע דמעועא

 ופלוגתא ערבה( ניוס אפשר )וה״נ אקלע דלא ומחיא ירקא משוס תקנו מאוחר ובזמן לאחרים כמו לדידן כהדדי שבתא חרי אקלע
 אחריס הא רבנן הא בגמ׳ ומ״ש אקלע, מקדש שבזמן חכמים מודי אבל לצורך, ומלא חסר לקבוע רשאין אי לזמנם ואחרים דרבנן
 התחילו לא ולענ״ד ע״כ. רבנן כולי לעולם אבל דאקלע, כאחרים נהגו שכ״ע כאחרים והא כרבנן שנהגו מאוחר בזמן הא פרושו
 שייך לא בבבל שכנו שלא בזמן אבל עלמא, להו דחביל לבבל ישראל דאתו עד ומתיא ירקא משוס שבתות ב' לדחות שני בבית

 ובסנהדרין בד״ו, משוס פסח דחינן לא בראי׳ נ״ח פסחי׳ ורש״י דרומית. ולמדינות לבבל רב קהל שבא עד דחו לא ואולי דסוח/5
 ל״ש עלחא דסביל צרפת ח׳ בשם כמאור דס״ל ונ׳ ק״הח( פ״ז )עראב״ד וערבה ומתיא ירקא משוס ראש אד״ו מעברין כ׳ י״ג

 שופר לולב הראשון בזמן שכ׳ השאלחות על רבנו תמיהת עכ״פ מקדש. כלי פ״ו ועלח״ח המפרש, וכ״ד קייטא בשילהי אלא בפסח,
 לקייס היסודות שהכילה מפני בקציר ואעחקה ישבחיו חנטונה לחכמי שנה י״ד זה שהשבתי ובתשובה מאד. נשגבה מגלהיד״ש

וישתכח מ׳ יגזרו שמא אבותיכם במנהג הזהרו ד׳ בינה כד׳ מנהג אלא שאינו שני י״ט לעקור נוכל אס שאלחס אשר חז״ל. תקנת
סוד
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 וב״ד, הדח בן ר״א הוא בח״א הזהרו מתם שלמו דהאי דעו גזרה. מ׳ ליכא לכל החשבון נודע דפוס שע״י ובזמננו עבור סוד

 לן איכפת ומאי נ״ג, פסמיס ש״ג, י״ט על ונדו המנהג קיימו ושמואל רב שבבבל ורבותינו ע״ב, יבמות ר״יו, בימי והי׳ י״ז, סנהדרין
 ע״ז ככולו )ורובו בכ״י ופשע מנהג הנהיגו או תקנה תקנו או גזרה שגזרו ב״ד דחחריס פ״ב כ׳ הרמב״ס הלא מנהג הוא אס
 ליגע שלא כדי שגזרו דבר כל פרושו עכ״ל לבעל א״י העעס בעל אפי׳ ממנו וקען בח״וח, גדול אא״כ לבעל יכול ב״ד אין ל״ו(

 דבר וכל פ״ב, ב״ק תקנות, כעשר תקנה נקרא וד״א תורה להחזיק שחקנו ודברים בשוא״ח( )רובס גזרה נקרא חורה באסור
 נהגו שני יו״ע והנה מנהג. הנהיגו אמר ע״ז זה, מנהג ב״ד החזיקו ואח״כ פ״ד( דפסחיס שנהגו )כמקום מעצמם העם שנהגו
 והתשובה ימים? ב׳ עבדינן מ״ע זה למנהג מקום ואין בק״ד דידיענן השתא בגח׳ אמרו וע״ז ספק, מ׳ ב״ד, שחקנו קודם העם

 נהגו בחמלה בסוכה ור״ן ריעב״א וכ״כ ימים ב׳ לחוג גמורה תקנה עשו שבא״י ב״ד אבותיכם, במנהג הזהרו מתם דשלחו
 וכ״כ בק״ד. שבקיאין לאחר אף כן שינהגו עשו קבועה תקנה מתם ושלחו זה מנהג לקיים חכמים צוו ואמ״כ מעצמם העס

 י״ב תענית אמרינן ואעפ״כ מנהג. הוא זה ודבר קרבן שמביא יחיד וכן בתענית אסור כהניס עצי זמן מקדש כלי פ״ו הרמנ״ס
 מעצמם נהגו דמחמלה ולק״ח במ״לח, נתקשה וכך דרבנן תקנתא ועוקר מנהג בא והאיך שנדחה, ת״ב דומה כהניס עצי יוס

 הזה היום עד ושמואל ורב פדת בן ר״א דמימות וכיון גמורה. תקנה והוי בהו״ת ואסרוהו והחזיקוהו ב״ד בא ואח״כ יו״ע לעשותו
 גדולים הס וכי העעס שבעל יחשבו אס אף לבעלו שבזמננו ב״ד יתפאר איך יו״ט, ברכות כל ולברך שני יו״ט לחוג התקנה קיימו

 ר״ה הרמב״ס כמ״ש יורוך אשר ככל ועשית הדבר מן תסור לא בלת״וע עובר שני יו״ט המחלל מעתה אמור במ״וח? מאלה
 אם דס״ל לראב״ד ואף ע״ד(. יומא )ער״שי תסור בלא צרנו היכן כ״ג דף שבת וכמשמעות המצות בס׳ מפרשיו רוב וכ״כ ממרים
 נמנו ושס ירושלים שוקי עער מהך הראב״ד דראי׳ והתירו", "נמנו דצריך מיהת לי אודו לבעל, יוכל ממנו קען ב״ד הטעם נתבטל

 א׳, לעיר אלא אסורו פשע שלא פשוע מנהג דאפי׳ היתר, אין להתיר הגזרה בכלל שהיו הנמנים רוב יחפצו לא ואס והתירו,
 פר״ח כמ״ש רוב דבעינן התרה מהני לא עליהס המנהג שחל מאותן קצחס נתחרעו אפי׳ מכס, והתירו נתחרעו ערס עליו העובר

 ספר! אין דין מן לבר העולם. כל נגד מנעובא חכמי היתר מהני ומאי הרוב, אחר נגררים יחידים ס״ו בחשו׳ ומהרש״ל ה׳ כלל
 בכ״י אסורן שפשע דברי׳ אבל העעס, בבעול נמנו ע״ז לירושלים, לקרובים רק נתפשע שלא ירושלי׳ שוקי עעור דוקא לראב״ד שגס
 ב׳ עבדינן מ״ע בביצה )ודפריך העעס בעל אפי׳ אסורו בפשע לדידי׳ תלוי והכל לבעל, ל״י אליה אפי׳ דבר לח״י דומה שני כי״ע
 בעינן תרתי שס״ל אף לבטלו, יוכל אליה אין שני, י״ע עעס בעל אפי׳ נראה לרמב״ס ואף כ״ח( כמ״ש המתקנים על הקושי׳ יומי,
 לדבריכם ובאחת כ״מ. דעת וכן וי״הכ חמץ באכילת לקלקולי ליתי דלא שני כיו״ע גדול סיג לך אין דבר, כי״ח וסיג אסורו פשע

 תקופות לחשוב היהודים ידעו לא רחוקות מדינות בכמה עבור, סוד ישתכח דלמא לגזור שייך בזמננו דגם פרכא, דדינא מעיקרא
 יחמו החשבונות וכל ותי״ע, ופר״ח עור עי׳ המחזורים בקביעות דפוס בספרי באו שגגות כמה הדפוס, לן אהני ומאי וחולדות,

 יקרה שלא אערבנו אנכי לאתר לבו יערב וחי צדק גואל יחחהחה אם מחדש לוחות לסדר ישראל חכמי וצריכין וי״ר אלף בסוף
 בפסוק ומדרש ל״ה )עע״ז לכל השוה עעס אלא גלו ולא חז״ל לתקנות יש עעחיס הרבה עוד ודעו שני. יו״ע העברת ע״י מכשול
 סוף ועד הראי׳ ע״פי א^א מועדות אין סמרכין שיש זמן כל דק״הח פ״ה הרמב״ס מ״ש נודע הלא זה. בדבר וכן ללבושך( כבשים

 יהי׳ וכן בז״הז גס שבא״^סחכו חכמים רוב יסכימו אס כ׳ סנהדרין פ״ד ובחבורו דסנהדרין פ״א ובפ״ח סחוכין, היו רבא ימי
 לעשות בקשו בצפת וסיעתו רב בי ומהר״י הצדק, עיר לך יקרא ואח״כ כב׳ שופעיך ואשיבה דכ׳ ב״המק ובנין משיח ב׳ קודם לדעתו
 יבא עכ״פ והדרכים, השלוחים עוות ע״י קלקול הזה החצ ובגלות הראי׳ ע״פי לקדש צריכין דעי״כ חהרלב״ח עליו וערער סחוכין

 לנו אין ועדיין משיח, לביאת קודם ב״המק בנין דמ״ש, פ״ה תי״ע הביאו ירושלמי )ע׳ בירושלים ב״ד ויקבע סחוכין שנסמך הזמן
 ויסמך קודס יבא אליה שאומר וחי הצדק. עיר לך יקרא ואח״כ ש״כ ואשיבה כדכ׳ זקנים סמיכת תהי׳ הבנין קודם וע״כ ממשלה,

 שלוחים ולשלוח הראי׳ ע״פי לקדש רנ״ג חצוה ורחב״ן לרמב״ס אנו חחוינין ואז בא( לא אליה כוזיבא, בבן ר״ע טעה האיך קשי׳
 אשתקד, ויאמרו יבנה מהרה מחשש הנף ויוס דר״ה יחיס בב׳ גזרו ואס יחיס, ב׳ מספק לחוג צריכין יגיעו שלא ובמקום לרחוקים

 סמיכה אין ואומרץ לחולקי׳ )ואף וכו׳. אשתקד ויאמרו ב״י לחוג הרחוקי׳ וצריכין סחוכין יעמדו מהרה משוס לגזור שיש חכ״ש
 להשיב ואין אשתקד. ויאמרו יבב״ח מהרה מגזרה ב״י לחוג השתא צריכין מ״מ א׳, סי׳ חוחים כמ״ש יסחך, ואליה משיח ב׳ קודם
 עושים יחים יו״ד ממהלך יותר עצמה בא״י ק״הח, זמן כ״ע וידעו ד׳ מצוה רמב״ן כח״ש בא״י לדור כולם מחרבין ח׳ ביאת אחרי

 רוח על העולה לפי אך משואות׳ ועבדינן כותייס בטלו ההיא בעת להשיב ויש ע״ב. כ״ג ר״ה וחוס׳ ק״הח פ״ה רמב״ס ב״י,
 וא״י דמשק עד להגיע ירו׳ שטרי עתידין ס׳ וישעי׳ ט׳ זכרי׳ בילקוט ע״ה, ב״ב כ״ה, בתענית כנזכר א״י גבולי אז ה׳ ירחיב השכל

 שלוחין יגיעו שלא במקום ודרומי צפוני מערבי בקצה להשוכניס טעלעגראפיע תחבולות ע״י אפי׳ לחום יש ואכתי כולו העולם כל
 הטולס מסוף שבאים שבת וחדי חדש מדי והי׳ מקרא, שלמד כטב אלה מי בקרא ישטי׳ בילקוט שמצאנו ואס משואות. נראו ולא
 מספק ח״ג דטרובין הש״ס שהרי מאגדות, משיבין ואין למדין אין למקומן, וחחזירין אוחס וטוטניס באיס שטנניס לירושלי׳ שבת בכל

 מדרש פרוש דל״ל ש״ח רשטי׳, למשפט חדש חדי והי׳ מקרא השיאו דטדיות פ״ב ובאמת למפשט, והו״ל מיו״ד למטלה תחומין אי
 יהיו ט״ס טולס מסוף האומות כל אחרו כ״ד ובט״ז י״ט. ב׳ חוגגי׳ ורחוקים לשלוחין צריכין המשיח ליחות אף א״כ הנ״ל.

 בכוזרי כן מצאתי שוב ושלוחים( משואות אליהס יגיטו דלא יחים ב׳ לחוג צריכין והס ב׳, סטי׳ רכ״ד בש״ט וכן גרורי׳ גריס לטתיד
 צריכין סנהדרין ולחנות אדמתם על לשבת לישראל רשות מושל יתן אם 2 גזרה, ח׳ דגזרו זמנין 1 טעמים ג׳ שני י״ט בדבר שני

 ב׳ קבלו ישראל שכל וכיון צמא״ל, שבחנין כ״ד מ׳, יגזר שמא הטעס בטל אי ואף 3 ב״י, מס׳ יחוגו והרחוקי׳ הראי׳ ע״פי לקדש
 לבטל, יכול קטן ב״ד טעם, בבטול לראב״ד אף ח״ש )הוא שביניהם הרחוק מפני וא״א התקנה, לבטל כלס שיסכימו צריכין יחיס
 מהרה מגזרה בגח׳ דשתקו והא במ״וח( גדול ב״ד תמיד צריך לרמב״ס דאלו לבטל התקנה בכלל שהי׳ רובם שיסכימו בעינן מ״ח

 מגיד, אני חדשות וטחה הצרות. שתקפו בזמניהם היתה קרובה גזרה ח׳ יגזר ששמא ה״ט ב״החק, יבנה או סחוכין יעמדו
ידוע 4 ח״כ
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 הראי/ ע״פי קדשו עדיין ראב״פ שהוא מחם ושלחו ואביי ור״ז ור״א רב בק״ד, בקיאין אנן ד׳ בביצה דאמרו האמוראים דבזמן ידוע
 הזהרו מחם שלחו מאי לתמוה יש וא״כ כוחי/ אשתכח א׳ ופעם ב״י התענה רבא שם ואמרינן דק״הח, פ״ה ורמב״ס כ׳ ר״ה

 מהני דלא דבקי, מאן ליכא הראי/ ע״פי מקדשין אס איכא, בק״ד בקיאין ומאי למוש, צריכין הדין מצד הלא וכו/ עזר שמא נמ״א
 ר״א מ״ש ובמלחמות בשעה ומ״ש בקיאין, הי׳ לא בירוש׳ הגדול ב״ד ואף ל׳ ניוס עדיס יבואו אס תלוי והכל לבנה, מולד ידיעת
 מתס דשלחו נדחק אס ואף קדשו? הראי׳ ע״פי דבימיהס להבין זכיתי לא חשבון, ע״פי שקדשו לאחר קאי בק״ד, בקיאין ואניי

 שקדשו בימיהם בק״ד, בקיאין אנן ואביי ר״ז מ״ש פורש לא אכתי נאמר, נשיאה הלל ר׳ בימי אח״כ שנה ק׳ אלא פדת ר״א לאו
 הלא י״ע, ב׳ אהני מאי י״ע, ב׳ עושין העביר סוד וישתכח גזרה מ׳ יגזור שמא ממשש אי קשה ועוד בקיאות? ל״ש הראי׳ ע״פי

 מהני לא התחבולות וכל המועדות, בענין באפלה כעורים נגשש ובמעוברוח בסשועות והדחיות וקביעות מולדות כללי מ״ו בהשכח
 גזרת משוס אינו שלנו שני יו״ט שכ׳ חקצ״ד סי' וויניציא דפוס רדב״ז שהביא י״ד בעל לדודי כ״י ומצאתי ההפכה? מחוך להוציאנו

 גזרת משוס אמר בהדי׳ מתס דשלחו תמוהים והדברי׳ בק״ד. דנקיאי אע״ג במ״א הזהרו מתם דשלחו משוס מנהגא אלא שמדא,
 יודעין רב דני דרדקי אפי׳ בזה, שייך סוד מאי עבור, סוד וישתכח מ' יגזר שמא של רש״י דברי שלכאורה דבריו, ופרש שמדא?
 אס למדין אנו תולדתו שמחשבין חשבון ע״י נק״ד לן קיס רש״י מ״ש ועוד דק״הח? פי״א הרמב״ס כמ״ש שנה לכל לוח לעשות

 ב׳ ר״ח עושין ולפעמים ר״ח עושין ואנו נראה לא עדיין הרבה פעמים תלי', ומולד בראי׳ לאו שלנו חשבון לאו, אס ל׳ ביום נ׳
 ראו אס ל', ביום לבנה שתראה אפשר אס אצעגניניס בחשבון מחשב הב״ד דק״הח פ״א כ׳ רמב״ס והנה המולד? אחר ימיס

לבנה בדמות עעו או ששקרו יודעין באו ואס עדיס, על מצפים אין אפשר, לא חשבונם לפי ואס עדים, על ומצפין יושבין שאפשר
ובפ״א ועמוקים, רחוקי׳ והסדרנים העבור סוד הוא בעין הלבנה נראה אס החשבון כ׳ דק״הח ובפי״א אוחס מקבלין היו ולא
 הלבנה תראה שעה באיזו זה עבור סוד ידעו בבל חכמי גס י״ל ולפ״ז לאו. או הירח יראה אס שיחשבו ב״ד על מ״הת מ״ע כ׳

גולה, לכולא לחקוני יכילכא כ׳ בר״ה שמואל שאמר וזה ג״כ. ידעו ואביי אסי ור׳ ורב בא״י, החדש ב״ד קדשו אס וידעו לעין
למנ״מ החודש, מן ולילה יוס שיהי׳ צריך שמואל( ידע שלא )דבר אמר זירא ר׳ סליק וכי עבור! סוד ידעו שלא הגולה שאר היינו

 עשו שלא י״הכ בעבור לכך צריכין שהיו אותס מלמדים והיו עדים, ראי׳ בלא בקיאים אלה כללים שע״י ופרש״י סהדי. לאכחושי
 מחשבין שאנו החשבון זה ואין ל/ ביום נראה אס למדין תולדתו שממשבין עי״ח בק״ד לן קיס ר״שי שכ׳ וזה סכנה, מפני ימים נ׳

 או מלא עושין בירושלי׳ ב״ד ואס א"י ב לעין נראית שהלבנה בחשבון לידע אלא המולד( אחר ימים ב׳ ר״ח עושין )שלפעמים היום
 אמרו וע״ז נשיאה, ר״ה קביעות על לא קאי, זה חשבון על בק״ד בקיאין בביצה הש״ס וכונת בקיאין, בבל חכמי הי׳ בזה חסר,

 שיחשבו לקלקולי ואתי כפרש״י עבור סוד ישתכח שמא ומתרץ יומי? תרי מ״ט ב״ד שקדשו יום עבור סוד ע״פי ויודעין דבקיאין כיון
 בימי סוף סוף השלוחים. באו בינתיס כי ימים, ב׳ שעושין ע״י יחוקן ודאי זה וקלקול להפך וכן באו ולא ל׳ ביום עדים שבאו
 וחדוש נפלא שמקרה הדברי׳ שם נראין א/ פעם עעו ורנא ר״נ בימי בר״ה שם דאמרו אע״ג העבור סוד יודעין עדיין ורבא אביי
 ולהא שבאו, חשבו ובבבל עדים, באו לא סבה ולאיזה דמעוטא מעוטא הי׳ וזה טעו רבות שני׳ במשך ושתים א׳ שפעם הי/ גדול

 ג״כ פדח בן ר״א ונימי ע׳. סוד וישתכח מ׳ יגזר שמא הגזרה לולי נ״ד, קדשו אס עכור סוד ע״פי תמיד דידעו כיון מיישינן, לא
 ורבא אביי ימי לאחר אך נמ״א. הזהרו להו שלח ואעפ״כ בא״י, נעין לננה נראה אס לחשונ העכור כסוד בקיאין היו עדיין

לא נשכח מ״ו ואס כזה פשוט חשכון לשכוח א״א נשיאה ר״ה של המחזורים וסדר החשכון על סוחכי׳ והכל הראי׳ קדוש שנתכטל
ואע״ג וכו׳ מתם דשלחו משוס מנהגא אלא שמדא גזרת משוס אינו שלנו כ׳ יו״ט הרדכ״ז כ׳ שפיר א״כ כמ״ש. ימיס כ׳ לן מהני

 הטעם שכטל אף שני, יו״ט לעשות גזרו שכא״י שכ״ד כיון מ״מ שישכח, שייך לא דידן וכחשכון שלמו, הסוד שכחת גזרת דמשוס
התקנה אכל כימיו, שייך שהי׳ טטס שמדא, גזרת משוס מפרש ואכיי כמ״א, הזהרו אלא מתס שלחו דלא ואפשר עומדת, תקנתם

עכור כסוד כקיאין היו וא״ור ורכ אשי ור׳ פדת כן ר״א כימי אומרי׳ שאנו כיון צ״ב ועדיין הגז״ל דודי עכ״ל הזמנים כל כוללת
 כקיאיס היו לא מספק, ימים כ׳ מתחלה שעשו אכותיהס ע״כ א׳, מנהג מ׳ אלא ימים כ׳ צריכי ולא החדש כ״ד קדשו אס וידעו
 החדש שנתקדש עדיס ע״י שידעו למקדש לסמוכין אלא ד״ש הי׳ לא לולכ וכן עדיס שכאו עד תוקעי׳ היו דלא דר״ה ממתני׳ וכ״מ

 שמואל אתר כ׳ שבר״ה ע״ז תתמה אל יו״ט? היום אס ענן ידי דלא אד״ש ולולכ שופר כמגלה, הרי״ף וכ״כ דסוכה רפ״ד עתי״ט
 ידע דר״ז ש״מ סהדי. לאכחושי נ״מ למאי עד וכו׳ והלוכה הלכנה כתולדת שכקי עדים ראי׳ כלא פר״שי גולה, כולא לתקוני יכולנא
 כמאה הכית כזמן אף יתכן וכן כ׳. כרכות יהוד׳ רכ של מדורו גדולים ור״פ אכיי כתורה אף ומצינו משמואל, יותר עכור בסוד

 לרחוקים! והשלוחים לכ״ד עדים באו שלא זמן כל והחמירו העבור, בסוד כ״כ בקיאין היו לא והמריבות המאורעות שרבו האחרונה
 בקיאין היו ואכנ״הג נביאים שבימי ס׳ אין אבל לעיל. כמ״ם מיובא נר שאינו ניוס ד״א ש״י משוס נשנת ולולג שופר הי׳ לא וכן

 וכן הלננה, נראית אם מקודס דידעו וקדש( ראה כזה מצות שמרו שנודאי )אף עדים ראי׳ נלי גולה כולא לתקן ויכלו ענור בסוד
 וכן הענור סוד ידע ודאי אלא הלבנה תראה לא אולי ר״מ יוקבע שממר ידע איך המלך, עם אשב ואנכי חדש ממר יהונתן אמר
 שבאו עד ידועים העתיה אין ואס פיהם, על אמיהס וכל בישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני מ״ש מורה

 א׳ יום מקום בכל עושין והיו ישראל בכל העבור בסוד בקיאין היו ב״ש בנין אמר שגה מאות כמה צ״ל ע״כ לן, אהני מאי העדים
 להיות חל חכמים ששנו זה ויקהל פ׳ השאלתות דברי הס וכך רבנו. שהביא במגלה הרי״ף לשטת בכ״מ שבח דמה ולולב ושופר
 ופורים בשבת בא ערבה יוס הי׳ עבור ובסוד הלבנה מולד במשבון בקיאין שהיו הראשוני׳ המכמיס בזמן לי״הכג, מקדימין בשבח

 ש״ש ונעל וכו׳ סל ששנינו וזה חכמים גזרו נקיאין שאין המשנה( זמן נזה )ונכלל היום אנל בשנת, שופר ותוקעין בשבת מגלה ומ׳
 וקדשו קייס בזשב״המק איירי במגלה דמתני׳ תתה לכך קייס, שני שנית זמן כל על הראשונים החכמים בזמן שמ״ש הבין
 וזה בביצה. ”3וא ור״ז אסי ר׳ של בדורו הי׳ וכן עבור בסוד בקיאין שהם אכ״הג זמן על קאי ולפמ״ש אד״ש, ואפ״ה ראי׳ ע״פי
ארוך הייה יב״ חוריר ירבו מווחר חיס1כ עדעי סלא קבז ״יב נוחק מחמלה אס מספקא אסי 0 שם רש״י כונח



21 ופורים. חנוכה הלכות האשכול, ספר
 ובסיום שיר לקדמונים ,שהי סי׳ הטן, לארור מרדכי ברוך בין ידע דלא עד בסוריא לבסומי אינש מחייב א רבא אמר 4ך|

 כל הדעת בישוב שאינו וטי זרש, ארורה ופ״א אסתר ברוכה פ״א הטן, ארור ופ״א מרדכי ברוך א׳ פעם אמרו החרוזים
 כדאטר הבאה ולשנה דאבסום ע״י זירא לר׳ ושחטיה רבה קם עובדא עלה טדטייתי כ׳ אפרים ר׳ והרב .להחליף יוכל בקל עקר
 הכותב ולי הכי. לטיעבד ש״ד ולאו דרבה טיטרא אדחי ממילא גיסא, מתרחיש שעתא בכל לאו ר״ז א״ל בהדדי פורים נעבד לי׳
 לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא ואמר נבסם. ולא בהדדי סעודה נעבד הול״ל לא דאי לבסוטי, דצריך ראי׳ דמכאן נ׳

 לדחות פורים במשתה שאין להתענות צריך פורים ביום להתענות שנשבע מי הגאון כ׳ בהו. כתיב וש׳ משתה ימי מ״ט י״ח, יצא
 אפשר והאי ב, י״ח בה ויוצא בלילה סעודה שיעשה ואפשר סיני מהר עליה מושבע שהוא כמצוה ולעשותה שטים שם שבועת

עקר לא דרבנן דטידי לשבועתו היתר מצא לא אם להתענות צריך ודאי מיהו ג בה יוצא דאינו אמר בהדי׳ דרבא ידענא, לא
מידי

אשכול נחל
 שרבו הראשון זמן פרקים. ג׳ נרמזו הנה מול. השני עבור סוד דיולע ולמאן מספק מאליהן עשה יודעי׳ והאיכן כלל תקנו לא או

 א' יום רק עשו לא ובכ״מ העבור בסוד בקיאין היו הראשונים שבדורות ש״מ שרב/ אסי ר׳ ובימי שנתמעטו, וזמן עתים, יודעי
 נסתייע בשבח תל אפי׳ הראשונים בימים המגלה קראו וט״ו בי״ד שאלתית ומ״ש — ב״י. מירושלי׳ הרחוקי׳ חגגו כשנתמעטו ואח״כ

 וכ׳ האלה, הימים ב׳ את ל״ע וקבלו קיימו כ׳ והדר ושנה שנה בכל ט״ו ואת י״ד יום את ל״ע עליהם לקיים דכ׳ עצמה ממגלה
 העולם לכל אסור ובט״ו בי״ד שבת שאס נאמר ואס וי״ז נ׳ מגלה כדאי׳ מ׳ קריאת היא והזכירה ונעשים נזכרים האלה והימים
 בשבח מ׳ וקראו יעבירנו שמא לגזרה תששו לא שני דביח ראשונים בימים ודאי׳ אלא ושנה, שנה בכל לומר שייך לא מ׳ קריאת
 לקרות תקנו ודאי דאכנ״הג וכפרש״י זמנם שבת והא זמנם שבח ערב דפריך מהא דייק ה׳ מגלה וגס שד״ש. ולילב שופר ומכ״ש

 ולא לקרות שלא גזרו דמה״ט בק״ד, לספק מקום הי׳ ולא העבור בסוד בקיאין הכל היו ההס דבימיס וה״ט בשבת אפי׳ בט״ו
 כדאי׳ צדוקין של ב״ד הי׳ ולפעמים הצרות שרבו שני בית של האתרונה במאה אבל במגלה, הרי״ף כמ״ש לולב ליטל ולא לתקוע

 תוקעי׳ היו במקדש קשי׳ ואי והשלוחים. העדים שבאו במקום אלא בשבח יהיו שלא ותקנו העבור בסוד בקיאי ולא פ״ז סנהדרין
 במשנה מציע ולא ורפ״ד מי״ג פ״ג סוכה תי״ט כמ״ש בק״ד דידעי למקדש הסמוכין לכל בשבת לולב גס ונהיג האחרון בזמן חף

 קצת דשייכי ולולב שופר לענין י״ל ועוד למ״מ. נשואות ש״ע שעיניהם מפני ר״י כדאמר ד׳ מגלה חוס׳ כ״כ בשבת? מגלה שקראו
 חי״ט, כמ״ש יטעו ולא יוכיח מקדש דמקוס הרחוקים ידעו ש״י לה״א ושמחתם דכ׳ ולולב ה' לפני הריעו שופר וקול ח׳3 דכ׳ למקדש

 עולס יסוד שבעל )ודע תורות. כב׳ נראה הי׳ לרתוקי׳ ולא ולסמוכין במקדש התירו ואס למקדש שייכות לה אין המגלה ק׳ אבל
 וקבלת בידינו הקבוע חשבון ע״פי מקדשין היו סוכו איש אנטיגנוס עד בא פ׳ ואברבנאל בתיי גס הביאו ור״ת סעדי׳ ר׳ הביא
 אחרו לא למה הקושי׳ סרה דביצה סוגי׳ שפרשנו ולפ״מ הש״ס( נגד דבריהם שכל ומסיים החשבון, בצרוף ואילך משם התחיל עדות
 הראי/ ע״פי קדשו מחם ששלחו בזמן אמרנו הא הראי', ע״פי ויקדשו ב״המק יבנה או סמוכין יקדשו מהרה משוס יומי חרי טעם
 דברו, לא שלנו קביעות מחשבון אבל עבור, סוד ישתכח שמא בקיאוחן על יסמכו שלא ושלחו בק״ד, וידעו עבור בסוד בקיאין והיו
 יו״ט של ישנה תקנה קיימו נשיאה ר״ה ע״י התשבץ שנקבע אחר גס שני יו״ט להחזיק קבועה תקנה עשו ההיא שבפעם כיון אך
 מהרה ר״ה לענין וכמ״ש יש הרבה טעמים באחת אך עומדת. במקומו הגדול ב״ד תקנח עתה, לזה טעם שוס הי׳ לא אפי׳ שני,

 ודבר בפסח, חמץ למיכל ואתי וחכמה התורה מישוב הרחוקות במדינות שלנו חשבון ישתכח דלמא ועוד לעיל כמ״ש המקדש יבנה
 טעס יש עוד א״ח. ע״פ מ׳ עושה לענין חס״ת סי׳ ועפר״ח אי״ל, וב״ד אליה אפי׳ בישראל אסורו ופשט לתורה לסייג הנעשה

 על הוטבעו הראי׳ ע״פי קדוש שאדני ימצא ואילך דק״הח ט״ו מפרק ברמב״ס המעיין א׳. חכס ע״ז והעירני שני ביו״ט כמוס
 ולבני ח״י חדש סיהרא מכסי מזרח לבני כ׳ בר״ה כדאי׳ בזמן מאוד המוקדם אמצעי מולד על שלנו חשבון אדני אבל האחתי, חולד

 המולד יום שנים ברוב ,שכ דק״הח פ״ה מפרש וע׳ לעין תחלחה נראית מילד אחרי שעה שכ״ד שהוכיח במאור עי״ש שעות ו׳ מערב
 על לסמוך הלכה בא״י סנהדרין אין שאס אלא שס, רמב״ס כמ״ש הראי׳ ע״פי ק״הח מצו׳ ועקר אחריו, הראי׳ ויוס החדש קבועת יום

 ברוך תקנתם, חכמת על והפלא ראה הראי׳. ע״פי מקדשין היינו אס אמתי יו״ט הוא שלנו שני יו״ט רוב מעתה אמור המסור, חשבון
 במדינות בתקפה עודנה החשבון וישתכח וכו׳ זמנין הגזרה 1 שני. יו״ט להעביר א״א פנים מד׳ מכ״ז העולה ובמשנתם. שב״ב

 יוכלו לא ישראל כל יסכימו אפי׳ מ״מ לגזרה מקים השתא אין אס אף 2 והחכמה. התורה אור עליהם נגה לא אשר רחוקות
 אליה אפי׳ מכרת להנצל לסייג כן שעשו וכיון שנה, לאלפים קרוב הגולה כל עליהם וקיימו ומנין בחכמה הגדול ב״ד שתקן מה לבטל
 במנהג ואפי׳ האסור בכלל שהי׳ הרוב מן והיתר חרטה בעינן מ״מ בטל הטעם כל ואפי׳ דבר כי״ח סייג הי׳ לא אפי׳ 3 אי״ל.
 יכל לא בטל טעם אפי׳ ולרמב״ס יסכימו, לא ורובם קצהו, עד ה׳ מקצה וחכמיהם ישראל כל לקבץ יכולת בלתי ועתה כן הדין פשוט

 ב״י לחוג צריכין ורחוקי׳ ש״ח כדת סמוכין ע״י הראי׳ ע״פי לקדש נזכה הימים באחרית 4 מהמתקנים. בח״ומ גדול אא״כ לבטל ב״ד
 תשובתי. קצר ע״כ ב׳. כוזרי כמ״ש כרת באסורי ויכשלו נמי השתא א׳ יום אלא חגנו לא אשתקד שאמרו ר״ה גבי שאמרו לגזרה והדרן

 עשה על חלה דשבועה ס״ל ב בפר״ח. תמצא האשכול וסתירת דרבא, הך הביא דלא בסמוך כר״א הרמ״נס ודעת ז׳, מגלה א
 אכילת עלי הרי כשאמר שבוי״ט על דחל )אע״ג בח״ופ להתענות נדר אפי׳ ולרמב״ס דרבנן אל״ח חיילא דלא אע״ג רל״ט י״ד וכ״פ דרבנן
 פסק תק״ע ובש״ע חל, לא נמי שבוי״ט על דבכה״ג להתענות נשבע אס וכ״ש י״ב, תענית צ״ח דד״ס חל לא קונס( שבת

 רט״ו ובי״ד חל לא נדר אפי׳ לרמ״בס א׳ בסעי׳ כ׳ דכבר כיון חל, אינו שלרמב״ס להביא צריך ולא ח״וס על חל נשבע אפי׳ כהגאון
 נוסח לגאון הי׳ לענ״ד ג דן. חס׳ חל לא דרבנן אל״ת שבועה ס״ל ורמב״ן שר״ן ונ׳ בח״ופ. הרמ״נס שטת הניא לא ור״לט

 פשוט שהי׳ וכיון י״ח, ל״י בלילה שעשאה פ׳ סעודת דרבא הא לי שמיע לא א״ל דאמימר קמי׳ יתיב אשי רב ויקהל פ׳ השאלתות
 בסמוך האשכול כמ״ש למד יוסף ר׳ הא בלילה דא״י משחה מימי דיליף לרבא קשה ובאמת לגאון. הלכתא ברירא לא שיצא בעיניו
התורה ובחגי בלילה נמי המגלה שקריאת ועוד מותר, יהא שבלילה ס״ד וכי מ/ ועשית בה״וח שאסור וי״ט ושמחה משתה מימי

הלילה 4*



ופורים. חנוכה הלכות האשכול, ספר 28
 יום בתענית, שאסור משתה! בהספד, שאסור מלמד שטחה, ב ד״י תני' א. רבה האשה פרק כד׳ ועשה בקום דאורייתא מידי
 ט״וש ימי אותם לעשות כ׳ ולבסוף טוב, ויום ש״וט כ׳ דטעיקרא קבילו, לא מלאכה קבילו, ה״ות אמר רבא במלאכה, שאסור טוב,
כיתנא דשדא גברא להאי חוייא דרב ט׳, יחיד נעבד לא בפורים מ׳ למיעבד ג נהוג דלא ודוכתא כתיב. לא טוב יום ואלו

אסור בהם נהגו ואחרים מותרים דברים ההוא לטייח? אמאי עליהו קבילו לא מ׳ מכדי ואמרינן כיתניה צמח ולא ולטייה בפוריא
ואע״ג אמך. תורת תטוש ואל מ״א בני שמע קרא אמר אר״יו אבא בר שטן ר' אמר ד היא מלתא דמנהגא וטנ״ל חוה,

ובנין נטיעה שנהוג במקום ואפי׳ מ׳, קריאת ביום אלא דוכתא בשום נהוג לא במלאכה ה אסור לכ״ע וט״ו י״ד ותענית דבהספד
 מ; לעשות שלא נתקבל ה ובמדינתנו ז גדול עיון צריך שאין דבר וכל חובותיו ומוכרת שלו' אגרות וה״ה שרי ו שטחה של

 לפניו אומר יוסי ר׳ מותר, לאחריו אסור לפניו בהון למספד דלא ת׳ במגלת הכתוב כל י החם חנן ט. בפורים מ׳ העושה ומנדין
 מחנוכה לבד יא ת׳ מגלת בטלה האידנא אסור. לפניו אומר יוסי ר׳ מותר ולאחריו לפניו בהון להתענאה דלא אסור, ולאחריו
 ס״ל לא יב יוחנן דר׳ אע״ג כר״י, בהספד אסורים ולאחריהם לפניהם הלכך בט״וז, בהו כתיב למספד לא ובתרוייהו ופורים,

 אסור בהספד יד שלאחריו כל יג קאמר אשי רב דהא עבדינן כר״י לפניו, אלא אסור דלא כת״ק אלא למספד דלא ביטים כר״י
 אסורים י״ד בני פורים ולגבי בהספד, אסור לאחריו בין לפניו בין חנוכה הלכך לאחריו. לית דלת״ק כר״י, והא מותר, ובתענית

 כתוב כך בהספד, אסורים ובי״ו בה"ות, בתרוייהו אסורים נטי ט״ו ובני לבד, בהספד אסור וי״ג ותענית, בהספד בט״ו נטי
 שרי, ובתענית אסור בהספד שלאחריו ס״ל אשי רב שגרם מה נהיר, ולא טז, תלמידו אפרים מר׳ הוא ותוספת טר. בהלכות
 עלי׳ דרמו יומא ין במתני׳ כד׳ מהספד לגוור יותר קרוב דתענית מותר, ובהספד אסור בתענית שלאחריו כל בתלטודא איפכא
 עלי׳ רמו לא הספד, אסור ולא תענית אסור אלא עלי׳ רמו דלא ויומא לפניו, יום אסור עליו רמו בהספד, דאסור יתרה חומרא

 אשגחן לא בלא״ה מיהו לאחריו. לענין ר״י נטי ס״ל וו וסברא הספד, דשרי ביום אף תענית דאסרינן ש״ט שלפניו, יום אסור
 אקלע אי נטי כ״ט להבי דאתית השתא דאמרינן לי׳ מדחי ובמסקנא ברייתא, לפרושי הוא בעלמא דפרוקא אשי דר׳ חלוקא בהאי

 בהון למספד אף דאסור יומא למסקנא הלכך יח. תמידא דאתוקם מקמי יום דהוי אסור גופא כ״ט כ״ח, ליום לבטליניה מלתא
 דאסרו היכא דכי מסתבר והכי תרויהו. אסר ולפניו תרויהו שרי לאחריו ולת״ק ותענית, בהספד אסור ולאחריו לפניו לר״י

 אמר טדלא ס״ל, כר״י וכו׳ אסור שלאחריו כל אשי דר׳ טלישנא שדייק מה גם . . יט למיעבד אתי דלמא שלפניו יום חעניח
 תיובתא לפרק ר״א ואתא עלה, ופריך יוסי, כר׳ הגט׳ לה ואוקי קאי, אברייתא דר״א דיוק, אין אסור, שלאחריו כל ס״ל יוסי ר׳

 ר״א לן דסדר תלטודא שתק הוי לא בלאחריו כר״י הלכה אין דס״ל אר״יו ופליג כר״י ס״ל ר״א אי ועוד כר״י, דאתי׳ מברייתא
 דלא דיוטא דטתני׳ וכת״ק כר״יו הלכתא ש״ט הכי, מסיים וטדלא לאחריו, אפי׳ יוסי כר׳ והלכתא מסיים הוי אלא כ וברי׳

להתענא
אשכול נחל

 ועתוס׳ ע״א פסחים שלמים בשמחת אינן ס׳ ליל ולפעמים א׳ יו״ט ליל )וכן הראשון ביום מעוט דכתיב ולולב משופר מוץ בכלל הלילה
 פ׳ סעודת נמי תקנו לא ליום שוה קדושה דלענין אע״ג ראשון בלילה שלמים אין יו״ט דבשאר מפא דמה״ט ונ׳ ע״ב(. מ״ב סוכה
 היום, שמתחיל בשעה בלילה זכירה עקר לשבת דומה בלילה, דמתחיל זכירה שאני מ׳ כקריאת דברי׳ לשאר ליום דשוה אע״ג בלילה

 לח׳ כח ויש הוא דשוא״ת אוכל אינו בת״ב לאכול נשבע אבל צ׳, יבמות א היום. לקדושת השייכים דברי׳ שאר וה״ה ק״ה, פסחים
 בגמ׳ אינו זה ד שם. ׳מגמ ה״ג לשון ג ה׳. מגלה ב כ״א. שבועות לוקה, ואינו שוא שבועת משוס ועובר בשוא״ת לעקור

 בע״ש לצידן מצור אזלי דלא נהוג ביישן בני ע״ב נ׳ בפסחים הוא כאן שהביאו דר״יו ומימרא מדידהו, הוסיפו וה״ג שאלתית אלא
 הני אבא בר שמן לר׳ אר״יו צ״ג חולין וכן אמך, תורת וא״ת מ״א בני שמע וכ׳ עליהם אבותיכם קבלו כבר אר״יו לעקור ובקשו

 בית ו ה׳. מגלה ה ט״ס. ובשאלתות רש״י( אסור בו נהגו )בבבל וגו׳ מ״א בני שמע משוס תיכול לא ואת שריין חשילחא ביעי
 הראב״ד. וכ״כ חייס באורחת כך ח עטו״זי. לו היא דשמחה שרי ופרגמטיא ז תחתיו. לישב נאה שצלו ואילן לבנו חחנות

 סימן וא״ר אסור המ״ל מן בע״ש ל״מ שלא שנהגו דבמ׳ אע״ג אמרינן נ׳ דבפסחיס הטעם ונ׳ הביאו לא והפוסקי׳ בא״ס, כך ט
 דמדינא א״מ פסח ע׳ על אלא אמנהג משמתינן לא שאסור אע״פי יו״ט דהל׳ פ״ח ורמ״בס הר״ן וכ״כ משמתינן לא אבל ברכה
 אתרא ר״כ אמר צמח, ולא לטייה בפורים כיתנא דשדי לגברא חזייא רב ה׳ דף בגמ׳ דגרס ויקהל בשאלחות מצאתי ושוב אסור.
 מ׳ באסיר דוקא צ״ל גרס ואי אינו, ובגרסתנו שמתא" היינו כתניה צמח דלא כיון אמרי לשמתויה הכי "אי הוא שלל״מ דנהוג

 קיימו דקבילו והני רבא, כד׳ קבילו דלא אלא ויו״ט ש״ומ כד׳ בחמלה מלאכה אסרו אכנ״הג דעכ״פ כיון במנהג מממרינן דפוריס
 העושה בפורים מ׳ באסור נהגו שלא במקוס אפי׳ פסק ורמב״ס .מנהג אלא דאינו בע״ש משא״כ משמתינן, ולהכי אכנ״הג בחקנח

 מד׳ דהוציאו ול״נ איירי, אסור שנהגו במקום דרב הבנתי ולא כיתניה, ול״צ רב דלייטיה מהא דדייק ב״י וכ׳ לעולם ברכה ס׳ א״ל
 רה3ע נדנוד שיש מקום כל נ׳, פסחי׳ ותני/ שעושין במקום אפי׳ משמע ב׳, סימן רואה אינו בת״ב מ׳ העושה כל ל׳ תענית ר״ע,
 קאי. דבבל ח״צ דעל וס״ל דתענית ספ״ג ורמב״ס כ״ב מגלה וכן כפרש״י בבבל במ׳ אסור לא ות״צ ת״צ, לאחויי ברכה ס׳ א״ר

 דלמא אסור לפניו גס להספיד שלא וגס להתענות שלא שמחה או נס בס שנעשה מ׳ שגזרו ימים פי׳ י״מ, י״ז ודף רפ״ב תענית י
 י״ט. ר״ה יא מותר• לפניו אפי׳ בהספד ושרו להתענות שלא אלא גזרו שלא ובימים מותר, ולאחריו גופא ניו״ט למיעבד אחא

 הקושי׳ דמתרץ משוס היינו מלפניו, ולא דבר מלאחריו דר״א אע״ג יד בסמוך(. ע׳ להפך )וגרסחנו שס יג י״מ. חעניח יב
 חרתי לפניו דאי אסור, לבד בהספד י״ג כאן מסיק להכי הספד, אלא אסור ולא מותר בתענית לפניו ה״ה ס״ל אבל מלאחריו,

 המאור תלמידו וכ״כ טז הרי״ף. טו לפניו. והוא הואיל בפשוט לימא אסור, בתרוייהו י״ט ב׳ בין ומוטל הואיל למימר לר״א ל״ל אסור
 עפרש״י יח ע״כ• ט״ו יו כן. טחב הי׳ לא הרי״ף ועל ואחור, פניס לו יש פורים האומרי׳ על בוז שופך רמ״ג בת״ד ראב״ד וכן
 לאחריו. לר״י וה״ה גופא ביו״ט למיעבד אתי דלמא שלפניו יום בהספד אסור ה״נ גופא, בי״ט יט ר״א. מחרוץ דנאיד י״מ דף
ומשנכתב רס״ה ד״א ש׳ הגמ׳ סיימו אשי ב״ר ומר מרימר כ׳ עולם וביסוד התלמוד, במבוא והנגיד בהקדמה רמב״ס כ״כ ב

 המשנה
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 ולאחריהם לפניהם ח"ופ לגבי ט״ת בטלה דלא כיון מ״ש גם שרי. הכל ולאחריו בתרוייהו אסור לפניו למספד ודלא להתענא

 שלא שלפניהם שהימים מסתבר לא אבל ה״ות, אסור לעצמן שקיימו לח״ופ די בטל, התעניות אסור שכל כיון מחוורא, לא אסור
 לפניהם יוסי ר׳ אמר נ״ט ולמאי ... ב לן וקשי' א. ונתבטלו יו״ט שהיו מימים וחשובין אסורין יהיו בעצמן יו״ט היו

 אמרנו ופורים ובחנוכה במ״ת, הכתובי׳ עצמן ביו״ט אף דשרי כיון ג כר״י הלכה רב דאטר הא אוקימנא ובמאי אסור/ ולאחריהם
 דנהי ט״ת, בטלה טלתא לכולא לאו למימר איכא ה מותר לפ"ולא הי׳ דמעולם מתוקם לא ובמועד ובר״ח ד, מותר לפ״ולא
 מוכח והכין ו ליה כדאי׳ ולמר כדאי׳ למר ולאחריהם לפניהם בהם לגזור אסור וכן ת״צ בהם גוורין אין שרי, יחיד דתענית

 אלה בטלו לא ת״צ לקבוע ודאי אלא בטלים עצמם יו״ט ואפי' מג״ת בטלה ס״ל ר"נ ליטא קושי' ומאי ... ז נחמן דרב מהא
 לא אי אף וי״ל ת״צ? לגזור אסור בטלה אפי' ... י וירד בלוד בחנוכה תענית דגזרו ט ממעשה ח דפשט והא הימים.

 לתעניתו, תענית למיתב צריך אין מג״ת, דבטלה כיון והתענו, עברו אי אבל לכתחלה, לקבוע שאסור מ*לי הני ת״צ, לענין בטלי
 והא . . יא משבחא אחא ר׳ כ׳ באדר בי״ג ת״צ האידנא דמתענין והא למיתב. וצריך להתענות גמור אסור בטלה לא אי אבל

 לתענית י״ג קבעו דראשונים כיון טהני מאי הוא, נקנור יום והא בה״ות דמותרין בתליסר לה וקרי ארביסר בני אלא התם דפריך
 אבל אסור, נקנור יום זה לענין בהספד, מותר שגם שאמר למה אלא פריך אתענית לאו י״ל נקנור? יום משום לי׳ טדחינן לא

 טאחרין ולא מקדימין יג אמרו באלו הגר״יצ כ׳ — נקנור. יום קודם הי׳ התענית שקביעת יב בו להתענות מותר הי׳ ודאי
 דכ׳ יד יי׳ שמעת מירושלמי זמנה. מטי לא דאכתי מאחרין פ׳ סעודת אבל בע״ש מקדימין בשבת חל אם מגלה בקריאת פי׳

 י״ד בחל תינח לן וקשי׳ טו. ביד״ש תלויה ששמחתו זה יצא בב״ד, תלויה ששמחתו את ושמחה משתה ימי אותם לעשות
 כיון העברה זה דאין למימר לן אית יד יעבר ולא כ׳ הא א׳ ביום סעודתן כרכים עושין האיך בשבת ט״ו חל אבל טד בשבת
 ועוד יח תשלומין בחגיגה נטי מציגו וכה״ג תשלומה, א׳ יום וסעודת פורים לסעודת טיחשב דלא אלא שלו בט״ו שסועד

 .כ יעבר ולא נתקיים הדבר בעקר מ׳, קראו כבר ובע״ש יט עמלק ויבא וקורין ובב״הטו בתפלה הנסים על אמרו שבת שבסעודת
 עשיה תקדם דלא דהיכא לפורים וכור פ׳ מקדימין אמר רב כב בע״ש שחל פורים כא העיר בני פ׳ דאמרי׳ מהא קשי׳ ואי

 קראו נטי חמיסר דבני וכען קאתיין, בהדדי וזכירה עשיה בחמיסר דעבדי מוקפץ דאיכא כיון מאחרין אמר ושמואל לזכירה
 ובשבת שבת של לתשלוטין בא׳ סעודה עושין דמוקפין כיון הוא קושי׳ ולאו ... כד בשבא בחד דסעודתן וא״א כג, בע״ש

 קאטר שפיר בשבא בחד סעודת אלא עשיה מקרי לא אי אף ועוד עשיה, היינו בעמלק וקורין פורים ומוכירין ם׳ עושין נמי
כה. רב כדקאטר לזכירה עשיה תקדם לא דעכ״פ קאתיין בהדדי

 דעדיפי ועוד אנשים גם שמוציאות משמע להשמד בסכנה פי׳ הנם באותו היו הן שאף מגלה בט׳ כו חייבות נשים אריב״ל
 טיניהו

אשכול נחל
 ור״אש והרע״ב י״ח שס וחוס׳ ת״ד3 וראב״ד מגלה ובהל׳ דאבל פי״א רמב״ס וכ״כ א שנה. שי״ו התלמוד חתימת עד המשנה

גופא יוסי ור׳ ור״ס רב הא צ״ל ב להתענות. אסור לפניהם שב' ופר״ח כב״ח ולא בהג״מיי ורשב״ט בר״ן ואלברגלוני דמגלה פ״ק
ר׳ דברי מורץ דכן ב״המק שיבנה לאחר נ״ח י״ל ד בתענית. שס ג י״ד(. )עי׳ תענית מגלת דבטלה וי״ט י״ח בר״ה ס״ל
.למ׳ הלכתא י״ג יומא מתוס׳ ראי׳ שאין שב׳ י״ד וע׳ לעתיד וה״ה לו, היא ששמחה מפני אסורין קייס שב״המק בזמן בר״ה יוסי

דבטלה איירי ובז״הז לפניהם לענין במתני׳ ור״י ת״ק דפליגי הא בת״ד הראב״ד וכ״כ ו י״ז. תענית חזוק צריכין לא דד״ח ה
 יפה. כיון לא במ״כ לראב״ד בפרושו תרפ״ו בסי׳ שהב״ח תראה מזה ח״צ, לקבוע אסור ולפ״ולא הימים דבכל לת״צ נ״מ מג״ת

שהוא לי׳ ותיפוק ופריך וכו' בו דנהרגו בטלו טוריינוס יום ומשני הוא, טוריינוס יום והא ופריך אדר בי״ב תענית גזר צ״ל: ז
הראב״ד על הר״ן הקשה זו קושיא ח ע״ב(. י״ח )תענית ונגזור ניקום נקנור יום משוס בטלי, גופי׳ איהו ומשני נקנור, שלפני יום

שהתעניתם, מה על והתענו צאו להם ואמרו וספר ור״י ורחץ ר״א וירד צ״ל י ע״ב. י״ח ר״ה ט ק״נ.3 מצאתי כאן וישובו
ריש דארשב״י והיינו זה תענית גזרו מרדכי שבזמן . . 7 דף לעיל הבאתיו יא ראי'. מאי מג״ח, בטלה דלא חזה ומוכיח

 שהוא נכר אינו טו ה״ד. פ״א יד ה׳. חגלה יג בר״ן. הובא ראב״ד וכ״כ יב התענית. משוס היא לכל קהלה זמן י״ג חגלה
 כ״ז. סוכה וע׳ ט׳ חגיגה יח ט״ו. אחר החגלה מאחרין שאין בגח׳ שם יז הראי׳. ע״פי שקדשו בזמן טז פורים. לסעודת

 לא וקאי אשורית כתובה שתהא י״ט יליף וחכחבס וכזמנם, ככתבם ב״י עושיו להיות יעבר ולא דקרא ול״נ כ ול׳. ד׳ חגלה יט
 י״ב בי״א עיבראי ברושם מ׳ ולחקרי יומיא ב׳ עבדין די יעיבר לא מתורגם וכך אסעידה, ולא קריאתה וזמן מגלה אכתיבח יעבר

 פורים, שאינו אף הקריאה ביום הכל א״כ קריאה ביום בע״ש סעודה שיעשו בשבת ט״ו בחל מתקני הוי אי י״ל ועוד ט״ו, י״ד י״ג
 ביוס תמיד פורים חצות דכל ויסברו י״ג י״ב בי״א לקרות החקדימין בהו טעי הוי ה׳( )דף במגלה ואביונים בסעודה תלי׳ דחנוח

 בזמנה אלא שמחה אין להמקדימיס דאפי׳ זמניהם זמן עלה קאי דלא חודי כ״ע בשמחה חרץ ור״ן כן. אינו ובאמת הקריאה
 .ירוש׳ מטעם א״א ובשבח שבח קודם לעשותה אין זמנה מטי לא אי ממילא שמחה על קאי לא זמניהם על יעבר לא א״כ ה׳( )דף
 ח,3בש גבייהו דעשיה מידי ליכא א״כ צ״ל: כד .24,23 דף לעיל ע׳ כג לרב. מקדיחין נחי בשבת חל אפי׳ ומסיק כב ל׳. חגלה כא
 ת.3בש סעודה עושין ס״ל דבבלי רלב״ח הוכיח זו מקישי׳ קאחיין? בהדדי וזכירה עשיה במוקפין קאמר וחאי סעודה, ולא חגלה לא

 מחייבי לא זה טעם ותרצו הב״הנ הן שאף ח״ל נשים לחייב היקש במצה ל״ל הקשו וחוס׳ ד׳ מגלה כו פר״ח. מפרק זו כעין כה
לא והכא דאו/ בעשה אותן חחייבין לא כך משוס ותרצו כן הקשו ק״ח ובפסחים מדרבנן, לחייבי נמי בסוכה וקשה מדרבנן, אלא

אסרו לא בהדי׳ ת׳ שהתירה דבר מתום׳ הוכיח תקפ״ח וא״ח קי״ז בי״ד הטו״ז מדרבנן? בסוכה ליחייבו הקושי׳ יתרצו ואיך זה׳ חרץ ס״ל
כמה וחצינו פסח. ד״ה י״ב חולין ע׳ ס״ל דלא מקומות יש אבל רצ״ה, מלאכי יד וע׳ ע״ב וע׳ ע״ב ס״ד ב״ח חוס׳ וכ״מ רבנן,
נקרא לא ודאי מאלה באחת חכמים יחייבון ואס מעשהזג״פ, הכלל מכח שפטורות וכמה והקהל, שמחה מ״וח חייבות שנשים מ״ע

מ״ש וניחא לחייבן, לחכמים וא״א חהלח״ח, או מאזרח דפטורות כ״ח סוכה אמרינן סוכה3 אבל בהדי/ סטרה שחורה חה שחייבו
חוס׳
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 לקרות כערים והכל המגלה לקרות ח' הכל ערוכין ובריש ׳"ח רבים מוציא בדבר המחויב כל ב ותגן א אשה י ע בא הנם רכל טיניהו
 הן שאף מגילה במשמע ח׳ נשים אריב״ל גרם הלכות ב׳ אבל ג בקריאה דישנם כיון אנשים מוציאות אלטא נשים, לאתויי הט^
 נתינים חללים ה משוחררים ועבדים גרים ל״וי כהנים הט׳ בקריאת ח׳ הכל ד מתוספתא ראי' ומייתי ט', במקרא ■א ו הנ הב

 טומטום שא״ט, ולא מינו מוציא אנדרוגינוס י״ח, רבים וטוציאין הייבין כולן וכ״ש דכא פצוע ו חטה סריס אדם סרים וטטוריפ
 וקטנים ועבדים נשים ח שא״ט ולא מינו את לא מוציא אינו ב״ח וחציו עבד שחציו ומי * שא"מ ולא מינו לא מוציא אינו

 היו והבל והואיל להשמד, בספק היו שהכל במשמע חייבין אבל הט', מקריאת דוקא ט ופטורין י״ח, רבים טוציאין ואין פטורין
 לאתויי בקריאה חייבין הכל ט״ש זה לדעת עכ״ל. קטיהון וקרי ביתיה בני מכניף יא ורי"בל י, במשמע חייבין הכל בסכנה
 ט״ש קשי' ואי יב, קאי מאנשים י״ח, רבים מוציאין אין בתוספתא ודתני בקריאתם, נשים ולהוציא לקרות שיוכלו כלומר נשים׳

 יד. אנשים תוציא שלא תקנו להכי התורה לקריאת שדומה מגלה מ׳ שאני י״ל יג? הבית את ומוציאה מדליקה דאשה חנוכה מנר
 נשים וגרסתו לאיש, אשה בין לחלק ס״ל דלא נ׳ הגר״יצ של וטשתיקתו אנשים. תוציא לא ערוה באשה קול משום הטעם וי״ט

 טז ריבנו את הרב טברכין המגלה קריאת אחר ..טו מברכת לעצמה הקוראת אשה הלכות ב׳ ולדעת מגלה. במקרא חייבות
 ע״י דיננו את הדן עמלק, את י' ויחלש של יהושע ע״י ריבנו את הרב בעמלק, שנלחמו מלחמות ו' כנגד לשונות ו׳ וו בברכה

 מושיע להם ה' ויקם "אל יש את ויך ועמלק ב״ע את אליו ויאסף שג׳ ועמלק עמון עמו והיו מואב מלך עגלון שהרג גרא בן אהוד
 בעמלק, שנלחם שאול ע״י מצרינו לנו והנפרע יחדיו, נאספו וב״ק ועמלק מדין וכל שג׳ גדעון ע"י נקמתנו את והנוקם אהוד, את

 כנגד טכ״צ ישראל לעמו הנפרע והחתימה צקלג, ואל נגב אל פשטו והעטלקים שם שג׳ בצקלג דוד ע״י לכא״ג גמול והמשלם
 ורש ארורה מרדכי ברוך בניו ארורים הטן ארור לומר צריך ין ובירושלמי לבא. לעתיד המושיע, האל ואסתר, מרדכי של הנס

 וטסימין יח הניא אשר פיוט שטקדימין יש ומקומות לטוב. וכור חרבונה וגם היהודים כל ברוכים רשעי׳ כל ארורים א׳ ברוכה
 ולא שהחיינו בלילה מברך דבסוכה בדבר מפקפקים ויש הט׳ בקריאת ביום גם שהחיינו לברך נהגו יט בעירנו — המן. בארור

ולשנותה בלילה הט׳ לקרות אדם חייב כ ריב״ל טדאטר הוא קריאה עקר לאו בלילה ט׳ דקריאת דמי לא דעתין ולעניות .ביום

כיום
אשכול גחל

 אגל טו״ז, כסברת פטרן בהדי׳ שהתורה בסוכה רבנן מחייבי דלא והא מדרבנן, אלא במצה מחייבי לא הן אף משוס כאן חוס׳
 משוס במצה מחייב לא להכי ר״י בשס חרצו כאן וחוס׳ דשופר. פ״א שע״הח וע׳ טו״ז סברת דל״ל בחולין לשטחס אזלו בפסחיס

 הא מעשהז״ג, דהוי ת״ל מסוכה לפטרס קרא ל״ל כ״ח סוכה מ״ס כ א" ט״א ותמה לפטרן. מסוכות ט״ו ט״ו לילף דהו״א הן, אף
 )ובמגלה לחייבן היקש במצה חדאצטריך הן אף משוס לחייבן דאין ס״ל ודאי המקשן בא״הנ? הן אף משוס מחייבן הוי קרא לאו אי

 ממצה סוכה לילף דהו״א דמשני למאי אבל רבא, כדמשני ט״ו דט״ו מגז״ש נמי ידע ולא רשב״ס( כמ״ש ע״י הנס שעקר דס״ל אפשר
 מצה לילף הו״א הן, אף אצלן ששייך אף דמעטן וכיון רחמנא, מעטן לא אי דחייבין הו״א הן אף מטעס אף י״ל שפיר ליחייבן
 נס. הי׳ ולא חמש סוכות היו י״א סוכה לר״ע י״ל בסוכה לחייבן הן אף משוס ס״ד רבא אמר דלא והא ר״י. כתרן מסוכה

 עמה שדבר עד לילך רצתה שלא מרדכי התעוררות ע״י הנס דעקר נ׳ וכך טפלות שהן משמע הן אף מדקאמר כ׳ וחוס׳ א
 א', ברוכה מרדכי ברוך ואסתר, מרדכי בימי הקדיס בתפלה וכן וגו׳ גדול היהודי מרדכי כי עליהס, מרדכי פחד נפל כי וכ׳ קשות
 מ״הת מרדכי קל״ט חולין מ״ש לפרש אמרתי ובדרוש המחזיק. גדול למחזיקים חייס עץ המעשה, גדול הצדקה מעשה והי׳ ואמרו

 עבודה אינה המשחה ושחן לקטרת הוצרכו המשחה לשמן שהוצרכו הסמיס דכל דכיא, מרא ומתורגם דרור מר לך קח שנ׳ מנין
 אין ואס משיחתן ע״י לעבודה הכלים הכשיר המשחה שמן ה״ט לקטרח, המשחה שחן הקדים ואעפ״כ החביבה עבודה וקטורת
 המשחה. שמן בצוות התרגום רמזו לכך לברכה ומוקדם מחנה גדול א״י להציל אסתר המכשיר מרדכי וכן עבודה, אין מכשיר

 אינו האחרון ו לקחן. ע׳ כנשים מקריאה פטורי׳ משוחררים אןנס ה פ״ב. ד ג׳. ערכין רש״י וכ״כ ג דר״ה. ספ״ג ב
 ומפיק עבד צד אתי דלא ח מוציאו. ואינו זכר שחברו ואפשר נקבה אס זכר אס יודעים אין שנקרע קודם ן חולץ. ואינו מיבם

 חוס׳ וכ״כ יב פ״א. בירושלמי יא י״ח. אנשים מוציאין אין לכך בקריאה שאינן ולפי י ה״ג. של פרושו זה ט ב״ח. צד
 צ״ל: אולי טו סמ״ג. וכ״כ יד כ״ב. שבת יג כ״כ. שלנו תוספתא בנוסח אבל י״ח רבים א״מ נשים גורסין היו שלא שא אלא

 בירושלמי. שכ״כ פי״ד חח״ס נראה אבל המן ארור רק בנוסחנו אבל ספ״ג יז כ״א. מגלה טז מרדכי. כמ״ש ח׳ מקרא לשמוע
 לשושנה סמוך יעקב חצינו ולא יעקב שושנת שסיים יעקב שחו אולי הגאונים זמן על מורה בו החרוז ומניעת ידענו לא מחברו יח

 כד׳ מספד קרא וצ״ל מספד, אצל קשירה בתנ״ך חצינו לא מספד, וקשר שק לבש ט״ס זה בפיוט ויש י״ד. הושע לישראל, אלא
 תהלי' ה׳ רצה פי נדבות כדכ׳ מ׳, חפצת רצית וצ״ל רצון בלשון ראה מצאנו לא מרדכי, תפלח ראית וסיום ה׳. עמוס כ״ב, ישעי׳
 גח ג ש על גבר חסד וח״ש כן(. מ״כ )שוב ט״ו משלי רצונו ישרים תפלח ל״ג איוב וירצהו אלוה אל יעתר חרצה, ידיו ופעל קי״ט,
 בעמלק אפו חרון עשית ולא ה׳ בקול שמעת לא כאשר כ״ח שמואל על ומוסד אגג שהחיה שגגתו לשאול מחל הקב״ה פרושו אב,
 שגגה מאי וק׳ י״ב, ברכות קב״ה לו שמחל במחיצתי עמי ואחז״ל עמי, ובניך אתה ומחר פלשתים ביד ויחן וגו׳ ה׳ לך עשה ע״כ

 במחזה שאול ראה כך כפרש״י, שמואל יוצאת ג׳ שלשלת שראה הי׳ שפקח קרח שטעה כמו ונ׳ השם מצות נגד אגג על שחמל
 וסתס הדבר, סתם נ״ז )בגטין סילת בר שמואל רב וחנו ברק בבני תורה למדו המן של מב״ב בחלק כד׳ מאגג יוצאים גדולי׳

 מאי ל״ל דרחחנא כבשי בהדי וא״ל יו״ד, ברכות בחזקי׳, להפך וכמוהו בשגגה טעה לכן ל״ב( סנהדרין ר״ע ברק בני
 תאבדו, אביך ובית ואת יעמד והצלה רוח וגו׳ החרש אס מרדכי מ״ש בזה יובן לעביד. לקב״ה דניחא ומה עביר דמפקדת

 שגגת לתקן מצווה את וממילא החן, נולד אגג על בחמלתו יצא, אביך מבית הגזרה כל אמר כך חסתברא? ואיפכא מנ״ל
 מבית חוץ יציל הכל אחר, נס ע״י להציל הקב״ה ותטריח לעשות שבידך מה מידי תעבד לא ואי והשמד, מכשול החביאה אב

ערש״י. ואסתר מרדכי על נדרשו דחייתו וקראי ד׳, חגלה כ ס״ה. חגלה הל׳ א״ח נרנונא יט רעה. יצאה חשס כי אביך,
כדכ׳ ׳



§1 ופורים. חנוכה הלכות האשכול ספר

 בלילה לקרות אדם חייב עולא אמר נטי ואתמר יום מקדים קרא ובההוא לי דומי׳ ולא ולילה תענה ולא יומם אקרא אלקי שג׳ ביום
 טרבינן לא ואלו ביום. קריאתה שעקר ש״ט דמקדים, וכיון א אלילה קאי ידום ולא איום, דקאי כבוד יומרך למען שג׳ ביום ולשנותה

 סעודת ג נמי ואמרינן ב בלילה ולא ביום ימים שמונת מבן כדטטעטינן לילות ולא ימים נ״ונ האלה והימים מקרא הו״א לילה
 ה ועשיה וכירה דאתקשו ונעשים נזכרים אטרינן ד מובא ובדוכתי כ׳, ושטחה משתה ימי מ״ט ליי״ח בלילה שאכלה פורים
 ולא ח״וא, ולהקטר העמר לקצירת כשר הלילה וכל וכו׳ הלל ולק׳ מ׳ לקריאת ז כשר היום כל נטי ותנן ו הוא ביממא ועשיה

ח. לה תני לא בלילה קריאתה עקר דלאו משום המגלה, לק׳ כשר הלילה כל תני
 למפרע זכירה אף לא למפרע עשיה מה ונעשים נזכרים האלה הימים כ׳ רבא דאמר ט יצא לא למפרע המגלה את הקורא וי

דב׳ בק״ש וכן עתיו משנה אינו והיום ה׳, עשה היום זה דב׳ בהלל וכן י י״ד ליום ט״ו יום להקדים שא״א כשם כלומר לא,

אשכול נחל
 חברך לא לרמב״ס ו לאביוני׳. וח׳ חנות סעודה היינו עשיה ה י״ז. ב; שס ד ז׳. חגלה ג קל״ב. שבת ב לי. דומי׳ ולא ולילה כדל א

 לאתויי חאי לאתויי הלילה כל כשר בלילה שחצותו דבר הכלל זה כ״א דדך חהא מוכת וכן ח כ׳. שס ז אשכנז. ח׳ וכך ביוס שהחיינו
 וכ״ח הנך, בהדי לכלול מזי׳ לא עקרית שאינה כיון ודאי אלא בלילה חגלה לאתזיי דלחא כראב״ע דלא ומנ״ל כראב״ע ודלא הסמים אכילת
 תלחודא קחהדר מאי קמ״ל, ביוס קריאתה דאי קמ״ל, בלילה קריאתה ביום ולשנותה בלילה לקרות מייב ריב״ל דאמר והא בט״א,
 קרא שלא בחי דמיירי ול״ל הממה, שתנץ עד החגלה קירין אין כ׳ בדף היא שלמה משנה עולא, אחר מר״ח ראי׳ לו להביא
 דרשינן ובכ״ח היהודים אויבי שברו אשר ביום מקרא הנ״הח עד קורין שאין יליף פ״ב בירוש׳ ועוד עסקינן, בשופטני אטו בלילה,

 בחאן הנ״הח עד קורין אין דמתני' ס״ד דידה, חתני׳ למיתנא שפרושו ביום לשנותה ריב״ל דאחר חינה דסבור והא דוקא. ביום
 דבדיעבד ה״ט ג״ש( עד רק אינה דימחא ק״ש )בשלמא במתני׳ תני לא נחי דלילה ק״ש קשי׳ ואי בט״א. וכ״ח קאי, מחני דלא

 דמי׳ כק״ש לק״ש רבנן דאסחכוה כיון נמי ויצ״ח נ״ח סי׳ ומג״א כ׳ יומא עמוס׳ הנ״הח עד דקורא מ׳ בברכות כרשב״י הלכה
 ור״ן, וכפרש״י י י״ז. מגלה ט נחי. יצ״ח זכירת החנתה מפלג ק״ש דקורין למ״ד 9 דף ר״נ משנת בספרי וע׳ נ״מ סי׳ ועשג״א

 .למפרע יהי׳ לא מ׳ קריאת אף ע״ב ב׳ כדיליף הח׳ בקריאת ולא בסעודה לא לעירות החוקפין יקדמו לא בעשי׳ מה פי׳ ט״א אבל
 קריאה אבל י״ד, קדס להיות א״א ט״ו יום וה״נ היקש, דאיכא אף אדאחשא״א פ״ב חנתות כר״ע דקיי״לן פרש״י על מאד ותמה

 דאמשא״א וכי ופריך א״ר, לידה ימי כך זיבה לספירת ראויין אין נדה דימי כמו מהיקש יליף ל״ז דבנדה ואע״ג אפשר, למפרע
 כימי הקישא משא״כ דברים לשאר היקש לאוקי דאיכא היכא היינו דאמשא״א דאין לר״ע אף תוס׳ וכ׳ הכתוב, הקישן ע״כ ומסיק

 סעודתן שעושין דמוקפין לילף אצטריך ועשי׳ דזכירה היקש האי וה״נ אמשא״א, דנין לר״ע אף להא, אלא צריך דלא דוחה נדת
 דאין למפרע קרא אס יצא דלא עוד חיני׳ לחילף ליכא דאצטריך וכיון ע״ב( )ב׳ דוקא אלו ביחיס נחי קריאתם ביד ופרזיס בט״ו

 ההיקש צריך לא אי אפי׳ ס״ל אלחא עולין, לידה ימי אלא לזיבה דלידה היקש ס״ל לא ל״ז בנדה רבא תמה ויותר דאמשא״א,
 ואני ע״כ. למפרע לפרש״י אפשר לא עשיה לעשי׳, זכירה מהיקש ל״י למפרע דרש ואיך דאדאמשא״א, כיון דרשינן לא אמרינא למילי
 קבלו ולא מלידתה, ולא חזובה דתני׳ ל״ז נדה דרבא טעחא ליתא, דאמשא״א, שאין ח' ההיקש, יליף לא שרבא שהתליט מה אומר
 ר״ע לחוס׳ מ״ש גס בהדי׳. לידה יחי תורה מעטה לרבנן אבל כיתידאי התם רבא חוקי דהיקשא וברייתא היקשא, האי רבנן

 אין ילפינן איך פ״ב מנתות בקושי׳ שהניחו זו, בסברא קיימו לא אתרינא, למילי היקש לאוקחי יש אס מהיקש אמשא״א יליף לא
 בקרא נרמז ולא סתס היקש דאיכא היכא ונ״ל חילי. לשאר נחי קאי והיקש אפשר אי נחי דשם רשע רשע מגז״ש במכות חשלשנין

 קרא, הקישן ע״כ בנדה וכדחסיק אחשא״א דנין לר״ע ואף מידי לכל הקישן אמרינן ועשי׳, בזכירה הכא כמו הקישם, ענין לאיזו
 היינו דאדאמשא״א משוס המעשר חן בא אין דורות שפסח לענין פ״ב במנחות הזה החדש את דועבדת היקש ר״ע דרש דלא והא

 משחיטה דפסת עבודות ר״ל עכ״ל שוות זה בחדש עבודות דכל מהיקש יליף אלא מחולין דבא בהדי׳ כ׳ דלא במנחות כפרש״י טטמא
 סברא הוא, משא״א דאפשר כיון אבל חקשינן, חילי לכל מאפשר, אפשר הי׳ ואילו לעבודה, קודם שהם עניניס לא אבל הושוו, ואילך

 י״ל רשע דרשע בגז״ש כגון הקישן לחאי הדבר דסתס היכא לאפוקי שחיטה, קודם שהוא חה ולא עבודות לענין אלא הקישן דלא
 מקרא צ״ו בפסתיס לפסח ד״י בקור ילפינן היכא קשה לפ״ז אך .הכתוב הקישן כ ע" ל״ז בנדה מ״ש וזהו משא״א, יליף נמי דר״ע

 בדבר דוקא וצ״ל השחיטה? שקודם אחה ההיקש קאי לא לר״ע כזה׳ זה חדש עבודות כל שיהו הזה נחדש הז׳ העבודה את ועבדת
 דקרא דהחליט כיון בפסח, בקור לי׳ לית דר״ע נ״ל יותר מיהו בקור. לאפוקי המעשר מן בא שאין כגון דאמשא״א אין ע״כ בי׳ השייך

 קודם כשהוא ילפינן לא שאפשר בדבר אפי׳ נ׳ להכי דאדאמשא״א, המעשר חן בא שאין לענין שחיטה אקודס קאי לא ועבדת
 דורות שפסח קראי תנאיס כמה חייתו בא שבמכילתא מחה לה אחינא ומנא ואילך. עבודה משעת אלא קאי לא דהיקש השחיטה

 אשחיטה דוקא ודאי אלא כזה זה החדש עבודות כל שיהי׳ הזה בחדש אהע״ה ועבדת חן למדו ולא מצריס כפסח הצאן חן בא נחי
 מביא ח״ומ דהל' בפ״א מיהו חועבדח, בפסחים כדילפינן בקור טעון שפסח הביא לא ק״פ בהל׳ שהרחב״ס ועוד קאי, ואילך
 כיון לומר במחשבתי ועלה וכפרש״י( מצרים כפסח השחיטה חיוס לנר ד״י מנין שם )וחשב י״ג ערכין כדתנן לחמידין ד״י בקור

 נדה כד׳ טפח מצורע לטהר אזוב שעור צרעת ט׳ מהל׳ י״א ר״פ ברמב״ס )ודוגמתו ע״ז עצמו סמך ק״פ להל׳ קודם ח״ומ ,דהל
 קטף כ׳ דשמטה פ״ז רמב״ס ט״צ. בהל׳ לעתיד שכ׳ ע״מ דסמך חי״ט וכ׳ השעור הזכיר לא בהלכותיו דמוקדס דפרה ובפי״א כ״ו
 כ׳ לא גרושין דהל׳ ספ״ו שמטה, בהל׳ אמ״ש וסמך ערלה לענין הביאו לא דמא״אס ופט״ז סירות, עושה שאינו באילן פרי הוי
 המאוחר, על עצמו וסמך בתרומה אשתו תאכל שלא לענין כתבו דתרוחות ונפ״ט מת בחזקת שהוא ש״י בב״ד להרג היוצא דין

 לא דתרוחות בפ״ד דב״ק, ספ״ט עתי״ט הזכיר לא המוקדמת מעילה ובהל׳ הכפרה מעכב אינו ליתן דצריך דחוחש כ דגזלה פ״ח
 קרבנוח ובשאר בבכורים, לינה הזכיר דבכוריס בפ״ג נחלות. בהל׳ עמ״ש וסמך להאכיל, אלא להניח תורם אפוטרופוס שאין כ׳

דבכוריס, פ״ב זה דין שנשנה בעבור ואפשר בבקר, אלא יהיו לא המקדש חן שא״פ פנות כל כייל כללא ושם הזכיר, לא וברגלים

יין
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 כ׳ וכירה וכירה אתי׳ ב טנ״ל יצא לא פה על המגלה קרא .א במקומו פרשנו כאשר בתפלה וכן יהו בהויתן האלו הדברי׳ והיו
 בעלמא, עיונא וכירה דהאי ול״ל בספר, כאן אף בספר להלן מה בספר וכרון זאת כתב התם וכ׳ ונעשים נזכרים האלה הימים הכא

 ג הכי בתר ודיליף בפה, זכור מקיים אני ומה אמור, בלב הרי תשכח לא אומר כשהוא בלב יכול אעל״ע את זכור דב׳ ס׳ד לא
 בדיו, הספר על כותב ואני הדברי׳ א״כ אלי יקרא טפיו ברוך להם ויאמר התם וכ׳ אסתר ותכתב הכא כ׳ כתיבה כתיבה אתי׳
 דוכירת שטעתא מהאי ושמעת ד. דעטלק מקרא ידיענן לא דאכתי קמ״ל בדיו כתיבה אלא ובפה בספר קריאה לטילף לאו

אשכול נחל
 הרבה וזולתם ברוחני׳ בהדי׳ חנן ובחרומה שבשביעית מפני דחרומוח ופט״ו דשחטה פ״ז רק במא״אס הזכיר לא כמבושל כבוש דין

 איך ועוד עקר, ופסח צ״ו, פסחיס הפסח ילפינן בקור טעון שחהיד להוד דעקר חדא הספיק, זה אין אבל מהכיל( היריעה קצרה
 הרספין אפי׳ ופסח חהיד אלא בקור טעון קרבן דאין אינו וזה קרבנוח, בשאר ה״ה צ״ל דא״כ בתמיד, אמ״ש עצהו שסהך אפשר

 קחשיב ק״ס הל׳ ובסוף בקור, א״צ שני פסח אהרינן צ״ו בפסחים ועוד ד״י, בקור צריך פסח והול״ל ע״ב, מ״ט הנחוח כד׳ לא
 ועוד בקור, כ׳ ולא לפ״ש פ״ר בין החלקי׳ כל והולך הנה דפסחי׳ פ״ח בחוספחא וגס בקור, הנה ולא לפ״ש פ״ר בין השנויים כל

 בקור? דבעי הועבדח דיליף הש״ס נגד בקור בעי לא דורות דפ׳ ש״מ בקור, זכר ולא הצרים לפ׳ דורוח פ׳ ששוה הה בכל מנה
 ר״ע בשטח והרמב״ס והחוספחא המכילחא ולמ״ש מפפ״ד( זצ״ל אדלר הגר״נ של מ׳ בגליון הרמב״ס על זו חמיהה מצאתי )שוב
 לבקור א״כ השחיטה, קודם עניניס על גס שקאי הזה בחדש אה״ה ועבדת דהיקש לי׳ מסתבר לא אדאמשא״א לי׳ דאי׳ דכיון אזלו
 )ודוגמתו כ׳ עבודה ד לי׳ מסייע דקרא כיון והיינו ואילך משחיטה אלא הזאת מעבודה יליף ולא מצרים מפסח דורות פ׳ ילפינן לא נמי

 ח״ל מברך אף לא מוס בעל משרת אי בעמידה מברך אף בעמידה משרת מה בשמו ולברך לשרתו ל״ח בסוטה שגרסו ק״ט מנחות בחום׳
 קשה ע״ז אך מועבדח. הכל דיליף ר״א בשטח דפסחיס וש״ס י״ג( חשו׳ יוסף זכרון ע׳ לד״א ולא הקשחיו לעמידה ולברך לשרת לעמוד
 למשמרת לכס והי׳ גבי והזה מעשור, קחו מ דורות פ׳ ואין מעשור מקחו זה ממעט וקחו, הזה לחדש דבעשור הזה בפסחים דאמרי׳ מהא

 חועבדת לילף ל״ל מפרשים הקשו דבלא״ה לק״מ ? בקור בעי פ״ד אלמא בקור, בעי דלא שני פ׳ ממעט מיני׳ אבקור, דקאי הזה בחדש י״ד עד
 מעשור מקחו ל״צ7 פשיטא ד״י בקור בעי צא דאי בעי, ד״י בקור ש״ח מעשור, ממקחן מהזה פ״ד רחמנא מדמעט ח״ל בקור טעון שפ״ד
 מצרים לפ׳ שדומה מדבר, פסח למעט מעשור דמקחו והזה פ״ד, למעט דבקור הזה הו״א ועבדת לאו אי וחרצו וחום׳? רש״י כמ״ש
 בעי, לא נמי בקור פ״ד לעולם אבל בקור, טעון אבל בעשור, ממקחו וממעטו אוחו תעשו וכ״ח חקותיו ככל בי׳ וכ׳ בח״ל שהי׳
 למעוטי מעשור דמקחו הזה ומעוט פ׳דורוח, דבקור מהזה ממעטינן הוי ועבדת לאו דאי פשוט נ׳ ולי ועבדת. היקש מייתי להכי

דף דבשבועות קודם, ד״י להקדישו צריך לא מ״מ למשמרת לכס והי׳ כ׳ מצרים ובפ׳ תשמרו מגז״ש ד״י בקור שצריך אע״ג תמיד
וכשמגיע המבוקרים טלאים מוי״ו פוחתין אין וחנן הלשכה מתרומת שלקחן פרש״י יפדו לרבנן לצבור הוצרכו שלא תמידין אי׳ יו״ד
להקריב לצבור הוצרכו לא ישנה תרומה ממעות ד״ט שנה בכל נמצא ישנה תרומה ממעות ק״צ שוס מקריב הי׳ לא ניסן ר״ח

דטעון מוכח חזה כ״ט מגלה ט״א וכ׳ שחיטה, קודס ד״י צ״ב דחחיד משוס מבוקרין מו״ט פוחתין דאין וטעחא שעברה בשנה
 ללקיחחס קודם יבקרס הוצרכו, שלא טלאים ד׳ ולהקדיש ללקחס ל״ל סגי, להקדש קודם בקור דאי והקדשו, לקיחתו אחר בקור

 ללקחס הוצרך וע״כ חהני. לא והקדשס ללקיחתם קודם בקור ודאי אלא ויקדשם, בניסן חדשה מתרומה יקחס ואח״כ והקדשם,
 מפריש בע״כ אפ״ה חדשה, תרומה דבעינן ואילך ניסן חר״ח לתמיד ראויס אינם מהם דד׳ ואע״ג ולבקרס, קודם ד״י ישנה מתרומה

 במגלה וט״א מ״ט. במנחות כפרש״י לתחידין שירצו שנים איזה מהן להקריב ראוי שיהי׳ ניסן בער״ח מבוקרים ו״ט שיהיו כדי להר
 א״צ הלקיחה ד״י בקור טעון דתמיד אף מוכח צ״ו דבפסחיס והקדשס לקיחתם אחר ד״י בקור דבעו דא״א פרש״י על השיג כ״ט
 רש״י מביא מ״ט במנחות ובאחת ח״ח. אחר ואין מעשור מקחו זה ויקחו, הזה לחדש מבעשור ותמיד פ״ד דמחעטינן קודם ד״י
 חחעטינן בקור גבי דחהזה ניחא ולפ״ז נמצאו. ואח״כ תחתיהן אחרי׳ והפריש שאבדו היינו לצבור הוצרכו שלא חמידין אחר פי׳
 קודם ד״י והקדשו לקיחתו צריך שאין תמיד ממעט בעשור דחקחו והזה בעשור, מחקחו ממועט וממילא לר״ע, נחי דורות פ׳

 על אעיר ואגב דורות(. פ׳ מכ״ש מגז״ש בקור בעי לפסח דמי דלא תמיד קרבן דאפי׳ כיון דהו״א מבקור דורות פ׳ למעט )והוצרך
 דבקור חחים שנמצא אף אחר תמיד וצריך ח״ח מבוקר שאינו תמיד השוחט דאר״יו הא דס״ל מ״ב סוכה תוס׳ על ש״א קושי׳

 מתרומה בעינן בניסן בא׳ צבור קרבנות דר״ה בפ״ק נחי ואמרינן לעכב הכתוב עליו שנוי בעינן בקדשים יעכב תיתי מהיכי מעכב,
 נ׳, מנחות כד׳ לעכב שע״ה דלא משום כשר הישן מן הביא ואפ״ה חדשה מתרומה והבא חדש ח״בח עולת מקרא ונפקא חדשה

 ואני בא? פ׳ במכילתא כדאי׳ מעכבא לא נחי דפסח ובקור תשמרו, ובתמיד למשמרת לכס דוהי׳ מגז״ש ילפינן תמיד דבקור ועוד
 ועל למצוה. אלא נאחר ולא מצריס בפסח מעכב אינו חבעשור שמקחו אלא נאמר לא ושס במכילתא, כן מצאתי לא הצעיר
 מיהו ע״ב. ה׳ יומא כדאי' עכובא הוי ותשמרו ממשמרת, דלמדנו כיון אור מאורי בס׳ ראיתי לעכב שנוי בעינן בקדשים קושי׳

 עולת הקריב כאלו חצוה שעשה משוס דפטור לומר )ואין פסול ושתמיד שח״ח מבוקר אינו השוחט שגגות בהל׳ הביא לא הרמב״ס
 דפסחיס פ״ו במתני׳ השנוי דין חוס, בו בנמצא ר״יו איירי לרמב״ס ודאי אלא דשגגות( פ״ב כמ״ש חייב צבור דבקרבנות בשבת, נדבה
 אינו שבקור ראיות מביא לתענית ובט״א בסוכה( רש״י דברי חורין )וכך דשגגות פ״ב רמב״ס דמייתי חייב חוס בעל ונמצא שחטו

 ילפינן דלא הרע״ב גס שהביא גרסא לו הי׳ י״ג ערכין בפ״מ דרמב״ס ׳ונ יעכב? א״כ ומשמרת חתשמרו דיליף לדברינו אך מעכב.
 ונאמר במועדו בפסח שנאחר ולשי בי״ד ושחיטתו משיכתו שהי׳ מצרים מפסח זה למדנו :אלא ומשמרת חתשחרו דתחיד לבקור גז״ש

 זו, לגרסא סמך ויש בג. בג בבן הרמב״ס גרסת הי׳ שכך ועתי״ט מעכב דלא י״ל ודאי להכי במועדו, לי להקריב תשמרו בתמיד
 וכך חי״ט כמ״ש חתשחרו הוא הלמוד ועקר מעמד בעו צבור קרבנות דכל ילפינן כ״ו דבתענית בכלל המוספין אף חתשחרו ילפינן דאי
 ילפינן וחתשחרו בספרי כד׳ תשמרו בכלל צבור קרבנות כל ואס הרמב״ס, וכ״פ כ״ז תענית חעכבין מעמדות ואחרינן בספרי הוא

 ט״א, וכ״כ ד י״ט• שם ג י״ח. מגלה ב .20 דף ח״א א מ״ט, במנחות כדאי׳ כן ואינו בקור, צריכין נחי חוספין בקור,
וכ״כ
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 קרא — א. דעטלק טזכירה זכירה אתי׳ דהא ספר בעי לא נטי מגלה מקרא בספר, בעי לא האי דאי בעי, ספר נטי עמלק
 תרגום דקראה הא בגט׳ טוקי ג בלעו ללועזות אותה קורץ אבל תרגום, וקראה תרגום כתבה אפי׳ יצא, לא ב תרגום המגלה

 פה׳ על קורא להוי דלא היכא כי לעז, בלשון וכתוב הלשון מבין אם בלעו ללועזות קורץ דאמר והא מבין, אינו אם יצא, לא
 דהוי מידי קאטר, מאי ידע דלא אע״ג יצא אשורית ששמע והלועז יצא, ליונים יונית לעברים, ד עברית לגיפטים, גיפטית ותני

 ברייתא וטדהביא הגר״יצ. כ״כ ה הגס ופרסום קריאה מצות איכא דהא י״ח, ונפקי דקאמרינן מאי ידעי דלא הארץ ועמי אנשים
 דאטרי ושמואל רב התם ואתטר ברייתא, מהאי בגט׳ כדדייקינן בה נפיק לא יונית מבין שאינו מי דס״ל משמע יצא, ליונים יונית

 ו כל״הק יונית דס״ל יונית, לכתוב התירו ספרים כרשב״ג דאטרי ואינהו כרבנן, ברייתא האי וטוקי כשר לכל יוני לעז תחייהו
 ולאו כותיה, הרב פסק ולא קמ״ל. בל״הק דוקא ככתבם דכ׳ רשב״ג מודה במגלה דהו״א ומפרק כרשב״ג הלכה ולימרי ופריך
 דיונית מכלל יצא אשורית ששמע הלועז נמי ואמרה בכלל, נטי יונית יצא, לא לשון בכל תרגום קראה אמרה דמתני׳ משום
 למשמע, ליכא דטהא ז, כסתם והלכה מחלוקת בתר סתם מתני׳ והוי כרשב״ג דפסקי ושמואל כרב ודלא יצא לא מכיר שאינו

 וטיונית מבין, אינו אס יוצא דאינו רשב״ג מודה מיונית לבר לשונות דבכל אתי׳, נטי כרשב״ג יצא, לא לשון בכל דתנן הא די״ל
 כאשורית יונית לרשב״ג מיהו אתי׳, לכ״ע יצא אשורית ששמע הלועז דתנן הא וכן איירי, לא ובפלוגתא דמתני׳ תנא דבר לא

 יצא, ליונים יונית דתני׳ מברייתא יצא כ״ע ביונית דאטרי ושמואל לרב דפריך תדע ח לכ״ע דניחא מאי אלא קחשיב לא ותנא
 ודאי אלא יונית, קתני ולא יצא, אשורית ששמע והלועז יצא לא לשון בכל דקתני מטתני׳ להו פריך ולא לא, לכ״ע אין ליונים

טטתני׳
אשכול נחל

 קריאה בחום׳ כחוב שהי׳ מא״א בס׳ מצאתי מאד שמתמיה דאורייתא פרה פ׳ שם )ומ״ש י״ו וברכות ע״ב י״ז תום׳ וכ״כ א
 והשב טעה והמעתיק עמלק לזכירת נמי בה שיוצאין עמלק ויבא פורים פ׳ וכונתס בר״ת פ״פ או זכור פ׳ אלא ליכא דאוריית׳

 מוציא שא׳ ואף בס״ח, מקורא זכור פ׳ לשמוע בעיר לבוא מתאספים כפרים יושבי ומה״ט . פרה פ׳ לומר רצונם פ״פ
 מדברי זה ונלמד ביו״ד. אלא אינה התורה קריאת וכן עשרה צריך רבים דלהוציא דתפלה דומי׳ מ״מ כעונה, ושומע י״ח רבים

 פרוש ואין ביו״ד, זכור פי לקרות כגון דאור׳ מצוה מ׳ ליו״ד לצרפו עבדו שהרר דר״א הא דאפשר שב׳ י״ט סי׳ דברכות פ״ז הר״אש
 וקשי׳ ויי״ח. קורא ביהיד אף לקרות שיוכל מי דודאי יו״ד, הוצרך ולהוציאם לקרות יוכלו שלא בהם שהיו נאמר לא אס זה לדבר
 המשים ש׳ וקדשתס כמו לקדשו זכור דכ׳ כיון בפה שהזכירה ידיענן בשבח כ׳ יתרו פ׳ ורמנ״ן ספר? ליבעי נמי דשבת זכירה א״כ

 בספרי וכ״כ ע״פ זכור ודאי אחור בלב הרי יה״ל שחור אומר כשהוא בלב יכול יה״ל את זכור ובתנהומא מקודש, לומר חהויב דב״ד
 ובעינן למהצה גז״ש אין דא״כ מעמלק, ללמוד רהמנא בעי דלא ודאי אלא דעמלק, מזכירה לילף קרא ל״ל לי וקשי׳ תצא, כי פ׳

 תורה של מ״ע דח״וח פ״ז מחכילתא( )והוא הרמב״ס מ״ש בזה ניהא מהדדי. לילף דלא היכא כי רהמנא פלגינהו להכי ספר, נמי
 ופר״ה לקדשו, השבת יום את זכור וכמ״ש יוצאים אחס היום להם אמר וחשה אי״מ היום את זכיר של ט״ו בליל ביצ״ח לספר
 בפה, שהוא ידענו ושבת משבת דלמדנו השתא אבל והגדת( דל לספק אין ט״ו )בליל בלב יצ״מ בהזכרת יוצא אי מספק ס״ז נא״ה
 הקב״ה שאמר בשעה וגם היום את זכור משה שצוה דבשעה אאל״כ ספר? צריך יצ״מ דלחא קשי׳ ואי בפה, נמי יצ״ח זכירת

 פרשיות נכתבו כבר עמלק אאע״ל זכור כשנאמר אבל הדבר, על נצטוו ומיד לוחות ולא ספר הי׳ לא עדיין השבח, יום את זכור
 ליצ״מ זכר נתי דשבת להו אי׳ חכסיסא הד ושבת ויצ״ח ספר, דבעיא מעמלק ילפינן לא דשבת הוכהנו כבר ועוד ס׳, גטין עתוס׳

 .9 דף ר״נ משנת בספרי הדבר פרשתי כבר יצ״מ בזכירת נמי להייבו שבת בזכירת דהיינין נשיס קשי׳ ואי אהרונוח. בדברות ככ׳
 מ״הת שהייב מנ״ל וקשה קרא, הך חייתי נחי קי״ו ובפסהיס לבנך והגדת מקרא ט״ו בליל ניצ״ח לספר ח״ע כ׳ מצות מוני דכל ודע
 שאלת על קאי נחי ואמרתם דהאי דאור׳ לאו ודאי ואמרתם שנא׳ ל״י ג״ד אמר שלא כל ר״ג ומ״ש ששואל, מי או בן לו אין אם

 בשעה זה בעבור לבנך דוהגדת וכיון א״י, היום יצאתם, אשר היום את מזכור דיליף ממכילחא הרמב״ס כמ״ש ניחא אבל הבן,
 נתי בלב השנה ימות בכל דיצ״ח קע״ג סי' ראש בבשמים )וראיתי זה בעבור היום את זכור האי נמי ה״ה לפניך, מונהיס שח״וח

 כמ״ש מיוהדת מציה אינה א״כ תזכר למען וגו׳ המץ עליו תאכל לא קרא מדאחר דס״ל אפשר והגדת דכחיב פסה חליל חוץ יצא
 מדכתיב בפה עמלק דזכירת חנ״ל מקשים וראיתי בלב( הזכרה גורמת מצה ואכילת החץ מניעת אס די להכי 9 דף ר״נ במשנת

 יש בדבור או במעשה דוקא ונ׳ נשך? איזה ריש כח״ש לקי דלא אע״ג ובל״ח, בעשה עליו לעבור כ׳ ל״ח דלחא חשכה, ולא זכר
 כ״ד בפסחים דאמרינן כמו ועוד בלב. שהוא דבר משא״כ פעולה, ע״י שבו נ״ת על עבר או עצלות ע״י אעשה עבר בין לחלק

 אחרינן לא עונש, לענץ נ״מ דאין היכא א׳ דבר על ועשה בלאו ה״נ למדרש, דאיכא היכא כל לאוין בב׳ עליו לעבור אחרינן לא
 ולא מלחמה, נעשות עליהם שאין בנשים נוהגת אינה עמלק זכירת כ׳ חנוך דבס׳ ודע למדרש. דאיכא היכא ול״ח בעשה לטבור
 המבינים ג י״ה. חגלה ב דבורה. ע״י כמו ישועה תמהר בעזרתם מ״ח מלחמה, בתורת שאינם אע״ג ויתכן וסמ״ג ברמנ״ס מצאתי
 סת״ם לכתוב שפסול לינונאה כתב אלא ל״הק בו שכיתבין אשורית כתב אין עברי וכתב ל״הק, הוא עברית לשון ד לשון. אותה

 אנן ובגמ׳ להם, ומודיעין ישאלו מבינים שאין מה ה אשורי. והכתב עברי הלשון קורץ לחה טעם ח׳ מגלה חוס׳ פסקי וע׳ בו
 של יפיפיחו ליפת א׳ יפת מקרא יליף ט׳ מגלה ו .ה״נ ניסא, ופרסומי קריאה חצות אלא ידיענן לא רמכיס בני אחשחרניס נמי
 ויפתוהו כחו לשון על שקאי דרש יפת לשון משמע בירוש׳ אבל יפת, בני של לשונות מכל יפה לשונו פרש״י שס באהלי ישכון יפת

 שמי כל״הק אינה יונית דהכא ולסתם כל״הק, ולרשב״ג כל״הק אינה יונית לח״ק במתני׳ פלוגתא איכא ח׳ לעיל פי׳ ז בפיהם.
 קשה )ולי כרשב״ג פסק דלא הרי״ף טעם ור״ן רמב״ן וכ״כ כסתם הלכה סתם ואח״כ מחלוקת ז׳ ע״ז וקיי״לן בה א״י מכירה שאינו
 הסתם נגד בהדי׳ כר״יו אמורא פסק אס לסחור יוכל סתם ואח״כ מחלוקת הכלל ואין כרשב״ג הלכה בהדי׳ ר״יו אחר ט׳ דלעיל

 אחתר חכללא אלא כרשב״ג הלכה בהדי׳ ר״יו אמר דלא ס״ל אולי ק״ע, סי׳ מלאכי ביד וע׳ כותי׳ ושמואל דרב הכא וחכ״ש
וכ״כ ח דסמכא(. לאו כללא דההיא דערובין פ״ח ועתי״ט וכי׳ מערב חיץ .כמותו הלכה במשנתנו רשב״ג ששנה כ״ח אר״יו ע״ז דבכתובות

הלץ 5 ח״ב



ופורים. חנוכה הלכות האשכול, ספר 34
 למתני׳ דמוקי ב בפ״ק ילעיל אמוראי דהני משום דהגר״יצ טעמי׳ עקר אבל א באשורית אינה דיונית למשמע ליכא מטתני׳
 וכלשונם ככתבם בה שנאמר במגלה דאיירי בדיו הספר ועל אשורית שיכחבנו עד הידים את מטמא שאינו בה דקתני דידים

 שאינו אף ויוצא במגלה אף לרשב״ג כל״הק יונית דאטרי מרבואתא ואיכא ג. לא יונית מודה רשב״ג במגלה ולדידהו
 הכתב ט״ט וכו׳ לגיפטים בגיפטית דיוצא אף לטידק איכא אשורית, כתובה שתהא עד יוצא שאינו ד דתנן וטהא מכירה.

 וכלשונם, ככתבם דכתיב אשורית צריך במגלה ו אביי דאטר והא וכומנם. ככתבם ׳טדכ ה בגט׳ כדיליף אשורית שתהא צריך
 אלא ז וכלשונם ככתבם גרס לא דייקא ובנוסח לגיפטים, בגיפטית לכ״ע יוצא דהא קפיר, אשזרית אלשון דגם מיני׳ לדייק אין

 טומאת לענין אשורית להיות שצריך אלשון כ״ש קרא, קפיד דאכתב כיון ודייק אשורית כתב אביי יליף ומיני׳ וכזמנם, ככתבם
 פרסומי בי׳ אית דלדידי׳ גיפטית המבין י״ב דגיפטית אטתני׳ ל״פ ודאי אבל מבין, אינו אפי׳ בה יוצאין שהכל ולענין ח ידים
 דעד דם'ל ש״ט . . ט אמרו ולא רבואתא טדשתקו אבל כתיב. דככתבם אשורית להיות צריך הכתב מיהו טל״הק, טפי ניסא

 קראה יא תני׳ וה״נ י בלעז יהא הכתב גם בלעז הלשון ואם עברית, הלשון אם אלא קאי לא דטתני׳ אשורית כתובתה שתהי׳
 על עברי בלשון אשורית כתובה שתהא עד יוצאין אינם לעולם יוצאין, שוטעין ואינם שוטעין אשורית, קראה יצאו, ללועזות לעז

)חסר(. יב בדיו הספר

בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות
 לשמו כתבו שאם אלא קעביד דטצוה פרשו טרבואתא איכא השוק מן טצוה כחוטף השוק מן ס״ת הלוקח יג אריב״א

כתבו. כאלו עליו מעלה א׳ אות בו הגיה מסיני, קבלו כאלו עליו מעלה כתבו טו. הרג״יצ דעת כן נ׳ ולא יד טפי טצוה
ואטרינן

אשכול נחל
 משני׳ מוקי אמוראי הני דלחא ע״ז הקשה הר״ן ג ורנב״י. ור״ס אביי ט׳ דף ב מהרש״א. דקדוק יתישב בזה א הר״ן.
 אמוראי הני ס״ל לרשב״ג אבל לשונות, כל פסלי וכלשונס ככחבס דכ׳ ובחגלה לשומת כל בס״ת דמכשרי דרשנ״ג כרבנן דידיס

 כרשב״ג ט׳ בדף הלכתא דאפסק וכיון לשונות, שאר למעט אלא ככתבס אתא ולא מנלה לענין אף כל״הק דיונית ושמואל כרב
 )דאתי׳ ע״ב ת׳ במתני׳ הול״ל פסלי דאי במגלה, כשרות הלשונות כל ודאי דלרבנן ט׳ לעיל לתוס׳ לק״מ ובאמת נמי? מגלה לענין

 בכל מגלה אף לרבנן ש״מ אלא ומגלה, ומזוזות תפלין משא״כ לשון בכל נכתבין שספרים ומגלה לת״וח ספרים בין אין כרבנן(
 כרב ודלא כאשוריח אינה דיונית מודה במגלה וס״ל לה מוקי כרשב״ג ע״כ במגלה, דידיס מחני׳ דמוקי אמוראי הני וא״כ לשון,

 קאמרי דלא והא לה, מוקי כרבנן במגלה דידיס מחני׳ דמוקי אמוראי דהני י״ל דלעולס לפרוק, יש דחוס׳ דיוקא מיהו ושמואל.
 לא אבל כת״ומ, חמורה שאינה אחריס לדברים ס״ח בין חלוק שיש לומר אלא בא דלא ומגלה, לת״וח ספרים בין אין ח׳ במתח׳
 לגפטייס גיפטית לשון בכל מגלה דשרי אופן דמצינו לת״ומ מגלה דמי דלא ועוד ליחשב. רוכלא כי דאטו בדין, השיוייס כל לחתני
 דליכא ומגלה לת״ומ ספרים בין אין תנא לא להכי בגיפטית, ניסא פרסומי עקר ודאי גיפטית אלא יודע שאינו לחי הר״ן, כח״ש

 נכתבים אין שלעולם לת״וח דחי ולא שרי, לגיפטייס גיפטית דבמגלה כיון אשורית. אלא נכחבין אין ומגלה שת״ומ בסיפא לסיומי
 הגויל, על אלא נכתבת אינה שס״ת נחי ניחא ל״ב מנחות תום' שהקשו מה ע״פי במתני׳ חגלה חני דלא הא ועי״ל אשוריח. אלא

 והיו, דכ׳ טעמא חחד בת״וח דחפסל לאשירית דמי לא גויל בהו מפסל טעחא מחד דלאו כיון וחרצו הגויל? על .פסילים וח״וח
 י״ל לעולס אבל ככתבם, דכי משוס ומגלה והיו, ,דכ משוס דת״ומ אשורית בעו טעחא מחד דלאו ומגלה, לת״וח קאחר לא וה״נ

 ושמואל כרב במגלה אף כשר יונית לרשב״ג אבל איירי ובחגלה כרבנן אמוראי מוקי שפיר דידיס וחתני׳ במגלה שרי לא יונית דלרבנן
 רבנו שכ׳ חרבותא איכא והיינו הרחב״ס( כח״ש יוני ל׳ נשתבש דכבר נ״מ לא )ולדידן תר״ץ בטור ור״ע ורע״ב ור״ן ורמנ״ס כרז״ה

 אבל כ׳, אחשירוש אגרת גבי ט׳ ח׳ אסתר הכתוב דכלשונס ז ט׳. ו עחי״ט. ריא״ז דעת י״ט, ה ע״ב. י״ז ד בסמוך.
 זה לענין דוקא כלומר ח .בפר״ח שהעיר ר׳ ושוב י״ט, בש״ס וכן כ׳ חגלה וח׳ פורים גבי כ״ז ט׳ אסתר הכתוב וכזמנם ככתבם

 איירי דככתבס הקרא אבל חזה(, גדול נ׳ פרסומי )דאין בה יוצא לגפטייס גיפטית ודאי אבל מבינים/ שאינם אף יוצאין שהכל ולענין
 בגיפטית רבנו מ״ש אבל ע״ב, ח׳ תיס׳ וכ״כ אשורית ולשון כתב אלא הידיס אח א״מ לכך אשורית, דוקא וזה כ״ע דיוצאי׳ במידי

 אשורית ששמע הלועז על קאי אשורית כ׳ שתהא עד במשנה מ״ש ס״ל ור״הפ בדבריהם, ל״מ אשורית, להיות צריך הכתב לגיפטיס
 גפטיח. הכתב גס בו ויוצאין גיפטית למכירין אבל אשורית צ״ל הכתב גס מבין( אינו )אף השומעים כל להוציא מסיים וע״ז יצא
 הכתב שיהא וכלשונם ככתבס דכ׳ מעכב בדיעבד אפי׳ תי״ט כמ״ש משמע י לגיפטיס. גיפטית כתובה אפי׳ אשורי צ״ל הכתב ט

 כ״ע. להוציא כחובה הקדש בלשין דסתמא אשורית, כתובה שתסי׳ עד דנקט והא גיפטית צ״ל הכתב גיפטית לשון ואס כלשון,
 יצאו ללועזות לעז התחיל שכבר דוקא, לאו ודאי זה עברי, בלשון אלא יוצאין אינם לעולם שמסיים כיון פי׳ יב פ״ב. תוספתא יא

 גס, אא״כ בעברי יוצא דאין קאחר ועלה דברייתא( במציעחא מיני׳ )דפסק דיוצא עברית ושומע עברי׳ מבין שאין למי קאי ט״כ
 הו״ל ולא עברית, הלשון אס כ״ש והוי אשורית כ׳ שתהא ובלבד ת״ומ הול״ל יצאו, ללועזות לעז ארישא קאי )דאי אשורי הכתב

 לא עברי המבין מירושלמי דדייק לרשב״א מיהו הלשון. מעין הכתב לשונות בשאר אבל וכו׳( אשורית קראה נמציעחא להפסיק
 ג״כ בעי עברי לשון מתוספתא שמעינן עכ״ס עברי. שמבינים ישראל רוב על קאי וכו' לעולם דחוספ׳ סיפא נמי י״ל בלע״ז, יצא

 רש״י יד ל׳. מנחורז יג קפידא. אין בכתב ט׳ סעי׳ חר״ץ כותבין היו לא ורמ״א ב״י ראוה ואלו יוצא, אין ובלא״ה אשורי כתב
 שירש אבותיו בשל יוצא שאינו משלו לכתוב חצוה ס״ת אבותיו שהניחו אע״פי כ״א סנהדרין דרבא הא רי״ף הביא חדלא דייק טו

 דלא ס״ת ביורש כ״ש ל״י, בדמים שקנאו אע״פי השוק מן ס״ח לוקח שהביא כיון צ״ל וע״כ הביא( לא והר״אש הדמב״ס )וכ״כ
מצוה כחועף ס״ל ודאי אלא כלל, ל״נ אבותיו בשל הביא לא לחה הק״ל חצוה, עביד השוק מן לוקח כרש״י .מפרשו אי אבל נפיק,



35 בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר

אשכול נחל
 חן ס״ת הלוקח כלל הביא שלא הרמב״ס שטת וזה (טו״ז תמיהת וסרה עבי־ חצוה לאו דקנה רמ״א כ׳ ויפה כלל, מצוה בו שאין

 כתבו כאלו אחת אות הגיה ואס לו, כותבין אחריס לכתוב יודע אינו ואס אבותיו, בשל וא״י בעצמו לכתוב שהמצוה סחס רק השוק
 מהני לא בירושה מ׳ ולכאורה נמק״י שכתב מטעס שקנאו אף כתבו כאלו מע״ה א׳ אות הגיה אס דאריא״ר קשה ועדיין כולו.
 כתבו, כאלו אות הגיה דאמר הא דס״ל צ״ל וע״כ הגיה? אפי׳ אבותיו בשל יוצא דאינו הרי״ף הביא לא למה והק״ל הגיהו אפי׳
 אבותי בכתבי ומצאתי הרמב״ס. משמעות וכך כתבו כאלו נחי הוי והגיה מוטעה ס״ת ירש אס ה״ה כשר, ס״ת נעשה דע״י כיון
 שהוספתי ומה חאנדאעתיקנה שלא וכדי נדפסה לא והיא ז״ל ברודא אברהם הגמו״ה חרשכב״ה ס״ת כ׳ מצית בענין חשובה ז״ל

דנוהג מוכח הקרא מפשטות די״ל י״ח, יצאו אס בשותפות תורה וכתבו אדס בני כמה שתפו אס נשאלתי תארתיו. במחוגה
לכס, כתבו כ׳ ס״ח גבי ה״נ צאנכם בקרכס רבים לשון דל היכא כל קל״ז בחולין כמבואר בגדיהם דט ציצית גבי כמו בשותפות

 ראי׳ זה אין )א״ה לכס חדל בשותפות באתרוג דיוצא מלכם לדייק דאין כ״ז סוכה חוס׳ דכחבו נכון. ואינו בשותפות, אף משמע
סוכה כדאי׳ ואחד אחד כל ביד לקיחה שתהא ולקחתם מדכ׳ לכס לכתוב ח׳ דהוצרכה מלכס לדייק אין באתרוג כ׳ דחוס׳ לסחור

למשה דוקא דהו״א לך, כתב למכתב חצי דלא אפשר מיהו לך כתב ליכחוב הכא אבל בחום׳ ע״ב כ״ז ומנחות שם י״ד וע׳ מ״ג
 ט״ע נהג ומשה מהרש")/ כמ״ש חורה של למודה פרוש לך כתב חשא בכי דכ׳ ולזרעו למשה אלא ת' נתנה לא ל״ח נדרים כדאי׳
 דא״י מוכח ומסנהדרין לכס( כתבו דל התורה; עקר דל״ל לבדו לו נתן בעלמא לפלפולא מיירי דזה הש״ס ומפרש לישראל, ונתנה

 אין מלך ס אחרי בשל יחנאה שלא ובלבד מ״הת אח לו וכתב ותני׳ אביי פריך אבותיו בשל שא״י רבא דקאמר דאהא בשותפות
 גרסת לפי )א״ה בשותפות א״י ודאי אלא אסור, ומלך בשותפות מותר הדיוט מידי, פריך לא להדיוט מותר שותפות ואי לא, הדיוט

 פריך ושפיר לא, הדיוט אין מלך אבותיו בשל יתנאה שלא ובלבד החס דאי׳ מברייתא אביי פריך לרמב״ס המצות וספר יעקב עין
 הך מכח דין לדייק אין ונלא״ה דיצא. להו פשיטא בשותפות נימא לעולם אבל מאבותיו, בירש יוצא דהדיוט מוכח דעכ״פ לרבא
 וא״כ לשמו, כולו לכתוב צריך והמלך יצא, א׳ אוח והגיה ס״ת קנה אס עכ״פ בשותפות, א״י נמי הדיוט נאמר אס דאף קושי׳,
 אבל חהני לא בו הגיה אפי׳ שקנה בס״ת כלל יחנאה לא מלך אחרים, בשל יחנאה שלא ובלבד אביי פריך מאי חיקשי אכתי

 יצא, לא אבותיו ובשל הגיה, שלא אף כשקנה חצוה עבד הדיוט לפרש״י ומכ״ש יצא, לא אבותיו בשל אבל והגיה קנה מהני להדיוט
 אבל יצא. מאחרים הקונה הדיוט אבל דקחני, אחרים בשל יתנאה שלא וזהו בקנה, א״י שמלך להדיוט, מלך בין ים חלוק וא״כ

 עקר מתרץ בקושטא ורבא מהרש״א, כמ״ש ס״ת ב׳ מלך ושצריך אבותיו בשל א״י דהדיוט דין ידע לא אביי בטלות, הקושיות כל
 נ׳ שצריך משמע גמ׳3 וקשה שני ס׳ לכתוב צריך ס״ת אבותיו לו שהניחו מלך שכ׳ חרמב״ס ראי׳ ועוד להדיוט( מלך בין החלוק

 ב׳, לכתוב צריך ס״ח לו הניחו שלא והיכא משלו, וא׳ אבותיו לו שהניחו א׳ היינו ב׳ דצריך לתרץ שדוחק כ״ח וכ׳ משלו? ס״ת
 יש מלכים דרוב הדיוט, על יותר לו שכתב ס״ת אותו דהיינו חהדיוט יותר שמלך מה אלא חשב לא הרחב״ס צ״ל אלא כן ל״ח דבגח׳

 א״י דהדיוט לפניך שלך הרי עכ״ל חה״ט א׳ רק מזכיר ואינו משלו ס״ח לו וכותב נקט במתני׳ וכן הדיוט, כשהי׳ ס״ת להס
 סמך ואיך בשותפות, ולא שלו שניהם לו וכתב כ׳ ועלייהו תורות לב׳ והיינו לו וכתב דכ׳ בשותפות א״י ודאי מלך דהא בשותפות,

א״י הדיוט גס ודאי אלא לא? ומלך בשותפות יוצא הדיוט הלא הדיוט כשהי׳ לו שהי׳ אס״ח אחת ס״ת רק במלך לכתוב רמב״ס
שיש כונחו ואס ס״ת, אבותיו לו הניחו אס אחת ס״ת אלא לו לכתוב א״צ מלך להדי׳ כחב מלכים פ״ג הרמב״ס )א״ה בשותפות

דס״ל כ״מ, של הדוחק כפרש ברור אלא להועיל? ולא לעזר לא הכא, בעי מאי אבותיו של הדיוט, בהיותו לו שכתב ס״ת עוד לו
אבותיו משל ליכא ואי כתבו, ועתה דהדיוט מ״ע לענין סומך אבותיו ובשל א׳ רק לו לכתוב א״צ אבותיו חשל לו יש אס לרמב״ס

 אבותיו, חשל או הדיוט בהיותו א׳ לו יש שכבר שני׳ תורה׳ לו שיכחב כחזרחי הרמב״ס פרש משנה אח לו דוכ׳ וקרא ב׳, כותב
 דמשנה הרמב״ס וס״ל אחרת, לי׳ דאי׳ מכלל שני׳, תורה משנה, מדכ׳ היינו וכו׳ אמ״הת לו וכתב כדחני׳ ס״ת לב׳ אלא ל״נ ומ״ש
 לענין סימך שמלך הרמב״ס וטעם ס״ת. דהל׳ בפ״ז וכ״כ יצא, מאבותיו לו יש אס הראשונה אבל לשמו, לו לכתוב צריך חורה
 ולהכי בפיהס, שימה אב״י ולמדה לכס כתבו כדכ׳ בה ללמוד להדיוט ס״ת כ׳ מצות דעקר אסור; ולהדיוט אבותיו בשל אחת ס״ת
 אבותיו לו שהניחו וס״ת סופנה, אדם שאין ישנה כדיוטגמא לא חדשיס לכס שיהי׳ היוס מצרך אנכי אשר בספרי כד׳ אבותיו בשל א״י
 בהיותו לו שכותב א׳ שבס״ת במלך ולפ״ז בה, שטרח חדשה כבס״ת בשמחה בה לומד ואינו ישנה כדיוטגחא לו היא בי׳ טרח ולא

 אבותיו בשל יוצא בו קורא שאין שנס״ח מסתבר ודאי כלל, בו קורא ואין גנזיו בבית מניס וא׳ עמו ויוצאת ונכנסת בה לומד מלך
 אלא ס״ת לב׳ אתי לא חורה דחשנה מ״ד דאיכא שס בגח׳ דאחר בשותפות הדיוט דיוצא להפך להוכיח יש אמנס לקריאה( שאינה
 יתנאה שלא אמר למאי אביי קושי׳ קשה ס״ת ב׳ א״צ דמלך כיון ומהרש״ל חהרש״א והקשו עזרא, בימי הכתב שנשתנה נשחק לכתב

 אחר חלוק די״ל ארי/ לא מהא )א״ה ינא והדיוט בשותפות א״י מלך מתרץ דהכי ל״ק ולפח״ש לא? הדיוט אין מלך אחריס בשל
 אחד ס״ת רק לו אין דמלך מפרשינן הנשתוון לכתב ת׳ משנה למ״ד חזינן לא( ומלך א׳ אוח והגיה ירש או קנה אס יוצא הדיוט
 לב׳ משנה דרשינן לא האמת דלפי אחד ס״ת אלא לכתוב צריך לא מלך שפסק רמב״ס דברי וצדקו שותפות לענין משנינן אביי וקושי׳
 וא׳ עמו ויוצאת שנכנסת אחת ס״ת ב׳ שצריך להדי׳ כ׳ ס״ת בהל׳ הרמב״ס גדול, מפי הדברי׳ שיצאו להאמין אוכל לא )א״ה ס״ת

בספר וכן דמלכי׳ בפ״ג וכן שמלך אחר ס״ת ב׳ לכתוב צריך הדיוט כשהי׳ ס״ת לו הי׳ לא ואס ראשונה כברייתא גנזיו בבית
כשותפין. דהו״ל ס״ת כ׳ ממצות כולם לפטור אני יוכל חלק להס יש קהלה בני כל הק׳ מקופת ס״ת קהל כשהקדישו ולפ״ז י״ח( המצות

 ת״ס כמ״ש בו יוצאין אין גמור הקדש ס״ח שהקדישו קהל אבל שיולאין, ש״ד ס״ת וכותבין שותפות נ״א יו״ד כשעושין לחלק יש אך
 תירה הקפידה כתיבה בסעת אמרינן ולא שלו להיות צריכה ולס ע דל וראיחו לכס, ל״ח וכשהקדישה לכס דכ׳ ס״ת אדס יקדיש לא

והיתה דכ׳ שאני מלך עליו תופסים ורבים אחרת. לכתוב צריך ס״ת מחנו נאבד אס מלך גבי הרמב״ס דפסק חהא שלו, שיהא
וכשמלך הדיוט, כשהי׳ לו שהי׳ ס״ת אוחו על כ' הרמב״ס היא, מה א״י זו הפלאה )א״ה לא הדיוט אבל כי״ח, בו וקרא עמו

 ח״ח, דברי צדקו באחח אבל אמרח( צריך כשנאבדה נמי הדיוט ש״מ אחרת, צריך נאבדה שאס בו קורא ואינו גנזיו, בבית מניחו
 דאל״כ 5*



בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הרכות האשכול, ספר 36
 כלומר אה״ה לכם כתבו ועתה שנא׳ משלו לכתוב טצוה ס״וז אבותיו לו שהניחו אע״פי רבא אטר א גדול כהן פרק ואטרינן

 בא ע״ט לכתוב שצריך טכ״ש העדות לכתוב שצריך וכיון בב״י, לעד השירה תהי׳ לטען בפיהם שיטה ב״י את ולמדה דטסיים כיון
 את לשמור אה״א ליראה ילטד לטען חייו יט• כל בו וקרא ה״ה משנה את לו וכתב כ׳ במלך וכן ב כולה כ״הת דהיינו העדות

 צריך שהמלך לפי ה״ה משנה את ואטר בטלך דטהדר והא ללטוד. בשביל דכתיבה אלטא לעשותם, הח״ה ואת ה״ה דברי כל
 טצוה ס״ת אבות-ו לו שהניחו אע״פי דאטר והא ג גנזיו בבית שמונחת ואחת בה, וקורא עטו ויוצאת שנכנסת אחת ס״ת, כ׳

 לו וכותב אביי לי׳ מ״פ הכי דאי אבותיו, בשל נטי מצוה קיים ט״ט אבל משלו, המובחר מן מצוה למימרא לאו משלו, לכתוב
 פרושא ודאי אלא נפיק? ובהדיוט אבותיו, בשל כלל נפיק לא במלך לא, הדיוט אין מלך אחרים, משל יתנאה שלא ס״ת

 סופר ישכר לו א״א ואם בעצמו, כותב אם עביד רבה מצוה ודאי אבותיו. בשל כלל נפיק דלא משלו, לכתוב טצוה דמלתא
 ף. טבשלוחו יותר בו מצוד, הדברים ובכל כולו. כתבו כאלו כשר, ועשאו א׳ אות אפי׳ בו והגיה קנאו ואם לשמו, לו הכותב

 עורן על כותבין אין אבל שבהן וטרפות נבלות עור על אפי׳ הטהורים ועוף חיה בהמה עור על אלא ה תפלין כותבין אין ח״ר
 דהוקש שהורו׳ על אלא כותבין אין דס״ת נטי ידיענן למודא ומהאי לפיך המותר מדבר בפיך ה׳ תורת תהי׳ למען שנ׳ טמאות של

 של עור ועל התם וא׳ ח ....נטי ותגן ז ולס״ת לתפלין אתקש נטי ומזוזה ו לתפלין כולה התורה כל בתפלין דכ׳ קרא בהאי
 ד׳ תורה של לחומש חומש בין ומניח כאחד כתובים נביאים תורה מדבק י ת״ר עליו. כותבין אי אפשט לא טהור אפי׳ ט דג

כ׳ יא. חותך לחתוך בא שאם למעלה ומתחיל מלמטה ומסיים שיטין ג׳ עשר תרי של ובנביא לנביא, נביא כין וכן שיטין
הגאונים

אשכול נחל
 )אי׳ הדיוט חשמ״כ אתר, צריך וכשנאבד כי״ח בו וקרא עמו תמי־ להיות צריך מלך גבי לא, הדיוט אין מלך פריך מאי דאל״ה

 אפי׳ אמר ורבת באתרים יוצא ה׳ דחשמע לא הדיוט אין מלך אתרים משל יחנאה שלא מברייתא פריך דאביי ישוב לכלל בא זה
 סוחפות הש״ס מסקנת לפוס לעיל למ״ש אך החדישה. או כשנאבדה א״י הדיוט אף< ודאי אלא לנאבד( זה ענין ומה יצא לא בירם

 תהל, של ס״ח טל סומך בייו יכולת שאין מי למעשה, הלכה פסקתי וכך אחרת. וא״צ יצא כבר נאבדה אם האמת לפי ה״נ חותר,
 על נסמוך יוכל מ״ת עומדת, במקומה ס״ת כ׳ מצות לר״אש אף של וב״ח לב״י ואף אתרים בספרים בז״הז יוצא לר״אש דבלא״ה כיון

 א׳ בס״ח אבותיו בשל יוצא במלך הרחב״ס ישב הגז״ל ואאמ״ו עכ״ל. ותע״ב בפ״ע ס״ת נו לכתוב יהדר לו שיש וחי הקהל, של שותפות
 שנח הוא אסמכתא פר״ח ול אתר ולא הוא בו וקרא של מלך של בס״ת לקרות להדיוט רשאי אין דסנהדרין פ״ד בתוספתא מ״ש ע״פי

 הוא דגז״ה אפשר אך כבר, הביא וזה כ״ב, סנהדרין מלך, של בשרביטו משתמשין דאין משום שטעמו ואפשר הרמב״ס הביאו
 ולטעם באבישג, חותר הי׳ בלמה שס כדאי׳ ש״ח בשרביטו משתמש מלך חשחמשין, שאין מטעם ואי אסור, מלך בן מלך וגס

ברייתוח ב׳ ובסיגיתנו כרבנן. הרמב״ס וכפסק וי״ט י״ת דף כדאי׳ אסירה אתר למלך דאפי׳ ש״מ לאלמנתו דומה ס״ח הראשון
ל״ל וקבה בלבד קתני וצא אתריס חשל יתנאה שלא ס״ת לו וכותב אביי מינה דפריך וברייתא אבותיו בשל יחנאה שלא ובלבד
 אבותיו בשל לקרות שאסור פרושו אבותיו בשל יתנאה שלא בלבד סבר דאביי ונ׳ אבותיו, בשל יחנאה שלא בלבד מברייתא אביי פריך

 לקרות אסור באין בלבד תנא לא אתרים בשל יחנתה שלא אחרת וברייתא בלבד, אזהרה תנא להכי אתר ולא בו וקרא מגז״ה
שהוא כיון מתחרים קנה אס יוצא הדיוט מוכת ממילא הוא, דשלו אע״ג מאתרים קנה אס יוצא שאין פרושו אלא אתרים, בשל
בסל יחנאה שלא בלבד א׳ ברייתא משתעי, ס״ת משני נרייתוח ב׳ פרש תורות, לב׳ אלא ל״נ רבא ומשני מאבותיו? ירש וה״ה שלו

 דהו״א חנך, ודקתני אבותיו, בשל א״י נחי והדיוט באבותיו א״י בזו עמו, ויוצאת ונכנסת בו לקרות שצריך בס״ח חיירי אבותיו
 שבבית אחרת אבל אבותיו, בשל א״י בי שקורא בס״ת אמר לזה לשמו, גבזיו־שכתב בבית אמרת לו שיש כיון אבותיו בשל בו דיוצא
 ושפיר אתרים, חשל יתנאה שנא ברייתא בההיא קחני לכך אסור, מאתרים אבל בו קורא שאינו כיון אבותיו חשל להיות יוכל גנזיו
 שפסולות אע״ג די״ל משיגו והשג״א ס״ח מכתיבת פטורות נשים כ׳ בס״ה הרמב״ס — אבותיו. חשל יוצא זו בס"ת רמב״ס פסק

ברכות כדאי׳ בח׳ תייבין ואעפ״כ פסולות נחי מזוזה לכ׳ דהא ס״ת אתרים ע״י לכתוב דתייבין י״ל ח״ח מ״ה גטין כדאי׳ ס״ת לכ׳
דאנן מידי איכא מי דידן, שלוחי דאס״ד דרתמנא שלוחי כהני הני כ״ג בקדושין הא שתייבין אפשר ע״ז שהקשה מי וראיתי כ׳
 דפסולות אע״ג במזוזה תייבין הא חטונך אומר ואני פטורות? ודאי למכתב מצי דלא כיון וה״נ עבדי, ואינהו למיעבד חצינן לא

קרא אמר בס״ת אבל צחיעבד, יכולות זו חציה ועקר מזוזה לקבוע אלא דכתיבה החצוה אין במזוזה ה״ט ודאי אלא לכתיבה
בכלל שאינן פטורות הנשים להכי מצוה, עביד לא לומד ואינו וכותב התורה ללמוד המצוה עקר בפיהם שימה אב״י ולמדה כתבו
 מצווה אינה ח״ח תלמד אם שכר לה שיש ואף ילמדה לא שבכתב חורה שאפי׳ הרמב״ס ופ׳ כ״א וסוטה כ״ט קדושין כדאי׳ ח״ח
 וחברכין מחויבות שאינן ח״ע לשאר דומה זה בהן, שחייבות מצות ללמוד ומחויבות הת׳ ברכת מברכות נשים דקיי״לן ואע״ג היא,
 מכת אבל ללמדה, אנו צריכין ע״כ שתעשה, וכדי החצוה, לעשות אלא ללמוד מחויבת אינה מראו׳ אבל ועושה, מצוה שאינו חי ככל

 ולא בניכם את ולחדתס מפורש ,מקרא רמ״ו( סי׳ )ועטו״ז חיוב שוס באשה שייך לא העשיה, מלבד האיש על שמצוה גופא לחוד
 שאמר כיון כולה התורה לכתוב שצריך אתר טעס כ׳ הרמב״ס ב כ״א. סנהדרין א ס״ת. מכ׳ גס פטורה ולהכי בנותיכם,

 חומש פ׳ שהרחב״ס א׳ בחומש די דלחא עליו תמה והשג״א ס׳ גטין כד׳ פ׳ פרשיות כותבין שאין כולה, כ״הת ע״כ השירה, כתבו
 מ״ב. קדושין ד שם. סנהדרין ג ניחא. לרבנו אבל לבד. תורה משנה שיכתב הכונה ודלמא שם מגטין כדח׳ לכתוב מותר אחד

 ת׳ חגלה צ״ל אפשר ה מס״ת• כתיבה כתיבה ל״ד ומנחות וכתבתם וקשרתם ע״ב מ״ה גטין ז י״א. מכוח ו ק״ת. שבת ה
 עור א״צ מזוזה אחרת ואי נס״ח, ואין בת״וח ששוה מה אלא תני דלא מוכחת ראי׳ זה אין אבל וכו׳ לת״ומ ספרים נין אין ע״ב

 לא נחי דת״וח משוס חלוקא הך במתני׳ חני דלא שרטוט א״צ ס״ת דס״ל לר״ח כן צ״ל וע״כ טהורה. עור חני דלא שפיר טהורה
 אס שהרי חלק למעלה יניח לא פרש״י יא כרמב״ס. ולא רש״י גרסת י״ג ב״ב י בשבח. שס ט שרטוט. א״צ דחפלין בזה שיין
להניח צריך לחומש חומש בין מוכת מירושלמי חוס' וג׳ משאר. משונה שיהי׳ הוא וגנאי הכרך, ראש זה נמצא חוחך, לחתוך בא

ד׳



37 בו. לקרות בין עשיתו בץ ס״ת הלכות האשכול, ספר
ב טפחים ב׳ ועוביו טפחים ו׳ ארכו היינו א ארכו על יתר הקיפו ולא הקיפו על יתר ארכו לא ם״ת עושין דאין הא הגאונים

יודע, איני בקלף טפחים, ו׳ עוביו מ' הקיפו שעור ויוצא עב שהוא פי׳ טפחים, ו׳ ג בגויל א״ל בכמה? ס״ת שעור רבי את שאלו
 הראשוני׳ ונהגו ד. בודק ולא בקלף לא בגוילין אלא תמצא לא כארכו הקיפו הגאון ואמר ועבים. רכים הקלפים שהיו לפי

נאה, בסוכה נאות במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זה ו ושנינו נאה יהי׳ שכך ה הלוחות כאורך טפחים ו׳ ארכו לעשות
נאים, בשיראין וכורכו נאים בגוילין ז נ׳ בקולמוס נ׳, בלבלר נאת, בדיו לשמו בו וכותב נ׳, ס״ת נ; שופר נ', לולב נ׳, בציצת

 ח, כארכו הקיפו כיצר ושטנים. בעבים אלא מתרמי לא נטי בגויל ולפעמים טפחים. ו׳ הקיפו יהי׳ בגויל אורך טפחים דו׳
 ולרב כארבו הקיפו מתרמי אדם לכל ולאו כארכו, הקיפו ו״ט כארכו הווה אם ,ומודדו בחוט ומקיפו א׳ כרך וכרכו ס״ח מביא

 הוא כי וחשב גדול אדם בו בגט׳.טעה דאטר יודע איני בקלף האי שרירא רב ואמר ט. משבעים א' אלא אתרטי לא המנונא
נקרא זה עפיץ ולא וקמיח דמליח דיפתרא יא עפיץ ולא קטיח ולא דמליח י חיפה חכמים בלשון ודק אלא היא, ולא ודק,
יד אשי מר רב שהכשיר חיפה שהוא ודק . . יג לטעבדיה המובחר מן מצוד. אלא קלף, על ס"ת מעולם ראיתי ולא יב. קלף
אחריהן. אשר ואף נחשון רב מר כמו ישיבתנו חכמי ולא טו רבי רב מר בן גאון יוסף רב מר כמו דורנו חכמי הודו לא

שער במקום בגויל המובחר מן שאין אע״פי יז צבאים וחציו גויל חציו עושה אבל טז קלף וחציו גויל חציו יעשה לא ס״ת
 בא רבי שאמר ואע״פי קלף. על וחצין כ עור על חציו כותב יהא ולא פסול, שנה ואם יט נחושתו במקום בקלף יח כותב

 לא גוילין שכתבתי ס״ת גויל, אלא אמר לא דגט׳ דרהיטא לכתחלה מתירין אין קלף, על ס״ת שבותבין משמע יודע, איני בקלף
 וכשטעבד צריך, אני לס״ת עורות ויאמר גוי אצל ילך לאו ואם ישראל, ע״י לשמו לעבדו מ״הט מצוה כג הנגיד וב' כב. לשמו עבדתי

 ליחלפי, דלא בעורות סימן ויתן נקבים בהם שאין ארוכים עודות ויקה גוי אצל ילך או לשמו, הוי מעט ישראל ומסיע ס״ת לשם הגוי
 כה כרשב״ג צדק כהן רב מר ופסק כד. דמי שפיר אגרא אגירא, דשקל כיון נטי והאי גוים, אגירי ליה דאית ישראל אמן דהוי מידי
 לקטי׳ דאתא ההוא התס אשכחן הא בחרא, ורבא בחדא נפשי׳ כו אביי דטוקי אע״ג אמר האי רב וגם לשמו. עבור דבעי

א״דר , אשבול נחל
 דבסי׳ בהו, אשגח ולא הביאם רפ״ג סי׳ וב״י ה״ט( דמגלה פ״ק ירושלמי )עי באמצע דוקא אלא דף בסוף יסיים ונא שיטין ד׳

 הרמב״ס ערחאה ר״ד בחדושי וכ״כ דס״ח. פ״ז ברמב״ס משמע וכך ה׳, שיטה ויתחיל שיטין ד׳ וחומש חומש כל בין סתם רע״ג
 קדושת בו אין חנ״ך של הדבק פ״ז בסוף שכ׳ וטעמו באמצע, לסייס א״צ ממילא כחום׳( )לא חורה בחומשי אף ומפריש חוחך ס״ל
 ל׳ דבמנחוח באמצע, לסייס דצריך ס״ל לא שלנו שגמ׳ ראי׳ ומצאתי ס״ח. בהל׳ ולא בב״ב הברייתא שהביא מרי״ף וכ״ח ס״ח
 איירי רב ומשכי הדף, בסוף התורה לגמור דצריך מברייתא ופריך דף, באמצע אפי׳ גומר לגמור ובא ס״ח הכותב רב אחר

תנא ורב בסוף, כ״ש ש״מ אפי׳ וחדקאמר דף, באמצע אפי׳ גומר באלה מסעיהס, בכל בארון, ויישם כגון תורה של בחומשים
ולא הדף, בסוף לגמור שרי בנביא בירושלמי עוד בסוף. יסיים דלא כירוש׳ ר״הפ אבל אירושלמי. ופליג ח׳ כחובות כדאי׳ הוא

גרסו שלא ש״מ חוס״ח, בהל׳ הביאו הלכה באותה ירוש׳ דיני שאר שכל וכיון הביאו, לא ורי״ף ורמב״ס עשר, חרי של בנביא
חוס׳ שיער במקום וכותב השיער השיר אלא חעביו גרד ולא נחלק שלא עור ג טפחים. ו׳ הקיפו שאז ב י״ד. ב״ב א כן.
 וזה לקמן ע׳ בל״ע קלף חין הוא ד קלף. נקרא השיער שבו והחיצון לשנים עביו שנחלק מעור הוא וקלף ע״ט, שבח י״ד, ב״ב
 דסופריס. בפ״ג בגח׳יאבל ל״ג נאים בגוילין ומ״ש אומן, בלבלר גמ׳3 ז קל״ג. שבת ו בגח׳. שם ה מחרמי. דלא בגח׳ מ״ש

 הצריכיס ועפצים בקמח נחנו לא עדיין מלח עליו שנחן אף יא ע״ט. שבח לכתיבה כשר שאינו עור י י״ד. ב״ב ט ח״ס. ח
 דעת חתקנ״ט ס״ח הל׳ והגמ״ר י״ט. חגלה חקרי, ספר דלאו פסול למגלה אף עפיץ דלא דיפחרא תימה שס יב יפה. לעבוד

 משוס רבנן בה דאחמור פסול ובחגלה דפסול, ל״ק במ״ס וגס קחני לא והך הפסולים כל ק״ג בשבת מדכייל כשר לס״ת ר״ת
 ד׳ סי׳ הס״ח ובר״אש אזכרות. בה דלית מ׳ בה לזלזולי אתי דלא משוס א״נ ספר, על אלא לכתוב רגילות ואין ככתבם דכ׳

 שרירא רב שמביא ג׳ שאדם נ׳ הר"אש שהביא העתים ומס׳ עפיצן. דלא הא ד״ה ל״א מנחות ועתוס׳ עפיץ א״צ בסיד מעובד
 שפסול כי וקחיח דחליח דיפתדא ואפי׳ ופסול חיפה שהוא כ׳ נטורנאי ורב לס״ת כשר ודק שס״ל חחסיא גאון משה רב מר הוא
 ע״ט שבח גויל, צ״ל אולי יג עפיץ. לענין ר״ח וכמ״ש מלח ע״י שפיר נעבד אס חיירי משה שרב ואפשר עפי׳ן. דלא כיון

 פ״ק חגלה ירום׳ טז רבא. צ״ל טו הגאונים. במספר אשי רב מר נודע ולא משה, צ״ל יד בעפציס. לחיעבדיה או ל״ב, מנסות
בצד תחתיתו יט שם. יח פ״ב. ח״ס המובחר חן שאינו אע״פי ומ״ש חיה, עור על וחציו בהמה עור על חציו שם יז ה״ט.

כותב לבשר הקריב החלק שהוא למזוזה בדוכסוסטוס ולכך לכתוב טוב חתך דבמקוס י״ד וב״ב ע״ט שבת חוס׳ וכ׳ לבשר, הקרוב
שבתע״ט. קלף על נמי כשר אבל נ״ד גטין כב י״ד. ב״ב כא דפסול. אמר כבר נעבד שלא ממש דעור גויל, פי׳ כ שער. לצד
ויקח גוי אצל ילך ומ״ש נטורנאי, רב בשם כן חייתי הר״אש כד בכלבו. הובא גבורחא הלכחא חבר הנגיד שמואל רבנו כג

 וחוס׳ רע״א ועב״י עביד דישראל אדעתא משלם שישראל כיון עטור, בשם ר״אש הכל עושה שגוי אע״ג סגי בהזחנא משמע עורות
 הזמנא דס״ל אביי אמרינן מ״ח סנהדרין בר מ״ה. גטין כה ישראל. עבדן לא אס פוסל ורמב״ס ימול, ואל ד״ה מ״ב מנחות
 כרשב״ג רבא דע״כ איפכא ולחוס׳ פרש״י, כך לשמו עבוד בעו דלא כרבנן מלתא לאו דאחר ורבא לשמו עבוד דבעי כרשב״ג מלחא

 בעינן אלא בהזמנא סגי דלא כרשב״ג רבא ע״כ אלא הלכתא הלכתא וקשי׳ לשמו עבוד בעינן דגטין ולסתחא כרבא דהלכתא
 עד כרבא דהלכה בהא משגיחין ולא טין דג סתמא משוס כרשב״ג פסקינן ואפ״ה כת״ק דרבא כרש״י ס״ל האי רב אבל עבוד.
 עקר, כרבא הלכה דכלל בסנהדרין שטתם אבל ל״ט, יבמות חוס׳ וכן כוחי׳ פסקינן כאביי אחרינא דקייחא היכא ה״ג וכ״כ אביי,
 כרבא הלכה כלל חבטלין לא מסתברא, כאביי דמתני׳ אע״ג שם ביבמות וריטב״א רמנ״ן וכ״כ כרשב״ג רבא להעמיד דחקו להכי

 דכלל מע״ח מ״ש דליתא מלאכי יד וע׳ ורשב״ג( דת״ק בפלע׳ תלי׳ וגת׳ ל״מ הזמנה בדין כרבא הלכתא בהדי׳ אתמר )ובסנהדרין
 ת״ח של נשגבה פליאה בזה ישבתי כרבא. הלכה בזה גם אלא תנאים, בסברת ורבא אביי דפליגי היכא שייך לא כרבא הלכה

 סתירה לאחר אחר חד ורבינא ר״א פליגי כ״ה ובסוטה למחול יוכל אינו מגלה שנמחקה לאחר דוקא שכתבו פ״ס סנהדרין חוס׳ טל
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 ואע״ג ס״ת. להפסיד נאמן אתה שכרך להפסיד נאמן שאתה מתוך לו אמר לשטן גוילין עבדתי לא שכתבתי ת ם ליי אטר דר״א
 א טקילין יש וס״ת לשטו, מעובד טקלף אלא תפלין עבדי לא רבנן וכולהו ט״הט, טצוה לשמו עבוד מודים הכל פלוגתא בי׳ דאי'
 לעשות עת משום עליו לסמוך כדאי דחק ובשעת דורו, בני לו הודו ולא ודק גם והתיר לשטו מעובד אינו התיר משה רב וטר

 וקראו בו כתבו לאו ואם לשטן, עבוד טידי יצאתם הרי לשטן סיד עליהם ולהעביר מתוח לידי ודק יריעות להחזיר יש ואם לה׳.
 סטכוהו יותר ולא פחות לא שיטות מ״ב דף? בכל לעשות צריך שיטות כמה ושאלתם ב לשטו מעובד שאינו אע"פי בצבור
 אותיות וכ״ש משובח, תגין העושה אבל בו לקרות מותר תגין בלא וס״ת ג הלוחות כנגד וב׳ תורה בו שנתנה יום ט׳ על וסופרים חבטים

 הרב כ׳ ה. איפכא או סתומה פתוחה לעשות לשנות ואין במקומה אחת כל מקומות להן יש וסתומות פתוחות ד, זיונין ג״ג הצריכות
 עושין ד הללו מאותיות אחת לכל קודש, כתבי ובכל ומזוזה בתפלין בין בס״ת בין זיונין ג׳ צריכות האותיות שחבר, מזוזה בהל׳ ריצב״ג

 אות כל זיונין, ג׳ צריכות אותיות ז' ח רבא דאטר הא לגאון: אחריתא ובשאלתא ז. רוחותיו לג׳ זיונים בג׳ בעולם שיראה כדי זיונין ג'
 ט, במזווה זיוני ג״ג צריכות אותיות אלו בי דע ? צריכות אינן ומקצתן צריכות מקצתן או זיוני ג׳ צריכות אותיות ז׳ מאלו שמע שבקריאת

יווצי
אשבול נחל

 ת״ס וא״צ נאמן בעלה שאמר לר״י רבנן מדמהדרי למהול יוכל דאינו ברא מסת ומסק סחירה, לאחר אך וה״א למהול יוכל אינו
 היתר הכא גס סתירה לאהר למהיל יוכל אמרת ואי היתר, אין וכאן לאסירה, היתר דיש נדה שאני בנדה, שנאמן כמו בדרך ללוחם
 לדהוק ואין מוהל? אינו שנמהקה לאהר דוקא כתבו למה קשה וא״כ למהיל, א״י סחירה לאהר הרמב״ס וכ״ס לקנויו, דמהיל

 סיטה ילפינן מהיקה לאהר מוהל שאינו רמה למהול, יוכל דודאי ז״א מיהל, אינו שנמהקה לאהר סתירה עידי הוזמו אפי׳ דכונחס
 למה דפריך מ׳ בשטה וראיתי היה. וטהורה בטטות והכל כלל שותה אינה טדיס שאין ובכה״ג שיתה, שע״כ יתרה מוהשקה י״ט

 בטי דבטל כיון וחרץ י״ט( הולין תיס׳ הקשו )וכה״ג מוחל למ״ד היא תיובתא סחירה, אהר למהול יוכל דאינו מסחברא קאמר
 וכדאמר מהילה דמהכי ידטו ולא גחירי דינא כ״ע דלאו פשוט נ׳ ולי לאשקויי. חני לא מהיל דאי היתר, לו יש חקרי לא לאשקויי

 סתירה. אהר למהול יוכל לח״ד תיובתא אתר לא להכי לקנוייך, מהול לו אומרין לחבעל בעי דאי ת״ה לו מלוין דלהכי לעיל
 סחירה לאתר מהילה דחהני ס״ל שרבינא ידענו לפ״ז כרבינא. והלכתא להקל ורבינא להימרא ר״א בכה״כ אמרינן צ״ג ובחולין

 דמתני׳ מסתבר דקאמר אע״ג ביבמות רחב״ן כח״ש בסיטה אחר דק חסתברא משוס בידינו המסור כלל חבטלינן ולא כוחי׳, והלכחא
 אינו חגלה שנמחקה אחר דוקא בסנהדרין תיס׳ כ' ושפיר מסחברא האי לפרוק דיש הכא ומכ״ש כרבא, הלכה בכלל קייתינן כאביי

 סנהדרין פ״ה ירו" ע״פי כ״כ שתוס׳ אחר א׳ והכס .חגז״ה י״ט בסוטה מחיקה אחר וטעס מוהל, סתירה לאחר אבל למהול יוכל
 נכתבה בשלא י״ל מחני׳ ומפרק כחובה, נוטלת משקה איני בעל אחר היא, חתני׳ למהול יוכל בעל דאחר זעירא על דפריך ה״ו

 ואין סחירה. לאחר אך למהול דיוכל ש״מ החגלה, נכתבה אפי׳ דבירושל׳ וכיון בדא, לא נמחקה אבל נכתבה, אפי׳ וקמ״ל חגלה,
 רמב״ס כמ״ש לבעלה ואסירה תרומה לאכול אסירה ח״ח אבל כתובתה, נוטלת אחרה דחתני׳ תמוה הירוש׳ דלכאורה מספיק, זה

 לה יש מהילה סע״י כ״ה סוטה כדאמר לבעל, חשתרי שעי״כ ממחילה חיירי זעירא אבל מ״ג, פ״ק חש״ס וכדמוכה דסוטה רפ״ב
 נוטלת משקה איני בעל אחר דסוטה פ״ג חתני׳ דחחיל זעירא אמר לא סתירה לאחר מ״ר מפרש האיך ואלת״ה לבעל, היתר

 רוצה אין אס אבל לבענה, היתר לענין היינו סתירה, אחר למהול יכול אינו ז׳ דאחר הא דס״ל צ״ל וע״כ שוהה ואינה כתובתה
 באסורה אבל להשקותה שלא לענין אלא לבעל, היתר לענין לא דזעירא הא מפרש והירוש׳ להשקותה, שלא בידו רשות עלי׳ לבוא

 בהיתר זעירא חיירי דלדידן דילן מש״ס בזה נוטה דירוש׳ יכיון השקתה, על מוהל נכתבה אפי׳ דקמ״ל ותשני היא, מחני׳ ופריך קיימא,
 בתי ורמב״ס רש״י ס״ל וחה״ט ל״ב, סי׳ עב״י חקיל בתפלין דרשב״ג ות״ק מתפלין המורה דס״ת נ״ע א תיס׳. על הק"ל לבעלה
 צריך, לא בס״ת גס לשמו בתיס עבוד בתפלין בעי דלא חאן ס״ל סנהדרין חוס׳ אבל צריך, לכתיבתן אבל לשמו עבוד א״צ חפלין

 וכחב לכס כתבו דכ׳ לשמו עבוד בעינן לכ״ע בס״ת כ׳ סנהדרין בהדושי ור״ן דסוכה פ״ק רמב״ן אבל חידי. חקשי לא דאלת״ה
 כתיבה כתיבה מגז"ש מגט לשמו עבוד לחילך דליכא ע״ב מ״ב מנחות שכ׳ בזה מאנו נ״ל והתוס׳ לשמו. דמשחע מה״ה את לו

 כ׳ נמי בס״ת גט הוצרכו לחה חגט, לשמו עשי׳ דל״ל מ״ש לדקדק ויש לה. וכתב דכ׳ אע״ג לשמה עבוד בעי לא גופא דבגט
 לשמו עבוד משמע לא לכס כתבו דגס ידיענן חיני׳ לשמה, עבוד בעי לא ואעפ״כ לה וכתב דכ׳ מגט כונחס נ׳ אלא לכס, כתבו

 הש״הז, אח לכס כתבו ועתה שנא׳ משלו לכתוב מצוה ס״ת לאדס שהניחו אע״פי דין נפקא בס״ת לכס מהאי וס״ל כרחב״ן, ולא
 מלכס בסנהדרין כת״ה ס״ל שחוס׳ ואפשר לשמו. לעבוד לכס ואיתר נפקא הש״הז אח מכתבו דההיא כ׳ ר״ן אבל כ״א, סנהדרין

 כמ״ש שותפות להתיר קאי בס״ת דלכס ואפשר כל( ד״ה ע״ב כ״ז הוכה )עתוס׳ לקהל הקדישה אס נפיק ולא שלהס שיהא נפקא
 אלשמו קאי אי אך בס״ת לכס דההיא לי קשי׳ באחת מיהו חוס׳. כמ״ש חמה לקיחה ולקחתם דכ׳ ה״ט ל״י דבלילב אע״ג לעיל,
לשמה דבעי לשמן( שלא שכ׳ אזכרות נ״ד ושס בעי לשמה כתיבה ח״ה )גטין ס״ל דכ״ע קאי, אכתיבה קאי, דאעבוד לר״ן מנ״ל

סנהדרין, כרש״י לשמו עבוד בעי לא ס״ת אפי׳ קצת לדעת כ׳ ח׳ מגלה והחאירי וצ״ע. קאי אכחב גט גבי לה וכתב וכן מה״ט
האי, רב שהביא החקילין דעת היא וזו אתי׳. כרשב״ג לשמן עבוד ח׳ ממומחה אלא נקחיס אין הפלין ע״ב מנחית רש״י ומ״ש

סיום ע״כ ב דרשב״ג. ת״ק על וסמכו מסתייע לא לס״ת רבים קלפיס לעבד אבל לעשות, לישראל דאפשר כיון מחמירין דבתפלין
 ובפ״ב בקודש סיני ב״ס ה׳ וסימן בר״אש, ג נטורנאי. ר׳ בשס הר״אש מביא ושתיהן ב׳, תשו׳ מתחיל ואח״כ האי לרב א׳ חשובה

 הכתב, לפי הכל צ״ת תורה משנה של וכתוכחות ע״ב, ישראל וכזקני ס', ישראל וכרבבות מ״ב, כחסעות טעס נתנו בשיטין דסופריס
 חי״ה, בד״ק אחד תג נריכות ויש כ״ט, מנחות ג״ץ שעטנ״ז ד ס׳. על להיסיך ולא מח״ח לפחות שלא סיפריס נהגו כ׳ והרחב״ס

 אלא מדקדק הי׳ שלא ז״ל ר״י בשס ע״ח בנוך וכ׳ האי. רב בשס רע״ד בב״י וכן תייג לא אס מפסל דלא כרמב״ם הגאון ודעת
 שנה ואס ה למעלה. מקוס לו יש אשכנזי מכ׳ המשונה ספרדי כ׳ שגס אחר אוחייח ת ובציר חי״ה, ובד״ק ג״ץ שעטנ״ז תגי על

 מזוזה בדיני דרנא במזוזה דוקא משמע ט שס. ח כ״טי מנחות וע׳ ק״ה שבח כפרש״י ז ג״ץ. שעטנ״ז ו ק״ו. שבת פסול
אתמר
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 א׳ וראש צדדים משני ראשין שני עליו שיש כיון אותיות מז׳ א אחת כל כראשי ראש כל זיונין, ג״ג הם האיך לידע אתה וצריך
 אותיות שאר תגי בו שאין ס״ת כ' והנגיד דתאגין. דיני לפרש עתידין אנו תפלין ובהל׳ כהוגן. זה הרי מעט אפי׳ למעלה יוציא
 וששאלתם ב. וסתומות כפתוח־ת בהם לשנות ואין קפדינן גץ שענט״ו תגי על אבל טפי, עדיף תגין בי׳ ודאית בו, לקרות מותר

 קטה ואיוה כלבים, מצואת ועור עור לכל צריך וכמה ובחורף, בק-ץ שוהה וכמה בסיד, שוהה וכמה בגויל, אצלנו עמלים ,איךד
 במים אותם שוהין צמרן שטשירין יבשים עורות עושין: כך עפצים? מטילים והאיך ימים וכמה קמח וכמה טשעורין אם טחטין אם
 הבור פי וסותטין מלח ומעט שעור בלא כלבים צואת מעט לתוכו ומטילין להם העשוי לבור אותם טטילין ואח״ב רכים, שיהיו כדי

 תופרו קרע יש ואם הקרע, מפני אותן ובודקין אותן ומוציאין יתעכלו, שלא כדי יותר ולא ימים ג׳ ובחורף א׳ יום בקיץ אותן ומשהין
 יפה אותם טוחנים או ושוהקין ג הרבה עפצים ומביאין חיים במים יפה אותן ומדיחץ המוכנים עצים של מלבן על אותן וטניחין
 למקום ומעדיף מים מעט עליהם ומזלף הצדדים טב' עליהם הללו העפיצים מן וטח בגדאד של ליטרא שליש עור לכל ונותנין
כדי בשמש וטעמידין העפצים יתר את טח ג׳ ופעם ביום פעמים ועור עור לכל כן ועושה הבשר, ממקום יותר עפצים השיער

תפלין עליו כותביו קלף מה כקלף דוכסוסטוס ד רב דאטר הא האי רב ׳וכ והותכן. אח״כ ומנפצם שיתיבשו עד ועוזבן שיתלבנו
 תרין דהוי עד ו לי׳ וקלף דיבש, עד לי׳ ומתח דשערי, וקמחא ה בתמרי דטעבדא מגלתא מייתינן איתי הכין אדוכסוסטוס, אף

גיסא והאי לשמה, בעפצי ט בשר טכלפי ה דמגלתא אפא דהוי לקלף ז ומבעי׳ לחורי', קלף וקאי ינקב, שלא וטזדהר פסקי
גיסא דהאי דטגלתא ואפא דתפלי. יב שלוחא דהיא יא בקבעא להו ומנח י הפרשיות בו וכורך דוכסוסטום נקרא דאיקלף אחרינא
 . . . . טו שיער במקום כותבין דוכסוסטוס על מזוזה יד ודאטרינן כתבינן, יג דיליה גוואי ומן שיער מקום הוא קלף ראיקרי
 שנקלף מקום שיער מקום מאי אלא קלף? בכלל השער ומקום קלף על תפלין הלט״ט והא הוא, דמגלתא אפא הכי דאי ממש,
 שכנגדו בפנים אלא גופא שיער במקום כותב אינו מהעור חיצון חלק שהוא ובקלף שיער, מקום כנגד כותב נמצא משם, הקלף

ודכסוסטום טז. בבשר שדבק מקום פנים בצד כותב אינו אבל לקלף, הדבק בצד חוץ לצד כותב ובדוכסוסטום לדוכסוסטום, הסמוך
ע״כ. קלף על אלא כותבין אין תפלין אבל ין למזוזה כשרים שניהם וקלף

ה׳ תורת תהי׳ למען ע׳ בין לזכרון דב׳ פסול דאמר מאן פסול, אטר וחד כשר אמר חד בפשתן שתפרו ספר יח אתטר
יט. איתקש לא להלכות בפיך, למותר איתקש כי כשר וט״ד מהלט״ט, בגידין תפירה צריכות ותפלין לתפלין, תורה איתקש בפיך

אטר . .
אשכול נחל

 לחה חחוה, ז׳ מאלה שבק״ש אות כל אס והשאלה ל״ב. מנסות כד׳ ממזוזה דסחורין ותפלין ס״ח דכ״ש כ׳ רע״ד ב״י אבל אתמר,
וע׳ וצ״ע. החשו׳ דברי חורין וכך אתמר במזוזה דוקא סושבין והיו במזוזה, הכתובות ק״ש פרשיות ב׳ על כונחס ע״כ בק״ש, דוקא

וכו׳ דעועפת ט״ט דשחע, וע׳ ש׳ דתפלין, ג״ץ שעטנ״ז רבא בשמושא דאחר הא ע״ביוהג״מיי י״א שאמר ברוך הביאו התרומה ס׳
 חקלוח, כחו שהן גדולין חתגין איירי רבא דשחושא אלא צריך, לא תפלין בפרשיות ג״ץ שעטנ״ז דשאר למימרא לאו תבין, ג׳ צריכות
ראשין ג׳ לו שיש שלאות נמק״י כפרש א הגאון. דבר סלה שמתנין ואפשר וכו׳. דעי״ן ראשין וב׳ דשי״ן, ן י ראש ג׳ בכל ומיירי

כתוב ע״ב ל״א מנסות בל״א גאללעפפעל ג כר״ח. פסול בדיעבד אף ב כן. נוהגין ואין תנין, נ׳ לזי״ן חניך ו׳ לעי״ן חנין ט׳
 חפלין כותבין אין מסקינן דהא דשחעתא, רישא נקט הגאון מהו. בסמוך ויבואר ע״ט שבת ד בעי״ן. ע״ט ובשבת באל״ף אפיץ
 ח״ב ברכות פלן דוך כמו חקוס בארמי דוך פרש ע״ט שבח ור״ת דוכסוסטוס. מאי לפרש אלא כאן רצה ולא אקלף, אלא

 ולא מעובד פרושד ביוני סוסטוס וליתא, דוכסוסטיס, נקרא לבשר הקרוב הסלק בעביו לשנים שנסלק עור והיינו בשר, ביון וסוסטוס
 שאינם זכר דקל של בתמרים אפשר ערוך, וכ״כ בתמרים שחעבדין עור ה בשר. מדי בלשון סוסטוס י״ד ב״ב בתוס׳ אבל בשר,

 תלתן תחרות דמעשרוח כפ״ד נתבשלו שלא אסרות פירות על כאן שכונתו או נסן, בערך כמ״ש וסריפין ומרים לאכילה ראויס
 ומעבד. צ״ל ז דוכסוסטוס. הפנים וסלק קלף, הוא האויר הרואה וסלק עורות לשני מבדיל עור של העובי׳ ו וחרדל.

 בקלף שכותבין הבשר לצד מעבדו ועתה עבוד שוס הי׳ לא עדין הבשר צד נגד שבקלף ט האויר. הרואה העור פני שהוא ח
 בקמיע. או בגבייהו צ״ל יא ח׳. לכתיבת כשר שאינו י כותב. לקלף הקרוב בצד דוכסוסטוס על שכותב מזוזה אבל הבשר, צד על
 שבח יד הבשר. שכנגד הפנימי בצדו יג בשילסא. מחלי ל״ה מנסות ע׳ בית ונקרא התפלין בו שמניסין עור והוא שילסא צ״ל יב

 ולא חפלין מהלמ״ח עליו שכותבין הקלף והוא חבסוץ הנראה הסלק )דזה חמש שיער במקום לאו צ״ל: טו ל״ב. ומנסות ע״ט
 ודעת ל״ב סי׳ עב״י לה דאפכי דאיכא משוס בשר, חקוס ומה שיער חקוס ומאי ד׳ ומאי קלף מאי לפרש מאריך טו מזוזה(.

 בדוכסוסטוס. מ׳ לכתסלה שכוחבין ורמב״ס כרי״ף לא ור״ן ר״ס כדעת הס ששוין ומשמע ע״ט שבת ין כהגאון. ורמב״ס ור״אש חוס׳
 בו דחשתמרת כשר דקלף דטעמא גויל, ה״נ כשר דקלף כיון ומסתברא ורמב״ס. כרי״ף למזוזה כשר נמי נויל אי הג׳ פרש ולא
 לימא מזוזה, לכתוב דוכסיסטוס שמע לכתוב כדי קלף החס חדאמר לדקדק ואין בו. דחשתמרת גויל כ״ש ע״ט שבת ר״מ כד׳
 שם(. לס״ת כשר נחי נקלף לגויל שעור שבת לענין נזכר שלא קשה מ״ח גויל. על מ׳ לכתוב רגילי דלא מזוזה, לכתוב כדי גויל נחי
גופא בתפלין בגידין תפירה אבל כ׳ דבפיך בתפלין בהדי׳ שנ׳ אתקש טהורה עור על לכתוב שצריך לענין פי׳ יט י״א. חכות יח

דבר לענין והיקש גז״ש דנין אין נמי אמרינן אי חהלכה, ק״ו דנין אין דנזיר דספ״ז בהא דפליגי אפשר מהלכה, אלא ידיענן לא
 נמי בס״ת שגידין נזכר פ״ק חגלה שבירושלמי תמצא ובסמוך יעקב. ובאר כריתות וס׳ קל״ב שבת ערש״י מהלכה שבא

מהלכה. שבא דבר לענין למדין אין נמי היקש י״ל שפיר וא״כ הלמ״מ( הוא ושס חתפלין שלחדנוה למה כוון לא )אס הלמ״ח
בהיקש דס״ל רש״י על הק״ל י״א מכוח דידן בחלמודא כדאי׳ חתפלין דילפינן פשתן פסול נמי בס״ח דקיי״לן למאי מיהו
 ללמוד, ממלמד אסרת ילפוחא חצינו לא שעדיין במקום למדין אין אמרינן היכא חרץ בי״ד ודודי מהלכה, ילפינן לא נחי וגז״ש

 סרה הושוה. לכל אחרינן שפיר בפיך מותר לענין לס״ת חפלין דהשוה הכא כגון דברים שני הכ׳ שהשוה חצינו כבר אס אמנם
 בפסח והקשה מפסח, במועדו במועדו מנז״ש ילפינן בתמיד שהותרה התהום טומאת רבא אחר פ״א פסחים פנ״ח קישי׳ בזה

 גופא



בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ח הרכות האשכול, ספר *
 שספרים אלא לת״וט ספרים בין אין ב נפי ואמרינן כותי׳. הלכתא ולית בכיתגא דתפירי חביבי דבי א לספרי הזינא רב אפר

 ונכתב דב׳ ספר נקראת מגלה ד נמי ואטרינן ג, שוין ווה זה הידים ולטמא בגידין לתופרן לענין הא ובו׳ לשון בכל נכתבין
 בה הטיל שאם כס״ת ממש הטורה שאינה לך לומר הפורים, אגרת דב׳ אגרת ונקראת פסולה, פשתן בחוטי תפדה שאם בספר,

 מטיל הייתי ר״יש אצל לומד כשהייתי ה ר״מ אמר פסולה. בפשתן שתפרה שס״ת מוכה חגי מכל בשרה, גידין הוטי ג׳
 והנגיד דבר. אמר לא ר״ע דמהפכא ברייתא ואיכא עלי, אסרה ר״ע אצל וכשבאתי דבר לי אמר ולא הדיו לתוך ו קנקנתום

 ואסור ובדיו. ספר על אשורית שיכתבנה עד יצא לא ז ובסיקרא בסס כתבה הדיו. לתוך קנקנתום מטילין אין בהבורו כ׳
 מגרם מ״ט הכתב מן שלא נכתבין ואידי אידי ט, שרטוט א״צ תפלין שרטוט צריכה מזוזה ח, הכתב מן שלא א׳ אות לכתוב
 אלמא תורה, של כאמתה שרטוט שצריכה מלמד ואמת שלו׳ דברי דב׳ שרטוט צריכה מגלה יא טדאמר רבואתא אמרו י. גריסן

 ונשיאים ומשה אלעזר תורה של אמתה מאן תורה, של באמתה שרטוט צריכה מגלה דאמד הא האי רב ואמר שרטוט. צ׳ ס״ת
 אע״פי וגו׳ ולפני משה לפני ותעמדנה ב״צ ותקרבנה דכתיב צלפהד בנות דברי היינו ועדה ונשיאים ואלעזר משה פי׳ יב ועדה
 פי׳ יג טרבואתא וחד שרטוט, צריכות ואסתר ושתי נשים דברי שהן אע״פי אסתר במגלת כך שרטוט צריכין נשים דברי שהם

 יד אמרינן הא ואמת שלו׳ דברי ל״ל אס״ת דאי ט״ש, עול אמונת עקר בו שיש קאי מזוזה על תורה של כאמתה שצ״ש מלמד
 בעי מזוזה נטי ואטרינן בדיו, הספר על כותב ואני כ׳ והתם אסתר ותבתב כתיבה, כתיבה אתי׳ ודיו וספר אשורית צריכה מגלה

כס״ת, פסולה בפשתן תפרה שאם ספר ואגרת, ספר נקראת מגלה רב אמר ותו טו, מס״ת כתיבה כתיבה אתי׳ ספר על כתיבה
אגרת

אשבול נהל

 צבור טומאת שדומה מפסח תמיד למדנו כבר מ״ש דע״י כיון נימא ולפמ״ש בגז״ש? אפי׳ מהלכה למדין אין ולרש״י הלכה גופא
 מולק שאין הלמ״מ על ימלק דר״ס דאא״ל היא, ובדותא מביבי, דבי לתפלי בנוססנו א י־׳ז. קדושין יוסף עגמות וע׳ בשארא ה״ג

 להלכות כמ״ד ס״ל דר״ס נימא אשכול לגרסת אבל בס״ת, אלא ול״פ בתפלין מודי כ״ע במכות כאן וגס וק״ס כ״ס שבת כד׳ עליה
 איירי. דמס״ח כוחי׳, הלכתא ולית מסיים ושפיר בס״ת פליגי דשס במכות דמביבי הך דמביא ומיושב לתפלין. ס״ח אתקש לא

 במדרש כד׳ שרטוט זה תלתלים קווצותיו בי׳ דכ׳ ספר דהיינו מביבי, דבי חילי דגרסי איכא עוד וכ׳ בריטב״א כן מצאתי שוב
 אע״ג ג י״ט. שם האשכול שמביא המאמרי׳ ויתר מ׳, מגלה ב מביבי. דבי לתילי מזינא א״ר קי״ז פסמיס מבר ומנאתי עכ״ל

 גידין, א״צ נמי חפלין פרושו שווין בגידין לתופרן לענין איפכא לפרש יש דמחני׳ דמכות האי להביא הוצרך דמגלה מתני׳ שמביא
 ורמב״ס רי״ף גידין. צריכין שניהס שוין, וזה זה בג׳ לתופרן פרוש ע״כ א״כ גידין דצריכין ל״פ כ״ע נתפלין דמכוח האי מביא להכי

 ילפינן במכות למ״ד לנר ערוך ס׳ קושי׳ ל״ק ס״ח על מפורשת הלח״ח כונתס ואס כירושלמי, הלמ״מ בגידין ס״ח חפירת כ׳
 אף מיהו מהלמ״מ. אלא מתפלין לאו נמי גידין נימא וגירוש׳ כסדרן, שנא בס״ת דפסיל נמי מנייהו לילף גידין לענין מחפלין ס״ח
 אפי׳ ס׳, גטין כד׳ הוי כסדרן לא נמי משה שב׳ דס״ח ל״ק, נמי הלמ״ח הוי ובתפלין במכות כד׳ בהיקש מתפלץ דילפינן נאמר אס

 נכתבו דלא בגטין החום׳ ופרוש ורשב״א, ר״שי כמ״ש בתורה שנסדרו לאמריס קודס נכתבו פרשיות דס׳ מודה גחנה מחומה לח״ד
 אלא •נאמר בסיני הנשה גיד את ב״י יאכלו לא ע״כ כרבנן צ״ט מולין קיי״לן דהא להלכה, אינה ודאי נתנה מחומה למ״ד היינו

 וכמ״ש ז׳ מגיגה פ״ס שבת כד׳ מ״ת עד מבראשית שהוא הברית ספר לפניהם משה קרא מ״ת וקודם מ״ח, לאמר במקומו שנכתב
 רפ״ז כד׳ אשורית וא״צ לשון בכל נסחבים ספרים קיי״לן הרי י״ל ועוד יאכלו. לא ע״כ במקומו גכחב ח״ת ואמר במומש, רש״י

 הותר דלא בהוייחן והיו בהן שג׳ ת״ומ מדין התורה הוציאו א״כ ביונית, מותר עכ״פ ולרשב״ג לשון בעי״ן שנכתב היטב באר דסיטה
 כמשמע יהא בהויחס מוהי׳ נמי דנפיק כסדרן לעגין לא נמי ממילא כתיבה, לענין בהויחן והיו בכגל לאו דס״ת וכיון אשורית, אלא

 הלמ״מ י״ט, מגלה למגלה, אף פסיל בו למוד לכתוב ויטריאל, והוא בל״ר כך ו י״ג. ערובין ה י״ט. מגלה ד י״ז. ממגלה
 כן ל״נ ומחום׳ בערובין, כר״מ הוא דשמור ר״הפ מכשירין עפציס של בדיו קנקנחוס ערב אס אבל ברחב״ס, וכן בדיו סת״ס לכתוב

 סיקרא אוריפיגמענטא, פר״שי סמא י״מ מגלה ז שמביא. הנגיד דעת וכן אדרימנט אלא התירו ולא מולק ר״יש או דר״ע כיון
 כך ואנוהו אלי זה שייך ואין נראה הכתב )שאין רמב״ס ממופיס שהס מפני ט שם. ובמגלה, בס״ח ה דיו. דבעינן אדוס, נבע

 תיבות ג׳ רק לכתוב רצה אס מ״מ ו', גטין שרטוט, בלא ק׳ מכתבי תיבות ד׳ כותבין דאין אע״ג ע״ב( ל״ב מנמות מתום׳ נ״ל
 הכא ואיירי פסיקי/ לכתיבת די עליונה שורה שרטוט שאס רבנו מביא ולקמן ס״ח, מהל׳ ספ״ז כ״מ שרטוט, בלא כותב בשיטה
 ס״ח על דקאי וכפרש״י י״ו מגלה יא ל״ב. ומנמות שס י שרטוט. בלא מותר אמרות ושורות עליונה שורה פ״ופ בכל דשרטט
 וכו׳ במטלית וחולין בשער וכורכין .בקנה ן רגלי ומס בדיו בעורות כוחבין הלח״מ ה״ט: דמגלה פ״ק ירוש׳ הביאו ורי״ף ורמנ״ס

 לא ותפלין מסרגלין נמי דקאמר ח׳, עג קאי הכל ול״ל קאי, אתפלין בשער כורכין דמ״ש קחני לג־דין ונ״ל קאי, מס״ת נמק״י וכ׳
 אלא זה שמין קדש, כ׳ תיבות ד׳ בכל שרטוט שנריכה בסמוך כמ״ש בת׳ ראשונה אשיטה דקאי לומר שייך )ואין שרטוט בעי

 ואמת, שלו׳ בדברי צ׳ בנות רמזו איך תימה יב קאי. למוד אתפלין שירוש׳ ק״הע דברי נראין לא לכך ו׳( גטין כדמוכמ מדרבנן
 שלו׳ דברי וגו׳ ספרים וישנס פרשתי הפורים אגרת )בספרי צ׳ בנות והיינו ואמהות אס מלשון יאמרו לאמוחס כמו אמת דרש אולי

סכמי׳ נתנו פרש״י הכניסה ליוס מקדימים שכפרים טובא זמנים מגלה בריש ודרשו בזמניהם, הפורי׳ ימי, אח לקיים ואמת
לעשות לב״ד וביאחס בי״ד עוד למזור להטרימס שלא למשפט יושבי׳ שב״ד לעיר יבואו שבלא״ה בה׳ או בב׳ לקרותה לכפרים רשות

 שס שבאו מאמר בב״וה לקרות רבנן אקילו להכי פרש ור״ן שלו׳, ומשפט אמת שנ׳ לבצוע מצוה ו׳ סנהדרין כדא׳ ביניהם שלו׳
 כד׳ אמת שנקראה ק״הת ומ׳ כפרש״י, שלו׳ עניני מ׳ ואחת שלו׳ דברי וגר ספרים וישלח וזהו אחתייס טעמים וב׳ ק״הח, לשמוע
י״ט. מגלה יד וער״אש. נ״ב מנסות ר״ת יג בב״וה(. להקדים בזמניהם איהפ״ה לקיים רשות נתן הר״ן, כפרש קנה אחת

מספר יליף ולא דברוך מספר ספר דבעיא י״ט במגלה דילפינן והא ספר. על אחה״ה לו מוכתב חוס׳ וכפי׳ ל״ד מנאות טו

דהירה



4! בו. לקרות בץ עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר

מגלה לילף שרטוט בעי ס״ת ואי א, וכתיבה ספר דקרי׳ טם״ת לטילף דאיכא אלמא כשרה, גידין חוטי ג׳ בה הטיל שאם אגרת
 בגידין לתפור כולה צריך דלא התם אמר נטי תפירה דגבי שרטוט, בעיא דכולה ידיענן לא ספר טדקריא להשיב ויש מיני׳.

יתרה דקדושתה ס״ת דוקא נטי והו״א אינשי. טשרטטי לא דאגרת שרי שרטוט בלא מקצתה הו״א וה״ג אגרת, נמי לה טדקריא
נטי ב ובסופרים שרטוט. בעו דלא לתפלין לדמותה טפי מסתבר והוי במזווה טשא״ב שרטוט, צריכה הרבה אזכרות בה ויש
 להלן ונאמר ואמת שלו׳ דברי כ׳ לעור ר׳ בשם ר״א ג בירוש׳ וכן ספר דנקראת תורה של כאמתה שרטוט צריכה מגלה תני׳

 העוסק כל ד דר״יו קמי׳ דתני אמור, בכ"הב קנה אמת וקרא סירטוט, וצריכה תורה של כאמתה היא הרי תמכור אל קנה אמת
 שרטוט. בעי ס״ת אלטא קנה, אמת דב׳ תורה זו אמת ג״ח, זו חסד עון יכופר ואמת בחסד דב׳ כ״ע לו טוחלין ובג״ח בתורה

 ח דתנן והא ז. פסולה מסורגלת שאינה יריעה וכל בדיו, וכותבין ו בקנה שמסרגלין הלמ״ט ס״ת גבי ה בסופרים מצאנו ותו
 התירו לא ספרי׳ אף רשבג״א אשורית, אלא נכתבין אין ת״וט לשון, בכל נכתבין שספרים אלא ומזווות, לתפלין ספרים בין אין

דר' משום טומאה עליהם גזרו יום אותו ספר מחמת הבאות ידים י בשבת גרסינן ט . . כרשב״ג הלכה ואר״יו יונית, אלא
שידים מפני ספר, מ׳ שלא ובין ספר מ' באות בין ידים על ט׳ גזרו ואח״ב יא, ערום נקבר ערום ס״ת האוחז דאמר פרנך

אינה אסתר נאמר אי האי מרב ואתשל יג. הידים מטמא אסתר וט׳ ת״וט אפי׳ קדש כתבי וכל יב, הן עסקניות
 הלכתא דלית הוא בדין אלא בתרומה, ידים טומאת השתא אית מי לכון, אצטריך הלכתא למאי והשיב יד, הידים מטמאה
דלית האי רב דפרש מה ק׳. כתבי בהדי לה חושבין ישראל וכל טו משנה כסתם והלכה אתוקם דכיחידאי כשמואל
 דאי אצטריך, לעולם השתא, ידים טומאת דליכא כיון הלכה, חך אצטריך למאי שב׳ טה אבל שפיר, כשמואל הלכתא

 אמר והכי ין. קדושה בה ונוהגין קדש כ׳ כשאר ערום לאחזה ואסור טן הדליקה מפני אותה מצילין ידים מטמא אסתר ט׳
 משום חדש בו ליקח ישן ס״ת טוכרין אין כס״ת. הידים ודמטמאין ערום לאחזן אסור קודש כ׳ כל גאון ראי הו נ רב

 אע״פי ס״ת אדם ימכר לא לעולם כא ת״ר כ. עבדינן ולקולא! אפשטא ולא בעיא יט לאפרוקי ומונח כתוב ואי יח פשיעותא
מצא כב. לעולם ברכה סימן רואה אינו בתו או ס״ת ומוכר יאכל מה לו אין אפי׳ רשב״ג אמר ע״כ יתר לו, צריך שאין

ספרים
אשכול נחל

 ס״א. ה ה׳. ברכות ד פ״ק. מגלה ג במע״מ. ע״ז והעיר פי״ג ב י״ע. מגלה א ע״א. בברוך, דכחיב דיו משוס דחורה,
 משוס אלא שרעוע א״צ ס״ת אומר שהוא ר״ת לפני הי׳ לא שמסרגלין הלמ״מ הרישא וגס מצאתי. לא הסיפא ן משרעין. ו

 פסול י״ל הטעמים ומאלה שירטוט, בלא תיבות ג׳ כיתבין דאין ראשונה שיעה על מסרגלין דסופרין האי ופרש ואנוהו אלי זה
 כתיבה כתיבה מגז״ש ס״ח, ממנה ללמוד יש ודאי שרעוע בעי׳ מזוזה אי אר״ת תוס׳ שהקשו ומה הלמ״מ. בזה אין אבל מדרבנן

 ל״ב, מנחות הלמ״מ, במזוזה שרעוע לתרץ יש ממזוזה, ס״ת ה״ה מס״ח, כ׳ כתיבה פסולה־דאתי׳ כאגרת שכ׳ מזוזה דילפינן כמו
 הלמ״מ גופא בס״ת כירושלמי ס״ל י״א במכות מתפלין לס״ת גידין דילפינן והא לעיל, כמ״ש וגז״ש בהיקש אפי׳ מהלכה למדין ואין

 וקשה שרעוע, בעי׳ לא ורי״א הלמ״מ במזוזה שרעוע אמר חד שס ובמנחות שבתפלין. מהלכה כלל ילפינן ולא בגידין שתופר
 גבי הלמ״מ שרעוע עקר ירושלמי ע״פי הרמנ״ס למ״ש וניחא ה״מ(, שישבתי בצופה )ע׳ פלוגתא ליכא בהלמ״מ דרמב״ס לכללא
 כדעת הלמ״מ מ״ש גז״ש ע״י ילפיקאפי׳ דלא ס״ל בעי׳, לא ומ״ד מהלמ״מ, ידעינן שלגבי׳ דיליףמ׳מס״ת היינו הלמ״מ ומ״ד ס"ת,
 ואי לשרעע. יוכל נמי יונית שרעוע, צריכה ס״ת הלמ״מ דאמר מהא אי לי׳, מ״ק ול״י חסר. הספר ט ח׳. מגלה ח רש״י.

 דחשיב י״ל ועוד ת״ומ, חומרות אלא חשב דלא י״ל הכי? חשיב ולא שרי ובח״ומ הכתב מן שלא לכתוב אסור חורה מ״ש על קאי
 נקברערוס, מעפחת בלא האוחזו יא י״ד. ידך למזוזה. תפלין שוין לא ובשרעוע תלי', בגברא וזה והפרשיות הספר שבגוף מה
 לתרומה. וגנאי בבשרו ענופת במקוס ניגעיס יב קריאה. שכר לו אין לקרות כך אוחזו אס מצוה מאותה ערוס בגמ׳ ופי׳
 שבח קודש כ׳ כשאר טז באסתר. ולא בקהלת במשנה מדפליגי שס דגת׳ דיוקא טו סס. כשמואל יד ח׳. מגלה פ״ב ידיס יג

 סי׳ מג״א דברי שכניס נ׳ מזה כ״ה. מ״ק עלי׳ שהיא מטה על לישב ואסור צ״ח ערובין קדש כ׳ מזרקין שאין כגון ין קט״ו.
 סרי דעתי׳ אסח ולא ידיו בנטל מרדכי שהביא אראבי״ה בזה לסמוך יש דמ״מ ונ״ל כא״ר. ולא ערוס מגלה לאחוז אסור קמ״ז

 כל לגאונים דפשיטא תראה גס ו׳( )נדה בש״הד עליו לסמוך אליעזר ר׳ כדאי במגלה עלי׳, פליגי כ״ע ס״ת דלענין אע״ג לאחוז,
 בתוך שנוגע מי אדס בחיי וראיתי ס״ח. דוקא דס״ל כנו״בי ולא י״ד, שבת תוס׳ כמ״ש ערוס לאחוז אסור א״הי שמטמא כ״ק

 ואשכול האי שרב תראה וכאן פוסקי׳. הביאו שלא ותמה לתרומה שניות כשידיס בחולין דגזרו כיון נטילה, צריך קדש בכ׳ הסעודה
 משוס בחולין התקנה עקר כ׳ ק״ו חולין דר״שי דמי, לא ואמת האידנא. דיס י טומאת לענין נ״מ דליכא דאחרי הכי, ס״ל לא

 ונגע ידיו נעל אבל הן, שעסקניות ידיס סתס והיינו תרומה, בהס לאכול שמאוס דבר מכל ידיס לעהר גזרו לכך תרומה סרך
 מטמא הספר אמרו תרומה אצל יניחוס שלא ריס הספ לטובת אבל לתרומה, גנאי דאין מותר לתרומה אף הדין מצד בספר

 מטמא שספר ג׳ שכבר כיון אבל בספר, שנגעו ידיס טמאו לא לחוד פרנך ר׳ )משוס ידיס מטמא הספר אמרו ואח״כ התרומה׳
 למאן ואף י״א, סי' יעקב בשב וכן רמב״ס בשס דידיס פ״ג ותי״ט חוס׳ כמ״ש ידיס יטמא שספר נמי ג׳ הספרים, לטובת חרומה

 תרומה מטמא ספר לומר שהוצרכו מ׳ אלא אמרו, תרומה משוס ולאו תרומה( משוס כ״ק שאר מ״מ מר״פ, ידים מטמא ס״ת דס״ל
 ספרים, תקנת משוס ולא תרומה סרך משוס עקרו לחולין נט״י אבל ידים, מטמא הספר לומר גס הוצרכו הספרים תקנח משוס

 תרומה, סרך כאן שאין למגזר ליכא בחולין א״כ ספרים, אצל חולין נוחנין דאין בשבת רש״י כמ״ש לספרים קלקול אתי לא דבחולין
 אלא וא״צ ומונח כבר שכתוב יט .כ״ז מגלה חדש, יקח לא דלמא יח .ליחא תרומה סרך מר״פ, אסור ערום בס״ת שנגיעה ואף
 מפרש שאשכול תראה גס זו. בקולא יחיד הר״מ שחשבו ופרישה כש״ך ולא ר״ע סי׳ ב״י שהביא מנוח כה״ר כ דמיס. ליחן
 פרש״י כב שם. מגלה כא בכ״מ'. כדרכו מביאו הי׳ חולק שרי״ף סבר דאי לפשיעוחא, חשש אין אס למכור שיוכל כטו״ז רי״ף דברי

רש?ג״א שקלים סיף ירושלמי כד׳ מוקד ודאי הדחק ע״פי לו אין אס אבל הדחק, ע״פי לו שיש אלא שנו ולא הדמים• מאותן
מוכר 6 ח״כ
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 רשאי השואל אין נטי טידי כל ס״ת ארי׳ טאי ב, לאחר ישאילנו לא טחברו ם״ת והשואל יום לל׳ אחד בהן קורא א כפרים

ד. ספריו דטפסיד לי׳ ניחא לא דהכא קט״לן במטונו מצוה לטיעבד לאינש ניחא ג סד״א איצטריך, ס״ת להשאיל?
סתטא ס״ת הכותב ישראל אבל ז יגנו גוי כתבו הלכך ו. לשמו כתיבה שכן כל ה בעינן לשטו עבוד דקיי״לן כיון

 ישראל. תורת קדושת לשם כותב הנני לכתוב כשמתחיל הסופר שאומר המנהג אבל ח לשטן סתטא בזבחים כד׳ כותב לשמו
כתובין שבו אזכרות שאין ס״ת כל אי׳ הנזקין דבפ׳ השם, קדושת לשם כותב הנני וא׳ א׳ בכל לומר צריך אזכרות כשכותב ודאי

דלא אלטא אפסל. בלא״ה לא דאי מאזכרות לבר לשמו הכל שנכתב אתטר ודאי דינא והאי ט ופסול כלום שוה אינו לשמן
 כדאטרן כשר הכל מ״ט מידי אטר לא כתיבה דבתחלת למימר איכא מיהו התורה, לקדושת שכותב בתחלה אמר כי לאזכרות מהני

 כותב הריני אמר הכתיבה בתחלת אם אבל פסול. אמר לא אי ובכה״ג לשטן, דכותב לטיטר צריך באזכרות אבל לשמו, דסתטא
 דלקולא בו קורין גוי ביד נמצא י. מפסל לא שטות לקדש אח״כ ושכח שבו הקדושי׳ שטות כל ולקדושת ס״ת קדושת לשם

 עולם, תקון מפני דמיהן על יותר יג הגוים מן סת״ם לוקחין אין יב. יגנו טין ביד נמצא ישרף מין כתבו יא בתרא כלישנא עבדינן
 אס חולקין כריכות בשתי אבל טו רוצים ששניהם אע״פי קודש כתבי חולקין ואין ... יד ומעלים לוקחין, דטיהם בכדי הא

 יחלקו, לא רוצים ששניהם אע״פי ק׳ בכתבי יז בירושלמי טז אגוד או גוד דינא אית רוצה אינו וא׳ רוצה א׳ ואם רוצים, שניהם
 עמוד לו ועושה יט לאמצעיתו וס״ת לתחלתם נגללים הספרים כל יח. חולקין ותלים תלים אבל וד״הי, תלים כגון הושעי׳ א״ר

אלא שנו ולא כלי, בתוך כלי יניחם או שיוציאם עד מ׳ לשמש אסור תפילין או ם״ת בו שיש בית כ תניא אילך. ועמוד אילך
שהניחם

אשכול נחל

 שיהא שא״ר ב יתעפשו. שלא כדי יוס לל׳ א׳ בהם וקורא כ״ע ב״מ א חייו. כדי כ״ש וללמוד, אשה לישא ס״ח אדס מוכר
 שחיבה אף הבדיקה על ממון להוציא צריך השוכר אש אמרינן בפסחים דוקא ד נ״ח. בכורות ד׳ פסחים ג אחר. ביד פקדונו

 עוד ואפשר חרובה. הפסד ספריו קורע האחר אס חבל יו״ד( ס״ק י״ד )מג״א הוא מועט דהפסד לשוכר ניחא המשכיר טל
 בלא״ה בדיקה שכר לשוכר להחזיר המשכיר צריך בבדיקה שגס חל״ז ולרמ״א מממונו. יוסר מדקדק מהס לומד שהוא ספריס על

 ח״ה דבכורוח ופ״ט דשקליס שבפ״ג רע״ב דעת שכן ונ׳ הה״מ. וכ״כ לי׳ ניחא אחרינן לא קייס הפסד דאיכא היכא דכל לק״מ,
 שאין בדבר בממונו מצוה למיעבד דניחא ומעשרין ז״הג עד שחטו לא אפ״ה מעשר, בלא הגורן זמן קודס לשחוט דמותר אע״ג כ׳

 אחרו לח ובבכורות כלום חסר לא מ״ש ועוד ואלי׳? אימורין להקטיר דצריך לי׳ חסר דודאי תמיהות ב' חי״ט וחמה כלום, ססר
 ובמוקדשים לכהן ל״וק זרוע ליתן צריך הי׳ לחולין שחטו אס זצ״ל אדלר הגר״ג תרץ א׳ ולקושי׳ שהפסיד? אף משמע בממוני/ נלל״ח

 כל בב״מ הש״ס וכפשטות כהה״ח ס״ל הרע״ב אומר אני ב׳ ולקושי׳ בזל״וק. נוטל באימורין שחסר מה א״כ פ״י, חולין כד׳ פ׳
 כתיבה בעינן לשמו עבוד ע״ב מ״ה גטין חדפריך ו• נ״ד. גטין ה כלום. חסר שאינו מפרש לכך לי/ ניחא לא דמפסיד היכא
 כתיבה בהו דכתיבו וס״ת למזוזה אתקש דת' משוס ואי נתפלין לשמו עבוד מנ״ל הקשו ע״ב מ״ב מנחות ומום׳ בעינן? לא לשמו

 בגט ונ״ל לשמה? עשיה א״צ עצמו גט מסוטה( או משנה את לו מוכתב דיליף כתבו )שם מגט כתיבה כתיבה ל״ד לעיל וילפינן
 עור על דוקא שצריך ותפלין ס״ת אבל י״ג, גטין דברים, לספירת אתא דספר פרה קרן על אפי׳ כותב מה על רחמנא קפיד לא

 הלח״ח וגם מס״ת כתיבה כתיבה ילפינן ומזוזה י״א, מכות מתפלץ, ילפינן וס״ת ק״ח, שבח בפיך, ח״ה תהי' מלמען טהורה
 שהקפידה כמו עליו שנכתב הגוף יהי׳ ענין מאיזה חורה הקפידה א״כ ע״ט, שבת גויל, על ס״ת דוכסוסטוס על מ׳ קלף, על חפלין

 ומינה מינה דון ס״ל ור״א ור״מ יהושע, ר׳ ס״ל וכן באתרי׳ ואוקי חינה דון לרבנן ס״ל ק״כ וחולין ל״א ובשבועות הכתב. על
 ממילא נכתב, ע״מ הקפידה לא ובגט לשמו, צריך בגט חורה שהקפידה תה כל מגט למדנו א״כ כרבנן, דקיי״לן נזיר סוף ועתי״ט

 בגטין דרשב״ג ח״ק אבל לשמו עבוד דצריך מגט למדנו ממילא נכתבים, ע״מ הקפידה נסת״ם אבל בכתיבה, אלא לשמו צריך אין
 דנלא״ה מ״ה גטין עתוס׳ לשמו כתבו אפי׳ ו .סח״ס ה״ה לשמו ענוד א״צ גט מה ואמרינן וחינה מינה דון ור״א כר״מ ס״ל מ״ה
 לדידן אבל כשר לשמו כ׳ לי־־״מ דס״ל לרש״י וניחא לשרוף אסור גוי כתבו מכ״הפ ומשמע סח״ס בכתיבת אינו בקשירה שאינו דכל פסול

 גטין ט ע״ב. ב׳ זבחים ח .46 דף לקחן ע׳ לשם. שכיון כיון לשרפן גנאי ח״ח להכשירן לשמו מ״ש אהני דלא אף וצ״ל קשה.
 ולייתי ליגנבו דלא יג מצאו. אס כתבו אס ספק יב כתבו. ישראל דאחרינן ברמנ״ס וכן שס יא רע״ו. וט״ז עש״ך י נ״ד.

 אע״ג ע״ב, י״ג ב״ב טו מת״ומ. טפי מוסיף ודאי בס״ת ועתוס׳ דינר, חצי איסתרא, עד קצת בדמיהם וחעלין צ״ל יד טפי.
 שתיהן אתה קנה אומר טו חוס׳. טפי בזיון איכא חלקה ע״י מנביאים, חורה ומפריד חותך לחתוך בא אס .36 לעיל דאמרינן

 צריך א׳ שכל כיון גוד, אחרינן לא לזה וחלק לזה חלק לחלק לענין היינו אגוד, או גוד דינא לית בגת׳ ומ״ש שתיהן, אקנה אני אן
 הרי״ף. וכ״כ אגוד או גוד אחרינן שתיהן ליקח צו שאפשר אקח, אני או בדמים שתיהן קח כשאומר אבל לנביאים, וגס לתורה

 וקורץ באין ואלו באלה וקורץ באין חולקין שאץ שמתוך חולקין אין ותלים חלים אפי׳ עוקבא א״ר ומסיים יח דנ״׳ב. ספ״ק ת
 רצו בלא נמי ומיירי א/ בכרך ל״ש ותלים דתליס כריכות, בב׳ איירי ודאי וזה חולקין( שאין כיון ביחדו שמחועדין מרדכי )פ׳ באלה

 חלים אבל וד״הי תלי׳ כגון ברישא הושעי׳ ר׳ חי׳ש וא״כ אחד, לכל תלים אלא צריכי לא דשניהם דחוחר פשיטא רצו דאי לחלוק,
 המשך אין לפ״ז אך חולקי/ וד״הי חלים אפי׳ אמרנו כנר נרצו, דאי רצו, בלא נמי ומיירי כריכות, בב׳ נמי מיירי סולקין וחלים

 יחלקו׳ ותלי׳ ותלי׳ יחלקו לא נחי ברוציס דמשמע וד״הי תלי׳ כגון הושעי׳ וא״ר יחלקו לא רוצים שניהם אף ק׳ ובכתבי לנרייחא:
 ל״י, רוצים כשניהם אף דברייתא לדחוק צריכין וע״כ אחמהה? כריכות, בב׳ הס שודאי אף כשרצו ל״י ותלים תלים אפי׳ פליג ור״ע
 חלים הושעי׳ ר׳ וקאחר בבבלי, כדחוקי רצי, כשלא לא אבל כשרצו, מולקין כריכות בב׳ אבל וד״הי, תלים א׳ בכרך ודאי מיירי
 דכחו בעיני, זר בירוש׳ משה פני ופרש הושעי׳. כר׳ האשכול ופסק א״ח, ס״ל ור״ע רצו, כשלא אף חולקץ כריכות( )בב׳ וחלים
 ברכות כ י״ר. ב״ב יט קע״ג. ח״ח וסמ״ע במלחמות ועי׳ תלים. ס׳ חלקי ה׳ חולקין אי׳ כך א/ בכרך וד״הי תלי׳ חולקין שאין



43 בו. לקרות בץ עשיתו בין ם״ת הלכות האשכול, ספר

 דמי. כלי בתוך ככלי א אקטטרא ץ גלים אבל דמי, א׳ ככלי טאגי יו״ד אפי׳ בכליין הניחם אבל בליין, שאין בכלי שהניחם
 רב ואמר שרי. לא לי׳ אית אבל אחרינא, ביתא לי׳ דלית היכא וה״ט י״ט. גבוה מחיצה לה לעשות ב צריך ס״ח ארי״בל

 וטצוה הכי, בהו אתנו לא וכתובים נביאים וכ״ש ם״ת מקרי דלא ג חומשים אבל בצבור, בו לקרות שראוי בס״ת היינו האי
 ה ת״ר ד. . . בהו הוו דלא אפשר אי דרבנן גוואי ובי כלי, בתוך כלי ול״צ לכסותם מקום להו לשוי או לאפוקינהו ט״הט

 בויון׳ מנהג שוה ו ס״ת אדם ישמוט לא בזיון, מנהג בו שנוהג מפני בשטרות, שקורא במו וקורא בו ומטייל ס״ת יאחו לא
 לא בס״ת שקורא בוטן בויון. ט׳ שזה עליו, וידרום לגופו ירכותיו בין יניחנו ולא עליו אציליו ויניח ארככותיו על יניחנו לא

 לא בתורה הקורא צרכו. כל ומתקן פותח להגיה והפותח דפין. ג׳ אלא יפתח לא ז שנים ואפי׳ דפין מג׳ יותר הימנו יפתח
 אלא ורואה י מקבל אינו ט לדבר צריך שהוא ובוטן וקורא ויראה באימה אוחוו אלא וקורא, ח וספסל מטה ע״ג יניחנו
 המטה במקום עליו מונח וס״ת הספד לו לעשות מהו שטת חשוב אדם האי רב אתשל דפין. ג׳ אלא פותח ואינו ורואה פותח
 כ/ בחוקי׳ בטותו, לו עשו גדול וכבוד יא כדתני׳ בדורו ויחיד בתורה וגדול חסיד לאדם כן לעשות והתיר עליו, פרשו וסדין

 שיצאו במותו לו עשו ג׳ וכבוד אידך ותני׳ יב, ל׳ אמר וחד ו׳, אמר וחד ג׳, אמר חד ורבנן ר״נ פליגי קברו, על ישיבה שהושיבו
 ואטרו טטתו, על ם״ת שהניחו אלא יד כן עשו אחאב לפני הלא נחמי׳ ר׳ א״ל דר״י׳ בקבורתו, יג כתף חלוצי אלף ל׳יו לפניו
 טניחנא, לא אנוחי רבא, גברא טקטי ס״ח טפיקנא אפוקי הכי, עבדינן נטי האידנא התם ואמרינן בוה. שכתוב מה זה קיים

 דלא עדיף טפי מ״ט טו, אטרינן לא לאחרים למד אמרינן, נטי קיים אטר ור״יו אמרינן, לא קיים מנחינן, נטי אנוחי ואב״א
 דאטר לי׳ ליעבד השתא ס״ל לא דבחייה טלתא ואר״ח אפורי׳, ס״ח לאתובי רבנן סבר נפשי׳ נח כי טז הונא דרב הכי, לטיעבר

 על לישב אסור קסבר אלטא עלה, ס״ת ואותיב ין אארעא כדא וכף עלה, ס״ת והוה אפוריה לטיתב דבעי לר״ה חזיתא אנא ר״ח
 להבי .לי׳ נעביד אנן ס״ל לא דרבי׳ טלתא ואר״יצ ע״ט, ס״ח לאתובי סברו דר״ח נפשי׳ נח כי התם ואטרינן עלי׳, שס״ת המטה
 שישנה טי והוכיחו יח, לו ודומה בתיבה עומד אלא מוטל ס״ת יהא אל במקומו, ויחיד גדול לחכם נעשה ואם מזה, נמנעו זקנינו

 אלא כ מותר נטי שלם וחומש מותר, להשלים דעתו ואם להתלמד לתינוק מגלה כותבין דאין יט כרבה הלכתא — עכ״ל. בכך
 לה׳ לעשות עת משום טעטא לן חוי להתלמד, לתינוק מגלה לכתוב מותר כ' והגר״יצ צבור. כבוד ט׳ בצבור בו קורץ שאין

 יוסף ורב רבה דאסרי כא אפטרתא ספר לענין ודאי לן, ברירא לא מ״ט שלם. חומש להם מצוי ולא לעניים הדחק דשעת
 ועוד הנביאים, כל לכתוב צבור כל ביד יכולת דאין לה׳, לעשות עת טשום שרי אפשר דלא כיון בגט׳ טסייטי לכתוב נתן דלא

מציגו לא לחתלטד לתינוק שבתורה פרשה לכתוב אבל כב דרבנן תקנתא מגלה מגלה לכתוב אסורן תחלת נביאים של דספרן
היתר

אשכול נחל

 וה״ג ורמב״ם כר״אש סבר שרבט משמע עושה, שגרס כרי״ף ולא גרס צריך ב הוא. כליין לאו וגליחא ספרים של ארגז א כ״ה.
 צ״ל: אולי ד בחומשין. מסמירין כ״ו שס מוס׳ ג במסיצה. אלא כלי תוך בכלי סגי לא בס״ת אריב״ל יו״ל: חפלין נהל׳

 מנסות כ״ה, מ״ק צ״ס׳ ערובין י״ס, ברכות פ״ג, מסופרי׳ לקומיס אלה מאמרים ה בכסוי. להקל ים לכן וסדר סדר בכל ספרים
 במ״ם גרסתנו ז כבוד. דרך עלי׳ תיק יתן איפכא אלא התיק, אל מסיקו יחסבנה פי׳ ויסלצנה, סיקו מתוך גרס במ״ס ו ל״ב.
 בה״ג וכן אשכול לגרסת אבל קרואים, לז׳ ולא ביסידות א׳, בדף קורץ י׳ וי״ג באסד. קוראין אבל דפין מג׳ פסות בתורה פוחסין אין
 במטה דוקא וצ״ל בה״ג, כן ח צ״ע. יפתס לא שנים אפי׳ ומ״ש הפ׳. הביאו ולא ד׳ לפתוס שאסור סדש דין סופרים חקון ה׳

 מן בא׳ והיינו בדבר לעיין פי׳ ט ל״ב. מנסות כד׳ עלי׳ שס״ת ע״מ שישב בר״א מעשה עלה דמייתי ממ״ם וכ״מ עליה שיושב
 כלים מקפלין אין כענין מקפל צ״ל י ג׳. פט״ו, מ״ס לו ודומה בו ורואה מביט לדבר $ריך אס ע״ב קט״ז שבת וכן הפסוקי',

 לקמן מ״ש הביא ולא דב״ב, ספ״ק זו גמ׳ הרי״ף מביא ע״כ יב י״ו. נ״ק יא הוא. ובזיון היריעה דוסק שקפלו שע״י קי״ג, שבת
 כמ״ש ולאסריו לפניו כמותו הי׳ דלא לסזקי׳ שעשו והא ל״ב, מנסות כר״יו ולא דאסור, כ״ה במ״ק שפסק מפני ע״מ ס״ח הניסו

 והאידנא מקיים דעדיף למד אמרו בסזקי׳ פרש״י טו י״ז. ב״ק עתוס׳ יד הכתף. שנראה עד בגדיהם שקרעו יג י״ס. ב׳ במלכים
 סזקי׳ בימי צ״ד סנהדרין שאמרו בעולם יסיד סזקי׳ הי׳ דבלמד ונ׳ בדבר? יש פ׳ משא וכי וקשה עכ״ל סזקי׳ של כבודו משום לא

 כ״ה. מ״ק טז כ״הת. לאסרי׳ לחד לבדו הוא לכן וט׳, טומאה בהל׳ בקיאין הי׳ שלא וחנוק אשה מצאו ולא ב״ש עד מדן בדקו
 הארון על והתיבה הס״ח יניסו שבתיבה פי׳ יח למטה. צריך הי׳ כי עלי׳ ס״ת להניס שיכול כדי שולי׳ על פחוסה סביח כפף ין

 וכ״מ סומשין, ד׳ להשלים דעתו אין אפי׳ כ הר״אש. כמ״ש לעשות עת משוס שרי לדידן ס׳, גטין פ״פ חורה כותנין דאין יט
 שלם סומש יהי׳ לפ״ז הרמב״ס, כמ״ש לתיטק מגלה א״כ דמה״ט אדבק דאדבק כיון או נתנה סתומה לח״ד וקשה רפ״ג, ש״ע ב

 שכוחבין חורה סומשי מה׳ א׳ )ספר שלם סומש אסר לא לחנוק, מגלה א״כ לאביי שהשיב גופא ורבה משליס, לא אס אסור נחי
 ספר ויקס כדם ספר, דמקרי כיון וצ״ל מוחר? לכתוב אבל בצבור לקרות אלא ס״ח( קדושת כל לו יש ולרשב״א כס״ת בגלילה
 דידיענן עלרמב״סשכ׳ מקשי׳ וראיתי רבהדכוחבין. מודה בראשית, ס׳ על שקאי במשפטים רש״י והביאו במכילתא ודרשינן הבריח
 שלם חומש פסק עצמו שהוא א׳, סומש על קאי דלמא פרשיות פרשיות כוחבין דאין התורה כל לכתוב מצותו לכס כתבו דועתה

 והא א׳, בספר די ולא מצות חרי״ג על קאי וזה התורה שמירח על תהי' ולעד ולמדה כתיב שירה דגבי .ולק״מ לכתוב. חותר
 מ/ תרי״ג בהן שכתובות פרשיות ועל השירה על אלא צותה לא דתורה אומר הייתי כותבין דאלו פ״פ, כוחבץ שאין הטעס דכ׳

 נתנה סתומה חורה דילפינן כב שלס. ספר וליכא הפטרות פ׳ בו שכתובות ס׳ כא בהן. כחובות חצות שאין פרשיות לכתוב ופטור
 לחנוק ח׳ לכתוב אסור לר״יו אפי׳ לאביי השיב דרבה אדבק, דאדבק כיון מודה נחנה מגלה דס״ל ר״יו ואף התורה ספר את מלקוס
 דאסורו י״ל נחי שם כדאי׳ אגדתא וס׳ הלכה לכתוב לעשות עת מ׳ שהתירו ומה חורה, אסור ל״ש בנביאים אבל רש״י, כמ״ש

תורה, נשתכסה ס״ו הלכות כוחבין הי׳ לא אי ועוד (8 ס״א )עימ״ש אסמכתא ע״ב ס׳ גטין דמייתי הדברי׳ דע״פ וקרא מדרבנן
חמורה 6*



בו. לקרות בץ עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר "
 ט׳ דט׳ כיון א נתנה מגלה מגלה לט״ד תיבעי לחנוק, ט׳ לכתוב טהו מרבה בעי אביי ההא אפשר לא בהא ול׳יל יהדי/ היתר
 כתבינן אפשר דלא כיון א״ד כותכין, אין נתנה דחחוטה כיון נתנה, חתומה לט״ד תיבעי אדבק, דאדבק כיון דלטא או כותבין, נתנה
 לא דתלטודא וסתטא כותבין, אץ רבה השיב אביי דקאטר אפשר לא דעל וכיון ב, כותבין שאין לפי ט״ט כותבין אין לי' ואטד

 מאי ידענא לא וה״ג ג. דאסור נחתינן בהא אלמא לעשות, עת משום למקרי שרי היא ולא אפטרתא, גבי דלעיל הא כי מסיים
 ד. התם דטייתי כת״ק להשלים דעתו אין אם פרשה לכתוב דאין נראה לכן התורה, כל לבנו ללמד חייב שהאב כיון אפשר, לא
 אטרינן ולא כותבין לר״יו אבל ו לרשב״ל היינו כותבין שאין לפי ט״ט כותבין אין לאביי רבה דהשיב הא ה שמפרש מי ויש

 פ׳ שילהי טדאמרינן לתנוק ט׳ לכתוב דמותר ח ראי׳ שמביא טי ויש ן, ר״ל לגבי כר״יו הלכתא דקיי״לן אדבק ואדבק הואיל
 כמר והלכתא ומסיים יא לכתוב ניתן לא והא אידי בר טר לה מתקיף י פרשתא לכולא וכתב משרטט זוטרא טר ט ט״ח

 טה להודיע אלא תורה ללטוד כתבו לא התם ראי׳ זה ואין להתלמד. וה״ה מגלה לכתוב מותר מצוה לדבר אלטא זוטרא,
 ולא חומשים, במטפחות נ"וכ לא אבל וכתובים, נביאים במטפחות וחומשים יג חוטשין במטפחות ס״ת גוללין — יב . . שנעשה

 האי מרב נשאל תורה. ע״ג ח׳ ולא חוטשין, ע״ג נ״וכ לא אבל נ״וב, ע״ג וחוטשין תורה, ע״ג תורה וטניחין ס״ת, במטפחות ח׳
 ונ״וב חומש מניחין אין ואמרו קודש, על חול נשיאות משום בזה יש והשיב יד ערבי בלשון ופתרונם קראי חומשים לכתוב מאי
 טן טצוה תשמישי קודש. על חול טניחין והאיך טו חברתה ע״ג נופלת שיריעה רבנן מעייני וקא חומש על נ״וכ ולא חורה על

 ורצועותיהן דתפלין ונרתק ס״ת ותיק ומזוזות תפלין ספרים ין דלוסקטי בגון קודש תשמישי נורקין, ציצת שופד לולב סוכה כגון
דוטנין דחזינא כיון הוא, דתשמיש תשמיש יח כורסי׳ האי קאמינא הוי מריש רבא אמר דמי. כתשמיש לאו דתשמיש ותשמיש נגנזין,
אסור, כורסא שרי, זוטא תיבתא נעבד כ דאידפט תיבתא האי יט. פריסא וכן ונגנז הוא קדושה תשמיש אטינא עלוי׳ ם״ת מנחי

 לחוטשין שר? כא לספרי כסותא נטי אי זוטא, טעבדא דבלי, רבה פריסא אסור, לכורסא דרגא שרי, זוטא כורסא נעבד כורסא,
 בהו כרך א״נ בהו, כרך ולא דאוטינהו ק' תשמישי ונגנזין. הן קדושה תשמישי וספרי דחוטשי כב וקטטרי ובילי הני אסור.

בהו למיצר שרי בהו, צר ולא אזטינהו או אזטינהו ולא בהו צר כג דתפלין תיק גבי כד׳ בהו לאשחטושי שרי אזמינהו ולא
אצל אפי׳ ת'ח, אצל אותו גונזין שבלה ס״ת גניזתן. היא וזו מצוה למת תכריכים מהם עושין שבלו הספרים מטפחת פשיטי.

 ליכא ואי אצלו, קוברין חכם של כבודו וטשום רבים, ימים יעמדו למען בכ״ח ונתתם שנ׳ חרס ובכלי ואראב״י הלכות, שונה
וטה ג', ומחזיר ג׳ נוטל אלא ב׳ ויחזיר ב׳ יטול לא כה שבלתה יריעה כד. קברי בי וקברינה אותה גונזין הלכות שונה חכם

י״ז(. פרק לקמן תמצא ס״ת כבוד דיני )שאר מחזיר הוא הראשון כתב במדת מחזיר שהוא
ונראים נכר לבונו שאין ישן בס׳ית וה״ט יתפור, לא ג׳ בתוך כו יתפור כתב של שטות ב׳ בתוך יריעה בה שנקרע ס״ת רך^

מחלק שהקרע מקום דבכל לן ופשיטא יתפור, לא כז . . . בירוש' ומשמע יתפור ג׳ אפי' בחדש אבל בהם, שתופר הגידין
 ומפריד

אשכול נחל
 דבר נכתב לא נתנה סתומה וסברן, בגידין כילן תפר פנה מ׳ ולבסיף כפנאמרה לבדה נכתבה פרשה דכל פרש״י א י״ד. המורה

 דגם לשטתי׳ רבה ס״ל דרי״ף מתרץ יב״י ג אדבק. דאדבק כיון נ׳ מ׳ מ׳ למ״ד אפי׳ פרש״י ב ועחיס׳. התורה כל שנגמרה עד
 אס דאמר ד נתינוק. במגלה ה״נ ע״ל, מפיס דמותר סולק גמ׳ וסתס פס כד׳ לעשיח עת משוס התיר לא אפערחא ספר
 אבל כר״ל, נתנה סתומה דתורה מ׳ מ׳ כותבין היו לא שמתסלה לפי כוחבין אין וה״ק ו הרי״ף. לישב ה שרי. להשלים דעתו
 דאדבק כיון סברא קיימא דאי לזה, הוכסה ויש ק״נ. וכ״כ אדבק דאדבק כיין אמרינן ולא כותבין, מ/ מ׳ ת׳ נכתבה דמתסלה לרי״ו

 בלא תיבות ד׳ לכתוב שאסיר י ק״ו. יבמות ט בדרישה. כ״כ ה ל״ו. יבמית ז א׳. סומש לכתוב מותר איך אדבק
 מבואר יותר יב להתלמד. לתינוק מ׳ דא״כ יא וגו'. יבמי מאן הפרשה כל לדידה אקרינהו סליצה בגע כ׳ ומ״ז ו/ געין שרעוע,
 הוא דברים ספירת האי אבל אדבק( דאדבק כיון ולר״יו )לר״ל, נחנה סתומה דתורה כותבין אין להתלמד דפרשה אדעחא בפרש״י

כותבין ב׳ או א׳ פסוק אבל פרשה שהוא מגלה דוקא להתלמד לתינוק מגלה א״כ דאמרינן הא בגטין כ׳ והראב״ן בקדושתיה. ולאו
פסיק לכתוב דמוחר ו׳ גטין שכ׳ ר״ת דעת הוא וכן ססס. של ובהגדה רבים בפיוטים גם פסיקים כתיבין נמי בתלמוד דהא
אסור, פרשה דוקא ס״ל ודאי אלא לחנוק, מגלה כיחבין אין הא וקפה הפסיק, לדרוש רצה אס אלא שרטוט בעי ולא שרטיט בלא
ומונס ערבי, ובשכנגדה לש״הק א׳ ביריעה יד כ״ז. מגלה כס״ת בגלילה שנכתב א׳ סומש אלא בו שאין ס״ת יג ק״נ. כ״כ

 נ״וכ בא א׳ בגלילה שהס וכיון כאסד ונ״וכ חורה אדס מדבק י״ג בב״ב פרושו כך טר א׳. בכריכה שהוא כיון ל״הק על ערבי
 מכרך כ״ז במגלה היא עג״ס נופלת שיריעה רבנן מעיני קא שאמר וזה התורה? על נ״וכ מניסין אין ואמרינן התורה על לבסיך
 תורה, על נ״וכ מונס אס גנאי אינו א׳ בכרך דוקא י״ג ב״ב חים׳ וכ׳ שרי אפשר דלא כיון אלא אסברי׳ דפא יתיב הא כרכינן היכא
 אסיר ודאי אפשר, דלא מפיס אלא התירו לא ק׳ בכתבי א׳ בכרך דאפי׳ וכיון גנאי, הוי כריכיח בפתי אבל אפשר, לא אמרינן בהכי
שנרקבו, ת״ומ ספרים של עפר שכונתו נ״ל עפר, בו לשוס שק או אמחסת פרש״י ין כ״ו• מגלה ט! א׳. בכרך ק׳ כתבי על ערבי
בלא ס״ת עליו נותנין שלפעמים וכיון עלי/ ס״ח ומניס מפה עלי׳ שפורס בימה יח בסוף. חני ותפלין ס״ח בו שנותן ונרתק דתיק

שנתקלקל הק׳ ארון כ ס״ת. בו כופלין דלפעמיס הארון פרוכת יט דחשמיש. תשמיש ולא הוא קדושה תשמיש הלכך מפה,
וס״ת סומש של וארגז שק כב אסר. נוסס ובגמ׳ מורידין, ולא בק׳ דמעלין כא בימה. לא אבל שרי, לס״ח קטן ארון ממנו לעשות

 שאין תקלה לידי פס אתי דלא בנ״הק, לבדה אותה וקוברין בכ״ס אותה טחני׳ כד מ״ס. סנהד׳ כ״ג ברכות כג בקדוסה. שנכתבו
 ב״י וכ׳ פ״ב מ״ס כה עכנ״י. בכ״ס אא״א נכ״ע, אפי׳ לקברם נוכל לבזיון ובאין מאד שנחרבו דפוס של כ״ק לענין שם. סוטטין
 צריך ישן שס״ת מ׳ שבלה ביריעה ק״א ולה״פ ס״צ חשו׳ ע׳ ג׳. מסזיר לפיכך ממש לזו זו דומות יריעות ג׳ לפחות שיהיו הטעם
 ל״א. מנסות כו שנפסלה. זו להסליף די כ״כ ישן איט והס״ת נקרעה או א׳ נפסלה אבל כמנומר, מסזי דא׳ ג׳ ב״י מטעם להסזיר

 פרש כן בקרע אף סננאל א״ר מחקן איט ד׳ מחקן שיטין וג׳ ב׳ הוא אס פסוק השמיט ה״ט: פ״ק מגלה בירוש׳ כצ״ל נ״ל כו



45 בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר
 לשטה שטה ובין ב לדף דף בין קרע אבל לתיבה, תיבה ובין לאות אות בין בקרע בד״א א תפירה מהני לא לשנים האות ומפריד

 אינו שתופר מה וכל ג שרי מתקנו אי ואנוהו אלי זה משום דרבנן מילי הני דכל כיון שאומר טי ויש לתפור מותר אי ,אפשטי דלא אבעי׳
 אלא נכתבות אין ת״וט דפין, בשני נכתבים ספרים ו בירושלמי ה. מבחוץ מטלניות עליה לתלות ומותר ד. בגרדין ולא בגידין אלא תופר
 א׳* עור למהוי דמי שפיר כתיבה קודם עורות ב׳ תפר דאי לן וחזי א׳ עור אלא נכתבות אין תו״ט ח עודות בשני נכתבים ספרי׳ ז א׳ בדף

1 אשכול נחל

 לא במי ג׳ בתוך בבבלי האתר עפיץ בדלא דאי לבן שגויל היינו בדעפיץ ר״ח תיירי וע״כ מחקנו, אינו שימין ד׳ תוך נקרע אס
אלא א תירוש׳. ראי׳ הביאו לא אבל ורת״א הריב״ש וכ״כ לא ד״ש שרך קרע נכנס אס ת״ת נכר לבונו אס אפי׳ אלתא יחפר,

 הכחב כנגד זה שעור שאלו עד הכחב כנגד שנא ב כרבנו. הטור וכ״כ גויל תוקף השלס על ולכחבו האוח למחוק החלה צריך
 דס״ח צתר או פשתן או תשי חוטי ד תחתיר. והטור הרתב״ס, וכד׳ קאי לדף דף בין על ג טור. שיטוח, חוך נכנס הי׳

 נקרע אפי׳ תשתע תטלניוח, עלי׳ חולה שנקרע ס״ח הלת״ת פ״ב ות״ם ה״ט דתגלה פ״ק ירוש׳ ה י״א. תכוח חחפלין למדנו
 דובקין ר״ת תשוס אותר רשב״א תטלית, ע״ג טתבין ואין בדבק דובקין אין במ״ס שס דחכי׳ הא וכ׳ הר״אש, וכ״ד שיטוח תג׳ יוחר

 לכתוב צריך שאין כיון יחד הקרועים לדבק תותר שנקרע ס״ח אבל הכתיבה, קודס בדבוק דנחלקו תטליח, על וכוחבין בדבק
 שטולין הלת״ת בירוש׳ שס דתני׳ הטעס וג׳ ר״ת. תשוס כרשב״א והיינו הדבק על גס שכוחבין תעיד ק י" הר ת אבל עכ״ל הדבק טל

 צריך יהוד׳ ר׳ דס״ל ע״ב ל״ד דתנחות ותהא דמ״ס. כת״ק דלא הכתיבה קודם אפי׳ שרי חרתי תשתע בדבק, ודובקין במטלית
 העושין חזניחין אין לכן נ״ב, ס״ק ל״ב עתג״א פוסקי׳ להרבה וכן א׳ גוף עושה ותטליח דדבק חזינן ת״ת בי', דהדר אע״ג לדבק
 קודם שטולה )ודוקא א׳ כגוף דהוי תטליח על אוח חצי ולפעתיס עלי׳ וכוחבין נקובה יריעה על תטליח שתניחין רפ״ב סי׳ כטו״ז

 וכ״כ ולכחבו( ולחזור האוח כל למחוק וצריך ומדבקו שחוזר מהני ולא פסול האוח אוח, בחוך ונקרעה כחובה כבר דאי כתיבה,
 האוכף דכליס מפכ״ג ראי׳ ומביא לכחחלה( הכשירס לא )וגס חתיכות חכמה בדבק שמחברן חפלין בחי לפסול דאין כהונה די בב

 וג׳ ב׳ מכשירין ל״ג תנחוח וחוס׳ )רמב״ס א׳ בדף ופרשה פרשה כל ר״ל ד שס. ו בסמוך. ומ״ש עי״ש מחברו דחפר שנקרע
 פרושו מהרי״ק לדעח ח עכ״מ(. חולקי׳ ע״ב ל״א בדף ר״יו או ל״ג בדף רי״אש דס״ל או בירוש׳ כן גרסו שלא אפשר במזוזה דפין

 אינו ס״ח אף אותר תנא ר׳ בירוש׳ חסייס תאי דא״כ ועוד פשיטא, דזה יריעות שני על שקאי )דאא״ל בס״ח תטליח על דכוחבין
 ר״ת תשוס כרשב״א דס״ל ש״ת דכוחבין, ס״ל חבריא וגס כתובה דר״ח ברי׳ ר״יצ ת״ת פליג תנא דר׳ ואע״ג עורות( ב׳ כותב

 בין אין דתגלה בתחני׳ לתיחשב דהו״ל לי׳ קשי׳ תנא דרב ונ׳ להו. תסייע נתי אח״כ ירוש׳ דתייחי בתטליח טולין והלמ״ת דמ״ס,
 דאל״כ בו, שכחובין בדברי׳ איירי לא דתחני׳ ישוב חתצא חפלין ד״ה ל״ב תנחות ותחוס׳ עורות, ב׳ על נכחבין שספרי׳ וכו׳ ספרים

 בשלא עורות, בב׳ נכתבות אין ח״ות בירוש׳ דאמר הא ס״ל, להשלים ד״ה שם חוס׳ אבל בהו. ופסול לס״ת דכשר גויל נתי הול״ל
 לותר אפשר וכי עורות, בב׳ נכתבים ספרים בירוש׳ שאתר זה תה דא״כ לחתוה ויש חפרס( אפי׳ שפוסל כרתב״ס )ולא ביחד חפרס
 כתבו ועתה ת׳ לענין בדוחק וצ״ל לת״ות? ס״ת שוה בגידין חפירה לענין מ׳ ותגלה י״א בתכוח תסקינן הא יחד, חפרס בסלא

 ראי׳, וקצת תל״הק. בס׳ וכ״כ גידין חופר ואס חפירה צריך בצבור קריאה ולענין חפר, שלא אע״פי; כולה כחב אס יוצא
 סוכה פ״י דלמ״ש ראי/ מביא הנ״ל ובס׳ התורה. יריעות כל אצלו נחפרו שלא אע״פי ס״ת קדושת כל בו יש א׳ מותש דלרשב״א

 והו״ל חות״הע, הוי היריעות כשתחבר א״כ בפ״ע, ביריעה ולא התורה כל על לכס דכחבו ועשה התצוח, בכל פסול חוהמ״ע ט׳
 צבור. כ׳ משוס אלא אינה ותפירה לבדה בכתיבה לכס כ׳ ועתה קייס א״ו יכחב? ואח״כ בחמלה התורה יריעות כל לחפור

 ס״ח כתיבת למדנו הרי ועוד א׳, יריעה על לכתוב טוב שיותר סופרי׳ של דרכן דכך בפסול, חומ״הע אינו דזה הוא, מלחא ולאו
 ידע לא משפטים סיף רש״י כמ״ש בראשית ס׳ העם לפני כשקרא ופשיטא אדבק, ואח״כ נחנה מ׳ מגלה לר״יו שם ואתרינן מחשה

 כמ״ש פרשיות פרשיות כתב לר״ל ואפי׳ צריך כמה לו נודע שלא התורה לכל ולחפרן יריעות ליחן לו אפשר הי׳ ולא עוד צריך כתה
 שחשה וכיון הצריך, יריעות סך מחמלה לחפר יוכל לא לבוא עתידין פרשיות כמה מעיקרא ידע שלא וכיון כסדרן שכתבן אלא חוס׳
 במחוגה שהעירותי ומה פה ואעחיקה מל״הק לס׳ נוטה י״ד בעל לדודי ה״י חשו׳ ח׳ ושוב בפסיל. חומ״הע מקרי לא אח״כ, חפרן

 אפי׳ כ׳ מלובלין ר״מ שבחשו׳ לפסלם ורצה היריעות נשים חפרו שבה ס״ת שרוב לו ונודע לקהלה שבא א׳ מרב נשאלתי חארחיו:
 שס״ל מפני ס״ת לכתיבת פסולה שאשה השמיטו ורי״ף הר״אש שהטור העיר רפ״א סי׳ הדרישה חשובה לתקן. צריך בדיעבד
 מ״ה( )גטין רבא בר ר״ה תני חפלין בהל׳ כ׳ ור״אש שרי״ף כיון טעמו ונ׳ מוכרח, שאינו כ׳ וש״ך פסולות. לחפלין דוקא לדעתו
 מיהו ס״ת. בהל׳ כתבו ולא ע״ז סמכו בכתיבה, ישנו בקשירה שישנו כל וכתבתם וקשרתם שנ׳ פסול וכו׳ וקטן אשה שכתבו סת״ס
 א/ במקום להביא רצו ואם חפלין, להל׳ קדומה ס״ח הל׳ ועוד ס״ח/ בהל׳ וגס תפלין בהל׳ הביאו דברי׳ שכ״וכ הכי למימר דמיקא

 גבי ס״ת בהל׳ כלום כ׳ ולא פסול, אשה שכ׳ ן לי פ ת אלא הקדומות חפלין בהל׳ כ׳ שלא לטור נענה ומה הבכורה, משפט לס״ח
 חפלין בהל׳ והביאו פסולה, דאשה ס״ח בהל׳ רי״ף הביא שלא מה לאוכומי דליכא אומר אני )א״ה פסולה שאשה הפסולים שאר

 אשה פסולה ע״כ א״כ כ׳ במזוזה וכתבתם והאי וכתבתם וקשרתם מהיקש פסולה בחפלין למה תיקשי דא״כ פסולה, לחפלין דדוקא
 דסמך צ״ל וע״כ מזוזה, לכ׳ פסולה שאשה חפלין להל׳ נמי דקדמה מזוזה בהל׳ רי״ף הביא לא למה והק״ל בקשירה, שאינה כיון לתזוזה

 דס״ל פ׳, שאשה ס״ת בהל' הביא שלא תתה תדייק אס הטור, בשטח אותר אני וכך אהאי, סתך נחי ס״ח לענין בתפלין, ת״ש על
 וע״כ כ׳, במזוזה וכתבתם וקשרתם היקש דעקר אא״ל וזה דפ׳, מזוזה בהל׳ הביא שלא ממה כשרה בתזוזה דס״ל נתי דוק שכשרה,

 וקשרתם תתפלין יוצא שההיקש תפני בתפלין שהביאו הרי״ף טעם ונ׳ בחפלין. את״ש סתך בס״ח וה״ה בתפלין, אמ״ש דסתך צ״ל
 הוצרך ולא פסולין ואשה גוי שכתבן ת״ות ס״ת תביא חפלין ובהל׳ וס״ת, לתזוזה חפלין הל׳ קדחה גדולות בהלכות ועי״ל וכתבתם,

 אותר אני עוד בזה. גס בתרי׳ ואזל בתלה חלה הרבה מחנו שהעתיק יראה לה״ג רי״ף הלכות והמדמה וס״ח, במזוזה עוד לשנות
 וכ׳ פסולה אשה נמי לציצת דס״ל אר״ח שהשיג ע״ב מ״ה בגטין הר״אש לי׳ אשתתיט כשרה אשה בס״ת ס״ל שר״אש פרישה מ״ש

דוקא
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 כשתש ברור מעתה הר״אש. בפסקי העור העתיק וכך כשרה, ולציצת לא, מצות שאר אבל מכתיבה דכחיבה מח״ומ ילפינן ס״ח דוקא
 לכתיבה פ׳ שאשה הביא האשכיל וכן בחפלין, אמ״ש דסחכו ומזוזה בס״ח פסולה אשה כ׳ שלא ומה הפרישה, לדברי יסיד סאין
 כפרישה לי' משמע ס״ח, בהל׳ הביאו לא ור״אש שרי״ך העור שראה כיון ונראה ומזוזה( ס״ח לעניו ע״ז וסמך כרי״ף בחפלין לקמן

 גוי ביד שנמצא ס״ח חדא חני מ״ה דכצעין כשרה, אשה בס״ח ס״ל רש״י שגס ונ׳ ס״ח. ולא חפלין אלא לכתוב פ׳ אינה דאשה
 לשמו כתבו אפי׳ תמהו וחוס׳ כ׳, ע״ז לשס לאו שמא נכרי ואח״ל כתבו ישראל שמא ס״ס דהוי פרש״י בו קורין מדא וחני׳ יגנז
 לחפלין אלא ס״ח לענין וכחבחס וקשרחס הך ל״ל נסמן רב ס״ל דרש״י ונ׳ המנונא, רב כדמפרש וכתבתם וקשרחס מעעס פ׳

 שאינו כיון ס״ס הך ס״ל דלא אלא כשר לשמו שכ׳ נכרי לדידי׳ דגס ע״ז סולק אין יגנז אידך ותני׳ מס״ס, בו חורין להכי לחוד
 דאמר שר״נ וכיון הי׳, כאן נמצא כאז אמרינן נכרי אצל שנמצא כיון או לא, או לשמו נכתב אי הוא חד אונס דשם או מתהפך
מרש״י כ׳ רפ״א דהב״י לי, נהירא לא )א״ה כוחי׳ הרי״ך פסק בקשירה שישנו כל בס״ח ס״ל ולא פסוקה, הלכה שהוא נקעינן,
ר׳ דאחר בהא פרש שרש״י כונחו עכ״ל, שפסול נפרש יש לרש״י גס נראה ולי כשר לישראל כחנו נכרי שאס משמע
דודי שכ׳ מעעס לא אבל בקשירה, שאינו פ׳ נכרי שכ׳ ס״ח המנונא כדרב העעס מפורש ולקמן כדלקמן, יגיז נכרי כ׳ נחמי
זו ולדעה ס״ס, דהוי דס״ל פי־ש״י וע״ז בו, קוריו דאמר ואיכא יגנז נכרי ביד נמצא הש״ס קאמר ואח״כ לשמו, שלא שכ׳ הגז״ל
 דס״ל י״ל ודאי לשמו, שלא או לשמו כ׳ אי חלק ולא יגנז נכרי כתבי נקעינן דאחר גופא ר״נ אבל כשר, לשמו שכ׳ נכרי צ״ל ע״כ

 פרש״י יגנז נכרי כ׳ דר״נ דאהא מסתברא וה״נ .׳וכ וקשרתם משוס פסול לשמו כ׳ דאפי׳ יגנז, נחי נכרי ביד נמצא קמא כלישנא
 כ׳. ע״ז לשס ישרה, מין גבי שפרש כמו לשמו שלא ,שכ עעס כ׳ ולא וכת׳, דוקשרחס עעחי׳ אלא לקמן בגח׳ נמצא ולא כדלקמן

 דנכרי רש״י מודה דלר״נ רש״י על חוס׳ קושי׳ בזה ומיושב׳ בקשירה, שאינו כיון בגת׳ כדלקמן דר״נ עעמי׳ ס״ל דרש״י ודאי אלא
 לא אס״ח פסולין, ואשה גוי מין שכחבו ת״ומ ס״ח המנונא רב חפ׳ בה׳ שהעתיק ואע״ג ב״י( כינת יובן ובזה לשמו. כ׳ אפי׳ פ'

 דין הביא ס״ח בהל׳ )א״ה וגוי מין רק אשה ס״ח בהל׳ הזכיר שלא מה על עצמו וסמך אחפלין קאי וקען ואשה מין, אלא האי
הזכיר שלא הטור מ״מ בידינו, מפוקפק ור״אש רי״ך דעת ניחא אי ואך חאשה( חיירי לא וערי׳ ושקלא וכו׳ גוי ביד נמצא דגעין
לוסיף דלא הבו שפסולה, בש״ע שנסחס ואך כשרה. לס״ח הפרישה כח״ש ס״ל ודאי ס״ח בהל׳ ולא חפלין בהל׳ לא מס״ח כליס

שאינו כל משוס יגנז דאחר ר״נ של שעעס הוכיחו חים׳ שכ׳ לחהרש״א וראיתי מכתיבה. מוץ ס״ח חקוני בשאר גס לפסלה
 התוס׳ חחוהי׳ ודבריו לשמו. משוס ליחא וקשרחס, חשים דיגנז טעם לומר הש״ס הוצרך אחאי לשח? כתיבה משוס דאי בקשירה,

 שלא ומשוס וקשרתם, היקש ס״ל לא ר״נ י״ל ודאי א״כ נכרי, פיסל דבהדי׳ תנא חייחי אלא לשמו, דבעינן עעמא דהומ״ל כ׳ גופא
 וחוטב לגטין י״ד בספרי כמ״ם ס״ל לא דרשב״ג שח״ק ומכ״ש וקשרחס היקש ס"ל לא רשב״ג כ׳ עצמו ומהרש״א יגנז, אמר לשמו
 דרשב״ג ח״ק אלא וליחא רשב״ג, היינו תנא האי בו קורין בגח׳ דאחר הא שסבר ל״נ מהדש״א דברי )א״ה ס״ל לא ר״נ שגס לומר

 הנכרים חן אחר סתם שהרי לסדרו חזר בגר לאוקחיה וליכא וקשרתם היקש ל״ל ודאי זה ות״ק נכרי׳ חן ספרי׳ לוקחין דאחר
 הביאו שלא שמישב ז׳ ס״ק ל״ט ועמג״א מהר״ס. וע׳ הוא קשירה בר ודאי יראה, מ׳ שחזר בגר אלא התיר דלא רשב״ג אבל

 מניחם אינו יראה ח׳ שחזר דחי וקשרתם, היקש ס״ל לא דהחיר דרשב״ג שס״ל לכתיבה, דכשר יראה ח׳ חזר גר ורמב״ס רי״ך
 ובחשו׳ בר״אס(. וכן הוא קשירה בר ודאי כפרש״י יהרגוהו שלא יראה דח׳ כלל, ול״נ פסול. וקשרתם דס״ל ולדידן בקשירה ואינו
 ס״ס היי בטומטום ועכ״פ כשרה, אשה אפי׳ ורש״י וטור ור״אש להרי״ך ולפח״ש הוא. דס״דא יגנז טומטום כתבו אפי׳ יוסך דברי
 לכתיבה פסולה אי ועוד אשה. כ׳ לפוסל אה בו, ללמוד חותר ודאי יגנז, לחה ועוד כשרה, שמא אשה ואח״ל הוא איש שמא

 שבתפלין, השי״ן מפני הטעם נתן ח״ח עשייתן, חקרני לכל שפסולוח תפלין גבי כ׳ שהרמב״ס אך שמענו, לא חקוני׳ לשאר שמענו,
 עשיה דהכל משוס פ׳, התקינים לכל ב״י דעת קצת ׳שנ ואך לא, חקוני׳ ושאר פסילין חפרו אי נכרי מיפן אס דוקא לובלין ולחהר״ס

 לפסול וקשרתם ל״ל הקשו מ״ב חנמוח וחים׳ לכתיבה. ענין שאין ס״ח בחפירת שייך לא זה וטו״ז, מלבוש וכ״מ השי״ן עם א׳
 לאו הזמנה לח״ד מ״ה גטין חיס׳ למ״ש כונתו )א״ה חקומס שאר לפסיל וקשרתם דבעינו חרצו ולא לשחי, דבעינן לי׳ חיפיק נכרי

 אלא לפסול אין מהיקש ודאי אלא לשמו( צריכי דלא רע״ג וטור ר״אש פסקו ולהכי עשי׳ חקרי לא והשרטוט הקלך חקון מלחא
 בצבור לקרות בעלמא חקון יריעות וחפירת הכתיבה ח׳ שעקר בס״ח ואשה, נכרי ע״י פ׳ יהיו החקוני׳ כל אס ואך הכתיבה,

 לקבוע פסילות נשים יהיו דא״כ לחפור, דפסולוח אא״ל י״א( בחכות פ׳ בפשתן שחפרו ס״ח לפרש קשה כן אס לעיל כתבתי )א״ה
 אין לכתיבה שפסולה אך במזוזה דמייבת הא )א״ה מזוזה לה שיקבע איש אחר להדר שצריכה פוסק שוס משתמט ולא מזוזה,
 איש ע״י בנה למול להדר מ״מ דחייבח הו״א אותה, ולא אוחו לאו אי לחול, פ׳ אשה לח״ד אך כ״ז ע״ז חוס׳ כמ״ש כ״כ מדוש
 שאינה כיון ציצת לעשות אשה שפוסל לר״ח הקשה דציצית פ״א דהג״מיי ה״ט מזוזה לקבוע דמוחרת והא ביתה. לתקן וה״ה
 וחקון ככתיבה המצוה עושין שבו הגוך חקון אלא לאשה נאסר לא וחרץ בזרועו, חפלין לו קושרח היחה ל״ט בע״ז א׳ הא במ״צ
 להנחת דומה בפתח הנמחה אבל המזוזה, כתיבת בחקון שפסולה י״ל וה״נ הגוך, חקון איננה הקשירה אבל לולב, ואגודת ציצת

 המצוה לנוי שהוא מה כל תרמ״ט מג״א ומ״ש החצוה(, בגוך הוא חס״ת החפירה אבל המזוזה, בגוך מידי עבדה דלא זרועו על ח׳
 לו קושרת שאשה ל״ט ע״ז גס וחצינו חצוה. בזוי הוי דגוי שאני לכחמלה, פסול נכרי אגדו אי ואך מוכרח אינו עצמה, כמצוה
 ומכ״ש בדיעבד, לה פסלינן לא בהני אך להלכה ח״מ לולב ואגודת כציצת הגוך לעשיח דומה שחפירה לחלק שיש ואך חפלין,

 ודאי לעיל כתבתי כבר )א״ה ס״ח קדושת כל להן יש מחוברת יריעות אין אפי׳ חפירה ע״י ס״ח מ׳ עקר שאין ס״ת בתפירת
 קדושת דאין לרחב״ס אבל כן, לומר אפשר עמו, מוחשים ד׳ נחפרו שלא אע״ג ס״ח קדושת כל נחי לבדו א׳ במוחש שאמר לרשב״א

 דבלא לחפלין, דוחס ואינו תפירה, בעינן בצבור לקרות אלא ס״ח( כתיבת מ׳ קייס לא למוד ביריעות נחי י״ל בשלמותה, אלא ס״ח
 מכל לחציה. ראויה דבלא״ה החציה, תקון חקרי לא ס״ח חפירת אבל אשה, פ׳ לחקונס גס להכי עליהם ח׳ שס אין וחפירה מפוי
 אין אתה אך מימה, ולא הדור גדול שם שהי׳ ומ״ש תקון. וא״צ כשרץ נשים ע״י נחפרו ס״ח שרוב השואל במקום נ׳ טעמי הלין



מ בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר
 מתפלץ חמורה קדושתה וס״ת קלה, לק׳ חמורה מקדושה טורידין שאין לפי מזוזה מהם עושין אין שבלתה וס״ת א שבלו תפלין

 ואגדה מדרש ומקרי מפסוקי דנפקי מילי הגי ג שרירא רב אמר )גליון: ב עושין אין ס״ת של גליונות מן ואפי׳ ממזוזה ותפלין
 ביהושע שטצינו ביהודה, מוכלל שמעון שאמר ליהודה בזאת ד יהודה ר׳ דברי כגון כך, שהוא מהם ויש נינהו, אומדנא הרבה
 ר״ש וט״ש ז שבת לתהום אלפים ומ״ש ו צלפחד זה מקושש ר״ע מ״ש כגון כן שאינו ויש ה, יהודה בני נחלת בתוך חלקו

 אגדות וכן ט איש יהולל שכלו לפי ואנו וא׳, א׳ כל של דעתו הזכירו והמדרש והתלמוד ח. בטבת עשרה הוא העשירי צום
 יב האגדות מן למדין אין ואמרו יא אגדה על סומכין אין לכן כן אינן י הושעי׳ ור' תנחומא ר׳ כגון תלמידים תלמידי שאמרו

 פחות יטמא המת הכי אי יודן ר׳ בעי כעדשה ברייתו שתחלת מפני בכעדשה מטמא שרץ מה מפני אומר רשב״י יג ובירושלמי
 בשפיר? כאפון עגל ראיתי אני ר״ה דאטר טו אפונין של כגרגיר תטמא נבלה וכן כזית בו שאין נפל יד להביא דאר״יו ככזית
 ותבלה סוף ואין מהם, נקבל המקרא ומן השכל מן שמתחזק מה מהם והנכון שבר, וקבל דרוש אמינא מדרשות כדון מאי ומשיב

 חוץ הכתובות להגדות טז שבושם להסיר מצווים שאנו בתלמוד הכתובות אגדות בין הפרש מאי האי רב ונשאל לאגדות.
 ישתבשו או יכוונו לא אם בו, הכתובות אגדות ואעפ״כ בו, נקבע שלא ממה הוא מחוור בתלמוד הנקבע כל והשיב לתלמוד?

 כי כן, לעשות לנו יש שבושו, להסיר מצווין שאנו בתלמוד, הקבוע כל אבל אגדה, על סוטכין אין הוא כלל כי עליהם לסמוך אין
 נקבע שלא מה אבל הלכה, שאין כדברים נעשה שבושו, להסיר מוצאין אנו אין ואם בתלמוד, נקבע לא יז מדרש בו שיש לולי

 יה זועות ולענין בו. משגיחין אנו אין לאו ואם אותו, ומלמדין דורשין הוא ויפה נכון אם כך, לכל צריכין אנו אין בתלמוד
חגי שאלת כגון סתומות הלכות יט בתלמוד מוצאין אנו עוד ונשאל אגדה. ד׳ על סוטכין אנו בהאי גוהה קטינא רב דאטר

לכהנים , ,
אשכול נחל

 להסלים ד״ה ל״ב מנחות תום׳ דמ״ש לעניננו ונחזור עכ״ל. ההיתר( מוסדות נפלו למעלה השגותי לפי )א״ה בידן למחות צריך
 ואח״כ עורות שני על פרסיות ב׳ סכתב איירי דירוש׳ הירוש׳, לגמרי סותר זה דאין י״ל כסתפרן, עורות ב׳ כסרות ת״ומ דגם

 ואך כשרות, לירוס׳ אך ת״ומ, וכתב עורות ׳3 תפר הכתיבה קודם אס אבל פסילות, ובת״ומ הכתיבה, דרך כך דבס״ת חברן,
 כתבה מזוזה בהל׳ הרמב״ס וכ״כ כירוסלמי אלא כותיהו, קיי״לן לא בהא כשרוח, נמי הכתיבה אחר חפר אס אפי׳ ס״ל סתיס׳

 פסול וכתבן עורות ב׳ תפר לכתוב לו הי׳ כך כ/ ואח״כ תפרן בתחלה אס פוסל הי׳ ואלו פסולה, סתפרן אע״פי עורות בשני
 ס״ת בגידין לחפרן אחרינן ח׳ דבמגלה הוא סנן תדע וכו׳ לן וחזי בסמוך "ס מ ב רבנו וכי׳ד ג׳ ס״ק רפ״ח הס״ך כונת וכך
 למימר דדוחק וכתבה עורות ב׳ סתפר ע״י לא אס במזוזה, תפירה שייך ואיך בגידין תפורין יהו ומזוזות ת׳ ופרש״י לת״וח סוה

 למזוזה. כסר ב״ע חפר ר״י בסס נמי כ׳ ובאגודה בת״וח. זה הכסר מצינו דכא ס״ת לענין ל״ב דמנחית כהאי נקרעת אס דאיירי
 כדאמרן. חפירה חהני הכתיבה קודס דוקא סיעה לחוס' וכ׳ מנחות תוס׳ על ק״ל סי׳ א״הע העירו וטו״ז סב״ס ראיתי סוב

 סנה בכל להוסיך דרכו התם דמחוברין, אע״ג דמי סופרות כב׳ דגילדי פסול פרה קרן דאמרינן הא י״ח סועה כ׳ סתום׳ וכונחס
 על סכ׳ כגע והוי התוספות וניכר מחחלחס ביחד היו סלא כסיל, סופרות סברי ב׳ ודבק ומדבקו אחר סופר כמביא והוי א׳ גלד

 ופשוט ספרים, ב׳ על ככותב הוי וצא כסר הגע הפרה לה ונתן פרה קרן על כ׳ קיי״לן הא וקסה עכ״ל דפסול ותפרן דפין ב׳
 גע( עליהן וכ׳ חתיכות ב׳ חפר כאלו כ׳ }ולא דפסול יתד ותפרן דפין ב׳ על כתוב גע כאנו הוי פרה קרן וכ׳ חוס׳ דקדקו שלכך
 החתיכות על הי׳ לא כסתפר כתיבה, קודם תפרן אבל הכתוב, על ספר דסס ספרים ב׳ הוי חבורן קודם חתיכות נ׳ על כ׳ שאס

 הוי האחר וכשצמח סופר סס עליו נקרא א׳ גלד בצמיחת סופר לאפוקי לא; החתיכות נתחברו כבר ספר ונעסה וכסל ספר שס
 תדע לא׳. נתחבר כבר וכשכתב איננו, א׳ ספר אפי׳ הכתיבה דקודס ספרים כב׳ אינו פרה קרן על גע כ׳ אבל סופרות, ב׳

 וכ״ז ד׳, דכליס פ״י )ער״ס גפן וצמר מוכין מבלאי או י״ע מגלה רס״י כמ״ס דבק ע״י מעסביס ןעסוי כסר, נייר על גע דקיי״לן
 קודם א׳ גוך דנעשה כיון חתיכות, מכמה שנתחבר אע״ג מוכין( סל נייר ס״ע געין ורש״י עסבים סל נייר קרעס ערך ובערוך ה׳

 א׳(. גוך מתחלה הי׳ זה זית? סל מעלה גרע וכי רבותא מאי כשר, נייר על גע סכ׳ רמ״א על אחרוני׳ תמיהת בזה )וסרה הכתיבה
 איך ל״י ג .39 לעיל כמ״ש כסר נמי גויל על דמזוזה אפסר הי׳ מורידין אין מסוס לא ואי הרמב״ס, וכ״כ ב ל״ב. מנחות א

 אמת. שהוא הגאון אמר וע״ז יהוד׳( ר׳ נזכר לא )בנוסחנו צסמעון רמז ק״י ה׳ בסמע הברכה וזאת ספרי ד לכאן? שייך
 בכלל. לאו דר״ע והאי בקבלה הי׳ גז״ס מנין חוס׳ כ׳ מגז״ם יליך שר״ע ואך כן סאינו ריב״ב והשיבו צ״ז שבח ו י״ע. יהושע ה
 להגאון, נ׳ לא וזה שכת, לתחום אלא נאמר לא דאלפי׳ אנפיס לעיר מחוץ ומדוחם מדכ׳ דאו׳ אלפים תחוס ר״ע יליך כ״ז סועה ז

 כמה עד ידיענן דלא אלא ממקומו איש יצא מאל דערובין ספ״ק יליך חחומין דעקר מיושב, ולענ״ר לשבת? צויס ערי ענין דחה
 חורה כ׳ למה ול״ק לשבח, ומקומו אדם חחום סכך אלפים הלויס למקום חורה מדנתנה וילפינן נ״א( ערובין אסמכתא )ועי׳ מקומו

 מכוח כדאי׳ רוצח סמה לנוס וכו׳ את״ל הערים ואח כדכ׳ הרוצח קוצעין וחחומן לויים ערי כל דקיי״צן ה״ע לוייס, ערי גבי זה דבר
 שנתנו ותחומן עצמן לוייס לער* נ״מ עקר א״כ נקלע, לעקר הגיע לתחום חוץ שעקר אע״פי התחום, תוך נופו ואס וי״ב י״א

 יו״ד שמתעגין ראה הלא קשי׳ ואי י״ח, ר״ה בעבת, חמישי וצ״ל ע״ס ח שבת. ח׳ ידיענן ומילא קולטין כמה עד לידע למקלט
 טבח. ביו״ד הסמיכה הי׳ בשניה לר״ש ה״נ שני׳, על מתענין ואנו תמוז בי״ז הבקיעה הי׳ בשניי בתמוז, ט׳ זה ד״ה חוס׳ טבת?

 המעריך והעיד הושעי׳. ור׳ חנחומא ר׳ ת׳ שחברו ורבה חנחומא למדרשי כונחו אולי י שכרו. יטל שכלו לשעור י״ב משלי ט
 מחנו. צעיר חנחומא ר׳ דרש כך ה״ס שהביא רבה וח' כ״י. בידו והי׳ ארוך תנחומא אבל ילמדנו, ח׳ הוא שבידינו שתנחומא

 נזיר יד ה״ב. דנזיר פ״ז יג ה״ו. דפאה פ״ב ירוש׳ יב סתירה. קצת שיש היכא דוקא הראיתי פ״ה ברכות ר״נ משנת בספרי יא
 אבריו נתקשרו סלא לנפל אלא ל״נ ואר״יו מבעי', שלם חח על כזית על אס ופריך מגלח המת מן כזית ועל המת על חנן מ״ט

 השכל. אל ולקרבן לישבן טז ערוך(. כאופנים )עגול קעניוח מין טו ,שצם. מת משוס ומטמא בשר כזית בו שחין בגידין
בעי נקדש חמישי או רניעי י״ז פסחים בבבלי יט ורעש. זיעה מלשון הארץ רעידת זועות: פרש נ״ט ברכות יח נכון. דרוש ה

 חגי



בו. לקרות בין עשיתו בין הלכותזס״ת האשכול, ספר 48
 נאמר א״י ובתלמוד א במורבנין ודלטא דגרסינן הא וכן חשבונם, פרשו א״י ובתלמוד וחמישי רביעי לענין לנהנים

 חמיו אשת חנינא דר׳ הא וכן אחר, טעם לתלמודנו לבקש יש או עיקר, ולהחזיקו א״י אתלמוד לסמוך יש כעקר, בון די
 בספק אנינות וכן ג לא ובתלטודנו אסור קול טשטיע כל א״י בתלמוד דאטר ובהא ב התירו ובתלמודנו והורגו חתנו ןאשת

נפל
אשכול נחל

 סלים; ונזיד למס שני, קדש בשר חסלה, כנף החשבון פרשו דסוטה פ״ח ונירוש׳ ערש״י, ממקרא הוציאו מאין אתסרש ולא מיניהו חגי
 מרגלין זלמן הגמו״ה העירני אלו דברי׳ לפרש א וחוס׳. רש״י לפני הי׳ לא זה שירוש׳ המפרש העיר וכ׳ רביעי, ומאכל שמן יין

 אס עקרו על גדוליו ורבו ח׳3 ונטעו בשביעיח שעקרו בצל בעי והש״ס במדוכנין. ודלמא נ״ח נדרים לעיין ברוסלאנד מפאריטש
 פ״ו ממחני׳ ופשט דחרומוח( ספ״ז ער״מ ושעורין כחטין בארץ יפסדו ולא כלה זרעם אין ובצל )דשוס האסור מעלין היתר גדולי

 העקר אס אבל בעינייהו, לעיקרן דליחינהו במדוכה שכוחשן דאיירי החפרשי׳ ורוב פרש״י מדוכנים ב דלמא ודחי דבטליס, דשביעית
 פרש והמאירי קרקע, ע״י בטילחו אף קרקע ע״י שביעית דאסור דכיון במדוכניס, לאוקמי צריך דלא מסיק ולבסיף בטלי לא בעין
 שגלה וכיון בשביעית יגדלו שלא שלהם הצוואר שמעקלין ר״ל ארכיני, סחרגומו כדך נא הטי מלשון ן ני כ ר במו ודלמא גרסתו ע"פי
 דמסיק אע״פי וכ׳ האסור, מעלין גדולין אותן בשמינית גדולים וילאו הרכנה אותה עם גדלו אס בשביעית, שיגדלו לו נוח שלא דעתו
 הרכנה בלא שמתיר כרמב״ס ולא דשמטה בפ״ד הראב״ד וכ״כ ן ני כ במור אלא מעשה עשו לא בירושלמי צריך, דאינו בבבלי

 ומ״ש בחורכנין, אנא אמרתי לא אני אמר ולבסוף בגדולין שבטלין אמר בתחלה אבהו דר׳ ה״ג( דשביעית )פ״ו כירושלמי אלא
 במנכש הכותי עם לאכול לישראל דמותר דמשני מה לפוס והול״ל תמוה במרוכנין דלמא בבבלי מדאמר הרמב״ס טעם פ״מ

 פליג דבבבלי חזינן קרקע, ע״י נמי בטילתה קרקע ע״י אסורה דשביעית מטעם הרכין, דלא אע״ג בחסיות שביעית במוצאי
 החמיר לא ירום׳ דלמסקנת בו, חזר בירושלמי אבהו ר׳ שגס והוכיח כ״מ, על נמי שתמה השולחן בפאת ראיתי ושוב אירושלמי.

 והתאירי מרוכנין. באין אפי׳ ע״ב נ״ח וכדמסיק להתיר פשט אמי ר׳ ע״ב נ"; ולבבלי אסר, אמי שר׳ ששמע משוס אלא אבהו ר
 וער״ם לק״מ דלדידי׳ הר״אש פרום )וע׳ צומחות אין עקירתן אחר בשביעית במדוכה דכין דאי במדוכניס, רש״י של הגרסא דחה
 גטילתה, כך קרקע ע״י כאסורה בבבלי כדאמר הרכנה בלא דמותר נותנת הסברא הרכנה צריך למה עוד והקשה דשביעית( פ״ו

 אס וה״נ לכתחנה, אסור כמבטל שנ׳ משוס בטלה לא מאתים שהוסיפה אע״ג בזקנה שסבכה לילדה דדומה מתרץ אחר ובמקום
 ואף האסור. שמינית של גדולים מבטלי׳ צמח אס ואף שיצמח, דעתו אין בשביעית הרכינה אס אבל בשביעית, שיצמח מתכון
 אסרה דקרקע בטל הדין שמצד כיון י״ל הכותי, הרכינה לא ודאי לאכול, דמותר שביעית במוצאי בחסיות הכותי עם מנכש שבהאי
 בי״ד כדאי׳ שרי בשבילו נטע שלא אחר לישראל אבל אסורא, עביד המבטל לכ׳ אסור מבטל משוס אלא כאן ואין התירה וקרקע

 )כגרסת ס וכני במד דלמא בבבלי דגרסינן הא היתה: כך האשכול שמביא השואלים כונת י״ל והסתא דבריו. לישב כנ״ל צ״ט, סי׳
 פ״ו שביעית בירוש׳ לגרסתנו והיינו ועוקר דיפון נאמר דשם כירושלמי דלמא או ועקירה דיפון צריך דלא הבבלי ומסיק רש״י(
 ובירוש׳ בבבלי הגרסא להם שהי׳ נמי ואפשר ודכין שעקרן המפרש וכפרש במדוכניס אלא התיר לא אבהו שר׳ ה״ג סוף

 ע״פי פי׳ ממאילעב פרידמאן דוד מו״ה והרב הבבלי. כדמסיק לא או פירוש/ הרכלה צריך אם הי׳ והשאלה כראב״ד מרוכלים
 וננקטו עקרן כאנו הוי יצמחו שלא בשביעית העלין ברגניו ודורם בשסית נטע אס כעוקר, דיכון דמסיק דשניעית פ״ה ירושלמי

 בשביעית, יגדנו שנא עליהם דדורס נמי דפרושו במדוכניס דלמא בנדרים הש״ס חרץ בזה ונדחה שביעיח, קדושת בהן ונוהג בשביעית
 כעוקר׳ דיכון ס״ל לא דבבלי ש״מ דשביעיח, רפ״ט הר״ש כמ״ם לקיטה בתר דאזלינן עליהם ים םביעית ודין כעוקר הוי א״כ

 ה״ד פ״ב יבמות בירום׳ ב אכ״מ. אבל ע״ז להשיב וים כעוקר. כון די כירוש׳ או בשביעית כעוקר הוי לא מדוכנים אס ושאלו
 נשי ואת אדוניך בית אח לך ואתנה של׳ איה בת רצפה נשא דוד הרי תורה, חימר אי מ״ע, מפני אסורה חמיו אשת ר״ח אמר

 מיהו חתנו, מאשת שלנו בירום׳ נזכר לא אבל מ״ע, מפני אסורי׳ א׳ בבית הגדלים חורגים שני ר״ל בשם ירמי׳ ר׳ בחיקך, אדוניך
 מ״ע. מפני אסורה אחרו אבל חותרת חתנו ואשת חמיו אשת גרם א״י ותלמוד בה״ג הישר: בס׳ ר״ח כ׳ הביא: בחדושיו רשב״א

 חורגים שני )היינו ובבתו באשתו חותר וחורגו אשתו( )בן חורגו ובאשת חמיו באשת אדם חותר תני׳ כ״א יבמות בבבלי אבל
 נראה מ״ג בסוטה מיהו עוד ׳וכ אסרו, אח״כ שמא חמיו אשת שרי דבשמעתין אע״ג חיס׳ וכ׳ הירוש׳( דאוסר א׳ בנית הגדלים

 חותרת אחים בין חורגה אבל אסורה, חחיו אשת צרפת ח׳ פסקו ולהכי עכ״ל. אחים בין גדלה חורגה גבי למ״ע חיישינן דלא
 דההיחר חמיו אשת שאני אסרו? אח״כ שמא נמי חורגו גבי ר״ת אחר דלא והא כירום׳. דלא חורגו באשת אדם דמוחר וה״ה לאח,

 אסורה האחים בין הגדילה חורגה יוחנן ר׳ א׳ ח״ג בסוטה אי׳ בחורגה אבל אסרו, בירושלמי אמוראי׳ בימי לומר וים בברייתא
 הר״אם ח״ס ודע בהיתר. הדבר עדיין הס״ס בחתימת ש״מ למלחא, איח קלא היא ולא ח׳ ג ב ומסיים אחתייהו כי דמתחזיא להנשא

 כ׳ א׳ בדף אבל כבבלי, בתרויהו פ׳ עריות מהל׳ ג׳ בדף סבידינו דבה״ג צ״ע כירוש׳ חורגין וב׳ בחמיו בתרוייהו פ׳ הלכות נעל
חותר וחורגו מותרת חורגו )כצ״ל( אסח נו אסורה חורגו בת כ׳ ואח״כ מ״ע מפני אסורה אבל מותרת חתנו וא׳ חמיו אשת
כ״ס ישבנו כבר זו וסתירה אסורה, חמיו אשת עוד הזכיר ושוב חורגים ב׳ התיר חמיו אשת שאוסר במקום הרי ונבחו. נאשתו
 ואפשר נה״ג. מצינו לא הר״אש כמ״ש נתרוייהו האסור עכ״פ גאון ר״י ומפסיקות מקיירא ר״ם מהל׳ ספרי׳ מנ׳ מחונר סה״ג
ממ״ט שאסרו דכל )ואע״ג מ״ע דליכא להון חכמין דלא נאתר ליסנין חורגין נ׳ התיר ר״ח שם דנירום׳ נה״ג הסחירה לישג

דשכיח נמקוס דוקא וגלוי עכו״ם עם וליתן לישא כמו שמכירין נמקוס אלא מלתא חלי׳ נסתר לאו הכא אסור, נח״ח אף בדאו׳
 לאורחים חששו דלא והא ע״נ. קמ״ו שבת ער״אם רב על דפליג לשטחו הירושלמי ואפשר וק״ק ול׳ ו׳ ניצה עתוס׳ ונחשים עכו״ס

 דהחיר וי״ל אורחים( נשניל ל״ג מרובה לזמן שנמשך דבר פל בירום׳ והטעם חששו לא נמי בשביעית ו׳ ס״ק רמ״ד עמג״א המכירין
 אס מ״ע דליכא אשתו מיתת לאחר דהתיר אפשר ועוד בחכירין. ואוסר מ״ע, דלינא חכירין שאין במקום וחתנו חמיו אשת ה״ג

פל אר״ל ה״ב ס״ה ביצה בירוש׳ ג כירושלמי. לאסור אס האי לרב ששאלו מה מבואר עפ״ס דנ״בי, כס״ד חמיו אשת נושא

 משמיע



49 בג לקרות בץ תוץעש בץ ס״ח הלכות האשכול, ספר

 לדבריו יפה טעם שנותן או בתלמודנו עליו חולק ואין א״י בתלמוד שטצינו מה כל מיהו מסוים, אינו זה דבר והשיב א. נפל
 דלשתכח ג זירא ר׳ דצם והא ב נעובנו תלמודנו על שחולק שמצינו מה אבל הראשונים מפרושי גרע דלא עליו ונסמוך נאחונו

 דחשוכא בארעא דיתבי טפשאי בבלאי ה נטי ואמר ד בבלי גט' זה הושיבני במחשכים אמר ירמיה ור׳ דבבלאי תלטודא
 בא״י, היו החכמים וגדולי ו סנהדרין שם היו דעדיין א״י, כחכמי דמתני׳ מעטי להו נהיר לא בזמנם דטחשכי, שטעתא אטריתון

 מכל נתקדשה א״י ודאי ותו ח, נפשי׳ נח שמדא ואגב לפוטבדיתא, אתא פולמוסא ז חולין בשחיטת כד׳ בבבל מרובות וגזרות
 תטן הוראה ואיטעטא בא״י שטדא ונפיש בבבל, שלו׳ הי׳ ורבינא ר״א בימי אבל מחכים, דא״י אוירא ש״ט ט ר״ז כד׳ ארצות

 מיטות יא ואמרו ישראל, דארעא חכיטי רובן י הכא דנחתין נחותי וכולהו דיטי ור׳ רבין כגון לבבל תטן דהוה מן ונחית טובא
 יג ואמרו מחכים דא״י אוירא ודאי יב, בימיו והולכת מתגברת והתורה א׳ במקום וגדולה תורה מצינו לא אשי רב עד רבי

 א״י, מתלמוד עדיפא לכך תלמודנו טיניהו ונפיק התם הוי נטי והגי מינן, כתרין עדיף מינייהו חד שם, יולד ואיש איש יאמר ולציון
 יד. כבתראי הלכה הוא וכללא דקמייהו, טעמי מן נאדו להו ניחא דלא והיכא דקדמאי, טעמי וידעו א״י תלמוד הוי קמייהו ותו

 מעולם היו שלא דברי׳ אטרו וכן מזה יוצא והלכה פרוש ואין טר . . קרא לן למיסבר ולא הוה דהוה מאי האי רב עוד נשאל
 ויש יח התלמידים לחרד ויש יז שכר וקבל דרוש משום אלה בדברים יש והשיב טז, רחטים שני הדביק חולדה בלעתו יהיו ולא
 ת״ח שטסדרין ר״פ בני עשרה בעסק הא* רב נשאל עוד יט. חמי לבן בני בין מה ראו כהאי המקרא לעקוב ולא רמז דרך

 כ פרושו מאי תשמר בריתי את ואתה שאמרו וסימנם רבים או א׳ אביהם ואם ר״פ בני הם אם פרקין, מסייטי כד שמותיהן
 כג, הן ג׳ או שני׳ דבני וג׳ כב. נקרא מר אבא פפא רב של דבנו הן, דרבא תלמידי׳ כא גאון ר״פ בני כולם לאו והשיב

 כו, חסדא מרב שמועות ששמעו מהן ויש כה לרב הן וקרובין כד דבבל מגשרא למעלה פרת נהר על שקברותיהן מהן ויש
 שסודר אחר סימן ויש הם, עשרה ודאי אבל שטענו, לא תשמר א״ב ואתה וסימן מאוחר אלא זמן באותו הי׳ לא גופא פפא ורב
רבנן דרגילי כמנהג, עליו וטחויר פרק גורם כשאדם לפיכך שכחה, להסיר קבלה בו יש כי ואמרו וצעיריהם, גדוליהם החכמים בפי

מר אשכול נחל

 דלא ארעא על דמוך דמיכין, אשכחון לביתי׳ סליק בנ״המד( ש״ק בליל )נתעכב בסידרא איעצר אילא ר׳ בשבת אסור קול משמיע
 לך, שרי מאן אבא לי׳ אמר תרעא על מקש ירמי' ר׳ אסור( קול משמיע דכל הדלת על להכות רצה )שלא תרעא על מקשה
 להשמיע מיוחד בכלי אסיר לרבא אפי׳ מולין לר״י של״ח סי׳ )ועי׳ לבד שיר בקול אלא אסיר דלא רבא מסיק ק״ד ערובין ובבבלי

 לרב ושאלו כירוש׳. ר״ת אבל כרבא פסקו ורמב״ס ורי״ף חוס׳( מפסקי וכ״מ שיר של קול שאין אע״פי הדלת ועבעת זוג כגון קול
 ועתוס׳ עליו חחאכלין אין ל׳ ביוס מת דאפי׳ מ״ע בכורות וע׳ פלוגתא מצאתי ולא לפרש, ל״י א כירוש׳. אס כבבלי אס האי
 אבל דרבנן אבלית דכל לחלק ואין אנינות, אין אבלות דאין כיון נ׳ הפוסקי׳ ומכל בת״ר, אזלו ולא באבלות דהקילו עעס י״ב חולין

 ואניטח בנפל, אבלית דליכא פסקו אפ״ה דאור׳ א׳ יום אבלות ס״ל ורמב״ס דרי״ף ליתא קדשים אכילת לענין דאורייתא איכא אנינות
 חני למה פריך דברכיח רפ״ג ובירוש׳ חייב. דכנפל ש״מ חק״ם, פטור להתאבל שמחויב כמת דק״ש פ״ד רמב״ס כמ״ש ליכא נמי

 מק״ם פ׳ דחכי אגב ומשני א/ ביום ת׳ מניח אינו אבל שהוא דח׳ מניח אינו לפניו אין אפי׳ מתפלין פטור לפניו מוטל מ״ש במתני׳
 אוננין ר״ת חני ה״ז פי״א יבמות ובירושלמי בנפל. אבלות דלינא מת׳ פטור לפניו מוטל מתו לומר צריך כנפל אנינות וא״א ח׳, נמי חני
 הדעיח כל מלאכי יד כ׳ טהור איש אסף וככר ערובין, ס׳ רי״ף וכ״כ ב חדשיו. ככלו דמיירי משני לנוסחנו אכל הספק על
 כ״ד. ס״ס ומכריע פ״א, גטין פ״ז, יכמות דפסחיס, ספ״ג הרז״ה שכח אכל נוסחאות, שכוש ע״י מירוש׳ לנו שיש קלה סמיכה על

 מקדשין שהיו ו נ״ד. פסחי׳ ה עמוק. שהוא מפני פרש ט׳ ובחגיגה כידס ספק שתלמודם פרש״י כ״ד סנהדרין ד פ״ה. ב״מ ג
 אחר ענין ח כמ״מ. שאמרו כזית ערוקאי ואמר ר״ז כהו פגע ור״י רכה ערקו מ״ו חולין ז כ׳. מר״ה כדמוכח הראי׳ ע״סי
 באגרת תמצא כמלה מלה זה לשון כל י קנ״ח. כ״ב ט כי׳. לעסוקי ורכא אכיי ונפקו מת שמד כגזרת כ״נ רכה פ״ו כב״מ הוא
 קכלו ועי״כ הדור חכמי כל קכץ ר״א כהקדמה רמכ״ס וכ״כ יב נ״ט. גטין יא ע״כ. ק״א חולין הש״ס משמעות וכך גאון ר״ש

 מ״ב, מנחות בבל, מחכמי כב׳ עדיף שהוא לבבל מא״י שבא רבינא על אשי רב אמר וה״נ ע״ה, כחובות יג בבלי. ח׳ ישראל כל
 כאן הנשנה כל וכתב ערובין, סוף ר״יף הביאו ואמוראים תנאים בסדר זה כלל יד בבלי. ת׳ ביסוד היו א״י חכמי שאף והכונה
 שקאי נ׳ טו לפניהם. היו מאשר גדלו ור״א ר״ס בימי אחרוני׳ שדורות ראינו משם וכו׳ לאביי ר״פ א״ל כ' ברכות ועי׳ בקצור.

 מאי ופריך ב״א משה הלביש כיצד שקיל ח׳ דביומא קראי, למיסבר אפי׳, כלל נפקותא לנו דלית בכמה, סיני שור ט״ו אסנהדרין
ה״ב. דנזיר פ״ז ירוש׳ יז ע׳. חולין טז לק״מ. איש אס שור אס בקרא אבל כסוחרים, דנראי׳ קראי למסבר ומשני הוה דהוה

לכן כני כן מה ראו לאה אמרה אר״א ראובן ז׳ כרכות יט ע״ב. ה׳ כחוכוח ועחוס׳ וש״ד מ״ג חולין נ״ו סוכה י״ג ערובין יח
 מהרש״א )ומ״ש כעניי ה׳ ראה אמרה כי הטעם מפורש דבקרא ר׳, אוחו שקראה הטעם עקר שזה ר״א חשב לא ודאי וכו׳ חמי
סאר דכקריאת לפרושו, הכרח ר״א מצא ולענ״ד רמז. דרך שאמר ופרש נחה( והעין עניי לחיבת רומז דכן דוחה, דרש מראובן דכן

והוא בעניי ה׳ ר׳ אחרה כי ר׳ שמו ותקרא כ׳ בראובן אבל וגו׳ אישי ילוה עתה ותאמר ה׳, שמע ותאמר בן ותלד כ׳ שבטים
 ידע. והאדם אצל רש״י כמ״ם ספורי עבר אלא כבר נשלם עבר אינו ותאמר אבל ההווה, עם שייכות לו ואין כבר הנשלס עבר
 הטעם אמרה כשנולד בעניי, ראה אמרה כי בראובן אבל לאה, עמדה שמותיהן בטעם כי ותאמר שבטים שאר בכל מדויק ובזה

 זה סימן על חשו׳ נזכר׳ לא כ וכו׳. בני בין מה לשמו טעם נתנה אלא זה בטעם עמדה לא זמן אחר אבל בקרא, שכתוב
 זהב, עשרה א׳ כף י״א פ׳ נשא רבה כדאי׳ בריחות, ד ו" י בהן ונאמרו פסוקי׳ י״ד ח׳ בריחי אח ואתה בפ׳ שפרושו, ואפשר

 טובא פפא דרב כג נ״ב. כחובות מ״ה, ברכות כב גאון. קוראו לחה ל״י כא חלשכחס: תשמור מתחיל והכתוב ר״פ, בני כחנין
 בדורו ארוך וגדול מסוים שהי׳ רב, של לקבר ר״ל אולי כה דבבל. אגישרא פרח הרואה ג״ט ברכות כד סד״הד. וע׳ סבא ר״פ כמו הוו

רפרס כו ממשפחתו. או נ״ה חולין דרב משמי׳ ספא בר רכיש כ״ז, ע״ז דרג משמי׳ פפא בר דארי כמו דרב תלמידי או כ״ד, נדה

 נ״ס 7 ח״כ
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 סרהביה לריכשית דאפיה דבביה אבא לאחוי נחטא ליה רמו חגנא הסיטן: זה אח״ב אומר עלך, הדרנא עלה, מר הדר לטיטר:

 ב״פ רכיש ב"פ, רפרם דר״פ, ברי׳ טרי אבא ב״פ, א יצחק ב״פ, נחמן ב״פ, רמי פפא, בר חננא שמותם: ואלו דרו, לבי אדא
 לא עלן, ודעהך עלך הדרנא עלה, מר נהדר למימר: רבנן רגילי ר״פ בני דאדכירי ומקמי ב. ב״פ דרי ב״פ, אדא ב״פ, סורחב
 הזה בעולם אומנותנו תורתך שתהא וא״א ה״א מלפניך יה״ר דאתי, בעלמא ולא הדין בעלמא לא מינך, ניתנשי ולא מנן, תתנשי

 קטועות, בהלכות לעסוק או בהלכות להעמיק ומשובח עדיף איוה ו״ל גאון פלטוי רב ונשאל הבא. לעולם מפינו תשכח ולא
 שהם כן לעשות ואפור עושים יפה לא והשיב התלמוד. ולפלפול לקושיות לנו מה ואמרו קטועות הלכות אחר מטין העולם שרוב

 בהם, לשנן קטועות הלכות נתקנו ולא ח״ו. מישראל תורה שתשכח שגורמין אלא עוד ולא ויאדיר, ת׳ יגדיל וכ׳ התורה ממעטין
 ג אדם עושה ח״ר גליון.( ע״כ בהם. יעיין לפרשו יודע ואינו בדין דבר לו מסתפק וכי בו, ועוסק כולו תלמוד שלמד מי אלא

 בדפין ימעט ולא כאגרת, שנראין מפני בדפין ירבה ולא ד יעשה לא יותר או פחות דפין, ח׳ בת עד דפין ג׳ מבת יריעה
 בכתיבה היינו הגאון וכ׳ בשיטה, פעמים ג' למשפחותיכם כגון אלא ה מדי יותר ארוכות השורות אם משוטטות שעיניו מפני
 בכתיבה משוטטות עינים דאין ארוכות שורות לעשות ויכול הנוי לפי הכל גסה בכתיבה אבל טפח כמו השורה אורך שכל דקה
 בסוף אבל הספר בתחלת בד״א לכאן, זד׳ לכאן ה׳ אלא לכאן, וי״ו לכאן ג׳ יחלק לא דפין, ט׳ בת יריעה לו נזדמנה ו גסה

 בין אצבעות, ג׳ למעלה ח, בו שטמשטש כיון טפח למטה הספר גליון שעור ז, א׳ דף עושה שנשאר א׳ לפסוק אפי׳ הספר
 שיטה בין אגודל. רוחב כמלא לדף דף ובין ב״א ולמעלה אצבעות ג׳ מלמטה י ובחוטשים ט אצבעות ב׳ רוחב כמלא לדף דף

 של ריוח מפני הכתב ימעט ואל .השערה חוט כמלוא לאות אות ובין קטנה אות כמלא לתיבה תיבה ובין השיטה כמלוא לשיטה
 יא לפרשה פרשה בין שעור שצריך נהי כלומר לפרשה, פרשה בין או לשיטה שיטה שבין ריוח מפני או מעלה של או מטה

השיטה ולמלאות האותיות למשוך טוב יותר אלא א', בשיטה זה שעור להוציא כדי האותיות יקצר לא הכי, עביד לא אי ופסול
בתוך ב׳ יכתב לא יג אותיות ה׳ בת תיבה לו נזדמנה יב לפ' פרשה שבין הריוח יניח ושם שאחריה בשיטה תיבות איזה ויכתב

יחזיר אלא הדפין בין יזרקנה לא אותיות, ב׳ בת תיבה לו נזדמנה לדף, חוץ וב׳ הדף בתוך ג׳ כותב אלא לדף חוץ וג׳ הדף
אסור ולא לשיטה, חוץ ב׳ לכתוב יוכל אשר כגון ג׳ בת בתיבה משמע אותיות, ב׳ בת תיבה ומדקאטר השיטה. לתחלת התיבה

 ביריעה פוחתין אין טו ובירושלמי יד לשיטה חוץ א׳ אות אפי׳ יכתב לא נמחקין שאין וטשטות שלטה. תיבה אלא אותיות ב׳
 דרבותא משמי׳ ואתמר שעור, חכמים נתנו לא ובקלפים שהוא כל אפי׳ בסוף אבל בתחלה הדא ח׳, על טוסיפין ואין דפין טג׳

 בגידין, ס״ת יריעות יז התופר טן. ותיבותיו שטותיו ומנין והקיפו לארכו שעור נתנו לא פי׳ והנגיד דפין. מג׳ יפחת שלא בלבד
 יקרע סוף עד מראש כולה מהדק שאם יקרע, שלא כדי אלא אמרו ולא תופר, שאינו ולמטה למעלה מעט ומשייר מבחוץ חפרן

 בתחלתו, חלק גויל ומניח בסופו ועמוד יח בראשו עץ של עמוד לס״ת ועושה ובלילה. קריאה בשעת היריעה שטושכין ע״י
בגידין. וקושרן סביב העמודים על החלק וגולל בסופו חלק וגויל

 לא ג׳ יתקן דף בכל טעיות ב' בו שיש ס״ת רב דאטר הא א חד תיובתא, ותני׳ בספרים רב אמר טילי תרי יט אר״י
 אי ואפי׳ הדפין, בכל הרבה טעיות אפי׳ כולן, על מצלת שלמה א׳ דף יש אם תנא יגנו, ד׳ יתקן, ג׳ ותני׳ ויגנו, יתקן

 להאי תקנה לית טעויות ד׳ נמצא בכולן אם אבל מתקן, לאיתקוני ואתיהב הואיל מצלת, נטי טעויות ג׳ גופא דפא בהאי איכא
 דצריך כיון בחסרות, טילי וחני טעות. בלי הפסוקי׳ רוב שיהיו כלומר שפיר, דספרא רוביא כתב אי תקון דמהני והא כ, ספרא

 אותיות שאר ולהרחיב לגרור דיוכל בה, לן לית ביתרות אבל יגנו, ולכך דף בכל טעויות ד איכא אי כטנומר מחוי תיבות להוסיף
 שלא

אשכול נחל
 אלא ק צם י כאן אין שנתן הסימן לפי א דרבא. תלמיד ר״פ בני כולס לאו ש-מ ונ״ט, כ״ו ברכות דר״ח משמי׳ ב״פ

 מביא: קמ״ב בסד״הד ב בסמוך. וע׳ ובסד״הד שלנו גמרות בסוף וכן ואי ס א או י תא א וצ״ל ט״ס נ׳ נמי ואסרי וי, ס א
 מנין שאינני אבוש ולא אודה ובאמת רב. בימי שהי׳ סבא ר״פ בן שזה וקרוב מ״ג, בב״מ וכן ב״פ אבא שהוסיף לר״פ בניס י״א

 לא מדי יותר יריעות ד ל׳. מנסות ג ר״פ. בני יו״ד הזכרת על רביס רמזים ב״ק סיף ויש״ש בסופה רמ״א ועתשו׳ הסימן
 שורות. בראשי טועה ארוכות השיטות מאד רסבין בדפין ה יפה. סבורס אין ביותר ארוכות דהיינו יריעות ובמעוט יפה נראה

 וארוכות גדולות אותיות לכתוב צריך לכך הדף, בסוף נסיים שצריך לקמן דקיי״לן הדף כל זה מפסוק למלא וצריך ז חוס׳. וכ״כ ו
 ובר״יף, נגמ׳ ט כדלעיל. אסור רביד במטפחת, ח הדף. בסוף נוגעת אסרונה שתיבה כדי שיטין וה׳ ד׳ א׳ תיבה שתחזיק עד

 הדור בפאר ר״מ כמ״ש באמצע גודל רוחב הוח אצבע שנזכר וכ״ת ד׳, י״א סי׳ ועמג״א אגודל רוחב ה״ט פ״ק מגלה בירוש׳ אבל
 כ׳ הרא״ש יג ס״ת. ר״ה בנק״הכ וכן יב כדנקמן. אותיות ט׳ יא כה"ת. א׳ בכריכה ואין כס״ת בגלילה הכתובי׳ י כ״ו. סי׳

 דיוחר נחשכונ( כמ״ש שרי ג׳ בבת דאפי׳ צשיטה חוץ ב׳ כותב אותיות ד׳ בת )וה״ה לשיטה חוץ שתים כותב ה׳ בת תיבה דוקא
 הול״ל כרמב״ס דאם ודייק לשיטה, חוץ ה׳ לכתוב יו״ד בת בתיבה אפי׳ דמתיר כרמב״ס ולא לשיטה חוץ לכתוב אין אותיות מב׳
 אסור ג׳ בת תיבה אף הו״א הכי אמר הוי אי הרא״ש, על שהקשה מי וראיתי לשיטה. חוץ תיבה של אותיות רוב יכתב לא

 שהוא כיון נשיטה חוץ יכתבס לא נ׳ בת תיבה לו נזדמנה מסיפא ידעינן דזה ולק״מ זה? מתיר עצמו ור״אש לשיטה חוץ ב׳ לכתוב
 פוסל לח ובדיעבד תום׳ כ״כ יד דמוחר. ודאי חלא אסור, אשר מתינת אותיות ׳3 אפי׳ שלמה תיבה ארי׳ ומאי שלמה, סיבה

 צ/ מנחות בבגלי והוא לעיל כבר נזכר מירושלמי שהביא מה כל ה״ט, פ״א מגלה טר הפוסלים. דברים בתוך מנה לא שהרמב״ס
 וכן קלף על 3כת אם מח׳ יותר יריעה אפי׳ דשרי האשכול ופרש שעיר, נתנו לא בקלפים מ״ש משוס אלא ירושלמי הניא ולא

 קחי שעור נתנו לא האי שפרש הנגיד מביא ובסמוך מג׳, יפחת שלא בלבד דרבוחא משמי׳ מסיים ולכך לישנא, האי פ״ב במ״ס
 דודאי נ״ע טז י״ד. ב״ב מש״ס .37 דף נעיל כמ״ש יריענן לא נקלף אבל בעוביו וב׳ ארך ו׳ שעור נתנו דלגויל והקיפו ארכו לענין

שלחה אסת יריעה לכתוג אף כ כ״ט. מנחות יט י״ד. ב״ב יח י״ט. מגלה יז בשיטה. למשפחותיכם ג״ס צרך בקלף אף

 כדי
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 יגטר לא הגומר ותני׳ דף, באמצע אפי׳ גומר לגמור ובא ס״וז הכותב דאמר דרב אידך מדאי. יותר חלק ביניהם יהי׳ שלא
 או בראשית ספר כרטסיים ס״ת של בחומשין רב קאטר כי הדף? סוף עד והולך מקצר אלא בחומשין, שגומר כדרך הדף באמצע

 דמסיים הלכה וכן אתמר שיטה באמצע באמצע, ישראל כל לעיני רב דאמר והא א דף באמצע אפי׳ לגמור יוכל וכו׳ שמות
 ג בירוש׳ גרסינן ב בו קורין אין תקנו ולא טעיות ג׳ בו יש או א׳ פסוק שחסר ס״ת וכל שיטה. ובאמצע הדף בסוף התורה

 טעויות ג׳ בו שיש ס״ת התם תני׳ ותו ד בו קורין אין ארבע בו וקורא מתקנו שיטין וג׳ ב׳ בו יש אם א׳ פסוק והשמיט טעה
גדול בספר כאן ר״א אטר בו וקורא מתקנו בנסוע ויהי כפרשת טעויות פ״ה בו שיש ספר והתני׳ ופריך לא, ד׳ מתקנו, דף בכל
מותר יום ל׳ עד כהלכתו מוגה שאינו ס״ת ז אר״א ו. היא דסמכא לאו ש״מ מחלק, לא דידן ובתלמוד ה, קטן בספר כאן

 מרבואתא איכא ח בו קוריו אין א׳ יריעה שחסרה ס״ת אר״יו עולה, באהליך תשכן אל טשו׳ אסור ואילך מכאן להשהותו,
בצדו מונחת ואחת היריעות כל בו שנתפרו בס״ת הכא דטיירי לן, חדי ולא בו, קורין א׳ מיריעה פחות פסוקים חסרו אם ט דייקו
וכל מכל אחרונה יריעה שחסרה טיירי דר״יו שאומר מי ויש בו. קורין אין ואפ״ה בכתב חסרון אין אבל עטה נתפרה שלא
 לא נטי והא י. מעכב א׳ דאות פשיטא באמצע אבל חסרון דהוי קט״ל חסרון, הוי לא דוה והו״א שלם, הכל האחרונה ועד

 את לקוח וב׳ א׳ אות חסר ס״ת אפשר קורין, מיריעה פחות חסר אבל קורין אין בסוף א׳ יריעה חסרה מיני׳ לדייק דאיכא מחוור
 יד לשם שם בין מניחין יג תני׳ מזה וגדולה יב. בו קורין אין בטלתי׳ דחסר כ׳ טעטא בגט' מסיק בהדי׳ ותו יא התורה ס׳

 אל שית, ברא שכתב פי׳ השם, באמצע שהפסיק או האותיות ערב ואם מעורבבין, יהיו שלא ובאותיות טו נכרין שיהא כדי
 כבוד מפני בצבור בחומש קורין אין טז. בסוף בין בתחילה בין א׳ תיבה חסר אם מכ״ש הפסק, מפסל א׳ בתיבה אפי' אלמא בו, יקרא

 בי שחסר ס״ת פוטב׳ ישיבת ראש פלטוי רב וב׳ שלם ספר שהוא מפני ביחוד בו ולקרות לכתבו מותר אבל ין הצבור
בספרי מעייני ור״ל דר״יו כיון אבל לכתוב ניתן לא טדינא יט אפטרתא וספר יח שיגיהו עד בו קורין אין א׳ פסוק אפי׳

דאגדתא
אשכול נחל

 אס לספק יש ב הדף. בסוף גס לגמור דיוכל נראה דמכאן ס״ת הל׳ ריש עימ״ש א חוס׳. כמ״ש חהני לא מצלח שחהא כדי
 בדיעבד בו קורין טעיוח ב׳ מצא אס משמע וא״כ בטעוח, מוחזק מקרי דלא כולו הגיהו שלא אף בו קורץ הטעויות תקן אס ר״ל
 קושי׳ ואין רשב״א כמ״ש בו קורין אין כולו הגיהו ולא טעויות ג׳ נמצא אס הפרוש או בתשובה, הרמ״בס כדעת חקנס שלא אף

 אס ד ה״ט. פ״ק מגלה ג ס׳. גטין כד' במלחי׳ מחסר דלא שאני דחומש בגלילה, כתב בחומש לקרות לקמן רבנו שהתיר מחה
 אס כ״ו( בנימין משאת הגהת )כפי אי׳ ה״ח פ״ה ובח״ס בשס, נוגע שאינו אף בגרירה תקנה דל״ל משמע שיטוח, ד' כדי החסרון

 מקומן על ולכתוב ג׳ לגרור אבל ג', מקומן על וכותב שתיס גורר וכן חקוס אותו על שתיס וכותב א׳ שיטה גורר א׳ שיטה שכח
 ממעט אינו ואס מזו זו השורות הרחקות ממעט אס שהאסור במ״ב ומסיק קצרות. שיטות ד׳ יהיו אס כמנומר דתיחזי אסור ד׳

 ד׳ דף בכל אס פסול דפין מכ׳ יותר בו שאין קטן ס׳ המפרש פי׳ ה רע״ט. ס״ס וערמ״א חותר הכתב שמקטין אלא ההרחקה
 ס״ת נ״ד דבגטין כיחידאי דברייתא ונ׳ ו דף. בכל ד׳ שאין אף בפ״ה, פסול דפין ק׳ שיש גדול וס׳ פ״ה, מספרם שאין אע״פי טעויות

 הטיל ולא יהודה לכתוב ונתכון שס לכתוב צריך הי׳ דתני׳ וליקדשי׳ קולמוס עליו וליעבר ופריך כלום שוה אינו לשמן אזכרות כ׳ שלא
 דכולי אבל אזכרה בחדא אלא ר״י ל״ק ע״כ ר״י, חימא אפי׳ מ״הח? השס אין וחכ״א יהודה ד״ר ומקדשו קולמוס מעביר ד׳ בו

כמנומר דחיחזי אחר ולא לתקן יוכל חציל שלס א׳ דף אס דף בכל טעות ג׳ במנחות אמרינן הא ומקשים כמנוחר, דמיחזי לא ס״ת
חויהי כמו ג׳ פרשה איכא דהא דליחא, אזכרות בו שאין א׳ דף הי׳ שלא לומר ואין כחנוחר( יותר נ׳ דבאזכרות לחלק )ודוחק

 שאין פסוקי׳ מק׳ יותר הארץ כברת עוד ויהי אל חבית חויסעו וכן שם בו ואין א׳ דף יכילה לא נשא סוף עד א׳ ביום המקריב
 כמנוחר. ומיחזי מפ״ה יותר שבחורה אזכרות דכל ניחא יתקן לא טעויות פ״ה ס״ל יהודה ר׳ נאמר אס אך וזולתן. בהס שס
בו. יקרא בדף ג׳ אפי׳ רשבג״א דף בכל אחד א׳ יהודה ר׳ וכמה בו יקרא אל טעויות בו שיש ספר ה״ט פ״ג במ״ס ראיתי שוב

מביא בהעליחך והילקוט טעויות. פ״ה בכולן אס מחמיר דפים בק׳ וה״ה דפין, פ״ה אין אפי' דף בכל בא׳ דחחחיר דר״י ויתכן
 דצריך דפרושו שיוגה עד מ״ש מיהו תקון, דחהני נחי משמע שיוגה, עד בו יקרא לא טעויות ס״ה בו שנמצא ס״ח זוטא, ספרי בשס

 שאינו ספר גרס ושס י״ט כתובות ז שיגיהו. עד בו קורין אין טעויות ג׳ נמצאו דאפי׳ לעיל שכ׳ הרש״בא נגד זה טלו, להגיה
 מל׳ פחות באהליך השכן מקרי דלא נ״ל יוס ל׳ וטעם האסור, להתיר יבא שלא ספרי׳ שאר ה״ה הר״אש וכ׳ חנ״ך ופרש״י מוגה

 הקורא פ׳ בר״ן הובא רחב״ן י כר״אש. וס״ל חולק רבנו אבל ט׳, מגלה חוס׳ ט ס׳. גטין ח מזוזה. גבי מ״ד מנחות כד׳
אשכול הביא מכאן וכו׳ אפשר ר״ש לו והשיב יהושע כ׳ ואילך מכאן חשה שס וימת עד כ׳ חשה אר״י ל׳ במנחות יא א״הח.

אלא שאינו אע״ג בו קורין מדינא בגלילה שנכתב בחומש ס׳ גטין שס יב א׳. פסוק חסר בסיף אס אפי׳ ס״ת חקרי דלא ראי׳
קורין. אין בסוף א׳ פסוק חסר אפי׳ מוכח חזה ב; א״ק בחלתי׳ חסר יריעה שחסרה ס״ת אבל שלם חומש הוא דעכ״פ א׳ ספר

דלא הא טז ל׳. מנחות כד׳ קטנה אות כמלא ביניהם שיניח תיבות ב׳ שהן טו לתיבה. תיבה בין פי׳ יד רפ״ב. ח״ס יג
 תנא דלא )והא דפסולין שווין ז״וז אית חסרון לענין אלמא וכו׳ שספרים אלא לת״וח ס׳ בין אין במגלה מדחנן לפסול ראי׳ מביא

 מעלה א׳ אות בו הגיה ל׳ מנחות דריב״א חהא ראי׳ מביא ולא .(40 דף לעיל ישבתי כשר? וס״ת פסולים כסדרן שלא ח״ומ כמי
 שחסר כ״ז החצוה עשה דלא לחפלין שוה כ״ח כ׳ מצות לענין ודאי די״ל כשר? ס״ת נעשית אות שהגיה דע״י כתבו כאלו ע״ה
 קורץ דאין ס׳ גטין דאמרינן תדע א׳. אות כשחסר דיוצא י״ל נביאים תקנת שהיא בצבור בקריאתו לצאת לענץ אבל א׳, אות

 לקרות באסור ורבנו ס״ח, כתיבת חצות בי׳ נפיק ולא מחח״ח א׳ ספר שהוא אע״פי בו קורץ בלא״ה אבל הצ/ כבוד מפני בחומש
נביא ס׳ ואין הכתובים בו שכתובים יט ב׳. ס״ק לעיל ע׳ יח ס״ח. בקדושת בגלילה שנכתב א׳ ספר ר״ל ס', גטין יז עסק. בו

 שלם 7*



בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר 52
 כי וכתיב אה״ה, י*ך כתב דב׳ י^כתוב נתנו שלא אע״פי התורה פרושי הכתובים ואגדות הלכות בספרי כלומר א בשבת דאגדתא

 אפשר, דלא כיון אלא ב בכתב לאמרן אא״ר פה שבעל ודברי׳ פה, על לאטרם אא״ר שבכתב דברים כיצד הא ה״ה, פי על
 שנצרך בעת התורה מן א׳ דבר להפר יש כלומר תורתך, הפרו ל״ל עת אמרינן תורה שתשתכחה לחוש ויש הוכוון שנתמעט כלומר
 אפטרתא. ספר לב׳ להתיר ל״ל עת צבור, לכל מצויין אינם שלטים דנביאים אפשר דלא כיון ה״נ כולה, לקיים כדי עליו לעבור

 דעתך אל תשיב אך כ"הצ, מ׳ בצבור בחוטשין קורין אין חכ״ז אמרו אמת בחומשים: בצבור קריאה על ג בחבורתנו השבנו וכוה
 עליו׳ ומברכין בו קוריו אנו מה ומפני ד, ועפיץ וקטיח דמליח כהלט״ט הוא מעובד מפניו עוטדין ושאנו בו קורין שאנו ס״ת וכי

 כהלכה מעובדיו שאין מעורות שלנו ספרים ורוב כהלכתן העורות לעבד יודע בינינו שאין כיון הגאוני' דברי על סומכין אנו אלא
 וה״ג ואגדות, ותלמוד אפטרתא בספרי ולקרות לכתוב שהתירו כמו הת׳ מקריאת נתבטל ולא ה ממקומו עבוד מצות שתעקר מוטב

 מק״הת, יתבטלו שלא בתקונו א׳ כל ויברך בזי״ן או בג׳ ס״ת כקריאת הכל בחוטשין שיקראו מוטב ס״ת להם שאין רחוקים כפרים
 ולא בצבור גוללין ספרא, חד אלא להו דלית דוכתא דמתרמי והיכא כ״הצ, מפני בצבור ס״ת גוללין אין ו מ"טש ראי׳ ועוד

 ה עושה כיצד ז פסולה הנקבים מבין יוצאת שדיו עד הכתב במקום בקלף נקבים אם — טקה״ת. יתבטלו שלא כדי לכ״הצ חישינן
 יא ת״ר עליהם. בגד פורם אלא פני׳ על היריעה להפוך להם התירו לא י סת״ם כותבי ט. עומדת והיא בלשונו לוחכה

 ווין, יודן חתין, ההין רישין, דלתין צדין, גיטלין ביתין, כפין כפין, ביתין להפך, וכן עיינין אלפין יכתב שלא תטה, כ' שתהא וכתבתם
 סתומה, יעשנה לא פתוחה פרשה להפך, וכן סתוטין פתוחין מ״ם סט״כין, מ״מין פשוטין, יב כפופים טיתין, פאין נונין, ויינין

 יד אזכרות את שב' או בדיו לא כ׳ או פרשיות כשאר השירה שכתב או יג כשירה התורה, כתב — פתוחה. יעשה לא סתומה
סתומה וט״ם והפשוטות התיבה, ובאמצע בתחלה כותב פתוחה וט״ם הכפופות טו שבא״ב הכפולות אותיות יגנוו. אלו הרי בזהב
מעלה של אצבעות מג׳ שנפחת או טפחים מוי״ו ארכו שחסר עד מגליוניו יז עכברים אכלו — ט! פסול שנה ואם התיבה בסוף

 מכאן מרבנן חד אמר הנגיד וכ׳ בו. לקרות מותר הללו כשעורין ונשתייר מועט דבר אכלו יח, בו קורין אין מטה של ומטפח
להוסיף דמותר מהאי דייק ואי יט. שעורי אתאטרו בגויל אומר ואני מותר, להוסיף אבל אלו, משעורי׳ לפחות שאין למד אתה
ראשונה שורה כיצד כא אריח ע״ג ולבנה לבנה ע״ג אריח כותב דבורה ושירת הים שירת — כ לרבי דשאלו מהא עליה קשי׳
מתחיל ואח״כ כסדר כותב ויאמרו עד ישיר מאז

סוס גאה גאה כי לה׳ אשירה לאמר
לי ויהי יה וזמרת עזי בים רמה ורוכבו

 מניח האזינו ושירת ושורה. שורה כל בהם שמתחיל התיבות והולך טונה והתם כב סופרים בהל׳ כנזכר שורות ל׳ עושה וכך
 אריח ע״ג אריח כותב דיהושע מלכים ופי הטן של בניו פסול. שנה ואם כג פרשה ריוח כשעור ושטה שטה כל באמצע ריוח

 אדם ואין מעכבין במגלה כתובין אין אם הטן של בניו דלפון. פרשנדתא לבנה ואיזה ואת, את אריח איזה לבנה, ע״ג ולבנה
כה. בסופו ואת דפא בראש איש שיהא וצריך כד י״ח בה יוצא

אשכול נחל

 וחסרחמת בא״ת נדפסת זו חשו' ג .8 דף מ״א ע' ב בשבת. לטלטילי נמי דשרי קמ״ל א לחנוק. חגלה כ׳ אין וקיי״לן שלם
 עליו, כ׳ ואין דפתרא נקרא עפיץ דבלא בעפציס ואמ״כ וקחת מליח ט״י מעובד העור ד ^.111. מבוא מ״א ע׳ האשכול ב׳ בשם
 אלא התיר שלא נ׳ אלו מראיות ס״ט. יומא ו י״ד. תמורה ה כעפיצן. משיב שלנו קלף תקון ל״א מנמות וטחוס׳ ט״ט, שבח

 המפרש פי׳ ט הנקבים. לסתום ח ה״ט. דמגלה פ״א ירום' ז כ״הצ. מ׳ אלא אסור בו שאין כס״ת בגלילה הכתוב במוחש
 מנצפ״ך. יב כ׳. כתיבה אתי׳ כ׳ מזוזה גבי דוכתבתס אע״ג ק״ג, שבח יא צ״ס. טרובין י הנקב. ונסתם הטור מתרככת שע״יכ

 שס. ירוש׳ טו טושה. אזכרות לכבוד כן שעושה שמי אזכרות ונקט פ׳ בזהב שכתב תיבה כל יד לבנה. ט״ג כארימ בדלוג יג
 רמב״ס וגס הפוסקי׳ הביאו לא יח ברייתא. שהוא מ׳ ומדבריו מקומו ל״י יז מפורש. לא ובבבלי פסול, דקאמר ירוש׳ הביא טז
 אבל דוקא, בגויל טפמיס, ו׳ כהקיפו אארכו אלא קאי הנזכרי׳ השטוריס אכל לאו יט המטכביס. דברי׳ תוך מנה לא

 ושרי אורך טפמיס מוי״ו יותר טשו שבתמלה הללו כשטורין נשתייר מדאמר לדייק שאין ר״ל כ בקלף. אף צ״ל גליונות שטור
 חגלה כא .בו״ט אלא כהקיפ׳ ארכו מזדמן לא בגויל רבי והשיב שאלו למה דא״כ להיקף שוה שיהי׳ יתקן אס שירצה כ״כ להאריך

 ע״ג ויושב ארית הוא לאחר שמלת האשכיל צורת ׳ונ לבנה מצי וארית טפמי׳ ג׳ היא לבנה דחגלה, ספ״ג ירוש׳ פי״ב, מ״ס ט״ז,
 מלק שבצדו ארית הוא וסיס כנגדו, מטוטוח איתיות ורק מלק שתמתיו לבנה הוא כג״ג לה׳ ואשירה ביס, רמה ורוכבו שהוא לבנה

 בס׳ בדק הא״ת אבל אמרת צורה נראה ורמב״ס ור״ן ומרא״ש השירה. שורות ל׳ בכל וכן לבנה כנגדו שהס וזמרת טזי ותמתיו
 אותיות. ט׳ לפ׳ פרשה בין ריות כשטור בשטה הריות שמדת בטור וט' פי״ב, מ״ס כב נוהגין. וכך זו צורה ומצא ספרדיים

 בט״פ קורא בסוף( או בחמלה אין )אס המגלה חן מקצת מסר שאס אט״ג כד בח״ס. שס השורות בהס שמתמיל תיבות כג
 דפוסל כ״ש ארית ט״ג ארית החן בני כ׳ לא אס דפסל מירוש׳ וגם תר״ץ ב״י כמ״ש פסול מסר אס שלס טנין י״מ, מגלה ויוצא,

 השטה בסוף את סי״ג דבמ״ס דף בסיף ול״ל ראשונה שורה בסיף פרושו בסופו ואח דחגלה ספ״ג ירוש׳ כה כלל. ליתנהו אי
 לדבריו, הכרע ואין מדש. בטחוד לכתוב וא״צ השורה בראש נמי דפא בראש איש דירוש׳ דפרושו כ׳ והגר״א דפא. בסוף וטשרת

 להוסיף' בא שפיר טג״א, ארית כנטן ומלכי המן בני שירת שאחר רב אמר אדר״י להוסיף בירוש׳ ריב״ב בטי מה שהקשה דחה
 בא״ת וגס הדף. מראש חתמילה שהיא וקמ״ל הדף מראש חתמילה מהן א׳ שאין השירות ככל דינה הו״א רב אמר מדר״י דאי

 וחדקאמר טכ״ל בסיף ועשרת דפין בב׳ ויכחבס שטה בריש ופרשנדחא בסופה ואת דפא בריש איש כך: ח״ס לשון הטתיק
 טשרת טושין ויש שמאל בצד האמרון ואח חמת דטשרת כתב חיני׳ ולעיל דוקא דפא בריש דאיש מכלל שטה בריש פרכנתא

 הזכיר לא דירוש׳ כיון ס״ל הדף/ וא״צ״בסוף שורה בסוף עשרת מ״ד א׳ בנשמת וכ׳ במ״ס( וכנזכר )כמנהגנו דפא בסיף

שעשרת



53 בר. להרות בין עשיתו בין ס״ת הרכות האשכול, ספר
 ד׳ כותבץ, ג׳ תנא במתניתא כותביו, אץ ג׳ שרטוט, בלא כותבין ממקרא תיבות ב׳ פי׳ שתים, אר״יצ א קמא בהמביא ג'

 מישלח עוקבא מר אי׳ נמי ב ובירושל׳ היא. הלכתא לאו הברייתא ידע דודאי כר״יצ הלכה הלכות בעל כ׳ כותבין. אץ
 האי מרב ברכיה בר נחשון רב שאל ד. גיל אל בעמים תשמח אל ישראל ג בומרא וקאים דמיך דהוי גלותא לריש כתב
 דאבעי׳ מצינו ובירושלמי בעמים גיל אל ישראל תשמח אל וכ׳ שרטט דאסר, מנ״ל זימרא ה עוקבא למר שלחו דגרסינן הא

 מנא ור׳ גיל אל בעמים תשמח אל ישראל גלותא לריש דשלח עוקבא דמר ממעשה ופשט פסוקא מן מילין תלת למכתב מהו
 כמו הפסוקי׳ כתבו לא ישראל מארץ אלו נאמר אם נסמך מהן איזה על ו . . תסג מאד מצער ראשיתך הושעיא לר׳ כתב שלח
 ראינו עוד הפכום. ולכך תיבות ג׳ מפסוקים לכתוב התירו ולא בשרטוט אף אסרו או שרטטו, לא ולמה שרטטו, שלא מפני שהן

 אנו שלנו תלמוד על אנו והשיב כשרטוט? שנקוד יודע מאין והמנקר כלל, מנקד שאינו ויש הפסוקי׳ על מנקד ז״ל הגאוני׳ מן יש
 ולא הבא מפרשא דלא או שלנו בתלמוד דסתם טלתא לגלויי ודאי התם. דאתמר למאי חיישינן לא דפסק מאי ובכל סומכין,
 משום דלאו מלתא מיחויא ואחרו, ואקדמו פסוקי התם דשנו ולענין ז. דפרושא טלתא נטי אי עלה, סמכינן בהא מכחשא
 שרטוט בלא פסוקי כתבו ט משם שאף מצינו והרי ח, גוים ביד מושלח ויהא בצורתו פסוק יכתבו שלא משום אלא שרטוט,

 קייטו לכאן משם העולים אדם בני יהודה לרב דשלח הוא הא ועוד הוא דסמכא אביתר דר׳ לן ליטא מאן דאר״י שהן כמות
 שרטוט בלא לי׳ וכתב יב חנה ב״ב ורבה ועירי ו נינה ומאן יא וישתו ביין מכרו והילדה בזונה הילד את ויתנו בעצמם
 הוא, רבה גברא לאו דר״יצ הא ידע דלא כל אטו אביי לי׳ ואמר שרטוט, בלא א״כ ד׳ תנא ובמתניתא כותבין אין ג׳ ואר״יצ

 ידיה על טרי' דאסכם הוא אביתר ר׳ הא ועוד לי', שמיע לא וגמרא הוא גמרא הא אבל יג לחיי בסברא דתליא מלתא בשלמא
 או ומשרטטין שהן כמו פסוקין וכתבו טר דיאסקי אתרוותא בכל דכתבו סבראי רבנן יומא מן ו״ל גאוני׳ חוינן ואנן יד, וכו׳

 והכותי׳ למעשה דבר עמא מיהו לן חזי לא כשיטוט הנקיה בהדי׳ שמעתא מיהו בשרטוט, דנקוד עבדינן קא והכי טזי מנקדין
 לכתוב אבל קרא, למדרש בא אם אלא שרטוט בלא תיבות ג׳ למכתב אסרי דלא יזי דאמר מרבואתא ואיכא עכ״ל. עבדין הכין
 דצריך במקום ואמרו יט טפי דמקילי מרבואתא ואיכא יח מירושלמי כן משמע ולא שרטוט, בלא מותר צחות לדבר מקרא לשון

 אשורות אותיות צורות לו שאין שלנו בכתב ודאי מיהו השורות. שאר לישר יכוון ידה שעל עליונה אלא ושטה שטה כל לאו שרטוט
 שמבשלים ושרף עצים ממימי ועשוי שחור שהוא כ בדיו אלא התורה כותבין שאין הלמ״ט נהגין. והכין שרטוט בלא לכתוב מותר
 שכותבין כמו בא, לח שדיו נקב וכל פסול זהב של בחול או אדום כגון צבעונים בשאר כתב ואם נמחק אינו מהם והכתב אותן

 כב תטה הכתיבה ואין לשתים נחלק האות שהרי עליו *כתב לא יוצא אם אבל נקב, אינו האחר בצד יוצא ואינו עליו עובר בו,

ואטי אשכול נחל

 פלוגחא. לעשות דמה״ח סמ״ג וכ״כ כמנהגנו ומסתבר עשרת. אסר דף באותו שורות לכתוב ומותר כמ״ס ס״ל לא דף, כסוף שעשרת
 שרטש. צריכה כולה דלכ״ע ד״מ וחמה עליונה שורה כמגלה לשרטט דדי א״ח כשם חרצ״א' ר״ס ב״י שכ׳ ע״מ עוד ואעיר
כזמר. וקס סכב ג ה״ב. פ״ג מגלה ב ו׳. גטין א שרטוט. וצריכה סחס כ׳ שלנו דא״ח לב״י, נזדמן מוטעה נוסה

 מוחר שאס במקרא, ככתובים חיבות ג׳ לכתוב שלא כד׳ מהפך והוא בעמים גיל אל ישראל חשמס אל ט׳ כהושע פסוק ד
אסריחך ישגה צ״ל ו שס. גטין ה כבסמוך. אסרת בצורה המעשה ז׳ גטין וככבלי המקרא, כל להפך לו הי׳ לא ג׳ לכתוב
לפרש ז שרטוט. כלא כוחבין אין ממקרא חיכוח דג׳ כסדר, כתב ולא מאד, ישגה ואחריתך מצער ראשיתך והי׳ כ׳ ח׳ וכאיוב
שמכיא אביתר שר׳ מא״י, ט היו? נכרים ששלוחים האי רב ידע מהיכן ל״י ח אירוש׳. סומכין כבבלי שנסתם דכר או מקרא
 יוסף רב אחר וע״ז ובפ״נ נכתב כפני אצ״ל לא״י, מבבל לכאן, משם הבאים גטין אביתר ר׳ שלח ו׳ גטין י הי׳. מא״י אח״כ

 ילדים בעיניהם שנקל מפ״ור ובטלים בכבל עגונות נשיהן וחניחין בא״י ששוהין ת״ח על כן וכ׳ ד׳, ביואל פסוק יא וכו׳. מאן
 ע״ב. ע״א קדושין ע״ב ט׳ מיומא כדחוכח לא״י ועלו מבבל שניהם ורבב״ח זעירי בספרינו, ל״כ וכו׳ נינהו חאן נוסח יב וילדות.

להוכיח האי רב כונת שס. גח׳ כדחפרש אמחייס פרושי׳ לכוון סוד לו לגלות יד הוא. רבה גברא לאו לחימר חצית שפיר יג
מביא דלא והא בשרטוט. אף אוסר ירוש׳ שתלמוד סברא אין א״כ בשרטוט, פסוקים לכתוב מקפידים כולן הי׳ לא כא״י שאף
 ונטל חלק נייר נטל אחרינו המלכות תופס חי לר״ג שאל א׳ הגחון חולדות, במדרש דאי׳ מהא שרטוט בלא כ׳ בא״י שאף ראי׳

 צדיק אותו נצטער צער כמה להודיעך חדש זקן חפי ישנים דברים ראו אמר כע״ע, אוחזת וידו אחיו יצא ואח״כ עליו וכ׳ קולחס
ראיתי לילקוט הגז״ל אאמ״ו ובבאור ניכר. השרטוט אין חלק ואינו הישן שעל עליו, לשרטט כדי חלק נייר שנטל מה די״ל עכ״ל

אסיר וטעם יודעין, הס גס שבכתב דחורה וסודותיה, חורה טעמי והיינו לגוי׳ חורה דברי חיסרין אין י״ג חגיגה ע״פי שמפרש
 בעלמא ספיר החורה מעשה איחרין הס האומות, לבין בינינו ההפרש וזה התורה, קדושת מצד שרטוט בלא מפסוק חיבות ג׳

 אלקיך ה׳ לאנכי פלגש היחה ותמנע בין חלוק ואין חיים אלקי׳ מדברי נפלא סוד שבחורה ואות חיבה כל אומרין ואנחנו הוא,
 רצה לא ור״ג בעלמא, ספור אלא העתיד על רמז זה שאין חשב אך אוחזת, וידו מקרא ידוע הי׳ נחי ולהגחון הרמב״ס. כח״ש
 חיבה שכל בזה ורמז עליו לשרטט שיכול חלק נייר והביא טרח לכך לגוי, תורה טעמי מוסרין שאין העתיד, על שמרמז בפה לומר

 ההגמון חמה וע״ז אוחזת, וידו התורה כתבה בחנם שלא הכתוב כונת מעצמו ההגמון ויבין עצומה, וכונה קדושה בו יש מד״ח
 צער כמה להודיעך ומסיים ר״ג, כונת לסוף ירד ולא בחורה, כחוב שזו כבר שידעתי חדש, זקן בפי ישנים דברים ראו ואחר

 דיסקא דנקט כגון קי״ב ב״ק ב״ד, אגרת טו שיכין. כדי ולכתוב ולשרטט נייר להביא ויגע ונצטער לו לומר רצה שלא ר״ג נצטער
 כ׳ שלא כיץ להתלמד, לחנוק מגלה א״כ משוס אסור שלמים פסוקי׳ לכתוב קשי׳ ואי טז אדיסקא. וליכחב ח׳ ומנחות הגדול, מב״ד
 הוי. רשות דאגרת לעיל שהביא הושעיא לר׳ שלח חנא דר׳ חהא יח בגטין. שם ר״ת יז .44 דף לעיל רבנו כמ״ש שרי ללמוד

 הספר על כותב ואני דבריך מקרא שם דלחדנו אע״ג י״ט ומגלה ע״ב ק״ג שבת ה״ט דמגלה פ״ק ירוש׳ ב ו׳. גטין חוס׳ יט
וכתבתם. ע״ב ק״ג שם כב ק״ח. שבת כא דיו. דין 52, 41 לעיל כחוב כבר גמרי מאן ברוך דאתא עד מ״מ דיו בעי דספר בדיו,

 מ״ס



בו. לקרות בין עשיתו כיין ס״ח הלכות האשכול, ספר •י
 הוא והכי והואיל ב בו קורין אין הנקודות גרר אפי׳ בצבור בו קורין שאין א כברייתא דקתני המנוקד ספר לענין האי רב ואמר

 ב; וקורץ אחר מביאים וכו׳ ישראל לוי כהן המנוקד בספר בי״ט או בשבת שקראו ואע״ג ג. בו וקורץ אותו טעלין העלהו אס
 וכיוצא ישככנה ישגלנה כגון הכתוב מן חלוף נקראים דברים שכמה וראה ובא מנוקדת, שאינה תורה לישראל רבנו משה כ׳ שכך
 סימנים שעשה כגון לנו נמסרו שלא סימנים בס״ת שהוסיף כל וכן ד נכתב לא המקרא אבל המסורת אלא כותבין אין בזה

 ס״ת לכתוב שאסור זי כתבנו כבר ו בו קורין אין פרשה סיום שאין במקום פרשה כשעור פנוי שהניח או ה פסוקים להפסק
 הקב״ה באן עד ח רבה בהקוטץ טדאמר שיכתבנה קודם בפה תיבה כל לקרוא צריך שהסופר שאומר טי ויש הכתב מן שלא
 ומשה אומר הקב״ה אלא גרסו דלא ספרים יש מיהו ותיבה. תיבה כל אמר שכתב קודם דמשמע וכותב אומר ומשה אומר

 אפי׳ דהא כתב מקרי דלא פסול בשמאל כתב ואם בימין ככתיבה בימין קשירה ט כדאטרינן בימין לכתוב צריך סת״ם כותב.
 נטי ידיו בשתי ושולט פסול בימין כ׳ ואם בשמאלו כותב ודאי ימינו ואטר י בכך כתיבה דרך דלאו דפטיר אמרינן שכת לענין
יא. . . כדאמרינן בימינו כותב

 ומשיב. ביניהם מפסיק כאחד שטות ג׳ או ב׳ כותב הי' ישיבנו, לא בשלומו שואל ישראל מלך אפי׳ יב השם הכותב
 ולא יג שלפניו מאות הוא מתחיל אבל הדיו, רוב טטשטשו דלטא בשם לכתוב יתחיל לא השם לכתוב הקולמם הטובל

 מה״ה שטם את ואבדתם נאמר לכך טר ארי״ש בל״ת עובר משם א׳ אות המוחק יד. באות דיו יפל שלא מלתא הא לן בדק
 וכשמסייטין השטות, מקום חלק טניחין אלא השמות, כותבין שאין סופרים דאיכא האידנא לן שטיע .אלקיכם לא׳ כן תעשון י*א
 בקדיש מפטירין שכותבין ולאחר כשכותכין, עשרה בי דטייתי טנהון ואיכא השמות. וכותבים עצמן מטהרץ כולה התורה כל

 מותר טז השם על שנפל דיו בתלמוד. מצאנוהו שלא טעמא לן ברירא ולא ידיענן לא מנהגא והאי כולו. ויתקדש יתגדל
 רחום אדון יוצר בורא כגון ממדותיו הנעתקים הקב״ה של שמותיו גאון סעדיה רב אמר לתקנו. אלא למחיקה נתכוון שלא למחקו

 אל, יה, הויה, ששה: והם נמחקין אין במקומן שלא וכותבן טעה אם העיקרים ושמותיו נמחקין, במקומן שלא וכותבן טעה אם
 כי אלא נמחקין, שאין אדני ועוד אלוה עוד הזכיר יו שבהלכות ואמר זר" על גאון האי רב ממר ונשאל אהיה. שדי אלקים,

 מר הזכיר לא אדני כי שמונה ונמצאים בפ״ע שם שהוא לומר ואפשר שבעה. ונשימם אלקי/ בכלל ר״ם שטנה אפשר אלוה
 שמי זה יט חו״ל ואמרו יה כר״י הלכה שמואל ואמר נמחק כולו צבאות אומר יוסי ר׳ כותב דבהלכות צבאות הזכיר ולא סעדי׳
 בקבלה למדין אנו אבל דל״ת. באלף ונקרא בי״ה אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני לא הקב״ה אמר דור לדור זירי וזה לעולם

 ומקום נמחק, אין צבאות אלקי׳ צבאות, ה׳ שב׳ מקום כל רבואתא ופרשו כ. כר״י הלכה אץ שמואל אמר עולם: גדולי מפי
 אדני, הם סעדי׳ מר שהזכיר הששה על היתרים ג׳ דבר סוף נמחק. לחוד צבאות או כא ישראל אלו הצבאות אלקי שכתוב

 לא במקומו לא שם אלטא יב, יגרד אלו הרי המטה כרעי ועל הכלים ידות על כתוב שם הי׳ ע״כ. תשעה הרי וצבאות, אלוה
 כה גורר השם כ' ולא הטועה כד. האחרון ומעקב הראשון מקיים קודש של שמות שני של שם הכותב תני׳ כג כליו את קדש

 יצחק ר׳ השם, את תולין אומר יוסי ר׳ ר״י, דברי שגרר מקום על השם וכותב שיטי ביני שטגרר, התיבה ותולה שכתב, מה
 ששנה וכ״ט שזורי, כר״ש הלבה אר״ח תולין, אץ מקצתו תולין כולו השם כל אומר שזורי שמעון ר׳ השם, וכותב מוחק אף אטר

רש״ש
אשכול כחל

 ראפסר להנץ, קשה ג ע״ד. סי׳ חה״ק נו״בי ועי׳ חסיני לנו הנחסר כהי לשחו כתבו לא דודאי הטעם וכו׳ ב פ״ג. ח״ס א
 אסר אס חחילא המסורת, לשס כ׳ ולא נקדו שהסוהר שכתבנו הטטס דלפי בי, וקורץ אותם חטביריס אתר העלהו אס שצ״ל
 החסירה. יכופר בחקרא חתזיק והמנקר ד זו(. סברא מצאתי )כדומני לשחו כתב דהסופר בו וקורין הנקוד חסיריס הנקוד עשה

 צ״ל יא ק״ג. שבח י ל״ז. חנתות ט ועתוס'. ל׳ חנתוח ח .40 דך זי וריב״ש. רשב״א וכ״כ ו בצבע. או בדיו ה
 פסול, בשחאל כ׳ אס רבנו כ׳ לא וכאן עקר, יחינו אלחא אדס כל של בשחאל חפלין חנית ידיו בשתי שולט ל״ז חנתות תהלין גבי

 ומ״ס פ״ה ברכיח ירוש׳ יב ק״ג• שבח תייב, בשבת בשחאלי כתב שאס כתיבה חקרי נחי בשחאל כתיבתו ידיו בב׳ דשולט דכיון
 א״ר פ״ה ובח״ס שס בלי ב כ" וחכוח ספרי תוספת', טו כונח׳. ל״י יד השס. קודס חלכחיב אתת אוח יניס ובכיוון יג פ״ה.

 אבל כר״י, שפסק צבאות ולא אלקי׳ בכלל שהיא אלוה ר״ס הביא שלא חישב יחבזה סיפריס. הל׳ ה״ג יז פ״ה. ח״ס טז שחעון.
 שזה ואפשר אדני. נקרא שהוי״ה אדני, נכלל הוי״ה שכתב שבחה אדני בפ״ע חנה לא נחי שהרחב״ס עכ״ח אדני? הזכיר לא למה קשה
 לדקדק יש האי רב על מיהו נ׳. פסתיס יט אדני. ר״ס הזכיר לא לחה לישב וכו׳ שחי זה חז״ל ואחרו את״כ בח״ש האי ר׳ כונת
 חעצס הוא עשהו, אליה ויטש כגון אלו״ה, של הוי״ו שגס להורות בתוכו? נכלל ובודאי חאלקי׳ היתיד הוא הלא אלוה חנה לחה

 מפני לא כא ע״ב. ל״ה שבועות כ השס. חגוך באות משא״כ ח״הת לוקין אין מחקן אס השס אל הנטפליס שכל נ״ח ויש השס,
 כחוב שאין הזכירו לא והפוסקי' הצבאות. של אלקיס בסמיכות שנכתב מפני אלא קודש, נחי דהאלקי׳ הידיעה, ה״א אנלו שנכתב
 דחסיקה ט״ס כב וצ״ט. בסמיכות שנכתב תול הוא ה', ב', בשמואל עמו צבאות אלקי וה׳ גס האי ולרב הצבאות, אלקי בחורה

 כפרם לענ״ד כג בחותר• וישתמש החתיכה ויגנז השס מקוס יתחך ופרש״י ו׳ וערכין ס״א שבת וכ״כ ויגנז יגוד וצ״ל אסור ודאי
 חדחייחי ולגונזו לקדרו ויכול מקומו אלא קדוש אינו ך בקל בין בכלי בין למקומו שייך שאינו שס דכל עקר שהוא רש״י עליו שכתב
 הראשון, כפרוש הכל לגנוז צריך ונייר בקלך אמרח דאי ברע״ו וכטו״ז היריעה כל לגנוז דא״צ חוס׳ דעת וכ״נ דמ״ס, ברייתא אמ״כ

 הראשץ שחוח, ב׳ וכ׳ א׳ שס לכתוב צריך שהי׳ פי׳ רפ״ה ח״ס כד .דמ״ס ברייתא אח״כ לאחויי הו״ל לא י״ב, ס״ק מש״ך וכנראה
 שלפנינו והגרסא עוקרת, פרש״י י״ו סוטה החקרא עוקבת הלכה מקומות בג׳ מלשון מעקב והאי מעקב ושני כדינו שנכתב חקייס
 כתב, שכבר חיבה גורר ל׳ מנחות כה לקדור. מותר אי אחרונים וע׳ הס קדירה לשון וכולן מחטב, גורס וטו״ז הך היינו מעכב
 מחיקה אבל מקומי/ על השם וכותב מחנו רושם ישאר שלא בסכין וגוררו התיבה שנתיבש עד שחחחין פרושו גרידה( )או גרירה

גרוע
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גויס שגי לה ויאמר שב׳ כגון תוליך אין כיצד האי רב וב׳ וכותב מוחק הלכה א״ר חננאל א״ר א ובירוש׳ כמותו הלכה רש״ש
והגרר המחק על דלכתוב למטה, כתוב השש שיהא כדי שיטי, ביני שני לה ויתלה השם במקומם ויכתוב שני לה יגרר השם ושכח
מר האותיות מקיף גויל שאין שכל ג לתקן שדעתו כיון ביניהם גורר השם אותיות נדבקו תולה, ב לגרור א״א ואש מתלי/ עדיף

לאחריו השם עם הכתובות אותיות וכל בה/ לה', כגון נמחקות אלו הרי לפניו השם עם הכתובות ה אותיות כל ד. פסול רוחות
 אלקים אלוה, אל, אדני, יה, אותיות, בד׳ השם נמחקין: שאין שמות אלו נמחקות, ואין קדושות אלו הרי אלקינו אלקיכם כגון

 הרי מצבאות צב משדי, שד אהיה, משם אה ו . . אד כתב אהיה. אשר אהי׳ צבאות. שדי, אלקיך, אלקיו אלקיכם אלקינו
 אבל ח. דנטחק להדיא תני׳ בירושלמי אבל המיוחד שם שהוא משום נמחק אינו מאדני אד כ׳ חננאל ור׳ ז. נמחקין אלו

 אינו מאלקי׳ אל הוי״ה, אותיות ד׳ של משם יה כתב הלמ״ד. מוחק ולה׳ הלט״ד מוחק לאלקי׳ כגון מלפניו, טפליהן את מוחק
 טוחקין והיו בירושלים היו אומנים כתבנים יוסי ר׳ אמר נמחק. אינו אחר במקום מתקיים שם בו שכיוצא כל ש״ד כללו נמחק,
 כאשר מאחד חוץ קודש, י באברהם הכתובים השטות כל ט. צבאות שרי ופקדו שג׳ אחר במקום חול שם הוא שכן צבאות

 אלו הרי בי״ה שכתובים אע״פי יב במיכה הכתובים השטות כל יא . . . פרושו דכך קדש, זה אף וי״א אלקים, אותי התעו
גבות ברך לט״ד באלף שכתובים אע״פי בנבות הכתובים השטות כל יג בשילה אלקים בית היות ימי כל קודש שהוא מא׳ חוץ חול

אשכול נחל
 ושכס אל, ה׳ סכ׳ מדות ני״ג כגון ב ה״ט. דמגלה פ״ק א הראשון. מן רושם ונשאר לרזות שהאותיות בעוד שמוחק ממנו גרוע

 וכ׳ כך אי׳ ומזוזה תפלין גבי ול״ד כ״ע מנחות ד וכו׳. השם על שנפל דיו לעיל דאמר ממה הוא וכ״ם ג באמצע. ה׳ שם
 ס״ח והל' ס״ח, גבי פסול מד״ר מקיף גויל שאין אות דכל האי הביאו לא ור״אש רי״ף וכן נס״ח, אינו זה דין נ׳ מרש״י בר״הז

 הביאו שלא י ממה להכשירה סמוכין לעשות שאין ס״ת לכתיבת פסולה שאשה בדין 46 לעיל שכתבתי ואע״ג ת״ומ, להל׳ מוקדמת
 כל דין גבי ועוד ס״ח, בהל׳ ולא ובחפלין במזוזה ב"פ שהביאו חדא דסמכו, אא״ל זה בדין ח״מ נתפלץ, והביאו ומזוזה ס״ח בהל׳
 מזוזה בהל׳ והביאו וחזרו ס״ת בהל׳ הביאו זה ודין פסול, ירכו כשר ה׳ של תוכו נקב שס במנחות בצדו כחוב מקיף גויל שאין אות
 גויל שא״מ אוח כל דדין דס״ל ול ס״ח. בהל׳ כתבוהו ולא ותפ׳ מזוזה להל׳ הניחו פ׳, גויל שא״ח אות כל בגמ׳ שלפניו ודין ,׳ותפ

הוי דלא פסול בחברתה נוגעת אות אס ודאי מיהו לא. נס״ת אבל מעכב, א׳ כתב אפי׳ ת״ומ גבי מדחנן ריא״ר הוכיח פסול
חמה, כ' הוי דלא נס״ת פסיל א׳ כאות למד אלף כ׳ מ״ו בחשו׳ הר״אש וכ״כ תמה בעינן בס״ת דגס רע״ד ב״י כח״ש חמה כ׳

גויל ואין שלס האות אס לפסול לא אבל באות אוח תדבק שלא לענין ואפשר ג׳. מוקף דנעינו פסול דבקות כ׳ י״א ג׳ כלל אבל
תדבק שלא ג׳ הקפת פרם שרש״י ומייתי ג׳ מוקף לא הא באות נקב מכשירין היכא וא״ת בד״ה ל״ב סי׳ ב״י פרש וכה״ג סביבו,

 בס״ח ה״ג בעי בתשובה נאמר אס ואף כן, ס״ל דר״אם י״ל וה״נ כשר, אות צורת ונשאר דנקב אע״ג דבק ובלא לחברתה, אות
 וכ״נ ה״ג. א״צ נס״ת כ׳ רבותא בשס המרדכי גס ויד״ח( )ק״נ עקר דפסקיו ס״ח בהל׳ הביאו שלא נלך פסקיו אחר כנת״וח,
 לא ה״ג שצריכה אבל צורתה נפסדה וכן פסול באות נגעה אס כתב פ״י ס״ת ובהל׳ ה״ג צריך אות דכל כ׳ ת״ומ שבהל׳ מרמב״ס

 ,ראי אץ דכוחבין קאי אס״ח גויל, מוקף ריא״ר מלשון המרדכי )ומ״ש מעכב אינו בפ״י מנה שלא כל מסייס אדרבה אמר,
 אלא ה״ג בס״ת הביא לא בהדי', פליג לא אי רי״ף נתר חדיר דא׳יל והאשכול גליון( מלשון קלפין מיני כל הכולל שס גס דגויל

 אבל הכתיבה בחחלח דוקא לרמב״ס כ׳ ל״ב סי׳ וב״י ה״ג, בעינן לכ״ע בת״ומ הנה במרדכי. נזכרת נמי זו ודעה השס באותיות
 נדבר לא אס נת״ומ אפי׳ ולרש״י ניקב כ׳ לאחר דמיירי ה״ג, דאין אע״ג כשר ה״א של ירכו נקב תפלין בהל׳ שכ׳ וזה לא, אח״כ

 י״ו ובסעי׳ פסול, ולירושלמי כשר, נמי חללו ונקב כשר ה׳ ירך נקב כ׳ אחר אס ט״ו: ל״ב, סי׳ ובש״ע ה״ג. בעינן לא באות אוח
 ט״ו בהעי׳ אמר וכבר מ״ג הוי לא אכתי הא המפרשי׳ ותמהו לקרות, יוכל חול״ט דלא חנוק אס כשר אוח, נקב כ׳ אחר אם כ׳

 אי דאפי׳ שנכתב, אלאחר קאי לא סללו ברזיך האי חללו, בתוך או ה/ ירך נקב שנכתב לאחר אס כ׳ ט״ו בסעי׳ ולענ״ד שפסול?
 אבל בסלל׳האות ה״ג בעי לא לחלמודנו בב״י אחר שבהדי׳ לב״י, מפסל לא נמי בחללו הנקב ובא ה״א וכ׳ הקלף נקב כ׳ קודם

 פ״ר בירושלמי )וכ״מ פוסל אינו כ׳ ולאחר בחללו נקב ובין מצדו נקב בין פוסל כ׳ דקודס לחלק יש בחלל אף דפוסל לירושלמי
 !לירוש׳ אפי׳ כשר אות נקב כ׳ אחר אם י״ו סעי׳ בש״ע כ׳ ושפיר איירי( כ׳ דבשעת הגויל, את מכלה ג׳ הי׳ ברישא דמייחי דחגלה

 ברה״ע ט ר״א. גרס שלא נ׳ מתוס׳ אבל ל״ה בשבועות גה ח הנמשך. וכן שס נירושנמי ן אדני. משם ו ל״ה. שנוטות ה
 ולר״ח, הגרסא, למחוק רוצה ע״כ אדנות, שם וכן יחרס לאלקי׳ זובח אחר כמקום חול הוא שכן ימחק נחי אלקי׳ דא״כ חמה

 צבאוח כל יצאו צנאוחם, ועל ל״ה בשנועות דחייחי צבאוחי את והוצאתי חייתי ולא התורה בסוף צבאות שרי ופקדו מביא למה י״ל7
 כמו אדם ממשלת ועל ט״ז טל מוסב אחר במקוס אי אף למחוק אין "ה ב ק על וקאי וממשלה אדנית על המורה שם ה״ט ה׳?

 למלחמה מסודרה קבועה מערכה )ענינו צבא מן שבא צבאות כמו קבוע קבוץ אלא ממשלה כלל הוראתו באין שם אבל אדני, אלקי׳
 וצבאות הקבועה( צרתה עת צבאה מנאה כי קצוב, זמן יו״ד, איוב לאנוש צבא הלא קבוע, שירות לעבוד צבא, לצבא כמו ולעבודה,

 ,דנ^ שס עס ססי אץ זה לשם העבדים, הס שהצבאות צבאות, שרי ופקדו כד׳ עליהם מושלים אארי׳ אלא ממשלה להם אין אלו
 וזה עבדיו, שחים צבא או עבדיו שהם ישראל על אלא אדניה על חורה אינו דצבאוח נחאק, צבאות ה׳ אפי׳ אר״י ולכך ממשלה, המורה

 מראי׳ טובה זו וראי׳ ורוממות, אדנות שוס בו שאין המורה מקום שיש כונתו א׳ במקוס אול הוא שכן ונאמרו לנאות, שרי מופקדו מוכח
 שריס יד המת ׳נחוט ותא3שצ חורה לנאות שרי אנל לאלקי׳ ודומה אדנות על דרומז לומר לנע״ד מקום דיש צנאותי, את והוצאתי הנבלי
ר״ש פ״ד ונח״ס כר״י הלכה גורס סה״ג לפי דנריו מניא מ״מ כדלטיל, יוסי כר׳ הלכה אין גורס שרננו ואע״פי מושלי׳. ואינם

׳שכ וכ״ח ל״ה, שנוטות זוג אוחו כדטת קנ״ה טל הי׳ שכונתו חטנר, נא אל ח״נ מצאתי נא אס אדני ויאמר גס י כר״י. ס״ל
יהי׳ כגון י״ז, שופטים יב קדש. נמי ות״א נחוחש ולפרש״י אותי, החטו כנר אלקי׳ אלולי צ״ל יא ה״ט. פ״ק מגלה חירום׳ לקוא רננו

חזו, אוץ אחר ולא אול, נמיכה שמות כל כלל דיס״הת פ״ו הרמנ״ס י״א. פרשה סוף יג לה׳. הכסף הקדשתי אלקי׳, נית לו

הטעס
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 הרי ר גבו תמים חסיד ישר צדיק אדיר עליון נורא גדול מרומם מלכים מלך חסד ורב א׳ ארך ורחום, חנון אבל קדש, ומלך אלקי׳

 אלו נחלקין. ואינן ג פרהאל ב פדהצור גמליאל צורישדי צוריאל, עטישדי, עטיאל א נחלקין שאין שמות אלו חול. אלו
יה הללו אמר חד ושמואל רב הללויה פענח. צפנת פרע, פוטי אפי, וחרה אף, וחרה און, בית ה, אל בית ד נחלקין שטות

ו נחלק דאמר הוא דרב ומסיק ונמחק, נחלק אינו הללויה וט״ד נמחק, ואינו נחלק יה הללו דאטר מאן הללויה, אמר וחורנא
ברנה במשכיל במזמור בשיר בנגון בנצוח באישור חיילים ם׳ נאמר שבה לשונות ביו״ד דאריב״ל פליגי דרבנן מיליהון ומסיים
הכי הן אחת ט ס״ל יוחנן ור׳ דרי"בל וכיון ה בו כלולים והשבח שהשם שבכולם המאושר והוא ובהללויה ז בתפלה בתודה
 אר״ח יא בע״פ גרסינן ותו דוקא. לאו ... י אדירי׳ דידיה פליגי ודאטרן שבהן י״ה נמחק ואינו קדושה בו יש וט״ט נקטינן

 מרחביה להו אבעי׳ יב בלבד מרחביה אמר ורבא הן, אחת ומרחביה כסיה אמר רב הן, אחת וידידיה וכפיה הללויה יוחנן א״ר
 מצינו וכך הן, שתים יה כס לרבא משמע יג, הן שנים יה ידיד רב דאטר ת״ש מהו, לרב ידידיה לחו אבעי׳ תיקו, מאי לר״ח

 טו ל״כע מלחמה יה כס על יד כי שג׳ שלם הכסא ולא שלם השם לא בעולם קיים עמלק של שזרעו זמן כל יד בפסיקתא
 כונן ישב לעולם וה׳ בתרי׳ כ׳ מה ז״ה אבד נטשת וערים ח״ל תטו האויב שג׳ שלם והכסא שלם השם העולם מן זרעו אבד

 להכרית מלך להעמיד לארץ בכניסתן נצטוו מצות ג׳ אמר יוסי ר׳ טד נטי ותני׳ שלם. והכסא שלם השם הרי כסאו למשפט
 להעמיד אומר הוי בעמלק לה' מלחמה יה כס על יד כי אומר כשהוא תחלה, מהן איזה יודע ואיני ב״הבח, ולבנות ש״ע זרעו
יבחר אשר המקום והי׳ אויביכם מכל לכם והניח אומר וכשהוא ין ה׳ כסא על שלמה וישב שג׳ מלך אלא כס שאין תחלה מלך

אשכול נחל

 בשבועות ר״א ודוקא י״ג, ב״ב כתבן, שמואל אלא מיכה אמר לא אלקי׳ בית היות שתיבוח כיון קדש, שהוא ידיענן דממילא הטעם
 בירוש׳ אבל ל״צ, לפרטי נסית דלא ח״ק אבל אלקי׳, בית מהיות חוץ לפרט הוצרך קדש י״ה וכל סול במיכה אלקי׳ כל שאמר ל״ה
 לכך שיטות לשתי נסלקין אין דפרושו דהו״א נסלקין, אין ואמר הדר ולבסוף ה״ט, פ״א מגלה ירוש׳ לשון א סוץ. אמר ת״ק גס

 מנסת ע׳ א׳, בשיטה לכתבן צריך מ״מ ד ל״ד. במדבר פדהאל צ״ל ג במדבר. פ׳ שי מנסת ט׳ ב א״נ. תיבות לשחי שאף הדר
 עצמו וסמך הדייקנים כל נגד סדא מלה ביתאל הדפיס רו״ה ה פרע. פוטי אצל לרש״ד ות״ס אפי, וסרה וגבי אל, בית גבי שי

 אומר )אני כהלכה שלא וזה שמות ב׳ ידידיה שס כ׳ דגס בו שבושי׳ כמה אמר ע״ז בחרין כתוב פ״ה דמ״ס אע״פ הנקדן יהב״י על
 מסייס דבמ״ס ואע״ג פה. האשכול שהביא ה״ט דמגצה פ״א ירוש׳ ממנו ונעלס שמוח( ב׳ דלדידי׳ קי״ז בפססי׳ כרב אתי׳ דזה
 נתסבר דמ״ס י״ג ס״ס ס״ת הל׳ הר״אש )כמ״ש מח״ס עדיף ירוש׳ ח״ח כ״ד, ב״ק עמו נמוקו וי״ל נסלקין אין אומר יוסי ר׳

 באר במ״ס יוסי דלר׳ אומר אני ועוד בזה. פלוגתא הביא ולא נסלק אל בית וסחס בתלמוד( מדבריו הובא ולא אסרוני׳ בדורות
 בס״ח אמת במ״ס. בזה משגיסין שאין ודאי אלא מתנגדים, וספרינו והמסורה קאמר נסלקין אין נחי ושארא פענס צפנת שבע

 שמהר״ס בדבר עד אין עלי׳, סחים גישפנקיה לאו אומר אני מלה אל בית כחוב ראיתי בווארמס ב״ב למהר״ס המיוסס
 ואמר זה נגד ככרוכי׳ צוס ב״ב ומהר״ס בוי״ו, מתסילין העמודים שכל הראני זצ״ל ב״ב קאפיל הגמו״ה נעורי ואלוף כתבו. ב״ב

 הגמו״ה מורי ויאמר מאיגר, שבא הספר צבי קלף על שכתוב זה ספר נקרא ווארמס לקהל מנהגים ובס׳ אכטליניה. א״ח אי
 ומהר״ס לולב ר״ה במהרי״ל כמ״ש בסוכתו מהרי״ל בי׳ דאקלע מאיגרא מהרס והביאו מאיגר בא זה שהספר קרוב זצ״ל ק״ב ליב
 ג״כ מנסחו אשר ב״ב, מהר״ם עם מאיגר זה מהר״ס נתסלף הימים וברבות ומצבתו( קברו כ״פ )ראיתי בווארמס כיו ומהרי״ל זה

 כל אני מוסק ר״מ של תיליס ס׳ אדם לי יתן אס דודו: ר״ס סביבי, מן שמטיח רב דאמר מה מן פשט בירוש׳ ו בווארמס.
 ר״מ של בתלים מדאמר מילין ב׳ ור״ס רב ס״ל דע״כ המפרש ופי׳ טכ״ל הללויה אמר דו אומר הוי לקדשו כיון שלא שבו הללויה
 פסקי׳ בבבלי למ״ש מתאים וזה ב״ד, פרש וכך ר״מ, של תיליס ארי׳ מאי הוא, א׳ חיבה תילים בכל ואי לקדשו, כיון שלא מיסקו

 של בתלים שמסקן מדאמר היא א׳ תיבה רב ס״ל לירוש׳ דס״ל סוכה פ״ד כתי״ט ולא שיטין בב׳ וכותבו מילין ב׳ ס״ל דרב קי״ז
 ברנה בספר ומ״ש לטני, תפלה נגינות למנצס, באשרי, מתסילין המזמורי׳ ן כ״ט. של בחלים ולא ר״מ של בתיליס דדוקא ר״מ,

 בבבלי מ״ש היא בתודה ומ״ש נרננה( לכו טצ דקאי לישבו שאפשר )אט״ג קי״ז בפססיס וכן לדוד חהלה בתהלה, שצ״ל נ״ל בירוש׳ וכן
 י״א להו הוי דא״כ דל״ג נ׳ אבל צורי, ה׳ ברוך לדוד טל לפרש ואפשר בברכה טוד גרס ובירוש׳ לחודה, מזמור או לה׳ הודו הודאה,
 פסחי׳ בבבלי אבל בירוש׳ אינו ט כשמואל. ולא כרב לא וזה קדושה בי׳ איח ואפ״ה נסלק שאינו ש״מ כלולים מדאמר ה לשונות.

 אמר גופי׳ והוא בו, כלול השם ואין הוא א׳ שמלה משמט הרבה בהלוליס הללוהו הללויה מאי אמר דריב״ל בבבלי שם י קי״ז.
 ואעפ״כ הרבה הלול פרושו הללויה די״ל דוקא לאו האשכול אמר וט״ז אדידי׳. פליגי בבבלי אמרו וט״ז בו כלול שם דלטיל בהא
 חסתיה, כמו א׳ תיבה הללויה פרשב״ס קי״ז, פססיס יא אדידי׳דשמואל. דידי׳ פליגי רבנו מישב שכך 146 ס״א ט׳ בו, כלול השם

 נתשב״ץ מבואר וכן נ״ד וכ״כ דסוכה פ״ד תי״ט כמ״ש אמחית גרסא כך יב י״ב. ב׳ שמואל ידידיה, שמו ויקרא כסיה, טל יד וכן
 אסת בלבד מרחביה דאמר הס דשני׳ פשיטא לרנא( )צ״ל לרבה סבל פרשב״ס יג רבה. שגורס אלא מרשב״ס וכ״נ קט״ז ח״ר
 אלא מהללויה דבר לא והוא ארב אלא קאי דלא הוא אסת לרבא גס י״ל הללויה אבל שחים, יה וכס יה ידיד לרבא לפ״ז הוא,
 כ׳. סנהדרין טז הן. מילין תרי ש״מ שלם הכסא ולא שלם השם לא מדמסלק טו בשלח. ס׳ במדרשי׳ יד יה. ומרחב יה מכם

 הן. תיבות ב׳ ס״ל יוסי דר׳ הוכחה זצ״ל ק״ב ליב הגמו״ה חמורי וסחטתי הן. חלין תרי ש״ח ה׳ לכסא יה כס חדחה הש״ם כונחו ין
 ממלכתו? כסא על כשבתו כסא על היושב כ׳ בתורה הלא בד״הי, קרא והוא מלך, כסא שפרש ה׳ כסא על ש׳ חוישב ראי׳ חייתי למה דקשה

 שכסא להורות ה׳, כסא על ש׳ וישב קרא מייתי להכי חול, קודש לעשות ישראל מלך דפרושו נאמר ואיך יה, כס דכ׳ הכא שאני די״ל
 ישראל מלך שנקרא להביא והוצרך קדם, ויה מילין תרי יה כס יוסי לר׳ נאחר אס וזה בקדושתו, ונשאר ה׳ כסא נקרא מלך של

 מרחוק עצות להניא ר״י צריך הי׳ לא כסא כמו ופרושו בפסחי׳ רשב״ס כמ״ש לתחחיה דומה חדא חלה כסיה אם אבל ה׳ כסא
שבחורה כסא מכל ולא ה׳ מכסא לא ראי׳ אין חדא חלה כסיה אי ועוד כן, חורין תורה פסוקי דכחה מלך, זה שכסא מד״הי

 שכסיה



בו. לקרות בין עשיחו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר
 נא הנה אדני א״נ לוט ויאטר טור, חוץ חול, בלוט האמורים א השמות כל ב״הבח. לבנות ואח״ב זש״ע להכרית אומר הוי

 באלקים וישאלו כגון בנימין בגבעת האמורים השטות כל קדש. זה ולהחיות, להמית בידו שיש מי נפשי את להחיות וגו׳ מעח״ב
 אם לנצוח אם ביחנו, לא הם יהושע, ר׳ השיב כבר נצחו, ולא אליו עלו הבטיח שהרי חול אמר אליעזר דר׳ ואע״ג ב קודש

 לצאת, האוסיף תחלה ששאלו שביחנו ובאחרונה ינצחו, אם ג ואח״ב יעלו אם לשאול להם והי׳ ינצחו, אם שאלו שלא לינצח,
 לה׳ כגון ד נמחק מלפניו לשם הטפל כל בידך. ואתננו עלו כהוגן להם השיב ינצחו, לא או ינצחו אם כלומר אחדל, אם וגם
 ו קדש פרושו השירים בשיר האמור שלטה כל טהשך. לבו סימן ויהיב שה', הה׳, מוסיף ה אחא ורב כה׳, בה׳ וה׳ מה׳
 אלהא די טלכיא טלך טלכא אנת חוץ חול, בדניאל טלכיא כל ז, חול שהוא שלמה לך האלף מזה חוץ שלו, שהשלו׳ למי שיר

ח. מלכיא מלך לנבוכדנצר קרי דלא לך, יהב טלכותא שטיא אלהא שהוא טלכיא מלך כלומר לך, יהב וגו׳ טלכותא שטיא
לט״ד. של מארכבותיו למטה ההא לכתוב צריך זאת, תגמלו לה׳ ה ט בירוש׳

קדש כתבי וכל יא הנחה בעי דס״ת בכיסו אפי׳ ס״ת לתלות ואסור י רבה בהקוטץ כד׳ קרקע ע״ג ס״ת להניח אסור "רך|
 טחופות אא״כ הכסא בבית בהם ליכנם אסור שבתורה הרבה מעגינות אותיות בהן שיש והקטיעין הברכות יב טזרקין אין

 טו שרי טהם אמות ד׳ ובהרחקת הקברות לבית ולא המרחץ לבית ולא לב״הב לא יד ותפילין בס״ת אדם יהלך לא יג עור
 ואינו ין כ״ש לא מפניה עומדים לומדי׳ מפני ם״ת לפני לעמוד וחייב אצלו. בעודו יישן ולא מים ישתין שלא טן ס״ת וכ״ש
והיתה יח יום כל בה ומשתעשע הק״בה של גנוזה חמדה היא כי כבוד מנהג בה לנהוג וצריך למקומו. הספר שיגיע עד יושב

גנוזה
אשכול נחל

 והכיח קיס ועתה למלך למשחך ש״ה אותי שמואל ויאמר דכ׳ לעמלק קודם מלך דה׳ הרמב״ס ישב ובזה מלך, פרושו נמי שכסיה
 ומרחביה כסיה אמר רבא תי״ט שהביא כמהרש״ל וגרס חדא מלה כסיה ס״ל דרמב״ס דאפשר יה, כס על יד כי קרא הביא ולא א״ע
 שאין תיבות הרבה ר״י דחונה ה״ה מ״ס )וע׳ דשמואל. קרא מביא לכך ישראל, מלך של כסא שפרושו ממנו ללמוד ואין הן, אחת

 הכבוד אכסא יה לכס דרשו מפסיקתא( האשכול )וכמ״ש דבחכילתא כיון בפשוע אמר הגז״ל ואא״מו חשב( לא יה כס אבל נאלקין
 למלך למשחך וגו׳ אותי דשמואל קרח הביא לא יוסי דר׳ ול״נ מפורש. מקרא רמנ״ס מביא להכי מלך, לאוכוחי ליכא א״כ למעלה

 גמרי, מחן דאתא עד מיחזקאל דין דלמדנו המקומות בכל הש״ס כקושי׳ גמרי מאן שמואל דאתי עד פרכינן, דהוי וגו׳ לך עתה
בירושל׳ זה אין א רב. ומעשה בשמואל מפורש מקרא להביא יותר יאות להלכה שכותב הרמב״ס אבל מהיקש, קרא מייתי להכי
שהוא עלה ר״א אמר דאיך ט״ס, בה׳ ישראל בני וישאלו שס דהנדפס שבועות ברש״י צ״ל וכך ב ל״ה. שבועות בבבלי אלא
 שואלין אין ע״ג יומא דאי׳ ינצחו אס ואח"כ דקדק ג דברו. וקייס השיב והשם ואו״ת פינחס ששאלו כ׳ באחרונה זה קרא חול,

 אחדל אס לצאת האוסיף פנחס ע״י שאלו באחרונה קשי׳ ואי הראשון. אלא וא״מ א׳, אלא מחזירין אין שאל ואס כא; דברים ב׳
הדבר הוצרך אס ניומח דאמרינן ועוד לא, או אנצח אס פי׳ אחדל אס ואח״כ אצא אס שאלו וב׳ מקצר ארא י״ל ב׳? והשיב
א״א שאל ואס כאחת, ב׳ שואל אין שהביא הרמב״ס על ותמהני .שניס משיבין להמתין, שהות ואין נחוץ שהדבר פרש״י לשנים

 ויאמר האשיגנו הגדוד אחרי ההרדוף מקרא כדיליף כאחד ב׳ ומשיבין כאחד ב׳ דשואלין לשנים, הדבר הוצרך אס הביא ולא א׳ אלא
 חצינו ולא שה׳ הה׳, כתיב בבבלי וגס סופרים ה׳ בה״ג אבל אינו שלפנינו בשאלתות ה שס. ד וערש״י. השג כי רדוף ה׳

 שבאמת קדש סתס אמר דגמ׳ אע״ג פרושו, לומר דקדוק ו אלקיו. שה׳ קמ״ה וחלים בציון אין הה׳ ח׳ נירמי׳ אלא בתורה
 דשלחה הרמב״ס וכ״כ שנמחקין כה״ג הכנויין וכל וחנון מרחוס עדיפי ולא קדש שם אינו דבסמוך שבדניאל מלך וכן קדש שם אינו

 בכ״מ וכ׳ בתשובה, הר״אש וכ״כ נמחקין אבל קב״ה אל שמוסב הש״ס כונת וכך לקב״ה, פרטי שס לא חבל לקב״ה כנוייס ומלך
 מגנה ט עכ״ח. ח הרמב״ס. וכ״כ כשמואל ולא כת״ק ז חנון. רחום בכנוייס כמו חייבים בהם העדים השביע שאש דנ״ח
 למאירי שכ׳ מ״ש וע׳ נא״ח, כ׳ כך ממש, למטה לא אבל סמוכה שאינה היינו למטה ומ״ש בפ״ע, הה״ח שכותב פרוש ה״ט, פ״ק
 קדושה, בו אין נפניו הנטפל דקיי״לן כיון ול״נ נאמרו. טעמים וכמה מלמ״ד, להפרידה הלמ״ד חן למטה מעט הה״א לכתוב צריך

 לכך לה; זחת החגמלו לומר נוכל שהרי יתכן, השאלה בהא אבל להפרידם, א״א בכל״ס באותיות אך משם, להרחיקו לנו הי׳
 וא״ת נו״ן דף במכלול ורד״ק ציוני כמ״ש נע בשוא השש של ויו״ד נח, שוא ותחתיו הלמ״ד בצרוף ודאי קריאתה אבל הה״א, נפרדה
 חינו זה דין יא .42—44 דף לעיל ס״ח כבוד דיני שאר ר״א. ונצטער הוי עג״ק ס״ת התם ל״ב מנחות י כרו״ה. ולא כניל ומנחת
 כ׳ ורמב״ס צ״א ערובין יב ס״ח. עמ״א הנחה בעי ס״ת אבל בכיסם לתלות מיתר תפלין כ״ד מברכות והוא בראשונים תפורש

 שבת כ״א, סנהדרין י״ח, ברכות מקורו מגולים כשהן דוקא תפלין יד ס״ב. דף וכדחסיק ס״א שבת יג ואגדות. הלכות אפי׳
 חבל לרש לועג חשיש קורא שאינו אע״פי אסור לב״הק נס״ת שהליכה ח׳ חרבנו במטפחת( כרוך אפי׳ הרמב״ס כ׳ ס״ח )גבי יו״ד
 הקריאה וגש אסירה בס״ת שהליכה קאמר תרתי נחי לרמב״ס אבל נו, וקורא בזרועו וס״ת יהלך לא י״א ברכות נוסאנו לפי
 ע״ב( ג׳ מברכות ידיענן בלא״ה קריאה )ואסור בו וקורא גרסא לרמב״ס הי׳ שלא כ׳ פי״ד אבל נהל׳ אבל ס״ח, דהל׳ פ״י כ״ח כ״כ
 חרי״ג כנגד אותיות תרי״ג שהן דברות יו״ד בו (שכ כתב בזרועו ס״ח שפרש חפלה ערך ע׳ הובא גאון נאשון רב ג׳ הי׳ שכן ונ׳

 בראשית יחי ז׳ על רומזות לרעך אשר העודפות ח׳ כהגאון, ג״כ מפרש ופי״ג ח׳ פ׳ במדבר ברבה תר״כ, שמספרן )אע״ג חצות
 בחרי״ג, נכלליש כי ודואק, נ״נ, חצות ז׳ על דקאי מפרש הטורים ובעל וגו׳. בריתי לא אס כד׳ נתרי״ג תלויה ש״ומ בריאת כלומר

 י״א ברכות הכי אמרילן בנ״הק טו לקמיע. אלא לקריאה אין זה שכ׳ נו, וקורא שייך לא וא״כ דרננן( ז״מ על אותן שמרחזין ויש
 אבל בב״הכ מסתבר כ׳ וכ״מ כ״כ, הרמנ״ס גס אבל 16 דף א״א ע׳ לפניו לא אבל לאאריו זה שעור מצאנו ב״הכ אבל מת גבי

 כמה כ״ב חכות ומ״ש ל״ג קדושין ץ ע״ב. כ״ג ברכות בהדי׳ כן שאמרו חחפלין כ״ש ר״ל טז ד״א. להראק טעם ידע לא במראן
 א׳ ה׳ אח וזהו הנאמן, ריעו גס לכבד צריך מלך שמכבד מי אלא דעדיפי, חשים לאו ת״א קמא ולא ס״ח קמא דקיימו טפשאי

דול לאלף ציה דבר וערש״י פ״ח פ״ז שבת יח הקב״ה. מבזה והחנזהו רצונו ומודיע באוצרו המושל הוא כי ח״ח לרנית תירא
העביר 3 ׳ ח״כ



בו. לקרות בין עשיתו בין ס״ת הלכות האשכול, ספר 58
 מטקום ם״ת והמוליך מהודרים ומטפחת ותיבה ותיק כבוד מקום לה ליחד וצריך העולם. שנברא קודם דורות תתקע״ד גנוזה

 ליסטים מפני מתירא הי׳ ואם חביב כתכשיט ג לפניו מניחו אלא עליו וירכב חמור ע״ג ויתנו ב בדסקיא יתנו לא א למקום
 מותר ו אחר דבר ע״ג נתון ס״ח הי׳ אם ה ביחש׳ אטרינן ד למעלה כט״ש עלי׳ שס״ת מטה על לישב שאסור ואע״פי מותר.

 זה הרי המת עצמות בתוכה שהיו או ספרים מלאה שהיא דסקיא כ״ש, אפי׳ זעירא בשם ירמי' ר׳ טפח אמר הונא רב היכן עד
 אחרי ח שג׳ הכתב על וא׳ הגויל על א׳ קריעות ב׳ לקרוע חייב ז שנשרף ס״ח הרואה חמורו. על ורוכב מאחוריו מפשילן

 לקרוע שחייב אמרו ולא למקרע, דבעו מכלל בגדיהם קרעו ולא פחדו ולא מיני׳ לעיל וכ׳ הדברים ואת המגלה את המלך שרף
 וקשה עז אדם של בזרוע שנשרף ובזמן שנשרף ס״ח על אלא קריעות ב׳ חייב דאינו האי רב פי׳ שהי', וכמעשה בזרוע אלא

 לטדגו חייב. נקרע אלא נשרף לא אפי׳ בזרוע הוי אי דמשטע ט נעמיתא דבת ממעשה הנגיד ויתיב מצח. בעזות ששרפו
 דירטי׳, קינים טפ׳ ראי׳ דאייתי מנביאים א׳ פרשה אפי׳ אלא ם״ת דוקא ולאו בזרוע, אדם שמאבד דבר בכל אלא דוקא לאו נשרף
 בר חזא כנישתא לבי עאל ב״יצ ר״ש י ביחש׳ ובעזות. בזרוע הוא אם תלוי הכל גוי אפי׳ אלא הטאבדו, ישראל דוקא ולאו
 רשב״י איטה. בה לנהג צריכין אנו כך באימה התורה שנתנה כשם לך אסור לי׳ אמר יא. לעטודא וסמך ומתרגם דקאי אינש
 צריכין אנו כך סרסור ע״י נתנה שהתורה כשם לי׳ אמר יב, תחתוהי אינש בר קם ולא ומתרגם קאי חזנא חזא כנישתא לבי עאל
 ספרי, גו מן חרגוטא מושיט סופר חד חטא ועוד ה׳, דבר את לכם להגיד וביניכם ה׳ בין עומד אנכי שנ׳ סרסור ע״י בה לנהג
 המבורך א״ה ברכו ומברך ס״ח ואוחז ורואה פותח יד בתורה לקרות העומד יג. בכתב בכתב בפה בפה שנאמרו דברי׳ לך, אסור א״ל

 והם אחריו מברך שקרא ואחר התורה, על מברך ואח״כ טו עמהם עונה הוא שאף סעדי׳ רב ואמר לע״ו, המבורך ה׳ ברוך ועונין
 אמן בכלל זה ואין הברכה, שומע שאינו אע״פי בתורה המברך אחר אמן ועונין טז. חכם ה״ז עטהם עונה ואם אמן. עונין

 דלא יתומה אמן' הוי הא ומקשי אמן, עונין והן בסודרין מניף הלה אמן לענות שהגיע כיון יה החליל דפרק מההוא ין יתומה
 והכי י״ח רבים מוציא שש״צ בדבר ולא בתפלה ולא כן עשו לבד בק״הת רבואתא מפרקי וקא סודרין בהנפת אלא הברכה שמעו
 אחריו ועונין בסודרין מניף הממונה הי׳ בתורה, לקרות א׳ עמד עלי׳, עומד וחזן באמצע עץ של ובימה יט מערבא דבני בגט׳
 מבחוץ גוללו ם״ת הגולל כ. התפר יקרע יקרע שאם התפר, כנגד יעמידנו ס״ח הגולל מברך. שהי׳ וברכה ברכה ע״כ אמן

 הרחוק העמוד עם יגלל לגוללו ירצה אם גופו לרוחב וארכו ברכיו על מונח ס״ת אם כא כלומר מבפנים, מהדקו מהדקו וכשהוא
 אחוזות, הפנימי עמוד על ידיו ששתי מחזיקו, דבר שאין לארץ מגופו הרחוק העמוד יפול לגופו הסמוך בעמוד יגלל שאם מגופו,

 יאחו כשטהדקו גלילה לאחר אבל מחזיקו, גופו שהרי לגופו וסמוך בפנים שהוא העמוד יפל לא מבחוץ העמוד עם גוללו אם אבל
 פניו אל הכתב יהפך ס״ח לגלול כשבא שפרש מי ויש ואסור. ס״ח על זרועותיו מניח להדקו, החיצון יאחז דאם הפנימי, העמוד
 ולקרות לפתוח בא שאם כדי פניו, לצד בפנים ההדק סוף יהדק במטפחת שנגלל ואחר לחוץ, מבפנים יגולל ולא מבחוץ ויגולל
 לקרות ס״ת לו שנותנים טי אדם של ימיו מקצרים כב דברים ג׳ ההדק. להסיר הספר להפוך יצטרך ולא לפנים ההדק ימצא
 ש״ח, לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי שג׳ י״וש לו טאריכין כהלכתו בתורה והקורא כג. וכו׳ יטיך ואורך חייך היא כי דב׳ קורא ואינו

 וכבוד עשר בה למשמאילים וכבוד, עשר וכ״ש ימים ארך כד בה למאיטינים ואטרינן וכבוד, עשר בשמאלו בימינה ימים ארך וב׳
 המשלים שכל תרגום, וא׳ מקרא ב׳ צבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם כה אמי ר׳ דאטר והיינו ליכא ימים ארך איכא

ושנותיו. ימיו לו טאריכין הצבור עם פרשיותיו

השנה. כל של הסדרים סדר הלכות
 כן ותקע קום וצלו, צום ועצרו, טנו סגירופסח, ופסח, פקיד בסימן דעבדי איכא בהון. מנהגות השנה של הסדרים בסדר

אשכול נחל
 כ התום׳ ג עור. של שק ב י״ס. ברכות א התורה. ונתן דורות כ״ו ועמו עולם וברא בראן שלא דורות חחקע״ד העביר
 ממנו. מעע ס״ת גבוה ועי״כ המעה על דף שהניס ו ספ״ג. ברכות ה .43 דף ד בסמוך. ואי׳ לאסריו להפשילן שמותר

 אנא ר׳ אמר תפלין לבלוע בעיא היענה בת אמרינן שס היענה, בת ט ו׳. ירמי׳ ח נקרע. וגרסחנו הרי״ף ג׳ כ״ו מ״ק ז
דיוכל נעמיתא אבל דיהויקיס, כמעשה להציל יכול שאינו פרש״י בזרוע אלא סייב שאינו והשיבוהו קריעות, ב׳ סייב הי׳ בלעה אס

דמ״ק פ״ג כירושל׳ ג׳ האי דרב ונ׳ בנקרע. אף א״ו בשורף, אלא קורע אינו עז באדם אף פשוע להשיבו והו״ל מקרע, לא להציל
הקורא יב העמוד. על עצמו סמך יא ה״א. פ״ד מגלה י בזרועו. ישראל מלך ששרפו מעשה כאותו אלא אמרו לא להשיבו:

אסור מ״ה ברכות טו קל״ט. טור הביאו טו ל״ב. כ״א, מגלה יד .52 דף לעיל ע׳ ט״ו חמורה יג המתרגם. גס □י׳
 בשאר דה״ה וכ׳ ברכותיו שסיים להראות הטעם ופרשו בב״המז, ירושלי׳ בונה ב׳ אסר עונה אבל עצמו, ברכות אסר אמן לענות
 עונה. ע״מ ידע שלא יתומה אמן עונין אין מ״ז ברכות ין כן. נהגו שלא נ״א וב״י ועתוס׳ התורה בברכת ה״ה ובכלבו: סיומא

 ויש ה״א, פ״ה סוכה יט עונין. ברכה איזה על בסשבון וידעו ש״ע ברכות מנין מונין שהיו בא״א, כ׳ החום׳ אבל נ״א, סוכה יח
 כא״וא שיהא תקנו מאוסר דבזמן לגומר וא׳ למתסיל א׳ ברכה אלא ליכא בק״הת מברך שהי׳ וברכה ברכה כל על מאי לדקדק
 הרי״ף סי׳ כך כ הפטרה. ברכות על נמי שקאי ועי״ל לפ״ולא, ברכו פרשיות שבהרבה עיר בני ס״ס ירוש׳ ע׳ לס״ולא? מברך
 קמ״ז וב״י בר״אש, נ׳ ופרוש שלמה; ר׳ בשם נ״ט ראב״ןדף מביא זה פרוש כא יפה. להדקו ראוי החסר על פי׳ ורש״י ל״ב, מגלה

 מיגעין מאימיניס פרש״י כד .28 דף שם וע״ע 56 בס״א הובאו כאן הביא שלא דברי׳ ב׳ כג נ״ה. ברכות כב אסריס. פרושי׳
 שמדקדק מי ילפינן מקרא ר״ל והיינו מ״ש ס׳, ברכות כה להסך. ומשמאילים לשמה; עושקי׳ או אמת דרך למצוא צרכם כל

קודם קורין צו תמיד פשוטה בשנה סרושו כו סייס. נותנת התורה ס״ו גאבוח וכן ימים שמאריך להבינה התרגום ולומד כק״הח

פסס



59 השנה. כי של השדרים שדר הלכות האשכול, שפר

 עצרת קודם שוז״ב קללות עזרא שתקנת שוין, העלם כל אחרים סימנים בג׳ אבל א במעוברת אף ופסח פקיד דעבדי ואיכא
 עזרא, תקנת מפני קטנים שהם אף וילך נצבים ולחלק אחת בפעם ומסעי מטות לקרות נהגו לכך ב, לר״ה קודם ת׳ משנה ושל

 ולא נקראין לא מתרגמין, ולא נקראין וטתרגטין, נקראים יש ג ת״ר ר״ה. קדם שיקראו כדי מקללות קצת נצבים דבאתם
 מעשה לאחור, מה לפנים מה למטה מה למעלה מה לשיוליה אתי דלמא חיישינן ולא ומתרגם, נקרא בראשית מעשה מתרגמין,

 מעשה דאודי, משום ליהודה דשבח ומתרגם נקרא ותמר יהודה מעשה אברהם, של לכבודו חיישינן ולא ומתרגם נקרא ובנותיו לוט
 וטתורגטות, נקראות והברכות הקללות כפרה. להו דלהוי היכא כי ישראל, לכבוד חיישינן ולא ומתרגם נקרא ד הראשון עגל
 לפי אומר ד״ל תמאס, אל בני ה׳ מוסר דב׳ ה בקללות טפסיקין שאין לפי יגטר המתחיל אלא גומר, וא׳ מתחיל אחד יהא ולא

 שלאחריהם, בפסוק מסיים וכשטסיים שלפניהם בפסוק יתחיל מתחיל כשהוא תנא עביה והיכא הפורענות, על ברכה אומרין שאין
משה הללו יחיד, בלשון והללו רבים, בלשון הללו פוסק, שבמ״ת קללות אבל שבת״ב, בקללות אלא אמרן לא אביי אמר
נחת יהונתן ר׳ ז בירושל׳ וה״ג טפסיקין, אין מ״ת בקללות שאף ומנהגנו ו אמרן עצמו טפי משה והללו אמרן, הגבורה מפי

שירת אלא לפ״ולא ברכה טעון לך אין אמר סימון לד׳ אשתאלת ח לפ״ולא ומברך הבאר שירת קרי אבונא לרב חטא להכא
במשנה אחריה פסוקי תמניא בון ב״ר יוסי רבי דברות יו״ד אלא שמעתי לא אני ר״א אמר ובט״ת, שבת״ב וקללות דברות ויו״ד הים

 בברכה, וחותם פותח א׳ דכל האידנא דינא מהכא שמעינן אותן. קורא ויחיד בהם מפסיקין שאין לפי לפ״ולא ברכה טעונים תורה
 דלמא חיישינן ולא י וטתרגטין נקראים שבתורה ועונשין אזהרות בשנים. קורין ואין ט שבמ״ת קללות הני אף קורא דיחיד

 דוה של לכבודו חיישינן ולא ומתורגם נקרא אביו ונשי אבשלום מעשה ומתורגם, נקרא ותמר אמנון מעשה .מיראה לטיעבד אתי
 מעשה יא ברבים דיחזקאל במרכבה ומפטירין ומתורגם, נקרא ותועבותיה ירושלים את הודע ומתורגם, נקרא בגבעה פלגש מעשה
 אחרון אלא תתרגם אל למתורגמן ואמר ישראל, בשכון ויהי קורא והי' לכבול שהלך ברחב״ג מעשה מתורגם. ולא נקרא ראובן

 יב, אהרן של כבודו משום מתורגם ולא נקרא שני עגל מעשה חכמים. ושבחוהו דקרא רישא ולא עשר, שנים ב״י ויהיו קרא של
יג העם את ה׳ ויגף פסוק ועד הוא פרוע כי א״ה משה וירא עד לך עשה מה אהרן אל משה ויאטר מן שני עגל מעשה פי׳

ברכת

אשכול נחל

 )צלי לואחחנן קדם ת״ב וצום עצרת, קדם תמיד מנו( )תרגומו שאו דכחיב ובמדבר כגיר( ארמי )בלשון מצורע ונתעוברח פסח,
 תשא. וכי משפטים גס חולקין אלא מפקודי ויקהל בהפרדת די לא ולאלה בא״ח וכן א ר״ה. קודס נצביס שהוא קוס בארמי(

 ל״א מגלה ב דמחלקי. .להנך עבור בשנת היינו תשא כי או נתצוה שקלים פ׳ דאחרמי מקומות יש חרפ״ה הטור מ״ש בזה יובן
 גס דקורין והא ר״ה, קודס שבמ״ת קללות וכן וקללותיה שנה שתכלה כדי האילן פירות על נדון שבו לעצרת קודם שבת״כ קללות

 נצביס אחס שתתלת כ׳ בסמוך אבל ר״ה. קודס נצביס נמי ומה״ט לעצרת קללות בין אתת בפ׳ להפסיק עצרת קודס במדבר פ׳
 נראין מ״מ ול״ק תבא, בכי קונה באין מסיימות משה דקללות במדרש אי׳ הלא עליו הקשו ובאבודרהס ניסיס ר׳ וכ״כ קללות ג״כ

 אחר הסדורי׳ ירבו לא, דאי היא, נכונה דחלוקה לעצרת קללות בין בבמדבר מפסיקין למה ל״ק ולדידי׳ נצביס, ריש מ״ש כקללות
 אבל עצרת, קודס במדבר וממילא הס, שקצריס ובחקותי בהר לחבר טוב לכן הוא, הצבור וטרתת ארוכים לסדרים וצריכין עצרת

 שגס משיב וע״ז ר״ה אתר ולקראם לחברם נוכל הלא מאד קצרים ששתיהן חוילך אותו מפרידים למה שפיק לי׳ קשי׳ נצביס על
 דאי׳ הא לתמוה יש וכו׳ עצרת קודם שבח״כ ק׳ קורין שיהא תקן עזרא בברייתא רשב״א דאמר ובהא קללות. איכא בנצביס

 ובערך א״י. בני אכל קאי ולא כן נקראת הי׳ א׳ דעיר 68 בת״א כ׳ כבר שנין? בג׳ לאורייתא דמסקי מערבא בני כ״ט מגלה
 )ואינם שבוע בכל שלמה סדרא לקרות יודע איש שם הי׳ שלא ואפשר מערבי, ביס השוכן ומחוז לעיר שם חערבא בני מצאתי מלין

 להשלים ישראל בכל המנהג כ׳ דחפלה פי״ג ורמנ״ם וש״ד( קכ״ה ודב״ב מ״ד, ברכות תפילייהו דסלקי בתר דמברכי מערבא בני
 פסוקי ח׳ דמגלה, ספ״ג בירוש׳ מיהו כדברינו. ש״מ מי, יש מדקרי פשוט, מנהג ואינו שניס בג׳ שמשלים מי ויש א', בשנה התורה
 לפו״לא, ברכה טעון בת׳ וחותם הפותח וחנן כלום אחריו שאין כיון נמי כך בלא ופריך לאתריהם ברכה טעונים דס״ת אתריא

 הברכה זאת שיקרא א״א ולמנהגנו קמ״ל, ר״ת פ׳ אחר שיברך והו״א ר״ת פ׳ אחריו שקורא בשבת שתל ר״ת משוס אצטריך ומשני
 ויאמר עד עגל פ׳ ד כ״ה. מגלה ג חג. של באחרון הברכה זאת לקרות מקפידין דלא אתמר מערבא לבני וע״כ ר״ת, בשבת
 לקחן ע׳ מתרגם דלא שני עגל פ׳ העם( אח ה׳ ויגף עד )לירוש׳ בקחיהס לשמצה עד וחשס הראשון, עגל אהרן, אל משה

 אבל כשמתרגשוח, ה״מ הפורענות, על לברך דחייב אע״ג צ״ל שהביא ב׳ ולטעם חמאם, כאלו נ׳ המפסיק ל״א חגלה ה הטעס.
 נאתר בת״ח אבל והפקדתי, ונתתי בעצמו הקב״ה בלשון נאמרו בת״כ ו מוטב. הטוב על ולברך כולם למקרא אפשר אס

 ובחגלה ח דחגלה. ספ״ק ,ז עחוס׳. בר״הק אלא משה אמרן מעצמו ולאו יחיד, בלשון נאמר הכל וגס בך, ה׳ ידבק נסתר בלשון
 הנכנסים משוס לפ״ולא מברך אחד כל שיהא תקנו ולבסוף לא, קרואים ושאר לפ״ולא חברך והחותם הפותח דוקא חנן כ״א

 הראשון קללות באמצע מתחיל אחר דאס ט כדמפרש(. פרשיות כמה על לפ״ולא לברך התנהג קדם בימי גס הי׳ )ולירוש׳ ויוצאים
 בת״ת דאחר ואביי בטוב. ותסיים טוב בדבר פותת שיהא צריך הקורא שם אתר וירוש׳ בטוב תתחיל לא והשני בטוב סייס לא

 אתרס שקב״ה שבת״כ קללות אבל תברך הסדרא והתוחם הפותח אצא שבת״ח קללות על לברך בימיו בבבל מנהג הי׳ דלא פוסק,
 כ״ה. חגלה י אמרן. שקנ״ה דת״כ בהני אלא שייך לא תתאם אל ה׳ תוסר הטעם דעקר דס״ל או לפ״ולא, חברכין היו
 גס ועחי״ט לשיולי אחו דלא שרי ת״ת תדעחו, ותבין תכס אא״כ לאחד אפי׳ במרכבה דורשין אין דתגיגה רפ״ב דאי׳ אע״ג יא

 חשה וירא מפסוק לפ״ז יג בצבור. צבור לגנאי בצבור יחיד גנאי דוחה אינו יב תתרגחין. בהדי׳ לה קתשיב דרבנו שרי, לתרגם
 חוס׳ וכ״כ בתוספתא וכך אהרן, כ׳ משוס מתרגם אינו אהרן עשה אשר וגו׳ ה׳ ויגף לפסוק וכשמגיע לתרגם רשאי העם אח

שפקרו העגל ויצא נאש ואשליכהו דכ׳ משוס בקמיהס לשמצה עד אהרן אל משה ויאתר מן יתרגס לא לרש״י אבל אהרן, כ׳ משוס

 בו 8*
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 מעשת אמרת והא ב, טתרגמין ולא נקראים לא ואמנון דוד מעשה אליך. פניו ה׳ ישא דב׳ א טתורגטין ולא נקראים כהנים ב־כת
 לא דוד בן דאטנון וכיון ומתורגם, נקרא סתטא אטנון מתורגם, ולא נקרא לא דוד בן אמנון ל״ק ומתורגם? נקרא ותמר אמנון

 ישבבנה, ישגלנה לשבח אותן קורץ לגנאי בתורה הב׳ המקראות כל ת״ר . בצבור בי׳ קרינן לא דוד של כבודו משום מתורגם
 לטהור לא כדאט׳ דחיקא ע״י היוצא דבר פרושו בטחורים, קורץ הריעי, לנקב מיוחד שם בעפולים, לתשמיש׳ מיוחדת תיבה ששגל

 רגליהם, טיטי את ולשתות צואתם את קורץ ה שיניהם את ולשתות חוריהם את לאכול דביונים, קורץ ד יונים חרי ג, טפי
 אסירא ליצנותא כל ר״נ ז דאמר לע״ו הוא שגנאי מפני כשמה למחראות קורץ ריבק״א למוצאות. קורץ ו למחראות וישימהו

 לעגלות ט מהכא א׳ ינאי ר' ח משא מלט יכלו ולא יחדו כרעו קרסו וב׳ נבו, קורס בל כרע דב׳ דשרי, דע״ו טליצנותא לבר
 נטלה כלומר כבדו, אלא כבודו תקרי אל מטנו, גלה כי כבודו על יגילו עליו וכמריו עטו עליו אבל כי שמרון שכן יגורו און בית
 ואנחי לע״ז שקלי ע״ו לעובד למיטר לישראל שרי הונא רב אטר ליצנות. לשון ווהו כלום, מועיל ואץ י תאותו ובטלה שלו כבד

 ר׳ צדיקא בר לרשיעא קרינן כטאן ואמרו אמו. את לבזות דשרי קט״ל . . . יב שומעני׳ דסני טאן והאי יא שלך חי״ו בשי״ן
 א׳ פסוק המתרגם רי׳א יד לרבים אותו טכנין אין ליחיד ליחיד, אותו טכנין אין לרבים הכתוב יג. תנא האי כי רשיעא בר

 רבו הוא א״כ אלא להוסיף, או לפחות רשאי אין חכם בפני העומד מתורגמן טו. מגדף זה הרי והמוסיף בדאי זה הרי כצורתו
 שס את א' ייטב לדוד שאמרו בבנו מתקנא האב ואץ אלי, ברוחך שנים פי נא ויהי דב׳ בתלמידו מתקנא הרב דאין טז אביו או

לכנות ראוי וגמרא במתני׳ אבל מקרא, בשעת ה״ט איפכא, וכן ליחיד לרבים הכתוב טכנין אין דאטרן והא ין, משמך שלמה
בדבר

אשבול נחל

 לישראל פנים ניבא קב״ה שיאמרו סיישיכן א אהרן. שספר מה יתרגם לא זה וח׳ מאליו שיצא בו ממש שיש ואמרו המינין בו
 קרי לא דבלא״ה לקחן, וח״ש וגח׳ ערש״י במשגה צ״ל כך ב כ׳. ברכות ה; לכבוד ט״ע מתחירין שהם לכך שכדאי ידעו ולא
 תי״ט. כ״הח, להשלים חייב א דה לחקרי דלא א״א ח״ח מתורגם, דלא אע״ג שני ועגל ראובן מעשה אבל בצבור, הנביאים כל

 יחיד, בלשון ומתורגם נקרא ותמר אמנון מעשה אחרה וברייתא רבים בלשון נקראים לא ואמנון דוד חעשה במשנה תני לחה וקשה
 די״ל שכ׳ לתי״ט וראיתי היא? א׳ מעשה ח״מ לחיד, אמרן דכ׳ היכא ונקרא דוד בן דל היכא נקרא דלא הש״ס תרוץ לפי דאף

 כ׳ ושוב ב״ש מעשה הזכיר שלא מרמב״ס כן נ׳ שלא אלא כ״ח ע״ד עלה וכך אמנון, וח׳ שבע דבת מעשה ואמנון, דוד מעשה
 השיגו, וב״ד ורמ״ז נ״וח. תמר מעשה ביהודה, כדאמרי׳ דאודי לדוד הוא דשבסא ומתורגם, נקרא ב״ש דחעשה להזכיר, צריך דלא

 יהידה, שהודה לראובן גרם מי במכות ואמרי׳ ממני לומר הכריתו וחי הדיין, הי׳ שהוא אתרת באמתלא להצילה יוכל הי׳ יהודה
 בקש דוד ועיד שבתו זה ואין להודות הוצרך ע״כ ונביאו ה׳ לפני שעמד דוד אבל ידע, דחנא יהודה של בב״ד ר״הק שהופיע ואחרי׳

 דאבתמיט אשיב האלה הגחלים ארבעה ועל ול״ח. ל״נ ב״ש דחעשה וח׳ אמנון ממעשה כ״ש א״כ פ״ו( )יומא סרחונו יכתב כלא
 דוד מעשה במשנה תנא שפיר והשתא כדרכו. מלמד והסופר ול״ח נקרא לא ב״ש מעשה דחפירש פ״ג חגלה תוספתא חינייהו
 חד ותמר אמנון ח' בברייתא אבל דוד, בן שכתב היכא אמנון ח׳ ועל בב״ם דוד ח׳ על דקאי רבים, לשין ול״ח נקראים לא ואמנון
 ואמנון בב״ש דוד ח׳ ול״ח, נקראי׳ לא אלו רבים: צרכי הל׳ בה״ג מ״כ ושוב ומתורגם. נקרא יחיד בל׳ חני ולהכי הוא מעשה

 ויש ע״א כ״ה בגח׳ בהדי׳ דהא נקרא, לא וצ״ל הוא ט״ס מתירגם, ולא נקרא ואמנון דוד מעשה דחפלה פי״ב ורמב״ם דוד. בן
 נקראי׳ גא ואמנון דוד ח׳ ול״ח, נקראים כ׳ ברכת במשנה ור״אש ר״ן רי״ף ג׳ וכן ברייתא מהאי פריך ע״ב ושם נקראין שאין
ברש״י ב־ן כ״מ וא בהפטרה, נקראין לא ואמנון דוד מעשה ע״א כ״ה סוף בגח׳ ורש״י שלו בפ״מ רמב״ס ג׳ וכך בירוש׳ וכן ול״ח
נקראים במשנה להגיה יד כלת שלא חי״ט עשה יפה ולפמ״ש נקרא, לא ברחב״ס שגרס מתי״ט וכ״ג משיבשח, נרמב״ס ובין

דדוד. חיקרא דל״נ דוד בן אמנון ממעשה הוא דכ״ש נקרא, לא נ״ש מ׳ רחב״ס הביא שלא ומה לעשות. זמם כאשר
יוניא, מן דחפקח זבל תרגימו ו' ב׳ מלכים ד טפי. לטרות לא וניסחנו ערוך, ג׳ טפי, לטתור לא הכסא בבית ס״ב שבת ג

 עב זבל לאכיל פי' י״ח ב׳ מלכים ה כ״כ. מפורש ואינו יונים מן שזב מה פי׳ יונים דב אבל יונים, צואת שאכלו לישראל גדול גנאי
 בית ח' הריעי, תור הוא למתראות וישימהו הבעל נתץ יהוא יו״ד, ב׳ מלכי׳ ו כרכשחא. משיני הזב והרך הריעי, חתור יוצא

במספר ז׳ בע״ז נחנה דלא כת״ק, ה׳ וממילא לריב״ק, ראי׳ הביא לא א״כ ר״נ, אמר אלא דאחר ל״ג בניסתנו ז אנשא. מפקח
ר״ל וקרסי מעיס תולי ח׳ כרעו כאלו פי׳ מ״ו ישעי׳ ח כותי׳. ס״ל דר״נ משמע דאחר גרסו ורי״ף רבנו אבל כריב״ק, הלכה

וגס עליו, אבלו כי שימרון שכיני יגירו שנחצו העגלים דבר על פי׳ יו״ד הושע ט ריעי. כל מפא מלט יכלו ולא ני-תר צמותיס
התאוה ומקים דם שכינו אבר הוא הכבד י מחנו. שנטל כבודו על אבלים הס גס בהם, לשחות רגילים שהיו כהגיו, כחריו,

 לעגבוח כנוי שח כ׳ ומפרשי׳ מצרים, קלן עריה מגלן תרגומו כ׳, ישעי׳ מצרים, ערות שת תשופי לשון יא בא״א. פי׳ ורש״י רי״ף
 גייפא ג״ש פי׳ ורש״י רי״ף שפתה בן גייה, בן פי׳ שי״ן, בגימ״ל לבזויי שרי כאן: ותסר נואף שהוא קול עליו יוצא יב ולערוה.

 אתר, אלישע כמו זמר מיני ב״ד השותה גס אלא בזנות, דוקא לאו שומעני׳ סני דכ׳ סן ערך וע״ע נואף, של ח׳ גייפא שטיא
 כבוד, בו נהגו שאס מתללת, היא אבי׳ את דאחר ר״מ היא תנא והאי נ״ב סנהדרין יג ט״ו. תגיגה לת״ר, היציאוהו אלה שדברי׳
 ואיחר המתפלל אבל ישנה, אל שלם מזמור אומר אס ופי׳ דחגלה פ״ג תוספתא יד ילד. שזה ארור ואימרין בזיון בו נוהגין עתה

 דישראל אלקא ותזו ישראל אלקי אח ויראו חרגס אס פרא״ש טר ולהפך. לרבים חיתיד לשנות יכול חר״י כ׳ הנה וא׳ הנה אחד פ׳
 מגלה( ריש כד׳ ור״י ר״א מפי חרגיס )קבל כאונקלס אלא מגדף ה״ז דה', מלאכא יח וחזו היסיף ותי, האדם ל״י כי בדאי, ה״ז
 ציה לא וקב״ה עליו, ידיו את מויסמך גס יליף ק״ה בסנהדרין יז עתה. מוסיף ורבנו תוספתא, ע״כ טז דה׳. יקרא יח וחזו
 ויתקנא, אפו יתרה ומבקש מפציר התלמיד או כשאחרים אבל מתקנא אינו נותן מעצמו הרב אס די״ל רבנו הביאו ולא א׳ יד אלא
בקשתו. ע״י אפי׳ מתקנא שאין לאלישע דידוע ש״ח שיתן, הפציר שאלישע שנים פי נא ויהי שס קחא איחא אנעי׳ רבנו מביא להכי

שבועות
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 הא וקאטר יהודה רב קמי כהנא רב יתיב בתורה, הכתובה אלה היא זו אלקי׳ יככם אלקים, ה׳ יכך א כדתני׳ קללה בדבר

 כ""! ט אמו ^׳טאד וויםח ויחת לנצח יתצך אל גס וקאטר כהנא רב קמי׳ מרבנן דאי יתיב ב כנה לי' אמר כדתני', מתניתא
 ה אב שירה, בדבר או ללמוד כשיושבי׳ זה וכל קט״ל. מכנינן לא אימא בקרא אבל במתני׳ ה״ט מ״דת לי? למה תרתי

 "?ל,""1 ואמי *רבים^ בם״ת וראקה ש״וכ רב^ 'ת איל לתלמיד הרב לא מכנה ואינו שכתוב ממה משנה אין בתורה לקרות
 ע יתיגם א " ויא^ה ?כב? רוצה יאש '”מ*ם ורא׳קד שמתרגם ג אתמר מתרגם לענין ואמו אביו קלון האי ז״ל יהודה

 ת!וכ ד ת'י אטרוי׳ חובה התרגום שגם ד׳ק־רא, כביד מפני לכנות לטתרגס אין כי אותו, משתקין דאבוהי אלא דאבוך
 ואסיי וראק ׳טשנד אם פשיטא טשח?ו לטימר איצטריך מאי בתורה בקורא דאי קאי, בתרגום דטתני׳ לן וחזי

 ׳בארט אעבראי׳ ת ל ומזרעו במשנה טד־סטיך וכן אביו, ערות אמר ולא אביו קלון ארמית בלשון מדאטר עסיק, דבתרגום דייק
 י כ לקריאה פי לק״יאה, ולא נתנה לברכה תברכו כה מתרגטין, לא כ' ברכת ו בירוש׳ עסקינן. בצבור ומתני׳ תרגום, שהוא

 תרגום, שאן ודיבון עטרות וכן וכו שטעון ראובן השטות כל וכן מתרגמין ולא נקראים שאמרו אלה וכל נתנה. לא התרגום עם
 1 טט ות עצ עום/ט א ש יעיהו^ו ז גוםית חובת ידי לצאת הקורא אחר כפשוטו ופסוק פסוק כל וקורא המתרגם חוור בכולן
 ק^ מקו מנהג ,א א טח הלט שהוא תרגום ח־בת ידי לצאת לנו והי׳ ובדומה. ישא ומשום אהרן ראובן כבוד משום אלא אותו

ט• עתה התרגום מבינין אין כי לתרגים נהגו לא ועכשיו בתרגום. שנתעצלו
 ושו תרגום, זה מפורש מקרא, זה א ת בספר ויקראו י, במקרא ויבינו שכל ושום מפורש ת״א בספר ויקראו דב' מאי א״ר ל

 ודע בקו הנגן ש,"א טעם שעי טעמים, פסוק זה במקרא, ויבינו לפסוק, פסוק שבין ההפסק כלומר הפסוקי׳, אלה שכל
 טק צ אד בתבות^ והיתדות החסרות המסירות, ,ה א לה ואמרי שאצלו, מתיבה לפרוד או לחבר שצריך מה עצמו בפסוק ומבין

 צרבת, הו ש,א תבת פי סיפיים, ועט־ר שמים, ולא שמים מצרים ולא מצרים שקורץ התיבות לקרות יש כיצד פי׳ סופרים!
 נקראות תיבות כתבן, ולא וקריין הלשון, ליפית אלא נכתב ולא ותעבורו, לבכם סעדו נכתב אם ודי תעבורו, ואחר לבכם סעדו כגון
 כ בהת 'י^' א^ו ^וכתיב ׳אעשה י'א תאמרי אשר וקרינו אעשה, . . תאמרי אשר כל ברות כגון כתובות ולא

 הני וכגון לשבח,י איתן דקורין למעלה דמנינן חני כל יא ובכללם הלט״ט, כולם אנכי, גואל כי וקרינן אנכי, גואל אם כי אמנם
 האותיות וכן בנביאים, הרבה וכן כתיבן ולא וקריין קריין, ולא דכתיבן יב אסורי ויישם, נער, צבוים, הוצא, באורייתא דכתיבי

 דברים באין!. שנויים באו הימים ברבות ואם לדור. מדור המסורות מחכמי לנו נמסר הכל יג ראשיהן על למעלה הנקודות

 ודג רה הת בכתיבת דברים בג׳ ספק מצאו שני בית בזמן וגם .ההלכה והעמידו והבדוקים המדויקים בספרים הדייקנים בדקו
 קדם,ובשנם א.,קי טעון כתוב בא׳ היא, וספד זעטיטי, וספר טעוני! ספר בעזרה מצאו ספרים ג׳ יד בירוש' כדאי׳ הרוב אחר בהם

נערי את וישלח כ׳ ובשנים ישראל, בני טו זעטוטי את וישלח כתוב מצאו באחד הא', ובטלו שנים וקיימו קדם, אלקי טעונה כ׳

בניאשכול נחל

 ביו6 קלץ ר״י חני משתקין, בעריות המכנה כ״ה מגלה ג יכהו. מלא במתני׳ כתני ה׳ יכך יאמר שלא פי׳ ב ל״ו. שבועית א
 כמו קרא לו אימרי׳ עריות שאר וכן ואמו אביו ערות בחורה הקורא על שקאי כ׳ אבל רבנו לפי׳ נועה ורמב״ס ערוך פ׳1 ואמו,

 בתורה׳ פ׳ ומגלה ממשמעי ועוקרו אבותיו וקלון בזיון לגלות שלא מזהיר שהכתוב שאמר בעריות, המכנה פרשו ור״ן ורש״י שכתוב.
 קושי בזה ומיישב האשכול. כמ״ש ואמיך( אבייך )במקום דאמיה וערייתא דאבויי ערייתא שאמר בהדי׳ מפורש ובירושל׳ של״כ.
 לא ברישא בנזיפה? משתקין בארמיותא למעברא למלך להעביר ל״ח מזרעך מתרגם וגבי משתקין, בעריות המכנה גבי חי״ט
במולך שעוברי׳ בניס לידי בא כשלא זניח ממילא מחיר ארמיותא, בועל מזרעך בתרגומו אבל אביהי, אומר אס אף בדין משנה
עעס למעלה אמר כבר ספ״ד, מגלה ו ע״ב. ס׳ געין ה ל״ז. נדרי׳ ח׳ ברכות ד ארס. ערך וע״ע הרי״ף אצל ר״שי כמ״ש
אינה הו״א לקריאה ולא נחנה לברכה משיס ואי ויאר, יברכך פסיקי לתרגם ראוי זה משוס אלא אליך, פניו ישא דכ׳ משוס בנלי,
שאונקלס ג׳ ומגלה ל״ז נדרים ח בצבור. עזרא תקנת שעקר צבור מכ״ש חייב שהיחיד וכיון ח׳, ברכות ז רשות. אבל חובה
 רפ״ה. א״ח ע׳ ט משה. עד מנביאים קבלתו ע״פי תרגם והוא עזרא עד רבותיהם מפי קבלוהו והס ור״י ר״א מפי חברו

 בנבואה נמסרו שבנביאים שאלה הכונה אלא מרוח, שמביא כתיבן ולא קריין הני על הלמ״מ שאא״ל פי׳ יא ל״ז. נדרים י
 בסמוך. שמביא הנך וכן בעחוריס בעפוליס ישכבנה קורץ ישגלנה לעיל שהביא והס מסיני, למשה נמסרו שבתורה ואלה לנביאים

 בפ׳ נערה, קרינן נער, דכ׳ במקומות צבויס, וקרינן צביים כ׳ וזולתה נח בפ׳ ביו״ר, היצא וקרינן אתך, הוצא כ׳ נח ׳בפ יב
 הלמ״מ. אמרו אלה על הרבה, וכן אסירי וקרינן המלך אסורי אשר כ׳ וישב בפ׳ ויושם, וקרינן לאכול לפניו ויישם כ׳ שרה חיי
 נקראו דבס'ריח עעם, בלא סורית מלה שבעזרה בס״ת נמצא איך תימה טו פ״ד. תענית יד שרה. איה אליו ויאמרו כגין יג

 אבל ארמי, בל׳ שדבר לבן דברי שס כי שהדותא, ליגר דומה זה ואין רברבי( תרגם )אונקלס למיזהירוש שתרגם כמו זעעיעי אצילים
 וסוריים, ארמיים אל ועברה ילדתה והיא בעברית זו תיבה שתולדות ואא״ל עברי, אלא דבר לא מעולם נביאו, אל ה׳ דבר כאן

 העזרה בספר כתיב הי׳ לא שמעולם נ׳ לכן בלשוננו. וזעע זאע שרש נמצא ולא היא העבריות מן לא כי נראה ובנינה מתארה כי
 ואח״ג זקנים וע׳ ואהרן משה ויעל ואח״כ ב״י, נערי את וישלח בה שכתוב עלה, אמר משה ואל בפ׳ מצא א׳ שסופר אלא זעעיעי,

 דמ״ש שנזכרו נפשו אל והשיב שעלי? בפרשה כאן עד נזכרו שלא שמייהו דכר מאן אצילי לי׳ וקשי׳ ידו, שלם לא ב״י אצילי ואל
 ואל תחת להגיה רצה )דלא הפסיקים מתאימים זו הגהה וע״פי ב״י, אצילי להיות צריך ב״י, נערי את וישלח תחלה בספר
 שאינה תינה יכתב תיתי דמהיני כן, ומצא שפיר דייק אצילי אל שכתב מי הסברא דמן ב״י, נערי אל ידו, שלח לא ב״י אצילי

 אצילי, נ״פ בו שכתיב הזה הספר לכנות רצו חז״ל והנה אצילי. כ׳ שבשניהם זקני( או נערי לשוננו על נמרץ ויותר בחורה מורגלת
 אצילי בי שנכתב פי׳ גדולים( )שפרושו אצילי של ירושלמי ת׳ שהוא י, עוט זע הספר וקראו בשאר, להחליפו שלא בשם, ולקרותו

בלשינס הכירו זעעיטי, ס׳ בקראם אבל אצילי, כ׳ ספרים בשאר גס כי מסוים, שם זה אין אצילי, ס׳ קראוהו שאס צערי, תחת

 שהיו
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 ואולינן הא? ובטלו שנים וקיימו א היא עשר אחד כ׳ ובשנים היא, תשע כתוב מצאו באחד הא', ובטלו שנים וקיימו ישראל,

כלה דעלת ביומא ג כתיב כלת הפילגשים ב .. והמדרשים התלמוד דרשות סותרים אם אפי המדויקים ם”שבספ חטב־״ה בת״
כתוב כפשוטו, שאינו זה בענין ח בתלמוד ויש ז להכרותו בספרינו מצינו ולא ו . * וכדר ה וקדנת ד מעבירים וכן לננתא

 הפלשתים שהיו מלמד ר״א אמר שנה עשרים ישראל את שפט והוא אומר א' וב׳ שנה ארבעים ישראל את זישפט אימ~ א
אלא שנה מ' וישפט בשמשון כ' שלא היו יודעים בחייו, שנה עשרים ממנו יראים שהיו כדרך מותו "אח" שנת כ' ממני "א*ב
את שפט והוא וגו׳ אותו ויקברו במותו ושנה חזר ולבסוף שנה כ' פלשתים בימי א״י וישפט כ' בחייו קראי, תרתי .לפרושי רבע*

 ישראל והציל ששפט שנה לב׳ אתא קמא קרא אמרו ובהא בהדדי; נינהו ואיבעים שנה; כ׳ שפט כ אה כאלו שנה כ ישראל
 של שמו נכתב שלא כה הגאון וכ׳ ט. ממנו פלשתים יראי׳ היו שנה שב׳ מותו, אחדי דכתיבן שנה דב וקרא בחייו, מפ״שתים

 שיעתיקוהו או הפרסיים, בין מונח שמו שיהא קב״ה רצה ולא המגלה יעתיקו שהפרסיים מ״דכי שידע מפני י אסתר במגלת ה קב
 מצרים כנפי בגלוי הי׳ לא והנס פני אסתיר הסתר ואנכי שג' כנין כ"הת יב אסתר שאמרו דרך על אי יא, שלהם ע״ז לשם

אחר דבר שמו. העלימו לכך יג הגדולה ידו בפרסום הראה ולא הקב״ה סבבו הטבע בדרך אלא עולם. של ממנהגי יוצאים
אמרו

אשכול נחל
 ט׳ חגלה מ״ש בזה יתישב נערי. כתבו אמרים שספרים במקום ונבחרים" "גדולים כתב הספר שזה סיריא( בלשון ,מדברי )שהיי

 ש׳ פני לקבל שלמו נערים יאחר שלא כדי ופרש״י שלח, לא ב״י זעטוטי ואל ב״י, זעעיטי את וישנה לתלמי שכחני הספרי׳ ששני
 שנו לחה החיה׳ וחחהו אצילי, כ׳ ולא ב״י זעטיטי ואל הראשון כשחם וכ' מזרו חמלה זעטיטי שכתבו וכיון משיבות צ' זטטוטי כתבו

 כ׳ אלא בשני, ולא בראשון לא זעטוטי כ׳ לא מעולם אומר ואני .דחוק ותרוצס ב״י אניני את וישצח בראשון גם יכחבי פ,“ב
 ואל תאי לתלמי שיקשה שחשבו ב״י, אצילי ואל אמריו דכ׳ מטעם י ל ני א את וישלח שכ׳ הברייתא כונח וכך ב״י, אניני אח וישנס

והעתיק הדבר כנה הגח' אבל אצילי; את וישלח בראשון גם כ' זו קישי׳ להסיר עלו, שאניליס נזכר היכן שלח, לא בי סנילי
אנילי, א׳ פעם כ' הספרים שבכל ח' ג״כ אפשר שהעתיקו וטעם זעטוטי, כ׳ שהם ולא אנילי, פריש להודיע סוריא בלשון השנוי

 י״ג ה״ח: פ״א ח״ס מ״ש בזה תבין אצילי. את וישלח שכ׳ א׳ שנוי אלא עשי לא ולפ"ז למיטעי; ואיכא השנוי היטב מסיים ולא
מקומות בי״א וישב פ' ג׳ מהירה ע״פי מכח״א פי׳ א ניחא. ולמ״ש כ׳ זעטיטי הרי דלפרש״י י״ד, מוצא אתה ובפרטם שני דברים
ל״ד, פ׳ דר״נ באמת ת׳ מקומות הי״א היא. דקריין הוא פעמים ט׳ רק מצאו לא א׳ ובספר היא, וקרינן הוא כ׳ בהירה

 מלא. הוא ספרינו ובכל הגר, א׳ פלגש אלא לו הי' שלא שרה( דמיי הפילגשים )ולבני כ׳ חסר הפילגשם רבה במדרש כמ״ם כצ״ל: ב
 הנכנסת ככלה ישראל הי' המשכן הקחת כביום לפי כ׳ חסר כלות להקים חשה כלת ביום ויהי וחנחוחא בפסיקתא אחרו ג

 מעבירם נ״ה בשבח ואמרו מעבירים ה׳ עם אשר השמועה טיבה לא כ׳ ב׳ א׳ שמואל ד מלא. כליה הפריני ובכל לחיפה,
 שעירה וחטאת נשיא, שעיר גבי בויקרא כתיבין קרנת ג׳ ל״ז בזבחים ה מלא. שכתובים שלנו הפרים על מולק ש״ס חיה וכ׳ חסר

 כ״א בזה הגת׳ על היתכין אין והשיב רל״ב תשו׳ רחב״ן נשאל וכבר מה־ים, כילם ובספרינו חלא, אחד דיחיד, כבשה יחטאת דיחיד,
 לספרינו להבין שצריך אלא פליגי ודאי ולדידי ספרינו, עם ש״ס להשוות עצמו מיגע וא״ת כ? להטות רבים אחרי ח־ייקים; ס ר ע"פי

 דבדף ולק״ח מנ״ל? לעכב א׳ חתנה שאתר לב״ה אלא לעכב, ושהים שש, והיי לתקרא אש דיש ניחא ההם ולב״ש חסרים, ג' כל
 אנא של״נ אע״פי וכפר ב/ אלא של״נ אע״פי וכפר ג׳; אלא נתן שלא אע״פי וכפר יכפר, ג״ס דכ׳ חהכא חייתי והנא חסיק ל״ס
 וכן רות( ממדרש ס״הד כהוכיח אחירא שם והיא לי, אסברא מרי אדא בר רבא )אמר ני' מפרש דרבא הנמיד עקר שזה וס א',

 קרנות כ'7מ יליף דאיהו הונא רב לגבי כותי׳ והלכתא קרנית אלו אומר הוי ג׳ שצריך דבר איזה מפרש רב כגם בסיגי' מניני
 כפר א׳ שמתנה הדין עקר דפ״המק רפ״ב לרחב״ם ועוד חיכפר. אלא מקרנות לא לעכב א׳ יליך החסירה י״ל והשתא מנא.
 הונא דרב ילפיתא לב״ה שהביאו ורע״ב חי״ט על וחחיהני לחטה; דמים נאמרו ד״ה בסיגי׳ רש״י וכ״כ ישפך זבחיך חודם ינפיק

 אמת שלנו ולמסורה מילין, בתרי הפרא לה פסק לעמר כדר ס״ה במילין כדרלעמר צ״ל ו ורב. רבא דחפרשי דוכפר האי ולא
 ויבא כ׳ סנהדרין ז הוא. א' דשם פסול לכ״ע שיטין בתרי אבל א׳, להוציא א׳צ מילין הרי נמצא אם ודאי א״הח. והולכץ היא

 להברותי, ולבסיף אבנר( להמית כנוה )סברו להכרותו בהחלה להברות וקרינן להכרות כתיב ג׳( ב׳ )שמואל דה־ את להברות העם כל
 ואנחנו הגח׳, ע״פי הפריס שהגיהו אפשר בספרים, כך שמצאו אמרו חייג ור״י סרוק בן שר״ח ואף להברות; כ׳ ספרינו ובכל

 מחנו חקרי אל ט״ו ערכין כמ״ש אלא להכרוחו דכ׳ הכונה אין בגח׳ גם ולדעתי גדולים. ישאר רד״ק כח״ס נלך המהירה באיר
 על אלא כיון לא וגת׳ בדגושיס, בין בנקוד בין לרבים תחנו ובין נהתר ליחיד מחני בין חליק שאין שם היס׳ וכמ״ש ממנו אנא

 יחזקאל בחרבותס אותם וברא מלשון לפרש ונוכל להברות כ׳ הכי פרושו וכאן הב׳( זאת פ׳ רענן חזית )ואשתמיט מחני של הפריש
 י״ל או הכי. דרשו אפי לתרי דמשחמע וכיון להאכילו ואמ"כ להרגו, שרצו והיינו נקב לשון הבריא ע"ב מ״ג חולין וכפרש׳יי מ״ג

 ברור א״כ נ״ב, ישעי׳ ה׳ כלי משאי הברו וכ׳ מספק, לצאת וללבן לברר ורצו אבנר נהרג דיד ענת ע״י אם בהחלה חסיפקים שהי׳
 נהרג דוד ע״י וללבן לברר מהמצה רצי ודגש בקמץ ובי״ת בחירק הא להברות קירין יכשאנו בנפעל, בא הענין הכית דברי׳

 הספק לברר שבאו להברות לפרש שיש פרושו להכרות כ׳ וח״ש הה״א, בפתח להברות באי נהרג מדעתו שצא וכשהבינו דחו, וצנקים
 עמו חתו מותו בשעת שהיו שכל חמותו פלשתים ידעו שלא הטעם נ״ל ט דסוטה. ספ״ק בירוש׳ אלא בבבלי לא ה ולהכרית.

 נביאים ספרי בכל י י׳ח. בשם מצאתי רבנו של נכון וישוב בלט. קברוהו ואחיו להם גופו נראה ולא כולם על הבית ונפנ
 לקב״ה הכונה בשיק שלמה שכל נזכר אבל אלקי׳ ולא היהו סה לא כשירים ובשיר אלקי/ אלא ה״הר שס נמצא לא ובקהלת כתיב,
 תחת כ׳ והס עע״ז שהיו חלכיהם של בד״הי ונכתבה הפרסיים העתיקוהו ראב״ע ז״ל יא קדשים. ק׳ הם׳ שיר פ״ג ידים ואחרו

 במגלה. מרדכי יזכרנו □לא ה׳ כבוד והנה אשיחא, ברא ב״א בראשית תחת שכ׳ הכותייס עשו כאשר תועבותיהם שם הנכבד סשם
של מנהגו ומהרס הטבע ד חש; בגנוי נסים השם לקם עישה וישר צדיק הדור אס רחד״פ למכס כן מצאתי גי קל״ט• חולין םי



63 השנה. כל של הסדרים סדר הלכות האשכול, ספר
 לטחר חכמים ואמרו עליון לאל גדול כהן ליוחנן וכך כך בשנת וב׳ חובות באגרות השם לכתוב רגילים שהיו דר״ה בפ״ק אמרו

 אגרת נקרא׳ אסתר דמגלת כיון נטי הכי א י״ט עשאוהו יום ואותו ובטלום עמדו באשפה, מוטל השטר ונמצא חובו פורע זה
קב״ה. של שטו בה לכתוב רצו לא אגרות לשאר בינה חלוק יהא שלא כדי

ולתעניות. שוי״ט רכל והפטרות פרשיות סדר הלכות
 על עד משכו לה׳ קורץ א׳ יום בוכרא. שלח במדברא פסל בכספא קדש תורא משך ב סימנא בהאי מתחיל בפסח

 .בא ואין יוצא אץ עד אמר ההיא בעת ביהושע ומפטיר הראשון ובחדש בפנחס וקורץ ג אחרינא ספרא ומפקין צבאותם
 ל״ק ואחריו עד יאשיה שנה ח׳ בן ומפטירין כאתמול וקורין אחרינא ספרא ומפקין משה וידבר עד כשב או שור קורץ בשני

 לג׳ קורץ ד יום פסקא. ע״ס והקרבתם מן בפינחס א׳ בספר קורא והרביעי לתלתא, בשלח פ׳ עד כ״ב לי קדש ג׳ יום כמוהו,
 ה׳ וידבר לג׳ ו׳ יום כאתמול. ולרביעי תבשל לא עד לך מפסל לג׳ ה׳ יום כאתמול. והרביעי תבשל, לא עד תלוה כסף אם

 רופאך, עד בשלח ויהי לה׳ קורין ו׳ יום כאתמול. ולרביעי הארץ לאורח עד הראשון בחדש מא״ט לצאתם סיני במדבר א״ט
 ה אחת בפעם חלל מאות שטנה על עד לפלשתים מלחמה עוד ותהי מן בשמואל ומפטיר לרביעי, אתמול כשקרא ולמפטיר

 לו שנעשו ונסים דוד שעשה המלחמות להוכיר נוהגין יש אך י״ט, מגדול עד דוד וידבר מן אלא להפטיר נוהגץ אין ובמקומנו
 הנס להוכיר היתה ודבורה מתחילין ה דבורה בשירת עושין שאנו וכמו השירה ואח״ב הנסים וטוכירין בשלח ויהי קורין שאנו וכמו

 טפטירין פסח ח״הט בשבת כמ״ש נקט, בעלמא סימנא סתירה, אין דוד, וידבר טפטירין ו בגט׳ שאמרו ומה השירה. ואח״ב
 והמפטיר פסקא סוף עד הבכור כל קורץ דפסח בח׳ קודם. פסוקים הרבה להתחיל וטעמו ענין, באמצע שהוא היבשות העצמות
 תבשל לא עד אומר אתה ראה קורץ דפסח בח״הט שבת וכדטקלע ישראל. קדוש עד בנוב היום עוד בישעי׳ ומפטירין כאתמול
 ת״הט שעתידה בידינו מסורת האי רב ואמר י״ה, עלי היתה ומתחיל היבשות העצמות ביחזקאל ומפטירין כדאתטול ומפטיר לשבעה,

 קודם שיצאו אפרים בני היו שהם בפסח יחוקאל שהחי׳ המתים שקורין הטעם וי״א ז בתשרי מגוג גוג ומלחמת בניסן להיות
 השלישי בחדש קורץ א׳ ביום בעצרתא ספרי. תרי מפקין פסח ימי ח' וכל ח גת אנשי והרגום בחשבון שטעו ממצרים זמנם

 פסקא סוף עד הבכור כל קורץ ב׳ יום רוח. ותשאני עד בשלשים ויהי ביחזקאל ומפטירין הבכורי׳ ביום ולמפטיר פסקא סוף עד
 והשלישי לג׳ פסקא סוף עד בנים תוליד וכי קורץ בת״ב בנגינותי. עד קדשו בהיכל וה׳ בחבקוק ומפטירין כאתמול ולמפטיר

 נהגו האידנא י. ישראל שובה מפטיר והשלישי לג׳ ויחל במנחה הכם, יתהלל אל עד בירמי׳ אסיפם אסף ט מפטיר בעצמו
 כל כשאר בהטצאו ה׳ דרשו בערב אלא בבוקר מפטירין ואין יא ויחל ובערב בבוקר הצבור על שגורו תענית בכל במקומנו

 ופורים חנוכה לר״ח טפסיקין דלכל כנופיא, מצפרא דאמר יד הונא כרב ויחל ובערב בבקר שקורין יג ת״צ ובכל ׳יב תעניות
איכא מיהו כר״ה. דהלכה משמע תענית פ׳ ולקרוא הפרשה להפסיק צריך לכך מתאספין, טצפרא דאמר לר״ה מסייע לתעניות וגם

נוסח . .
אשבול נחל

 בדרך סבוביס מסבב השם רק נטויה, ובזרוט בפרסום לטובה ההנהגה אין אז לכך ראוי אינו הדור ואס יראיו, לכבוד עולם
 בינוניס ובדור טליכס, אמלוך ובז״נ חזקה ביד לא אם ט״ד בפרסום לרטה הנהגה גמורים, רשטיס בדור להפך וכן להצילם. הטבע

 בדרך טליהס בא פורטנות פני, אסתר הסתר ואנכי האלה, הרטות מצאוני בקרבי אלקי אין כי טל ואמר כמיס ב״הס טל שפוסחי׳
 והנן. אסתר בימי וההצלה הגזרה הי׳ וכך ה׳, פטולת אינה כאלו פניס, בהסתרת כ״א בפרסום, טולס מנהג שנוי ט״י ולא הטבע

 שם למ״ש הכינה אבל היה, מרדכי אתר שנה מאות כמה ונצחום, יונים טל תשמנאיס מ׳ שגברו לאתר י״ח, בר״ה המטשה א
 בפה, שהזכירו די לא תשמנאיס, מלכתת גברה בפה, אפי׳ ש״ש להזכיר שלא גזרו היונים כשבאו ש״ש, מזכירים היו יונים מ׳ קודם
 לכתבו שלא גדר תכמיס טשו ג״כ ש״ש, תמיד שהזכירו יונים גזרת קודם גס ויתכן ובטלום! תכמיס וטמדו כתבו, בשטרות אף אלא

 מהס נטלם לא ודאי שני. בספר דפינחס מקריאה בש״ס נזכר שלא מתמיהין חוס׳ ג הנמשך. וכל ל״א מגלה ב באגרת.
 ברגלים אבל דיומא, מטנינא א׳ בס״ת קרא שלא שאני התם אבל ספרים, ג׳ מוציאין בשבת שתל טבת ור״ת אדר ר״ת כ״ט מגלה
 בסדר לפני קירין ב״המק שאין בזמן ל״א מגלה מ״ש סמך ט״פי הוא סבוראי רבנן תקנח וכ׳ דיו״ט, מטניני א׳ בספר קרא

 אמ״ה משה מוידבר ילפינן ש״י מטנינו דקריאה המוטדות פ׳ אלא נשנה לא לכך המקדש בזמן אף איירי דמשנחנו ול״נ קרבנוה.
 בהמר״ק שאץ בזמן אבל שפתותינו, פרים לשלם ל״צ המקדש דבזמן משחטי, לא ממוספין אבל בזמנן, קורין שיהא מצוחן אב״י,

 מיספין. קראו ואמוראי׳' תנאי׳ בימי שגס ויתכן הקרבנוח בסדר לפני קורץ קייס שאינו בזמן כמ״ש במוספין לקרות שצריך פשיטא

 והמפטיר ממיטדיס שמדבר אומר אחה ראה קורין במוטד שתל שבח נפתא אר״יצ ירוש׳ מן ראי׳ ראבי״ה בשם הביא והמרדכי
 שהוא ד מוספין. נזכר ולא ל״א מגלה בבבלי נזכר המוטד בתוך שבח והך מצאתי! ולא בירוש׳ טכ״המ מזרחי במוספין קורא

 מגלה ו ברמב״ס. וכן וחשר מתתילין הספרדיים אבל אשכנז מנהג ה דוד. שירת ובתוכם ת׳ כ״ג, טד ט״ו כ״א, שמואל ב׳ מן
 בח״ב כ״ט חטנית במ״ש חטטה שלא ט צ״ב. סנהדרין ח דסוכות. בשמ״המ ל״ת ימזקאל גוג בא ביום מפטירין לכן ז ל״א.
 לא במנחה ישראל שובה מפטיר כ׳ מגלה סוף ור״אש פי״ז! מ״ס ט״פי י בסמ״ג. א׳ כדטה רביטי שזה א/ ומפטיר ג׳ קורין

 ומפטירין תיליד כי בגמ׳ שמפורש מת״ב לבר יא לי״כ. ר״ה בין לשבת הפטרה שובה כ׳ וחוס׳ האי, רב בשם הביאו והטור מצאתי,
 במ״ס וכן רק/ ברכות קורץ שהיו נראה דמגמ׳ גשמים דטצירח אפי׳ יג .4 דף לטיל וט׳ מ״ס וט״פי חוס׳ יב אסוף. בבקר

 הפסקה ל״ל ופריך שבוט, פ׳ ב״וה קורין ואין פרשיות סדר מפסיקין לחטניות ל׳ מגלה יד ויחל. ובשאר ב״וק, דגשמיס ח׳ פי״ז
 דמחא במילי לטיין שמתאספין פרש״י כנופיא מצפרא דאמר לר״ה מסייט ומפרק תענית, פ׳ ולמנחה השבוע פ׳ בשחרית ליקרי

 כיון תטנית פ׳ בחורה לקרות צריך ודאי א״כ התענית מ׳ כנופיא מצפרא להפך, פרש האשכול אבל בשחרית לק״הת זמן ואין

סמחאספץ



' ולתעניות. שוי״ט לכל והפטרות פרשיות סדר הרכות האשכול, ספר 64
דיוטא ריבעא ואילך מכאן דטתא, בטילי טעיינין דיומא פלגא עד טצפרא אביי אטד עבדינן? היכא א והאידנא בתרי׳ דגרם נוסח

בספרים אבל כר״ה. הלכתא דלית לי׳ משטע עבדינן, היכא האידנא דגרם ומאן רחמי, בעינן דיומא וריבעא ומפטירין, קרען
לקרות דידן מנהגא דפשט כיון הלכך אר״ה, פליגי ולא היא אחריתא מלתא כלומר עבדינן, היכא אלא והאידנא, כתיב לא שלנו
יום בד״ה ב. ... להו קרו הוו ברכות כ״ד של בתעניות שנינו הרי שמעתא לעקור באנו ואם העקר. והו ויחל ובערב בבקר

 קרן וירם עד הרמתים מן א׳ איש ויהי וטפטירין דפינחם לחדש בא׳ השביעי בחדש ולמפטיר נסה והאלקי׳ עד א״ש פקד וה' א׳
 שחרית י״הכ .ארחטנו רחם עד במדבר חן מצא בירטי׳ ומפטירין כאתמול ולמפטיר הסדר סיף עד נסה והאלקי׳ ב׳ ביום טשיחו,

 גואל לציון ובא דבר, ה׳ פי כי עד סולו סולו ואמר בישעי׳ וטפטירין לחדש ובעשור בפנחס ולמפטיר פסקא סוף עד מות אחרי
 בהר ה מושיעים ועלו וטפטירין המפטיר הוא והשלישי הסדר סוף עד באחרי ד עריות פ׳ במנחה ג בריתי ואת ואני ודבתרי׳

 עד השביעי לח׳ יום עשר ובחמשה בפנחס ולמפטיר כשב או שור א׳ יום דמטליא בחגא .כמוך אל ומי כולה, יונה ונבואת ציון
 ובידו עד המלאכה ותשלם במלכים ומפטירין כדאתטול ב׳ ביום נבואתו. סיף עד לה׳ בא יום הנה בזכרי׳ וטפטירין פסקא סוף

 יום השני. וביום הרביעי קרי והדר השלישי וביום ולישראל השלישי וביום ללוי השני, וביום לכהן בפנחס קורץ ג׳ יום מלא.
 לוי הרביעי, וביום כהן ה׳ יום השלישי. וביום ישראל קרי והדר הרביעי, וביום ישראל הרביעי, וביום לוי השלישי, וביום כהן ד׳

 וביום ישראל הששי, וביום לוי החמישי, וביום כהן ו׳ יום הרביעי. וביום ישראל קרי והדר החמישי, וביום ישראל החמישי וביום
 קרי והדר השביעי, וביום ישראל השביעי, וביום לוי הששי, וביום כהן ו׳ ביום החטישי. וביום ישראל קרי והדר הששי.
וביום ישראל קרי והדר השלישי וביום ישראל השלישי, וביום לוי השני, וביום כהן דחגא ג׳ יום דאמרי ואית הששי. וביום ישראל
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אר״ה, קאי לא אביי י״ל והאידנא, גרסינן לא ואי בב״הכנס, אסיפה כנופיא האשכול ולפרוש בגת', שס א בשבילו. שתחאספין
משמע א״כ עבדינן, היכא והאידנא גרס אי אבל מעיינין, דיומא פלגא עד בשחרית מב״הכנ צאתס אסר אמר סדסא מלחא אלא

איפכא אלא בב״הכנ לאו כנופיא מצפרא דאמר ר״ה לפרש״י אבל בצפרא, חעיינין אלא בצפרא קורין לא ואמר אר״ה אניי דפליג
ותמה הר״ן וכ״כ לר״ה, לפרושי אתי אניי א״כ לקריאה, זמן ואין דמתא במילי לעיין מתאספין אלא שאריח בנ״הכנ קורין אין
 דקדמאי כיון ותרץ ויחל? וקורץ השבוע פ׳ בתענית דסינן למה דחתא, במילי לעיין בשארית כנופיא אין דלדידן כיון מנהגנו, על

 הבנתי ולא קרינן. לא נמי אנן כפרש״י, הכנופיא מ׳ כלל לקרות שלא ר״ל השבוע, פ׳ ליקרי ולא בשארית בתענית הפסקה תקנו
 לקרוא והו״ל עזרא, תקנת דוחין למה והק״ל קורין, אנו כנופיא דליכא כיון והשתא ויחל, לקרות בשארית נמי תקנו לא דעכ״ס

 פ׳ בשארית אף קורין היו שבאמת שס ירוש׳ שהביא דחעניח ספ״ב בר״ן מ׳ שוב ויאל? ובמנאה הש״ס כקושי׳ דחדירא השבוע בפי
 פליגתא דאפושי תענית, של לקרות צריך בשארית אף התענית מ׳ שמתאספין כיון כנופיא מצפרא האשכול לפי׳ ראי׳ וזה תענית.

 היום אצי עד בעיר והולכין בבקר מתאספים שהיו כאביי ק״הת בו ואין כנופי׳ מצפרא כפרש״י נ״ט סי׳ בראנ״ן ראיתי שוב ל״ח.
 והשיב השבוע, פ׳ בצפרא נקרי ובמנאה בצפרא דקרינן אנן מאתנו ונשאל וקורץ. לב״הכנ הולכין ואמ״כ בחשובה העס להחזיר
 עסקו התענית לפני ליל בכל א״כ כנופיא, שלפניו( )ליל מאורתא מ״ד דאיכא מכלל כנופיא מצפרא דאמר לר״ה מסייע מדאחר

 השבוע, פ׳ בשחר ליקרי הפסקה ל״ל הש״ס פריך לא מ״ד ולהאי דחעניתא, בשחרית וקורין בשחרית בטול ואין דמחא במילי
 ודו״ק( זו סברא ל״ל רש״י אבל במנחה, ולא בשאר היוס דחובת וח״וס וא״המ דר״ח דומי׳ )וצ״ל בחעניתא קרינן בשחרית דלדידי׳

 וכיון כר״ה, בכנופיא דטרידי בשאר כלל קורין היו שלא ומפרק השבוע, פ׳ בצפרא ליקרי פריך בתעניתא קורץ במנחה לת״ד אלא
 מפטר, ולא בתעניחא בצפרא קרינן כתרוייהו עבדין במנחה, כמ״ד או ומפטרי, בתעניחא קרי בצפרא כמ״ד אי הלכה אפסק דלא

 ביום מ׳ בעשית אסור צבור על שגזרו שניות תעניות בג׳ י״ב מתענית לי וקשה שניהם. דברי לקיים ומפטירין קורץ ובמנחה
 אסיר יהא תאורתא תענית אף מאורתא עצרת מה ופריך במלאכה, שאסור כעצרת זקנים אספו עצרה קראו צום קדשו כ׳7

 כי בת׳, אסור )מצהרים מטיהרא ואימא נאספין( ואין בביתו אחד כל בלילה )פרש״י ביום זקנים ואסיפת זקנים אספו דכ׳ ומשני
 בצהרים מתחיל מ׳ דאסור מסתבר בהשכמה אינה זקנים דאסיפת כיון ט״ו, ביומא וכן בטיהרא תרגומו בצהרים הא׳ יאכלו אתי
 פרש״י כנופיא, מצפרא דאמר לר״ה מסייע ומשני מ׳( אסור לענין לחמץ תענית מדמה מ״ד לחד ג׳ פסחים וע׳ חמץ אסור כעין

 כאסיפת אימא הק״ל בבקר ולא ראב״ן כמ״ש כנופיא לפניו מאורתא למ״ד והשתא בבקר. מתקבצים דנת״צ בבקר זקנים אסיפת
 אחר )קרא עם אספו קרא אתר בת/ אסור בלילה ולימא נמי פריך ה״ו דתענית פ״א בירוש׳ ונ״ל בצהרים? דהיינו יום בכל זקנים
 אלא במילי לעיין כנופיא דמצפרא דר״ה הא ל״ל ירוש׳ די״ל מטיהרא, אימא למפרך ליכא א״כ העם, אסיפת משעת ב׳( ביואל

 אם ר״ח פ׳ אפי׳ דדוחין ספ״ב תענית ירום׳ וכמ״ש הראב״ן כמ״ש בתעניתא וקורין לב״הכנס העם תתאסף ובצפרא מאורתא,
 שר ביום תנין שגרס יואל בילקוט דאי׳ תהא ביום אלא ת׳ אסור שאין יליף כנופיא תאורחא לת״ד י״ל או אזיל: ולשטחו בו חענית
 עצרה קראו צום קדשו בציון שופר תקעו כתיב נתי וביואל וכצ״ל הניכר )חסרון ביום אסיפה אף ביום ת״ש תה שופר בחדש חקעו
 באורו להו, קרו הוי ברכות כ״ד של בתעניות ל״א, תגלה וקללות, ברכות בתעניות דשנינו שתעתא לעקור באנו ולא צ״ל ב וגו׳(.

 הר״אש וכ״כ דתעניח רפ״ב כד׳ ברכות כ״ד בהם שאותרין גשתיס ע׳ של אחרונות תעניות בזי״ן אלא א״ק דנ״וק ויחל, קורין דשפיר
 כלו צ״ז ובסנהדרין הגאולה שתקרבת תשובה גדולה פ״ו יותא כד׳ לאתרו נכון ודאי אלה פסוקי׳ ב׳ ג פי״ז. נמ״ס וכן במגלה

 אחר שאמרום מ׳ ותאשכול נ״ט, פ׳ סיף שכתובים י״כ מהפטרת רחוקי׳ אלה פסוקים וב׳ בת׳, אלא חלוי הדבר אין הקיצים כל
 וכל מחתדחן ש״א שנפשו תצויה עברה שעריות ד כן. נהגו גאון ר״ס שביתי תראה .65 ולקמן בריצ״ג מצאתי וכן הפטרה,

 למנהג שעם ס׳ בשוש ל״מ זה בפסיק להתחיל אבל יונה, נספר קדם זה פסוק ה .18 דף וע׳ וישוב ויבוש יזכר שחטא חי
ומרדים. פשעים על ח׳ מקבל שקב״ה להודיע קהלות, בהרבה במיכה כמוך מי וסיום הגאולה, מביאין וחשובה י״כ לעיל כמ״ש זה

 דכ
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 ולמפטיר הבכור כל שמיני יום א־ ימים ב׳ קורא אחרון והוא שהעולה״לרביעי זה בסדר הימים כל וכן השלישי וביום השני
 של אחרון ביו״ט בהן שב׳ ספרד בספרי ויש פסקא. סוף עד שלטה ככלות ויהי במלכים ומפטירין עצרת השמיני וביום בפנחס

 ויש ג ישראל בארץ אותה קורין ועדיין הזאת המצוה כי שקורץ שיש הוא סימן האי רב פי׳ ב וברכות חוקים מצות קורץ חג
 האי רב ואמר הבכור. כל שקורץ ויש גשמים הזכרת יום שהוא בעתם גשטכם ונתתי בשביל קוממיות עד בחקותי אם שקורץ

 .שלטה ככלות ויהי במלכים ומפטירין ז׳ ביום דטדלגינן אלא בפנחס ח׳ וביום ז׳ ביום לקרות תשרי ב״ב שהוא אחרון ביום הוא בדין
 ליום קודש שעשינו דטאחר בלבד, סוכות של א׳ מיום אלא קורין אנו אין סוכות של הראשונים ימים דבב׳ היכי כי נ׳ הכותב ולי
 שעשינוהו מפני חול מוכירין אין ז׳ ספק שהוא אע״פי ח׳ ביום כך . . ד דחוכא חול יום בו להזכיר רוצץ אנו אין בתפילותינו ב׳

 בי׳ דטקלעא דיוטא בענינא ומפטיר תבשל לא עד אומר אתה ראה קרי דטטליא בח״הט שבת וכדמקלע בתפלותינו. קודש
 החמישי וביום רביעי וביום קורץ בחמישי ואי דיוטא, מספקא הששי וביום החמישי וביום קורא ו דחג בששי מקלע אי ה, שבתא

 א״י שלטה שברך לפי התורה, סיום הברכה וזאת קורין תורה שמחת ט׳ יום השלישי. וביום השני וביום קורץ בשלישי אקלע ןאי
 אבותינו את בהוציאו עד שלטה ויעמד במלכים ומפטירין ח׳ כביום למפטיר קורין ז ובשני משה שברך הברכה קורץ דחג בחי״ת

 ע״פי משה מות אחרי ויהי להפטיר נהגו אבל בסוכות, הי׳ הבית ככלות שלמה שעשה הסדר שכל ח בגט׳ כדאטרי׳ ממצרים
 ולהפטיר מיהושע ראשונים פסוקי׳ ח׳ מתחלה לומר נהגו ויש מיני׳. דסליק במאי להפטיר נכון במותו שסיימנו ולפי ט ירושלמי

 כדבר לנו תורה שחביבה להודיע בראשית פ׳ גם היום בזה מתחילין מקומות ברוב י, את״י מזה וגם בזה לאחוז וטוב שלטה בויעטד אח״כ
 וייקץ בהגדה כאמור סעודה עושה והמסיים יא לקראתה רצין שהכל כחדשה אלא סופנה אדם שאין ישנה כדיוטגמא ולא חדש

 תורה, של לגמרה סעודה שעושין מכאן אלעור א״ר עבדיו לכל משתה ויעש וגו׳ לפני ויעמד ירושלי׳ ויבא יב חלום והנה שלטה
 והי׳ מצפצפים העופות שומע הי׳ שמיד שלטה, וייקץ וכ׳ הי׳ לא כמוך אשר נבון לב לך נתתי הנה קב״ה לו כשאמר שלטה שהרי
 ואץ אותן קורא יחיד התורה שטסיימין פסוקי ח' יג. תורה של לגמרה ם׳ שעושין למדת הא משתה עשה ומיד לשונם מבין

 סעדי׳ רב כ׳ פטירתו. שמזכירין ש״ט כבודו מפני שבהן טו המיוחד שבצבור הגדול אותם קורא יחיד וי״ט יד לשנים טחלקין
 איש ה׳ בה', ויאמינו לכם, ילחם ה׳ הן: ואלו וקוראם הקורא חוור ואח״כ אליהם הקורא כשמגיע אותם קורא צבור פסוקי יו״ד

 לרשתה נחלה רחום, אל ה׳ ה׳ אפך, מחרון שוב אז״ע, אמחה מחה כי לע״ו, יטלך ה׳ כוננו, ה׳ מקדש באילים, כמוך מי מלחמה,
 בהפטרת מפיך ימושו לא במרכבה, ה׳ כבוד ברוך מות, בשנת בהפטרת צבאות ה׳ ק׳ ק׳ קדוש דאפטרתא ג׳ ובנביאים אז״ע, הטחה

 שהם המלך מלפני יצא ומרדכי בשושן, הי׳ יהודי איש מוסיפין ויש היהודי, מרדכי כי אורה, היתה ליהודים ב', ובכתובים טן י״ב
 לקרות יז ישיבות בשתי מנהג אין אי ביט א ב״ר צדק כהן רב מר ואמר ולחטאתנו. לעוננו וסלחת פסוק ובתורה גאולה, פסוקי

 קטא ביומא הבא. שבת בסדר במנחה קורין בשבת שחל יו״ט אבל יח, מנחה שבת אלא עזרא תקן שלא ביו״ט במנחה בחורה
 השלישי; ביום ישראל השני, ביום ולוי כהן ב׳ יום משה; כלות ביום ויהי טתחילין ויש השני ביום עד תברכו מכה קרי דחנוכה

 ישראל חמישי ביום כ״ול ה׳ ביום חמישי; ביום ישראל רביעי ביום כ״ול ד׳ ביום רביעי; ביום ישראל השלישי ביום כ״ול ג׳ ביום
וישראל כ״ול קורא ח׳ ביום השמיני; ביום ישראל השביעי ביום יט כ״ול ז׳ ביום השביעי; ביום ישראל הששי ביום כ״ול ו׳ ביום הששי;
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 י״ט לכבוד שקורץ שהרביעי נכון והראשון א; יוס אלא הרביעי קורא אין א׳ לדעה אבל (ספרד ומנהג וגאונים רי״ף שטח כך א
 ביום ישראל השלישי, ביום לוי השני ביום כהן כרש״י נוהגין ואנו אחרת דעה נ״ה סוכה ורש״י ולחוס׳ ב״י, שקורא ע״י מספק יצא

 צריך ז׳ ביום וע״כ מחברו. משונה א׳ כל יקרא הראשונים שג׳ כדי ימים, בשאר וכן ג׳ וביום ב׳ ביום ישראל והדר הרביעי
 החי רב ולפח״ש כוח ובר חוקים מצות קורין ל״א מגלה שגרסו ר״ל ב חוס׳. כמ״ש זר דבר וזה החמישי ביום להתחיל

 זו ובפ׳ בסמוך רש״י כמ״ש הבכור וכל תעשר עשר פ׳ על שקאי אפשר או הבכור, כל פ׳ על דקאי בכורות וצ״ל ט״ס ברכות
 רגלים, ס׳ שהיא הבכור כל עקר פרש״י וחוקים מצות הבכור כל קורץ נש״ס ונוסחנו יברכך. למען יברכך כי רבות פעמים כחוב
 חענק, והענק לע״ע חפשי ושלוח ומעשרות עניים מחנות האסיף בזמן נוהגין וחוקי׳ חצות בה שיש תעשר עשר מחחילין אבל
 )תמהני דעבדיס פ״ב ורמב״ס מ״ח נדה כדאי׳ ליום מיום אלא העולם לשנת אינן דע״ע דשש ואע״ג בתשרי מתחילות אלה מצות ר״ל

 צ״ל ד בירושלים. מנהג שכן בא״ח וכ״כ ג השנה. בחחלת יוצא יובל פגע אס מ״מ בבלי( הביא ולא מירוש׳ זה דין כ״מ שציין
 נמי הא מספקא, יו״ט ברכת לברך דתקינו והא ח׳. ביום ה״נ יו״ט, אס הוא שספק אומר ואח״כ יו״ט ברכות לברך הוא וטלולא

 שחוק פרש״י ואטלולא כחוכא דרבנן מילי להוי דלא ס״ח ערובין חוכא ולשון כ״ג, שבת כד׳ מ׳ בעשי׳ בי׳ לזלזולי אתי דלא היכי כי
 בשבוע ב׳ ביום חל ואס חג, בו שיחול שבוע ימי על דהולך בששי מתחיל ו יומו. ב׳ בספר קורין ח״המ שבת למזסף ה וליצנות.

 שני. בספר ז לעיל. אמור כבר ל״ח יחזקאל גוג בא ביום ושמפטירין בחג. ה׳ שבת הרי בשלישי ואס בחג ו׳ יוס שבח הרי
 אבל בבבלי, כחוב שהי׳ ח׳ משה, מות אחרי ויהי ס״א שלחה ויעמד בגח׳: שכ׳ ומרי״ף מקומו ל״י ט עתוס׳. ל״א מגלה ח

 והמדרש ג׳ מלכים יב ואתחנן. פ׳ ספרי יא .כולם אח יצא אלקי׳ וירא וסיומו זי״ן קהלת י בירושלמי. אי׳ והכי כ׳ בר״אש
 התורה חכמת ששאל וכיון התורה. היא לרע טוב בין להבין ששאל החכמה דעקר יג בחחלתו. רבה ושיר במקומו בילקוט

 ואתן דבר ממני שאל לו ואחר אוהב לו שהי׳ משל בחדרם ואמרו וגו׳, כבוד עושר לך נתתי שאלת לא אשר גס קב״ה: לו אמר
 ונכללים לו טפלים הדברי׳ שכל דבר שואל אני אלא אחל דבר ולא בידי היא דוכוס שיעשני מחנו אשאל אמר פקח, הי׳ והאוהב לך
 שלמה כך עושה אני כך חייך לו אמר חתנך, ואעשה בחך שתשיאני ממך אני שואל לו אחר לו, טפליס יקר וכל וזהב כסף בו

 תורה חתן התורה כל המסיים נקרא זה מטעם ולדעתי קב״ה. של בתו החכמה לו שאל לך, אתן שואל אתה מה הקנ״ה אחר
 יחידים חאן חחענין יחידים יו״ד תענית כח״ש טו כחוס׳. ט״ו ב״ב יד התורה. בתו ע״י קב״ה של חתנו שלחה דוגמת שנעשה

ופ״כ• פי״ז ח״ס יט פ״ב. נ״ק יח סוחב׳. וג׳ מחסיא גאוני הן ישיבות שחי פ״ג גטין רמב״ן יז .64 דף ע׳ טז רבנן.
 אבל 9 ח"כ



והתעניות. שוי״ט לכל והפטרות פרשיות סדר הלכות האשכול, ספר 66
 כל שהקריבו אחר דבטדרש הוא יפה ומנהג המנורה את עשה כן עד לשלישי להוסיף נהגו ויש הסדר, ע״ס השמיני מביום
 אחר חנוך לעשות בניך עתידין קב״ה א״ל מזבח, בחנוכת להקריב שבטו זכה שלא אהרן של דעתו חלשה הקריב לא ולוי שבטי׳
 כסלו כ״ה נשלם משכן בהגדה ועוד מ׳. לחנוכת נרות פ׳ נסמכה לכך הכהנים ובניו חשמנאי ע״י א הנרות חנוכת וזהו בפ״ע
 לכך חשטנאים בחנוכת לך אשלם קב״ה אמר מתרעם, כסלו והי׳ מצרים; גאולת ושל אבות שנולדו חדש עד הקמתו קב״ה ועכב

 נשיאים בחנוכת היום ענין למפטיר קורין שבו שני ספר מוציאין חנוכה שבת בניסן. שהיתה ט׳ חנוכת חשטנאים בחנוכת קוראין
 חדשיכם, ובראשי בחד שבוע, פ׳ בחד ב ספרי׳ ג׳ מפקין בשבת טבת ר״ח ואם לה, חן חן עד ושטחי רני דזכרי׳ בנרות וטפטירין

 ר״ח פ׳ סוף עד דתטיד טוידבר ג׳ קורץ בחול טבת ר״ח חל כן. נהגו ולא ג בר״ח מפטיר וי״א בחנוכה, ומפטיר דחנוכה ובחד
 והב, להיכל עד חירם ויעש שלטה בנרות ובתרייתא וכרי׳ בנרות טפטירין קמייתא בחנוכה, שבתות ב׳ טקלעאין וכד בחנוכה. והרביעי

 ר״ח ושאר בראשונה. אותה קורץ לכך חשטנאים חנוכת שבו שני בית על היתה זכרי׳ נבואת מ״ט קדמו שלטה דנרות אע״ג
 וכרטקלע אי. כס השמים בישעי' ומפטירין ד השבת וביום מתחילים ויש חדשיכם ובראשי למפטיר שני בס׳ קורץ בשבת דטקלע

 מדי עד כסאי השטים טפטירין בשבת ובחד בשבת ר״ח מקלע ואי חדש, טחר יהונתן לו ויאמר לפניו בשבת טפטירין בשבת בחד ר״ח
 ר״ח חל פרושא: וכך וביו דד, בו, זטו, פרשיות לד׳ סימנים ונותנין זבד״ו, בימי אלא מקלע לא ו אדר ר״ח — ה. בחדשו חדש
 וטפסיקץ שלפניו בשבת שקלים פ׳ קורץ ב׳ ביום חל באדר; בט״ו וטפסיקין זכור פ׳ באדר ובח׳ שקלים, ס׳ בו קורין ז׳ ביום אדר

 ביופ חל באדר; בי״א וכור וקורץ באדר בד׳ ומפסיקין לפניו בשבת שקלים פ׳ קורין ד׳ ביום חל בו; בי״ג זכור וקורין באדר ו׳
 בשבת אלא פרה פ׳ בו קורץ שאין בו י״ו שבת גם ומפסיקץ בו בט׳ זכור וקורץ אדר ב׳ וטפסיקין לפניו שבת שקלים ם׳ קורץ ו׳

 דאלין אמר ופיטנא לחדש, פרה בין בשבת טפסיקין שאין ו בירוש׳ כדאי׳ החדש לפ׳ פרה פ׳ לסמוך כדי באדר כ״ג שהוא שלאחריו
 קרי ט תצוה בואתה שקלים פ׳ מקלע כד — ישתה. לא לרביעי ג׳ בץ שותה, לשתות רצה אם ח הללו הכוסות בין פרשייתא

 תשא בכי מקלע ואי נחשת; כיור עד תשא מכי למפטיר קרי והדר יא תשא שבכי נחשת כיור ועשית עד בתצוה גברא י שתא
דט׳ ואע״ג ס״ם, עד עמלק ויבא קורץ בפורים כיור. ועשית עד תשא כי למפטיר והדר סדרא ע״ם תשא בכי שתא קרי עצמו

הםוק אשכול נחל

 בכ״ה אוחו וחנכו ובנאוהו אותו וסתרו מיונים משוקץ מזבח שהי׳ מכניים נס׳ כמנואר חשמנאיס ע״י מזבח חנוכת גס אבל א
 דמפרש הא ה .7 דף מ״א ע׳ ד פי״ב. מ״ס ג ל״א. סוף עד כ״ע מגלה ב במקומם. ברבה שהניא ומדרשים בכסלו.

 עקר א׳ שניוס מפני מחר יהונתן ויאמר אח״כ שמוסיפין ב״י שהניח מדעה לאפוקי מיני/ לעיל ולא מפטירין כמה עד מסוים הכא
 להודיע וגס דסליק מה מעין הוא שאז נשכת דר״ח א׳ יום מל אס אלא יהונתן ויאמר הפטירו לא צרפת גדולי א״ח ומ״ש ל״ח.
ואדר דר״ח, נ׳ יום והיינו דחודש א׳ יוס על הכונה ר״ח כאן שנזכר כ״מ ו ל״א. חגלה עם להשוות קשה ר״ח, מחר שגס

משוס פרה דטהרת ה״ו פ״ג חגלה ז ה״ו. פ״ג חגלה ומירוש׳ וכרב ל׳ דף ממגלה אלה דינים וכל לניסן הסמיך כאן הנזכר
 אבל א״א, שלנו סדרי׳ חלוק לפי תרפ״ה טור ט יפסיק. לא לד׳ ג׳ נין אנל הכוסות בין לשתות מותר קי״ז פסחים ח פסח.
המפטיר דידן מנהג אבל כ״ג חגלה ור״אש לרי״ף זה י שקלים. לפ׳ וחשא חצוה דחתרמי ע״ב כ״ט חגלה וכ״ח 59 דף עח״ש

שיאחרו היכר, ליכא שקלים לפ׳ תשא כי וקורא תצום מסיים לאס ל׳ חגלה יא בתצוה. ז׳ קרי א״כ רפ״ב, ע״ם זי״ן לחנין עולה אינו
 פ׳ חל תרפ״ה כ׳ והטור תשא. כי פ׳ ב׳ פעם לקרות שצריך תשא בכי שקלים חל אס נחי וה״ט כאן, עד חושך תצוה סדר

 תשא, כי וקורא חוזר והשביעי כיור ועשית עד תצוה וקורץ א׳ ספר מוציאין ז׳ למנין עולה שמפטיר במקום תצוה נש׳ שקלים
 כיור. ועשית עד תשא כי קורא ומפטיר כיור( ועשית עד )לא סדר סוף עד תצוה קורץ ז׳ למנין עולה המפטיר שאין ונחקוס

 קורץ ו׳ שקלים כשנת ואס הששי, קרא שלא חדשה פ׳ שכח נכל המפטיר קורא א״כ המפטיר, הוא השניעי דאס זה חלוק טעם
 עס קורא להכי לשקלים, תשא כי כקריאת היכר ואין כיור ועשית עד מגיע חצוה פ׳ יאחרו תשא, כי קורא ומפטיר חצוה, פ׳ כל

 לחה חוזר והמפטיר הסדרא מסיים שהשכיעי כמקום אנל הכירא, איכא שקלים פ׳ השביעי עם וכשחוזר כיור ועשית עד הששי
 המדקדק שקלים. לפ׳ איכא טוכא הכירא חדש, דבר קורא ומפטיר תצוה שביעי עם שמסיים דתצוה שקלים בשבת א״כ הז; שקרא
 ס״ט ביומא טעמו נ׳ ב׳, חוציאין פרשיות בד׳ אחר מזה ולמעלה א׳ ספר חוציאין כ׳ תשא וכי בתצוה שקלים פ׳ חל באס ימצא בטור

 ס״ח גוללין אין וגס הצבור כ׳ מפני המתורגמן שיפסק בכדי רחוק הוא אס לא, א׳ בענין ואפי׳ קרובים אפי׳ ענינא בתרי מדלגין אין
 כאן אין בחצוה עומד אס אכל שני, ספר צריך ולשהות, ולגלול לדלג וצריך השבוע לפ׳ סמוכות שאין פרשיות בד׳ להבי חכ״הצ בצבור
 ס׳ צריך ודאי במשפטים שקלים פ׳ אס אבל מינכר. ולא למפרע מעט גולל תשא בכי ועומד שקלים, לפ׳ ממילא שמגיע גלילה
 נפפ״ד אדלר נתן הגחו״ה של שבב״הכנס ותמיהני קרובים, אפי׳ ענינא בתרי מדלגין אין וגס יריעות כמה ולגלול לדלג דצריך אמר
 שקרא אחר שני בספר קורא פרשיות חד׳ פ׳ כל הכ״ב דתפלה פי״ג רמכ״ס ח״ל א׳. ספר אלא שקלים בפ׳ מרציאין אץ מנהגו ע״פי
 חוזר והשביעי כיור ועשית עד מתצוה וי״ו קורין בתצוה שכת אותו סדר והי׳ בשבת להיות אדר ר״ח חל בראשון, שכת אותה סדר

 בספר וקורא חוזר והשביעי ויקהל עד תשא חכי וי״ו קורין עצמו תשא כי שכת אותו סדר הי׳ כיור, וטשית עד תשא חכי וקורא
 דלוג כאן שאין כיון שני בספר כתב ולא תשא כי וקורא חוזר השביעי בתצוה לכתוב הרמכ״ס דקדק ועשית. עד תשא מכי שני

 למפרע לדלג לו אסור בויקהל וקאי סייס דכבר כיון תשא, כי שני כספר וקורא חוזר השביעי כ׳ תשא כי בשכלן אכל תשא, נכי סקאי
 הרמכ״ס. למלוק שעה ולא שני ספר צריך אין תשא כי בשנת אף כ׳ הטור אבל אחר. ספר וצריך ענינא נחרי מדלגין לאין
 דדץ בק״נ העיר כאשר הוא המעתיק טעות וכו׳ נתצוה שבח אותה סדר והי׳ בשנת להיות אדר ר״ח מל ברחנ״ס: שמ״ש ודע
 מל שאחריה: בהלכה כ׳ הרמב״ס הלא אלו מלבד ראיות. כחם עי״ש בחציה שקלים( ;פ׳ להיות מל כ׳ ושם ל׳ חחגלם יוצא זה

 בפרשת ע״כ א״כ שקלים, פ׳ ובשלישי בר״ח, קורין ובא׳ היום, סדר קורץ באחד ספרים ג׳ חוציאין בשבח נהיות אדר ר״ח
הש״ס שהעתיק כאן באשכול וכן ששה? קורא היום בסדר כ״ב; בהלכה כ׳ ואיך המנין, חן מפטיר דלדידי׳ ה/ אלא קורץ אין היום

כ׳



61 ולתעניות. שוי״ט לכל והפטרות פרשיות סדר הלכות האשכול, ספר
 האזינו פ׳ וחלוקת פסוקי. טס׳ יותר בו אין שענעה מפני סעדי׳ רב ואמר א יהודאי רב אטר הכי טפי, ליקרי לא נינהו פסוקי

 אשא, כי חכמו, לו ה/ וירא ירכיבהו, זכור, האזינו, כך מפרשים ואנו ענינים בכמה אותו מפרשים ב לך הזיו סימן חכמים נתנו
 השנה כל הפטרות סדר הנגיד וכ' אשא. כי לולי, וישמן, ימצאהו, זכור, האוינו, מאבותינו: בקבלה נהגין הכי אמר האי ורב

 דוד והמלך שרה חיי הנביאים, מנשי א׳ ואשד, וירא יעקב, תאמר למה לך לך עקרה, רני נח שמים; בורא ה׳ אמר כה בראשית
 שלטה, וייקץ טקץ ישראל, פשעי שלשה על וישב עבדיה, חזון וישלח תלואים, ועטי ויצא מלאכי, ביד ה׳ דבר משא תולדות וקן,

 את בקבצי וארא ג, במעוזי יחזק או נוהגין ואנו אצרך בטרם ירטי׳ דברי שמות דוד, ימי ויקרבו ויחי אחד, עץ לך קח ויבש
 הדבר משפטים עזיהו, המלך מות בשנת יתרו ה, אשר׳ ודבורה בשלח ד ה׳ הנה מצרים משא בא ביחזקאל, ישראל בית

 אל הי׳ ה׳ ודבר ימים ויהי תשא כי הבית, את אב״י הגד אדם בן אתה תצוד. לשלמה, חכמה נתן וה׳ תרומה בירמיה, הי׳ אשר
 ספו, עולותיכם וגו׳ אמר כה צו לי, יצרת זו עם ויקרא שלטה, המלך א״ע המלאכה כל ותשלם פקודי חירום, ויעש ויקהל אליהו,
 התשפוט ה׳ דבר ויהי אחרי היו, אנשים וארבעה מצורע שלשה, מבעל בא ואיש תזריע בחור, כל את דוד עוד ויוסף שמיני

 ויאמר בהר ביחוקאל, צדוק בני חלוים והכהני׳ אטור ביחזקאל, ישראל זקני את דבר אדם בן וגו׳ ה׳ דבר ויהי קדושים ביחזקאל,
 בהעלותך מצרעה, א׳ איש ויהי נשא בהושע, ישראל בני מספר והי' במדבר ומעוזי, עזי ה׳ בחקותי אם חנטאל. הנה וגו׳ הי׳ ירטי׳

 שארית והי׳ בלק הגלעדי, ויפתח חוקת ונלכה. לכו העם אל שמואל ויאמר קרח השיטים, מן ב״נ יהושע וישלח שלח ושטחי. רני
 פרוש "ש, ש אר״ק ע נו" א ש ד" סימן. זקנינו לנו נתנו וכך אליהו, אל היתד. ה׳ ויד הרביעי: צום קודם שנקרא בזמן פנחס יעקב,

 איכה בשלישית מצאו, מה ה׳ דבר שמעו בשני׳ הספר, בתחלת ירמי׳ דברי מפטירין בראשונה ה׳, לצום ד׳ צום בין שבתות ג׳
 חמישית מנחמכם, הוא אנכי רביעית סוערה, עני' שלישית עזבני, ציון ותאמר שני' עמי, נחמו נחמו ת״ב אחר בשבת ו לזונה היתד.

 חל ואם ישראל, שובה לאחריו סמוכה ובשבת אשיש, שוש מלפניו לר״ה סמוכה שבת שביעית אורי, קומי ששית עקרה, רני
 לי״כ ר״ה ובין ישראל שובה ר״ה שלפני בשבת נהגו האידנא .השירה דברי את לה׳ דוד וידבר מפטירין לסוכות י״ב בין שבת
ענינא. סליק א״כ אלא פסוקי טכ״א פוחת אין לטפטיר נכון. ואינו ן אשיש שוש לסוכות י״כ בין ובשבת דרשו

 עליהם טוסיפין אבל מהם פוחתין אין ה׳, קורין ביו״ט ו׳, קורין בי״הכ זי, קורץ שחרית בשבת ח בתורה הקוראים מספר ^3
 ומנחה שחרית ובתענית בשחרית, ופורים בחנוכה השנה כל של ובחמישי ובשני מנחה וי״הב בשבת ד׳, קורין וח"הט בר״ח

 גדולים אנשים מיו״ד בפחות קורץ ואין ט ישראל ואחריו לוי ואחריו ראשון כהן ק״הת ובכל מוסיפין. ואין פוחתין אין ג׳ קורץ
 ולא טג״פ, פחות בפרשה טשיירץ ואין פסוקים מג׳ פחות יב בפרשה מתחילין ואין יא פסוקי׳ טיו״ד פחות קורין ואין י י״ג בני

 דניחא מותר א׳ אלא להם ואין ס״ת בב׳ לקרות שצריך וביום יד מכ״הצ בצבור ם״ת גוללין אץ יג. טג״ם פחות הקורא יקרא
 הראשון ונוטלים וחוזרין בשני וקורץ אותו וגוללין בראשון קורץ ב׳ אלא להם ואין ס״ת ג׳ שצריכין וביום ליבטל, דלא לצבור

 שימתינו. לצבור דגנאי יותר ולא תרגומו המתורגמן שישלים כדי עד מדלג ובנביא טו בתורה מדלגין ואין בנביא מדלגין למפטיר.
 אם מדלגין בתורה אפי׳ דת״כ, לחדש ובעשור אחרי פ׳ כגון אחד, בענין אבל ענינים, בב׳ בד״א לדלג, אסור נטי כה״ג ובתורה

 ממקום יתחיל תחתיו שעומד זה ונשתתק בתורה קורא הי׳ יד בירוש' טן. בגלילה וה״ה המתורגמן שיפסק ע״ב שוהא אינו
 ולא לאחריהם נתברכו והאחרוני׳ לאחריהם, ולא לפניהם נתברכו ראשוני׳ הפסוקי' שנשתתק ממקום קורא שאס הראשון, שהתחיל

 לקרות יוכל שלא טי לבייש שלא כדי נהגו ועכשיו שותק, וש״צ קורא העולה אלא יט, כאחר בתורה יקראו לא שנים יח. לפ׳
 הראשון כאלו פי׳ ראשון של פגמו מפני ספרים בב׳ לו קורין אין גברא חד בלחש. עמו קורא והעולה קורא שש״ץ היטב
גברא בין אבל ולצאת לקרות פתוח כשהוא ס״ת להניח אסור פגם• אין ס״ת בתלתא ג׳ או ס״ת בב׳ גברא תרי אבל כ, פסול

לגברא
אשכול נחל

 ומשיח מד חתצוה ששה קורץ נחצוה הוא שסדרו בשבת להיות שקלים פ׳ תל ברמב״ס וכצ״ל חצוה. בואתה שקלים פ׳ מקלע כד כ׳
 אלא א״צ כ״ב בהלכה אבל ספרים ג׳ דצריך בשבח אדר ר״ת תל אס הדין כ׳ כ״ג בהלכה ואת״כ תסא׳ לכי תחר והשביעי כיור,
 תל אס והיינו חצוה נו שקרא בשבוע להיות תצרה, בשבח להיות אדר ר״ת תל שהכונה הגהה, בלא הלשון לישב יש ובדותק ב״ס.

 רצ״ט( ע״ס וגטין הבדלה לענין ד׳ יום )עד תצוה שבוע עדיין נקרא ר״ת שתל זו והשבוע שקלים פ׳ לפניו שבת קורץ שבוע באמצע
 ה״ב פ״ד מגלה ובירום׳ רבים. צרכי הל׳ ה״ג א חצוה. בואתה אדר ר״ת מל נמי בהם ׳םכ ור״אש ברי״ף לפרש אפשר וכך

 מעשה עשה הוא זה: בסגנון ירוש׳ מביא ק״הת הל׳ בא״ת אבל יום. של סדורה שהיא היא שנייה עמלק? פ' והרי נמי פריך
 כלבו תבר א׳ שלא מזה כ׳ כצורחנו, ירום׳ מביא ובכלנו מנוסתנו, קדמוני׳ נוסת משונה כמה ראה קטועה. הפרשה לפיכך קטוע
 כר׳ ולא הטור שהביא ג׳ פלטוי רב דעת והיא כאשכול ומנהגנו ל״א ר״ה וחוס׳ ערש״י הסימן כיצד ב רבים. תשבו כאשר וא״כו
 יתזק או זו הפטרה קורא אבודרהס וכן יעקב ישרש הבאים מתתיל ואת״כ ה׳ כ״ז ישעי׳ ג פי״ב. כמ״ס ולא כרש״י ולא האי

 מ״ו בירמי׳ מפטיריין ואנן אתרי׳, בספרים מזה נזכר לא י״ט, ישעי׳ ד ישרם. הבאים מתתיליס אבל אשכנזים הפטרת והיא במעוזי,
 שביעית נתחה להפריד זה, מנהג מיתסי׳ שם חוס׳ ז פסיקתא. ע״פי ל״א מגלה תוס׳ ו .63 דף ע׳ ה ה׳. דבר אשר הדבר
 יו״ט ד׳, מוסף בהו דאי׳ ות״הח ר״ת הלכך גברא לי׳ טפי מתברי׳ דטפי כל רפ״ג, מגלה ח כ״ג. מגלה התובל. לרב משש׳
 כ״ג. חגלה י נ״ט. גטין כ״ת, חגלה ט .1 דף ע׳ ג׳, לפתות שקורין וטעם ז׳, דסקילה שבח ו׳, דכרח י״כ ה׳, מ׳ בטול דליכא

 אסור דוקא מכ״הצ בצבור גוללין דאין אף ר״ל טז כ״ד. מגלה טו ס״ט. יומא יד כ״ג. שם יג כ״ב. שס יב כ״א. שם יא
 דברכוח. פ״ה ין לגלול. וצריך ע׳ יומא ובעשור זה בס״ת קורא ואת״כ אתרי קורא שכ״ג המתורגמן, שיפסיק בכדי הוא אס
 נשתתק אס קורא שהתזן לדידן אף ורמ״א תר״י וכ׳ לפניהם לברך השני צריך אס פלוגתא ואיכא ק״ס, עטו״ז פרושו יח

 כ״א מגלה יט נשתתק. לא והוא עמו שקרא כיון התזן אצל העומד יברך לא דמ״ח נ׳ חברך, דשני ולפוסקי׳ הכי דינא
ע׳. יומא כ לקורא. מסייע, הי׳ ש״ץ ש״ס תכמי בימי אף משחע י״ב סוף שנח ורש״י ט״ו נ״ב וחוס׳ שם ועחיס׳
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והתעניות. שוי״ט לכל והפטרות פרשיות סדר הלכות האשכול, ספר
 כנגד שכר נוטל הגולל בתורה שקראו יו״ד דאריב״ל ב שקראו אחר ס״ח גולל שבב״הכג הגדול א. אבהו כר׳ שרי לגברא

 בטספר שהגדול וכיון והמפטיר ומתרגם וש״ץ קרואים ז׳ דטונה דוקא יו״ד וי״א טיו״ד• בפחות קורין שאין לפי יו״ד ודנקט כולם
 שיגמרו עד ד מתחיל בנביא המפטיר ואין ג. גולל בב״הכג הגדול ולא שבקרואים גדול מהקרואים אינו ואם גולל, הוא הקרואים

 מנהגנו ר, ימינו על עומד והוא ה שיקרא הטמונה לו שיאמר עד הכנסת ראש הוא אפי' לקרות רשאי הקורא אין ס״ח. לגלול
 או קרא, כהן אומר: הטמונה וחזן ש״צ, לשמאל עומד והממונה בתורה לעולים בטלה מלה שמקרא ש״צ לימין עומר שהקורא עתה
 האל ועוד וגו׳ לעמו עוו ה׳ עינים, מאירת עד תמימה ה׳ תורת הצבור אומרי׳ קריאה וקודם ז, לו מבזבז אדם שאין בכהן קרא

ראשון, של פגמו ט משום יקרא לא כהן אחר כהן — ח. תורה בו שנתנה יום ט׳ כנגד תיבות ט״ם פ׳ שבאלה וגו׳ דרכו תמים
מתחיל אלא כלל לוי קורא שאין כלומר החבילה, נתפרדה כהן, כאן אין ואס י. שניהם פגם משום יקרא לא לוי אחר לוי

הוא אם הלוי לפני לקרוא ישראל שיכול אלא החבילה, נתפרדה אמרו דלא ס״ל יא טרבואתא והרבה הצבור. גדול בישראל
לא מימי אריב״ל יג ובירוש׳ יב טילי בשאר לישראל קודם לוי דאמרינן הקדימה ללוי ודאי בשווין אבל ממנו, וחשוב גדול

 בקשו . . . טו וכן ליואי דריב״ל ברי׳ בר ר״ט בכ״ה יד דאטרי ליואי, וריב״ל לפני, ישראל ברך ולא כהן לפני ברכתי
 לפניו ישראל ברך שלא ומדשבח הוי דלוי אלמא לליואי, מסייע דהוא ריב״ל ייעל מאן אמרין לכהונה מעשר ליתן שלא להימנות

 עדיף, דלוי פשיטא מטנו ובקטן עדיף, תורה כבוד ודאי החבילה רנתפרדה כיון שבחיה, מאי מטנו, גדול ישראל דאי בדשווין, ודאי
 גדולה מעלה לו דאין ראשון לוי יקרא לא מלוי גדול ישראל ואם טז. בדשווין ודאי אלא תחלה, עולה גדול ישראל אי אפי׳

והדר ברישא כהן אלא לוי, בני דכהני׳ ידענא לא אטו ישראל, וקני כל ואל לוי בני הכהנים אל ויתנה רב׳ יז הכהן עם אלא
היכא וכל אחריו, יעמד הלוי משרתו שגם נטי תקנו לאנצויי, דלא היכי כי ת״ח קודם אפי׳ כהן דקורא דתקנו וכיון .יש׳ והדר ל׳

לוי ללוי, קודם כהן יח כדאי׳ בשוין אלא ללוי קדימה אין החבילה ונתפרדה כהן לית ואי מה״ט, לת״ח קודם לוי גם כהן דאי׳
אין ואם לפ״ולפ. שנכנס טכ״ג יקרה מפנינים, היא יקרה דכ׳ ע״ה לכ״ג קדם ת״ח מטור אבל שוין שכולן בזמן אימתי לישראל

 יקרא לא אחר כהן אבל . . כ עזרא תקנת דעקר וטעם לוי, ובשביל עצמו בשביל לפ״ולא ומברך יט ב״פ קורא כהן לוי, כאן
 במקום

אשבול נחל
 יעמד שהממונה כלומר ו ער״אש. תוספתא ה ל״ט. סוטה ד הרמב״ס. דעת וכ״נ העטור דעת ג ל״ב. חגלה ב ת׳. ברכות א

 שררה לוקח אדס שאין סי׳ דלעיל תוספתא לשון ז סרסור. ע״י חורה שנתנה כשס מירושלמי .58 דף לעיל רבנו כמ״ש המורא לימין
 חצות׳ פקודי׳ עדות׳ תורת, פסוקי׳ ד׳ אוחרין ואנו יותר׳ ולא חחיחה ה׳ תורת שאומר אלא כתוב אינו סי״ד ח״ס ח בזזו. לשון חעצחו

 שנתנה יוס ת״ס כענין חיבות לת׳ צריכין דאנן ,ניחא רבנו לפמ״ש אבל ,ע״ז חמהתי ומעילם ה׳, משפטי ולא ה׳ יראת לא אבל
 עד ה׳ מחורת הפסוקי׳ כל אומרין אנו ואם חיבית ט׳ כולל זה וקרא התורה על שקאי יחן לעמו עיז ה׳ לחימר נמי ובעינן חורה׳

 א׳ שכל ומשפטי, ה׳ יראת פסוקים ב׳ מנימין אנו לכך א׳ וחסר תיבות ל״ט וגו׳ לעמו עוז ה׳ ועם חיבות ל׳ לנו יש ה/ משפטי
 דרכו תמיס האל פסוק ובצרוף תיבות ט׳ שהס וגו׳ לעמו עת ה׳ ובצרוף חיבות, כ׳ שהס פסוקי' ד׳ רק ואוחרי חיבות ה׳ מהם

 ואינו הלוייס חן ופסול ממזר אמד יאחרו שמא י הסמוכים. דינים וכן נ״ט גטין ט ח׳. למספר זכינו תיבוח י״א שהם וגו׳
 לוי אינו הלא כהן אמר קראוהו למה ממזר או מלל והשני כהוגן הראשון שאס משדא, ליכא בשני כהן אמר כהן אבל ישראל, אלא
 ולצדקה לכסותו להמיוחו י״ג, הוריות יב שם. גטין תיס׳ יא כהן. שהי׳ באביו לן דחומזק הוא דלוי יאמרו לא גס ישראל אלא
 את ס״ח לך השמר ראה ספרי וכ״כ שבהמק״ק בזמן דהיינו הדוכן, על דוקא משמע שם בירוש׳ אבל דמ״ע. ס״ח רמב״ס וכ״כ
 דלא בהוריות דידן תלמודא כ׳ רנ״א סי׳ וב״י רש״י. והביאו מישראל יותר עליו מוזהר א״א בגולה אבל אדמתך, על כ״י הלוי

 קט״ו ובת׳ ברכו י״א ברכו הלוי בית וגו׳ ברכו אהרן בית קל״ה במזמור למה פרשתי ולירוש׳ אירוש׳. פליג ומקוס בזמן מפליג
 הארון במקום שר קל״ה מזמור הלוי? והשמיט י״א אהרן, בית ישראל, נא יאמר וכן הלוי, בית והשמיט י״א, יברך אהרן, בית יברך

 שוס להם אין למקדש מוץ אבל יקרב, לא תר ולמשורר לשוער הלוי מקודש ובמקדש ב״א, במצרוח שעומדין ה׳ עבדי הללו כמ״ש
 למקדש מוץ אף כהני׳ אבל במ״ר, מיתר ג״כ דישראל הכנסה אלא קדושה ממרי לא א׳ מעשר שנוטלים דמה מישראל, יתרה קדושה

 נתן לא למקדם מוץ שאמר קט״ו במזמור להכי פסילות. ונ׳ טומאה ואסורי ע״ג, פסמיס מקרי, עבודה ת׳ דאכילת בקדושתן
 במצרים אמרו ישראל המצרי הלל קי״ז פסמיס לשטתו י״ל לישראל, ואסור קדש ח״ר פ״ה יבחות דס״ל ולר״ח ללוייס, בפ״ע חדור

 ק״ב. זבמיס ולכהן, ש״ח לשלומו במצרים נבמר כבר אהרן אבל עלי׳( סליגי )ורבנן לוי שבט נבמר לא ועדיין פסחיהס כשאכלו
 וטור טז פ״ה. שני מעשר בירושלמי וכן צ״ל טו ק״ו. מולין יד גטין. ור״אם כ״מ מגלה וע׳ דברכות וספ״ה ה״ט פ״ה גטין יג

 דאין ס״ל בהוריות הירוש׳ דהא לענ״ד )וכ״נ ל; ישראל ברך לא לוי מצד ולא הדור גדול שהי׳ מנד דריב״ל שכ׳ מהר״ס הביא ר״א
 שהי׳ ח׳ ריב״ל בהדי׳ כ׳ שהר״אש לטור דאשחמיט גטין ק״ג )וע׳ בב״המז קדיחה ללוי שאין ופ׳ שבהמק״ק( בזמן אלא קדיחה ללוי
 ופרישה בזשבהחק״ק? דוקא שאחר כירוש׳ ולא דהוריות כסתחא קודם לוי להמיוחו פסק רנ״א דבי״ד טור על חמה ומג״א לוי(

 נהיר ולא לישראל. ושוה תלוי מיוח אין שעה לפי לכבדו אבל הדוכן, על ועומד ב״המ יבנה חמר מעלה לו יש להמיוחו חישב
 הטור על קושי׳ אין ובאחת לכבדו. אלא אינו זה וגס הם שוין אס כהן במקום הלוי קורא המבילה נתפרדה אם קל״ה פסק דטור
 בב״המז, להקדימו חצוה כהן ר״א של ש״ע על אבל הכריע, ולא דעתו וגס מהר״ס דעת ג״כ מביא ר״א ובסי׳ עדיף הלוי שס״ל

 הא ק״הח לענין דאי לצדקה מקדימה דוקא מיירי בהוריות כ׳ לב״י ול״ק קודם? הלוי להמיותו כ׳ רנ״א ובי״ד מעלה, ללוי שאין מ'
 כי תקנו קבועה תקנה ק״הת לענין ׳ ודאי אלא ת״מ, לפני קורא ע״ה כהן אפי׳ אמר ובגטין ע״ה, לכ״ג קודם ח״ת מחזר לחתני׳

 מכלל הקריאה דין הוציאו מז״ל כי ללוי מעלה אין המבילה שנתפרדה כיון ויתכן איירי( בב״המז כ״מ חגלה )ור״יו לאנצויי דלא היכי
 גטין. שם והוא כבסחוך, וטעמא חיני׳ עדיף דישראל אע״ג שני לוי קורא כהן יש שאם יו דדמי. בה״מז וה״ה דהוריוח מחני׳

 לוי, אין אס אף חינכל/ שיהא וכדי כ״א מגלה ישראל, לוייס כהני׳ כנגד לחורה ג׳ לקרוא צ״ל כ שם. גטין יט י״ג. הוריוח יח

 כהן
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 כהן אומר הי׳ נטורנאי שרב א כהנים ב׳ בהל׳ כתבנו כבר חללה. או גרושה בן אלא כהן לאו הראשון יאמרו שמא לוי במקום
 לא חונאי בבית ששמשו כהנים ג דתנן כיון דאמרו ב מרבואתא ואיכא לקדושתיה, דאחלי' ראשון קורא אינו בו וחור שנשתמד
 כבעלי דינם מקריבין, לא אבל ואוכלין חולקין מומין כבעלי הן והרי לע״ו, ששמשו כלומר אחר, לדבר ואצ״ל במקדש ישתמשו

 שאינן למתים כהן נטמא אם ה הכהן שמואל רב מר ואמר ראשון. דקורא וה״ה ד לדוכן כשר מום ובעל מידי, לכל מומים
 והמטמא הנאה שידור עד פסול בעברה נשים הנושא ז דתנן ויחוור שישוב עד ו .. מעלות ומכל הדוכן מן נפסל אין קרוביו טו׳

 לא שאם מנין ואמרינן וקדשתו שג׳ כרחו בעל לקדשו מחויבין שאנו מאד בו מתרין זה וכהן לטמא. שלא שיקבל עד למתים
 י אחד בענין ספרי בשני שקראו ואותן ט, יקרא לא כהן אחר כהן אחד בשבת חתנים כהנים שני וקדשתו. ת״ל ח נכפנו רצה
 לי' וקרו שני כהן טוקמי והדר וישראל, לוי ואחריו ראשון קורא כהן ומנהגנו קוראין. שנים יהיו שלא דאמרינן עושין יפה לא

 יב לראשון שלישי ישראל במקום שני כהן קרא או ישראל, אחריו וקרי וקאי, בלויות ללוי קורין והדר וקאי, יא בכהונה
 תורה לי׳ לטיתן א״א סומא וחתן יג. לאקדוטי דמי שפיר דחשיב או וגמיר דקשיש והאי הכי, עבדינן שלישי כהן הוי ואי

 וב' דמי. ושפיר בצדו ועומד מברך אחרינא אינש אוקטי אבל יד בתורה יקרא לא סומא דהא הוא בעלמא התול דמעשה
 ליקום כהן פלוני ר׳ ש״צ אמר והדר ישראל לוי כהן קרו ישראל נפיש• ולא כהנים דנפישי היכא מנהגא טו בתשובה הגאון
 ופשטה ראשון בתורה קורא קטן כהן אם עוד ונשאל רמערער. ולית רבואתא קמי הכי וקמתעבד וישראל לוי ובתרא בכהן וקאי

 בצבור, פגם להפטרה ואין בנביא, ויפטיר שמיני שיקרא הוא וכשר טד, ו׳ למנין עולה וכשקורא ומתרגם בתורה קורא קטן מדתנן
 יח, אביו כבוד בשביל ולהפטיר ראשון לקרות קטן ומעמידין יז להפטיר בין ראשון לקרות בין וחשוב גדול אדם שעמד ארץ ודרך
 לחלוק רשאי ואינו ראשון קורא כהן מפטיר. שכהן יום בכל מעשים פגם, וה אין להפטיר, כהן להעמיד שלא חוששין אתם ואם

 אפי׳ כ החכם קודם כהן יקרא לא בב״וה אבל רבים, דשכיחי וי״ט בשבתות ודוקא יט, לאנצויי אתי דלמא טמנו לגדול כבוד
 צריך בתורה הקורא כא. לאנצויי חששא דליכא כבוד לו לחלוק לכהן מותר לי׳ כייפין דכ״ע מובהק ורב גאון יש אם בשוי״ט
 כד ספרים ג׳ טביאין אמרו יהודאי רב אמר מכ״הצ. בצבור כג ס״ת להפשיט רשאי ש״צ אין כב. בכותל עצמו ישען ולא לעמוד
 ליבטל ולא בצבור לגוללו מוטב נטורנאי מר ואמר ברבים. ליכרכי׳ ולא וליקרי, ליכרכי׳ חד אלא ליכא ואי בדאיכא, וקורץ

 ודרב כה כלל בפרהסיא ליכרכיה לא אמר טתתי׳ ודב צבור, בפני שלא בב״הכנם אחר בצד לגוללו שאפשר וטכ״ש מלקרות,
כחדא. להו מייתי ובדאיכא עדיף, נטורנאי

 גלייו
אשכול נחל

 מנסות וחוס׳ רש״י ע׳ ב .28 ח״א א כהן. איקרי לא לוי אבל לוי, בני הכהניס כד׳ לוי נקרא נמי דהוא לוי, במקוס קורא כהן
 ,29 ס״א ועמ״ש כהן כנהו ולא קכ״ח סי׳ הזכירו הב״י ה בידיו. המוס אין אס כ״ד מגלה כ״ז תענית ד סס. ג ק״ט.
 מביא ובס״הד מ״ד, ברכות ע׳ כהן ססדא ר׳ בן ינוקא מר בן כהן הי׳ דאמימר אמימר, סל בניו מבני סמואל רב סהוא נ״ל עתה

 קכ״ס. בב״י כך וכו׳ עד הכהונה מעלות מכל פסול במזיד אבל הכהונה ר תסנ״ו. ד״א בסנת הכהן יאסיה ר׳ בן סמואל רב עוד
 קמ״ל לו, האסורה להוציא כייפינן נמי דישראל אע״ג דפנו, רצה לא סאס גרסתנו פ״ח יבמות ח .29 ח״א ע׳ מ״ה, בכורות ן

על אבל למחול, יכול אינו קדוסחו על ו׳ סי׳ א״הע עב״י מקדוסה, עצמו ומסתלק כהן דלהוי לי ניחא לא דאמר אע״ג כהן גבי
מפליג. לא נ״ט געין דגמ׳ אסור מ״מ חיובים, דסניהס יודעי׳ דהכל פגס ליכא למימר דאיכא אע״ג ר״ל ט כטו״ז. ולא כבודו

 ר׳ קורין יא בהווה. שדבר ואפסר לעיל האסכול וכמ״ם כ״א מגלה כאחד סניס יקראו לא א׳ בספר דאף ע״ס סיס ג׳ י
סי' סכלבו כאן, יס ט״ס וע״כ אינו, וזה הסליסי, סהוא יסראל במקום כהן לקרות מותר ולוי כהן אחר מסמע יב הכהן. סלוני

מה ולפי קל״ה, סי׳ בסמו ב״י וכ״כ סני, כהן קורא ואח״כ יסראל לוי כהן בסדר לדקדק דצריך אשכול בסס כ׳ ל״א סי׳ וא״ח כ׳
 לרביעי וקרא יסראל לוי כהן קרא אס כאן הספר דכונת י״ל )ובדוחק מ״ז ופורה סורה כל לעסות ויוכל :באסכול כאן חסר שהביאו

 ליסראל סליסי הוא החמיסי סיסראל לראסון, הסליסי יסראל במקום עומד זה וכהן שני, כהן לחמישי לקרות מותר שני, ישראל
 אבל הכי, עבדינן סלישי כהן הוי ואי ססייס: מה וזהו לסשי, כהן עוד לקרות יוכל לקרואים חמישי שהוא זה כהן ואחר הראשון,

 דאינו מכלל ומתרגם שמע על פורס סומא כ״ד מגלה ונוסחנו במש׳, כ״כ רי״ף לג׳ יד ראשון. יעלה שבהן החשוב כהן יג .לדינא( נ״ל לא
 אין בהדי׳ חנן מדלא ס״ל האשכול אבל כאשכול". דלא בתורה קורא אין סומא "דחנן קמ״א בסי׳ ב״י כונת וזה בחורה, קורא
 וקורא לברך הסומא יוכל הכתב מחוך וקורא בצדו עומד א׳ שאס דקורא, אופן דאיכא משמע דמתני׳ כבסארא בתורה קורא
 אם גם אף זה, באופן לקרות מותר חתן גבי דוקא דלאו להורות כאן והביאה האי, ר׳ בסס קל״ה ס״ס נזכרת טו בע״פ. אחריו

 וי״א ואילך, מסליסי דוקא אי׳ רפ״ב ובסי׳ קטן, או אסה אפי׳ ז׳ למנין עולין הכל כ״ג ובדף כ״ד, מגלה טז כהניס. רבו בעלמא
 ודוחק בתורה קורא קחני סתמא במתני׳ וצ״ע י״ח, רבים מוציא דאינו כיון מקרא להיות יוכל לא בתורה מג״א וכ׳ למפטיר, דוקא
 אע״ג יז הקרואים. ממכין קטן וכ׳ דקדק ורמב״ס קטן הי׳ ואס וכו׳ בנביא המפטיר שמעינן מינה לעיל דממחני׳ למפטיר לומר
 כיון חשוב אינו עולם בעיני ר״ן תרץ כבודו שאין דבר להפטיר עצמו וממציא הואיל ע״ש פורס בנביא המפטיר כ״ד מגלה דאי׳

 פליגי רביס כ נ״ט. גטין יט ח״ח. בני אחריהם ס׳ דגטין מהא לו שיצא אפסר יח חשיב. באמת אבל להפטיר לקטן שנתנו
 להפשיט וצ״ל כאן וט״ס ל״ט, סוטה כג י״ט. וזבחים רפ״ד ירוש׳ סמיכה בלי היא ועמידה כ״א מגלה כב כ״ב. מגלה כא ע״ז.

 בתוכה, שס״ת התיבה על נאים בגדים ופורסין בו משתמרת שהיתה אחר ממקום לב״הכנ ס״ח להביא דרכם פרש״י התיבה
 לצאת רשאין )דאין שם לעכבם סטורח בצבור התיבה מן הבגדי׳ יפשיטו לא המסתמר לבית להוליכו ס״ת ונוטלין וכסיוצאיס

 והדומים. כ״ט מגלה דאדכרו באנפי כד התיבה. מפשיט ואח״כ יצאו והעס לביתו ס״ח מוליך אלא למקומו( ס״ח סיוחזר עד
 אס ופריך שיגלל, עד להמתין שצריכין הצבור, כבוד מסוס בתורה מדלגין אין ה״ה. פ״ד מגלה ירוש׳ אביא פלוגתיהו אבאר טרס כה

 פנוי הלב אין ולדולג הסדר על תורה שישמעו הטעם והשיב אסור, אי בגלילה שהיה שאין קרובה דהיינו ביניהם קטנה פרשה
ופריך
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בגידין ונתפרים ב בגלילה כתובים אם לפרש הו״ל מתלמוד, ראי׳ ומייתי עליהם ומברכין בחומשין קורין א הספר מ״ש )גיליון:

מצאנו ואם עליהם. לברך ואסור מאלו, אחת אף בהם אין שלנו שחומשין אנו ורואין כהלכה, לשיטה שיטה בין והרחקה
לשמו, מעובד הקלף שאין ס״ת על לברך הורו ד ז״ל הספרדי ח ר" ו וי הל יוסף ר׳ כמו מערב שחכמי ג בתשובה

 מסיימי ור״א דרבינא וכיון בהדי׳ אתמר כותי׳ והלכתא ה ס״ל כותי׳ דרבא ו״ל שלמה כר׳ ומפרשים דרשב״ג ת״ק על סומכין
 קורין אין נטי בהו אתטר ובסופרים בתלמוד דאתמרן דכתיבה פסולי כל וראי אבל ו בנוקין כר״א הלכתא דלית ש״מ הכי

בו
אשכול נחל

 סיורי שהוא מפני משני המתורגמן( של״י בכדי מדלג טנין בסד משני )בבבלי בטשור אך וקורא ומדלג א״ח שקורא בי״הכ מכ״ג ופריך
 טבודח אלא מגיד אין שכ״ג הואיל ט׳ יומא ח״י ופרשו ט״פ3 שבפנחס ובטשור קרא והכי בט״פ לקרות אסור שבכ״מ תדט יום, של

 ט״פ,3 אא״ר שבכתב דבר שייך ט׳ מתקנת התורה קריאת מצד מ״ש פרושו ט״פ,3 קורין שאנו המוספין ח׳ כעין בט״פ לקרות יכול היום
 פניס, ודת3ט שטקרה אחרי פ׳ דוקא ממלואיס, דיליף ס״ח יומא רש״י כמ״ש 3מטכ דקריאה ואט״ג לכ״ג, ק״הח חיוב אין אבל
 שצריך נאמר לא אכתי היום, קרבטח בכל מ׳ דבור נאמר אס אפי׳ מ׳, קריאה אין בחוץ ונ׳ רגלים כשאר שהס מוספין אבל

 כהא בספר זכירה דכ׳ היכא ודוקא בט״פ, יצא ב״המז ק״ש ב״כ כמו דאור׳ אמירות דכל לק״הח, טזרא כתקנת בספר קריאה
 בע״פ ולומר בטשור אך טד לדלג מותר להכי ק״הת נקרא ואין יוס של סדורו שהוא ירושלמי שכ׳ וזה ספר, צריך י״ח דמגלה

 בש״ס מצינו לא ב׳ בספר דפנחס מוסך קורין למה מחמיהין ל׳ מגלה וחוס׳ בט״פ. קורא ולא מדלג לא בק״הח אבל ובטשור,
 טצחו חה מקריבין, כאלו מטלה וכשקוראין קרבנות ס׳ להס חקנתי בהמ״ק שאין בזמן ל״א במגלה ות׳ ברגלים? מוטדוח פ׳ אלא

 מוטדוח לפ׳ מוספין פ׳ קרוב אס ואך ;3 ספר צריך ממילא צ׳3 גוללין שאין וכיון בהמ״ק שאין בזמן מוספין3 קורץ שיהי׳ טזרא ת׳
 לקרות צריכין א׳ ספר אלא להם אין אס של הש״ט טל ז׳ ס״ק קמ״ד מג״א תמיהת ואזדא כלל. מדלגין אין טניני חרי3 שקראו,

 ה״נ כ״הצ, ידחה אמרינן דלא ש״מ בצבור, לגלול התירו ולא בט״פ התירו בכ״ג והק׳ כ״הצ, וידחה וגוללים טניניס בשני מוספין3
 ודכי אתינן, ק״הת מצד הכא אבל יום, של סדורו אלא ק״הת חיוב טליו דאין הירוש׳ כמ״ש בט״פ לקרות מותר כ״ג בט״פ? יקראו
 סדורו אלא בכ״ג הי' דלא כירוש׳ נמי ס״ל בט״ס שקרא מה בטנין טנינא, חד משוס לדלג לכ״ג מותר שהי׳ שאמר והבבלי אלבט״פ. שבל

 חהוי א׳( )ס״ת אורייא חדא הוי כד דכנישחא, חזנא טולא לבר מפקד יוסה ר׳ שם ירוש׳ כ׳ שוב שם. בת״י ריב״א וכמ״ש יום של
 חרתין אינון וכד מוספין( משוס היום פ' אמר לגללה שצריכין ומיירי הצבור יראו שלא ובמקום פרכת אחורי נגללח( )תהי' גוילא
 לגלול. התירו ולא בט״ס קורא לפיכך בפנחס ק״הח חובת הי׳ לא בי״הכ כ״ג גבי פי׳ פי״א. במ״ס וכן חדא ומייחי חדא מובל
 פרש״י כ״הצ מ׳ בצ׳ גלילה ואסור לחוספין, וגוללין הצ׳ כבוד ודחינן בפה ק׳ אסור ק״הת מתקנת מוספין פ׳ לק׳ מחויבין אנו אבל

 לקיים אפשר מ״מ המתורגמן, של״י בכדי מטט שרי למה בפניהם, וגלילה חפוש לטשות כבוד שאין הפרוש דאס ודוממין, יושבין שיהי׳
 ס״ת אלא להם אין אס ירוש׳ אמר שפיר ולפ״ז המתורגמן. אל דלבס בגלילה צבור משגיחין אין המתורגמן של״י דבכדי זה פרוש

 מוספין. ק׳ לצאת ימחלו דצבור מותר בפניהם שלא א״א ואס צ׳, בפני לטשוח ולא פרכת אחורי נגללח תהי׳ למוספין לגלול וצריך א׳
 אלא להם אין ואס להירוש׳, לגלול מיתר פרכת אחורי דוקא ס״ל מחתי׳ רב אבל נטורנאי, רב בשם האשכול מ״ש תבין בין ובזה
 כ׳ דלא והא לקרות, בט״פ ומחיר לגלול אסור קמ״ד ס״ס בב״י רשב״א בחשו׳ וכן מג״א כקושי׳ בט״פ למוספין יקראו א׳ ספר
 נ׳ לפניו הי׳ שלא או פרכת אחורי מהני ולא ודוממין יושבין שיהיו כרש״י הצבור כבוד פי' שס״ל אפשר כירוש׳ פרוכת אחורי יגלול
 טרח לנוסח )נ״ל הצ׳ כבוד מפני אחר נוסח הצ׳ טרח מפני בצבור גוללין אין מ״ה: סי׳ ק״הח א״ח וט' כ״פ. הראיתי כאשר ירוש׳

 אלא להם ואין ס״ת ב׳ להוציא שצריך אקלט ואי פ׳( אחורי ולא לפניהם אלא אסור אין הצ׳ כבוד ולנוסח ודוממין, שיושבין פרושו
 ידט לא נטורנאי רב בשם אשכול מ״ש וכן זה מכל טכ״ל והאשכול גאון יהודאי רב וכ״כ ג׳ פטם וכן קורין ואח״כ אוחו גוללין א׳

 מג״א חמה למקומו הראשון שיחזירו טד ב׳ ס׳ מביאין שאין משמט חדא, וחייתי חדא חובל חרתין אינון וכד ירוש׳ ומ״ש רשב״א.
 אס ראשון של פגמו משוס ומפרק אחריחא ס״ח ונייחי דפריך אהא ט׳ דביומא ונ׳ כא׳? שחביאין מנהגנו טל י״א ס״ק קמ״ז סי׳
ב׳ מאי שצריך כיון מ׳ והקשו שני. ם׳ טל ולברך לחזור צריך שהי׳ פרש״י שא״צ ברכה משוס אחר ור״ל בשנים, קרי גברא חד

טל אחרונה דב׳ (ל״צ א׳ ספר טל אחרונה ברכה ח״ח ראשונה, ברכה שני ס׳ טל לברך דצריך נהי בי״ד דודי וחרץ איכא? לבטלה
טליו, באחרונה ברך לא לכך פסול בו מצא שיאחרו א׳ ספר טל אחרונה ב׳ יברך לא אס לחוש יש ומ״ח לכ״ולכ, טולה שני ס׳

לברך יכול לא בב״ס שקורא היודט א׳ באיש זה כל אך כדין. שלא א׳ ספר טל באחרונה לברך צריך הי׳ זה פגס חשד ומשוס
 לפניו ז״פ מברכין שאנו וטוד בשני, קורא אין אחד בס׳ שקרא שחי אנשים לכמה בק״הח אבל הדין, מצד ראשון ספר טל באחרונה

 לבד מברך והחותם דהפוחח מנהגם בחר אזיל הירוש׳ י״ל והשתא ראשון. ספר טל באחרונה מברך ודאי א׳ בספר אפי׳ ולאחריו
 שגס ודטחו שני ס׳ רואה בראשון המתחיל שס בחחלה ב׳ ספר הי׳ שאלו הראשון, דמובל טד שני ס׳״ת לייתי דלא אחר שפיר א״כ

 ר״ל, כדאחר ראשון של פגמו משוס יברך דמ״מ סברא יש גיסא ולאידך ראשון, ס׳ טל הדין מצד באחרונה לברך אין א״כ יקרא, בו
 בימיהם זה וכל הראשון, טל באחרונה יברך אי לצדודי איכא כאן בתחלה השני דאלו הראשון דמובל טד ב׳ ס״ת לייחי דלא בירוש׳ אחר להכי
 תמיהת וסרה יחדו להבי&ס קפידא אין א׳ בספר אפי׳ לפ״ולא חברך קורא שכל לדידן אבל וסחותס, הפוחח אלא חברך הי׳ שלא

 43,51, 58, 59 דך זה ובחלק 27—28 בח״א הקריאה דיני שאר — כחד,א. להו חייתי ובדאיכא רבנו שמסיים מה וזהו חג״א,
 כאן שנקבו החכמים והזכיר בתשובותיו והביאה הרמב״ס שראה החשובה שהיא נ׳ ג ס׳. גטין שפרש״י כמו ב .52 דך א

 גאונים חד׳ א׳ חנוך רבנו הוא שהזכיר ור״ס הרי״ך, תלמיד קצ״ה בת״ד רבנו שהזכירו חגאש אבן ר״י הוא נודט הלוי ד בשמות.
 לטיל ע׳ ה ספרד• לחכמי ראש ר״מ ונטשה בקורטבה חשה רבנו אביו טס ונפדה חש״ן ד״א לשנת קרוב גאון ר״ש בימי שנשבו

 נ״ד גטין דקיי״לן הלכחא הלכתא קשי׳ דא״כ כת״ק, רבא דל״ל ראי׳ מייתי מ״ה גטין דחוס׳ כונחו ו הכל. שבארתי 37 דך סרך
 ח״ס בסנהדר׳ הש״ס מסיים דבהדי׳ כתבו לא לחה )תמהני קג״ס מיט״ל בר אביי לגבי כרבא הלכתא וקיי״לן לשמה טבוד דבטינן

הלכחא



ז1 והתעניות. שוי״ט לכל והפטרות פרשיות סדר הלבות האשכול, ספר
 קלון מפרש דר״י בתלמודנו הכי משמע לא ודאימיה, דאבוהי ערייתא שמתרגם פרושו בעריות המכנה ב הספר ומ״ש — א. בו

 אביו של בדון דבר וקרא הכתוב שכינה שאמר משתמע קלון ול׳ המכנה לשון אבל ג דאבוהי ערייתא הול״ל זה ולפרוש אביו
 בתורה פנים שמגלה ותו ד לגלות מותר אחרים קלון דטשמע אותו ומשתקין ברבים אבותיו קלון יגלה שלא וטוהיר ערוה כל׳

הב׳(. דבר ממש דטערוה כהלכה שלא

מזוזה. הלכות
 או יו״ד של ימין רגל יחסר שלא יו״ד, של קוצו ופרשו מעכב א׳ כתב אפי' זו, ה את זו מעכבות שבמזוזה פרשיות שתי

 פסולה, ן רוחותיה מד׳ גויל מוקף שאינו אות כל דאטר דריא״ר לאידך אלא פשיטא? נטי הא ופריך . . ו שמאלו
 נשתייר אם ירכו כשח שבתוכו החלל כלומר ה״א, של תוכו נקב השערה. כחוט לאות אות בין דבעינן ח למעלה כתבנו וכבר

 אות מלא נשתייר אם אבא ר׳ א״ל בניקבא, ט דהעם דה״א כרעא לי׳ אפסק אגרא פסול. לאו ואם כשר קטנה אות בו
 כשר ויהרג קרי אי טפש ולא חכים דלא ינוקא לי׳ אייתי ר״ז לי' אמר דויהרג, דוי״ו כרעא לי׳ אפסק דקלי בר רמי כשר. קטנה

א״ל יב ידך על מעכב מי רבש״ע אמר רא לאותיות כתרים קושר קב״ה מצא לטרום משה כשעלה ארי״אר י. פסול לאו ואם
לאחוריך, חוור א״ל לי, הראהו לפניו אמר הלכות, של תלין וקוץ קוץ ע״כ לדרוש עתיד שטו ב״י ועקיבא דורות כמה בסוף א׳ אדם
לך, טנין לר״ע תלמידיו אמרו א׳ לדבר שהגיעו כיון כוחו, תשש אומרים, הם מה יודע הי' ולא יג שורות ח׳ בסוף וישב הלך
עלה כך שתוק א״ל ידי, על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש ואמר קב״ה לפני ובא משה חזר דעתו, נתישבה הלמ״ט, להם אמר

 תורה זו אמר טו בטקולין בשרו ששוקלין ראה לאחוריו, חור חזור, א״ל שכרו, הראני תורתו, הראיתני אמר יד. לפני במחשבה
 לסופרי חוינא אר״א ג״ץ. שעטנ״ו זיוני, ג׳ ג׳ צריכות אותיות ז׳ רבא אמר טז. לפני במחשבה עלה כך שתוק א״ל שכרה, תו

 דה״א כרעיה ותלו ש״ע, ברומו הוא חי כלומר דחי״ת, לגגה חטרי יז, דה״א לכרעיה לי׳ ותלי דחי״ת, לגגיה דחטרי רב דבי דווקני

אשכול נחל
 איפכח מאי הגליון בעל השיב וע״ז דתנאי( בפ׳ ולא דגופייהו בפלוגתא דלמא לבע״ד פ״פ יש אביי לגבי הלכחא דעל כרבא, הלכחא

 כרבא הלכתא בהדי׳ סתמו ור״א ורבינא עפי, בתראי רבא הלא פ/ לשמן מעובדי׳ גוילין שאין ס״ח אבהו ר׳ אמר בנזקין אס לן
 אבל רבנו. וכפי׳ נסתר בלשון דאבוהי ערייתא שאומר בירוש׳ שבהדי׳ שס כתבתי ג .61 דף ב ופ״ג. פ״ב מ״ס א בהא.
 ערות המתרגם יאמר למה ירושל׳ לפי׳ דקשה הירושלמי, פי׳ נמי הוא הגליון כמ״ש הבנלי ללשון יותר המדוקדק דפרש״י לענ״ד
 נוכה בלשון שבתורה אזהרות כל הלא אביך, ערות תגלה שלא הזהירן־ התורה לאדם נאמר אס הוא בזיון וכי אביך תאת אביו

 ערות שמפרש מי אבל ? הקורא לבזות שירא בשביל ינאף לא יגנב לא לתרגם הנה יסור פתי ומי תנאף, לא תגנב לא חרצת לא
 שקלון ליסיד מנית שהרי ל״ת אביך בזיון ויאמר יתרגם שלח גדול עעס יש לזה ותרפה, קלון באב שיש מכלל תגלה, לא קלון אביך

 מתרגם או שקורא הירושלמי מ״ש א״כ .הקורא לאבי הדבר יגיע שלא נסתר בלשון ל״ת אביו קלון ואומר מכנה ולהכי אביו, בצואר תלוי
 נסתי־( בלשון צ״ל הי׳ לא קלון מתרגם לא )דאי אביו קלון שמתרגם בבבלי ר״י שאמר הדבר הוא נסחר, בל׳ והי דאב ערייחא

 נ״ע. נ״ח, ונ״מ ע״ע לבייש שלא ל״ב סוטה. ע׳ אסור וזה ד אביו. קלון יגלה שלא אלא הכ׳ דבר בעריות לאו שאומר שפרש״י הדבר והוא
 יותר גדול היו״ד ימין בצד היורד ירך אשכול בשם מביא כ״ג דף שאמר ברוך ובס׳ ר״ת כפי׳ שמאל בצד הקוץ ו כ״ע. מנפות ה

 ראשו מה מפני שם דאי׳ מהא ר״ת ראית מלבד עוד וכ׳ למעלה. פניה על ותג מנדין, יותר נתסד שמנהיג להודיע שמאל מסל
 שעתידי׳ ורמז יורדים שרשעי׳ רמז למעה, וא׳ למעלה א׳ נקודה לה יש יו״ד בפסיק׳ נמי אי׳ בשמאל, הקוץ דהיינו כפוף יו״ד של

 אתר גויל היקף וחסרון ז עכ״ל. לתי״ת תדמה שלא הרגל מן קצר יהי׳ מ״מ שלמעלה, התג כנגד למעה שעוקץ מש׳ לעלות,
 שמאל רגל והיינו העם, אל משה ויאמר בתפלין ט .50 דף ח .55 דף לעיל ומש״כ ע״ה ונו״בי ל״ב סי׳ עעו״ז בכשרות שנכתב

 אגודה שמביא הספרי׳ על בזה להמליץ ויש וי״ו חסר שויהרג כתום׳ להוכיח אין לכן פסול, הוא יהרג לא ואס ל״ג ורבנו רי״ף י
 כתריס. להוסיף צריך למה יב רבא. משמושא כמשמע דלא תגין צריכה ס״ח שגס נ׳ מכאן דסת״ס. תגין יא מלא. שכותבין

 במשה שבתר יד הרביעי. הפרק ד״ה לזרעים רמב״ס בהקדמת כנזכר הע׳ לחבורה וראש לחכמים ח׳ דור אתר הי׳ שר״ע נ״ל יג
 וכאן אהרן לכבוד שליחותו בגדולת שסרב לו, גרס ענותנותו נגש ומשה ובמכילתא אשכון וש״ר דכא את שנ׳ הארס מכל עניו שהי׳

 כ״ה, תענית עניו, ג״כ דר״ע אע״ג במחשבה, עלה כך וזה בו, בתר לכך בפועל שהי׳ קורס במחשבה השס ידע וכ״ז ר״ע, לכבוד
 ובמפתת פ״ר, שם וירוש׳ כ״ז ברכות מגריס שבא בו לתלות יתד לו הי׳ לא ר״ע ועוד יותר, עניו משה מ״מ ע״מ, מעביר זה

 ר״ע, אינון מאן כתוב לא בנוסתנו ר״ע, אינון ומאן בירושלס תורה למדו סיסרא של מב״ב צ״ו בסנהדרין גרסינן שס כ׳ נסיס לרבנו
 אאח״ו ות׳ ממזר? הולד ב״י על הבא ג״וע לשעתו ר״ע והקשה יעל. על שבא מסיסרא נא ר״ע מ״ע בשס זה מביא ביהושע ח״ר

 לפי׳ ראי׳ ק׳ טו חורין. בן הוא הרי שוחרר עבד הולד שפתה שנשא ממזר ליעהר, ממזרים יכולין ס״ע קדושין דקיי״לן הגז״ל
 שאין וראה הדין במרת הכל ולנהוג לברוא טז מעצמה. שמתה בהמה במקולין המת בשר שוקלין שאין ע״ב צ״ג תילין שברש״י שני

 מדקדק דופי בהם שאין גמורי׳ בצדיקים בעלה, לא מחשבתו אבל בראשית, רש״י כמ״ש הרתמים מ׳ עמו ושחף מתקיים העולם
 ר״ע ראב״ד קבלת לפי במחיצתן. לעמוד יכול אדס אין נ׳ פסחי׳ כדאי׳ הרבה שכרם זה ולעומת לקבל שיוכלו כיון השערה כפוע
 דם א׳ תכמיס ושערו וכו׳ נתלים שני אומר הגדול ר״א תני׳ נ״ז דגעין דליתא רד״ל הרב וכ׳ ע״ז דף איכה מ׳ וכן בביתר נהרג

 או מלכא עיר אהרוגי דלמא הכרע, אין מגמ׳ אומר ואני .ס״ת סנהדרין ר״א אתר תי ור״ע ביתר מהרוגי דם ופרש״י מיס וא׳
 ס״א מברכות מיהו עכ״מ. בביתר שנהרג משמע ודאי נ״כ של כליו נושא הי׳ ר״ע מלכים בהל׳ ולרמב״ס קאי אחרות אהריגוח

 תעוערח עושין יז נהרג. אחרת בגזרה משמע כ״א ערובין וכן ב״י פפום עם ונתפס תש לא ור״ע בחורה יתעסקו שלא שגזרו
לתי״ח
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אשכול נחל

 בה״א טי יודע ואיני ביו״ד, וא' בה״א א׳ קב״ה, שברא עולמות ב׳ אלו ב״א יהודה כדר׳ יה כ׳ ולא עולמים צור ה׳ ביה כי דב׳
 שדומה בה״א נברא וט״ט בראם, בה״א אלא בהבראם, תיקרי אל בהבראם, וארץ שטים ת׳ אלה אומר כשהוא ביו״ד, וטי

 א, בהך ולעיילי לגג הרגל בין קטן בפתח לי׳ טעיילין בתשובה הדר דאי דה״א כרעא תלי ומ״ט יצא, ליצא שרוצה מי לאכסדרא
 ג לו פתחים לטמא בא ב אותו מסייעין לטהר הבא חן, יתן ולענווים יליץ הוא לליצים אם דכ׳ מאי דאר״ל טלתא מסתייע לא

 ביו״ד, ע״הב נברא וט״ט ד. ב״א שאר על למעלה מגביהו כלומר כתר, לו קושר אני חוזר אם קב״ה אמר לה"א תגא אי׳ וט״ט
 ו הרגיל ה. לזה זה דוטין שאין מעשיהם מפני ראשיהם כפוף שצדיקים יו״ד, של ראשו כפוף ומ״ט מעטי׳, שבו צדיקים
 הסמוך בטפח להניחה מצוה רבא אמר יין. גרבי וממלא זוכה היום בקדוש נאה, לטלית בציצית הרגיל נאה, לדירה זוכה במזוזה
 מדת ב״ו, מדת קב״ה כמדת לא אר״ח ביתא. לכולא דתנטר היכא כי אטד מסורא ר״ח תחלה, במזוזה שיפגע כדי ז לפתח

 יד על ה״צ שומרך ה' שג׳ מבחוץ משטרן והוא בפנים עבדיו קב"ה אבל מבחוץ, אותו משמרים ועבדיו בפנים יושב מלך ב"ו
 מוווה, חד לי׳ שלח דכוותיה, טבא מילה לי שלח לי׳ אמר י אטיטיטון טבא מרגלא לרבי שלח ט ארטבן ח בירושלמי ימינך.

 שלחית את בה, ישוו לא חפציך כל לי׳ אמר יא/ פולר חד דטבא מילה לי׳ שלחית ואת טוטי לי׳ דלית מילה שלחי אנא לי׳ אטד
 תשטור בשכבך ת״א בהתהלכך כדכ׳ לך מנטרת והיא יב דמיך דאת מילה לך שלחית ואנא לה, מנטיר דאנא מילה לי׳

 טז אר״ש טו. בספר להלן טה כ׳ להלן ונאמר כתיבה כאן נאמר האבנים, על יכתבנה יכל ע״ט וכתבתם יד ת״ר — יג. עליך
רן. עשין בב׳ עובר בפתחו מזוזה לו שאין מי

 אחרונה בשטה הארץ על ר״ח אמר יט, ובזנב בקובה יעשנה שלא ובלבד כשרה ואחת שלש שתי׳ שעשאה מזוזה יח אר״יו
 כבר בהלכות: ר״יצ כ׳ ימיכם. יאריך כך מארץ, שמים דמרחקא היכא כי השטה בתחלת וא״ד השטה, בסוף דאטרי איכא

 הדברים, אלקיך! ה׳ שמע, שיטי: רישי נינהו ומאי אחרונה, שטה בריש הארץ על דתהוי היכא כי שיטי ברישי תקנתא ספריא עבדי
 לאות, אותם ושמתם, ואבדתם, השטים, והשתחויתם, יפתה, פן עשב, יורה, לבככם, בכל טצוה, והיה, עיניך, בין ובשכבך, לבניך,
 תרווייהו ידך ידך לטוטפת, בתראה א', בפרשה פי׳ לטטפת, קדטאה הארץ. על נשבע, אשר ובשעריך, בדרך, בניכם, את אותם

 וכן תאגין דטזוזה ג״ץ שעטנ״ז כל דאמרי איכא ג״ץ שעטנ״ז דטזוזה תגין ועקר מזוזות, בתראה כא טזוות קרטאה כ, חסרים
 עושין

 יצרו מפני סיוע צריך ב מיני׳. מפיק התהחון בפרזה א גגה. עס מהובר יהא שלא באויר ה״א של פנימי רגל וחולין להי״ח,
 דעדיף מ׳ ד יש. פתהין הרבה אלא לעמא, לו פותהין ול״ג ק״ד, שבח חוס׳ כג׳ ג קטן. פחה לי׳ עבדין הלכך המחגבר

 לקרוב, והדר לרהוק ולקרוב לרהוק שלו׳ שנ׳ לעמוד יכולין אצ״ג עומדין חשובה שב׳ מקוס ל״ד, ברכוח כר״א, עברה עבר שלא מצדיק
 לר״א, מסייע כתר לו קושר ק״ד ושבת הכא ש״ס סחס במ״הר, כתלמיד הלכה אין וקיי״לן עדיף דצדיק החס פליג דר״יו ואע״ג

 צריכין הי׳ לא מעולם הטאו שלא ואלו ופרש! יצרו וכבש הטא ט׳ שטעם ובאר עדיף ב״ת דתשובה פ״ה רמב״ס פ׳ ג״ל זה ומטעם
 עשה לומר מאד מתגבר יצרו וכל מכל שדומה כיון ופרש״י פרק ובאותו א׳ באותה מקום באותו ת׳ בעל פ״ו יומא וע׳ לכבוש.

 כשהוא ת׳ שעושה איש אשרי י״ט ע״ז כד׳ יצרו שכובש בשעה כן אז וככוהו בהור שעדיין פי׳ הפרק שאותו וג׳ כבר. שעשית מה
 תש ואילך דמע׳ כ׳ דמלכיס פ״ז והג״מיי שנה מ׳ בן זה ריהג״א הלבב ורך הירא מ״ה ספרי פי׳ זצ״ל ריל״ק מאמ״ו ושמעתי איש.

 מהר אמר דוד ל״ז ד׳ במגיד מ״ש ע״פי נכון ויותר דריה״ג, אליבא תנאי ב׳ מעברות, ירא בסוטה דדריש אע״ג ממלהמה וירא כת
 שאעפ״כ ובקש פרק באותו אלא גמורה חשובה ואין ההטא! כשעת כהו שאין כן, אמר מ׳ בן היות אהר דלונו, כי רממיך יקדמונו
 מ׳, קודם שבנו כאלו תקבל מ״מ מ׳, בני להיותנו כוהנו סר כבר פי׳ (דל ככה א׳ מדוע כמו דלונו כי יקדמונו מהר וזה יקבלה,
 אמאי בת׳ ת״ומ תקנה שיש וכיון שמוהלין, עד משם זז לא ושב מ״ע על עבר ק׳ עשה, מאסור אפי׳ הירא בסוטה דאמר וריה״ג
 מהם יבוטל זה צער גס ה .xx^^ במבוא ועמ״ש הפרק באותו שאינו יקבלה שלא ומתירא שנה מ׳ בן שהוא אמר ע״ז מוזר?
 קוינו א׳ זה אומר וכא״וא ביניהם יושב והוא הכרס, ממול כמו סבוב פרש״י לצדיקים, מהול לעשות קב״ה עתיד תענית דבסוף

 שבת ו וקדימה. יתרון כאן ואין כזה, לזה קרוב באמצע והעומד אהרון מה ראשון מה בו נראה אין עגול הוא מהול המשל לו,
 פי׳ ט פ״א. פאה ח ל״ג. מנהוח לר״ה, הסמוך טפה ונוסהנו לר״ה, הסמוך המקום הוא הפחה ז הזהיר. ונוסמנו כ״ג

 ול לבדוק, טב אור ובערוך האומנות שם על פרש״י מזוזות שבדק בארטבון מעשה י״א ביומא אבל א׳, לשר פרטי שם המפרש
 מזוזות לבודק קראו ירוש׳ שכתב מעשה ולזכרון רבי, נימי כך פרסיים מלך או גדול שר דארטנן מרש״ל בשם י״מ כפרש

 הקיי״לן מזוזה לו נתן האיך וקשה יג לישן. תוכל יב פאללעראליס. ברומי קטן, מטבע יא לשויה. ערך אין יון: בל׳ ר ן.רטב5
 ואחהנן בשאלתוח מצאתי מזוזה? שאל והכאלא איבה משוס לא אס שאסור רמ״א וכ״פ לפדותה צריך גוי ביד היא אפי׳ מ״ה גטין
 על ושמה המזוזה ארטבן שנעל כיון הועילו ולא הרופאים כל ובאו היהידה בתו ונהלה ארטבו של בביתו שד שנכנס המעשה כך

 יזלזל שלא ידע דרבי ועי״ל השם, קדוש והי׳ לרשאותה איבה משוס הי׳ א״כ לעצמו, מרגלית רבי ונטל שד אוחו ברה מיד הפחה
 זכרון ז׳ כתב מביא ע״ב ל״ב ורש״י ספר על ה״ה א״מ לו מוכתב דיליף כתוס׳ מ׳ ספר על גרסתנו טו ל״ד. מנהות יד בה.

 לוכתב שכונתו ואפשר בספר שג׳ האשכול כונת שכן ונ׳ תוס׳( מתמיהת מצילו שהי׳ במקום ל״ד מנהוח כן פרש שלא )וקשה בספר
 בשורה חיבות ג׳ א׳, בשורה חיבות ב׳ יט ל״א. שם יח ע״מ. וכתבתם כ׳ ב״פ יז מ״ד. מנהות טז בספר. האלה האלות

 וכדומה חיבות ג׳ ובשלישית .ב׳ בשני׳ א׳, א׳ בשורה שכתב מלמעלה וקצר מלמעלה רהב כאהל כקובה אבל כשר, ג׳ בשורה וא׳ ;3

 וממילא ציור, אלא כתב זה שאין פסולה א׳ תיבה בשלישית ב׳, בשני׳ ג׳, א׳ בשורה להפך שהוא כזנב או אהל, צורח כאן שיש
 קדם בפ׳ גס ידך כ׳ חפלין בס׳ אבל ידך א׳ פעס אלא כתוב לא מזוזה ׳בפ ברי״ף, כ״כ כ רמב״ס. כמ״ש פסול נמי בעגול
 ה>שר מדכ׳ ודרש כן, לגרוס יש רביס שתמהו א׳ אלא שא״צ כ׳ מזוזת ואתהנן ברש״י שאף ונ׳ כצ״ל, כא הכא. נקט גררא ואגב

אהת על מזוזות על מכלול ריש הרד״ק וכ״כ א׳ מזוזה על אלא הכתב להניה צריך שאין ופרושו א׳ אלא צריך שאין קדמייחא מ״ו

 מהס
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 ט״ט דשטע, ש״ע הן: ואלו ב דתפלין רבא כשמושא כט״ש ידועות אותיות אלו ג״ץ שעטנ״ז וא״ד א ירושלמי במזוזות עושין
 על תאגין ד׳ דעביד מאן ואית הארץ. דעל צ, דדגנך, ג׳ דגפשך, נ׳ ובתראה, קדטאה דטווזות ז״ז ובתראה, קדמאה דלטוטפת

 ג. שוות מזוזות שיטי ראשי שיהיו וצריך מזו. זו מרוחקו' שיהיו רגליה שמעקם ע״י כולה פתוחה אף דוחרה וח׳ דאחד, דל״ת
 משיטה לבד שוות שיטין ראשי וכל הלכה. מעקר אינם אבל ד בסוף ידועות בשיטות וחותמות מלאכים שמות דעביד מאן ואיכא

 ו אר״ח מקום. באותו שדי בחוץ שכותב שבחוץ חלון כנגד ה מעט רווח בתחילה שמניחין שמוע אם והי׳ שטת שהיא ז׳,
 פסוקא סוף ז והיו הוא שטה דסוף אע״ג שטה, לתחלת שטה מסוף כלומר שמע, כלפי מאחד לה דבריך הונא לרב חזיתא
 ישיבות. ב׳ מנהג וכן שמע, כלפי מאחד שכורכה כלומר הפתח, את רואה שלה שמע שיהא צריך אמר ר״ש ח ובירושלמי נקט.

 אם והי׳ שטת בתחלת מעט משיירין ואי י סופרים בהל׳ שסדר כמו סתומות דאמר מאן איכא ט סתומות פרשיותיה ועושה
 טתתי, רב כ׳ והיה. מקום על מבחוץ שדי שם וכותב לגמרי סתומות ועבד כלום משייר דלא טאן ואיכא בה, לן לית שטוע

 א״נ תפלין אבל כשר יב וטיל קלף על כתבה ואם למצוד. ודוכסוסטום לשמה ושרטוט ועבוד יא כס״ת מגלה בעיא מוווה גאון
אלא

אשכול נחל

 מזוזות מדם לרבנן ופטור לר״מ במזוזה חייב א׳ פציס לו שאין בית ל״ד למנחות ענין אינו פרש״י וא״כ גלעד, בערי ויקבר כמו מהם
 דקשה אלא בא. פ׳ במ״ש מ״כ שוב קדמייתא, וי״ו חסר מזזות מדכ׳ א׳ מזוזה אלא א״צ פציס לב׳ לכ״ע דמ״מ פציס, ב׳ דבעינן
 שא״צ וי״ו חסר ע״י רחמנא דגלי לאו אי בימין דרשינן הוי דלא ואפשר בימין? להניחה שצריך ביאתך דרך מביתך דלמדנו פשיטא

מזוזת ברש״י שגרס ריב״א בשס במנ״י שמ״כ ושמחתי .77 דף שאביא הסמ״ג לפי׳ ור״ע לרי״ש כך צ״ל וע״כ מזוזות, ב׳ על כחג
א׳ פציס אפי׳ רמ״א רי״ף ג׳ הקומץ פ׳ מרדכי ע׳ שלפי דר״מ דינא על קאי לנוסחנו דרש״י נמי ויתכן האחת. על אלא שא״צ

ר״אש וכ״פ כר״מ חייב א׳ פציס אפי׳ ללמד קדמייחא וי״ו חסר כ׳ מזזות רש״י כ׳ ושפיר לקמן רבנו וכ״ג כ׳, מזזות מ״ט ׳במ׳ סייג
מתגי איירי הכא אבל ג״ץ שעטנ״ז לזיין צריך דלכ״ע ונ׳ לר״אש. תפלין ס״ה נדפס ב כ״ט. מנחות וכן א .77 לקמן וע׳ וטור

 בסמוך עמ״ש ה עהג״מיי. ד רפ״ח. טור לכתחלה ג ל״ו. ס״ס א״ח עב״י ימין מצד אותיות אלה על מקלות כעין אמרים
 פ״ד מגלה ה רפ״ח. ופרישה במרדכי וכ״כ את ואהבת שהוא ראשונה שטה סוף והול״ל שני/ שטה סוף ז ל״א. מנחות ו הטעם.

 הניח אס אף שטה בראש מתחיל )אבל השטה בראש התחיל שלא כל פתוחה איזו פ״א: סופרי׳ י ל״ב. מנחות ט ה״ה.
 ג׳ של שס לכתוב כדי פתוחה ותהא שטה בראש יניח וכמה באמצע, שהניח כל סתומה סתומה( הוי פתוח שלפניה שטה בסוף

 אותיות ג של שס נכתוב כדי סתומה ותהא באמצע וכמה ור״הפ( רמב״ס וכ״כ אותיות ג׳ של שמות ג׳ גורס רע״ה )הב״י אותיות
 אותיות ג׳ של שס לכתוב כדי למטה שייר ואס סתומה( )והוי למעלה א׳ שטה ישייר (דף בסוף הפרשה כל גמר אותיות(, ט׳ )לב״י

 מתחיל פתוחה דלרמב״ס לפנינו, ככתובה ברייתא כהאי ס״ל לא ורמב״ס הר״אש סתומה(. והוי השטה )בראש למעלה מחסיל
 ופרשו פ״א מגלה אירוש׳ עצמו שסמך פתוחות הוו דלדידי׳ באחרונה, מ״ס שכ׳ סתומות צורות אב׳ חולק וגס השטה, מראש תמיד

 בדין אלא זו אברייתא חולק אינו הר״אש אבל שלנו( מ״ס שנשתבשה נ׳ )ומנה מ״ס נקרא חיצונה במסכת כדבריו ומצא כר״אש דלא
 שהתחיל אף פתוחה הוי פנוי שיטה בסוף הניח אס כרמב״ס ס״ל בזה השורה, בראש התחיל שלא כל פתוחה בברייתא דמ״ש א/

 בסתומות, מזיזה ׳דמ כיון והשתא פתוחה. נמי לבסוף ופתוחה פתוחה מראשו פתוחה כירוש׳ זה בדין דס״ל שיטה, בראש אס״כ
 הר״אש כמ״ש והי׳ שטה בתחלת מעט משיירין האשכול מ״ש וזה לר״אש. וכן כפתוחה דהוי א״ש והי׳ בראש מלק יניח לא למ״ס

 פרשה ריוח שעור להניח צריך דודאי ופרושו סתומות, שיהיו כדי השטה בראש וכן השטה בסוף אותיות ג׳ כדי יניח שלא טוב
 כירושלמי, לר״אש פתוחה הוי פרשה שעור שמע בסוף משייר ואס ז; שורה בתחלת א״ש והיה קבלתנו לפי צריך וגס פרשיות ב׳ בין

 מקצתו הפנוי שעור שיחלק סמ״ג עדות לפי הקבלה לכן ולירוש׳, ולמ״ס לר״אש פתוחה נמי הוי שיטה בראש פרשה שעור מניח ואס
 בחורה סמוכות שאין לפי להיכר והוא סתומה( ומכאן מכאן פתוחה דירוש׳ פרושו הר״אש לדעת )וזו והיה שורת בחמלת ומ׳ בסיף

 דהוי בהדי׳ הרמב״ס כ׳ מכאן וחציו מכאן חציו פרשה ושעור בראש. ולא בסוף לא פתוחה שעור שאין מאחר גמורה וסתומה
 שמע סיף פנוי לשייר עפ״ז נוהגין )ואנו היא סתומה זו דצורה דמודה ש״מ במזוזה, זו תקנה אמר נמי שר״אש וכיון סתומה,

 אבל רפ״ח( סי׳ מש״ך כמשמע ולא ולר״אש לרמב״ס סתומה פ׳ שעור דהוי מט״א פחות נמי והיה ובחמלת אותיות מט׳ כסות
 אלא ורמב״ס כר״אש ס״ל לא ע״כ הפרשיות? חלוק עושין האיך קשה והי', בחמלת כלוס משייר דלא מ״ד איכא אשכול מ״ש

 שמע בסיף אבל והי', שיטת בראש היינו כלוס משייר לא ומ״ש סתומה, הוי בתחלה ומתחיל השטה בסוף הניח שאס שלפנינו כמ״ס
 מניח שחין סתומות, פרשיותיה ועושה במנחות מ״ש שכ׳ הראשון ישעי׳ לר׳ מזוזה כהל׳ שס״ל נמי ואפשר פרשה. שעור מניח
 ספרא( )צ״ל בספרי כתני׳ לפ׳ פ׳ בין להתבונן שיכול כדי להתלמד, שעשויות הפרשיות בין ריוח בס״ת דדוקא ב״פ, בין כלל ריוח
 קובעה אלא בה קורא שאינו מזוזה אבל מהדיוט, הלומד וכ״ש לפ׳ פ׳ בין להבין למשה ריוח ליתן משתמשות הפרשיות היו ומה

 על מזוזה הלמ״מ ע״ט שבת ל״ב מנחות טהורה, עור על יא עכ״ל. אחת פ׳ הן כאלו וכותבן לפ׳ פ׳ בין ריוח א״צ בכותל
 מס״ת, כ׳ כתיבה מגז״ש האבנים על ולא ספר על שמזוזה ל״ד דף דיליף והא למצוה. וד׳ כשר נמי קלף ומסיק דוכסוסטוס

 דצריך גז״ש נהכי כשר, נמי עניהס וכותב הפציס על טהורה מעור צפוי יש אס הו״א דוכסוסטוס? על דהלמ״מ ידיענן, ממילא
 דהלמ״מ כיון נ׳ לכך תמה? לכתוב יוכל קלף מצופה האבן ואס תמה, כ׳ הוי דלא לא אבנים על שם מתרץ מאי קשה מיהו ספר

 דגז״ש כיון נמי ה״ט בעיא, לשמה עבוד רבנו ומ״ש גז״ש. לאו אי האבנים על נמי דכשר הו״א לעכב ולא למצוה ,למ דוכסוס׳
 מ״ב סוף מנחות תום׳ ע׳ וראיתו לשמה ענוד בעיא לא ולרמב״ס ל״ב. מנחות דמזוזה ושרטוט למחצה, גז״ש אין ולתפלין לס״ת

 עצמו רמב״ס אבל ל״ד בדף אבנים על יכתבנה יכול מדס״ד טעמי׳ ולהג״מיי לשמה, עבוד דל״צ ש״ח כתפלין, ולא אדם מכל דנקחין
בשבח בהדי׳ אחמר לא דגויל אע״ג יב גופיית. מצוה ואינה הבית על אלא חיוב אינה מזוזה של שעצמה לפי לוניל לח׳ השיב

ע״ט !0 ח״כ



מזוזה. הלכות האשכול, ספר 74
 כמלא ריוח דאטרינן ב הארץ דעל ץ׳ מפגי למטה וריוח דאלקינו ל' מפגי למעלה ריוח ליתן צריך ובמזוזה א. קלף על אלא

 ובלע״ז צבט ל א ישמעאל בלשון מחברו קצר א׳ יהא שלא השורות מקום בו הסופרים שטגקבין בחל כלי והוא דספרי, אטבא
 וכלע׳ז מאלזאם אל ערבי בל' ג וברזל טגחשת ועשוי הקוגדריסים הסופרים בו שתופשין הכלי שהוא לפרשו ויש פוגטיו״ר.

 שבלו ות׳ שבלה ס״ח דאמר ה ברייתא האי הקרשים. בו שתופס הטפום והוא באטבי ר״ה אמר ד בעגלות ודוגמתו ר, די מור
 ב׳ סמוכות אין בס״ת אפשר והאץ עושין, מורידין אי דמשטע לקלה, חמורה מקדושה טורידין שאין לפי מזווה מהם עושין אין

 ועוד ז פסולה דפין בשגי כתבה בבבלי גטי ואמריגן עורות, בב׳ נכתבין אין ת״וט ו דבירוש׳ מזוזה בהן לטיעבד וא״א פרשיות
 דמקשינן כהלכתא דלא בגט׳ ברייתא האי מחוקם ובלא״ה מורידין, שאין משום לטעם א״צ הלכך ה שיטה בראש הארץ על דצריך

 לבר והא• במותה שרטוט לי׳ל תגא והאי היא תגאי ואטריגן שרטוט בהם אין ותפלין שרטוט בעיא מזוזה הא עושין, מורירין הא
 דאמר הא י פרשו מרבואתא והרבה ט. אגפין מכמה הלכתא לית ברייתא האי הלכך שרטוט, דצריך הלכה דטסיק טהלכתא

 קאטר, עורות בב׳ דידן תלמודא מ״ט דפין, בב׳ אסור א' בעור אף משמע רא דטירוש׳ אע״ג פסולה דפין בב׳ כתבו ריא׳יש
 ב׳ למימר דאיכא דסמכא דיוקא לאו ט״ט יב. סיפין לשגי ראוי מאי א', בעור ואי פסולה, סיפין לשגי דראוי כיון דאסיקגא

 שלש שתים עשאה יג דאר״יו מהא ראי׳ ודאייתי להפרידם, אפשר ביניהם שהלק כיון סיפין לב׳ ראוי מקרי גמי א׳ בעור דפין
 בעי אי ודאי שרטוט א״צ תפלין דאמר והא איירי. א' בדף דההוא ראי' לאו גטי ובזנב, כקובה יעשגה שלא בלבד כשרה ואחת

 כדאקשי הכי אי קשי׳ ואי הכתב. טן להו כתב בעי ואי יד, הכתב מן שלא גכתבין דת״וט דומי׳ שא״צ אלא להו משרטט
 איכפת דלא שגי לא דלהכי לטימר איכא טו לתפלין להו משרטט כד דטיירי לישגי שרטוט, בעיא והא עושין טורידין הא תלמודא

 שצריך כלומר יז מס״ת כ׳ כתיבה אתי׳ טז פסולה כאגרת כתבה דאטרן. טעמי מהגי כהלכתא דלא דכולה ברייתא לתרוצי לי'
 במקל, תלאה אריא״ש יט. מזווה קביעת על מברך לאחדים קבעה יח מזווה לקבוע אקב״ו מברך מזווה כדקבע כס״ת. בה לדקדק

 מונבז בית של מצוה, בו ואין סכנה כא הדלת אחורי שהגיחה או במקל תלא גמי תגי' כ, בעינן בשעריך פסולה הפתח, על פי'
 היו ולא לעיר מעיר טסבבין אלא בקבע שם דרים היו שלא הפתח, על במקל שתלאן פי׳ למזווה, זכר כן לפונדקאתיהן עושין היו

חייבין

אשכול נחל

 סעי׳ נ״ב סי׳ ב״י כדעת ב ל״ב. ענתות א אסרת. ראי׳ וער״ן חלמודא שתק הוי לא אסר דאי דשרי, הרמב״ס פסק ע״ט
 וערוך לרש״י ג כמנהגנו. נמעה וכן הלמ״ד מגג למעלה אעבא מלא דמצריך כר״י ולא ל״ב שבחנסות אטבא מלא דזהו ל״ב
 יישבו התיס׳ ל״ב, מנסות ה ערש״י. באטבעי אר״כ וגרסתנו צ״ס שבת ד יכפלו. שלא קונטרוס דפי הנוסק סדוק עץ כלי

 למעלה וכותב העמוד בראש אס והי' או עוד )ומ״ש א״ש והי׳ כותב תמתיו הגליון ועל עמוד בסוף שמע שכתוב כגון קושיתו
 סתיכות ב׳ שתפר כתוס׳ לפרש לי׳ גיסא לא ה״ט, פ״ק מגלה ו פרישה(. וע׳ כסדרן שלא דהוי כ׳ לדינא לאו ודאי שמע, פ׳

 דאי קאמר, עורות דשני כתוס׳ ס״ל ורבנו ל״ג, מנסות ז .45 דף לעינ ע׳ כתיבה לססר מהני דלא דס״ל ס׳ כדף והוי יסדו
 קושי׳ נ״א, מנסות ה עורות. ב׳ משוס פסול דעקר צ״ל וע״כ אסד, דף ועשאן פרשיות ב׳ שתפר אפשר הכא ממש, דפין שני

 דברייתא כיון אך א״ש, והי׳ הגליון על וכותב הדף בסיף שמע בה שכתוב פ' שלוקס לישב יש ודאי וכתוס' לכתסגה, דנמא ל״ק זו
ופתוס שורה ברסש הארץ על אין ובס״ת מס״ח, עושה מזוזה כולה משמע מ׳ עושין אין אלא למזוזה מצטרפין אין סמרה נא

השיטה בסיף אנא הארץ על אין ובת׳ שבלו, תפלין נמי דתני ועוד שורה, באותה מתסילה שלאסרי׳ שפרשה השורה כל לפניו
 45 דף נעיל וע׳ למזוזה כשריס תפירה ע״י עורות ב׳ נילף דלא היכא כי כהלכתא שלא לאוקמי דמהדר נ׳ ט ל״ז. ועמהרש״ל

 בגרסתם הי׳ ולא תוס׳, דיוק יב שס. מגלה יא ל״ג. מנסות כרש״י ולא ורמב״ס תוס׳ י ש״ד. הכתיבה קודס תופרן אם
רמב״ס נישב כ״מ כ״כ ע״ב ל״א יג רש״י. על תמהו למה דאלת״ה דפין, בב׳ ולא עורות בב׳ לא נכתבות אין ת״ומ בירושלמי
יש ל״ב וענ״י הדיוט נ׳ ועשהו מדבר הפטור דכל תרצו תוס׳ טו הסופר. בפי הס דרהוטין ל״ב, מנסות יד ב״ד. דחכשיר
 יליף. מהיכן ורש״י תוס׳ פליגי להכי מס"ת, ל״כ בגרסתנו יז ויתרות. בססרות דקדק שלא פי׳ שם טז בת׳. שרטוט שאסרו

 חצות על בירוש׳ דבהדי׳ ול״נ לקבוע לברך אמר ה״ג כ': י״א דף ובפרדס מ׳. חצות על ספ״ט: ברכות ובירוש׳ בבבלי, ל״נ יח
 קבע שבל״הק ואף מנסות. בירוש׳ כן שמצאו קרוב לקבוע, נוסס ורמב״ס ורי״ף ואתסנן ושאלתות שב״הג כיון מיהו עכ״ל. מ׳

 במעוהי. וקבעה ת״י ג׳, שופטים בבטנו, ויתקעה סזק, סבור פרושו בארמי אותי, קובעים אתם כי כח״ש וגזל עשק הורסתו
 לעצמו מעקה עושה רמב״ס מ״ש בש״ע הביא לא גס הביאו, דברכות פי״א רמב״ס אבל רפ״ט ש״ע זה דין נזכר לא ז׳. פססיס יט

 מעקה לעשות כתב ל״ל וק׳ המעקה על וצונו מברך מעקה עביד מזוזה ר״ה ובה״ג ח׳. עשית על נאסרים עושה ח', לעשות מברך
 ל״ב. מנסות כ כרמב״ס(. )לא על מברך במילה וכן בפססי׳ כדמסיק משמע להבא נחי ל דע דקמ״ל אפשר מזוזה. גבי כח״ש

 רמ״א לדעת אסרוניס וכ״כ כשר, בדיעבד הטור דייק פסולה אחר מדלא רואה, שאינו כיון ראשו דנוקף סכנה, בכותל שקבעה אף כא
 לפרש ים נחי ובטור שמענו, לא דלת אסורי אבל לר״ה, סמוך בטפס הנסה לענין אלא אחר נא ולענ״ד מעכב. לא שנה אם שכ׳

 אסורי על ולא לר״ה הסמוך וטפס העליון שליש לענין אלא קאי לא ימין בצד שתהא רק מעכב לא מקימות באלה שנה אם שמ״ש
 שהניסה או נסקל תלאה כסדא תני׳ ברייתא באותה פסולה, אחר ונא מצוה בו ואין סכנה בברייתא מדאמר שחדייקים ומה דלת.

 ואץ סכנה עגולה תפלתו העושה חנן כ״ד במגלה ועוד דפסולה, שמואל אחר בפרוש במקל ותלאה חצוה, נו ואין סכנה דלת א׳
 לחה תוס׳ והקשו חשתחר הבית שאין המזיקין מפני פרש״י וסכנה וד״א. בח״א כדברי מצאתי שוב מ״הת. פסול ודסי וזה מצוה, בו

 אלה בשנים אבל כן, הפסולים בכל דודאי ול״נ ראשו. נוקף אלה דבב׳ ותרצו כן הפסולים בכל דלת וססורי במקל בתנה זה פרט
 לשחור ש״ח לסנס, ולא כבסמוך כן עושין היו מונבז בית שהרי מסכנה מצלת נכון, אינו מקומה רק כשרה, דהחזוזה כיון הו״א

עשה מונבז בית אלא ל״ג ובתוספ׳ כבסחוך, נמזוזה זכר אלא כן עשה גא מ׳ ובית חזיקיף ס׳ איכא בזה דסף קח״ל להט מהגי,

 ק
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 פתח ובה בתים ב׳ שבץ מחיצה כגון א ציר הכר אחר הלך ובמזווה הפתח, חלל בתוך להניחה מצוה אריא״ש במזווה. חייבין

 זה לצד הכניסה אם יודע ואיני הימין, מן ביאתך דרך ביתך ג רבה כדאמר הכניסה בימין להניחה צריך ומווזה ב, לשניהם א׳
 מפרש וציר המזווה. עושה לה שנכנסין ימין ודרך הבית עקר הוא שבמחיצה הציר מקום ציר היכר בתר אולינן זה, לצד או

 היכר פי׳ ריצב״ג והרב ד לה אית אבקתא מלקות לענין כדאטר ומחזיקה הדלת את בו שחוגרין רצועה שהוא י״א אבקתא, בגט׳
 ה כדאמר אבקתא נקרא דבר בו להכניס חלל לו שיש מה שכל הדלת, ציר בו שמכנים המשקוף חלל אבקתא נא, הכר מלשון ציר

 הדלת, בו שמתהפך חלל מקום ו, צירה על תסוב הדלת מל׳ וציר באבקתא. ואפוקי עיולי דרגש בבויוני, ואפוקי עיולי מטה
 העמד כלומר ברישא, דשא תלי אר״נ מזוותא, לי׳ קבע לר״ג אמר ביתא בנא גלותא ריש צירין. תרתין מתרגטינן ידות שתי

 העשוי מן ולא תעשה הוי העמוד עם הטוווה תעמד ואח״כ ברישא מוחה קבעינא דאי מזווה, קביעת קודם תחלה כותל של עמודים
 אחא ורב * העשוי מן ולא לך תעשה גדילים בהו דב׳ תוט״הע שפסול מציצת ולמדנו חיובה קודם בעמוד עשויה המזווה שהרי

 והא אינו פסולה, ט נגר כמין עשאה אריא״ש ח. ציר היכר אחר הלך דבטווזה ברישא דשי לקבעי אר״ג גרסו וה״ג משבחא
 כסיכתא, דעביד הא י, טווותא עביר לא מדרשא לבי רבי דעייל פתחא והאי עשויין, נגר כמין רבי דבי טזוזתא אמר ב״י ר״יצ
 הרגל גב ובין השוק בין שמתוח עצם אסתוירא פי׳ האי ורב יב נחית ארעא עד אסתוירא ואמרינן יא, כאסתוירא דעביד הא

 בהא הגט׳ ופריך יד. כאסתוירא דעבידא וזו יג בשפוע השוק טן ויורד הרגל אצבעות עד שוק מאמצע תופס והוא טלפנים
 בפתח נכנסים הכל כלומר הוי רגיל האי מזוזה? הו״ל לב״מ ר״ה דעייל פתהא והא מזוזה עביד לא לב״מ רבי דעייל פתחא דאטר
 האי לן חזי ולא רגיל. אחר הלך במזווה דאריא״ר אחר, בפתח נכנסים העולם ורוב לדידי', רבי דעייל פתחא אבל ר״ה דעייל

 כלומר בחד, דרגיל אע״ג ל״צ ומשני פשיטא ופריך במזווה חייב פתח כל פתחי ד׳ דאי׳ אע״ג אנדרונא טו אטרינן דהא פרושא
 שחייב וכ״ש חייבין, בהם עוברי׳ לפעמים נטי והשתא לתשמיש כולם נעשים שבתחלה כיון מ״ט א׳, בפתח ליכנם רגילים דיותר

 וכיון אחר. בפתח אלא זה בפתח ליכנס הוי רגיל לא רבי אבל פתחא, בההיא הוי רגיל ר״ה ה״פ אלא ונכנס, יוצא א' אדם אם
 דפתח למשמע ליכא ומחא טז. במזוזה נתחייב לא לפעמים, רבי אלא בתוכו איש עבר ולא שם ליכנם מתחלה נעשה דלא

 לו שנכנסין ב״הטד פתח אבל לחדרו, מב"המד נטי עייל דמינה עסקינן לב״הטד מביתו היוצא בפתח דהכא במזוזה/ חייב ב״הטד
 שאין אלו יצא לו שמיוחד מי הבית לו אשר ובא ת״ל בנגעי׳ מטמאות וב״הטד ב"הכג יהיו יכול ין דתני׳ ממזוזה, פ' מר׳יה

 ואביי פ׳. וחכמים מחייב ר״ט דירה בו לו ושאין במזוזה חייב לחזן דירה בו שיש ב״הכג דתני׳ כרבנן לה וטוקי לו מיוחדים
 לאביי רבין אמר כנישתא דבי לפיתחא טטא כי מר, ניזיל לאביי אמר ולא לאביק דרבין חמריה קדמי׳ באורחא אזלי יח ורבץ
 וב״המד בה״כג מעתה אלא מזווה, בו שיש בפתח אלא מכבדין אין ר״יו אמר הכי א״ל אנא, מר לאו השתא עד לי׳ אמר טר, ניעל
 שהי׳ עצמך הגע העליון, בשליש נתנה מזוזה יט בירוש׳ דאטר והא למזוזה. הראוי בפתח אימא אלא מכבדין? אין מזוזה דליה

 זה בפתח שנכנסו ור״ה דרבי כטדרשא הי' דר״ח דטדרשא י״ל הכי, עביד חנינא דרבי מדרשא בי כתפיו, כנגד נותנה גבוה, השער
בט׳. וחייב ביתם כפתח והוי לב״המד מחדרם

 וכל טפח הקורה מן ומרחיק טפח הקרקע מן מגביה אמר הונא ורב כ, עליון שליש בתחלת להניחה מצוה שמואל אמר
 וקשרתם אמר יוסי ר׳ יהודה, ד״ר לט׳ כשר הפתח וכל טפח מקורה ומרחיק טפח מקרקע מגביה מיתיבי לט׳. כשר הפתח

 כר׳ לעולם כב כר״יו ולא כר״י דלא שמואל אלא ,יהודה כר' ר״ה בשלטא בגובה, כתיבה אף כא בגובה קשירה טה וכהבתם
 נותנה כה בירוש׳ ודאטר כד עטו דנמוקו וכר״יו כשמואל דהלכה לן וחזי כג להרחקה דקאמר עליון שליש בתהלת ומאי יוסי,
 יוסי ר׳ דפליג אשכחן לא הקורה מן טפח בהרחקת מיהו כו. דידן בתלטודא אתמר לא הרבה! הפתח גובה אם כתפיו כנגד

אר״י
אשכול נחל

 בית ולכל בתיס ב׳ בין חסיצה ב ל״ג. מנסות א חזיקין. מפני דמהני לטעות שלא כדי כן פרש דש״ס ש״מ למזוזה, זכר ולא כן,
 ימין דרך המזוזות וטושין שביניהם פחס לטנין ציר בהפר משגיסין אין השני, ולא לר״ה כתות א׳ בית רק דאס לר״ה, פתוס פתה

 והי ביאה לסשוב הי ידיטנן ולא ופתס, מסיצה וביניהם לר״ה פתס להם יש שניהם כאן אבל אסרוניס, ועי׳ לבית מר״ה הנכנס סל
 דרך והייני המזוזה, נותנים בו שנכנסין ימין ודרך בית סשוב בו שהסור צד אוחו בו סובב הדלת שציר שבסך סור אסר הולכין יציאה,

 ראשי מכניס בזיוני נ״ו, נדרים ה כ״ג. חכות ד ל״ד. שם ג הכניסה. בימין מזוזה ועושה לתוכו נפתס שהדלת בית לאותו ימין
 משלי ו העצים• בתוך אותן וקושרין עצים של בנקבים המשיסות ראשי מכניס איקתא בזה, זה אותן וקושרין בארוכות החשיסוח

 שיקבע אמר והוא ברישא, )עמודי׳( סיפי קבע הול״ל כפרש״י דאי תוס׳ כמ״ש טעמייהו עקב, שאלהות ח פרש״י. כך ז כ״ו.
 דחצוה פ; בכותל כיתד כנגר, בסף תסבה ט מ׳. לקבוע הדלת ציר בהיכר ותלי׳ בתי תרי בין פתסא דהוי פי׳ לכך ברישא, הדלת

 פ׳, בעומק ראשו עד התקוע כיתד נגר סיכתא יא שספר. מראשון והקושי׳ ספר, אלו דברי' ב׳ י הסף. על באורך לחתה
 ולא ורמב״ם, כרש״י הסף לאורך ארכה הסף על בזקיפה מסוברת שמזוזה היינו והרגל, השוק סבור עצם הוא כשרה, כאסתוירא

 כעמוד היורד שבשוק עצם על קאי ששס בזקיפה להניסה ראי' משם ק״ג, יבמות יב הסף. לרוסב בארכה שכובה שצריכה כר״ת
 כ׳ לקמן אבל דרש״י ב׳ כלשון זקופה וסציה שכובה סציה בערוך וכן יד ובאלכסון. בשפוע שיניסנו כרמ״א משמע יגן הרגל. עד

 י״א. יומא תום׳ פרשו וכרבנו דחגלה, פ״ד יט מ״ז. ברכות יח י״א. יומא יו רמב״ס. כדעת טו ל״ד. דף טו לזוקפה. המנהג
 סמוך דלר"יו כב ויד. ראש בגובה תפלין כא יניסה. עליון שליש ולכשיכנס פתס שלישי ב׳ למעלה מלמטה מודד ל״ג מנסות כ

 למעלה להניסה דיוכל כר״יו ולעולם הקורה מן ירסיקה לא משליש יותר פרש״י כג .למעלה ממטה העליון שליש בתסלת ולא לתקרה
 ל״ג. וחום׳ ורש״י משליש" יוחר שלמעלה מקורה ירסיקנה ״שלא להרחקה בגמ׳: נוססנו לפי מטון זה ופרוש העליון, משליש

 שכתפיו אף ומשמע מכתפיו, למעלה יניסנה לא גבוה השער שאס זה דין הביא הש״ך כו פ״ד. חגלה כה ח״ו. י״ד, ערובין כד
להדי׳ כתבו וחוס׳ עליון בשליש מניס׳ סתמו אלא חייתי, לא ושאלתוח ה״ג ור״אש ורחב״ס הרי״ף ותמהני עליון. לשליש מגיעים לא

כרבנו 10*
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 א. והזרוע הראש בסוף להניחם ואסור בגובה/ אלא מניחם והיד הראש בסוף לא גופיהו ת׳ גובה, דבעינן מתפלץ דסייעתי׳ אר״י,

 ליטא ד, פסולה מטפח לפנים נתנה בירוש׳ וכן ג דקניא גובתא להחזיק כדי אלא בפתח חוקק ואינו ב פסולה טפח לה העמיק
 דהוי ו הדלת שאחורי בפתח האי תניא כי אחרת, מזוזה צריך טפח שם יש אם ה מלבן עלי׳ שטלה או בפצים הניחה מסייע
ואח״ב בקנים הכניסה אבל תחלה הקנים להעמיד וצריך ומניחה, שפופרת חותך ז קנים של מלבן לה העמיד תנא א׳. כפתח

הרשות שהחיינו לברך בעי ואי ח, מברך אינו כתיבה בשעת אבל מברך המותח קביעת בשעת תוט״הע. משום פ׳ הקנים העמיד
יא כבימים בלילות נוהגת מזוזה — י. לברוכי ל״צ תו שקובעה בשעה שברך וכיון היא חובה מ׳ לקבוע ברכת אבל ט בידו
להו קרי השטים שרואין מפני וי״א תקרה, עליהם שאין שממה, מל׳ דטפרש אית מטוווה, פטורין יב שימאי פתחי הני רבא אמר

 שעושין פתחים דרך שכן תקרה פי׳ שקפי שקפי לי׳ דלית אמר וחד תקרה לי׳ דלית אמר חד יוסי ואבא ר״ח ופליגי יג שמאי
 ראי׳ ויש יד הדלת ציר בו שטכניסין נקב שבו לוח עץ שקפי פי׳ הגאון אבל וגשמים, חמה מפני תחתיהם להגן עליהם תקרה
 יתפרש ושיטאי שקפי. לי׳ דלית מנה ולא מקורה שאינו שער טר ממותה שפטורין שערים בששה שמנה תקרה, לי׳ דלית לט״ד

 אכסדרא, שער, בית טיתיבי פצימין. לה שיש אע״ג ממותה פ׳ 1י פתוחה אכסדרא טן. אשמאי וקן כמו כלו׳ לו שאין נטי
 אכסדרא, מיני ג׳ נמצא כ. רוטיתא באכסדרא הוא? מעלי׳ חדר רב דבי יט רב דבי באכסדרא הב״ע יה, בט׳ חייבות ומרפסת
 ברוחב שפתוחה מט׳ ופטורה מפולש ד׳ רוח מסוכך, אינו צפון שרוח לאכסדרא דומה העולם כא אמרו עלי׳ סתם אכסדרא

 כלל מפולשת היתה שלא וי״א כבית, שג׳ עד רחבים פציטין לו שיש מעלי׳ חדר רב דבי ואכסדרא פצימין, לה שיש אע״פי הבית
 כב ובתוספתא הבית, מן לפנים אכסדרא ונקראת לה; הי׳ כותלי׳ ד׳ וי״א בית. אותה קורץ הי׳ לא ביותר עצורה שהיתה ולפי

 כד השותפין כפ׳ שרירא רב וכ״פ ומוציא/ ומכניס בחצר אמות ד׳ לה נותנים כג שגופפת בוטן מביתו לפנים אכסדרא לו שיש טי
 לחזוק שאינן פציטין לה שיש רוטיתא, ואכסדרא במזווה. חייב ודאי טגבהו, וקצר מצדדיו צר שפתחו חדר שהי׳ רב דבי אכסדרא

 התקרה
אשכול נחל

 ואס עליון, בשליש דוקא לעולם ירושל׳ שכונת )ואפשר פסול משליש למעה ש״מ הביאו, לא ש״ע וגס ירוש׳ על מולק שלנו ש״ס כרבנו
 כל שמדינא אף עליון, משליש א׳ מטפס גבוה ינימנה לא העליון משליש התמחון לטפה מגיעיס וכתפיו טפמיס מ׳ העליון שליש
 מרמב״ס דמשמע כ׳ וב״ח וב״י עינו( שלטה דלא אמה מכ׳ למעלה העליון שליש אס שכונתו נמי ואפשר כשר, עליון שליש גובה

 דמודה לקורה סמוך טפס ינימה שלא כדי ש״ע, תמלת שמואל אמר להרמקה ס״ל שרמב״ס כ׳ ונק״הכ ע׳, משליש למטה דפסול
 וע״ד ממציו למטה מכשיר דלא היינו בגובה כ׳ אף ר״יו שאמר דמה לדמוק צריכין )ולדבריו כשר נמי מש״ע למטה אבל דפסול, ר״יו
 למטה הניס אס לכתיב לרמב״ס הי׳ דא״כ ול״נ, משליש( למטה כתפיו כנגד מכשיר ושפיר דילן אש״ס ל״פ דירוש׳ לומר נוכל זה

 טפס עד כשר למענה הניס אס שפרש כמו טפס(, קרקע מן מגביה יהודה ר׳ שטת למעט )כדי כשר למטה היכן ועד כשר משליש
 למשקוף. סמוך שמתיר כרא״ש ודלא ר״הס וכ״כ א ר״הפ. כדעת פ׳ ולמטה דוקא בש״ע מנית מ״ש ודאי אלא לקורה, ס׳
 ב״מ המזוזה בה שמנית קנה של שפופרת ג מזוזות. על דבעינן פ׳ המזוזה בו ונתן בעמוד טפת תיר העמיק ל״ג מנתות ב

 ועי״כ המזוזה על אבן הוסיף המזוזה שנתן אתר או בסף העמיקה ה קה״ע. של ספקו בזה נפשט דמגלה, ספ״ד ד ק״ב.
במערב וא׳ דרוס בצד א׳ לו מתוברין פתתיס וב׳ מערבית דרומית במקצוע פציס שיש כגון פרש״י ר טפת. בעומק המזוזה
למערב אתרת מזוזה צריך לפתת פתת בין המבדיל בסף טפת עובי יש אס הדלת, אחורי למערב פתות הוי בדרום סגור וכשדלת

סף של עוביו את רבה והמלבן הצדדים משני לפצים מלבן כשחלה וכן פחת, באותו כמונת הוי לאו ואס בחללו, המזוזה שאין הואיל
לחו מזוזה דלגביה מערב לצד פחת בזה יתקן האיך מזוזה, הנכנס בימין בדרום עושה אס וקשה לפתת. פחת בין טפת שיש עד

 ממערב מר״ה כניסתו דרך א׳ ב״ס, ע״י להמשיל ואפשר .עטו״ז מערב פחת מימין טפתיס כמה רתוק המזוזה וע״כ הכניסה, בימין
 צ״ק בעל כפרוש נ׳ א׳ כפחת דהוי רבנו מדסייס אבל בימין. המזוזה אלו פחתיס ולב׳ אתד סף להס ויש לדרוס מצפון וא׳ למזרת
 .לדרוס ממערב בשפוע שהולך נתשב א׳ כפחת אלא טפת שאינו כיון באמצע פציס אין כאלו והוי עקר הוא מערב דפתת דמזוזה

 שם לדור בבית כשנכנס י כ״ת• וסי׳ כאן עש״ך ט מ״ב. מנתות ח למזוזה. מקום בו לתקוק שיכול עץ סף לו שאין ז
 לברך יוכל שעדיין עשיה בשעת מברך לא ציצת לאפוקי מזוזה( בו שיש בבית לדור כשנכנס הברכה שעקר שכ׳ י״ט סי׳ כמג״א )דלא

 כשבא הכא אבל עטוף, קודם ועכ״פ ע״ב צ׳ יבמות חוס׳ כמ״ש עטוף אתר עד מתייב דאינו לעשייתן עובר דהוי עטוף בשעת
 תדש בית הגאון: בשס לקמן הביא וכך קביעתה בשעת לברך התקינו לכן המצוה תלה כבר עצמו שמעכב רגע באותו לדור לבית

 שמאי מדפרש יג ל״ג. מנתות יב מגלה. סיף ירוש׳ ל״ד, קדושין כ׳ ברכות יא בו. לדור שקבעו כיון במזוזה תייב שגמרו כיון
 דלית יד דרש״י. ב׳ כפי׳ הבית אי מקורה אינו השער אי דפניגי אלא מקירה שאינו מודי כ״ע דס״ל מכלל הפלוגתא, שהביא קודס

 למ״ר א״כ תקרה והיינו משקוף שקפי לפרוש אבל י״א, יומא טו תומה. כשיני בולטים שאבנים ועתוס׳ רש״י של כפ״א מזוזות לי׳
 אינו בית אבל בכך דרכו תצר תרץ וב״י מקורה. אינו ותצר תייבין תצר שערי קחני תוס׳ ק׳ קשי׳ הבית על קאי חקרה לו אין

 פטור. מזוזות תסר נמי ס״ל תקרה ל״ל מ״ד פוסקי׳ וכ׳ מקורה, והוא לו פתות הבית נמי בתצר ועוד לדירה, ר׳ אין מקורה
 פי׳ קרתא, ברתא אשימא מאי אשימא את עשו תמת אנשי ס״ג סנהדרין דאי׳ הערוך כ׳ ריק? פרושו דהתס ומנ״ל ל״ב קדושין טן

 דפנות ג׳ לה יש אכסדרא בגמ; ליתא פחותה ין נבזה. איש יון בל׳ ואשמאי מצמר, ריק שהוא מפני אשימא ונקרא תייש, ברתא
 חקרה לתזק אלא אינס צדדים שבשני שעמודי׳ פטורה ומ״מ רביעית ברות עמודים פצימין וגס עלי׳ תקרה ויש ד׳ ברות דופן ואין

 מסובבת שבתצר עלי׳ לפני עשויות כסילס מדרגות מרפסת הבית, לשומר התצר פער בצד פעושין קטן בית שער בית יה שעלי׳.
 תלונות עשויה כ לסכך. מגיע שאין אלא דופן ד׳ ברות שגס יט לתצר. סולס דרך בפחת ממנו ויורדין עוליס עליה ובני במתיצות

 מסובבת אינו צ׳ רות כ״ה ב״ב בא .א׳ אמה שעור קטנים פצימין ד׳ ברות שיש פי׳ וערוך רש״י. ד׳ ברות וכן הצדדים מכל תלונות
ע״ב. י״א ב״ב כד מגופפין. החיצונים שנים צ״ג ערובין ומחוברת, מסוגרת כג פ״ק. ב״ב כב מסובב. כאן וצ״ל מחיצה לה כאין

 זה
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 וטדחזינן .כג
דר״יש

 ובית חייבת. וו נם אדם, בני עליהם וסומכין א חלונות חלונות ועשויין אמות ב׳ אלא גבוה ואין ד׳ ברוח כותל לה ויש התקרה
 ובגשמים חח׳ מפני בחמה בו ויושבץ משאם שם מפרקין חצר ובעלי לעמוד תקרה יש השער פתח שעל כגון בט׳ דחייב שער
 העלי׳ פתח לפני עמודים על עומדת חלולה תקרה העלי׳ ולפני בעלי/ ודרים מרובים בתים לה שיש חצר כגון *מרפסת ב. מ״ג

 דיורים כמה שיש כגון אמות ד אלא לה אין ד ואמרו ג למרפסת פתחים וה׳ ד׳ ולפעמים אלי/ לעלות מעלות שם ויש לתשמיש
 מ! מס,ה וכמו כדרך, ברגלים ונרפס נדרס מעבר מקום והוא . . ו רפסה ה נרפש מעין ל׳ מרפסת המרפסת. אל שפתחם

 מזוזות, בשתי חייב שער לבית פתוחים ובתים לחצר פתוח שער בית פי׳ ארויקי בי ז. והחרימוה ערמים כמו סלוה אבירי, כל סלה
 ששוכבין קטן חדר פי׳ ולקטונית, לגנה הפתוח שער בית לחצר. שער מבית היוצא בפתח וגם לבית שער מבית שנכנס במקום

 רב מזוזה. וא״צ ח דגנה שער כבית גרסי ואית כאויר, נדון וחכ״א שער, לבית גם מזווה וצריך כקטונית, נדון אומר ר״יו מ,
 אמרי ור״י ורבה קטונית, עקר ומ״ם גנה, עקר מ״ס י, לגנה מבית כ״פ ט, דחייב ל״פ כ״ע לבית מגנה תרויהו אמרי ושמואל

 ושמואל כרב והלכתא קטונית, עקר וט״ס גנה עקר ט״ס יא, לבית מגנה כ״פ עקר, גנה דביאת דפטור, ל״פ כ״ע לגנה מנית
 ולגנה, לגג פתוח פתח יג בירוש׳ יב. פ׳ פטור למקום חייב חיוב למקום שער בית וכל כחכמים הלכה וחכמים ור״י לחומרא,

חייב א׳ פתח לו יש יד לעליה הבית מן הפתוח לול הוא. דירה מקום דלאו לשוק כפתוח וחכ״א לחיל, כפתוח הוא אומר ריב״י
טו. בחד אלא רגיל דלא אע״ג חייב, ופתח פתח כל פתחי וה' ד׳ לי׳ דאי׳ אנדרונא והאי בב״ט. חייבת פתחים ב׳ א׳, במזווה
 יה מדי רב ין. פ*שנו כבר עדי מזוזותיו, הן בית כותלי פי׳ פציטין, עדי פצימין, לי׳ דלית אע״ג בט׳ חייב טז דקרנא פתחא
׳ משמא מימין, ר״ט דאמר איטר כ כר״ט כמאן א״ל יט משמאל מזוזה ועביד פצים חד אלא דליכא חזי שמואל מר לבי אקלע

ויקב א׳ ארון הכהן יהוידע ויקח מהכא א״נ ברישא, עקר דימינא רגלא אינש עקר דכי מימין, ביאתך דרך ביתך דתני׳ אמר, מי
 וחכמים דר׳'מ, בט׳ חייב א׳ פצים אלא לו שאין בית דתני׳ ר״ט, מאי ה', בית איש בבא בימין המזבח אצל אותו ויתן בדלתו חור

 רבוי הוי מזוזות כ׳ נמי ב׳ ובפ׳ שתים מזוזות מעוט מזוזות כב תני׳ שתים. פ מזזות דרבנן מ״ט כא כ׳ מזות דר״ט מ״ט פוטרין,
על אומר הוא הרי רע״א ר״יש, דברי חייב א׳ אלא לו אין אפי׳ פי׳ א׳, למזווה הכתוב מעטו למעט אלא רא"ר ואין רבוי אחר

 שתים הל לכך שיפרט ער א׳ אלא אינו מזוזות של כ״ט אב בנה זה שת/ מת״ל המזוזות, שתי ועל המשקוף

אשכול נחל
 אכסדרא סער בית י״א מיומא הקשו והחום׳ דירה, קצת והוי רש״י כמ״ש קטן כבית והוא ב שהבאתי. פרושי׳ מב׳ מורכב זה א

 שבעלי׳ בית לכל ג .79 דף כמ״ש לבית פתוח איירי הכא ורמב״ס כרי״ף רבנו דעת אבל ס׳. מדרבנן ותרצו מ״המ פטור ומרפסת
 בית לכל שאין י״א ב״ב ד מלמטה. המרפסת בפחת פוגעין להצר סילס דרך במרפסת וכשיורדין המרפסת. אל פתוה פתה
 מפחהה מרפסת של מעלות דרך הולכין שכולס כיון בלבד למטה המרפסת לפתה ד״א נותנים אלא בהצר אמות ד׳ שבעלי׳ ובית

 ולבתיס להצר פתוה שער דביח ח נ׳. ירמי׳ א׳ איכה ז ז׳. דניאל רפסה, ברגלה ושארא ומלשון צ״ל ר כ״ה. משלי ה למצר.
 היכר אפי׳ יא בגנה. ציר שהיפר י צירה. על הדלת סובב׳ שס בבית ציר היכר אס פרש״י ט מזוזה. דצריך לעיל אמרנו

 כר״י. להומרא עצמה בפלוגחא לאוריי ולהימרא מדהוסיף ס״ל ר״הפ אבל ור״י, רבה נגד היינו ולהומרא ומ״ש יב בבית. ציר
 ל״ד מנהוח יד .פ״ה סנה׳ בשבוי״ט, סנה׳ שיושבין דירה מקום להיל, כפתוה דינו ובגנה בגג ציר דהיכר אע״ג פי׳ מגלה סוף יג

 מעלי׳ אדם ירד שלא כדי במחיציח ופתה למטה עד מחיצות ד׳ המעלית וסביב במעלות הבית מן לה עולין עלי׳, באמצע ארובה
 ופתה בעלי׳ פחה לפעמים לעלי׳ יש וא״כ ופתה, הארובה סביב מהיצות למעלה עלי׳ בני עושין וכן בעליס, ברשות אלא לבית

 פחה אלא וא״צ חשמישן נתמעט דעתה אע״ג זה, בהדר משתמשים הרבה שאנשים הפתחים לכל הוצרכו מההלה פי׳ טו בבית.
 ט״ס מע״מ וכ׳ ר״פ בנוסהנו יח .44 דף ה״א יז .מזוזוחיו הן בית כותלי וראשי הבית זוית בקרן הפחה טז ערש״י. א׳

 ל״ג. מנהו׳ דרב, משמי׳ ב״פ כ״ז וע״ז ע״א, קדושין רב של תלמידו סבא ר״פ הוא אולי אומר ואני שמואל. בימי הי׳ לא דר״פ
הבית סיגר הי' דבלילה כונחו בו, שסיגר סף אלא רש״י ומסיים פציס הי׳ לא הבית ובימין משמאל, הבית זויח אצל הי׳ הפחה יט

ליחא( שלנו )ברי״ף רי״ף ג׳ שזה העיד מרדכי אבל בנוסהנר אינו ר״מ של זה טעס כא לקמן. כ מהזיקו. והסף גדול דף ע״י
דמשמע בחרייחא דמלא והא קדמייחא מה״ו דרש דר״מ ונ׳ בחרייתא, ו׳ מלא דשמע מזזות ספרינו הסר,'ובכל מזזת דלר״מ ומשמע

דר״יש דמוכה דחני׳ דר״ה מ״ט בנוסהנו כב .75 דף לעיל וכ״כ דעלמא שעריס בשעריך נמי דכ׳ קמי דעלמא אמזוזות שניס
 מרי רב אמר למה קשה לפ״ז כר״מ, וטור ר״אש פסקו ולכך הכי, עביד נמי שמואל ומר הייב א׳ פציס אפי׳ ס״ל כר״מ ור״ע
 מד״א אלא דר״מ מדין דברו לא ור״ע ר״יש דס״ל כר״מ הרמב״ם פסק לא מה״ט וני מיני׳. דקשישי ור״ע כר״יש הונ״ל כר״מ כמאן

להניח צריך כאין אכחב אלא א׳, אפציס קיימי לא ור״ע דר״יש וס״ל אמרנו( כבר דר״מ )וטעמא תני׳ כרבנו אלא דתני׳, גרס ולא
דעת שכן הגז״ל אאמ״ו וכ״כ פציס, ב׳ יש אס אלא מחייב דלא מודי אבל ריב״א, בשס לעיל כמ״ש שנים על ולא א׳ אפציס אלא

קמ״ל דברייחא ס״ל ואי וכו׳ אימר ר״ע ר״יש דברי וכו׳ אני שומע מזוזות דחני׳ ובימין בשמאל המזוזה להניח צריך אין שכ׳ סמ״ג
מזוזה על אלא ב׳ צריך שאין איירי המזוזה מכתב דברייתא ס״ל א״ו מזוזות! ב׳ פציס לב׳ די״ל לדינו ראי׳ אין חייב, נמי א׳ דפציס

 רחמנא ומעטו למעט, אלא רבוי אחר רבוי אין ר״יש אמר מאי דא״כ א׳, פציס לפטור דמיירי בגמ׳ כפרש״י דאא״ל בא״ת וכ״כ א׳.
 א׳ פציס ממעט מזוזות הגמ׳: ל׳ להיות צריך הי׳ כך לפרש״י הול״ל: )ויותר לחייב א׳ פכיס מרבה הוא הלא אדרבה א', למזוזה

 דברו, מזוזה מכתב ודאי אלא בצ״ק( פרש״י על חמה וכך א׳, פצים לרבות אלא מ׳ אחר מעוט אין א׳, פציס ממעט מזוזות והדר
 כפרש״י ס״ל רבנו אבל די. ה׳ דבכחב למעט, אלא ארא"ר הוי כ׳ ומדהדר ספריס ב' לקבוע דצריך שמעינן מזוזות על תורה מדל
 ללמוד אב בנין זה ידו שחי אהרן וסמך צ״ג מנחית וקשה כג בסמוך. דבריו ע׳ חייב א׳ פציס ס״ל שמואל ומר ור״ע ור״יש דר״מ
 שתי כתיב דהחס ונ״ל שחי? שיפרט עד א׳ אלא אינו ידו וכמ״ש אב בנין ידו שתי ה״נ ונימא במשמע, שתיס ידו שנ׳ כ״מ ממנו
 באהרן דוקא דאי במשמע, שתיס מ״מ ידו נמי הקרי אפי׳ ידו דכ׳ מקוס כל להורות ודאי שחי, אצלו ול יחיד לשון חסר ידו

 צריד
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 ונאמר כתיבה כאן נאמר אבנים על יכתבנה יכול וכתבתם ת״ר ... א הכי עביר נטי שמואל ומר קייטי כר״ט נמי ור״ע דר"יש
 אינה כ׳ דהאי תבא, דכי האבנים על מוכתבת גז״ש ילפינן ולא בספר, כאן אף בספר להלן מה ב . . כ' בס״ת כלומר כ', להלן

 ג בדיו הספר על כ׳ ואני יאאה״ה מפיו ברוך להן ויאמר להלן וכמ״ש הנ״ל, מס לדורות הנוהגת כ׳ דנין להכי לדורות, נוהגת
 הכי אי ד מזוזות על והדר וכתבתם קרא אמר כ'? כתיבה נילף אמרת ואת כתוב מזוזות על אמר רחמנא אשי לרב ר״א אמר
 הכסא בית אבל בט׳, חייב פצימין לו שיש פתח לגאון: פסקא אסיפא. וליקבעה אאבנא ליכתב הו״א גז״ש לאו אי ל״ל, גו"ש
 להניחה ומצור, בט׳, חייב לעליה בית בין פתוח ולול ה פטור דירה זה שאין ד״א על אמות ד׳ בו שאין בית וכן הטנופת מפני

 מגוי בית השוכר כ': תו ... ו לן אתברר לא פצימין לו שיש וט"ש הפתח. ומימין לר"ה הסמוך בטפח עליון שליש בתחלת
 שישראל יטלנה, כשיוצא אלא נכרי, של בביתו מ׳ להניח לישראל ואסור ח הוא הדר חובת ומזוזה ז בירוש׳ כדאי׳ בט' חייב
 מזווה ומכ״ש ר ציציותיו שיתיר עד לנכרי מצויצת טלית למכור רשאי אדם אין ציצת לענין שנינו שכך ט הנכרי ׳־לא בט׳ חייב

 בית המשכיר יב שנינו בהדי׳ אבל יא אתא דאסור טעמא לברורי מציצת הגאון דאייתי דראיה לן וחזי ע״כ. חמורה קדושה שהיא
 לסתור? מעשה ובניו, אשתו וקבר שנטלה בא׳ מעשה ויצא. נוטלה ובגוי יטלנה, לא יוצא וכשהוא מ', לעשות השוכר על לחברו
 דכשאינן חברו, של בניו לשמור חשש לא הוא כ״ט, מדה אותו ומענישין אחריו, לדור בא וישראל נוטלה אס כלומר קאי, ארישא

 רב וכ״כ ויוצא נוטלה אחר במקום מ׳ לאותה היוצא יצטרך אם הגאון וכ׳ בדידי׳. לי׳ מענישין להכי מתים, מ' ע״י משומרין
 וטקבעה פתחא האי מן למשקל דבעי היכא אבל אחרינא, בפתחא בשעתא מ׳ קבע דלא היכא למשקל דאסור הנ״ט יג אחא

 מצוה למעבד אדעתי׳ דשקל כיון שרי, אחרינא בגליטא בשעתא לה ורמי גלימא מהאי תכלתא דשקל היכא וכן אחרינא בפתחא
צריכה שאינה אע״ג מחברו, דמים ליתן דמותר דאטרי ואיכא לב׳. מבגד ציצת דמתירין יד כשמואל דקיי״לן בזיון ליכא בהא

לו

אשכול נחל

 כיון א׳, לולא שאינו ידו וקרינן דכחיב היכלו ידיענן וממילא שכיס, רבים דמעיט שחי צריך ולא ידיו למכתב הו״ל ידיו, סתי צריך
 )ומה קאי ידיו אשתי כמי יחיד ל׳ ידו כל להורות מלא, קרינן ואעפ״כ חסר וכ׳ ידו אצל שחי כ׳ להכי ודאי אלא יחיד, ל׳ שהוא

 יחיד(. ל׳ דהול״ל רבוי נמי בשמע דמזוזות הבנתי, לא רבוי חד אלא הוי דלא א״ר רבוי אין דר״יש למוד על פ״ט שס התיס׳ שתמהו
 קרא דמהאי פרש״י ג .72 דך עמ״ש ספר, על הזאת התורה א״מ לו וכתב ב הר״אם. וכ״כ כר״מ הלכה אלמא צ״ל א

לקוחה זו שברייתא העקר אבל ה״ט. דמגלה פ״ק כירוש׳ הלמ״מ בסת״ס דיו דתפלין פ״א לרמב״ס אבל דיו, דצריך נפקא
ועד דיו, צריך בס׳ הכותב ראינו מברוך בדיו, הספר על כ׳ ואני שג׳ לדבר זכר לדבר ראי׳ שאין אע״פ הנוסח ושס מספרי
רש״י ד וש״ד(. ע״א יומא יחזקאל גבי )כדאי׳ אקרא ואסמכה ב׳ ואחא מהלמ״מ, גמירי גמרא אלא גמרי מאן ברוך דאחא
הו״א דאל״ה בספר שיכחב גז״ש דצריך מסייס: מאי וקשה תמה כ׳ אין אבניס על ופר״שי תמה כ׳ וכתבתם גרסי וחוס׳

 דצריך מוכח לא מקרא השיב אשי דר׳ א״ש, רבנו ולג׳ תמה? כ׳ הוי לא אבניס על אמרח דהא חמה, כ׳ דהוי אבנים על שיחקק
 על גס לפרש דאיכא משוס ומשני גז״ש, ל״ל הפרוש נראה כך אס ופריך ע״מ, והדר וכתבתם דפרושו האבנים על דוקא לכתוב
 די״ל לפרס״י, הכרח אין חמה כ׳ וכתבתם ג׳ אי אך נ״ל מיהו תמה(. כ' אין אבנים שעל ס״ד שוס הוי )ולא אבנים על שיכחב

 דרשות לסדר הגמ׳ דרך שכן ק״ג, שבת דברייחא לישנא משיגרא נקטה ובחנם חמה, כתיבה מ׳ מידי דייק לא ור״א שפרשנו כמו
 צ״ט שבח חוס׳ וע׳ לזה ראיות 98 דך אברהם בריח בספרי כמ״ש ההוא במקום שייכות להן שאין אך שהביאו בכ״מ הכתוב
 דלא ברייתא מייתי ע״ב סוך ס״ג וחולין שם לקושיחו שייך ולא היא תנאי ע״ב פ״ז יומא ועי׳ מ׳, בשאר שנשנה מה אג״א דמייתי

 כ׳ ג׳ רש״י ח״ל הקומץ ס״פ במרדכי אמת, ר׳ שנוסח מצאתי שוב בחולין. נמי מייחי לה, צריך דבע״ז משוס אלא לקושיחו צריך
 ג׳. סוכה י״א יומא ה מזוזות. על והדר כ׳ וכתבתם, א״ק גרסי: ור״ג ר״ת להכי אפשר, ודאי לר״ת וק׳ א״א, אבנים ועל תמה

 בית המשכיר ק״ב ״מ3 מבבלי ראי׳ אייתי לא מגלה, סיך ז לעיל. כמ״ש כר״מ חייב נמי א׳ או כרבנן ב׳ דבעינן ס״ל אי צ״ל ו
 חייב? מנכרי שוכר ש״מ מנכרי, שוכרו אס וטור רמב״ן ופי' יטלנה, כשיוצא ובנכרי יטלנה, לא וכשיוצא מ׳, לעשות השוכר על לחברו

 דס״ל מ״ד מנרות לחוס׳ כן צ״ל וע״כ הוא. ישראל הבית בעל לעולס אבל נכרי, הוא לדור אחריו הבא אס ובנכרי, הפרוש די״ל
 יום ל׳ לאחר מדרבנן חייב מישראל השוכר מה״ט פוסק בהג״מיי( )הובא ור״י יום ל׳ לאחר אפי׳ מ״הת פטור אחרים של בית
 דאמר והא ל׳, לאחר אפי׳ פטור השוכרו לי׳ אי׳ דקלא למיטעי אתי לא כותי בבית אבל הוא, שלו יאמרו שלא שאולה בטלית כמו
 נוטלה ובנכרי אמרינן בב״מ וקשה מכוחי. השוכר ישראל ליחייב לא אבל ממנו, שוכר כשכוחי ישראל לפטור היינו הדר, חובת מ׳

 פרושו ובנכרי ישראל, של אלא נכרי של שהבית לא ובנכרי מפרש וע״כ ש״נ? ביחו דהוי הטור בו כסדר אפי׳ פשיטא יוצא, כשהוא
 מנחית י נמי. ולהגאון בזיון מ׳ בה ינהג שמא טעם כ׳ בירוש׳ המפרש ט כ״א. ע״ז ק״א ב״מ ה בתוכו. לדור בא נכרי אס
 דנקט וצ״ל תתחתן, לא משוס ועברין ליה ומבעלה הוא דישראל סבירא ישראלית זונה דלמא פרס״י זונה משוס מ״ט ואמרינן מ״ג

 ע״ז בגמ׳ גס וכצ״ל בזנות אך תקח ולא באישות, אלא שייך לא תתחתן דלא דקרא, סיפא שהוא חקח לא על וסמך דקרא רישא
 דס״ל לרמב״ס אבל ט״ז, בא״הע הב״ח כמ״ש וסיעתי׳ לטור תקח, דלא אלאו עבר אימות מז׳ הגוי אס ודוקא שס, חוס׳ כמ״ש ל״ו

הבא נכרי דאוריי׳ שם בע״ז )ומ״ש דרבנן נשג״ז אלא ליכא אומות בז׳ אפי׳ בזנות אבל אישות׳ דרך ודוקא האומות בכל דקרא כר״ש
ס״ח שס וערש״י עשה אסור כ׳ ע״ה ובקדושין שם, של מב״מד קדומה גזרה אלא ממש דאו׳ לאו דיבמוח ספ״ק חוס׳ כ׳ עב״י
? ז״א ליכא סנחריב מזמן הקיי״לן וקשה אומוח, בז׳ לטור אלא לאו, זנוח בבעילת אין לטור בין לרמב״ם בין סוך סוך נולד( שבעברה ע״ב
ואחי לי נתן ישראל אומרת והיא אתנן לה נתן דלמא פרש״י ועוד דרבנן. נשג״ז אלא דוקא לאי תתחתן לא רש״י מ״ש צ״ל ע״כ

 שאלתית יג ק״א. ב״מ יב שלפניך. באות כמ״ש יא הוא. ישראל שסבי בדרך ישראל עמו יתלוה שמה בגמ׳ טעם ועוד למחשדי׳,
 מיד מזיק וכשנוטלו שאב״מ בבית באין שמויקין לפי דאסיר שמואל מודה במזוזה כ׳ תיס׳ אבל כ״ב, שבת מ״א מנחות יד שלח.
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 ולא א׳ בבית לקבעה מצוה הספרים בין שנמצאת מוווה הגאון כ׳ עוד א. ויוצא נוטלה לו דמים יהיב דלא כמה וכל לו
 בו הדר בבית יקבעם בחצרו שהיו הט׳ ועקר לנכרי חצרו ששכר וישראל . . ב ובמופת ת׳ ברצועו׳ כט״ש מקדושתה להורידה

 ביה למיצר אסור ת׳ בי׳ וצר תפלין למיצר דאומני' סודר ד כדאמרינן הוא דתפלין מפות בענין וט״ש ג. אותן לחדש וא״צ
 כ׳ עוד ביה. למיצרינהו דהוא כל אפי׳ סודר לחו עביד דבעי ומאן טפח, כליין שהוא כלי להו עביד . . ה דבעי דמאן פשיטי,
 של ציר בו להכניס בסף שנוקבין במקום הוא ציר והיכר ו, ס״ת כמו ולהעמידה לזוקפה שמנהג פסולה, נגר כמין עשאה הגאון
 באותו בין מ׳ צריך לבית שפתוח ואוצר מכולם, יותר בא׳ שרגיל אע״ג פ״ופ לכל ט׳ צריך פתחים ד׳ או ג׳ לו שיש ובית דלת,
 הייבין כולן ושטן יין ואוצרות ומתבן ולולין ורפת ועיירות מדינות ש' א׳ בתים שערי אחד ז דתני׳ לו שיש פתח כל ובין פתח
 ט בט׳ חייב מיד שגמרו כיון חדש בית ה וקטנים גדולים ונשים באנשים נוהגת מזוזה פסולה. משורטטת שאינה מזוזה בט׳.
 ש׳ אחד יא בשעריך ת״ר ע״כ. המלחמה מעורכי עליו חוזר ואין י המעקה ומן הט׳ מן פטור ד״א על אמות ד׳ בו שאין ובית

 הני בט׳. חייבין עירות שערי וא׳ שערים, דרך אלא ובא יוצא ואין בהרים מוקפת מדינה כלומר מדינות, ש׳ וא' חצרות וש׳ בתים
 ליבעי גופא דכובי ואקרא יב קעבידי דכובי לאקרא לחזוקי מ׳, עבדי לא ט״ט בה, ישראל דרוב עיר, שערי פי׳ דמחוזא, אבולי

 אתם כשפים שיאמרו סכנה, משום אביי אמר אלא חייב, לחזן דירה בו שיש ב״הכג דתני׳ האסורים בית לשומר דירה בי׳ דאי׳ ט׳
 צפורי של עליון בשוק מ' בודק שהי׳ א׳ בארטבון ומעשה (ביובל פעמים רבים ושל בשבוע פעמים נבדקת יחיד, ט׳ דתני׳ עושין,
 פעמים נבדקת יחיד מ׳ ודאטר יג. שאני היזיקא דשכיח היכא א״נ, טצוה דשלוחי ואע״ג זוז. אלף מטנו ונטל א׳ קסדור ומצאו

ודיחיד ואויר, מים מ׳ הכתב נטשטש שמא משום אלא שיקבענה, קודם זו דבדיקה כהלכה היא אם כתיבתה מפני לא בשמע,
הגאון פי׳ כך יד ביובל פעמים אלא ואצ״ב ויציאתן בכניסתן אותה שומרין הכל דרבים אבל ומים, מעפוש ב״ב נשמרת אינה

 בט׳ חייבין ושמן יין אוצרות מתבן לולין רפת וכן ועיירות חצרות ומדינות בתים שערי תני׳ טו. תפילין כבדיקת עפוש מ׳ הבדיקה
 ובית המרחץ בית הבורסקי ובית ב״הכם מרבה שאני יכל לדירה, המיוהד ביתך, ת״ל ומרפסת אכסדרא שער בית מרבה שאני יכל

שאלה חול, שהוא כבית שאינן ועזרות לישכות הבית הר ויצאו לב׳ עשויין שאינן אלה יצאו לכבוד, העשוי בית ת״ל טז הטבילה
ודאמר חייב. יח אורחים בי׳ דדיירי כפרי׳ של ב"הכנם או לחזן דירה בי׳ אית אי אבל יז פטור נטי וב״הכנס הן. קודש של
 ובית כ, דסוכה בפ״ק משמע והכין לבית כשפתוחין התם חייבין? תני׳ יט רבה ובהקומץ פטורין ומרפסת אכסדרא שער בית

 כיפה דתני׳ תנאי ככיפה עשוי ושער כא מט' פטורין ערומות ועומדות בהן רוחצות הנשים אם האוצרות ובית העצים ובית הבקר ובית התבן
 ואין יו״ד גובה דכ״ע אביי אמר כג. שלשה דגרטי ואי׳ שחייבת, כב עשרה ברגלה יש שאם ושוין פוטרין וחכמים מחייב ו״ט

 ברוחב ג׳ ברגליה יש נטי אי הוא, פתח לאו ג׳ לכלל שלה גובה שהגיע קודם הפתח של ד׳ רוחב שנתמעט כלומר ג׳, ברגליה
 ויש יו״ד בגובה ד׳ רחב אינה אבל ד׳, ברוחב ג׳ וברגליה יו״ד גובה כיש אלא נחלקו לא הוא, כלום לאו יו״ד גבוה ואינו ד׳

 עליו פתח שם ד׳ ברוחב ג׳ שיש כיון להשלים הוקקין סבר ר״ט יו״ד בגובה ד' לרוחב להשלימה לחוק למעלה הסתום במקום
 לא והגר״יצ כד מעשה דמחוסר כיון פוטרין וחכמי׳ דטי דחתך כטאן חתך לא וכי הטדה בקו שוהא שיהא, עגול מן לחתוך ויכל

 היתה וכיפה בכיפה, מלכו ג׳ ראשו, כאגמון הלכוף מלשון וכיפה רבואתא. שאר וכ״כ חייבת כה יו״ד ברגליה יש אם אלא כ׳
 ירבו למען דסמיך אשתך בית ולא למדרש ליכא ביתך, דב׳ אע״ג כז, בט׳ חייב השותפין ובית האשה בית ת״ר כו. כ״ג בראש
לרבים ימיכם ירבו למען דקרא שותפין בית מביתך למעט וליכא בימין, ביאתך דרך כדרבא ביתך אלא חיי, בעי נטי נשי ימיכם

קאי ם
אשכול נחל

 ובמפות צ״ל ב מקפיד. היוצא אם שישלם טוב אלא בע״כ הממון מוציאין שאין כ׳ מנוס הר״ר בשם ב״י א בש״ע. וכקיי״לן
 ליכנס דבעי מאן צ״ל אולי ה קדושה. סשמיש לתפנין דמפוס נפרש כונסו כ״ג, ברכוס ד בסדשות. מצוה דג״ת ג שלהן.
 בכלי ודוקא ונכנס בידו הכלי ואוסז טפס כיס להם טושה צב״הכ ונכנס נלילה סמוך ׳0 כשסולץ כ״ג בברכות דאמרינן ללהב

 כשסולצס אלא לב״הכ כשנכנס מיירי לא ולפרש״י האי, ר׳ בשם בתר״י וכ״פ טפס, א״צ מיוסד אינו אבל ט/ צריך להס המיוסד
 לעיל ע׳ כתוס׳ ולא ורמב״ס כרש״י ו הת׳. ככיס קדושה תשמיש המזוזה שמניסין השפופרת אף דקמ״ל זה הביא אולי נלילה.

 יומא יא ביתך. קרי לא לשמוש יפה ראוי שאינו כיון ג׳ סוכה י שם. לדור שדעתו כיון ט שם. ח י״א. יומא ז .75 דך
אין פי׳ ורש״י יד בגמ׳ל שס יג מאד. סזק כיפה ע״ג שהבנוי ככיפה עשויס תסתיו והשערים עליהם מגדל בנין יב שם.

א״ס כ׳ תדיר מניסין אין אס אבל ל״ט, בטור לשאלתות רק אצ״ב, ת׳ טו סברי. יעשה כ״א יאמר יטריס שאס ע״הצ חטריסין
המרסץ בית דתני ברייתא ואיכא זוהמא משום דהו״א המרסץ מבית נשמע ולא זוהמא, בו אין טז בשבוע. פעמים לבדקם צריך

וכ״כ כן רבנו כ׳ מדילי׳ יח שם. יז .׳גמ דיסיד, מ׳ אפי׳ אלא זוהמא דנפיש רבים חרסץ דוקא דלאו לאוריי רוסצות ושנשים
 ותהוי ופריך פ׳, וסיצונה סייגת פנימית היוצרים סוכת ס׳ דף דאמר נשמע מכללא כ הרי״ף. וכ״כ ל״ג מנסות יט הרמב״ס.

 קבוע פנימית הי׳ אלו להדי׳ משמע כ״כ, קביעות לו אין דפניחית קביע, דלא ומתרץ במ/ סייב ונ״ש לפנימית שער כבית מילונית
 אס דוקא י״א יומא נהנא כרב כא שער. בית דפוטרת דיומא ברייתא כאידך אתי׳ זו ברייתא הול״ל דאלת״ה מ; סילונית תבעי

שיתסיל קודס כב .ס׳ ברוסצות אפי׳ לדירה שעקרו בסדר אבל ור״אש רי״ף לדעת ממש דירה בית שאין מקומות אותן פ׳ רומלות
ג׳ כג ר. ורסנו בגובה פתס שעור יש ולמעלה מיו״ד סתום הכל דאפי׳ טפסים, ׳7מ הפתס רוסב שיתמעט וקודס העגול
ולא ד; ברוסב טפסיס יו״ד כאלו נסשבת ד/ הפתס רוסב אין מג׳ שלמעלה טפסים דבז׳ אע״ג דת/ רבנן מודי ד׳ ברוסב באורך

פליגי, ורבנן ד יו" רגלי׳ כאלו והוי להשלים סוקקין ס״ל ר״מ יו״ד, המזוזה כל גובה אין אבל ד׳ ברוסב ג׳ ברגלים יש אס אלא פליגי
 מתסיל אפי׳ יו״ד, לגובה מצטרף העקום גס ואז יו״ד וגובה ד׳ ברוסב תלוי הכל וטור ומרדכי כרש״י פרושו כד הגאון. בשם ערוך

 יו״ד דבגובה להש׳( סוקקין ס״ל זה שבתנאי לר״מ סלא ד׳ רוסב בש״ס נזכר )ולא ד׳ רוסב א״צ לרמב״ס אבל הארץ, מן להתעגל
 יומא כז קל״ס. סולין י״א מגלה כו כרמנ״ס. דס״ל נ׳ כה עקום. בלי הארץ מן בשוה צ״ל הגובה אבל סייבת, ג׳ אלא רסב שאינו אע״ג
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 סוכיו וחיצונית בט׳, וחייבת סוכה אינה הפנימית טוו, לפנים זו ג יוצרים של סוכות שתי ב. פטור נכרי עם ובשותפות א קאי
 משכיר ה לחברו בית המשכיר ד. קביעא דלא משום בט/ חייב ב״ש דקיי״לן לפנימית שער כבית ותהוי ופריך מט׳. ופטורה

מזווה ו. גגו את ולהטיח ומזוזה מעקה סולם לו לעשות חייב שוכר תקרה, לו לחזק חלונות, לו לפתוח דלתות, לו להעמיד חייב
חיובא רמי׳ השוכר על המזוזה ולהכניס בסף לנקוב שצריך במקום אף כלומר מזוזה, מקום אף אלא הוא? הדר חובת פשיטא

בית והשוכר הציצית, מן פטורה יום ל׳ כל׳ שאולה טלית ח ת״ר ז. דקניא בגובתא דאפשר הוא, אומן מעשה לאו נטי דהא
שעשה דלאחר א״י, ישוב משום מיד בט׳ חייב בא״י בית השוכר אבל יום, ל׳ כל מט׳ פטור בא״י אפי׳ בפונדקי והדר בח״ל
 א׳ ויקרא שג׳ ש״י עקדתו דם אני רואה ופ״ע, הדם את וראיתי י תני׳ ט. כשיצא המזוזה, להניח דצריך הבית יעזב לא מזוזה

 אס ק״ו דברים הלא בני, לעולה יל״ה אלקי׳ של ש״י עקדתו דם ראה, מה רא וינחם ראה ובהשחת אומר ולהלן יראה ה׳ שה״ה
 בתיכם אל לבוא המשחית יתן לא בו נאמר לדורות וא״נ כימים בלילות נוהג ואינו לשעה אלא נוהג שאינו הקל מצרי' פסח דם

 גרם טי אבל בתינו, אל לבוא המשחית יתן שלא עאכ״וב ולדורות כימים בלילות ונוהגת מיוחדים שטות יו״ד בה שיש מזווה
 כתבינן ובתפלין ע״ט, וכתבתם כ׳ דבתרוייהו במזוזה פרשיות ב׳ ודכתבינן אלקיכם. ובין ביניכם מבדילים היו עונותיכם של עונותינו

 שלא מוחזק בפתחו ומזוזה בבגדו וצ׳ בזרועו ות׳ בראשו ת׳ לו שיש מי כל יב, הנחתן על קב״ה מצוה ד״פ דבכל פרשיות ד׳
 החטא מן לשמרנו כמלאך וטצוה מצוה שכל ויחלצם, ס״ל ט״ה חונה ואומר ינתק, במהרה לא יד המשולש והחוט של יג יחטא

בכ״ד. לשמרך י״ל מלאכיו כי ז״ש

תפלין. הלכות
 בד, ד״פ הרי טד לטוטפת לטטפת ולטוטפת ת״ר מזוזה. גבי למעלה פרשתי א' כתב טו אפי׳ זא״ז טעכבין שבתפלין פ ד"

 של בתים בד׳ ויניחם עורות בד׳ יכתב׳ יכול ין וכתבתם ת״ר .שתים באפריקא פת שתים, בכתפי טט א״צ, רע״א דר״יש, בתים, *
 והניחם א׳ בעור כתבן ואם א׳, בעור בתים בד׳ ומניחן עורות, ד׳ על כתבן כיצד, הא לך, אמרתי א׳ זכרון לזכרון, ת״ל עורות, ד׳

אין ואם וא/ א׳ כל בין ומשיחה חוט שנותן ושוין א״צ, וחכ״א רבי, דברי יח ביניהם ריוח ליתן וצריך יצא, א׳ בעור בתים בד׳
החריצין

אשכול נחל
 א״ק ה״נ? ואימא קמ״ל ביחס ולא ביחד ביתה ולא ביתך מ״ד פשיטא ושוחפין אשה ביומא נוסחנו א קל״ה. חולין י״א

 חיי, חדבעי חייבין דשוחפין מיני׳ להוכיח דבעי חיי בעי ני ה מדקאמר משמע חיי, בעו לא והני חיי בעי הני ימיכס ירבו למען
 משוס דאי חייבין׳ דשוחפין להוכיח אין בזה מיהו ל״ד. בקדושין כמ״ש בעי לא נשי ב״ח גברא אמר הוי קאי לבד נשיס על דאי

ל׳ תוך השוכר שפעור כמו פעורי׳ שוחפוח אלא להו לית אבל לבדו חדר אחד לכל כשיש לחיים וישיגו הן חיובא בכי חיי, דבעו
מסברא ואשה בחולין( הש״ס )כפשעוח ימיכס מירבו נפחו שוחפין רבנו לן דאסבר מה לפי אבל בסמוך. כמ״ש פעור לעולם ולחוס׳
אשה על תרוץ אין ועדיין שוחפין, על חרוץ בזה ונשלם ימיכם ירבו למען קרא אמר מחרץ ה״נ, ואימא דפריך והש״ס חיי דבעי
חייב הדין מצד בבד״הב הובא כרשב״א ס״נ אי ל״י ב ימיכם. ירבו למען מקרא לשחיהס א׳ חרוץ עכ״פ חיי דבעו הוסיף ועלה

 בנכרים. קאי ולא ימיכם ירבו מלמען ילפינן דשוחפות נכרי שותפות פוער הדין מצד או בה, יזלזל שנכרי או סכנה משוס ופטרוהו
 שנה חיצונית אבל לסוכה, ופסולה במ׳ וחייבת השנה כל ביתו היא קדרותיו, ומצניע חרס כלי יוצר נו שדר בפנימית מ׳ סוכה ג

 פנימית ואין זו ולא זו לא ד לסוכה. וכשרה ממ׳ פטורה לכך ולבוא לצאת אלא שאינה הוא דירתו לאו למכור ומוציאן מלאכתו עושה
 גגותיהן כל מרזב פרש״י ו ק״א. ב״מ ה מזוזה. בהל׳ זו ברייתא ור״אש רי״ף הביאו לא למה ל״י שער. כבית לה להיות חשובה

 יחזור, שמא ונמק״י לרש״י יום ל׳ עד בח״ל השוכר שפטור ומה ק״י. חולין מ״ד מנחות ח קנה. של שפופרת ז בטיט. טחין
 נשתהא ח׳ ב״ב כד׳ מנוח הר״ר בשס ב״י וכ״כ נקרא דירה בית לאו יוס ל׳ כל לחוס׳ אבל מיד. חייב לחזור יכול אינו אס משמע

 להשתקע בא ה׳ סי׳ רנ״ו סי׳ דקיי״לן חייב, ראשון ביום אפי׳ להשתקע מתחלה דעתו אס לחוס׳ אף ונ׳ עיר. כאנשי הוא הרי יוס ל׳
 כיון החליטו כ״א וע״ז מ״ד מנחות שתום׳ ודע מבדך. בעי אי יוס ל׳ קודס אפי׳ משמע ק״י חולין בתוס׳ וכן מיד. אותו כופין

 ט״ו, סי׳ מזוזה בהל׳ הר״אש וכ״כ מדרבנן אלא מחייב ולא פטור דמ״הת אחרים של בית למעוטי חדא כ׳ ביתך חרי דבמזוזה
 ל׳ כל שאולה בטלית כדאי׳ אחרים של ולא ביתך דכ׳ פ׳ מדרבנן אפי׳ מנכרי בית השוכר ר״י בשם והג״מיי הזכירם. לא ונ״י
 השוכר ולפ״ז לי׳. אי׳ קלא דכותי אבל הוא, שלו שיאחרו מדרבנן חייב ל׳ ולאחר קל״ו, חולין אחרי', של ולא כסותך דכ׳ פ׳ יום
 כקנין דשכירות האידנא נ׳ מיהו עצמה. לפטור שיכול אעשה אפי׳ חיענש ריחחא בעידן מ״א מנחות וע׳ דאו׳, מ״ע קייס לא

 נפל אי ואף ליומא, שכירות ובדיניהם תקפה אומות שיד כיון קניא לא שכירוח דלדידן נהי כ״ב ס״ס דע״ז פ״ק הר״אש כמ״ש הוא
 קצוב נזמן השוכר הר״אש בשס שכ׳ שי״ב סי׳ ועח״מ כמכר, הוי ע״ב( ק״ה ב״מ )ע׳ השוכר אח להוציא יכול אין משכיר של ביתו

 ועח״ח ויברך מזוזה יעשה לדור כשבא ת״ומ בז״הז בית השוכר אומר אני גופא ומה״ע להוציאו. יכול אינו ומדין דמי, כמכר
 ד״הי יא בא. מכילתא י לעיל. כמ״ש ט דאו׳. חיוב לכלל בא לא דלעולס אע״ג מיד. לברך יוכל טלית השואל דאפי סי״ד

 .71 לעיל מבואר ל״ד, מנחות טו מצות. ג׳ יד יחטא. שלא בחזוק גרסתנו מ״ג מנחות יג בא. מכילתא יב כ״א. א׳
 חסר ושמע דבתרייתא, וחסר קדמייחא וי״ו מלא ועקב דבא דטוטפת ור״הס כרמב״ס רבנו באותיות, דקדוק המעתיק אס טז

 ולטועפח אלא רבים ל׳ לי׳ משמע דלא ואפשר ד׳, והוו הפ״א אחר טוטפת וי״ו נכתב כאלו אחרים וב׳ לגופא חד ודרש דחסר,
 דנעו למוד וא״צ הריר. א׳, ודעקב א׳ ודואחחנן ב׳, והוי חוס׳ כמ״ש פ״א אחר כחובה כאלו ראשונה ו׳ דבא^דמוקס
 ורמב״ם בא מכילתא בב״פ, מדכ׳ ב״פ ידיענן נמי דחזוזה כולם על וקשרתם קאי בד״פ חפלין מ׳ דכתובה כיון ד״פ׳בחפלין,

מלמעלה חותך יח דף. באותו מזוזה דגבי דלישנא משיגרא ט״ס יו מחולקים. בתים ד׳ בראם דנעו יליף והכא בסה״מ,

 נעור
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 דנותן וטסתבר הכתים. כפנים המחיצות מתני ולא מבחוץ, להכירו צריך לבית בית בין המחלק החריץ פי׳ פסול, נכרים החריצין
 ת״ר צריך. מבחוץ חריץ היכר מיהו א חוט ל״צ עורות בד' כדין כ׳ אבל בתים, בד׳ והניחן א׳ בעור כתבן אם דקאטר חוט

טולה תש״ר ב׳ לו ויש .תש״י לו אין ואם יצא, א׳ בבית ומניחה עורות בד׳ כתבה א/ בבית ומניחה א׳ עור על כותב ש״י תפילה
דש״ר לק״ק, חמורה מקדושה מורידין שאין לפי ש״ר עושין ותש״י תש״י, עושין אין תש״ר דאטרינן והא ומניחם. מהם א׳ על עור

 בחדתא, הב״ע שבראש? ת׳ אלו עליך נקרא ה׳ שם כי כע״ה וראו ב ואמרו בה שדי של ושין בתים מד׳ שהי׳ רבה קדושתה
 כשרות טהורה ג׳ עור פסולות, טמאה ב׳ עור עליהן שטלה או והב צפן ג ת״ר מעיקרא. עלה דאתני היא, מלתא הוטנא ולט״ד
וכורכין בקנה וטסרגלין וכדיו בעורות שכותכין הלמ״ט ה ובירושל׳ ד ס״ת בהל׳ כמ״ש כרשב״ג דהלכה לשמן שיעבדם ובלבד
שאתה ממה כפיך תת״ה למען שג׳ לכד טהורה עור על אלא כותבין ואין בגידין ותופרין בדבק ודובקין במטלית וטולין בשער

 ועל טהורין ועוף חיה עור על דגם דוקא לאו טהורה בהמה עור ודאמר ו, קאי אתרוייהו פסול זהב צפן ודאמר לפיך. נותן
כד׳ טמאה עור על א״כ קדש כ׳ שאר גם סת״ס דוקא ולאו לח׳. ואולינן ז אפשט לא טהור דג עור ועל שלהן, וט׳ נבלות
אני רואה ראבש״א א״ב? למה נתנה דלטחיקה כיון אר״ש טמאה, עור על סוטה פ׳ כותבין אין שמע בן ר״א תני ח בירוש׳

 כותי עבר י מסור שב' ט סת״ם תני' טמאה. עור על גנוז השם נמצא שותה, אינה שטא אבא מדברי שמוע בן ר״א דברי
יא. למעלה כתבנו גוי או מיץ ביד נמצאו בב' אינו בקשירה שאינו טי וכתבתם וקשרתם שג׳ פסול מומר ישראל קטן גוי אשה
משכן, כמו תבניתם ע׳ כמראית למדו פי׳ ש״ח, קשר לטשה קב״ה שהראה מלמד אחורי את וראיתי א״ב והסירותי יב ל אח;

 קב״ה אמר דא ועל לפניו, חביבה המצור. שזו להודיע מתפלץ הוד צורות לו הראה כך . . יד שמן יג ר״ח מטבע, מנורה,
 הראהו וכך ישראל חיבת להודיע בהון דב׳ ופסוקי בתים צורות שהראהו ישראל, כעמך מי בהו כ׳ עלמא דמארי ות׳ טו ת׳ מניח
 שעה אותה על לפניך ב״ה וקראתי ע״פ כ״ט אעביר אומר וכן כש״צ קב״ה שנתעטף מלמד טז רבנן פרשו וכך ללמדו, ש״ת קשר
 ועתה טשה אמר וכך תפלה, ם׳ ללמדו הכל רחום, אל ה׳ ה׳ משה לפגי שקרא בתורה ומפורש מתפלל שקב״ה מנין יז אמרו
 ללמדנו כ״ז א״ב, רחמי שיכבשו יה״ר אמר קכ״ה רישכ״א בתפלת ט״ש וכן ר״וח, אל ה׳ יח לאטר דברת כאשר כ״ה נא יגדל
 של בטהורות אלא ונחפרות נכרכות ואין בגידין ונתפרות בשערן נכרכות תפלין הלמ״ט א״ב. רחמיך שיכבשו יה״ר לומר

 שני משל לך אמשל א״ל בנ״וט? מותר למה לד״י שאל א׳ ומין מותר. שלהן וטרפות בנבלות אבל בפיך מהמותר בפיך לתת״ה
כל ל״ת אמרה התורה יאכלו? א״ב א״ל המלך, שהרגו זה .חשוב, מהן איזה אספקלטור, וא׳ מלך, הרגו א׳ הריגה׳ נתחייבו ב״א

אשכול נחל

 פ״א מגלה ה .37 דף ד מ״ב. שה ג נ״ה. מנסות ב חוס׳. וכ״כ א בחיס. בד׳ ומניסה לה׳ פ׳ בין אצבעות ד׳ כעין בעור
 של דבתיס מנ״ל אבל האסור, מדבר שפסול ידענו בפיך ממותר נו״בי ק׳ לישב וש״ד כ״ס שבח בבבלי נמי זה שדרש אף ירוש׳ הביא

 וידיענן כ״ס שבת רש״י כמ״ש שבבתים שי״ן משוס כתיבה יש נמי ת׳ בבתי בעורות, שכותבין דהלמ״ח כיון ניסא ולירוש׳ ? פסולי זהב
 בשער, כורכים נמי ככתוב קאי נמי אתפלין ודאי וירוש׳ בפיך, ה׳ מתורת למדנו טהורה עור ושיהי׳ מעור, אלא עושין שאין שפי׳

 )לחוס׳ שרטוט בעו דלא אחפלין לאו בקנה מסרגלין ירוש׳ מ״ש שודאי אף הפרשיות, שיכרך אתפלין נמי במטלית טולין ולרמב״ס
 ה׳ מתורת וס״ת וכתבתם וקשרתם מגז״ש ילפינן ומזוזה בעורות שכותב בתפלין הלמ״מ דעקר ונ׳ .עליונה( ש׳ על קאי ע״ב ל״ב

 ורצועות בפיך. ה׳ מחורת פ׳ טמאה ועור עור, דבעינן מהלמ״ח, פסיל זהב מ״ס סנהדרין רש״י ניסא ולמ״ש י״א. מכות כדאי׳
נותן שאתה מה ובירוש׳ לפיך, המותר ממין ל״ב בש״ע שגרס ולמה ל״ה, מנסות שסורוח, שיהיו הלמ״ח כמו הלמ״מ נמי מעור
זאת בשמיני ת׳ שהתירה מה דקאי ודוסק מאוכלין, לישתרי דאכתי אלא לפיך, נותן שאתה מין אין דזהב נונ״י ק׳ ל״ק נמי לפיך,

 אולי בזהב, וספהו עור של דנית מזהב, הבית גוף שעשה טמאה עור עליהן דטלה דומי׳ זהב דצפן קמ״ל יד, אשל אף יו א״ח. המיה
דף חום׳ שייך, לא ביד אבל רש״ג בשם ב״י כמ״ש גלוי צ״ל דשי״ן פ״ט סנהדרין האויר, רואה סיצון בית דבעי בראש אלא לפסול אין

צפן חסשב שלא וכדי בפנים. עור של בית ואין מזהב, הבית שעשה מיירי דיד, אף דמשמע פ׳ זהב וצפן הג׳, בשם ור״אש ל״ה
 שעשה פרושו וע״כ קאי, אתרויהו דפסול האשכול הוסיף לכך יד, בשל לא אבל פסול ראש בשל דזה עור, בתי על צפוי שעשה זהב

 זהב, צפן מצסו, על נתנה מיירי( בראש בין ביד בין ור״הפ )לחוס׳ עגולה ת׳ העושה כ״ד מגלה משנה ל׳ בזה ניסא מזהב. הבית
 צפן תני להכי יד, בשל פסול לא וזה עור, של בית על זהב שצפה פרושו הו״א צפה, חני הוי אי זהב, מצפן סוץ יסיד ל׳ תני בכולן
 פרש״י י מ״ה. גטין ט ה״ד. פ״ב סוטה ח ק״ס. שבח ז מהלמ״מ. פסול וזה זהב של עצמו בית שעשה הפרוש ע״כ

 לב לו שמשחעבדין שב׳ לאביהם ישראל סיבת על מורין חפלין סרושו, אולי ל״ה, מנסות יב .42 דף יא עול. שפורק מלשין
 קב״ה של בתפלין אמרו לכך תמיד, לנגדו והצלסתס שזכרונס ר״ל ו׳, ברכות ת׳, מניס ג״כ וקב״ה הפרשיות, כענין מאודם וכל וראש

 לפעמים אך לנצסי שחורה לישראל שאהבתו חשל הכל וגו׳ ישראל אשריך ישראל כעמך וחי קרובים, אלקי׳ א״ל גדול גוי מי כי כ׳
 וסוף עי״כ ולטהרם לצרפם רצה ה׳ שמאהבת צפונה טובה בצערם שגס רואה בסוף המביט ח״ח וססופיס, דסופיס הס רב זמן

 לאסוריו המביט אבל ת׳, מניס שקב״ה הנחשל ימצא ולא לישראל, ה׳ אהבת תמיד ימצא לא לפניו הרואה אבל לבא. הטובה
 כ״ט, מנסות יג החניסס. מאסורי ש״ח לקשר נחשלת לאסריו והבטה ת׳, מניס שקב״ה ויראה אל, ססד יתבונן זמנים כמה לאסר

 משכן כתום׳ צ״ל משכן, גרסינן ואי בהר, מראה א״א כתבניתם בהו דכ׳ באש שהראהו ומנורה שולסן ארון צ״ל אולי משכן רבנו מ״ש
 מ״הח, וזה דכ׳ מנורה באצבע שהראהו עד למשה שנתקשה ג״ד שם סשב ושוב להר. מ״הש ירד לא תבניתו אבל הראהו, נמי

 המשסה, צ״ל יד ספ״א. שאליס נירוש׳ אלא בבבלי תני לא מטבע אבל הטמא, לכס וזה דכ׳ שרצים לכס, הזה הסדש ,דכ ר״ס
 אמק שקב״ה נ' משם קי״א סנהד׳ יח ז׳. ברכות יז י״ז. ר״ה טז ו׳. ברכות טו לי. זה יהי׳ מ״ק שמן דכ׳ במדרש והוא

 בסנהדרין מח״ש אבל כך התפלל שקב״ה ראי׳ אין א״כ אר״וס ה׳ ה׳ שקרא משה על שקאי ה׳ ה׳ ויקרא שפרש מת״י לאפוקי
שקב״ה ראי׳ ז׳ ברכות ש״ס מביא ומה״ט כן, קרא שקב״ה ידיענן ה׳ ה׳ קב״ה מ״ש על סקאי משה שאחר דברת שכאשר

התפלל 11 ח״ב
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 טרפות בין >לן שני לא הטהור בטין בטהור, התלויות התורה מצות בשאר וכן המותר, הטין אל קאי בפיך המותר מן וט״ש א, נבלה

 והתני׳ משמאל, א״ש והי׳ שמע מימין, כ״י והי׳ קדש ג בתים בד׳ ד״פ מניח כיצד כלו׳ סדרן, כיצד ת״ר ב. לכשרות
 א״ש והי׳ שמע לימינו, יותר כ״י והי׳ קדש המניח כנגד העומד הקורא פי׳ המניח, לימין כאן הקורא, לימין כאן ל״ק איפכא?

 ד. הגאונים בשם וריט״ע ר״י הרב וכ״ב רבותינו נהגו וכן א״ש, טוהי׳ לשמאלו יותר שמע כך ימיני, יותר שקדש וכמו לשמאלו,
 הלמ״ט, דתפלין ו ומעברתא תיתורא ה. לברייתא וברייתא לגואתא גואתא ול״ש לברייתא גואתא ל״ש פסולות, פרשיותיה החליף

 שבין החריץ על שקאי וא״ד לי/ דסמיך על דקאי ז דאטרי איכא התפר, למקום החריץ שיגיע צריך אביי ואמר דת/ שי״ן וכן
 בי׳ אי' דלמא לטבדק צריך אין קלפא האי עבדינן. כאביי ואנן צריך, לא תו קצת דטנכר כיון אמר מנהרדעא ר״ד לבית, בית

י. מחלחל חלחולי דעור אע״ג נקב אינו עליו עובר שהדיו נקב כל ט והר׳ בהעור כד׳ ח לי׳ בדיק דקולטסא ריעותא
 בין ירקות בין לבנות בין טהורות, מעור פי׳ במינן, אלא אותן קושרין אין תפלין והתני' הלמ״ט, שחורות רצועות אר״יצ

 הא גנאי, טאי מבפנים אי בעו, שחורות מבחוץ אבל מבפנים ה״ט אחר? ודבר גנאי מפני יעשה לא אדומות שחורות,
 הלט״ט מרובעות תפלין תני׳ יא. בראשו כצרעת שנראה וד״א נשים, בתכשיטי שג׳ גנאי גאון ר״ע פי׳ דמתהפכין, ומנין טיחוי? לא

 טצוטצם. שרבוען נדע ועי״כ צדדי׳ ורוחב מארך יותר חומשי ב׳ בטדתו יהיה שאלכסן פי׳ ובאלכסונן ובתופרן יב רבא ואמר
 כשדוחקו, בראשו נכנם חדוד כאגוז פי' אטגוזא, כי דעבידא מתני׳ אר״פ יג, טצוה וא״ב סכנה עגולה ת׳ העושה מסייע ליטא
 את וירצצו וחנון ברחום ע״פ יפל אם בראשו תיתורא שנכנס סכנה וההיא קט״ל. כשרה אימא ככדור מושב בית עגול אבל
 דקאטר ובתופרן מרובע, בעי נטי התיתורא אלא התפירה דוקא לאו ובתופרן דאמר הא אלמא לרבא, טינה לסייע ומדבעי יד, מוחו
 מבחוץ הבתים עור כלו׳ כשר, קיימת טיבלן שפני ומן כל ת׳ אר״ה טו. גופא תיתורא וכ״ש בתיתורא שהוא התפירה מקום היינו

7צי
אשכול נחל

 מי ע״הב הנפש ל״ח דכ׳ בטהורי׳ אלא שא״נ דסולין ספ״ז ילפינן אבמ״ה כונחו ב ק״ס. בשבת הכל א ת׳. בבית מושמסתיס התפלל
 על סנ אפ״ה נוהג, הנ׳ גיד חותר שבשרו מי וכן בשרו, חין מותר שבשרו מי דפרוש דטרפה אבמ״ה על לקי אע״פכ מותר, שבשרו
 טהור. במין תלוי דהכל נס', לבשל מותר טח׳ שבשר אע״ג לוקה בסלב לוט בשר המבשל וכן לוט על סל סלב אסור וכן לוט,

 א״ש והי׳ מכולן שמאלי ויותר שחע שמאלי ויותר כ״י, והי׳ שחסלי ויותר קדש, הקורא לימין שחניס פרושו לרש״י ל״ד. מנסות ג
 על תוס׳ קושי׳ וסרה ל״ג, ורבנו רי״ף אבל באסרונה כתוב׳ א״ש והי׳ בתורה, שכתובו׳ כמו פי׳ כסדרן, קורא והקורא בגח׳ שגורס

 דברי פי׳ שנמק״י וראיתי דריט״ע. הגאונים ובתשו׳ פ״ט סנהד׳ ר״ס כדעת האויר הרואה אסרון בבית מונס שמע שפי׳ ר״ת
 ואל בחבוס דבריו הבאתי בת״ד וכ״כ כר״ת האשכול ושטת כסדרן. קורא והקורא ג׳ חדלא טעמו רכ׳ כרש״י, ולא כר״ת הרי״ף

 בסיף א״ש והי׳ כתובה דיד אבל ראש בשל דוקא ז״לז( סמוכים בפנים יהיו א״ש והי׳ פ׳1 כ״י והי׳ )פ׳ לגאו הוויות מ״ש חסשוב
 בשחושא נת״ד כ׳ שהאשכול פלא, בזה ויש וחניסס. א׳ על עור טולה ראש, של ב׳ לו ויש יד של ת׳ לו שאין ל״ד דבחנסות אאל״כ,

 חניאיןמשחושא ור״אש וחוס׳ חאבראי, ושמע וקדש אהדדי חלגאו הוויות דליהוי ובעי לישנא: בהאי גח׳ ס׳ חפי קדחאי דנקטי רבא
 והאשכול לסייטי/ חותר רצועה אפסק חש״ר רא״ש הניא וכן איכא. ש״ר ששני ש״ח שלפנינו, בש״ר וכן באסרונה א״ש והי׳ רבה

 בחשו׳ ורמנ״ס הראנ״ד, וכ״כ וכאשכול כר״ת גאון שר״ה כאן תוס׳ ח״ש סתירה מצאתי וכן נתפור, שאסור ש״ר בשם כ׳ והגח״יי
 שני דענין לג: ברכות ח״א ם׳ שהעירני כך, נ׳ ולענ״ד באסרונה. א״ש והי׳ כדעתו מונסיס ומצאו רה״ג של ת׳ שפחסו העיד

 העס שם ומשמע יתנהגו, כיצד דעלחא לרובא להלכה הפלוגתא זאת ובכל יצדקו, שניהן בזוהר ולרשב״י רבנן קדמוהו כ׳ ת׳ זוגי
 ב׳ הניס גאון ר״ה שאף נ׳ לכך עכ״ל. כיסם סלוף על כ״כ לדקדק אין זה ומטעם קדשו כי שניהן יניס והמשכיל כרש״י יתנהג

 היינו ב״ח, להניס בראש דחקוס בשבת ח׳ זוגי ב׳ להכניס לר״ג דשרי צ״ס ערובין מ״ש בזה לכוון יש אולי ש״ר. בעל וכן ת׳ זוגי
 אב״ד והרב ברזילי בן ור״י וריט״ע ורי״ף ור״ס גאון ור״ה שר״ש במרדכי וראיתי לבישה. ד׳ והוו ב״ז מ׳ אנשי הניסו קדום שבזמן
 הי׳ והראב״ד ראב״ד. של רבו יעקב בן משלם ר׳ נקרא חלוניל שאב״ד וראב״ק האשכול בעל להוסיף: יכול והי׳ כר״ת ס״ל מלוניל
 )זה מקרטובה חיימון בן משה מר׳ התל׳ על בסבור שמצא בתשו׳ הרמב״ס וכ״כ כר״ת שרי״ף בא״ס וכ״כ )נימוס( בנחשי אב״ד
 שמרי״ף אף ר״ת כשעת הרי״ף דברי נמק״י שפי׳ בזה וניסא אסרון, בבית שמע הרי״ף שדעת כשמו( ששחו איש בזמנו שהי׳ סדוש

העומד שקורא )שפרשנו הקורא לימין כאן הגח׳ בפי׳ באסרונה שמע כר״ת שס״ל אף ג׳ שר״ה כ׳ שראב״ד ודע הכרע. אין שם
ודקתני הקורא, בימין בימין, א״ש והי׳ שמע דקתני הברייתא פי׳, כך כאן וס״ל ר״ת, מדעת נוטה בזה הקורא( לימין קדש המניס נגד

 ע׳ ד חזה. הזכירו נא והפוסקי׳ ח״ס. דכלי׳ פי״ס ר״ה וע״פ המניס לשמאל ושמע א״ש והי׳ המניס, בימין בימין כ״י והי׳ קדש
 בהנסת סלוף כל בסיצונית סיצוניח או בפנימית פנימית הסליף ונין ולהפך, בסצוניות הפנימיות הסליף בין סלוק אין ה אגור.

הרצועה. בתוכו שמעביר חעברתא בסוף הסצק מעברתא שוליהס, ומכסה ת׳ לבתי חושב שהוא למטה העור ו פ׳. הפרשיות
כתרויהו. עבדינן הר״אש וכ׳ פרש״י הוס שמביא אסר ופי׳ תיתורא, למקום התסתון בקו להגיע שצריכה ש״ת שי״ן על שקאי ן

 אשתו מדם וד״א נאדחו שבראשו סטטין מדם שיאחרו לרש״י יא דקים. נקבים העור במושב י קי״ט. סולין ט דימי. כרב ח
 נא ורנא דחוס/ כספקא ולא רבוע, צריכין דבתיס דפשיטא נוי״ו, ובתופרן גורס רננו ר״פ. ל״ה ונחנסות כ״ד, נמגלה כן יב נדה.

 בראשו, נכנס ות׳ במשקוף ראשו מכה בפתס כשיכנס סכנה ניצה כראש עגול הת׳ מושג יג ברבוע. למטה החפירה שאף להוסיף
 עגולה ארי׳ מאי ט״א וחמה ח״ט, שבח ב״כ, כאלישע נס לו יעשה ולא ס׳ בשעת מניסן אס בהם להסתכן שיוכל פרשו במגלה ותום׳

 לא מרובעי׳ שת׳ יודעי׳ שאויבים כיון וסבר כביצה עגולה עושה סכנה בשעת ונ׳ המצוה? עליו חגן לא כהלכה שלא שעושה בכל
 ח״ש בזה ניסא טו חפלה. ע׳ ערוך יד חגן. ונא כהלכה שאין יתרה סננה שבעגולה כן יסשב שאל וקח״ל וינצל, לת׳ יסשנוס
 דח״ר להא א נ תני לימא סכנה ת״ע העושה במתני׳ כ״ד ובחגלה סכנה ת״ע העושה מסייע לימא ובסלכסונן ונתופרן בחנסות

התיתורא וכ״ש מרובעת צריכה התפירה שגס הרבה דינם כולל ובאלכסונן בתופרן דמ״ש ס״ט ? ובאלכסונן בתופרן וא״ר ה״למ מרובעת ת׳

 וצריך
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 דאטרוז הא רבא ואטר לבית, בית שביו דפנות ב׳ כלו׳ פסולות, ג׳ כשרות, בתים ב׳ נפסקו א׳ חסדא רב א, קיים להיות צריך
 אלא כנ״ו שלא וה נמצא ולא הסטוכי׳ בתים ב׳ נתקלקלו אם דמפרשי איכא פסול. וו כנגד וו אבל וו, כנגד שלא וו כשרה, ב׳

 טתקלל נטי שכנגדו שני בית ודופן נתקלל, הראשון שאם ושלכ״ו, איכא בסטוכין אפי' וי״ט ורביעי, שני או ושלישי ראשון כגון
 ג, הגר״יצ דעת וכ״נ ב ושלכ״ו הוי נתקלל ג׳ לבית שסמוך במקום ודופנו שלם כנגדו שני בית דופן אם אבל וכנ״ו, נפסקו הוי
 והדר בשילחא מתליא דכי היכא כל חדתא? ה״ד ה. בה ל״ל בחדתא אבל בעתיקתא אלא אמרן לא ד פסולות וג׳ כנ״ו ווה

 קשירה תהא וקשרתם,׳ א״ל למקטרי׳, מאי א״ל דת׳, רצועה לי׳ אפסק דר״י קמי׳ קאי אביי עתיקתא. ואידך ו חדתא חלים
 תפריה ועיולי למתפריה מאי אשי לר׳ ר״א א״ל ז יפה נקשר אינו העליון וקשר הרצועה מתרועעת קשר עוד כשיש כלומר חמה,
 תפירה ליכא דאפסקה דת׳ רצועה בתשר הגאון כ׳ ח. דבר עטא מה הוי פוק א״ל מבחוץ, נ׳ שאין פנים בצד לתפוי פי׳ לגיו,
 יא ושביד שבראש קשר פי׳ הלט״ט ת׳ קשרי ירמי׳ ר׳ י בירוש׳ אבל ט, רבא בשמושא אמרי והכי גונדה אלא בגווה כלל

 לי/ ושרון ור״ק לר״ה שאל יב דרצועתא גודא אפסקא ר״ו תטה, קשירה אפי׳ וקשרתם א״ל לר״א שאל דת׳ רצועתא לי׳ אפסקת
 לטקטרא אסור הקשר עם והיד הראש מקפת דרצועה למשמע איכא מהא יג. אלפון מן דלא ליה, ושרון תנינא וימנא אפסק

 רצועות גרדומי אר״פ ובקשירה. בתפירה מותר ויד ראש של לקשר חוץ התלויות רצועות אבל חטה, ק׳ דבעינן לתופרה או
 התם יד כשר אווב וגרדומי תכלת גרדומי ר״ח בני מדאטרי היא ולא כשר, מעט ונשתייר התלויה ר׳ נפסק׳ כלומר כשרים,

 מחוי כהנא רב צרדא, אצבע עד ארשב״ל שעורא, וכמה מקשר, לבר שעור להו אית קדושה תשמישי הבא אבל מ', תשמישי
 ופותי׳ טן. כדידן עביד דרבינא ברי׳ מר לי׳, ומתלית קטר ראב״י לי', שרי ופשיט לי׳ קטיר רב' טר פשוט טחוי אשי רב כפוף,

 עד בדרעא כדקשר הרצועה דליטטיה בעי דדרעא בתפלה היו״ד דצר לאחר צרדא אצבע עד בש״ר וכ׳ שעורה. כאורך דרצועה
 ורצועה שעורה, כארך דרצועה ופותי׳ אמצעית אצבע והיא צרדא, אצבע עד ש״י רצועה שעור יח כדתני׳ ין גווייתא אצבעתא

 פשוט ידו, פס על אצבעותיו כופף כפוף, ופרוש חדיא. עד ושמאלא טבורא עד ימינא דנמטי היכא כי דליפשי בעי דרישא
 ומשלש קטיר ראב״י סביב, כריך ולא צרדא באצבע הרצ׳ קושר הי׳ רבואתא פרשו ליה, שרי ופשיט קטיר רב׳ אצעותיו, שפושט

 וכ״ש בקשרים, הנעשים והיו״ד הדל״ת לבר, ונוויהן ארנב״י הלט״ט, ש״ת קשר אדיא״ר יט. כתרוייהו עבדינן ואנן האצבע, סביב
 חוץ. לצד והיד הראש המקיף שברצועות השחור צד שיהא נמי קאי לחוץ נויהן לן וחוי מבחוץ. נראין יהיו כ תפלין של שין
 דאתהפכת הונא דרב רצועה לגאון תשובה אדעתאי. לאו א״ל לבר, ונויהן ס״ל לא ט״ו א״ל דתפלין, רצועה לי' אתהפכא אשי רב
עביד, חובה משום לאו בתעניתא יתיב ודר״ה כב היתה ש״ר גמירנא הכין ש״ר? או יד בשל כא בתעניתא יום מ׳ יתיב לי׳

מיהו
אשכול נחל

 במשגה הכל נשכה שלא חנינא, ל״ל ובאל׳ בחופרן ר״פ דאמר במנחות להכי מ׳, חיחורא אלא ידענו לא וממשנה באלכסין, וצריך
 עס זה שדין חנינא אמר שפיר ח״ע העושה דחייחי במגלה אבל א', בדין עכ״פ מסייע אמר להכי נזכר, לא ובאלכסין דחפירה

 המקולקלי׳ צדדים ב׳ אין שאז ב פ׳. לכ״ע שנתקלקלו מבחוץ הבית צידי נמק״י א ובאלכסונן. ובחופרן במימרא נשנה דינים שאר
 סולוח. פ וג׳ חיבוח ליחא דבנוסחנו הרי״ף, לג׳ ר״ח דברי לפרש רבא דברי סיף היא ד מנ״ל. אפרש בסמוך ג זא״ז. רואין

 ריאין המקולקלי׳ צדדי׳ אין אס זשלכ״ז איכא סמוכין בחיס בב׳ דאפי׳ שני, פי׳ זהנ״ז בענין הרי״ף סס״ל רבנו הוכיח שמכאן וג׳
 אא״כ לחציא דא״א פסולות מג׳ לישחק בעתיקחא אלא אמרן לא פסולו׳ וג׳ כנ״ז וזה אמר צורך לאיזה א׳ כפי׳ דאי זא״ז,

 לדחוק ויש . בעחיקחא פסיל זשלכ״ז אף שנפסקו בג׳ רבא וקמ״ל זכנ״ז ואינם נפסקו ג׳ ימצא ב׳ לפי׳ אבל סמוכין, בתים ב׳ נפסקו
 לא פסולות וג׳ וזכנ״ז רבא דמהדר והא זכנ״ז, ע״כ שנפסקו ובג׳ זכג״ז, דהוי פסול נפסקו סמוכין שב׳ כ״ח בראשון כפי׳ לעולס
 דאי׳ ג׳ אפי׳ קמ״ל בה, ל״ל בחדחא סיפא משים אלא ןזכנ״ז, אלא ג׳ חצינו דלא לחימר צריך לא פסול לענין בעתיק׳, אלא אמרן
 אי פסול, ג׳ כשר ב׳ אמר דר״ח חסדא, רב על פליג דרבא לדחוק צריך א״כ מיהו .כשר מ״מ זכנ״ז וסמוכות ג׳ לריעוחא חרתי
 ר״ח. מפרש דרבא גח׳ ול׳ נמיכשר ג׳ בחדחא ואי פסול, נמי ובשני׳ הס זכנ״ז דע״כ פשיעא פסול ג׳ למיחר ל״ל בעתיקי איירי

 ואידך עחיקחא חלים הדר וגרסתגו חדחא, וכווץ חוזר וכשמניחו ומתפשט בעור כשאוחז ו מהופך. נוסחנו אבל רי״ף, ג׳ ה
 כתבתי ט בסמוך. וע׳ לחפור נ' ולר״ת כן נוהגין אין פרש״י ח שלחה. רצועה תמה קשירה פרש״י ועיד ז ערש״י. מדחא

 קאי נחי ש״י על פרש רש״י אבל ש״ח קשר ל״ה בחנחוח יא ה״ע. פ״ק מגלה י לחפור. מחיר ש״ר כ׳ שהר״אש 82 דף לעיל
 כמו הוא החשכה ל׳ דגוד לקשר, חוץ ארוכה הרצועה שנפסק׳ קה״ע פי׳ נ׳ ודאי זו לג' יב שדי. נעשה וב״ק השי״ן דמצרוף

 צרדא פרש״י טו י״ג. סיכה אזוב ש׳ ל״ח מנחות ציצת שיורי יד נאים. אין דב״ק התירו, כדין לא המפרש פי׳ יג אסיק. גוד
 אצבע בין האפשרי האורך מודד כפוף, מחוי פשוט, חחוי וזהו וחרחקו שמתפשט ע״י אצבע עד מגודל מודד לגודל, סמוך אצבע

 חחליח מאחוריו, כתפו על הרצועה ומשליך בראשו קשרם לי', קטר טז בסמוך. וע' האצבעות שכופף ע״י אלא א״א וזה לאמה,
 האמה היא צרדא וה״ג וערוך וחוס׳ לרבנו ין ש״י. על ולרבנו תש״ר, על קאי לרש״י לפניו, שחולין כדידן ומשלשלן, גודלן לי',

 אצבע צרדא איזה ערוך שמביא לתוספתא ש״ר שכיון ואפשר בא, פ׳ תנחוחא וצ״ל מכילתא, הר״אש כ׳ יח י״ט. מיומא כדחוכח
 ה״ג אבל ח״ג( חולין'׳ הושט בת׳ זה שעור )כעין חכשעורה ופחות חחטה יותר רציעה רוחב כ׳ ל״ה וחוס׳ ימין. של גדולה
 ולכרוך שמעכב, חרחב״ס וח׳ שעורה, חקרי לא דבלא״ה ע״ט יומא כד׳ בקליפחה היינו שעורה ארך בחא״א וכ' כרבנו. כ׳ ורי״ף

 לא דראב״י צ״ל לפרושו יט ע״כ. פינחס בזוהר הוא החזה עד ושחאליח הטבור עד ש״ר ימינית רצ׳ ושיתלו כריכות ג׳ באצבע
 לא אבל הלח״ח דת׳ שי״ן דוקא צ״ז ערובין לחוס׳ כ״ש? מאי כ כתרויהו. מאי דאל״כ לגודל, סמוך באצבע אלא בצרדא כרך

 ויוד דד׳ נהי כ״ח שבת רשב״א וכ׳ הלמ״ח נחי ויו״ד ד׳ ס״ב שבח ש״ס כגרסת ס״ל ר״הפ אבל ויו״ד, ד׳ צורח בקשרים לעשות
 שצריכה דקשירה מדל״ח כ״ש בכתיבה שהי׳ דשי״ן דקאחר, וכ״ש כן ס״ל האשכול דאף ונ׳ הלמ״ח, הוי מ״ח כתיבה מקרי לא בקשר

מתהפכת אס אף מכוסה היד זה דבמקוס וכיון והיד, הראש שמקיף מה היינו לבר דנויהן הטעם כב כ״ה. מ״ק כא בחיץ. ליראות
לא 11*
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 ׳א5י כר״ה ט״י בתענית לחיבי׳ אבל הוא, דפושע בתענית למיתב מחייב א והזרוע הראש המקפת ש״ר או ש״י רצועה דאפיך מאן מיהו

לא. אתהפכו ואח״ב כראוי הניחם אי אבל ליזהר, לי׳ דהוי ליה אתהפכו הנחתן בשעת אם דוקא גאון צמח רב וכ׳ הכי, עביר חסידותא דמרוב
 ואיתנהו ב בגט' וליתנהו דרבא פשטי' דאתאטרו ואתמר ת׳ מהל׳ אחרנייתא טילי ואיכא בגט׳. איכא מילין הלין כל

 אלו הרי כסדרן שלא כ׳ בתורה, כתיבתן כסדר לכתבן צריך פרשיות ד׳ אתטר: והכי לן, חזי ולא לגאוני׳ רבא בשמושא
 לטע״ת י ש ס" ו ץ ח" וחטשא, עשרין הן ואלו ד המזווה ושבעה וחמשה, עשחן דתגי ביתא אלפא כל רבא אמר ג. יגנזו
כ״ה דאותיות פרושא והכי דטזוזה. ג׳ץ שעטנ״ז ועוד יביאך כי והי׳ בם׳ ט״ט כ״ה דק״ח א״ך הז"ם בפ״ר קדש, בפ׳

יו״ד ן; תגי חמשה דאשר ש׳ תגין; תלתא תלתא דוהיבוסי ם׳ וגם ו׳ ו; תגי חמשה החמץ ץ׳ ה תגי ארבעה דחמץ ח׳ המתוייגות:
שגר דפטר ר׳ פ', תגי; תלתא דיביאך ב׳ ח; תגי תלתא דתורת ת׳ תגין; תלתא תלתא תלתא דלמען ע׳ ט׳ ל׳ תגי; תלתא דלי

ח׳ ;,תג ג׳ ההקשה ק׳ תגי; ג׳ דיד ד׳ תגי; ד׳ ד׳ דישאלך א״ך תגי; תלתא תלתא תלתא דהזכרים הז״ם תגי; תלתא תלתא
 ז״ן דנפשך; נ׳ לטוטפת; דלטטפת ט״ט דשטע; ש״ע ר; תגי ה׳ ה׳ דלטוטפת ט״ט תגי; ג׳ ג׳ דידכה כ״ה ט; תגי ד׳ דלשלחנו

 לטכרך ובעי יב. פסילי אתואתא בהלין בדיקי דלא תפילי כל רבא אמר יא . . הארץ דעל ץ׳ דדגנך; ג׳ ומזוזות; דמזוות
 דכריך במזוזה כד׳ מלרע להו וכריך יד פעור עון את לנו המעט דכ׳ חאטי ולא לעגלא דנדכר דהיכא יג דתורא בשערי קטיעי

 טבא אעא טייתא תפילי לטיעבד דבעי מאן האי רבא אמר טן. שלפא או קלפא עלי׳ לטכרך ובעי טו שטע כלפי מאחד להו
בשוה נפירי תלתא ביה ונאפיר יח פסיל לא בציר ואי דמי שפיר טפי הוי ואי ין אצבעי תרין בעול אצבעי בתרין אצבעי תרין

ומפתח
אשכול נחל

 חביאס ת׳ ס״ה ר״אש ב לקשרים. חוץ המשלשלת ברצועה ולא א לראם. יד בין מלוק שאין כ׳ במרדכי אבל ממחיר, הוי לא
 אס דת׳: ופ״ה פ״א ורמב״ס ס״ע פ״א חגלה עירוש׳ בא, מכילתא ג כאין. שלו׳ ר״ש שמברן מצאתי ואני בה״מ, עליהם והשיג
 אע״פי במזוזה נחי וממילא יהא, בהויחן והיו דכ׳ והעעס התורה סדר על שלא פרשיות כ׳ וכן גניזה צריך בת״ומ א׳ אות סכמ

 הגיה תמים ובדרך מזה. רושם ל״מ ברי״ף גס פסול. כסדרן שלא הזכירו לא וה״ג שאלחות אבל במזוזה, הזכיר לא שרבנו
מ״א חשב״ץ צפני היתה זו וגרסא בת״ומ ולא בספרים תולין בירוש׳ כד׳ תולין אין א׳ אוח דאשתחט היכא מזוזה: ר״ה ברי״ף
אי ואף ברי״ף, לפניו כ׳ הי׳ שלא ש״ח הירוכו, רי״ף שהביא בכ״מ כדרכו מזוזה בה׳ הרי״ף דברי האשכול כ׳ מדלא אבל ס״ע,

בסוף מ׳ דלמא ד״ה ל״ב מנמות חוס׳ גס שמענו. לא שיעה באותה כסדרן שלא אבל תלי׳ אסיר אלא שמענו לא עדיין ברי״ף כ׳
וחמה, סמ״ק הג' בשס כ״כ ל״ב סי׳ וב״י ורי״ח, ר״פ בשס כלבו וכ״כ צריך פרשה באותה י״ל עדיין מיהו הפרשיות, בסדר שא״צ ד׳

 אפי׳ היינו בהם, חולין גדול( )כתב כספרים שכ׳ ת״ומ בירוש׳ שם מ״ש ס״ל וה״ג ששאלחוח ואפשר חוס׳. הזכיר שלא תמה ואני
 ת״ומ נמי ליתני בל״הק, ות״וח בכ״ל שספרים אלא לת״ומ ס' בין אין מ׳ דבמגלה ראי׳ וק׳ אחכילתא. ופליג כסדרן שלא כ׳ אי

 אלא נכחבין שאין באמרו די א״כ פסול, כסדרן שלא בחכיל׳ נמי יליף ומיני׳ בהויחן מוהיו יליף בל״הק דת״ומ כיון י״ל אך כסדרן?
 כסדרן. שיהי׳ ובלבד חולין בת״וח גס גדול בכתב ירום׳ מ״ש פרש ל״ע בתשי׳ הר״ן גס פ; כסדרן שלא ידיענן ממילא בל״הק,

 אבל התרומה, וס׳ בר״אש כן ה בח׳. הכתובות א״ש והי׳ שמע בפ׳ וז׳ יביאך, כי להי׳ קדש בפ׳ תגין מקבלין אותיות כ״ה ד
 ראשונה אי אתפרש לא ח חגי. ב׳ ובעור התרומה, וס׳ בר״אש כך ז א׳. חג בר״אש אבל בעור, כך ו א׳. חג בעור

 כ״ה מונה ע״כ י חגי. ג׳ ועור התרומה ובס׳ שאמר, וב׳ בר״אם כך ט שתיהן. לעשות יש מספק כ׳ שאמר ובברוך אחרונה, או
 .כחדא א״ש והי׳ שבשמע וז״ז ע״ע דקחשיב אלא אותיות, ע׳ מוצא אחה בפרען דמזוזה, ז׳ מונה ועתה כ״י, והי׳ קדש בפ' מתיוגוח אותיות

 דלעעפח, ע״ע דלג שהראש ב״י ח״ש אבל ונעורי. רבא בשמושא כן נמצא ולא מחויגיה, א״ש שבוהי׳ ומזוזות לעועפת אף שס״ל תראה גס
 ע״ע דשמע, ס״ע כ׳ הר״אם אבל תגי, ג׳ ג׳ אלו דפרשיוח אותיות כ׳ והעור שעליהם! החגין מספר חסר יא כתוב. שלפנינו בר״אש

 חיירי הכא כ״ע מנחות כד׳ לזיינן צריך מוצאם שאתה בכ״מ ג״ץ דשעענ״ז אע״ג ב״י וכ׳ חגי. ג׳ ג׳ והשאר חגין, ד׳ ד׳ דלעועפח
 בלא יב פה. הרמוזים אלא ג״ץ שעענ״ז כל חייגי לא במזוזה י״א בשם אשכול כ׳ מזוזה בהל׳ ולעיל מקלוח, כעין גדולי׳ חחגין

 אבל הלמ״ח, בשערן נכרכות ח׳ וק״ח כ״ח שבת יג נזכר. לא דבגמ׳ כיון ע״ז, סמכינן לא הראש וכ׳ פסול, הנזכרים אלה חגין
 עגל עון זה הזה, היום עד מחנו העהרנו לא אשר כ״ה: יהושע סמיך דקרא אסיפא לפעיר? עגל ענין מה יד ענל. שער ל״נ
 ונזהרין. זוכרין אנו וע״י ע״ז כנגד ואזהרה השם יחוד בהם שיש יכופר ובתפלין עגל, מפקידת בו שאין פקידה שאין ק״ב סנהד׳ כד׳
 הלמ׳׳מ ה״ע דמגלה פ״ק בירוש׳ ממ״ש והוא ל״ה, מנחות עור שילחא, וצ״ל ע״ס טז לתחלתס. מסופס הפר׳ גולל ל״א מנחות טו

 בגובה וגס וברוחב באורך רבוע ין שער. לכריכת קודס המעלית לרמב״ס במעלית ועולין בשער וכורכין וכי׳ בעורוח כוחבין
 ובש״ר להקפיד, ים לכתחלה מסמע מ״מ חקפידין, אין הגובה שעל שכ׳ אע״ג הרמנ״ס וכ״כ הצדדים מכל מרובע והוי אצבעי ב׳

 שלא בק״ו מציץ ח׳ ע״ב ל״ו דיליף העעס אולי ,׳בגמ נמצא לא מרובע אצבעות ב׳ שעור בגובה. פי׳ חרין כעין הגרסא דר״אש
 וממילא ב״א רוחב שצריכה לח׳ ק״ו נמי יליף ס״ג, שבת אצבעו', ב׳ רחב דציץ וכיון הוא, אסמכתא חוס׳ וכ׳ מהם דעתו יסיח

 ס״ג שבח דאמר אצבע מרוחב יותר דראם חפלה עכ״פ ומסים זה, שעור ג״כ הביא הר״אש יח דלירבעי. היכא כי באורך גס
 ברית ספרי ע׳ יצחק בר ברוך ר׳ )שחבר התרומה בס׳ מבואר ויותר בגח׳( כ׳ לא )זה ח׳ במקום ומונח אצבעות ב׳ רחב דציץ

עקר ק״הד לדעת וריב״א ואל, ד״ה חוס׳ ה׳ וסיכה ע״א יומא עח״י רינ״א )הוא אשר נ״ר יצחק ר׳ לפי׳ וז״ל (21 דף אברהם
המצח חן למעלה מצח על דכי והא שער במקום הראש על הי׳ שהציץ ביומא שפי׳ ר״ע( ר״ז קצ״ד קנ״ח, מת״ד וכ״נ חוס׳ מבעלי

בקרא, כד׳ מצחך שעל בציץ קאחר דלא שער במקום שהי׳ דח׳ עיניכם בין כמו היינו עיניך שבין בציץ להם הקם ס״ו ובקדושין
ע״ג ג׳ בערכין דאמר הא ר״ת( ומחלחידי אישות להל׳ י״ז נחשו׳ כדאי׳ ר״ת נכד שמואל בר יצחק ר׳ )הוא מורי דקדק זה ולפרש
 ריב״א לפי' אלא ׳בגמ )אינו ת׳ במקום ומונח אצבעות ב׳ רחב הציץ אי׳ האשה ובפ׳ ח׳ מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה סערו

מקום חפלין, ג׳ להניח בראש מקום יש א״כ אצבע, אלא רחבן הי׳ לא שאס מאצבע, יותר הפחות לכל הח׳ רחב א״ב שהזכיר



85 תפיץ. הלכות האשכול, ספר
 א קלפא בהון דניעוי* היכא כי בהון ומפתח

 עד ומניחו הנפירות בין העור ומכנים טהורה
 קאים, דשי״ן צורה צדדי מב׳ דביתא
 דמניח דשמאילא רישי, בג׳ דמניח דימינא

 ב, פסיל לא איפכא אביי ואמר ריש/ נד'
 של ג אמום דשמי׳ דירי׳ צורה והדין

 של אבל ^״2$ ד ראש של תהו תפלי/
 חצי דידי׳ אורכא מרובע, מעץ עניד יד

 דידי׳ ופותי׳ אטה הנקרא אצבע אורך
 מנח וחד חד וכל ה, דאצבע כפותי׳

 וקדש טלגאו, והווית בארונו, כס״ת לי׳
 ר״פ אמר בגידין, ונתפרין באבראי ושמע
לבר להו להוי תפירי וי״ב שור ובגידי

 של קלף וטייתי מרובע, כולו ויהא והלד״ר, יפרד ומשם וסימנך רישין, ד׳ והוויין
בקלפא דליצור ובעו בתים, ד׳ בקלף וישאד הקלף מן העץ מוציא ואח״ב שתתיבש

אצבעדיד צורה וזהו
ורחב ארך

גובה אמה אצבע חצי

אשכול נחל
מדנפיק

 מקרם בראש יש דוקא כפרש ואס יותר• ולא צ״ה( )ערובין זוג זוג מכניס ואמאי נראה ששערו מקוס אצבע ועוד אצבעו׳ ב׳ הציץ
 לציץ׳ אצבעות וב׳ ח׳ להניס שערו נראה הי׳ זה ושעור אצבעות, ב׳ ח׳ של רסבן ע״כ א״כ אצבע, סצי אפי׳ יותר ולא ב״ת להניס

 אייחינן בש״ר וכ״כ יותר, סצבע מצי יש א״כ אצבעות ב׳ הציץ כנגד הלא נראה, שערו הי' וכך ת' של רסבן וסצי אצבע אמרת דאי
 ערובין חחוס׳ ומוכת בגמ׳ בהדי׳ כ׳ לא אבל ריב״א שפי׳ הוא ת׳ במקום ציץ הר״אש מ״ש נ׳ מזה עכ״ל ב״א על ב״א טבא אעא

 דע״כ רתביס, אין הבחיס שר״ל אפשר ב״א, רתביס עושין אין האידנא הר״אש ומ״ש ת׳. במקום מונת שציץ להם שדומה שה׳ צ״ה
 מב״א, יותר מגולה ששערו המקום הי׳ שאל״כ התיתורא עס ודאי כ״ג של ת׳ מהנתת שהראי׳ התיחורא עס היינו ב״א הסשבון

 מוכח לא ב״א אבל הת׳, ס׳ כמ״ש ריב״א לפי׳ גמורה בהוכחה מוכח שזה מאצבע יותר הפחות לכל שיהי׳ שדעתו לומר קרוב אבל
 ובאורך ברוחב אצבע שתהא מרובע ח׳ בחי שעושין כ״ד: מגלה רש״י דעת וכן וכו׳, נפרש ואס בלשון אלא זה כתב לא הת׳ סס'
 יותר רחב הסיתירא עס א״כ גשר, של דך כמין נראה ח׳ של מושב בית תיחורא פי׳ ל״ה ובמנחות באלכסון שלישי וב׳ אצבע שהי׳

 בציר אי ומ״ש הציץ, מפני אפשר דלא ה״ט טפי, הוי לא כ״ג של דת׳ אע״ג פסיל, לא מב״א טפי אי כאן ש״ר ומ״ש מאצבע.
 מב״א פחית אלא לג״ח, מקוס יש הא ב״ח להכיח בראש מקוס בערובין אמרו למה קשי׳ דא״כ כאצבע, קטנים לאו י״ל פסול, לא

 שעור אין לש״ר הבין, ביומא הריטב״א אבל הדין. מעקר שעור לו שאין קאי ברישא דקאמר ב״א שאגובה נמי ואפשר קאמר,
 מפני וחצי מאצבע יוחר לעשותו ואין למטה שעיר יש ודאי אלא ב״ת להניח בראש מקום קאמר מאי דא״כ דליחא וכ׳ לח', כלל

 מאצבע. יותר ולפחות אצבעיח ׳3 למעלה כ׳ עצמו הוא וחצי, מאצבע יותר לא למה מבין, אינני האחרוני׳ ודבריו עכ״ל הספק
 וחוס׳ ש״ד. ודאי ב״א אבל מאצבע, יותר שעכ״פ התרומה ס' של כהוכחה והיינו וחצי, מאצבע פחות לעשותו אין להגיה ול

 נפסלו לא פיחת ואס ד״א על להוסיף ואין מב״א פחות לא תגם׳ לדעת ריטב״א כ׳ ובערובין ב״א. מצינו שבמדרש כ׳ צ״ה ערובין
 לב״ח, בראש מקום אמרו למה דאל״כ קפדינן, מאצבע יותר על אבל ב״א, על דקאי נ׳ ל״נ, פיחת אם מ״ש בכלל. והמעברחא

 עקר והראשון מב״א, פחית לעשות נהגו לכך שעור להס אין למטה אבל למעלה ב״א שעיר וי״א הריטב״א: כ׳ ושוב נמי. ג׳
 בערובין ודאמר מציץ׳ מסויס שעיר מוכח ולא ח', במקום ולא במצחו הי׳ ציץ ויומא בסוכה חוס׳ כסתם ס״ל י״א שאלו נ׳ עכ״ל.
 אס בראשו, כובע מלובש והוא תכשיט משים ולבשם בשדה דמצאוס כיון י״ל נמי? ג׳ ביותר קטנים ואי ב״ח, להניח בראש מקוס
 כיון חכשיט זה ואין הכובע( מסירים גדולים ח׳ המניחים )להכי כובעו תחת נכנס אחד ת׳ במקום קטנים אפי׳ תפלין ג׳ מניס

 מאצבע יוחר מעברחא עם חפלין וסתם בהווה ודברו רבנן מסמני דשכיחי ממלתא שבת שעירי דכל ועוד .שם תיס׳ כמ״ש נ׳ כאינו
 אלא כובע לו שאין כ״ג דוקא י״ל מג״א, יותר ת׳ דמקוס ומוכח הראש על ציץ כריב״א ס״ל אי ואך ג', ק מחז המקום אין להכי

 שיש אנשים שאר אבל ת׳, מקום בסיך ת׳ להניח יוכל והי׳ אותה דוחה שציץ הראם כל מכסה הי׳ שלא בסיכה רינ״א לפי׳ מצנפת
 קטנים. אפי׳ ג״ח להניח מספיק המקום אין, הכובע שיזח ובלי ממש, בגלוי אלא הכובע ת׳ מניחין אינם הראש המכסה כובע להם

 מצח על ציץ וס״ל ריב״א על חלקו ורמב״ס ורמב״ן י״ט זבחים ורש״י עע״מ מכפר ציץ וי״ו ג׳ ערכין ורש״י ויומא סוכה ולתום'
 שעור. הש״ע כתב לא ולהכי שרי נמי מאצבע קטנים ש״מ למטה, ולא למעלה לא לח׳ שעור נתנו לא המורים ג׳ דכל וכיון ממש.

דזה דס״ל י״ל נ״ח? גטין ביתר דהרוגי כחפלין דש״ר שליש אלא אינו ש״י דבית האחרוני׳ שהעירו מה הראשונים הביאו שלא ומה
רחב וש״י החיחורא עם ב״א ש״ר עושה והמדקדק מיגרע. לא כש״ר רחב שהוא נזדמן אבל א׳, בית יד דבשל ממילא נעשה
 בחרבות׳ אותהן לברא וקרוב באשפה נובר חזיר י״ז ב״ק למ״ש קרוב נאפיר )ל׳ חריצים ג׳ בו חוקק א ש״ר. בשם לקמן כמ״ש אצבע

שיכולו עמודים, וד׳ אויריס ג׳ שנעשו עד בעומק ופותח וחוקק שבר(, תברא לל׳ וגס בארץ חפור מקום בור ולמלת כ״ג יחזקאל
ט״ס. ובר״אש ל״ה עחוס׳ צ״ל כך ב העמודים. על ולהחזירם האויריס תוך מקצתו ולהכניס הדפיס על שנעבד עור להמשיך

 הראב״ד ממ״ש לאשכול נידע שלא תראה מזה החיצון. בבית שמע כר״ת ד מנעל. של דפיס והאימוס, הכדור דכליס רפכ״ג ג
 כאצבע. הרוחב ה המניח. בימין לעיל אמר זו ושי״ן רישי, ג׳ של לשי״ן סמוך שמע כאן שלצורתו המניס, לימין קדם אמר האי שרב

 שאינו וחמה מלמעלה, השטח אורך על קאי דידי׳ אורכא אמה של אצבע שחצי והבין ורי״ך ה״ג בשם הג״מיי מביא זה לשון כל
 למעלה ורוחב אורך אבל הבית, גיבה על קאי אמה כחצי דידי׳ אורכי׳ דמ״ם תראה אשכול ומצודת אצנע? רוחב דרחבו כיון מרובע

מ׳ נ״ח וגטין מש"י יותר ד״פ ש״ר א״כ א; אצבע וש״י מרובע ב״א לו ים דס״ר כיון הקפה ז״ל והגרמ״ק מרובע. באצבע שיין
 ש״ר
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 שפיר י״ד הוו אי ואר״פ יו״ד, אשתיירו ב ושמשא טילכא שקלת דאי ט״ט פסלי, לא יו״ד הוי אי דכא ואטד א, ועייל מדנפיק

 הלט״ט ש״ת ושי״ן טעברא אביי אמר בהדייהו. לקמיע לחייט דלא ולזהר ג בגידאי בגיד להר וחייט וא׳, מנשה דמוספת דמי
 בין לטיעבד ובין ד וראש ראש כל בין חריץ מקום מעברתא ל״צ. תו דמינכר כיון אמר דימי ור׳ התפר, למקום החריץ ויגיע

 בתפרן חוטין ג׳ נפסקו ואם ר, מעברתא לאינון דליתפרשו היכי כי שפיר ולההקינהו ה לתתא עד מלעילא גידי תרין והד חד כל
 שתהא כדי אחת, רצועה לה שאין כטוטפת תהא שלא יד של עליונה רצועה תיתורא ,פי הלט״ט, תיתורא אביי אמר ז, פסולין

 עם והוי דיו״ד, בצורה דידא ורצועה דדל״ת, בצורה לה קטר דרישא לרצועה קטר וכד ח. נהר על כגשר זו על זו וערב שתי
 אר״י י, מכוסה דיד אבל לכל, שנראים ש״ר, תפלין אלו ראה״גא עליך, נקרא ה׳ שם כי כע״ה וראו — ט. עכ״ל שדי השי"ן

 הקשר שיהא האי פי׳ ור״ע יא לפנים ישראל שיהי׳ פנים כלפי שיהא וצריך למעלה, ישראל שיהא למעלה שיהא צריך ש״ת קשר
 ר״מ כדתני שבזרוע בגבוה ומניחה הלב כנגד קשירה שתהא וקשרתם לבבכם על אד״א ושמתם יב דאר״יצ מיירי יד בשל למעלה

 הרצועה שמכנים מה שעור התפלין מעבורת מן הקשר מחזיק אלא ממש למטה לא התפלה, מן למטה וקושר קבורת, זה ידך על
 שיטה דר"יצ הא ואיקיים לפנים, ישראל שיהא פנים כלפי ואיקיים לבו, כנגד זרוע לפני למעלה שהקשר דר״י הא ואקיים לתוכו
 טו. קשירה *שעת עד הנחה משעת א׳ ורבא אביי מברך מאימתי יד, לעשיתם עובר עליהן מברך המצות כל יג. הלב כנגד

 לא תרויהו אמרי ורבא אביי עמ״ת? ש״ר על להניח, מברך ש״י על והאר״ח לא סח לא ומברך, חוור לת׳ תפלה בין סח אר״ח
 ברכה אלא שתיהן על מברך שאין אלמא ,,ת להניח מברך ת׳ כשלובש ירן בירוש׳ וה״נ יז. ב׳ מברך סך ט" א' מברך סח
 על מברך סח ואם יט סח בלא אף עט״ת ש״ר על דמברך כתבו ור"ע ה״ג אבל והגר״יצ, משבחא אחא ורב האי רב וכ"כ א׳

 כפסק לן וחזי ב. ש״י א״ט וש״ר תש״ר מעכבת אינו דש״י א', על ברכות ב׳ מברך אחת אלא לו אין אם וכן שתים ש"ר
 מברך ביניהם והפסיק עבר ואס ראש, של ופוטר להניח מברך יד של מניח אם הלכך פלוגתא. מפשינן ולא . . כא הגר״יצ

 הא לבד ש״ר מניח האיך ,קשי ואי עט״ת. מברך ש״י, לו שאין כגון לבד, ראש של אלא מניח אינו ואם עט״ת, ש״ר על
אמרינן

אשכול נחל

 צ״פ. העודף אץ וחעברחא חיחורא דאיכא כיון מ״ח ראם, משל רביעית אלא אינו ש״י דביח אע״ג וח׳ יד? כשל צ״ס ש״ר
 שהוא שלו צובה ש״ר, רביעית ש״י בית דרוחב אע״פי ונ״ל בו. ד״פ שהרי ראש בתי דד׳ מא׳ צדול יותר ש״י בית כ׳ דרש״י יליתא

 ג״פ. אלא ש״ר עודף אין להכי וקצר, גבוה לעשותו נוהגין ר״אש וה״כ מש״ר, גבוה יותר האשכול,' וצייר כח״ש אמה אצבע הצי
 של ולמעה למעלה שר״ל ואפשר בחשבון. אינה החפירה להתחיל בעור המחע שחוחב ראשונה מחחיבה חוץ פי׳ התרומה בס׳ א

 ואי יב״ש כנגד ח׳ י״ב במרדכי ב הר״אש. כח״ש ולהפך למעה ממעלה המחע שמוציא ע״י חפירות י״ב נראות יהיו חיחורא
 אגידא כמו בחיחירא, בצשר החוע מושך ג וליי. מלך נשאו לא ש״י בארונו ויחי ובמדרש יו״ד. נשאר ושחש, מלך ולוי יהוד׳ שקלת

 אולי ורי״ף^יה ה״ג בשס מרדכי כמ״ש אלא המפרשי׳ כפי׳ לא ד כדמסייס. הפרשיות אל בחוע יקרב שלא ע״ו, יומא דנהרא
 העור שחושך ר״ל אולי ו כחום׳. דלא עירות וד׳ בחיס בד׳ אפי׳ לבית בית בין ומשיחה חיע שנותן ושוין ל״ד' מנחות מ״ש הבין

 שרי קעינא ור׳ הונא ר׳ ה״ע פ״ק מגלה חירוש׳ זה דין כ׳ התרומה בס׳ זי שני. עבר עד שביניהם הגידים ע״י לבית בית בין
 פסה לכך קאי אתפירות וס״ל פסילין, ג׳ כשר ב׳ נפסקו אר״ח ל״ה מחנחית זה דין יצא ולרמב״ס ג׳. בנפסקו ולא ב׳ בנפסק

 מעברחא י״א ל״ה: וחים׳ ל״ב ס״ס ירחא ר״אש הביא יד של על עור דמעבירין ה ל״ג. בש״ע וכן שם כדאי׳ פסיל נחי זכ״ז ב׳
 אחי", בית לי חבר אס דוקא זה פ״ע( )סנהד׳ האויר רואה אין שבית לפסיל ואין וכו׳ ש״י בית צידי ב׳ ברצועה שמכסה פי׳

 הבגד תחת ומקלקל ומנדנד וקצר גבוה דש״י משוס אלא לחצוה לאו כן שעושין העעס ר״אש וכ׳ בש״ר, אלא זה דין אין ולהגאוני׳
 לכן נוי ואינו לבית( בית בין בחריץ מכניסם )בש״ר קמעיס נעשו בהכרח יד של בית כשעושין כ׳ ומע״ח מתחזק. רצועה וע״י

 חיחירא י״א ב': אות בש״ג ומצאתי הוא. דחיוב מ׳ לש״ר אבל לרצועה. צריך אינו קמעיס בלי שמתקנים ועכשיו ברצועה, מכסם
 שילחא הוא חיתוי־א חשובה: ובשערי נהר. על כגשר וערב שחי זו צב על זו שתהא רצועה עועפח על משיחין בחש״י הוא

 זעג״ז וערב שחי שיהא כדי אחרח שילחא צריכה אלא אחח, שילחא אלא לה שאין ש״ר כעיעפח חאמר שלא דזרוע, דחפלין עלאה
 דהיינו כעועפת חהא שלא באשכול, להגיה צריך לפ״ז עכ״ל חחעינן( חיחורא איכא אי כ״ב )ב״ב חיחורא בארמית גשר נהר, על כגשר
 חיחורא בפי׳ כוחי׳ ס״ל לא והאשכול ר״אש. שהביא מחה משונה האשכול שהביא ש״ר ט א׳. עור היינו א׳, רצועה לא א לה שאין ש״ר,

 וד׳. כ׳ בה השם שרוב מפני פי׳ ורש״י ל״ה, כהיס׳ י לן. חזי ולא לעיל מ״ש קאי וע״ז הר״אש, כמו פליג חגי בחסרון בפסיל גס ואולי כדלעיל
 הפנים. כנגד שאינם הראש בצדדי ולא בערף היינו לפנים, ישראל שיהי׳ לאחור ולא פנים כלפי בציאר, ולא הראש בגובה למעלה יא
 חברך דאז כר״ח יז .ש״ר על נחי וקאי להניח טז ל׳. עובר חקרי ק׳ קודם טר ל״ה. חנחיח יד ר״אש. וכ״כ יג ל״ז. מנחוח יב
 גם יט דברכית. ספ״ט יח וש״ר. ש״י להניח לו יש שעדיין משמע, דלהבא להניח בש״י אבל המצוה, עכשיו שגומר עח״ח, ש״ר על

 בא חנחומא ח׳ הביא לא גס כאן. מביאו ולא שתים, חמיד דחברך בהדי׳ כ׳ ששם שבר״אש חזה משונה אשכול של שש״ר נ׳ חזה
 אבל עברה, אינו פסק, בקדושה או ביש״ר ואס מלחמה, חע׳ וחוזר עברה בינחים סח ע״ח ש״ר על להניח חברך ש״י על ׳שכ

 בנשים נוהג יהא יכול חולין, בשיחת הפסיקן אס ואצ״ל ברכות, ב׳ עעונה חפלה שכל ש״ר על שתיהן ומברך וחיזר ראשונה ב׳ בעלה
 ושומע שותק )אלא מפסיק אינו וקדושה ליש״ר שאף מחנו ולמדנו לאות. לך והי׳ גבי מכילתא וכו׳. בפיך ה׳ חורת ל״ת ת״ל

 יש״ר בהפסק ׳שכ כעו״ז דלא ש״מ ב׳, ולברך לחזור צריך דמ״מ ודמסייס קאחר, פסק ואס ד כ״ה( ש״ע שאומרים, למה ומכוון
 בסמוך והאשכול ב״י כמ״ש אלא ועיר כרמ״א ולא ב׳ חברך נחי ש״י אלא לו אין דאס ש״ח ברכות, ב׳ עעינה ח׳ כל ומדאחר א״ח,

 חצית על חב׳ ידע לא שהביא דירוש׳ כיון צ״ל אילי שא הן. חצות דשתי ל״ס מנחות כ ר״ע. בשס בא״ס וכ״כ ור״ע ה״ג לשעת
 מחויבין דאפשר היכא כל ע״ב פ״ז יומא חוס׳ וכ״כ פלוגחא מרבינן דלא ב׳ דמברך ס״ל שבבלי לפרש לן ליח כסדרן, ת׳ כשלובש

להשוותם
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 דב׳ ש״י ואח״ב תחלה ש״ר חולץ וכשחולצם ב״ע לטוטפת והיו והדר לע״י וקשרתם דב׳ תחלה ש״י מניח כשמניחם א אמרינן
 ב ... בא בס׳ נמי רב׳ ש״ר אלא לי׳ לית אי טעכבא לא ודאי מלתא ההוא שתים, יהיו עיניך שבין בזמן ב״ע לטוטפת והיו
 שחרית אלא מברך אינו וחכ״א ד רבי דברי עליהם מברך שמניחן זמן כל ת׳ ג. ליעבד לא נמי חד מצות תרי לי׳ דלית ומאן

 אימת דכל כשמעתיה עביר דלא לרבא חזינא ה שמואל דבת בריה טרי א״ר כחכמים. א׳ ורבא כרבי, הלכה א׳ אביי כלבד,
 כל בת' למשמש א׳ חייב ו דאי׳ כהא דטשמשי דפרשו איכא מברכי, בהו דטשטשי אימת כל אשי רב דבי רבנן מברך, דמנח
 וא״ד כ״ש. לא אזכרות כמה בהן שיש ת׳ ז מטנו דעתו יסח שלא תמיד ע״ט והי׳ וכי א׳ אזכרה אלא בו שאין מציץ ק״ו שעה

 נשמטו אם הראוי במקום להניחם בהון טטשמשי וא״ד ח, זכירתן על או ת׳ שטירת על מברכין דעתא דאסיחו בתר בהו ממשמשי
על לברך דצריך כיון י; מ׳ מעורכי עלי׳ וחוזר היא עברה לת׳ ת' בין סח דאטר והא ט. הלכה וכן כבתחלה לברך צריך אז

יב. המצות על מעבירין אין אר״ל שא״צ. ב׳ משום אר״ל אחריתא, ם״ת ונייתי רא לו בא פ׳ כד׳ שא״צ, ברכה הוי עמ״ת ש״ר
 ש״ר ואח״כ התיק לתוך תחלה ש״י להניח אסור ת' כשחולץ האי רב פי׳ יג, אסור אטוטפא דדרעא עבורא מר״ל ש״ט רבא א׳

 לטוטפת. והיו והדר ע״י לאות וקשרתם כד׳ ש"י ולהניח ע״הט להעביר וצריך תחלה, בש״ר יפגע להניחם כשרוצה דא״כ למעלה,
בהן מטשטש ומנה וכשמגיע מניחן, בהשכמה לדרך לצאת רוצה הי׳ יד הנחתן משעת עליהם מברכין מאימתי ת' ת״ר כט.

כאחרים טז לתפלין אביי ואמר ויכירנו, א ד ברחוק חברו משיראה טו אומרים אחרים זמנם? התחלת ומאימתי ומברך,
 ואינו ברגיל תפתר בי'? לי־ חכים לא בקרוב אפי׳ רגיל ובאינו חכים, טפי ברחיק אפי׳ ברגיל אי קיימין, אנו במה רן בירוש׳

 הנחתם זמן וקבעו בהם יישן שמא בל׳ מניחם לא יח ת׳ זטן דלילה אע״ג רבואתא אמרו לקצין. לאכסניא דאתי האי כי ר׳,
 שינה זמן עד וחכ״א השוק, מן רגל שתכלה עד א׳ יעקב ר׳ חמה׳ שתשקע עד מניחן, מתי עד יט. . . דב׳ חברו משיראה

 ואע״ג כר״י, הלכה אין וא״ד יעקב, כר׳ הלכה אר״נ מניחן, אין שוב ח׳ ושקעה לב״הכ ליכנם חלצן אם כ יעקב ור׳ ח׳ ומודים
 בראשו ות׳ בדרך בא הי׳ כג תניא . . כב שישן עד התירו ולא חטה משתשקע אסור להניחם מודים ט״ט כא כחכמים והלכה
 עד עליהם ידו מניח היום עליו וקדש בראשו ות׳ בב״הטד יושב הי׳ לביתו, שיגיע עד כד עליהן ידו מניח חטה עליו שקעה
 ימים ימימה׳ מימים למועדה אה״ה ושמרת כה תני׳ התם. לה מנח בגביה דמנטרין לחומה סטוך בית איכא ואי לביתו, שמגיע

 ז״ת דלאו מודה שוי״ט אבל ת׳, זמן לילה דקסבר פסח, לענין אלא חוקה ל״ג רע״א דרי״הג, לשבוי״ט פרט מימים לילות, ולא
 כו, מימים למועדה אה״ה ושמרת שג׳ בעשה עובר בלילה ת׳ המניח אר״א אות. גופן שהן שוי״ט יצאו ידך על לאות והי׳ דב׳

פיט אשכול נחל

 ש״מ והיו, כ׳ ולא ב״ע ולעוט׳ ט״י לאות והי׳ כ׳ והדר ב״ע ולזכרון ע״י לאות לך והיה צ״ל: אולי כ ל״ו. דף א להשוותם.
 ש״ר יניס דלא ס״ד איך הן, מצות דתרי כיון אחרינן מ״ד דבדף ש״י, לו א״א נבד ש״ל שמנית מישב בזה גס ג מעכב. דאינו
 מהס שנזכר שעה כל ל״ו דף מנתות ו ע״ג. ב״מ ערש״י ה מ״ו. סוכה ד ל״ל. נמי חד מצות תרי דל״ל מאן אלא צבד,

 אינו אס וק׳ שעה, כל למשמש חייב דאחרי׳ ויצא שישכת תיישינן דצא תשכה עס בת׳ אדם יוצא י״ב ובשבת ב״ת. בהס, ימשמש
 עליו שהן זמן כל בת׳ למשמש תייב שכ׳ ומרמב״ס לזכור. יוסיף המשמש וע״י וממשמש נזכר כ״פ דודאי וצ״ל ממשמש? אינו זוכר
 אהרן. ע״מ והי׳ כתיב דכ׳ יתור מצתו דעל בשבת פרש״י ז מהס. נזכר משוש ע״י מ׳ א׳, רגע אפי׳ מהס דעתו יסית שלא

 מדרבנן. אלא בגלוי שכן לציץ דמה גמור, ק״ו דלאו תוס׳ וכ׳ ע״מ? אינו אפי׳ תמיד שמכפר קרא אצעריך ז׳ יומא לר״ש וק״ק
 ומסיר דעלמא במילי ועוסק כ״הי בת׳ להולך אלא ל״ש זו דברכה ול כשממשמש? לברך דתייב פ׳ הזכירו שלא ותמה בסוכה, ר״ן ח

 להניתס ע״מ כתולץ והוי דעתו מסית חינו דמסתמא הכי נהיגי ולא ט נקרא. דעת מסית אין ולמוד תפ׳ בשעת לובשס אבל דעתו,
 שא״צ? ב׳ שעושה ורבנו כתום׳ פרש ולא ש״ר על וברך תזר צא אס עברה כאן פי׳ ורש״י ע׳, יומא יא ל״ו. מנתו׳ י׳ של״ה.

 צריך שעתה כיון שא״צ ב׳ דין בכה״ג דל״ל משמע ש״ר, פגמו משוס מתריתא ס״ת מייתי דלא אתר טעס אר״ה שס דביומא ה״ט
 ח' לאתר רש״י: יג ל״ג. יומא יב בידו. ועברה ומברך תוזר סת דהול״ל הברייתא חן תסר עקר רבנו לפי׳ לו דל או לברך,

 הראש על יבא הזרוע חן פרש״י לטוטפתא מדרעא עביד? היכא הש״ס ומסיים תתלה, פגע דבזרוע אסור ש״ר בשביל רוע שבז
 שתיס? יהיו ע׳ שבין בזמן נ״ו מנחות ועוד לטוטפת והיו והדר לע״י וקשרתם מקרא למדנו זה תוס׳ ותמהו תתלה. שבזרוע יניח
 חש״י, לתקן נוהגין יש כ׳ כ״ה סי׳ דנ״י מרש״י, נעלם דלא ול יד. נשל ת׳ למשמש דקאי פי׳ אליה ור׳ בסמוך, כאשכול פרשו לכך

 הוא דטעות מהרי״א וכ׳ ׳ש״ר בתקון לראש יד הנחת בין להפסיק יצטרכו שלא כדי אותה ומתקנין תש״ר מוציאין שיניחה וקודם
 להוציא ואסור הפסק הוי לא הנחה לצורך דתקון ויניחוה, ויתקנוה ש״ר יקתו ש״י שהניחו לאתר ללמדם וצריך ע״המ מעבירין שהס
 מ״הח, אסור דזה ראש, של הנחה על קאי לא אסור, ש״ר בשביל שנזרוע תפלה לאתר רש״י וז״ש ש״י, שהניח עד התיק מן ש״ר
 החצות. על א״ח בידו דש״י כיון אסור, ש״ר ואת״כ ש״י מנית ואת״כ ולתקנה ש״ר את״כ ולהוציא להניחה ולא ולתקנה ש״י להוציא אלא
 אותה. להניח צריך ת׳ יד בשל פגע אס מ״מ ש״ר, אפי׳ שירצה איזה מנית וקיי״לן ב׳ להניח זמן ואין לדרך יוצא דאס נ״ח ועוד

 כמ״ש ורי״ף ה״ג בסמוך, כר״ע יח שס. יז ור״אש. רי״ף כג׳ טו ט׳. ברכות טו בבקר. להניחם הראוי בזמן ל״ו מנתו׳ יד
 מימים אהה״ל מושחרת ת׳ זמן לאו לילה דאי בהם, יישן משחא בלילה שאסור נחי דייקו ותום׳ ה״ב, פ״ק ברכות וירוש׳ ירוחם ר׳

 או רמ״הש שתכלה עד בסמוך התירו ולחה עשה דושחרת בלילה לחלצם וצריך להניחם מ״הת אסור הכי דס״ל למאן ללילות, פרט
 חר״י. תש״ר זה לעיל ודרש ע׳ נקרא ה׳ שס כי כע״ה וראו צ״ל יט נ״ו. ערובין וע׳ ת׳ זמן לילה ס״ל נמי ורס״י שינה, זמן עד
 כר״יע, שהלכה ודאי אתחר דלא כיון כא מע״ח. הגיה וכך משחשקע, אמר לא יעקב דר׳ כגרסתנו, בלמ״ד יעקב לר׳ ל״ג כ

 דאמרינן בלילה הניחם הרואי׳ יאמרו שבלא״ה כד ט״ו. ביצה כג שינה. זמן עד לחולצן א״צ עליו כבר כשהם אלא כב מרדכי.
 שפסקו ור״אש ורי״ף האשכול על ק״ק כו ל״ו. מנחות כה ב״י. צריך ברבים אבל לב״ע בינו היינו בלילה לחלצן שח״צ בסמוך

א״ס ז״ת, לילה ס״ל ע״כ נשחרס צריך הי׳ ולא בלילה הניחם בסמוך אשי דר׳ וטעמייהו ׳0 על ושמרת קאי ולא כר״ע ז״ת לילה

 ח״הח
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 רבינא א. מותר לשטרם אם ה״א ואטר לאו נטי דעשה השטר בלאו, עובר א׳ ור״יו עשה, רעשה השטר וקסבר ללילה, פרט
 הלכה קסבר קבעי, לשטרן דלאו לדעתי׳ וחזיתיה אין א״ל ג? טר קבעי לשטרן א״ל ב, תפלי סלק ולא חשך אשי ר' קמי׳ יתיב
 אחרינא ובפסקא בח״הט, להניח ואסור מימים למועדה אה״ה ושמרת דב׳ ת׳ להניח אסור שבוי״ט לגאון: פסקא ד. כן טורין ואין

 טשתעי בפסח דושטרת פ״ל כר״ע דאנן לענ״ד לן חזי ולא סומא. לכסות פרט אותו וראיתם דל ומציצת הת׳ מן פטור סומא
 ה ידענא לא בשר״ט אסורא אבל אות צריכין שאין מפני מניחן אין שוי״ט מיהו אלא שינה, בזמן אלא להסירם וא״צ ת׳ זמן ולילה

 ואי אמרו, לא בת׳ ו, סומא לב׳ פרט אותו וראיתם ציצת גבי סומא כסות דממעטי רבנן אפי׳ מתפלץ פ׳ שסומא מצאנו לא גם
 ולהרגיש ב״א כשאר בהם יישן ולא יפיח שלא עלי׳ לטיקם לי׳ אפשר הא ח נקי גוף צריכין דת' משום ואי ז . . הגדול דר״א

 כל דל לברוכי אסור נמי ומכוסה בשרו על וצואה ט קדוש מחניך והי׳ נטי דכתיב לברוכי לי׳ אסרי לא נטי דהא נקי! גופו אם
 כר״י קיי״לן ולא י ומתרגם שמע פורם סומא ואמרינן ל״ח. ה״נ ראה, שלא ב ע" לצואה חיישינן דלא וכיון תהמ״ב, עצמותי

 לך אמרתי לא ח״ב תורת תהי׳ למען וגו׳ ע״י לאות והי׳ במכילתא אדם. כל כשאר מחייב אלא יא מכ״הט פטור סומא דאטר
 בתורה, כקורא ת׳ מניח אמרו מכאן ח״ב תורת ת׳ למען ומדב׳ יב מת׳ ה״ה טת״ת, פטורות ונשים בת״ת שנתחייב בטי אלא

 דחובה לאו ואי ומברכי, ת׳ קמנחי אומנותן דתורתן קשישי דרבנן ברייתא, להאי ליתא חפני בן ר״ש ול מת/ פטור בתורה וקורא
 מאן אלא ת' לאנוהי כשר לא רבא א׳ דג-אונים: ובש״ר היא. דסמכא לאו ברייתא הדין אתמר לא דבגט' וכיון יג, מברכי לא

 ואמר מתניתא, תמניא בתלמוד א׳, פ׳ תלים בס׳ בכתובים א', פ׳ שמואל בם׳ בנביאים א', פסוק בראשית בס׳ בתורה בתנ״ך דקרי
 קטן יד ששנינו דסטכא, ולאו שטירה. אין למוד אין אם לעשות, ושמרתם אותם ולמדתם דב׳ כולו לתרגומו דידע והוא אביי
 ליתד ידה ואומר השטים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף דב׳ שמאל זו ידך על טו ת״ר לקנותו. חייב אביו ת' לשטר יודע

 תגי׳ טז, הגידם לרבות ירכה א׳ אחרים שמאל, זו ידכה כתנאי כהה. יד זו בה״א ידכה א׳ אשי ר׳ להלמות, וימינה תשלחנה
 זרוע, לו באין אלא פוטר לא דת״ק פליגי, דלא ין דטפרשי איכא הגידם. לרבות ידכה א׳ אהרים פטור, זרוע לו אין אידך

 ואם כ״ש כהה דאם שמעינן, תרתי כהה, יד ירכה דאמר אשי ור׳ דחייב, זרוע לו ויש יד לו אין אם מודה אבל ת; מקום דבזרוע
 כל שמאל שהיא בשמאלו מניחו והתני׳ יט, שמאלו שהוא בימינו מניה איטר ת״ר יח. ורוע לו שיש כ״ז חייב, הרבה כהה

 של שמוחו מקום היכא? קדקד זו עיניך בין כ קבורת וו ידך על מנשה דבי תנא ידיו. בב׳ בשולט ההיא אביי אמר אדם?
תטק

אשכול נחל
 הוכרת להניחם, לוף לפרש״י א ז״ת. לילה ס״ל דסכמיס חזה מוכיס י״ז ס׳ רא״ש ע׳ פלוגתא? הביאו לחאי להניסם, אסור אין מ״הח

 ג ב בלילה. לסולצס א״צ לשחרם אס לפרש נוכל סלצס, לא ר״א ולי״ף לרבנו אבל הניסס, אשי ר׳ לקחן גרסתו דלפי לכך
 א״צ מדינא ד לנוססנו. לכחס׳ ולהניסס הרי״ף, לנוסס לקיימם דתותר ני׳ פשיטא דזה ג תפלין. מנס ולנוססנו סולצן, שלא רי״ף

 בפוסק נמצא שלא עליו תמה וב״י ר״אש וכ״כ לרבים כן חורין שאין אלא בל׳ מניסן אף מדינא ולנוססנו יישן, לא אס בלילה לסולצן
 ביצה ותום׳ מ׳ ת״ד ראב״ד כ״כ ח מיהר. לב״ע בינו ח׳ כן, חורין ואין ת׳ זמן צילה הלכה שכ׳, מה״ג בל׳. ן ס ני לה שחותר

 נקרא ש״ה כי כע״ה וראו דאמר צ״ל ז בסמוך. ע׳ ח״ג מנסות ו בפרהס׳. מדרבנן דאסור ס ועב" ש״א. כ״ע, ס״ס ועב״י ט״ו
 ונ׳ כ״ד. חגלה י והנמשך. נ״ה ברכות ט ח״ט. שבת ה ש״י. על קאי דלא ועוד שיראי, אסריס על קאי זה תש״ר, זו ע׳

 ולא מיושבת דעתו שאין חי וכן דברכות( פ״ב )חירוש׳ מת׳ פ׳ המצטער הרמב״ס כמ״ש מיושב׳ וא״ד שמצטער בסומא חיירי דגאון
 דאסור מטונפים במקומות אף הולך במושך כי רגילין, שהי׳ כמו היום כל ת׳ יניס לא סומא דכונתו נ׳ יותר אבל יליף. מקרא

 חישב וב״י עליו, וחחה ת׳, יניס לא במפנה לקרות שא״י מי ש״ר דברי בסמוך מביא דאשכול אמינא? ומנא סמ״ג. עמג״א בת׳
 לקנותו סייב אביו ת׳ לשמור יודע קטן ספי׳ מ״ב בסיכה אחריכן ק״ש דבשעת היום, כל מלהניסס אלא ק״ש בשעת פטרו דלא

 שתורתו חי אפי׳ מפסיק לק״ש )וקיי״לן חת׳ פ׳ בתורה הקורס במכילתא מ״ש וכן י״ג< בן שזה שכ׳ העטור על סלקו )וכה״פ
 פרט אותו וראיתם דדרשינן דפטור ניסא בציצת דלדבריה׳ ר"אש ועל הגאון על תמה ומע״ח היום. כל חלהניסס פרשו אומנותו(

 ת״ל. בין משיכיר ק״ש שיקרא אסרת חצוה לזכור חוקי אותו וראיתם סייב, סומא ח״ג מנסות דר״ש לרבנן דאפי׳ וליתא סומא, לכסות
 כח״ש סומא, כ׳ וראיתם ממעט לרבנן כ׳ בשבת רשב״א אף מצאתי ואני קל״א שבת ותוס׳ רש״י שאף העיר י״א סוכה בי״ד ודודי

 עבדי? מאי תכסה אשר האי ורבנן שם פריך דש״ס לזה, סמוכין ואעשה מ״ג. מנסות הראשונים נוסס שכך והסליט האשכול,
 ועכצ״ל סייב? ולרבנן לילה, כסית מיני׳ ממעט לר״ש הפלוגתא עקר דזה ח״ע, וראיתם האי ורבנן דהול״ל וקשה ה׳, בעלת לרבות

 נמי סומא לרבנן א״א הוא, אימא אבעי׳ כעין מ״ע, וראיתם האי ורבנן להלן מ״ש לפ״ז סומא, כ׳ חיני׳ ממעט דלרבנן ש״ס דידע
 אלעזר דר׳ אליבא קאי דהכא ע״כ וא״כ דרבנן, דק״ש אסמכתא זה שכל שכ׳ בתוס׳ ועי״ש ק״ש. מצות לזכור מראיתם יליף סייב

 דברי במגמות דמייתי תרוצי דכל וראיתם אצטריך למאי יתישב לא דרבנן ק״ש דס״ל ריא״ש סבל דאו׳, ק״ש כ״א, ברכות דס״ל,
 א״כ ציצת, זמן לילה אחר מי׳ג דבדף ניתא, לילה לכ׳ פרט וראיתם כר״ש ס״ל דריא״ש וא״ל בהו, לרבנן לתרוצי וליכא נינהו אגדה

 תום׳ אבל ת׳ חלהניס פטור לר״י משמע פ״ז. ב״ק יא סומא. כ׳ דממעט רבנן ס״ל לדידי׳ צ״ל וע״כ ע״ל, מאי וראיתם קשי׳
 אשר מ״הד תסור לא גס א״כ מכה״ת, דפטור כיון תמה וט״א כגוי, יהי׳ שלא בכ״המ סייב מדרבנן נמי דלר״י הוכיסו כ״ד חגלה
 וחשפטיס מוקי׳ מעונשים אלא ממעט ולא ל״ת ממצות פטור לא דלר״י וג׳ מדרבנן? לסייבו וחנ״ל אצלו שייך לא לך יגידו

 בהן סייב נמי דסוחא תעשה לא תיבת בר״אם ומסק קדושין בק״נ מ״כ שוב מל״ח. מדרבנן דמייב ל״ג ר״ה חוס׳ ,כ ושפיר
 שיחקנו חה טל מושבע הוא הרי פטרה דחורה ונהי דרבנן ח׳ לקיים הנשמות כל בסיני משה שהשביע ל״ט שבועות דאי׳ ועי״ל
 ק״ק מרדכי, יח חוס׳. יז ידו. שנקטעה טז ל״ו. מנסות טו ח״ב. שם יד מ״ו. סוכה וכ״ח יג ל״ד. קדושין יב רבנן.

 מילפוחא אלא חידכה שמאל ילפי דלא ח׳ גידם, לרבות א׳ אסרי׳ שמאל, זו ידכה ראשונה דברייתא ח״ל כתנאי? אמר לחה א״כ
בשר, קבוצת כ ל״ז. חנסות היא, כהה יד ימינו יט גידם. מיני׳ דיליף ה״ה שמאל זו ידכה מ״ד אבל ש״ס, דחייתי ,א

ב״ב
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 ש״י אף בגובה ראש של טה וביד, בראש ת׳ הנח תורה דאמרה יד של בגובה ידך על דת״ר טנ״ל? הקבורה על א. רופס חנוק
 חייא רב הלב. כנגד קשירה שתהא וקשרתם, לבבכם על כ׳ א׳ ר״יצ ב, לאות לאחרים ולא לאות לך כ׳ א״צ, רא״א בגובה,

 ולא מר ם״ל לא א״ל תפלין, וטתחזין ג בידיה צרייה דחוה אטימר קטי׳ יתיב אשי רב ליביה. להדי׳ לה ומנח מכוון ב״ר
 ימינו אם דוקא שמאלו, שהוא בימינו מניח אטר דאטר הא כ׳ טרבואתא איכא ד. אתטר לאות לך בטקום א״ל לאות, לאחרים

 אולינן כתיבה דבתר ב״א כשאר בשמאלו מניח בשמאלו, עושה מ׳ ושאר בימינו, כותב אם אבל בשמאל, שכותב בכתיבה אף כהה יד
 בתר אזלין דלא וא״ד בשמאל, הנחה בימין דק׳ וכיון בימין, וקשרתם אף בימין כתיבה מה וכתבתם ד״ג כדדרש דתפלין ימין גבי
 כאן נאמר טנ״ל? קדקד זה עיניך בין מר אמר ד״ג. דרש הביא שלא הגר״יצ דעת וכ״נ כוחה, שתשש כהה ביד תלוי והכל נ׳

 עיניך בין לעיל דאטר ודא כאן. אף קרחה, שעושה מקום הראש בגובה להלן מה עיניכם בין קרחה ל״ת להלן וג׳ עיניכם נין
 מהתחלת ודאי אלא קרחה, שעושה מקום עיניך בין כאן אטרינן דהא תש״ר, מקום לבד שזה למימרא לאו רופס, ש״ת שמוחו מקום
 ו בירוש׳ והכין תפלין ב׳ להניח בראש מקום ה דאטרי והיינו שת״ר, שמוחו ע״ט השעון־ הולך ומשם ת׳ להניח ראוי הראש שער
 ואם ח, רופף ש״ת שמוחו מקום עד ר״ה ואסברא שנים, מחזיק וכמה ז מחזיק ש״ד שגבהו מקום עד לומר שיערו שטואל א״ר

 נתנה ואם הצדוקין, דרך זה הרי יה של פי׳ ידו, פס על או תש״ר, פי׳ מצחו, על נתנה ט כדתנן יי״ח לא זה ממקום חוץ טונחין
 או קנה ונקרא ליד חסטוך העצם על כשמניחן דה״ה היד, בכף דוקא לא דקתני ידו ופס החיצונים. דרך ה״ו אונקלי בית על

 והא למרפק. הכתף בין שהוא אזרוע אלא ש״י להניח כשר דאין מקרי צדוקין דרך הזרוע, לעצם הקנה בין והוא י קוב״די נקרא במרפק
 מקום בקבורת והיינו הלב כנגד שימה דבעינן כשר הזרוע כל לאו ובזרועותיהן, בראשיהם ת׳ במצות, שסבבן ישראל חביבין דאי׳

 לא ראשו על זבל המוציא אמרו, קבין ד׳ של ובמשא יב אסור רצוצות בראשו ות׳ יא ראשו על משא הנושא וטופח. עב
 שלהן מטפחת אפי׳ אמרו שילא ר׳ משום ת׳. במקום ורועו על קושרן אלא בזיון, דרך שזה בידו יקשרם ולא לצדרין הת׳ יסלק
 אע״ג להניח אסור לחם של מטפחת אפי׳ דגרסי ואיכא מותר, מלבוש דרך דכל לן ופשיטא ת־, בו שיש ראש על להניח אסור
 ואע״פי לאלתר ומניחם דמיהם שם יד בשוק ת׳ המוציא יג. דפומבדיתא דריבעא ריבעא אפי׳ אסור שילא ולר׳ הוא, דקל

 בי תפלין אביי מפרק לא? ומניחן דמיהן שם אבל גוללן, לקרות יודע אינו ואם יום, לל׳ א׳ בהן שקורא אטרינן ספרי׳ דבטצא
 ולקנות יכול דארכס מאן אתא דכי ירצה, אם להניחם רשאי ת׳ דשכיחי היכא הלכך שכיחי, לא ספרים שכיחי, טשכח חבו בר

 ד״א, ברחוק ת' חולץ לפנות הנכנס טו. בהם יפנה שמא חיישינן בראשו ות׳ להשתין קבוע לב״הב ליכנם אסור בדמים. טיד
 דת״ר לי׳ מסיע דברייתא כר״ע לבו כנגד ומניחן טז בבגדו ואוחזן שלהן ברצועות גוללן וכשחולצן ומניחן, ד״א מרחיק וכשיצא

 דרך עוברי ובאו לר״הר, סמוך בחלון להניחן התקינו אותם, ונוטלין עכברין ובאין לב״הב, הסטוכין בחורין ת׳ טניחין בראשונה
 גוללם ואם בב״הב. בהן ליכנם אסור בביתו שהוא כגון אחרים שיטלו חשש דלית ובמקום ונכנס. בידו שאוחזן התקינו ונטלום,

 דוקא ובידו, בבגדו ת׳ לאחוז קבוע בב״הב ואע״גדשרי קדושה. בה שגם לפי טפח ירו מתחת רצועה תצא שלא ליזהר צריך ונכנס
 לשפשף צריך רגליו על שנתון ונצוצית ומשתין שעומד עראי ב״הכ אבל בידו, לשפשף ול״צ נצוצית ואין ונפנה שיושב קבוע ב״הכ
 עראי שינת לא בהם יישן ולא מים בהם ישתין ולא ויתפלל בידו ת׳ אדם יאחז לא יח דת״ר ובידו בבגדו לאחון אסור רן בידו
 אסרו דלא כ והגאון אחא רב וכ״כ . . יט דומי׳ אסור נטי ובזרועו בראשו כשהם דל״ל ישתין, לא בידו כשהן ודוקא קבע, ולא

 ליכנם התירו לא הגאון וכ׳ שרי. ובידו בבגדו אף נצוצית דליכא נא תיחוח בעפר משתין אם וטינה נצוצית, ט׳ בידו אלא
 כב. בביתו ולא בשדה וכשהוא וקטנים גדולים לצורך אלא אלו דברים התירו ולא צרכיו לעשות כלל דעתו אין אפי׳ בתפלין לב״הב

 אשב״ל אבל ללבשן, ביום שהות שיש אלא ל״ש אר״יו ומניחן, טפח כים להם עושה ובלילה ס״ת כמין גוללם ביום כג אר״ז
 בכלי, להניחם וא״צ גוללם לכ״הכ להכניסם שלא וחלצם ביום נכנם לב״הכ, אנכנס דקאי הגאון פי׳ ומניחן, טפח כים להם עושה

כד, ומניחן כיס להם עושה שיצא, אחר להניחם שהות ואין לב״הכ הנכנס נטי ביום ואר״יו בכים, מניחן ובלילה ומניחן, דחוור כיון
וכיס

אשכול כחל

 הנקרא ואף נראה, היד ועל המוצה יראה שלא ב שנה. בן בקטן הוא רך א חמריס. אסיפת דאהינא קבורא מ״ו ג״ב
 נראה והיו המכה הדסק שלא שס מלוקו ונקרע קבורת אצל לו היתה מכה ג מכסים. אץ ב״א כמה פ״א, אהנות קנה,.

 צ״ה. ערובין ה שרי. זה במקום הבגד נקרע אס ולעוצם בקבורת וזה נראה אינו ב״א שברוב מקום ד הקריעה. דרך ח׳
 ועל מצנזר על במש׳ גרסתנו כ״ד מגלה ט המקום. סוף שזה ש״מ ח ב׳. ומחזיק ת׳, מניח זה מקום עד ן ס״י. ערובין ו

 ומכחישין המקרא פשט אמר שנוטים מקראים מדבר וכאן לע״ז, נוגע בגמ׳ דמינוח נכון, לא מינות, דרך ה־׳ז ידו נס
 ההולכים נ״א החיצונים, דרך וזה לאחרים, ולא לאות צך אומר והכ׳ מבחוץ דזרוע יד בית על אונקלי, ב׳ על ונתנה כצדוקים, גז״ש
 ורמב״ס קבורת. ׳במ ומניחה בגז״ש שמאמין נדוקי אינו אבל להראותם, מצוה חושב דזה חכמים, מדעת חוץ דעתם אסר

 שתולה להרמב״ס( )סי׳ אונקלי בית על נ׳ אבל גוסו, על ת׳ להניח שצריך מאמינים דמ״מ צדוקין דרך הראשוני׳ איסכח כ׳ בנ״מ
 שא״צ דמשנה אונקלי, ע״ב נותנו בחבורו הזכיר לא נ״ל זה ומטעם שבכתב, בת׳ גס שכופרין מינונים דרך זה במיקו, או בזרועו מותה

 דכובע אף וכב״י ליטרא, רובע יג מרצצן. בתפלין המשא נוגע אס יב ק״ה. ב״מ יא עללענבאגן. י בגופו. מנימה דאינו היא
 שיפנה. מיישינן מיושב משתין קבוע ונ״הכ אסור, בהן דלפנות כ״ג ברכות טו כ״ט. ב״מ יד אסור. קבין ד׳ כבד מ״מ מוחי, ע״ר
 קערה סכין וכן מכוון קא ולא יפצו פן שירא הטעם כ״ג, ברכות יח ל׳. יומא יז ס״ב. ברכות מקנח דבשמאצו ימנית ובידו טז

 מניח ר׳ מוצץ רצה ביום לישן הנכצס כ״ו סוכה כד׳ בראשו כשהן מותר וזה קחני עראי שינת בהס יישן דנא צ״ל; יט אסור. ומעות
 עראי בב״הכ בראשו כשהם להשתין אבל חולקי; יש וע״ז בראשו, כשהן מותר עראי דש׳ ור״י ר״אש שטת כך מ״ד ס׳ עג״י

 מ׳ ברכות כא האי. רב בשם ותר״י בא שאלתית כ קבוע. בב״הכ אנא אסרו דלא מגמ׳ כדמוכח מרמב״ס( )מוץ מותר לכ״הפ
 הכלי, עם לב״הכ ומוליכן בשדה שהוא דמיירי עב״י כד מנוסחנו. משונה הרי״ף נוסח כ״ג ברכות כג עמג״א. כב רמ״א. וכ״כ

ויש״י 13 ח״כ
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 שכח מטפח. פחות אפי׳ כליין שאינו בכלי אבל שיחוץ, טפח צריך לכך שעשוי כיון כליין שהוא בכלי אלא אמרו לא טפח וכים

 בו שיש בית תניא הדרוקן. לידי מביא החוזר דעמוד ומפסיק, הראשון עמוד שיגטר עד עליהם ידו מניח לב״הכ בת׳ א ונכנס
ב. למעלה כתבנו וכו׳ ת׳ או ס״ח

 נקי גוף צריכין ת׳ ד ינאי כדר׳ וטעמא ג בירוש׳ כד׳ מוחין ע״ע להחמיר רצו ואם מת׳ פטורים ועבדים ונשים טעים חולי
 אדון אלא לו שאין מי אחד, ה׳ ה״א יש' שמע דב׳ מת׳ פטורים עבדי' ה ובירוש' בהם יישן ולא יפיח שלא ב״ב כאלישע

 ומניחן וחוזר לו, הדור וכן שלחנו על ומניחן חולצן בראשו, ות׳ ז קבע לסעודת הנכנס ו. אחר אדון גם לו שיש זה יצא א׳
 ראשו כנגד שלא והיינו מראשותיו, ת' מותר עטו אשתו אפי׳ מרגלותיו, ולא מראשותיו תחת ת׳ אדם מניח ברכה. זמן כשמגיע
 לא יאחו לא ח בראשו ות׳ מטתו ושמש שכח כלי. בתוך כלי צ׳ מטתו טשטש ואי לכסת, כר בין ומניחן ת׳ על לשכוב דאסור

 ת׳ לתלות אסור ט. וחולצן ברצועה אוחו קרי וראה בת׳ ישן הן. עסקניות שידים מפני ידיו שיטל עד ברצועות ולא בקציצה
 הנחה בעו ולא לתלות מותר בכיסיה אבל ת/ התולה זה לך תלוים חייך והיו שנ׳ חייו יתלו והתולה י ברצועות בין בקציצה בין

 אביי נסכים. בלא זבח מנחה בלא יב תודה הקריב וכאלו בעצמו שקר עדות מעיד כאלו יא ת׳ בלא ק״ש הקורא כל כס״ת.
 טו ת׳ מצות דקייטת לי תיתי אר״ש יד. מנחנא ת׳ אנא א״ל כ׳ ברעדה וגילו אמר טובא, בדיח דקא חזי׳ יג רבה קמי' יתיב
 תפלה בשעת אלא זה מטעם טניחין אין והעולם נקי, גוף צריכין ות׳ "וצ׳ בת׳ היום כל שהלכו פי׳ ציצת, מ׳ דקיימת לי תיתי אר״נ

 כדעביד היום כל יניחם לא פי׳ ת׳, יניח לא ב״ב כאלישע שאינו כל טן ביחש׳ דאטר והיינו נקי, בגוף היום כל ליזהר שא״א
 לא מה ומפני נקי, גוף צריכין ת' ינאי א״ר התם נמי ואתטר ין לשוק בהן ויצא היום כל עליו הי׳ הגזרה בשעת שאף אלישע
 לאילין אלא הימנית לך לא א״ל בי', וכפר ברישיה דתפילי חברי׳ גבי אפקד נש בר דחד יט הרמאים מפני יח בהן החזיקו

 כב יהושע דא״ר הא לגאון: תשובה בא. ת׳ בלא ד״א הלכו לא ור״ז ריב״ז כגון היום כל עליהם היו ט׳ ואנשי כ, דברישיך
 כאלו ת׳ המניח וכל ה״ב. תורת למ״ת וגו׳ לאות לך והי׳ שנ׳ כולה לכ״הת ת׳ שהוקשו מפני ת׳, מניח שאינו כל ע״ה איזה

 אמרו ע״ז מוחו, ינקרו המניח שגזרו שמד בשעת פרושו כג ב״ב כאלישע נקי גוף יכין צר ת׳ לומר אדם בא ואם בפיו, כ״הת
 עצמו יביא לא לאו ואם ת/ יניח למיתה, עצמו ומסר שמד בשעת נס לו שעשו ב״ב כאלישע כד גמור צדיק שהוא בעצמו היודע

 כותב ואתה שלם והוא הפרשיות כל בו שיש מת׳ טקודש ס״ת הרי כו טת׳ ומונע זמן בכל אומר אתה שאם כה, סכנה לידי
 הו׳ לא ר״יו דמערבא בתלמודא וט״ש שמד בשעת אלא כאלישע נ׳ גוף צריכין ת׳ אמרו שלא למד א׳ מכאן עת, בכל בו וקורא

 כה. תפלין מ׳ שבטל לומר ח״ו מועט וטן ותפלה ק״ש בשעת אכל טנח לא לשוק כשיצא כן חולשא משום תש״ר בסיתוא מנח
 שלא אבל כט לבשר בגד בין דחייץ ש״י ללבוש אסורין במקדש עבודתן בשעת ודאי בתש״י, חייב אינו כהן הגאוני׳ מקצת וט״ש

 ולוים בעבודה בחנים לב ותני׳ בטצוה שעסקו כפים נשיאת בשעת ואי לא מנין הזה בזמן עבודה וכי ל חייבין עבודה בשעת
 וגרסינן אצבעות. מעל הרצועה אלא בנ״כ מסירים לא ואצלנו ליפטרו, נטי טתש״ר ות', מתפלה פטורי׳ במעמדם וישראל בדוכנם

 וצרפתים באש לד השלישית את והבאתי שני ועולין ומצפצפים לגיהנם יורדין שקולים וזכיותיהן שעונותיהם בינונים לג בפ״ק
 יהושיע, ולי דלותי וגו׳ ת׳ קול כי״ה אהבתי א״ד ועליהם חסד כלפי מטה חסד ורב וב״הא ויעל, מ״ש ומחיה מטית ה׳ א״ח ועליהם
עון עונותיהם בכלל אם אבל לה מעולם ת׳ מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי ,בגופן פ״י עון בהם שאין דוקא ב״ה דקאטרי בינונים

פ״י
אשכול נחל

 אץ בללה אבל להניסם לו מזומנים שיהיו בקרקע אפי׳ אלא בכיס להניסם וא״צ גוללס ביום ת׳ כשסולן הוא בא״נ מלתא פי׳ ורש״י
 סכמיס, ומיסו לרגל עלתה יונה אשת ת׳ לובשת ב״ש מיכל לערובין רפ״י ג .42 דף ב כ״ד. שם א עחר״י. עג״ק להניסם
 דת' מיסו, לא למ״ד עכ״פ לדייק רצה והבבלי דמיסו, מסיק ר״א אבל מיסו, דלא דעה נמי בירוש׳ מיסו, דלא משמע צ״ו ערובין דבבלי ואע״ג

 למ״ד אפי' פ״ג ברכות וגירוש׳ רשות. סומכות נשים כר״י דס״ל י״ל מיסו לא למ״ד אפי׳ הבבלי ודסי בשוי״ט, נוהג אלא שהז״ג מ״ע ליכא
 ברכות ה להסמיר. סכמיס הניסו לא להכי מ״ע, שבת ד בת׳. סייב בת״ח שסייב מי דוקא ולמדתם וקשרתם דכ׳ פ׳ נשיס ח׳ זמן שוי״ט
 פטורן נמי והו״א באשה, דל״ש סייבין עבדים ובזו אות, נקרא ומילה אות מקרי דת׳ וג׳ מאשה? לה לה ת״ל תמה מע״מ ו ס״ג.

 כיון ט. כ״ו. סוכה ח בסעודתו. שישתכר סיישינן כ״ג, ברכות ן קמ״ל. מסייבי לא נמי אסר שאות מנשים נילף לא דת׳ מאות
 נוססנו יב י״ד. שם יא כ״ד. ברכות י נגע. דודאי מ׳ בשמש לאפוקי משישהס לסולצס למהר טוב יותר טנופת במ׳ נגע שלא

 ס״ג ברכות טן קי״ס. שבת טו מ״ש. עול פורק שאיני עדות יד ל׳. שם יג ונסכים. ז׳ ומנסה לעולה דכ׳ יותר מכוון עולה
 כר׳ קצת מ׳ כ כנאמנים. עצמן להראות היום כל שלובשין יט גופן. ולשמור היום כל עליו להיות יח ק״ל. שבת ין סה״א.
 פרשו מ״ט שבת חוס׳ אבל תפלה, בשעת שלא עליו שהי׳ כההוא נאמני׳ להיות רוצין כאלו דמסזי היום כל מניסין שאינם ירוסס

 מצלי הוי דכפר גברא האי כר״אש הגרסא שלתוס׳ ונ׳ הרמאים, מפני ת; המניסין באלו נאמנות פי׳ נהם, הסזיקו לא מה מפני
 קאי. דאנאמנות פרשו להט ת/ בשעת להניסם כ״ע הסזיקו דודאי אתפלין קאי הסזיקו לא מה מפני אא״ל וא״כ ברישיה, ותפלו

 יניסס לא כה מעברות. נקי כפיס נקי כמו נקי גוף מפרש כד מ״ט. שבת כג מ״ז. ברכות כב כ׳. תענית כ״ס סוכה כא
 כ׳ ור״ן תדיר, בראשיהם ת׳ שאין ישראלי׳ שהרבה כיון יניס, לא אערקתא למסור דסייב שמד בשעת אפי׳ תוס׳ וכ״כ ס׳, בשעת

 כאלישע שאינו מי אס כו ליעב״ן. בוסן ואבן חוס׳ ל״ב ר״ה ע״ב, ק״א סולין ע׳ ש׳. בשעת למסור א״צ עשה קיום במניעת הכלל
 וכ״כ ל י״ע. זבחים כט סזק. ע׳ המעריך וכ״כ כח ה״א. פ״ב ברכות כן מענופת. נקי אינו שגוף משוס כלל, יניסם לא

 פטורים, במעמדם ולעמוד ת׳ להניס שניהם לקיים שיוכלו אף משמע שם, זבסיס לב ע״ב. פססיס הש״ס ל' לא ג׳. ערכין חוס׳
 בין שעומדים בינרניס לד י״ז. ר״ה לג במפמ״הח. עוסק ל״א שניהם לקיים אפשר כל ל״ס ס׳ ורמ״א כ״ה סוכה חום׳ לשעת וצ״ע

 מעולם לפרש ואפשר לגרוס. לו דל״ג רא״ש וע׳ זכרי׳ וילקוע בלי״ף אבל מעולם ל״ג בנוססנו לה כן. נקראו ר׳ לכת צדיקים כת
אע״ג לר״ח, בגופן ה״י בכלל אין נקי, אין שגוף מיראה מניסן אין שאס רמב״ס, כמ״ש מצטער ואינו נקי גוף שודאי; בשעה אפי׳

דעברה
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שקשה למדת הא וגו', באש השלישית את והבאתי דב׳ ועולים מצפצפים יב״ח לאחר א יב״ח וגרוני׳ לגיהנם יורדים בגופן ו״י
אש שאין אני מערב אביי אמר בע״הב, שהוא לו מובטח ומתם׳ ק״ש וקורא בצ' ומתעטף ת׳ המניח ב רבא אמר ת׳. של עונשן

צ׳ שאין וטי עשין, בח' עובר ת׳ מניח שאינו כל ד ר״ל אמר נטחלין. עונותיו שכל אני מערב אמר ר״פ ג, בו שולטת ש״ג
א״א שאמר בוכות ה רכא דרש עשין. בג׳ עובר לדוכן עולה ואינו עשין, בב׳ עובר בפתחו מנווה ושאין עשין, כה׳ עובר בבגדו
 ולרצועה תכלת של לחוט בניו וכו נעל שרוך עד מחוט שאמר ובזכות סוטה, ועפר פרה אפר למצות בניו וכו ואפר עפר אנכי
 מלפני תכשיטין להסיר נכון שאין לפניו, תפלין שחלץ שלמה, במלך יד הרים אשר הדבר וזה ו בחלק וגרם׳ ש״ח. ומנעל ש״ת

 מי ומווזה תפלין ח ירוש׳ תלמידיה, כרך הדר ברישא רבי׳ כרך ואי רביה, קמיה ת׳ לחלוץ אסור רבא בשמושא וכ׳ ן. המלך
 ים במפרשי נוהג ת׳ ור״ה? בשוי״ט, אף נוהגת שט׳ דשטואל מ״ט קודם, ת׳ אמר ר״ה קודם, מזווה א׳ שמואל קודם,

 וכיון לקלה. חמורה מקדושה מורידין שאין לפי ת/ אותה א״ע שבלה מזווה מזווה אותה עושין שבלה תפלה כשמואל, תניא ט. ומדבריות
 ועוד להו קרי . . יב דבגופן ועוד יא קודם תפלה הלכך לר״ה, וסיעתא לשמואל תיובתא איכא י שמעינן איפכא דבבלי
 אין אי׳ נטי טו ובירוש׳ טו בב׳ ומוווה בח׳ ות׳ יד המצות כל כנגד ווז״ת יג במדרש כדאי׳ כת״ת חשובה ת׳ דטצות

 רבי, דברי ליב״ח אחת לבדקן צריך ת׳ יד תני׳ בפיך. ה׳ תורת ל״ת שני לכ״הת שהוקשו ת׳ כמצות שבתורה במצות גדול לך
ביב״ח בדיקה צריך ט״ד יח. ארוך ומן נבדקות שאין כלומר אימא, מאבי אלה אומר הוקן הלל בדיקה, א״צ רשבג״א

- אשכול נחל

ר׳. כשמושא כ״כ ב פ״א. עדיות א חשובה. עשה שלא חיירי זה וכל ק״ש. בשעת לזהר יוכל דבקל הוא, ג׳ דעברה
 וש״ר, ש״י כ׳ פרשיות בד׳ עשין ת׳ חפלין פרש״י מ״ד, מנחות ד ב״ה. כדברי באש א״הש והבאתי מן נצול זכיות במחצה ג

 י״ז, סועה ה ושמו. אמור, תברכו, כה עשין ג' כהניס ב׳ פרשיות, בב׳ כ׳ מזוזה ח״ל, גדילים וראיחם והי׳ ונחנו ועשו ה׳ ציצת
 הדס כסוי בפ׳ דאי׳ שא״א בחוקיו אקב״ו ברוך יאמרו כשיעמדו חליצה בס׳ ומ״ש וחנחומא. בב״ר אבל ש״ח, מנעל ליחא ושס

 וגו׳ וראו דכ׳ בי׳ חביבות ש״ח רצועה בשלמא פריך ובסוטה בבבלי. שאינו ט״ס ש״ח למנעל זכו נעל שרוך עד שאא״א בשכר
 כאלו ציצת מ׳ ומקייס לכ״הכ ורקיע לרקיע דומה חכלח ומפרק חביבות? מאי חכלת חוט אלא חש״ר, על וקאי ג״ע ה׳ שם כי

 אבל ויחלצם( ס״ל מ״ה חונה מ״ג מנחות כד׳ מחטא אוחו מציליח ובגלוי ש״א בגופו אלו מצות נמי לפרש )ויש כפרש״י ש׳ פני תבל
 דמציל עש״נ, מחוט סדום למלך להחזיר לאברהם הי׳ שלא וני הוא? פרענותא ש״ח, למנעל זכו נעל שרוך בזכות ח״ש קשי׳ הא

 מעשר מחנו ליטל צריך הי׳ מחזיר הי׳ ואם סדום מ׳ נחיאש כדרלעמר וכשנטל קי״ז, ב״ק שלו, הוא הרי ונחיאש ומליסטים מעכו״ס
 מחשד עצמו להוציא חצוה לשם החזיר אברהם אך ול״מ, מורידין המינין דקיי״לו במחנה ליחד שאסור ועוד מנ״י, וכ״כ שקנאו בחחלה
 ודוקא קודחח, חליצה ר״הפ פסקו ולהכי בערוה נוגע ד״א לשס או נוי לשם א״י הכונס אש״א ל״ט וביבמות הממון. בעבור שנלחס

 אותו חושדין שהי׳ ומי ביהודה, כדחזינן מ״ח קודם נהוג׳ כבר יבוס חצות והנה לחצוה. רק מכווני' שהי׳ שנודע יבחו הראשוני׳
 יבוס, במקום דחליצה מחשד להוציא מקום קב״ה נתן מ״ח לאחר אך מחשד, עצמו להוציא יכול הי׳ לא וחמץ נוי בעבור שעושה

 נחי לפרש אפשר זה וע״ד מיבוס. שבא מחשד להוציא ש״ח למנעל זכו מחשד ע׳ להוציא ש״נ עד מחוט א״א שהחזיר בזכות וזהו
 המת לא ואמרו חרופתס, ולבקש החוטאי׳ בזכות להפוך כן אמר שאברהם סוטה, וע׳ פרה לא׳ זכו וא׳ עפר ואנכי שאמר □כוח

 ק״א. סנהדר' ר מטומאתן. עצתן לנקות דבר לשניהן נתן וקב״ה שנסחרה, גדול חטא חטאה ודאי והסוטה החטא, אלא מטמא
 שקדושת ח׳ א״ע שבלו חפלין ל״ב מנחית י בית. לו שאין ומי בדרך נוהג אין ומזוזה ט מגלה. סוף ח ט״א. ל״ח עב״י ז

 דירוש׳ סיעתי׳ דמה איך לתמוה אין ל״ח סי׳ ב״י וכ׳ עדיף, דגופא דמצוה כר״ה דהלכחא מסחברא כ׳ הרא״ש יא חמורה. ח׳
 דנפשי׳ סברא להביא לר״אש ל״ל א״כ ח״ע וחמה רבנו(. )כמ״ש חמורה ח׳ איפכא דלבבלי כהלכחא לא דההיא מברייתא, לשמואל
 קודם חי ומקודש בתדיר בצמ׳ אפשט לא ח״ט ומנחות צ״א דבזבחיס וס ?,לש דליחא דחוכח דבבלי ברייתא לייחי שמואל, לדמות
 רצו אס שקול, הדבר הרי למחר, חמידין אין למוסף, הייס יקריבוס אס כבשים ב׳ אלא להם הי׳ לא דת״וח ספ״ח הרמב״ס ופסק

 דירוש׳ ניחא ובזה מ״ו. דזבחי׳ פ״י וערע״ב שירצה איזו יקדים ומקודש תדיר רפ״ט וכ״פ למחר יניחם רצו אס למוסף, יקריבוס
 קודם דת׳ חזה לאכוחי לן' לית מ״מ יותר, מקודשות ח׳ לדידן אבל חדירה, וגס חח׳ דחקודשח קודמת דחזוזה לשמואל מייתי
 הר״אש הוצרך להכי קודס, דת׳ ראי׳ ליכא א״כ לחדיר, קודס דחקודש בגת׳ אפשט ולא דמזוזה, חדיר עומד דח׳ מקודש דכנגד
 מצה הילך מקדש דכלי פ״ד רמב״ס הביא שלא שחמה מ״למ קושי׳ ישבתי זה וע״ד עדיף. דגופא מצוה דת׳ דנפשי׳ סברא לומר
 דיומא מיובא דעקר מ״ט מנחות כ׳ ורש״י דיומא. מיובא ומחץ חדיר דחצה קודם הי נ״ו סוכה ש׳ ואבא רבנן דפליגי חמץ הילך
 חספקא דגת׳ וצ״ל קודם, דתדיר מזה וזבחיס במנחות הש״ס פשט לא לחה קודם מצה ס״ל דמכחיס כיון וקשה מקודש, מקרי

 או זה להקדים ויוכל קודם איזו אפשט לא ומקודש דתדיר פ׳ דת״ומ ספ״ח דרחב״ס וכיון קודם, דחמץ ש׳ כאבא הלכה דלחא לי׳
 לזמן קודם מקודש היינו דיומא דחיובא מיני׳ דדייק כרב, לזמן קודם סוכה דפסק והא חמץ. והי חצה בהי הלכה קבע לא לכן זה

 חדיר חקרי לא דזמן משוס אלא לחדיר, קודם דמקודש דרב מטעמי׳ לאו לזמן קדם סוכה הלכחא דמסייס דמה דס״ל י״ל דחדיר,
 דרב אליבא חדיר הש״ס לי׳ דקרי והא יחיס, ז׳ נמי סוכה וברכת ימים ז׳ הכל סך וי״הכ ור״ה רגלים בג׳ הוא דזחן מסוכה יותר

 צ״ל יב חא״א. בס׳ מצאתי שוב חדיר. זמן ודאי א״כ א׳, יום אלא אינה סוכה ברכח מ״ו דף דאמר תלמידי׳ יהודה כרב דס״ל אפשר
 וגו׳ לאות והי׳ בא מכילתא יג ממזוזה. דחמורה ש״מ חסד, כלפי מטה בכלל ואינו י״ז ר״ה בגופן פ״י מקרי ת׳ מניח שאינו מי

 ואין ולילה יום בחורה ליגע רוצין אנו קב״ה לפני ישראל אמרו אר״א טוב ובשומר בחורה, כקורא ת׳ המניח בפיך ה׳ חורת ל״ת
 עשה, בת׳ עובר ת׳ מניח אינו טו פאה. ריש יד וליל. יום בחורה יגעחס כאלו אי׳ע ומעלה ת׳ מ׳ קיימו קב״ה א״ל פנאי, לנו

 א״צ ובש״א יב״ח, אחר לבדקן צריך בה״א גרס בא במכילתא יח דערובין. רפ״י ירוש׳ יו מקומו. טוזל״י כדלעיל. בב׳ ומזוזה
והללו יחזקאל שהחיה מב״ב אני אריב״ב צ״ב ובסנהד׳ נה״מ. היא ומשובשת אימא. אבי של ת׳ אלו אומר הזקן שמאי לבדקן
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 כר״ע דקיי״ילן וכיון יב״ח, כאן אף ב יב״ח להלן טה גאולתו תהי׳ יטיס להלן וג׳ ימיטה, טיטים לטועדה אה״ה טושטרת א יליף

 בשבוע לטיבדקיה צריך דרבואתא טשטי׳ אי׳ רבא בשטושא אבל .בדיקה א״צ הלכך טשתעי, בפסח אלא בת׳ לאו ושטרת דקרא
 בפנים וטתעפשות בהן שולט האויר אין לפרקים אלא תדיר מניחן שאינו טי הכריע והגאון ד אחא רב וכ״כ ג כמזוזה ויטני תרי

ה. יחיו עליהם ה׳ שנ׳ וטים מאריך ת׳ המניח כל ארשב״ל ר״ע. וכ״כ שנים לנו״ן אף אצ״ב תדיר המניחן אבל כמזוזה, ודינם

תנו
אשכול נחל

 מ״ד, מנחות ה מקומו. ל״י ד י״א. יומא ג ממכרו. שנח בהדי׳ ,דכ ב שס. במכילחא א מהס. אבא אבי לי שהניח חפלין
 מקצת אפי׳ המניח אדם מיי בס׳ במ״ש דעתי לחוות א׳ רב שאלני ש״ר. תפלה הנחת בענין תשובה יחיו• ה׳ שס הנושאים פי׳

 על בית מקצת הניחו קטנס עד שמגדולס ראה ובפפ״ד יי״ח, ולא הקראי׳ בדרך הולך שערות שכלו במקום המצח על ש״ר בית
 מקצת מניחין פערריקע, נכרי, שער פאת מלובשים מדות אנשי ראינו שם כי שאל ועוד .אב״ה הגדולי׳ אבותס שכ״נ ואמרו המצח

 שר״אש אף בת׳ חציצה שייך לא ור״ן שלרשב״א כיון ואמרו חציצה, איכא במעוע עכ״פ אבל לת׳ הראש בין תחוץ שלא כדי צד מן פ׳
 פיסלת ח׳ אין אמר לא הרשב״א נפתח. חציצה בדין דסייס במה תשובה אתם? האמת אס מונח, במקומו ח׳ עקר מ״מ מחמיר,

 שלא בשרו על ילבש דכ׳ בתש״י ליחנהו כהני ג׳ ערכין מדא׳ הר״אש ראי׳ אמת כ״ז. ס׳ עב״י למעשה ולא להלכה אלא בח׳
 להניח דצריך משוס המצנפת' על להניח אסור אלמא למצנפת ציץ בין מניח חש״ר אמרינן י״ע ובזבחי׳ לבשרו בגדו בין ד״ח יהא

 להניח לכהן אסרו למה להקשות ויש ע״ב( ק״ס ב״מ )ע׳ המצנפת על א׳ כלי לחת דאסור משוס דאפשר הר״ן מפרק נשרו! על ח׳
משוס ואי י״ע, זבחים כדאי׳ בת׳ ל״ש בגדי׳ ויתור ח/ פסלה לא בת׳ דלדידי׳ כיון הכתונת על יניחה לבגדו, חציצה משוס חש״י

מנחות אי׳ הא שם( כדאי׳ מג׳ פחות אפי׳ בגדים יתור משוס אסור קען צלצול עליה )ולהניח בגלוי, ואסור לאחרים ולא לאות לך
 שעברו ש״י, הניחו שלא מה עפי עדיף נ׳ הה אחמר, לאות לך מקום ב ד נראה, אס אסור דאין והשיב מחחזין דאמימר ח׳ ל״ז

אונקלי, ע״ב בנתנה במגלה הר״ן כמ״ש תש״י שיראה מקפידים שצדוקין כיון וצ״ל שחים? יהיו שב״ע בזמן ב״ע, לעועפת והיו עמ״ש
בשרו על ילבש דדרשינן כמו בחשובה הר״אש ראי׳ עקר אבל הבגד. על חש״י התירו לא ש״צ מלבן ולהוציא לאות, לך דרסי דכא
 אע״ג דבריו באיר עכ״ל ד״ח יהא שלא ב״ע לעיעפת והיו דרשינן וכן ד״ח יהא שלא ידך על לאות כתב בת׳ ה״נ ד״ח, יהא שלא

 שגס ראי׳ ואביא למחצה. היקש ואין שבראש מגובה שביד גובה דלמדנו ע״ב ל״ז מנחות כדאי׳ שוה דינם מ״מ על, כ׳ לא דחש״ר
 כיון קשי׳ ואי בגדי׳, יתור ל״ש דבת׳ חציצה, משוס שיחוצו, מהו חפלין האבעי׳ שכ׳ ר בחש" פסלה ח׳ ס״ל י״ע זבחיס חוס׳

פתילי תחת חוצצות שאינן דקמ״ל ותרצו למצנפת, ציץ בין השער על שהניחם כיון חדושא מאי מיירי בש״ר חוצצות אין ת׳ דברייחא
יהא שלא בשרו על דכ׳ הניח לא דיד מ״ש הש״ס פריך מאי הק״ל והשתא החפלין. על מונחין שפחיליס להו ברירי א״כ הציץ,

 לאות לך משוס להניח יכול לא בגדו ועל לבגד, חציצה הוי בגדו תחת יד שאני המצנפת, על דל נמי דראש לבשרו, בגד בין ד״ח
כר״ן לתרץ ואין הר״אש, כקושי׳ המצנפת על ת׳ שהניח חציצה הוי לא ראש של לאפיקי בגדי׳, יתור משוס א״א בצלציל ולכסות
ת׳ להניח אפשר דלא צ״ל אע״כ התפלין? על הפתילים שהניח ס״ל החום׳ הלא קדושתה, משים המצנפת על דבר להניח דאסור

הקשה לקיחה שמה ד״א ע״י לקיחה גבי ל״ז דבסיכה בת׳, פוסלת חציצה להלכה ס״ל הר״ן שאף ונ׳ בעינן. בשרו על דת׳ המצנפת על
הגדול רבו פ׳ ושכן באות אות בסוכה הריעב״א וכ״כ וחפלין כעבילה קרא דאיכא היכא אלא פוסלת ח׳ דאין וכ׳ חציצה? דהוי

ח׳ ס״ל ה״ק בר״אש הובא יונה ר׳ וגס כר״אש. וריעב״א ורשב״א ור״ן לחוס׳ ס״ל להלכה אלמא עש״ג( הרא״ה שהוא )קרוב
)פ״ב בירוש׳ דאי׳ ההא לח/ שגנאי מעפחת אלא אסרו שלא הת׳ על כובע לחח מותר דס״ל הרמב״ס על שמקשים נח׳. פוסלת

 וחזק דאדרעי. אלא לביש הוי לא רישא דחזק בסיתוא תרוויהון לביש הוה רישא חזק כוי דלא בקייעא ר״יו נוסחנו: ה״א, דברכוח
 וחזק פסח דליל כיסוח ד׳ שתי יונה ר׳ דפסחים רפ״י ירוש׳ כמ״ש ראשו שחלש אלא ראשו, שכרך המפרש כמ״ש פרושו אין ריסא

 רישיה חזק אפשר ומ״מ רשב״א פי׳ על מאד והשיג מהופך שהנוסח כ״י לרשב״א שמצא ועי״ש המעריך וכ״כ עצרת עד רישיה
 עצרת( עד מפסח צדעי אני חוגר דפסחא כסי ד׳ עעימנא אי אמר שר״י מ״ע נדרי׳ מצינו דכה״ג חולשא מ׳ ראשו שכרך פרושו

 בראשו חשש פי׳ עצרת, עד מפסחא רישא והדיק לפיסחא מפיסחא אלא ח׳ מנח הוי לא ר״יו ור״אש: ר״י שהגיאו הנוסח וכך
 אי׳ ואי עצרת, עד מפ׳ מחולשא ראשו ולחגור לעעוף צריך הי׳ פעס אוחו ועל בשנה פ״א אלא ת׳ מנח הי׳ לא לכך מקרירות

 ר׳ ות׳ המצוה(? דוחין לא ודאי הארץ כ״ע וראו )דמשוס רגיל הי׳ כאפר ראשו וכסה הניח לא למה הת׳ על ,טבע ,לשוס דמותר
 לו ומזיק בינחים נכנס הרוח הי׳ והראש הכובע בין תפלין שבגובה לפי הח׳ על כסוי לו הועיל שלא בראשו חושש הי׳ כ״כ יונה,

 כ׳ אוגקלי ע״ב נ׳ גבי במגלה שהמאירי מ׳ שוב דחק. רשב״א וח' הכובע על להניח הו״ל הק״ל פוסלת, אינו דח׳ איחא ואי עכ״ל,
 מדכ׳ בש״י כמו בתש״ר חציצה דשייך מודים הכל דלהלכה וכיון באות. אוח מירוש׳ כקושיחנו זו ראי׳ והביא בת' אסורה דחציצה

 דמעועא מעועא אפי׳ י״ע זבחי׳ בידינו ערוך ש״ס כ׳. בבגדי חציצה שעור כמה נחזי בשרו, על דכ׳ כהונה דבגדי דומי׳ ידך על
 לבשרו כתונת בין דחוצץ ש״י יניח לא דמה״ע תדע חוצץ! א׳ נימא אפי׳ עפר מעע או מחה כינה אפי׳ לבשרו בגד בין פוסל
 והדברי׳ ב/ שאלה גס נפשעה וממילא יי״ח. לא חוצץ מועע דבר אפי׳ בת׳ ה״ה לפ״ז הכתונת, כל כנגד דמעועא מעועא והוא
 דמעכב, המנח על כגון ת׳ למקום חוץ ת׳ מקצת הניח אס מכ״ש חפלין, הנחת במקום פוסלת דמעועא במעועא חציצה אס ק״ו

 בעל דבר והעיב תפלין, במ׳ שלא מונח כאלו מעועא האי להוי ת׳, במקום במעוע חציצה לפסול אפשר איך מעככ, אינו דא״א
 קעביד, אסור ומאי החיצונים, דרך הר״ז אונקלי ע״ב נ׳ ממגלה לר״אש ראי׳ יש ועוד יי״ח. לא ע״המ ת׳ מקצת אפי׳ המניח ח״א
 אס מגרע ולא אחמר, לאות לך במקוס לאות, ול״לא לאות דלך והשיב ת׳ ומתחזין בידיה ציירא הוי ל״ז, מנחות אמימר, הא

 הבגד נקרע ואס מטסה להיות שדרכו במקוס להניח צ׳ התורה ותרצו הרגישו שאחרונים וראיתי בזרוע? מונחין אס רואין אחרים
 שדרשו כחכמי׳ שלא שיראה כדי שעישה קאי, כונתו על החיצונים דרך פי׳ במגלה והמאירי ודוחק, אסור הבגד על אבל איכפת, לא
והחיצונים בחיקו או כתפו או זרועו על אוחו שתלה אונקלי בית על בפ״מ הרמב״ס פי׳ אלו דחוקי׳ מפני וי לאוח. לאחרים לא

כפרו
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 מכחיש וזה חפלין, בלו׳ שבכתב בת׳ מודים שאלה ידו, פס ועל מצח על מהנותן אונקלי בית גרע לדעתו שבכתב. בת' צם כפרו
 דכוסר לדעתו שא״צ דחשנה לא, אונקלי בית על אבל ועגולה, ידו ופס מצחו על נ׳ מחני׳ הביא דחפלין ס״ד בחבור לכן ת', הנקת

 על ורשב״א ר״ן השיבו שלא למודעי צריכין ועדיין חציצה. משים פסול אונקלי בירן דעל טסי ניחא הר״אש לדעת אבל בחורה.
 דב״כ בשרו דעל זו, לראי׳ חשו לא כמ״ש? בגת׳ השוו וראש ויד יד, בשל דח״פ מוכח דמיני׳ בשרו דעל דומי׳ ידך דעל ר״אש ראי׳
 על אבל בקרא, מצנפת הזכיר דכבר עליה לכתוב המצנפת, על וכן ילבש, בד ומכנסי דלכחוב הוא דיחורא ד״ח, של״י נדרש ודאי
 אם אבעי׳ כ״ז ומנחות העצים על מאשר חציצה אסרינן ק״י דבזבחיס על, בהן שר כ״הד לדמות אין ובלא״ה יתור. ליכא ידך

 ל״ז וסוטה ס״ג פסחים ועחוס׳ שלם, כשהוא אלא ממש עליו לא עליו וזבחת דזבחי׳ וברפ״ו מ׳, בצדי האיברים אס על מחטט
 לחומה חיץ אפי׳ פ״ז, מנחית ת', לחמי וגבי ממש עליו ולא בסמיך על אמרינן ופ״ה, פי״א מנחית עצרת, כבשי ולחם לח״הפ גבי
 הר״אם גם לכן פס״המק, ספ״ב ועלח״ת א״צ בסמיך אפי׳ לשמיטה ל״ם חידה ול׳ בהדדי, שייכי אי בסברא חליי דהכל מפסיק, לא

 מעוטא דאפי׳ ראי׳ עוד אביא ועתה המצנפת. על ת׳ להניח אפשר שלא לש״ס דפשיטא תהא אלא לחוד, ע״ז סמך לא בה״ק
 ב״א רחבו דציץ אצבעות, ב׳ תש״ר גודל שעור כ׳ ה״ק והר״אש צ״ה ערובין החוס׳ ח׳. למקום חיץ להניח אסור דת׳ דמעוטא

 פחות החפלין ואי יותר, ולא זוגי לב׳ מקום שיתמלא שעור חפלין, ב׳ להניח בראש מק׳ ואמרינן ת׳, מניח ואחריו ת׳ במקום ומונח
 ת׳ שמקום צ״ל וע״כ ,תפלין כ״ג שם שהניח וחצי אצבע נשאר ולחפלין ב״א, הציץ שמינח ח׳ מקים א״כ וחצי, אצבע כגון מב״א

 אלא מק״ת? אצבע חצי נשאר ועדיין ג״א אלא שטח צריך לא לב״ח יותר, ולא ב״ת להניח בר׳ מחום אמרו למה וקשה וחצי, צ״א
 יחרה אצבע וחצי מב״א יותר היו דכ״ג ח׳ דלחא מידי, דייקו לא ח׳ במקום שלא שרי מעוט וא״א ע״כ, ב״א חש״ר שעור ודאי
 נעקש אס ואך רופס, ש״ח שמוחו ממקום למעלה או המצח, על ח׳ במקום שלא מעוט לי דחה ח׳, למקום חוץ הניח

 הוא דת׳ עיניכם ובין עינוהי בין ומתורגם מצח על כ' דבציץ ח׳ במקום הציץ בסוכה חיס׳ הוכחת שעקר קשה, אכחי זה, לחלוק
 ח׳ ואחריו ח׳, מקים על וחצי ואצבע מצח על אצבע חצי מולח שמציץ י״ל וא״כ נמי׳ בציץ המצח, על חעוטא מותר ואי בראש,
 דח׳ דדייקי ע״א יומא ות״י התרומה לס׳ ק׳ ויוחר וחצי? מאצבע זוגי ב׳ ומחזיק ג״א אלא אינו ח׳ מקים וכל וחצי, אצבע רחביס
 אמרו ולחה זוגי, ג׳ מחזיק המקום א״כ כאצבע, ח׳ וא״א כ״ג, של ח׳ ואח״כ ב״א רוחב ת׳ במקום דציץ כיון מאצבע יותר לפחות

 ומקום כאצבע, ח׳ שעור דלחא הוכחה ליכא רובא, בחר דאזלינן אמרח ואי לג׳. שעור אין לכך מאצבע יוחר ת׳ רחב א״ו ב׳,
 ח׳ מקום שטח בכל להניח א״א ומ״ח לח׳, אצבע ונשאר ח׳, מקום על דציץ וחצי ואצבע מצח, על דציץ אצבע וחצי וחצי, ב״א ח׳

 דציץ חעוטא אפי׳ ע״כ אלא כרוב? אינו ודאי דחע״ח מצח, על חצי יניח חחחונה חחפלה ואא״ל ג״א, צריכין י זיג דג׳ זיגי, ב׳ אלא
 וכל למדנו השמועה מפי ח׳ הנחת מקום דתפלין פ״ד רמב״ס כמ״ש והעקר הראוי. במקום כשחונחיס אלא כשרים אין וח׳

 בת״ר מידי בכל דאזלינן בידינו ברור הכלל הי׳ אפי׳ הכללים בגדר נכנס אינו השמועה חפי שבא ומה אסמכתא, כעין הלמודים
 ערובין רש״י כח״ש חוצץ אינו שא״ח דרוב הלח״ח באה טבילה ולענין בכ״ש, אפי׳ וח׳ כ' בבגדי דחציצה בררנו כבר הלא לקמן( )ע׳
 כ״ש כך לקולא ואס יבא, ממזר ס׳ וכן מותר, שס׳ הלכה שבא׳ בח״ל ע׳ ספק ל״ט בקדושין וחצינו לחוחרא, דאור' ס׳ וכן ד׳,

 ויציב אחת הכלל אס נחקור ומ״ח ח׳. בחקוס שלא הניח אס כ״ש בת׳ פוסל בחציצה מעוט שאפי׳ הוכחנו וכבר לחומרא.
 מעכבות, שערות ב׳ דאפי' יגלחנו הז׳ ביום בנזיר כ׳ יחרה דקרא מדאור׳, ככולו רובו ש״ח מ״ב בנזיר ג׳ ככולו. רובו עניניס שבכל

 מעכבות דב״ש ילפינן במצורע דגם צ״ל וע״כ בכהב״כא, ומצורע נזיר דהו״ל מיני׳ גחרינן דלא הא רש״י ׳וכ ככולו, רובו בעלמא הא
 דכא מעכב לא )חד מעכבות דב״ש פי״ד נגעים אי׳ אלה דבג׳ ב׳ כל על תער והעבירו בלויים וה״ה בשרו כל את יגלח מדל
 שעורין ובכלל הלכה זה כל ברוב, אלא סיחר ואינו באחת, ללקות דאמר מה וח״ב מ׳ נזיר ועחוס׳ עחי״ט, פ״ד נגעים שער, נקרא

 חורסץ כאחת לטבול צריך גופו כל ד׳ בערובין כולו, שצריך אחרי׳ בדברי' גס ומצינו זוג( פי במלא ושבת פאות חיוב וכן הלמ״ח
 זקני וכל ובספרי (19 דך לעיל )ע׳ בהוראה כולן דאיכא עד עדת כל ואם ג׳ ובהוריות ק״ט, פסחים ע׳ בשרו כל את במים
 לא כל דכ׳ היכא משמע ,החכמים כל שיסכימו עד סנהדרין פ״ד רחב״ס כ׳ סמיכה גבי וכן רחב"ס( )וכ״פ מאה הן אפי' העיר
כאבני מזבח אבני כל בשומו קרא מאי רובו שינחץ עד אסיר שנפגם מזבח חותר שנפגם ביחוס נ״ד בע״ז וקשה ככולו, רובו אמרי׳

לאו אי הכא ועוד שלמות. איזה גס בהו דאית מנופצות גיר לאבני דמדחה כיון וצ״ל כל? כ' הא רובו חהני ואחאי מנופצות, גיר
דבעינן ידיענן מסברא ירחצו עיר או ישראל, עדת ואס כ׳ אי אבל בכ״ש, דדי בימוס כמו שניס רביס מעוט אבני הו״א כל

אע״פי פ׳ חלאה קופה צ״ב בשבת כולו. דבעינן כל יתור בלא גס וחצינו זקניך. ויצאו י״ד סנהדרין וע׳ כולו לרבות כל הלכך רוב,
 גחרינן המשכן דמח׳ טעמו ,ונ כולו. נפיק בעינן שבת לענין פרש״י אגד שמי׳ כלי דאגד הכלי א״כ שיוציא עד פטור חבחיץ שרוב
 ודאחרינן צ״ד. שבת פטור, בכלי המעוט ונטל רובא שפרשה דצפורן די, רובו בשבח אך דברי' בשאר אבל בכולו, הוצאה שהי׳
 אבל מדרבנן. הוא ולרשב״א לריטב״א ע״ב, ל׳ ערש״י ככולו, רובו אחרינן ולא פסול ש׳ והגרים שליש ב׳ שחט לישנא לקד י״ט פולין

 עד מפרש הרמב״ס אבל ע״א, י״ו ערש״י בסקילה, אלא כעיר נדון לא כולו ובסייך, עיר נקרא שבט של רובו עד ט״ו סנהדרין
 דח״ח הוכיח ס״ב סי׳ הרחב״ם בלשונות הרדב״ז אבל מהרש״א( כח״ש א׳ במשנה רש״י )וכ״ד ככולו דרובו וס׳ בכלל עד ולא רובו
 הודח כ׳ ע״ז ובהל׳ בב״דשלע״א אלא כולו שהודח שבט דנין אין כ׳ סנהד׳ דהל׳ דבפ״ה מידי, לכל ככולו לאו דרובו הרמב״ס ס״ל
 שעריך, אל ה״ה אח והוצאת י״ו מסנהדרי׳ דיליך וכ׳ ע״א של בב״ד לידון כולו דין לו אין שבט של רובו דס״ל ש״ח כיחידים, נדון רובו

 רובו עניניס בכל דלאו ראינו עכ״פ ע״א. של בב״ד כולו הודח שכ׳ סנהד׳ ריש לרמב״ס מפ״ח דקדק וכך לשעריך, שבט כל וא״ח
 סגי, דרוב ידיענן ממילא וושט הקנה על שנצטוו כיון למאי שנים לרוב הלמ״מ כ״ח חולין דאי׳ חהא ראי' עוד יש ולכאורה ככולו.

 מוחלק כ״א חולין כולו, בעינן עוך ע׳ מליקת דלגבי כיון לסחור ויש וזולתם? כ״ט נדה כילוד ה״ה רובו וביצא ברובו, דדי בסוכה כמו
 דסנהדרין להטות ר׳ מאחרי ככולו, רובו בכ״הת ש״מ בנזיר, מדאצטריך מ״ש צ״ב ועדיין נמי. שמיטה גבי ס״ד הוי והקטיר,

בת״ר לילך אלא ברירה אין מזכה, ומעוט מחייב דרוב היכא שחישב ס״ס בהגהת וראיתי י״א? מולין 7הלמ״מ קמן ובליתא ילסינן
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 המעוט וכן לבדר עומד הרוב נזיר צבי אבל היתר, רוב אס א״וה בתערובת וכן הרוב עס האחת אמרינן מסברא בח״ח, או
 ילפינן זה אינו, וכאלו במעוט חשגחינן דלא אמרינן ואנן ושיפר יסיכה טרפות בשעורי וכן שערות, ב׳ גס ויגלה שניהם לסייס ואפשר

 ככל בח״ר אזלינן לה וחוצה חכה במקום וסרכה בדופן חכה אס עטור בשס ח״ח חולין בר״אש זי סברא וכעין בנזיר. מדאצטיד
 שהסרכה שניהם להיות אפשר והכא בת״ר, ואזלינן ח׳ שבקינן הלכך זא״ז מכחישין והמעוט הרוב דבכ״ח דמי דלא א״עג אסירין,
 דבחילין להיתר, נהפך שסמעוט מחש ברוב בטול הוא דסנהדרץ דההוא ול״נ ע״כ. בת״ר וניזל נכשיר מ״מ וכו׳ חקיחית חב׳ נסתבך

 תערובת אין סנהדרין דגבי שווין, אין ולכאורה כפרש״י, להטיח חא״ר בטיל ברובא ח״במ מ״הת בהיתר אסור נתערב אחרינן צ״ת
 ועליהם ופטור חיוב סברות בו ונתערבו הגוך על דנין ואלו אלי מזכין ורוב חחייבין חעיט דאס צ״ל וע״כ לבדו, עימד המעיט אלא
 וכיון הסברות, נתערבו שבו הנדון גיך< על כ״א היושבי׳, אחרי דנין דאין בסנהדרין קביע שייך דלא נחי וה״ט בריב. ומבטלין דנין

 נתערב ולא ונראה לבדו שעומד דנזיר כההוא תערובת בלא חעיט אבל וש״ד, י״ב בנזיר חיס׳ כמ״ש קביעות ל״ש האסור נכר שלא
 מעוט אחרינן דלא דברי׳ כמה נזכיר ועתה קכ״ד(. ס״ק כ׳ תקפי תיחיס וע׳ למ״כ כ״ז ב״ק )מחים׳ בנזיר מדאצטריך ילפינן
 ומפרק שלו, בד״א ומקצתו שלה לד״א שלו מד״א יוצא וגט חצרצמיח אמית בח׳ ה״ד? לו קרוב ספק ע״ח בגטין דליחא, כחאן
 שחלוין שבממון ודבר וקדושין גט גבי וה״ט בח״ר. אזלינן ולא ברשותה, כולי שיהא דבעינץ פרש״י גביה, אגיד דהא א״א ודאי דבזה

 דכולו אע״ג גט גבי ועוד ;1 ב״ח כדאי׳ רובו התופס בחר נגרר ולא חקרי מוחזק נחי בחעוטו דחופס מאן דין, בעלי ב׳ בדעת
אגודים והרי מובדלים שיהיו הבדלה פרש״י בי׳ כ׳ דכריתיח גט דשאני חגירשח, אינה אצלו ולהביאו לנתקו ויכול בידו ומשיחה בידה

משעור מעט חסר אס אבל ברובו עבות ודי להדס ג״ט בשעור כמו ככולו רובו לחיחר ל״ש דברי׳ בכמה אומר אני מ״ח במוט.
 דגבי נחשב, דח׳ חעיטא שאך חצינו קדושים ובדברי׳ דוקא, ולחציה לעינש השעיר בהן וכיוצא וביצה כזית שעירי בכל וכן פסיל ג״ט

בחפלין וכו ל״ז, זבחים פסילה במחשבה א׳ שנתן או פגים ממתנות א׳ חסר אס וכן נ״ז יומא כדאי׳ בטיל ברובא אחרינן לא עולים
יי״ח. לא ח׳ במקום שלא מונח א׳ פרשה מעוט אס וה״ה פסיל, הכל לשתה שלא נכתב אי אחת יו״ד של קרצו חסר אפי׳

 אח״ה וחופרן הפרשיות לבדוק החפלין פחח אס מהרמ״ק הג׳ בשם ע״ב ס״ח שמיס ח׳ בס׳ שנמצא מה על נשאלתי ב׳ תשובה
 מחדש הקשר ויעשה החעברחא אל הרצועה ויחן יחירהו אלא קשור, הישן הקשר בעוד החעברתא תוך הרציעה יחן לא מחדש

 ואדרבה בחפלין, העשוי חן ולא תעשה דפוסל שתעני לא דעדיין חדא חמיהי, תרי ותתהת העשיי. תו ולא תעשה מחשש לספיקי דיש
 מתפלץ כשרוח פרשיות שחי הסופר וביד דחפלין הראשונות פרשיות ב׳ נפסלו אס עב״הג בחשי׳ דכתב חהא פסל דלא לך משמע

 פסולין מתפלץ המה הראשונות חן פרשיות שב׳ אע״פי אחרונות פרשיות ב׳ אל לצרפו חיתר האלה פרשיות ני פ ל שכתב שנפסלץ
 חשובה. בהכי. מדקדקי לא שהסופרים ראית ובעיניך הרבה השכיח זה דין בש״ע כתב לא האיך הכי אי ועיד כבר, העשוי ימן

 דשא תלי ל״ג מנחות ערוך ש״ס הרי ולטעמיך תעשה, בהו כתיב דלא כיון העשיי חו ולא תעשה בתפלין שייך לא לדעתך
 חתך אבל אי׳ ל״ג דך שבש״ס חילק, תמצא לא בדין ח״ח בפרושו, חילקין שהחיס׳ ואך חוח״הע להוי דלא היכי כי ופרש״י ברישא
 בציצת אלא תעשה מלח בחציה חצינו ולא תעשה, כתיב לא נחי ובמזוזה העשוי, מן ולא חעשה פסילה העמיד ולבסיס והניח

 דפסול מציצת מזוזה ילפינן שכתב רש״י על מאוד חמה להגרי״ב וראיתי כילה. התורה לכל למדין דמינייהו ע״כ אלא ובסיכה,
 באה זו ומצוה ליישב. ומציה מלחדין, ואין הב״כא כחובין ב׳ הוו וסוכה ציצת אדרבה לציצת, חזיזה נקים ענץ מאחה חומ״הע,

 י״א בסוכה שרש״י אלא ועשית תעשה כתב צווייס בכמה דכאמת הקושי׳, להבין אחת הקדמה ואקדים אממיצנה. ולא עתה לידי
 ופסול העשוי מן ולא לסוכה ראוי׳ תהי׳ אותה עושה כשאתה תעשה סיכית משמע לך חעשה הסיכית חג הענין פרש

 ללמד סוכוח חג ועשית כתיב ולא תעשה ואח״כ סוכות חדכתיב שדרש משמע וכו׳ מועט בתקון מתקנה ואתה לסיכה ראוי׳ שאינה
 קודם נכחב דבר ששם במקום דוקא א״כ מיעט, בדבר לסיכה מתקנה אתה ואח״כ עשיי יהי' ולא לעתיד סוכה תהי׳ עשי' בשעת
 מעמה ועשיח כתו ברישא כתיב דפעל היכי אבל לגדיליס׳ ראיי תהי׳ עשי׳ בשעת לך תעשה גדילים ציצת גבי יה״נ כן, דרשינן הפעל
 מלא תעשה אמרה התורה וש״ד ע״ב מ׳ מנחית ח״ש ניחא ובהכי כן. דרשינו לא האלה החוקי׳ את ועשית חצותיו כל את ועשית

 אלא העשוי, מן ולא ועשו והול״ל ציצת להם ועשו לך בשלח כ׳ כבר והלא תעשה, גדילים תצא בכי כתיב תעשה והך העשוי, מן
 נמי מצות בשאר כא׳, הבאים ש״כ הוי וסיכה ציצת הגאון שאמר אתה קשי׳ ואי הפעל. קידם השם כשנכתב אלא כן דרשינן דלא

שבועות דאי' י״ל אותם? תעשה נדבה יכן משכן כלי ברוב וכן אותם תעשה תקשה תעשה, אבני׳ מזבח תעשה אדמה מזבח כתיב
גס קמה מעתה גמרינן. לא מקדשים דחילץ חולץ, לענין מ״שכ חלמדין למ״ד אפי׳ וקדשים המשכן ממלאכת ילפינן דלא ע״ב כ״ו

הוא לב שהתורה מיג״ח אחד כאחד. הבאים ב״כ חולין לענץ דהוי יסוכה מציצת מזוזה לילך חיתי מהיכי הגאון קושי׳ נצבה
ללמוד ומהדרינן ילפיק לא פרכא איכא ואי מתמיד מפסח, ממילה, נילך ע״ב ה׳ ביבמיח כמו אחד מכתוב אב בנין ויש אב, בנין
 אחד בפסוק אינן מדוח השחי אס חורה הוצרכה כתובים מב׳ אב בנין הכריתות וכ׳ כתיבים. חב׳ אב בנין והוי מתרתי חדא
 ע״כ עניניס בשני פסוקים שני חורה כתבה א?עפ״כ זה באופן ואס א׳, מפסיק הכל ללמוד נוכל אס אמד מכתוב אב בנין אבל

 לכתוב חורה הוצרכה בחדא כתיב אי למפרך איכא אי אבל חלמדץי, אין הב״כא כתיבים שני מ״ש וזהו מהן, כלמוד שלא להורת
 דאסרה וסוכה דציצח מעתה אמור וש״ד. ס״ו בסנהדרין כדאמר שבהן השוה להצד מה למפרך דליכא זמן כל מהן ומלמדין השני,
 מה ילפינן, לא מסוכה דציצת מלמדין, אין הב״כא כתובים שני בהו למימר וליכא כתיבים, משני אב בנין הוי תומ״הע, בהן חורה

 גבי ה׳ ביבמות כדפריך השנה יתות כל שנוהג לציצת דמה לא, מציצת וסוכה קל״א, שבת כדסרץ כבימים בלילות נוהגת שכן לסוכה
 מפסח, הרבה שמצוי חדיר קרויה פסח לגבי מילה ע״ב צ׳ בזבחים וכן בלילה, מקריבין שאין אע״פי יום בכל שנוהג חדיר שכן חמיד
 והניאו מ״ג מנחות שבחורה המצות כל כנגד ששקולה לציצח מה ועוד חמור, והוי בציצת כלאים תירה התירה שכן לציצת מה ועוד

 מסוכה לולב דילפיכן תומ״הע מיפסל נמי בלולב דאחרינן י״א םוכה רש״י כמ״ם המצות לכל אב בנין והוי חרתי, וצריכה הרמב״ס,
העיר כבר מסוכה, לולב יליך דלא דאיכא אמר דבהו״א ואע״ג מסוכה. לולב ילפינן דלכ״ע שם הש״ס מסקנת וכך אב, מבנין

^בפ״י



י תפלין. הלכות האשכול, ספר
אשכול נחל

 מ״ח אבל כבימים, בלילות שנוהגות להנך דמה וציצית, מסיכה לולב למילף ליכא א״כ בלילה, נוהג נמי .דציצת ס״ל מ״ד דהך בפ״י
 מחמת גמריכן לא מציצת דסוכה חרוייהו, לכתוב הוצרך דע״כ מינייהו, חזחה יליף דלא למימרא כתובים, ב׳ הוי דלא ברור נראה
 מסוכה וציצת דפטורות, היא הלכתא סוכה לאפוקי זו, במצוה חייבות נשים בלילה נוהג ציצת למ״ד ועוד לעיל שכתבתי פרכות כמה

 שאין בציצת תאמר אותר. וכופין ראשונה בלילה ממנה לפעור שא״א גמורה עשה מצות שכן לסוכה דחה הו״א, להך ילפינן לא נחי
 בעדן אלא עלי׳ עונשין אין מעלה של ב״ד ואפי׳ מ״א מנחות כדאי׳ לובשה שאינו או כנפות ד׳ בת טלית לו אין אס אוחו כוסין

 צד וציצח לסוכה ואין בלילות, דנוהג ילפינן ודאי מזוזה מינייהו, לולב יליף דלא בס״ד אף י״ל שפיר צריכה, דתרוייהו וכיון ריחמא,
 וה״ה שוה לצד מה פרכת דליכא חתרויהו, ילפינן נמי לולב בלילה, נוהגת אינה דציצת להלכה מיהו במזוזה. שאין שבהן השוה

 לפרוך יש מינה, וציצת סוכה ולמילף פסול, חוח״הע בלולב רחמנא ליכחב אגד צריך לולב למ״ד להקשות )ואין חפליץ וכן המצות כל
 שייך בלולב שכתב הראנ״ד על השיג ג׳ הלכה דממריס בפ״ד הכ״מ והנה קל״א( שבת כדפריך מינים ד׳ טעון שכן ללולב מה

 סוגי׳ שעה לפי לי׳ אשתמיט ובמ״כ עכ״ל בלולב ולא בציצת אלא ליחיה תומ״הע דהא לי מובנים אינם ודבריו עליו: וכתב חומ״הע
 תלאן י״א בסוכה החדש. בדבר לדון יצאתי ע״כ הראב״ד. איירי ובהא חומ״הע, פסול לכ״ע אגד צריך לולב דאי ע״ב י״א דסוכה

 פסק ואח״כ וקשרן תלאן דוקא כ״ב בסי הר״אש וכ׳ חומ״הע. דהוי קציצתן מהני ולא פסולים שלהם מטין ראשי פסק ולא
 לא קשירה, דבעינן המצוה, נגמרה לא דעדיין כיון כשרים, ופסקן קשרן לא ועדיין דתלאן היכא אבל כלומר פסולין, מטין ראשי
 לנקב, הכנסתן קודם חוטין יפסק שלכתחלה אע״ג י״א סי׳ בש״ע פסקיגן וכך עשיה, כאן שאין עשוי, מקרי זה שאין חומ״הע, פסל

 אחד וקשר חוליא עשה או קיימא של קשר עשה אס אבל להוציאם. צריך ולא אח״כ, חפסיקן פסוק, בלי הכניסם אס מיהו
 קציצחס אחרינן דלא מדארר', ציצת מעשה כל נגמר שכבר תומ״הע דהוי אח״כ מפסיקן אס פסולין המטיף פסק לא ועדיין

 היוצא קציצתן. בשעת אח״כ בא דהעשי׳ תולמ״הע, משוס מפסל לא עשייתן, קציצתס למ״ד אבל עשי׳ שוס כאן ואין עשייתם, הי׳
 בפסול, נעשה שכולו אחרינן בהא עליו, להוסיף צריך ואין המצוה, מעשה שנגמר היכא אלא תומ״הע, משוס מפסל דלא מזה
 ציצת כל שגמר חומ״הע, משוס הראשונות פסולין כנף הוסיף ואח״כ שלש לבעלת הטיל ח׳ דמנחות כהא הפסול להסיר מהני ולא

 המזוזה על הכתב נתן אס במזוזה וכן עשה, שלא מה המעשה בגוף דבר להוסיף ואין בפסול, נעשה המעשה וכל בפסול, מהשלשה
 אגד צריך למ״ד בלולב וכן תוח״הע, הוי המזוזה העמיד ואח״כ בית׳ כאן שאין בפסול, אבל עשוי החצוה מעשה כל הרי בתלוש,

 בגוף דבר עושה אין דבהסרתו הפסול, הסרת חהני לא מהס באחד פסול שיש וכיון ביחד חיניס ג׳ שאגד ע״י המעשה נגמר כבר
 ע״ב מ׳ מנחות למוטלת דהטיל כהאי תוח"הע בי׳ נחי שייך לצורך שלא שהוא ומה בפסול נגמר הי׳ כבר המצוה שמעשה המצוה,
 טפח חלל יש אבל ז׳ בחשך טפח חלל שס שאין אלא שנו לא הונא רב אחר בגדיש החוטט י״ו דסוכה האי ניחא ובהכי ערש״י.
 החלל שמגביה עד למעלה מלמטה בו וכשחוטט גדיש׳ אותו על סכך ושם הוא, אוהל טפח חלל ופרש״י סוכה, זה הרי ז׳ במשך
 מעשרה שפחותה כסוכה היא והרי תוח"הע אחרינן לא ובדפנות הדפנות, אלא מתקן אינו שהרי עשיתו זו אין יו״ד, גובה לשעור
 איקרי לא דדופן משמע, סכך הכתוב סוכות דכל פרש״י לדפנות כשרות וכולן גבי י״ב ולעיל עכ״ל. לעשרה להשלימה בה וחקק
 כתב ומה״ט עכ״ל. קאי אסכך לך תעשה סוכות הלכך מחשחעותא, ולא דקראי מיתורא בסכת מבסכת דפנות לן ודנפקי סוכה
 הרי ואדרבה בפרוש, הכתוב הוציאן לא בדפנות, בהדי׳ כתיב דלא נהי וקשה בסכך. אלא בדפנות, כתיב לא נחי דחוח״הע רש״י

 חומ״הע, בה שפסול מציצת וילפינן תעשה׳ בי׳ כתיב דלא במזוזה כמו מצות משאר דפנות יגרעו ולמה מרבוי, דפנות מרבינן
 שמיס שס שחל ט׳ בדף כדאחרינן ז' כל קדושה בו שיש שאני סכך להשיב ואין יוכיחו, וסכך ציצת קדושה בה שיש מזוזה שאני וא״ל

 ל׳ ביצה וחוס׳ והר״ן הרמב״ס לשיטת נענין מה להר״אש, אסורין שאין דפנות עצי משא״כ התורה, מן אסירי׳ סוכה ועצי הסוכה על
 שבאחת בדבר אלא תומ״הע שייך דלא ניחא ולפמ״ש תומ״הע? לענין להקל דפנות יצאו ולמה מ״הח, אסורין נמי דפנות שעצי ע״ב

 הסיכוך שהוא המצוה מעיקר נגמר דבר שוס עדיין אין הדפנות במעשה אבל נגמר, והכל הדפנות על שמניח בסכך דהיינו עשוי,
 בפסול בתשלומו החצוה ענין כל נעשה ששס ולציצת למזוזה דמי לא הלכך דפנות, עושה אס כאן יש עשוי שמה חומ״ה, שייך ולא

 כסדרן, שלא פוסל חפלין שבפרשיות תומ״הע, לגדר כלל שייך ואינו הוא, חלתא לאו עבה״ג חתשו׳ שדקדקת מה לפ״ז ודו״ק.
 לגבי א׳ פרשה שהרי תומ״הע, דהוי חדשי׳ לתפלין ומצרפן שנה לפני שנכתבו מתפלין ראשונה פרשה לוקח אס לאחר שייך אבל'לא

 הלח״ח, ע״פי והקשרים הרצועות ועשה בגידים ונתפריס בבתים פרשיות ד׳ שיהיו עד עשויים אין דחפלין עשוי מקרי לא חפלין
 הבתים, עושה ואח״כ הפרשיות כתב אס חלוק שאין תדע כן, לומר שייך לא החלקים, שאר גס נשלחו שלא מהס, א׳ בחלק אבל

 מורידין שאין לפי ,מזוזה חהס עושין אין שבלו ותפלין שבלה ס״ת ל״ב מנחות אמרינן ועוד הפרשיות, ואח״כ הבתים עושה או
 אס והי׳ פ׳ תחתיה ולכתוב מתורה שמע פרשת ליקח יוכל הי׳ טעחא האי לאו אי שס ואחרינן קלה, לקדושה חמורה מקדושה

 הדבר נגמר שלא זחן כל ודאי אלא חוח״הע, פסול במזוזה הא לך תקשי הפרושי׳ ולכל ורש״י, חוס׳ פרושי עי״ש למזוזה שמוע
 ואע״ג פסיקה, בלי הנקב תוך והכניסם שחלאן שאע״ג מציצת, לעיל למ״ש דומיא במעשה, התחיל שכבר אע״ג תומ״הע, שייך לא

 ס״ק רפ״ח סי׳ בש״ך תמצא וכה״ג חומ״הע. שייך לא מ״הת, כדינא הציצת גמר לא שעדיין חוליא, כרך ולא אחד קשר שעשה
 אס אבל כסדרן שלא דהוי על לתלות תקנה לו אין על ודלג ביתך מזוזות וכחבתס וכתב בתפלין( )וה״ה במזוזה טעה אס ב׳

 ושם כשרה. הרי כסדרן ועשהו דחזר הגרד על ביתך מזוזת מחדש כותב ואח״כ על הגרד על וכותב ביתך ח ו זוז מ גורד
 מזוזה עושה על וכותב שלמטה מה שגורד התחבולה וע״י בפסול הפרשה כל הי׳ על שנכתב קודם הלא להקשות יש נמי

 ולא תעשה כאן ואין המזוזה על שנתנה עד מזוזה שאינה המעשה גמר הי׳ לא דעדיין צ״ל וע״כ בפסול, חחלה העשוי׳ מפרשה
 שעשית חומ״הע, ליכא החעברתא תוך הקשר עס ומכניסה חפלין רצועת קושר אס נמי והכי עשוי. איננו שעדיין העשוי, מן

 זה והרי נעשו, שכבר כך, ע״י עשויים אין לתפלין וכשמכניסה התפלין, ממעשה חלק אלא הס, תפלין לאו הקשר עס הרצועה
עשרה החלל מגביה אח״כ אס מחיצות, כאן אין שעדיין נשלחה, צא שהסוכה אע״ג כבר, טפח חלל יש שאס בגדיש, לחוטט דומה

 ועושה



ציצת. הלכות האשכול, ספר 96
 קרניה אפסק ב דריגילא בשבתא ר״א בר דטר בתרי׳ אזל רבינא א׳. מצור. שארבעתן זא״ז מעכבות ציציות ד׳ א תנן קיא,

 אמר והא שריתיה. מהתם לי אמרת אי א״ל ג, אפסק מהתם לי׳ אמר לביתיה טטא כד מיד/ לי׳ אמר ולא דחוטיה
 לטשדייה דעתיך טה לי׳ אמר לי/ אטד מהתם דאטרי ואיכא ד. תסור דלא בלאו שבא בר רב גומא תר ל״ת? שדוחה כ״הב גדול מר

 ה ר״ה כד׳ מיד להסירו צריך בר״ה אלטא דרבנן. כרמלית ה״ג ל״ת, בלאו שבא בר רב תרגוטא הא וכו׳? גדול מר אמר והא
 דבטלי, הבגד לרצועות דמי ולא בגד, לגבי בטלי ולא חשיבי דציצת וטעמי׳ ח״ח, בשבת כהלכתו מצויצת שאינה בטלית היוצא
 משוי. ואינם לבגד הם נוי כמצותן, יש ד׳ ואי ולהכשירן, ציצת עליהם להוסיף דעתו דהרי פסולה מהן א׳ אם בטלי לא דציצת

 עליהם להוסיף דעתיד חשיבי, ת' בלא אף ול״ג ו, בטלי ת׳ באין אבל חשיב דתכלת תכלת, להם שהיו בימיהם דוקא שאומר ויש
 ואין ז בלילה אף כהלכתו מצויצת בטלית לצאת מותר לבגד נוי דהוי וכיון ל״ב הוסיף שלא ומן וכל לבגד, נוי הוי וכשטוסיף

 טקום בר״ה, הוא אם בשבת בדרך ציצת לו שנפסקה טי לגאון תשובה ח. הגר״יצ עלה חתים ולא . . כהלכתה עטוף בין לחלק
 המגופפת בעיר וכ״ש , לביתו שיגיע עד עליו להיות מותר כרמלית ואי שבת, שתצא עד לטלטלם אסור ב״א ריבוא ם׳ בו שיש

 התכלת י תנן ט. דרבנן כרטלית עד וכו׳ ברר״א דמר בתרי׳ אויל הוי רבינא חכמים אמרו שכך הוא, גמור שהיתר ומעורבת
דתני׳ תנא האי ארבי פליג מאן נטי ואטרינן ארבי, ופליגי הכי ס״ל דרבנן הלכתא והכין אטא״הת והלבן הלבן את מעכב אין

יצא. תכלת כולא עביד אי וכן לבן ארבעתן פי׳ לבן, מטיל תכלת לו אין ריב״ג מ׳ שאמר ריה״ג מ׳ שאמר ר״נ משום ריצ״א
דהלכה יב שאומר מי ויש ארבע. גדילים יא שנים גדיל ת״ל, גדילים תורה דאמרה חוטין ד׳ צריכה וציצת ציצת כל מיהו

ש״ט יג גרדומי לענין אלא מעכב אין אמרה דלא מפשטא לה ומפיק כרבי מתני׳ לאוקטי תלטודא טדקטהדר טא״הל תכלת כרבי
 פליגי ברייתא באידך וכן יד מחבריו כרבי הלכה ואין זא״ז, מעכבין אין וחכ״א תני׳ בהדי׳ דבברייתא דבריו, ול״ג כרבי, הלכה
 הגי כל שבקינן לא כחכמים דטתני׳ דפשטותא כיון אבל . . טו הי׳ דמעכב בהדי׳ במתני׳ ואלו וריב"/ וריה״ג ור״ג ר״יצ ארבי
 לקט׳ פריך דגט׳ דסתטא ועוד לטתני׳, סתמא דרבי משום כרבי מתני׳ לאוקטי ודמהדר כרבי. הלכה לטיטר ארבי דפליגי תנאי
א׳ יט. בה״ג וכ״ט יח ושאלתות הגר״יצ וכ״פ רן, ט״הת כלאים ודוחה לחוד בלבן צ׳ ט׳ דמקיים אלטא טן לבן אלא יהא ולא

אשכול נחל

 בגוף מ״מ סוכה, הכשר כאן ואין מחיצות חסר שהי׳ אע״ג כבר, כעשה הסכך שאמרינן כשרה, היא הרי הדפנות ועושה
 הקשר המעברתא תוך כשמכניסה הרצועה לקשר שנוגע ומה עצמן, התפלין לענין וה״ג המחיצות, ע״י דבר נעשה לא הסכך
 בו דבוק פסול אבל ונגמר נעשה שהסכך במחובר סכך או החועין, פסיקת בלי כשקשרן בציצת משא״כ נפסול נעשה לא מעונם
 לא עדיין המעברתא תוך הקשר עם רציעה שהכניס נתפלין דבוק פסול מאי הכא אבל תומ״הע. הוי קצצס אס מחובר שהוא
 אין גס בפסול. תומ״הע שייך דלא אמרנו כ׳ בפסול המצוה מעשה נגמר שלא זמן וכל בגידין הת׳ שיתפר עד המעשה נגמר

 שלמות ציציות הס כנפיס בג' שעשה ציציות שכל התם שאני תומ״הע, מ׳ פסול לד׳ והשלימה ג׳ לבעלת הטיל מ׳ במנחות דאמר להא לדמות
 כשרים. התפלין בדיעבד אבל בזה, לזהר יש לכתחלה ודאי בנד״ד. משא״כ בפסול שנעשות ציציות נקראים לפיכך כלום להוסיף אין ועליהם

 מ״מ חבל אל״ת, דסמכוה ד אפסק. נר״ה כבר ג ו׳. פסחים ש״וד קודם יום ל׳ הרגל, הל׳ שדורשין ב ול״ז. כ״א מנחות א
 בשבת. רש״י ו קל״ט. ושנת שם ה י״ט. ברכות רש״י בשנת נו לקנח אבן טלטול כגון הבריות כבוד מ׳ והתירו דרבנן אלא אינה

קאמר לצאת דהא הרחב״ם כמ״ש ב״ת דליכא וקמ״ל קחי חונ אליל למימר וליכא הוא, ציצית זמן דלאו אע״ג שבת בליל ר״ל ז
היוצא ר״ה מדאמר בר״ה שבת בליל בציצית לצאת אסר שהרי״ף ס״ב בתשו׳ הרמב״ס למ״ש לענ״ד וכונתו חסר. ח בר״ה. והיינו

משא, דהוי בציצת לצאת יוכל לא חיוב זמן שאין שנת נציל ומכאן י״א יצא שלא מפני שהטעם וסבר ח״ח, כהלכה שא״מ בטלית
וראשו בעטוף י״א שיוצא באופן אלא בר״ה בשבת ולצאת בה לחגור ולא ראשו על הטלית לכרוך רשאי אדם שאין חזו עוד ולמדו

 שהוא ח״ח כתפו על )מקופל צוארו על או ראשו על לכרכו יכול וכן בלילה בשבת בו לצאת דמותר צ״ג ע״ז הרמב״ס וכ׳ מכוסה,
 כהנכתה מצויצת אינה אבל בו, לצאת יכולין בלילה בין ביום נין אשה ונין איש ונין הנגד נוי אנא משוי ציצית שאין קמ״ז( שנת משוי,
 עכ״ל כהנכתן שאינן כ״ז לנגד נוי ואינם נטלי ונא חשיני ציצת שאמרו מחה אלא נה, יוצא שאינו מטעם ולא נו לצאת אסור

 שבת דוחה כרת שא״ב עשה שאין בה היוצא חייב הי׳ כהלכתה מצויצת אפי׳ חשוי הציצת הי׳ אלו כ׳ שבת מהל׳ ובפי״ט בקצור
 הרמב״ס שהשיג זו תשו׳ ראה נמי ורבנו לובשת(. אשה אפי׳ בציצית כלאים תורה בו שהתירה נגד אומר שר״ת ח׳ מנחות )וע׳
 ס׳ שמצויין מקום הוא ר״ה גאון ר״ה שאחר נחה ט כתבה. שהרי״ף לו ברור שאינו כ׳ לכן כרמב״ס ודעתו דרי״ף, משמי׳ עלי׳

 נזכר שלא בב״י שח״ה כמ״ש יום בכל ס״ר מצויין שאין במקום בזמננו ר״ה שאין הפוסקי׳ על סומכין לתמוה שיש דעתנו, נתקררה רינוא
 זו, סברא מחוורא לא כ׳ אשה במה פ׳ ור״ן חולקין ורחב״ן רשב״א שגס מעיד וה״המ ורמב״ס רי״ף וה״ג בשאלתות ולא ו׳( שבת עתוס׳ בבבלי
 בשבח אסור דאין קמ״ל למימרא? מאי קשה הוא גמור היתר המגופפת בעיר ומ״ש אמרוה, לרי״ף שקדמו שהגאוני׳ מצאנו עתה
 בלא בגד נ״ת אמרה לא דהתורה ר״י כדעת לתקן בידו שאין כיון צ׳, מצות בטול אסור מ׳ ביום בו ציצת שנפסקו בטלית לילך
 בשבת ללבוש מדרבנן אסור יהא מ״מ וא״ל חולק. דיש י״ג ע״ס עליה רמי׳ לא שא״א, ובשבת ציצת, בו להטיל עליך מ״ע אלא ציצת
 ג״לג גזרינן דלא כרבא דקיי״לן רנ״ב מג״א כמ״ש ר״ה דשכיחי מיירי התס אסור? לחשכה סמוך אפי׳ י״ב, שבת ויצא, ישכח שמא
 ת״ד גאונים ודעת כ״ה שבת המאור תלמידו יב מב׳. פחות גדיל אין כפרש״י ע״ב ל״ט יא ל״ט. ל״ח מנחות י י״ח. ש״ג, ע״ס

 כר״פ פסקינן שם דגם כיון ע״ב קכ״ד דב״ב בשמעתא אשגח ולא 10 דף ח״א רבנו וכ״כ מ״ו ערובין יד לקמן. הפרוש יג רכ״ד.
 אי אף כמתני׳ הלכה בברייתא ומח׳ במתני׳ סתם דקיי״לן מ׳, כסתם הלכתא לומר מקום צ״ל: טו רשב״ס. כמ״ש כרבנן דהלכה

 אס אפי׳ פי׳ מ׳; דף טז מלאכי. יד ע׳ אחרת שטה ולרמב״ס ר״הפ, וכ״כ ע״ב ע״ט ב״ב רשנ״ס וכמ״ש מ״ב יבמות פליגי רבים
 גס זו סתירה נבן. צמר והחוטין פשתן שהבגד מיירי דשם יז יי״ח. מ״מ לבן חוטין ד׳ כאלו והוי אילן קלא לקח תכלת תחת
דס״ל נדייק יש ומהכי הלבן, א״מ ת׳ הניא לא ה״ג באמת נה״ג. משמע וכך לכתוב דקדק יט שלח. פ׳ יח המלחמות. נס׳

 כרבי



9־ ציצת. הלכות האשכול, ספר
 כולהו? אשתרו עילאי דאשתר כיון א, כשדין תכלת גרדומי ר״ת בני דאטרי הא לא, דאי וחוליא, חוליא ע״כ לקשור צריך רבא

 ד מעקרו חוט נפסק רב אמר ג. בציצת סדין למשרי ל״ל דרבנן, דאס״ד דאור/ עליון קשר רבא וא׳ ב. דאיקטר דלמא ומפרק
 גרדוטיו ה, טנייהו דאפסקו שיריו לא מאי כ״ש, וגרדומיו שיריו בסופו אבל בתחלתו שעור דבעינן! ד״א במה איתיבי׳ פסול.

 ח כרך של חוט רב א׳ לענבן. כדי לגרדומין ז שיורא דבעינן כ״ש, גרדומי שיורי קתני חדא לא ו? כולי אגרדומי דאגרדם
 ענף, שלישי וב' גדיל שליש תכלת ונוי כשרה, א׳ חוליא אלא כרך לא ואפי׳ כשרה, רובא שכרך ט ותכלת הטנין, מן עולה

 רקיעים ז׳ כנגד י״ג, על יוסיף לא והמוסיף רקיעים, ז׳ כנגד חוליות טז׳ יפחת לא הפוחת וישלש, וישנה שיברך כדי חוליא ושעור
 ול״ט. בק׳ שטעלין בלבן מסיים מסיים וכשהוא י, כנף טין הכנף בלבן, מתחיל לכרוך מתחיל כשהוא שביניהם. אוירים ושש

 ה׳ אלא בהו עכדינן לא לבן אלא דליכא האידנא אבל לרקיע, שדומה תכלת דהוי בעידנא דוקא מן׳, יפחת לא הפוחת ודאמר
 קאי גדולים רקיעים אב׳ התם ל״ק השא ושטי השטים שנ׳ הן רקיעין ב' אמר יב ובמגילה רקיעין ו׳ הכא ודאמר יא. קשרים

 לאסור ד׳, ותורף מלמטה. וג׳ יד לבגד סמוך ב׳ קשרים, ה׳ יג, שלו בפסקות ג׳ יהודאי רב וכ׳ מהם. קטנים אחרים וה׳
 וב' מלמעלה קשרי' ג' כ' ור״ח ענף. יהיו זרת שלישי ב׳ והנותר ג״פ מתחת ולאסור טו הורת שליש וישלשל מלמעלה נ״פ

 כך מזי״ן יפחת לא הפוחת לגאון: ובתשו׳ טן. מלמעלה ג׳ לכך עקר והוא דאור׳ ע׳ דקשר משום האידנא עבדינן וכן מלמטה
 מלבן, א׳ חולי׳ ועושה בלבי, ומתחיל וגודל ין תחתון קשר קושר גדיל: שליש לאותו עושין הי׳ כך מצויה תכלת כשחי׳ פרושו,
 התחתון וקשר עליון, קשר וקושר חוליות( ז' )וכך לבן של חולי' ועלי׳ ת', של חוליא ועלי׳ וישלש, וישנה שיכרך כדי החולי׳ ושעור
 ואותו התחתון, קשר הוא הבגד לשפת סמוך הקשר הגאון מדברי נ׳ הכותב ולי יח. אותם לחרש רבנן אטרחו לא העליון וקשר

 ואי כשדין ת׳ גרדומי ר״ח בני טדאטרי וחוליא חוליא ע״כ לקשור צריך דקאמר מוכיח והתלמוד העליון, הוא גדיל שליש שאחר
 וסמוך הגדיל שאחר דאותו משמע לישנא מהאי כוליה, אישתרי עילאי, דאשתרי כיון לבגד, סמוך אלא לקשור צריך אין

 בענף מביט בציצת שהמביט עליון, קשר שהוא הגדיל אחר ג״פ מתחת לאסור יהודאי רב דאטר והיינו יט עליון נקרא לפתיל
 וגדילא תכלתא לי׳ ורמי׳ תכלתא כולא גליטא דטכסי גברא חליף יתבי ורבב״ח רב — צרפת. חכמי פרשו וכן למעלה והופכו
 פתיל, או גדיל או פתיל, וב׳ גדיל כ׳ סבר רבב״ח תכלתא, יאי רבבח״א כא תכלתא יאי ולא גלימא יאי רב אמר כ, טיגדל

כב. מתוכו ופתיליהו גדיל עשה ד׳ גדילים שני׳, גדיל לטנינא, וגדילים בעינן, פתיל סבר ורב
 כה בשיראין אפי׳ בכ״ט פ׳ ופשתן צמר וחוטי כד צמר בשל פ׳ פשתן וחוטי פשתן בשל פוטרין צמר חוטי כג שמואל אמר

 כן בהם פוטרין ופ צ' וכילן בסיפא טדקתני ופריך טדרבנן, חייבין, השיראין בברייתא ודקתני כו פטורין שיראין דאטר אר״ג ופליג
 שלא כה פוטרין במינם הן סיפא דקתני מסתברא, וה״נ פ׳. או צ׳ או אימא כלאים? בהן טשתרי האיך מדרבנן בנדים שאר ואי

לא? ופשתים צמר וכ׳ ל כנף טין הכנף כ׳ דרמי כדרבא, ארי׳ לא הא משום אי כט, דפטר הוא צ״ופ דוקא ט״הת, חייבין ואי (א״פ במינם
צ״ופ

אשכול נהל

 מיחס יביא א׳ עבדיו לב׳ שאמר למב״ו משל ת׳, משל יותר לבן 3 ש ענשו גדול רמ״א סי׳ מ״ג ש״ס מדמייתי סובר רבנו אבל כרבי,
 ענשו למס מהני, לא לבדו לבן ואי, ע״כ, עיע מוחם הבא לו שאמר מי על יותר, כועס מי על הביאו, ולא זהב מומס וא׳ טיט
 לכנף סמוך בבדיל אשחייר אפי׳ לחוס׳ עניבה, כדי מוע בכל אשחייר אי א ח׳. דל״ל כיון מ״הת מציה קייס לא הביא אי אף גדול

 ולא ענ׳ כדי מחמיל ממנו למעה שהרי הקשר, מיפסק לא הגדיל בסיף א׳ קשר אלא כאן אין אפי׳ בפתיל, דוקא דאי די, הבגד
 הרי מקשר למעלה כשנפסק א״כ בסוף, קשר מד אלא לית אי שפיר, דייק בגדיל, אף כ״ע שיור שדין כיון אבל מידי, רבא מדייק

 בפתיל. אלא ענ׳ כדי ל״ש ולרש״י עתוס׳, בחמתון די שלא לומר אלא מול״וס, ע״כ קשר דצריך למשמע ליכא מהא מיהו נופל. הוא
 פשיעא ג שלמיס. במוטין הרבה קשריס שצריך למשמע ליכא אבל ענ', כדי מהני לכן הרבה קשריס שעשה איירי ר״מ בני ב

 תמיבת דמותר פשיעא צמר, במוטי פשתן סדין להתיר ח״ל לגדיליס כלאים ל״ת ת׳ דסמכה פי׳ גמ׳. א״ח א' תכיפה המוכף
 שלמיס. נשארו ואיזה מעיקרא מוטין איזה שנעקרו ה בבגד. מבורו נמקוס ד מבור. אין קשר בלי א' בתכיפה בטלית הסוטין

 שלישי ב׳ כרך ואס תכלת, נקרא בכלל ציצת ט הכריכות. בו שעושה ח ר״אש. מוטין מד׳ מוט לכל ז כא״וא. מקצת ונשתייר ו
 וטעס כריכות, וביניהם יא לבן. טליתות ברוב כנף ומין ת׳, פתיל ואמ״כ הכנף ברישא דכ׳ י שליש. רק לענף השאיר ולא ארכן

 כשלפנינו. ליתא יג י״ב. יב ובב״י. בתיס׳ ט״א ועוד תרי״ג עולה קשרי׳ וה׳ מוטין מי״ת ועם ת״ר עולה שציצית קשרים ה׳ מנין
 בק׳. דמעלין הגדיל בסוף למטה קשרים ג׳ עליהם וממלק גדולה כריכה עושה ותמתיהס ביניהם, כריכות מעט דמ״מ בר״אש וכ׳ יד
 והשני מדאור הא׳ פרושו, ל״י יח לטליח. סמוך ין פ׳. נת״ד האשכול וכ״כ טן גדיל. שעור וכך גודלי׳ ד׳ ושליש גודלי׳ י״ב זרת טו

 זה קאי, לבגד אסמוך עילאי דאי כפרש״י יט וב״י. תוס׳ כמ״ש א״מ השאר ועליון התמתון מקשר מיץ צ״ל אולי הגדיל? ממזיק
 כדי מוליא שאמרו דמה נא״א ל״ט סי׳ בת״ד הגאון דברי פי׳ והראב״ד תמתיו. גדיל נפסק אס מפסק ולא הגדיל מן למעלה
 אמרו וע״ז תכלת, כריכות ג׳ וביניהם בלבן ומסיים ומחמיל לבן, ד׳ מהם כריכות, ז׳ היא שמוליא ^י, אתכלת וישלש וישנה שיכרך

 סמוך א׳ קשר שקשר אמר והיינו מוליות, ג׳ זו דרך על ועושה זה. בדרך וכולם י״ג על ל״י והמוסיף כריכות מז׳ ל״י הסומת
 וקושר המדליות במשבון עילה זה ואין דק דק כורך ואמ״כ קשרים, ג׳ והוי וקושר, מוליא ועוד וקושר, כמ״ש מוליא עושה לבגד

 האשכול נ׳ שממיו וכ׳ זה בסדר י״ג עד מוסיף להוסיף רצה ואס )כפר״ה( דלמטה קשרים ב׳ והס וקושר, ג׳ מוליא עושה ואק״ה
 כראוי אינן ציצת כא ענף. ולא גדיל כולן שבו ציצת כ דצ׳. פ״א בהשגות למ״ש מחאיס אינו גס כן ל״מ בת״ד פ׳ ומסי׳ לו, הודה
 לעשות דיוכל אע״ג כד ל״ט. מנמות כג מ׳. יהיו גדיל מהס ויעשה וכשיכפלנה הבגד במור מוטין ד׳ נותן כב ענף. בהס שאין

 דוקא מ״הת כו משי. כה נצ׳. כלאים התירה דתורה פשתן, מוטי ע״י כלאים לדמות צריך ואין דצמר ד״מ והוי מצמר דלבן ב׳
 דכ׳ מצ״ופ אלא נקרא לא דציצת כט משי. של ונעורת משי מוטי כח פשתן. ומקצת צמר מקצת צ׳ שעושין וס״ד כן חייבין. צ״ופ

 שהבאתי, מקראי כדמ׳ מצ״ופ יהיו דצ׳ לא משי, משי אס הבגד! ממין יהיו ציצת ל ת״ל, גדילים לי׳ וסמיך ימרו צ״ופ לח״ש
 כמו 13 ח״כ
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 ונאמר הואיל דתנא דבר״יש כתנא ס״ל ור״נ א״פ. של״בט פוטרין, במינם דוקא מינים שאר של״בט, בין במינם בין פוטרין צ״ופ
 צמר, אלא לי אין ד בנד דתני׳ דבר״יש תנא כאידך ג? ואידך צ״ופ. כל אף צ״ופ, ב מהן בא׳ ופרט א׳ סתם בגדים בת׳
 דבר״יש, דתנא קטא כתנא ט״הת חייבין לבד צ״ופ ולהלכה בגד. או ת״ל וכו׳ ושיראין עזים של נוצה גמלים צמר לרבות מנין

 תנא דאידך כהגר״יצ העקר אבל כרבא, דפסקי טרבואתא ואיכא הגר״יצ. וכ״כ מדרבנן אלא מחייבי לא מינין שאר וכל ושיראין
 למדנו גדילים לי׳ וסמיך יחדו צ״ופ רחמנא וטדאטר — ו. אנפשי׳ דחיק גופא ורבא ה ב״ט בפי כד' אקטא פליג לא דבר״יש

 ה דקאמר והא ז כלאים בלא דא״א תכלת פשתן בבגד דשרי היכי כי צמר בכולא דאפשר אע״ג צמר בבגד פשתן חוטי דשרי
 שרינן לא לחכי תכלת דליכא איירי התם מוטב, שניהם לקיים שיוכל עול״ת כל כדאר״ל כלאים עבדינן לא במינן דאפשר כיון

 בכל דאפשר כיון אסרוה רבנן מיהו י . . תלי׳ לא דט״צ תורה התירה תכלת דליכא אף לומר אפשר א״נ ט, בדאפשר כלאים
 או מצמר ציצית בהם שעושין וכ״ש מדרבנן, מטינן ציצית להם עושים מצ״ופ חוץ הטינין כל ושאר יא. כלאים בלא בגדים

 אינו בירושלים תכלת המטיל כל הלא אראב״צ כב״ה, והלכה טחייבין וב״ה פוטרין ב״ש בציצית יג סדין ת״ר יב. כר״נ מפשתים
 יהא ולא ופריך יז אילן קלא משום טז טעטא וקאטר טר בקיאין שאין לפי אסרוה למה א״כ רבי א' יד, הטתטיהין מן אלא
וליכתב בא טעימה טשום אילן? קלא או הוא תכלת אי ולבדוק ופריך כ. כדר״ל לא יט במינן דאפשר כיון יח? לבן אלא

דרא ר׳ שרי בג, תומ״הע אמרה ותורה ויתפרנו ג׳ בתוך סדינו יקרע שמא גורה בפשתן ת׳ דפסול ה״ט רבא ומסיק בב אדיסקי
 פשתן לבגד צמר חוטי רמינן נטי האידנא דאטרי מרבואתא איכא כו. לילה כסות משום גזרה א׳ כה וירא ר׳ כד, לסדיניה

דלא אטינא ואנא כה. בציצת כר״ל קיי״לן ולא בצ׳ סדין דטחייבין כב״ה הלכה נטי ותני׳ . . בז וכהני בכלאים צ׳ דטצות
והגי שניהם לקיים שאפשר כיון כדר״ל עומד כלאים באסור לפשתן צמר דעביד ומאן לצמר, וצמר לפשתן פשתן אלא עבדינן

 בט מידי למגזר דליכא פשתן של בצי׳ חייב פשתן בגד ודאי אבל תכלת, דאיכא בזמן טין, בכל פוטרין יחדו צ״ופ דאטרי אמוראי
 לבטלה וב״ה ב״ש דברי מוכיחן למה ל כדתנן הכי עבדי רבותינו שגם אחרים, דעת אכתב וט״ט באתרן. דבר עטא והכין
 יסמך יחיד דברי ב״ד יראה שאם המרובים בין יחיד דברי וטוכירין ע״ד, ל״ע העולם אבות שהרי דבריו על א׳ יעמד שלא ללמד
 פלוני כדברי לו אומרים לג מקובל אני כך אדם יאמר שאם לב לבטלה המרובים בין היחיד דברי מוכיחן למה אר״י לא עליו

ה״ט כלאים, דוחה דצ׳ אע״ג והוסיף לד כלל צי׳ להטיל אסור פשתן שיש כל בציצת סדין לענין דפסק מאן איכא — שמעת.
ביום

אשכול נחל
 ברי ר״א פחך ע״ב כ״י שבת ה י״א. ויקרא שרצים גבי ד בכלל. בגדי׳ כל דס״ל מאן ג בנגעים. ב בגדיהם. ע״כ בצ׳ כמו א

 תרתי אהדדי ומדרמי רבוי, ליכא בציצית אשי ר׳ והשיב לציצת כמי לירבי ע׳ לענין בגדים שאר בגד מאו תדר״יש דמרבה כיון דרבא
 ואביי סייבין כמי בגדים שאר ה״ל דרבא אף כונתו ו דפליגי. במנתות דאמר כאביי ולא פלוגתא, דליכא ש״מ להו ומשני תדר״ים
 משאר צ׳ לפער בעי לא צ״ופ כל דאמראף דר״יש דת״ק פליגי, דלא בשבת שם אנפשי׳ דסיק גופא רבא חדר״יש מאידך לי׳ מסייע
 עפתי', גע״ג כשהם לע׳ מינים שאר בגד מאו מרבה דר״ים בתרא ותנא בגעג״א, בגדים שאר ע׳ בשרצים להוציא אלא מינים
 פליג. דאידך ל״ל קאי אציצת דתדר״יש צ״ופ כל דאף סברי אשי ור׳ אחא ורב דרנב״י וכיון שיסלקו, סברא אין לרבא דאף נ׳ עכ״ס
 אביי? כדא׳ כותי׳ דסבר דר״יש תנא איכא הא תדר״יש משוס ואי דבתראה כרבא פסק לא למה רי״ף על ר״אש קושי׳ בזה יתישב

 מינים, בשאר ציצת לפטור בעי קמא דתדר״יש בשבת ור״אשי ור״א לרנב״י אבל כמ״ש, לי׳ כדאי׳ תרוייהו ומתרץ דפליגי ל״ל גופא רבא
 כרנב״י הלכה ה״ל גופא שר״אש 15 דף לעיל והבאתי מרבא יותר בחראי כולהו והני כדאמרן, פליג לא האידך רבא לסברת ואף

 בפשתן שרי דתכלת דמגו ה״ע חוס׳ וכ׳ וכו׳ לבן אנא יהא ולא ל״ע ומנסות ע״ב ד׳ יבמות ז פ׳. ת״ד רבנו ועיח״ש רבא, לגבי׳
 דף ח צמר. בבגד פשתן ה״ה בפשתן שרי צמר של דלבן ומגו בפשתן, דאפשר אע״ג בפשתן שרי נמי צמר של לבן סוטי שני הני
 בדסיה אלא באסשר! ׳3 לקיים דצריך אמרי׳ לא מ״הת וכונתו הלבן, א״מ דקיי״לן בתכלת י אסור. מ"הח ט בחוס׳. וישובו מ׳

 דסי לא מ״הת וי״א וחום' רמב״ס וכ״ד לק״ש, דאפשר כיון אסור ומדרבנן דסיה בלי לעשות שיכול ואף כלאים הותר בצ׳ אבל
 פשתן. בבגד לכלאי׳ צריכין עכ״פ ת׳ איכא אי לאפוקי פשתן, ד״ס בפשתן נרמי תכלת, ליכא דהשתא כיון ר״ל יא ת׳. בדאיכא אלא

 דלקמן, מטעם בסדין צ׳ לעשות ב״ש ואסרו תכלת צ׳ וסתם פשתן, סדין סתם מ', מנסות יג ר״ג. וכדמפרש ע״ב ל״ע כברייתא יב
 ליכא. ואסורא יד לגדיליס. צ״ופ סמוכים דל״ל אסור מ״הת דלב״ש לפשתן צמר מ׳ גזרה אוסר לפ׳ פשתן אפי׳ מפרש ואיכא

 שיטול יד שרי. בצ׳ דוקא להו לידרוש פריך רבי של טעם שעל טז שרי. שכלאיס ויטעו ידעו לא סמוכין דדרשינן משוס שהטעם טו
 גרע נא תכלת הצבע אין אס אף יח כלאים. מ׳ במקום שלא הצמר והוי לח׳ הדומה ערוך( )אינדיגא, אילן בקלא צבוע צמר

 דסי דלא כ׳, דסי לא פשתן ד״ס בו ליטל יכול לבן דלשס יט כלאים. נמי ושרי בלבן הכל מקיים ת׳ אין אס וקיי״לן לבן מצמר
 טעימה מ״ב דף ואמרי׳ היורה לנסות שנצבע נסיון של ת׳ שימכרו סיישינן כא וי׳. ט׳ ס״ק לעיל ע׳ כ לעיל. כמ״ש ת׳ בדאיכא אלא

 למצוה נעשות שלא פ', אלו וציצת ח׳, ב״ס ויחן ללבן תפירה סוטי ב׳ שיניס ג׳ כג פ׳. שטעימה בכ״מ ב״ד אגרת כב פסולה.
 עתוס׳. אסר זירא ר׳ כה זה. מטעם שלו פשתן חב׳ ציצת התיר כד שלב״מ. כלאים בפשתן תכלת והוי תלויס מעצמם אלא

 בלילה. תמיד שלובש לילה כהות פי׳ בל׳ סייב יום דכסות ולפוסקי' שב״מ, כלאים הוי צ׳ זמן דלאו בלילה בו מתכסה אס כר
 דאיכא זמן בין מסלקי ולא פשתן, וסצי צ׳ סצי אפי׳ פוטרין צ״ופ וכולן הברייתא בפי׳ ורבא יהודה רב שמואל אמוראי כהני צ״ל כז

וטרי׳ השקלא דכל ס״ל רבואתא והני כלאים. הותרה בצ׳ אבל בדסי׳ אלא שייך לא דר״ל דדין כח רבנו. כמ״ש דליכא לזמן ת׳
דברי חייתי פ״א עדיות ל ר״הפ. דעת כט ורבי. ב״ס לשטח הולך הכל לילה כ׳ ומשוס יקרע שמא ג׳ שמסיים ומה מ׳ בדף
היא שקבלה וסבור לג קאמר. א' טעם לב עתי״ט. כיסיד פ׳ שאמורא שחצינו כמו לא מהלכה. בנדסו וחסייס וב״ה ב״ם
ל״י שהוסיף במה מיהו תכלת, בו יטיל שחה מגזרה ור״ח גאונים ד׳ צש״פ אפי׳ בפשתן להטיל האסור לד ראב״ד. רבים, מפי

 וסכחיס ולינה ליום מיוסד וכן בלילה אף ללבוש מותר ח ה מ" יום בכסות בציצת שכלאיס שסובר ר״ת על לסלוק שבא ואפשר סדוש.

 לא



99 ציצת. הלכות האשכול, ספר

 עושץ אין א לרה״ג וכתשו׳ ל, כסות משום ג׳ בשטעתא דקאטר והיינו קאי כדקאי כלאים אסור בלילה אבל הוא צ׳ דומן ביום
 של״בט! בין בטינם בין פוטרין צ״ופ אטר דרבא אע״ג לא, אחרינא מידי צ/ הוי ועטרא ב הוא עמרא דתכלת מצמר אלא צ׳

 ט״הת חייבין שאין ג צ׳ ולאתויי צ״ופ אלא אינו בגד שג׳ כ״ט כתדבר״יש אלא לדרבא ליתא איכא, מפשתן דצ׳ מוכח דמינה
 ה עלה תהא טה ציצת בסיתוא וסרבלא בקייטא סדינא וא״ל סדינא, דטכסי לר״ק אשכח טלאכא ד אמרי׳ ותו צ״ופ בגד אלא

 ף ריב״א של מנהגו הי׳ כך קאטר וריא״ר עילה, תהא טה צ׳ ליטא ולא פ/ של בסדין מפשתן לירטי מפשתן צ׳ דהוי ס״ד ואי
 דאין שרי דלכ״ע דכיתנא חוטי רמו להו ליטא צ', הוי כיתנא ואס״ד הלכה, וכן לילה כסות משום סברי צ׳ להו הוו דלא ואינהו

 כלל עושין אין פשתן ובבגד צמר, של דוקא אלא לצ׳ כיתנא חוטי למרמי אמרי לא ומעולם לא, כלל כלל כיתנא ש״ט כ׳? בהם
 לטירטי טחסיא דטתא במתיבתא כתבו לא מעולם הגאון הוסיף ועוד ז* מלקות וחייב בל״ת עובר ומברך כיתנא חוטי דרמי ומאן

 שלא שהורו ח אחריהם הגאונים וכל אתריו אביטי וטר אחריו יעקב ומר גאון טרי אבא טשום ודכירנא כיתנא בגליטא חוטא
להטיל

אשכול נחל

 ר״אש וכו רכ״ד עת״ל א בלילה. אסור מ״הת בציצת כלאים שיש יוס ס״לדכסות והוא ללילה מיוסד כ׳ משוס אלא כל׳ אסרו לא
 כל ארנב״י כ״ז שבת ג הוא. צ׳ עקר תכלת צבועה צמר ד׳ יבמות ב בעטור. שמצאה גאון האי לרב זו תשובה סוף הביא

 יניס פשתן בבגל אפי׳ להורות לתדר״יש אבל המינין כל פוטרין מהן לציצת לאורויי גדילים גבי צ״וס חורה אמרה לרבא צ׳, לאתויי
 ר' לו שאין בסורף שלבש הסרבל כמו צ׳ לו הי׳ לא שלו פשתן של לסדין משמע ה מ״א. מנסות ד ע״ב. ל׳ יבמות חכלת

 בלבר והרגיש יראה שלא ממנו כסותן ומכסין צ׳ בסדינס הי׳ לא ולתלמידו צ׳ בו שהי׳ בסלין מתעטף שהי׳ כ״ה שבח ו כנפות.
 וראיחס רסמנא ואמר תכלת ואס״כ כנף מין הכנף א׳ רבי אמרינן דבר״ס ע״ז חמה הר״אש ז כב״ה. הלכה דס״ל והוכיסן

 מ׳ בלף הקשה ורי״ף כנף, במין לי פשתן בטלית א״כ מעזא״ז, שאין לסול ות׳ לסודי' כנף מין אמרו ורבנן בסלא תרויהו אותו
 וסוחר רי״ף בימי שחי ברוך בר ר״יצ הנשיא הרב מישב אלה קושי׳ נשר? פשתן ש״מ וכו/ כדר״ל צ׳ עבלינן לא במינן לאפשר כיון קאמר
 ס' פשתן ל״ט לף שמואל מ״ש הכי ואי תכלת, וא״צ כרבי לא פ׳ הרי״ף לבריו: תוכן אעתיק לכך בשבוש ונלפס רכ״ל בת״ל דבריו

 כשהוא ל״ט לף אברייתא קאי ושמואל מעכב, תכלת כרבי פי׳ הנשיא אבל תכלת, אין אי אף לצמר בפשתן לי שמ״הת ראי׳ צמר של
 יוכל פשתן הטלית אס שמואל ואמר תכלת ואס״כ פשתן ב״ס חסלה מטיל פשחן הבגל ואס כנף, מין הכנף בלבן מחסיל מחסיל
 להו ואבעי׳ כלאיס, בלא״ה אס״כ שבא לתכלת כיון לכלאים, ניסש ולא הוא, כנף מין ללבן לבן, צמר ב״ס ללבן בתסלה בו להטיל

 גס ר״י והשיב מצמר, עושן אס כלאיס אין דבלא״ה עי״כ, כלאים לעושה כיון ללבן, פשתן ב״ס ללבן להטיל יוכל צמר בבגד גס אס
 לתכלת מ״הת מצוה כאן שאין כלאים מ׳ אסור ולאי תכלת בלא לבל פשתן אבל כלאים, נלסה תכלת בו לים למאסר מותר, זה

 מותר להא כלאים ילסו תכלת לשם כונתו אילן, קלא צבועים ב׳ אי אף פרושו לבן אלא יהא ולא מ׳ בלף ולפריך א״הל, מעכב
 ב״ס לעשות היתר למצוא שתוכל במינו, שאפשר כיון ומשני לתכלת? כונתו וה״נ תכלת בו יש אס פשתן בבגל לבן צמר ב״ס לעשות

 לקייס אפשר אס דר״ל הא והביא בתכלת אלא כלאים שרי ללא אילן בקלא כן אמרינן לא בצלו תכנת חשים אס הבגל במין פשתן
 למק )ולאי אסרת לסי׳ להתיר אין ולהכי מצוה, הכשר וזהו ח׳ סוטי עם כנף מין פשתן ב״ס ליקס אפשר והכא מוטב, שניהם
 פ׳. של ל״ס לעשות מצינו לא אבל תכלת ב״ס עם אלא לציצת לפשתן מצינו לא לבר סוף כרבי( ללא הסוגי׳ לומר וטוב כן, לפרש

 מצמר לעשותם צריך ומ״ש לרבנן, שלנו וציצת מע״הלב, תכלת ומסיים וריא״ר, קטינא מרב לעיל הגאון שהביא ראי׳ נמי וחייתי
 גזרה מ׳ בסדין פשתן שאסרו הגאוני׳ לעת שב׳ כר״אם לא וזה הגאונים. ד שכן ומסיים בעמרא, אלא תכלת צבע יתכן לא כי

 לתכלת לראוי צמר ל״ס ועושין הוא עמרא צ׳ ועקר תכלת עם אלא ציצת נקרא פשתן שאין מטעם שאסרוהו כ׳ והוא כר״ח,
 אבימי ומר יעקב מר כ׳ ואיך הגאונים סוף ר״ה מלך רה״ג אבי רש״ג אסר צ״ע ח צמר. בלא צ׳ מצינו ללא פשתן, משא״כ
רב שזמן רש״ג מחשו׳ יליענן ואנן שם, הי׳ ר״ש אביו כאלו ממסיא למתא במתיבתא מ״ש ועול סיו לפנים לב זמן שכולם אחריו
במססיא. מתיבתא הוות לא הכי בתר וז״ל: לבוצרה גאון יוסף ר׳ שנסע לאסר מססיא מחא ישיבת פסקה רש״ג שמלך קודם
רב בנו ואסריו חקכ״ל ל״א בסורא מלך הלוי משרשיא רב בר מרי שרב יליענן לורות לורשי ושאר רש״ג חשו׳ מעלוח והנה
חקל״ח ל״א בסורא מרלכי רב בר הכהן יעקב מר הי' הילאי רב שאסר קוסטאנטינא לפוס יוססין בס׳ וכ׳ שנים ס׳ הילאי

 רב מלך ו ואסרי סורא( גאוני במספר הכהן יעקב רב הביא הלורוח קורא ב׳ גס שם וט״ס מזה רמז יש ע״ג מ״ס לף בס״הל )גס
 שמה מווארמס ז״ל קאפיל הגמו״ה א״נ לי כהב שנה ל׳ זה והנה חקנ״ל. ל״א צלוק, רב ואסריו מקמ״ו, ל״א מאי, בי א

 גאוני׳ וכמה גאון אבימאי רב ומר גאון צלוק רב מר נכנסו א׳ פעס זקנו( מראב״ן כן העתיק סי״ל, )פא״ט בסולין הר״אש שהזכיר
 בסורא, נטורנאי בן יעקב ר׳ שהוא שאא״ל עמו, והלין מסורא. הכהן לכי ר מ בר יעקב ר׳ שזהו שנ״ל גאון, יעקב רב אצל
 היו צלוק ורב אבימאי שרב ניסא, מסורא הכהן מרלכי רב בר יעקב ר׳ הוא אס אבל חרס״ד, ל״א אסריהס, רב זמן מלך שזה

 ובני גאון צלוק רב מר עליו וסלקו יוללת בדני הלכה אמר גאון יעקב שמר שהביא ס׳ לף מראב״ן נ׳ וכך אסריו, ומלכו בימיו
 91 לף בס״א לפניך בספזון שאמרתי לברי׳ אהוב קורא )ועתה נטורנאי בן יעקב ר׳ שזהו אא״ל א״כ בימיו, הי׳ צלוק שרב מ׳ הישיבה,

 רה״ג של בחשו' לכן צלוק( רב לו שסמוך באשר הכהן מרדכי ברב וצ״ל בידי, הן טעות נטורנאי בן הוא שם הנזכר יעקב שמר
 זא״ז מלכו אלה שלשה אסריו, אבימאי ומר אסריו יעקב ומר גאון ט״ס( אבא )חיבת מרי רב משוס דכירנא להגיה: נראה כאן

 אלא מרה״ג אינה האי, רב שם על בעטור גס הנזכרת זו חשו׳ שלדעתו לי כ׳ הנ״ל הרב אבל חקמ״ו. עד תקכ״ד משנת בסורא
 צדוק ומר אבימי ומר אסריו יעקב רב ומר גאון מרי אבא מטראני: לר״י המכריע בס׳ זו ח׳ כעין ממש שמצא נטורנאי, חרב

 חשובה כ׳ מרי רב בן הילאי רב בן חקצ״ו( )ד״א מססיא גאון נטורנאי שרב לו וידחה דכיתנא. סוטא להטיל שלא הורו אסריו
במקום המכריע, ב' א/ של דבריו אין האי, רב בשם זו ח׳ הביאו ורבנו שהעטור כיון אומר ואני מרי. אנא זקנו על וכ׳ זו
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ציצת. הלכות האשכול, ספר
 למרטי^בסדין שדי ט״הת ודאי קטינא, י^רב אשכח א דמלאכא טעובדא בתלמודא מוכח וכן כן. תעשו לא אתש ואף פשתן של צ׳ להטיל

 להכי מצות בלא כלאי׳ לובש בטלה שט״צ בלילה אבל ביום תינח הא אבל כדבריו והלכה טחייבין ב״ה דהא ב צמר הוטי ש״פ
 בתחלה ג. הנוסח לתקן בתשר ושדר לבסוף מתק בו שכתובי' דברי׳ הרבה אבל שלו, בהלכות דבריהם כל דחה והגר״יצ אסרוה.

 ה דאטר טהא ראי׳ וטייתי פשתן לבגד מפשתן צ' עושין דאין דאמרי הני כלפי כ׳ ושוב ד האידנא בציצית כלאים הטתירין דברי דהה
 במינם שלא פוטרין במינם מינין שאר של״בט, בין במינן בין פוטרין צ״ופ ופשתים? צמר וכ׳ כנף טין הכנף כ' דרמי כדבא סד״א
 דעבדינן לן שטיע מהכא ואדרבה לדבריהם, וליתא לחוד, צטר אלא פטור דפשתן הלכתא דלית מכלל כדרבא ס״ד וטדקאטר א״פ,

 מפשתן עבד פשתן ואי מצמר צ׳ עבד צמר הבגד ואי ו כנף מין הכנף ונימא דרבא בדיוקא נידק םד״א וה״פ בסדינא, כיתנא
רחטנא כ׳ להכי לצמר, צטר עבדת אי אלא קאי לא ן תכלת פתיל הכא בתר דב׳ והא לא לצמר ופשתן לפשתן צטר אבל
נטי יהודה ורב לפשתים. וטכ״ש לצמר אפי׳ ציצת הוי פשתים אלמא ח לצמר ופשתים לפשתים צמר דאפי׳ גדילים יחדו צ״ופ
 כדר״ל במינו אלא בצמר פשתן עבדינן לא מינה דאיכא היכא י אמרו נטי ובגט׳ צמר בשל אפי׳ פוטרין פשתן שחוטי ט אמר

לא תכלת אבל בסדין פשתן של ציצת לר״ק הוי ודאי יא צ׳ בסדינו הי׳ שלא מר״ק ראי׳ וראייתי מוטב ב׳ לקיים שאפשר כל
בסדור כ׳ ור״ע יב. עלה תהא מה תכלת של צ׳ מלאכא לי׳ אמר וכך לילה כ׳ משום דגזרו בפשתן לטיעבד אפשר דלא לי׳ הוי

לידים נוטלין ואח״ב הבית מכבדין תרתי יג דברים באלו בשית, אלא כב״ש הלכה מתוקם לא וב״ה דב״ש פלוגתיהו בכל דיליה
ולא היא דשמאי ושלחנו ורובו ראשו להחזיק צריך וסוכה ורבב״ח, יד . . מתרי ויברך למקומו יחזור ברך ולא ושתה שאכל ומי

אע״ג כב״ש, הלכה בציצת וסדין טזי ארבעה בש״א משולשלת היא וכמה ד׳ בש״א נותן חוטין כמה ובתכלת טר טינה חזוו
ה׳ תנואי בכל אבל יז כב״ש להורות ב״ח חורו דברי׳ ד׳ ותו לילה, כ׳ משום כב״ש אהדרוה הדר כב״ה, ה׳ בברייתא דאטרי
 מוצא שאתה מקום כל דאר״ל זה מה שאלתם לגאון: תשו׳ עוד יה. הנשים ע״כ התקינו דתני׳ הא נמי לטיהשב ואיכא כב״ה.
 פוגשות מצות שתי במינו, דאפשר סדין לענין שניהם לקיים אפשר תשובה: יט דיסקי ומאי טעימה משום גורה ומאי וכו׳ עול״ת

ל״ת, בכלאי׳ וחבורו עשה, זה בציצית ח׳ מלביש דכל פשתן, 'בגד כגון א׳ ובדבר כ א׳ בזמן נמצאות ושתיהן ל״ת, וא׳ עשה א׳ זא״ז
בלי צ׳ לעשות שתיהן לקיים יוכל פשתן חוטי כשמטיל א״כ מקום בכל פ׳ צ״ופ א ב דר ואליבא מוטב, ש׳ לקיים יכול אתה אם

 דלאו בזמן נמצא אהר. דליכא ומפרק כדר״ל, אחר וליעבד ופריך קטכוון, בנו בהרת לקוץ באומר כב בפדר״א וכן כא כלאים
מצות ב׳ נמצא דשא״ט, שיהא כדי אחר, ע״י נעשה אחר, שם ויש בהרת לקוץ ומתכוון זא״ז פוגשות דמילה וע׳ בהרת של

בצי׳ וכלאים בצרעת מילה כגון דל״ת עשה אמרינן כי כד אמר הא לאו בדחית אלא לעשות יכול אינו ואם כג, מתקיימות
 שנטעם תכלת של צבע הוא, כך וטעימה עביד. אי ידעינן דלא לא לעבודה בהרת לקוץ אבל עשה מקיים לאו דטיעקר דבעידנא

 בביצה המבושל מצבע מעט לוקחין לצבוע שמתקנים בוטן היה ודרכם כו, פסולה וטעמה לשונו על נתן שאם כה נפסל
 דם מייתינן כז כדאי׳ והביצה אותו שורפין המוך ואותו בבשול, הצורך אל הצבע הגיע אם וטועמין המוך על ממינו ומניחין

צביעה דבעינן ש״ט לאודרא, וקלינן לביעתא ושדינן כח באודרא לי׳ וטעם בביעתא פורתא ושקל ביורה ורמינן וסטנין חלזון
לשטה . ,
אשכול נחל

תכלת בלא אפי׳ או תכלת דאיכא בזמן שר״ל אפפר ב לעיל. כזכר א א׳. ובטלו ב׳ קיימו פ״ד תענית בירוס׳ שאסז״ל כענין בניס
דף לעיל ע׳ ד האחרון. ניסה מדפיסים( תארוהו במהיגה הישן מטסה )קצת ובספרנו ג בתוס׳. וכן לעיל בזה מספק ורבנו

 שצריך דר״ל הך ומביא ממינו אלא ציצית לפש׳ עישין אין האידנא ת׳ לן דלית כיון כ׳ אלא המתירין נגד הרי״ף כתב בפי׳ לאו .98
 פתיל וכ׳ הוא צ״ופ בגדיהם כנפי על דכ׳ וכיין צ״ופ דוקא בגד דאמר לר״יש פריך הש״ס ו ד׳. יבמות ה באפשר. ',שניהם לקיים
 כעין לדייק דהו״א משני וע״ז זו? לאשמועינן גדילים, יהדו ופשתים צמר ול״ל כ/ דדוהה ידעינן ממילא בפשתן אף ת׳ שיניה תכלת
הוא עמרא ית׳ תכלת יעשו פשתן לצ׳ אף דמשמע ז לר״יש(. ל״ל בצ׳ הייבין מינין שכל דרבא דין דבעקר )אע״ג דרבא דיוק

ליכא מעכב דחכלת הנשיא לשעת כ׳ כבר אבל תכלת, מעכב באינו פסק דרי״ף כשר פשתן ד״ה אפי׳ וממילא ח שם. כדאי׳
 מ׳. י ל״ט. ט הסמוכה. ראי׳ נמי לפרוק יש ובזה בהדי׳ תכלת בדאיכא דוקא אבל לצמר פשתן דשרי מודו דכולהו מהא למשמע

 הרי״ף מייתי ולהכי עלה, תהא מה ציצת ג׳ כלפנינו ברי״ף אבל דרי״ף פרוקא מדויק א״כ נוסהנו כך יב א׳. ס״ק לעיל ע׳ יא
 בסדינו. תכלת המעיל כל מסיים דקא בתכלת, סדין הכונה ע״כ בציצת סדין מ׳ בדף מברייתא צ׳ איקרי דתכלת ראי׳ )הנדפס(

 ולרש״י הגדיל יהי׳ כמה משילשלת ופי׳ מ״א, מנהות טז ג׳. סוכה טו עי״ש. תלמידי דתרי ממעשה צ״ל יד נ״ד. נ״ג ברכות יג
 התקינו כב״ש נמי היות נדות של כבודן משים מתות הנשים ע״כ מעבילין שיהיו התקינו כ״ז מ״ק יח פ״א. עדיות רץ הענף.
 בעידנא היינו כ מ׳. מנהוח הכל יט לב״ה. גם דאפשר כ׳ מיהו שכ״כ, בחוס׳ עי״ש ע״א נדה בנדותן במחוח דוקא דלב״ה

 בת״ד בשמו בנאמר דרה״ג נ׳ כא צ׳. יבמית חוס׳ כקושי׳ ולא דציצת מ״ע מקיים העטוף ובשעת עשה, מקיים לאו דמיעקר
 וגדיליס צ״ופ תורה כ׳ והדר בצ״ופ דוקא כנף מין הכנף דיליף וכדר״יש כר״נ דקיי״לן כיון ציצת אין לסוד פשתן בחשו׳ ולעיל רכ״ד

 דאפשר כיון פשתן בבגד כגמ׳ אמר רי״ף קושי׳ עניה קשי׳ לסוד בפשתן צ׳ אין אכל תכלת, יניס פשתים בבגד שגס להורות ח״ל
 דסיגי׳ מישב להכי ל״ל( שהבאתי ב״ב ר״יצ הנשיא של דוסק )ותרוץ ציצית אין צמר דבלא בכלאים אלא אפשר לא הא כדר״ל במינו
 פשתן א״כ בתשו׳ לעיל כמ״ש כתדבר״יש אלא כרבא דלא דקיי״לן ואנן מעכב, אינו ח׳ וס״ל בכ״מ פוטרין צ״ופ דס״ל לרבא קאי

אפי׳ דפ״ר דליתא מסיק במסקנא כג קל״ג. שבת כב ל׳. כסית משים •ח׳ להטיל א״א פשתן ובסדין ח׳, בלא כשר אינו
 בשאר אבל שכח, לענין דוקא זה ק״ג, שכת מ״הת, אסיר ולא לי׳ ניסא דלא פ״ר הוי באסר )וא״ל חורה החירה ומילה אסיר, בא״מ

 מיכס וכך קי״א, שכח הרא״ש כמ״ש צ״א זכסי׳ כדמוכס מ״הת אסור לי׳ ניחא דלא אע״ג בפ״ר אכל פטור, דדשא״מ אע״ג אסירים
 לי׳(. ניסא ללא ניחא בין סלוק אין אסירין בשאר אסור, פ״ר למ״ד אלמא לרכא, ולא אסר וליעכד לאכיי דפריך קל״ג משכת

 אס לידע ביצה שכקליפת צבע באותו אותו צובעי׳ מוך כח שס. כז .בסמוך ע׳ בלשונו דוקא לאו כו מ״ב. מנחות כה קל״ב. שבת כד
 התכלת



ו
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 עקר לשמור להם שהי׳ ופריך אגרות, פי׳ דקאמר אדיסקי וליכתב ג, תכלת כליל שג׳ משום ב פסולה טעמה וש״ט א לשמה
 לא והשיב ד אמת פלוני של ת׳ בידו אניות לו וליתן לכתוב בשרינו והטיל לשמה הצבועה מת׳ ליטל שבא אדם וכל הצבע
 אל כותבין בא״י שנים כשקובעץ פי׳ אדיסקי, סמכינן וי"הכ בחמץ ופריך אחר, לסדין זה מסדין ליתן לריף שיוכל אדיסקי נסמך

 על וסומכין יום, ל׳ דא שתא על אתוספת גלותא בני לאחנא כתב סופד ליוחנן דאמר ה דר? כההוא קבעו האיך המקומות
 של בסדין אי ו באורחא מידי לי׳ אמר ולא בר״א דמר ציצית דאפשק דרבינא הא ושאלתם ל׳. כסות משום והשיב אגרות?

 שוע שעטנו אטרינן ועוד בשבת? בי׳ לטיפק אשור בבגד קשור חוט וכי בצמר ואי ז שעטנז והוי טצותו בטל חד בדאפסק פשתן
 אסור משא משום חוינא הכין ט? לילה כסות מ׳ אמרי מ״ט בעינן ואי תלתא? כולהו בעינן או כלאים בחד אי ח, ונוו טווי

 בש' טצויצתכהלכתו שאינה בטלית להיוצא ונ״ט זא״ו, מעכבות ד״צ י כדאטרי' שעטנז משום ולא ציצת חד אפשק אי בשבת לצאת
 טווי שוע ג׳ דאיכא עד מ״הת כלאים ולענין בר״ה, בהם לצאת ואשור באחרינא, ולא בההיא לא מ׳ ליכא פסולה שא׳ וכיון ח״ח
 תרגם ש*ע ונוז? טווי שוע מאי ודקאמריתון יא. לישנא בחד רחמנא טדאסקינהו זוטרא כמר דהלכתא בחדא אפי׳ גזרו ורבנן ונוז,
 דבר ארמי בלשון אלא יד עקר לו ראינו לא וניז שוע, שהוא אסורים לבדים יג ובמשנה אמלס, ערבי ובל׳ יב חלק ותרגם טת

אע״ג בשבת, משא משום דאשור ברר״א מר של טלית למדנו מדבריו עכ״ל. טז ניויה אפשק אי כדאי׳ טי בו ומחובר שתלוי
ובטל, חשיב לא כילה לגבי סדין יזי בשבת ה״נ )גליון: אחשבינהו צ׳ חיטי הוא, משא לאו אחשביה דלא בבגד גרירי דחוטי
 הדרן יט( היר"חי אב״ן כהלכתה שא״ט בטלית היוצא משא והוי יח בתכלת תלי׳ ולא בטלי, ולא חשיבי טלית לגבי ציצת

 ברוב ואינו חייב, המה שקעה פטור, ביום לביש צמר בציצת פשתן סדין הלכך כ דמסיים מאן איכא בציצת. דסרין לשמעתא
 בציצת כלאים אסור ולמ״ד ללבשו, דמצוה לובשו, אס פטור ביום הול״ל לא כא בכלאים ציצית ט׳ דלמ״ד הוא, ושבוש ספרים

 כר״ל, בסדין צמר עבדינן לא במינו דאפשד כיון אמדינן דכי שפיר סיומא ולדעתי כב. הרב כ׳ זה כלאים, משום חייב נמי ביום
פשתן בסדין להטיל ט״הת חובה תכלת צמר אבל כלאים, נדחה לא ת׳ דאין כיון תכלת, צבוע שאין לחוד צמר של בלבן ה״ט

חכמים אבל עביד, וט׳ אכלאים עבר לא דמי׳הת פטור, ביום לביש אי אמר לחכי לילה, כ׳ משים פוטרין שחכמים א^א דעדל״ת
 פטור, אלא חייב ביום למימר מצי לא הלכך דאור׳. ממלקות פטור דבריהם על ועובר לעקור יכולין ובשוא״ת כלאי׳ משום אסרוה

כג. חייב מצוה בו שאין בלילה לבשו אבל
 שאלתם לגאון תשו׳ כד. פסול מעיקרו החוט נפסק מדאמר ולכרכו לקשרו אסור כנף במקום ציצת של החוט נפסק אם

 כו סדק יקשר לא כחנן כלאים מ׳ .חששו שיש כה צ׳ בו להטיל מאי גע״ג משי או גפן צמר כנפות בד׳ שארג פשתן בגד
 דחששו פשתן בבגד גפן צמד של מטלת תפר אם אלא אסר שלא כח בחשו׳ שמצאו לפי חששו שלא ויש כז צמר של

 גפנא עמר דפסק אע״ג למיסר איכא מיהו הכי, חזינן ולא שכיח לא זה דבר הזינא הכין התיר? בתוכו ארוג אבל כט טתוט״הע
 וטדאמר ל גזרה בי' דאי׳ בסדין דמכשה מ״ע מ׳ ה״נ עין, מראית מ׳ דאסור יקשר לא ביניהם ורצועה וש״פ ש׳יצ סרק להאי ודמי
 בגד דבתר סברא, להדין מסייע בעינן בגד עקר מ״ט פטורה, בגד וכנפיה עור היא חייבת, עור וכנפיה בגד של היא לא רבא

 תומ״הע, משום אשור בבגד תפרה בתשו׳ ודאשתכחתון לב, ד״א שכנפיה אף צ׳, בה למרמי ולית הוא סדין בגד והאי אולינן,
לאו

אשכול נחל

 מראה עקר שיהי׳ ג ליורה. הצבע הדרינן ונא לברא ניעתא דשדינן ב לנסיון. שנצבע אודרא שרפינן להכי א יפה. התכלת
 וצריך התכלת מ׳ ז .96 דך לעיל ע׳ ו י״א. סנהד׳ ה כפר״שי. לא ד ממנו. נצבע שכבר דבר בתוכו יהי׳ ולא בצמר החלזון
 יבמות רחמנא דשרי בצ׳ כלאים הול״ל עדיפי הימה ט ס״א. נדה ח הבריות. כבוד מ׳ דוהה אמרינן לא דבדאו׳ ח״ומ להסירו

 שס. נדה יא .96 דך לעיל וע׳ ל״ז י כלאיס. בהל׳ תמצא תשיבחו אבל ע״ז השיב לא והגאון שס תוס׳ כקושי׳ חשכרזת היכי די׳
 פ״ט שבשמיס לאביו היא ומליז נלוז מלשין פרשו תיס׳ יד דכלאיס. פ״ט יג י״א. כ״ז בראשית מ״ב, י״ד, ויקרא תרגוס עי׳ יב

 נ״ד חולין שגרס ואפשר מקומו, ל״י טו ארוג. נוז כפרש״י טו יפרד. שלא ונפתל שזור צריך שחוט ופתלתל עקוס פי׳ דכלאיס
 שחי המנהיג בעל הירחי נתן בן אברהס ר׳ אולי יט כרש״י. לא יח קל״ט. שבת יו ניביה. וגרסתנו ניזיה אפסק אי ע״ב
 עביד שפיר ר״ת אבל כג אלברגלוני. ר״י כב כב״ה. דהלכה כא עתוס׳. כב״ה והלכה אחר מ׳ בדך כ אנפיס. ה׳ סיף

 דהכל בלילה ללבוש מותר בניצת כלאים בו שיש יום כסות ע״ב מ׳ דך דלשטתי׳ חייב, ובלילה פטור ביום לומר שייך דלא פמחקי,
 צ׳ דאין פשתן של צ׳ עישין אין נפש׳ לשעתו כה ערש״י. ל״ט כד תלי׳. בזמן הכל כרמב״ס דס״ל לשטתי׳ ורבנו תני׳, בכסות

 של הכנפות אס שאלו לכך כלאי׳, משים אסיר ביום אפי׳ ת׳ ליכא אי ומכ״ש כ״ל משוס בתכלת אפי׳ אסור ובצמר מעמרא, אלא
בגד של היא ע״ב מ׳ דאמרינן בכה״ג איכא ציצת ומ׳ בפשתיס מחובר אינו שצמר צמר של צ׳ להטיל מותר אס מפסיקין גפן צמר

בשערי כח באמצע. שרצועה אע״פי בו להגיר פשתן בשל כו סרט. וגרסתנו דכלאיס בפ״ט ר״אש ג׳ כו חייבת. עור של וכנפי׳
ולא פשתן, בבגד גפן צמר של הכנפות ארג מתחלה אס דהתיר זה, מטעס שאסר נראה בתשו־ כט שלו׳. שר לרב מיוחס ת׳

נו עושה א׳ נגד ונעשה שחפר ואחר נמטליח, צ׳ הי׳ לא שעדיין כיון תומ״הע זה אין נאמת אנל מטלית, תפירת אלא אסר
ויצרפו התפירה חוט ישאר שמא שחשש או חומ״הע דהוי ננגד יתפרנו ואח״כ נמעלית הצ׳ תחלה יתלה שלא דגזר וצ״ל כדין, צ׳

כמ״ם האסור טעס חס ה ד מ״ע, משיס ניניהם נרצועה שאסור נזכר לא דכלאיס נמשנה ל מ״א. מנחות וע׳ ע״נ מ׳ כדרנא לציצית
שאינו היכא נאמצע רצועה אש ש׳ נסי׳ מתיר ולהכי נזה, זה פשתן ישל צמר של הראשים שני קושר נה חיגר כשהוא המפרשים

כרמנ״ס הגאון דעת אבל נפשתן, נוגעות אינן שהצ׳ גפן, צמר נמטנית צ׳ לעישה נמשנה דמיון אין וא״כ יחדו, ופשתן צמר קושר
 נמ״ם כונתו ואילי מ״ע, משים אסור ולגאון דאו', כלאים הוי לרמנ״ס מיהו נאמנע, רציעה ע״י לחכרן אסור קושר אינו אס אך

 ידנג שלא פשתן נעלית זו תקנה לעשות שיש כ׳ ע׳ נסי׳ ומג״א לב ע״נ. מ׳ לא עצמו. כפשתן הל יטיל שמא גזרה ני׳ דחית

 תשו׳
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 תוט״הע, ט׳ פסול לד׳ והשליטה ב, ג׳ לבעלת הטיל ר״ה אטר — א. ארוג בין תפור בין תוט״הע שייך דלא הוא טלתא לאו

 צריכי לא דהנך אע״ג בתראי בחני כשרה לקמאי ופסק ציצת עוד לה והטיל ציצת ד׳ לטלית הי׳ שכבר פי' כשרה לטוטלת הטיל
 לאסופי גברא דהאי מטאי לרבא ר״פ דאתקף אע״ג מעשה, הוי לא תוסיף בבל דקאי דכיון תומ"הע משום ליבא עשיה בשעת

 פסק אי כשרות האחרונות לבטולי ובין לאסופי דבין אתא לבטולי אי דפסיל למימרא לאו מכוון, קמייתא לבטולי דלטא מכו.!
 אבל עבר ולא קטכון קטייתא לבטולי גברא דלטא לי׳ ברירא לא הא קאי, תוסיף בבל גברא רבא דאטר בהא א א לקמייתא,

 ובתרייתא המעשה התחיל הראשונות וכשפסק מעשה הוי ולא קמכון דלאסופי ידיענן מי ארבא פליג דר״ס שפרש טי ויש ג. סיף ת
 בתרייתא הוי שפסקן ולאחר קמייתא שפסק קודם מעשה ואיכא קטייתא לבטולי אלא קמכון לאסיפי נימא לא סתמא דלטא כשרות,

 אע״פי ר״ור בו מתכסה הקטן אין בצ', חייב עראי דרך בו יוצא והגדול ורובו ראשו בו מתכסה שהקטן טלית תניא הע. תוט
 כפולה טלית ת״ר ה. טצוה לחנוך שהגיע בקטן וי״א בחוצות לבדו לילך שיוכל י״א זה וקטן ד פטור ד״א בו יוצא שגדול
 ורמי כפולה בטלית דמכסי חויא בר״ג רבא בי אקלע בר״ה רבה חייבת. ותופרה כופלה שאס ושוין ז פוטר ור״ש בצ/ו חייבת
 סברת טי א״ל אחריתא, גליטא ואכסי שדי׳ באורייתא, דב׳ כנף היינו לאו א״ל ה רישא להדי' חוטי אתי׳ פשט בכפליה, חוטי

 גברא חובת דפסק כיון לן וחזי כר״ש, שהלכה כ' ולא סתמו ור״יצ הלכות ב׳ לה. רמי ויל ט הוא טלית חובת הוא גברא חובת
 עביד לא קרנות ב׳ ונעשה א׳ כנף שחתך כלומר לגלימא, דבצריה מאן האי יא אר״ש כר״ש. הלכה דס״ל ש״ט י . • וטייתי
 הכנפים שכפל לגלימא דחייטיה מאן והאי יב בה תכסה מאשר דטרבינן בד״צ חייבת נטי ה׳ ובעלת ה/ בעלת טלית דשויה כלום,
 פרט כסותך כנפות ד' על יג כדתני׳ בציצת א״ח מרובעים כנפות ד׳ לו שאין ובגד עגולים דלהוי היכי כי ותפרן הבגד לתוך

 זה בכנף צ׳ ועושה בו הכנף עדיין הלכך ולשדיה, לפסוק ליה, טבעי׳ דלא איתא דאי כלום, ולא עשה לא מרובעים, שאין וכו׳ לתיגא
 צריך ודאי התם הכפל, במקום צ׳ לטיעבד הכפילה מחני ותפרה כולה טלית כופל אס דאטץ ואע״ג יד ליה ופשט הדר כאלו
 פשט כאלו ליה פסק לא אי להכי לי׳, לפסוק ל* צריך לא אי לקרן, חייטיה למאי הכא לבישה, דרך וכשתופרו הוא שארוך לכפל
 דאיכא בזמן א״ל טז אעשה ענשיתו א״ל עלה, תהא מה תכלת של ציצת א״ל טו סדינא דמכסי לר״ק אשכח טלאכא דמי.

 מכסי כי דמחייב נהי ג/ חובת מאי אלא מחייבה? לא הא טלית חובת א״א אלא דמחייב היינו גברא חובת אמרת אי ענשיע, ריתחא
 שעשה בזקן ומודה יח בציצית ח׳ קופסא כלי ש׳ אמר יז. מצ׳ למפטר טצדקאי לי׳ ה״ק חיובא? בת לאו הא חיובא, בת בטלי׳

 חרף לרש ל׳ משים לה רמינן המת, כשלובשין פי׳ שעתא, בהאי לכסויי; לאו והאי כ׳, בה תכסה אשר ט״ט שפטורה יט לכבודו
 ואם*קנא עשיתן, בשעת ברכה צריכות אין צ׳ רב אמר הכי א״ל צ׳, לעשות ומברך חוטי דרטי לראב״א אשבח כ ר״ג עשהו•

 עשיתה שאין ט׳ וכל מ׳, גמר היא דלבישה טצוה, גטר עשיתה שאין מצוה והוי היא, ג׳ חובת ס״ל ברכה א״צ ט״ד פליגי בהא
 ט׳ והו״ל טלית, חובת צ׳ סבר ברכה צריך צ׳ עשית וט״ד ת׳, לעשות לברך א״צ ג״ט אין שעשיתן תפלין שהרי לברך, א״צ ג״ט

 בצ׳, להתעטף אלא לעשות מברכין לא דאנן היא, ג׳ דחובת כרב הלכתא הגר״יצ וכתב המילה, כמו לברך וצריך ג״ט שעשיתה
תוך טעמי׳ יתפר, לא ג׳ תוך יתפר, לג׳ חוץ שנקרע טלית כא אר״י — בה״ג. וכ״כ בצ', ח׳ קפסא כלי דאטר לדשטואל וליתא

לא זה ;ממקום למעלה אבל תומ״הע, ומקרי הציצת לחוטי מחפירה א׳ חוט שישאר וחיישינן הצ׳ בו שמניחין מקום כנף של ג׳
והלכה יתפר, וחכ״א יתפר לא רמ״א ג׳ תוך יתפר, לג׳ חוץ שנקרעה טלית נמי תני׳ הוא, צ׳ מקום דלאו דידעי לצ׳ חוט ישאר
וכשחוזר דמי דליתא וכטאן בגד, מקרי לא ג׳ תוך שנקרע דחתיכה כיון יתפח לא ג׳ תוך פי׳ עמרם רב אבל (כב בגזרותיו כר״ט

ממקום תכלת שיביא ושוין כד בה ותולה אחר טטקום אע״א אפי׳ יביא שלא ושוין דברייתא: סיומא כג. תומ״הע הו״ל ותופח
א׳

אשכול נחל
 חמלה. הס יעשה שמא בחפור למשש בחשו׳ ש״ש רב שכונת כ וכבר הצ׳, עשי׳ קודם המעלית שתפר כיון א הגאין. תשו׳

 בצ׳ נתמייבה שלא[ במצותה שלא מתחלה עשויות ראשונות דג׳ רביעית ציצת ועשה ד׳ כנף עשה ואמ״כ כנפיה ג׳ של לבגד ב
 י״ו. ע״ס בו לצאת מתבייש הגדול ואעפ״כ זה כשעור יש ואס ד ס״י. בב״י השני ופי׳ הראב״ד, כ״פ ג כנפיס. ד׳ דאיכא עד
 בה, ותולה תכלת ובו א׳ ממקוס ע״א אמה אפי׳ יבא שלא ושוין מ״א דף מדאמר ונ׳ קען, לע׳ מסיים שעור בפוסקי׳ ראיתי ולא
 דהאי דרישא לפרש״י דקשי׳ ומכ״ש אפי׳, ומאי אמה על אמה מאי אמר, ממקוס אמה או מעלית יבא שלא בפשוע אמר ולא

 א״כ תכלת ובו אע״א שמביא אף בא להורות נ׳ אלא החפירה, ממוע פייש דלמא מגזרה אלא הבגד משעור מיירי לא ברייתא
 אמר, לבגד כשממברו ומ״מ וראב״ד(, )רמב״ס בשוק לבדו המתהלך ש״ה ורובו ראשו לכסית שעור דזה וכראוי הדין מן שבי צ׳

'נעשה שבו ציצת א״כ מאע״א פחות אבל מתחלה, זה לבגד נעשה לא וזה בעינן בגדיהם דע״כ רש״י כמ״ש נפער לא זה בגד
רמב״ס, א׳ דעה ה כבא״הע. ולא אע״א לפחות קען עלית שעור ולפ״ז דפסול. ופשיעא חימ״הע והוי מחויב הי׳ כלא בפסול

שטפלה במקום צ׳ עושה לת״ק ד״כ, על להיות צריכין וצ׳ באמצע צ׳ יבואו תפשע שאס ז מ״א. ו ר״י. בשס נא״ח ב׳ דעה
פסקינן לא ט המתעעף. ראש נגד ובאו באמצע מועי שני הי׳ הכפל כשפשע ח הפשועיס. בכנפות עושה ולר״ש כפל, שלובש כיון
 גברא, חיבת דפסק לרי״ף הלכה לאו עליח חובת צ׳ מעשה דהאי וסיומא אקלע, בר״ה דרבה עיבדא האי י לקמן. ע׳ הכי

 וכ״כ יד ספרי• יג מ״ג. שס יב ל״ז. מנחות יא ב״י. ע״ז העירני בר״ה, וכרבה כר״ש שהלכה לאוריי ודאי אלא הביאו? ולמה
 לפעור תחבולה תבקש יו בציצת. א״ח המחויבת עלית לו שאין מי טד ל׳. כסות מכיס צ׳ בי׳ הוו דלא טו ל״ז. דף ורש״י תום'

 רבנו דעת כ״נ מזוזה, לו ואין בית לו אין אס עינש שאין כמו לי׳ דלית כוון למיענש שייך לא דאל״ה ג/ דחובח מוכח מ״מ ׳מצ׳
 מ״ב. דף כ לחכריכין. יט ע׳. חובת קסבר ח׳ בו להתכסות שעומד כיון בתיבה המונח עלית יה אלא. גרס דלא כחוס׳

 אפי׳ בצמר תיפרו אס מיהו מותר, לצ׳ ראויס שאין קנבוס בחועי תיפר אס זה לפרוש הר״אש וט נ״ז, כתובות בב מ״א. כא
 לפ״ז ל׳ע, לדעת נמק״י וכ״כ כג נוסחתו. וכפי רבנו שהביא ר״ע לפי׳ משא״כ גזרה, משוס אסור מ״מ צ׳ ב׳ מעיל אח״כ אם
 מעלית כד פסול* זה שגס ר״ע ס״ל לר״אש אבל כשר, שתפרו אחר בו שהטיל נ׳ אבל הקריעה, בשעת בה שהיו צ׳ אלא נפסל לא
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 מהם לעשות אבל כשד, עניבה כדי נשאר אם הישן שבבגד אף שלטים חוטץ שיהי׳ מופסקת, תהא שלא ובלבד א בה ותולה א׳
 לה; וכופלין הכנף בחור ונותנין ד', בשי׳א נותן הוטין כמה — ג. לבגד מבגד צ׳ טתירין כשמואל וקיי״ל ב אסור אחר בבגד צ׳

 ד׳ פי׳ ד; משולשלת שלש בתוך ארבע הלכתא אמר דר״פ כב״ש והלכה ג/ ובה״א ד׳ בש״א ד משולשלת תהא וכמה ג; ובה״א
 קשר מלא הקרן מן שירחיק צריך יעקב א״ר ה, אצבעות ד׳ הצ׳ ומשולשלת הבגד בכנף אצבעות ג׳ בתוך ונותנם בחור נותן חוטין

 מג׳ יותר ירחיק שלא ר״פ קט״ל ש״ד, טפי לה דמרחיק כמה הו״א יעקב מר׳ דאי ר"פ, ואצטריך יעקב ר׳ ואצטריך ו, אגודל
 פסול. ג״א סוף עד מגודל קשר משעור הגבול עבר ואי יעקב, לדר׳ צריכה להכי מעלי, טפי דמקרב כמה הו״א וטדר״פ אצבעות,

 לית למטה הצ׳ יררו אח״כ אס אבל עשיה, בשעת דוקא אגודל קשר מלא הקרן מן הרחיק לא אם שפסול דאטרינן הא ומסיק
 עשאה אריא״ר גוים. ולא יעשו ישראל בני צ׳, ועשו ישראל א״ב דבר שג׳ ז שפסולה הגוי מן צ׳ שלוקח מנין אר״ה בה. לן
 שמואל קטא אטריתא כי ט,! צ' לשם נטוו שלא טטוה של פקעיות והם כשרה הסיסין מן ח, פסולים הגרדין מן הניטין מן הקוצים מן

 בין רובצים שצאן מקום הקוצץ מן ופי׳ י. כדשב״ג לי׳ דטוקי׳ כשמואל והלכתא לשטה, טוי׳ גם בעינן פסול נמי הפיסין מן אמר
 בהן ערב ולא מצמר נימין לקח אם וכן פסולי׳, צ׳ ועשה צמר אותו נטל אם מעט, וכאן מעט כאן מצמר הקוצים ונוטלין ודרדרי׳ האטדים

 כמה אבל מזה פחות ענף להוי דלא ד׳, ומשולשלת ר״פ מ״ש — יא. פ׳ וחתכן משתי שנותרו והגרדין בגד ארג וכן פ׳ יפה צמר
 שליש צ׳ נוי כדאטר׳ יב כורת יהיו הצ׳ כל ד׳ הגדיל ואס קאי, אגדיל ר״פ דקאמר דד׳ שפרשו ויש דמי. שפיר טפי דהוי
 צריכות דצ׳ פסול, יד הגדיל על או הקרן על צ׳ הטיל יג, דארמאי כצוציתא לפרודי צריך צ׳ אביי אמר ענף. שלישי וב׳ גדיל

 על לסבב ונתחיל לשמו שנטוה ממטוה ליקח נוהגים שאנו חוטין ענין לגאון: תשו׳ ב׳. כנפי על שג׳ הקרן על נוטפות להיות
טן הגודל על העומד במקום למעלה אותן ונחתוך טו פתוחה והיד אצבעות ה׳ על ד״פ ומסבב הורת על החוט וטושכין ב״פ הגודל
הגודל על הנכרך החוט ויהי ח׳, כפולין יהי׳ ואו אצבעות, ג׳ בתוך הקרן מן אגודל קשר מלא שמרוחק בחור חוטין הד׳ ונכניס
עד ר.צ׳ רוב אפי׳ בו וכרך מכשעור יותר גדול הארוך חוט יהי׳ ואם לאחרים, שוה יהי׳ ואח״ב הכריכות ממנו לעשות מוכן פעמים
אין ענף, דבעינן פסול כלום מופרד נשאר ולא הכל כרך אם אבל כשר, החוטין בסוף מעט אלא מופרד החוטין מן נשאר שלא
 בכדי אלא ידוע דבר לנו אין הקשירות ומנין יט. ענף וב״ש גדיל שליש מ״הט ומצור. יח לפרודי וצריך ין ענף אלא ציצת

 כב אמר למה ושאלת ראשו. לצד הגודל מן הראשון הקשר הוא כא גודל וקשר כ, הארוך החוט מן לו שיש טה שישלים
 שדבר בדוחק! ולא בריוח מטנו ויצא גודל של קשר בו שיכנס כדי שפרושו גודל, מקשר רחב יותר שהוא טעמו גודל, קשר כמלא
כה מיעף לה ועייף ד׳ להו עביד כד ראב״י כג. לרחבו איסר שיכנס כדי לט״ש דומי׳ בוה וה יכנס לא חברו עם בטדה טרה שהוא

קסבר
אשכול נחל

 זה וכנף בגדיהם כנפי על דכ׳ כ׳ ורש״י תומ״הע, והוי צ׳ עשית בשעת זה בבגד הי׳ לא זה דכנף ז; בטלית ויתלה צ׳ בו שיש א׳
 אבל תום׳. קושי׳ ב״י ישב וכך ב זה. לבגד מחדש צ׳ ממנה ועישה זה מטלית צ׳ מסיר א הל/ עשי׳ בשעת בבגד הי׳ לא
 אס מעלי׳ מבור זו דקשירה אסור, שיהא ממדש צ׳ ועשאן מוטין בהס שקשר ע״י והאריכס עניבה כדי מוטי הסיר שאס לפרש אין

 מ/ בזוי משוס אסור א׳ בבגד להנימס שלא אבל ג צ״ע. י״ב ר״ס וטו״ז ט״ו, ר״ס מג״א כמ״ש בבגד שעשאן קודס כן עשה
 ונהי לבגד, מבגד מתירין אין אמר ואפ״ה ג׳ מובת ס״ל דרב מוכת וכן ציצת, מ׳ לבטל שאין טעס כ׳ מ״א ובמנמות כ״ב, שבת טס׳

 ולרש״י הגדיל ע> לתוס׳ נפשל יהא כמה ד סברתו. קיימא א' בבגד להטילם ושלא צ׳ להסיר לענין כותי׳, ס״ל לא דבהא
 אגודל קשר מלא הל׳ בו שתוחב הנקב השפה מן שיגביה צריך פרש״י מ״ב, ו והענף. הגדיל יהא כמה לקמן ע׳ ה ענף. על

 סוף מלת שמסר ונ״ל הצפורן, עד אגודל מקשר כ׳ ובש״ע הראשון, פרק כל והוא הראשון, הפרק עד הבשר עם הצפורן שעור
 לצ׳ כשרה אשה אבל שפ׳, הנכרי מן לל׳ מנין גרסתנו ז אצבעו׳. מב׳ יותר שהוא כ׳ שהב״י תדע הלפורן, סוף עד כ׳ ונעור
 ין יוצא מוטין נימין כקוצין, הבגד ביריעות חלויס מוטין קוצים, ח לשמה. ט׳ דנעינן פ׳ לטויה גס ונכרי מממרינן, ואנן חוס׳,
 בבגד תלי׳ נמי ס״ל דרב ט׳ סוכה ורש״י תוס׳ פ/ לשמה בבגד תליתן ואין תלויס שממילא וכיון פראנ״צן גרדין בתפירות, מנגד
 כרשב״ג שמואל כתנאי דאמרינן י לשמה. טויה בעינן לא דס״ל מאלי׳ נעשה הטוי׳ ט אמר. פי׳ בסמוך ולרבנו בעינן לשמה
 הקשה השולח פ׳ ור״ן כרשב״ג. שהלכה 37 דף כ׳ ורבנו לשמו, עבוד בעי כת״קדלא ורב בצי. וה״ה לשמן עבוד בעי בת׳ דס״ל

 ש״מ מסיים, ולא ורשב״ג דת״ק ברייתא ת׳ בהל' מביא ורי״ף כרשב״ג בת׳ לפסוק והו״ל בעינן לשמו טוי׳ כשמואל שפסק רי״ף על
נימא אי ואף בת״ומ. וה״ה בס״ת דפסול נ״ד גטין נשמן עבדתי לא דגוילין הך ס״ת בהל׳ אמ״ש עצמו סמך לענ״ד ס״ל? כרבנן
דאמר והא בת׳. משא״ב ט׳ בסוכה כדמסיק מובך לשס ת״ל גדילים דכ׳ נ׳ שאני דלמא תוס׳ עפמ״ש הרי״ף י״ל הר״ן, כקושי׳

 הרמב״ס כפי׳ יא קרא. דכי בציצת מכ״ש קרא, דליכא אע״ג לשמו עבוד בעינן בת׳ אפי׳ דס״ל רשב״ג דעכ״פ כתנאי, במנחות
מרב פריך ולא משמואל לשמה בעי דלא אמאן בסוכה מדפריך לזה ראי׳ ויש לשמה, מתלי׳ כלל רב איירי לא א״כ מ׳, בזוי משוס

מוטו על יד למעלה. ופרוד למטה דבק ש״ג בלורית כמו צ׳ מוטי מפריד יג תוס׳. וכ״כ אצבעות י״ב יב מ״ב. מנחות עתוס׳
 ד״ח ויפרדו טז ד״ח. כל אורך שעור שיהיה כדי טו הל׳. תחב ובו יקרע שלא הבגד בסוף עבה מוט גדיל כקוץ, שהוא קרן של
 ל״ט. יט בסופם. להפרידם יח שליש. הענף להיות צריך דעכ״פ מ׳ מפרש״י כשר רונו שכרך תכלת ל״ט ודף מ״ב, דף יז חזה. זה
 תומ״הע משוס למתכו שאסור אמ״ד הגמוני׳ פליגי י״א סי׳ ב״י והובא שנא״ח ממנו, שחותך ע״י לקצרו שאסור מזה תידוק לא כ

 העליון וקשר כריכות בקצת די האידנא אבל בקשרי׳ וכן מוליות במנין ל״ט דף דקדקו תכלת כשיש דדוקא ידוע מנין לנו שאין ומ״ש
 קשרים. בה׳ עושין כיצד 97 דף לעיל ועי׳ כשרה א׳ חולי׳ אלא כרך לח אפי׳ שס רב אמר בזמניהם אפי׳ ח״הת שהוא

 כופלס כה מ״ב. מנמות כד עתוס׳. מ״ה חולין כג מ״ב. דף כב השפה. מן גבוה גודל קשר בול׳ שמכניס המור שצריך כא
ותלויין הכפל שתוך ראשין נ׳ ומכניס שמוזר ע״י שעונבס להו ואביק גמ׳3 ומסיים בנקב הכפל ומכניס בכנף שתלס קודם לאי״ת

 בעניבה
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 ג אביק ולא י״ן דאינץ חוטץ ח׳ עבד ירמי׳ רב ב פתיל במקום גדילים גדיל דתהוי היכא כי א בגליטא תטניא בעינן קסבר
 רשאי מיהו לפחות, חוטץ ד' דמשטעו ת״ל דגדילים פסול, ליכא ח״ה עביר אי אף טוה למדנו ד. כדידן עביד דרבינא ברי׳ מר

 כאן דקאטר מהא ומוכח מגדע לא יתרים לבן חוטין ד׳ תכלת במקום עביר אי וה״נ אתכלת, גם גדילים לקיים חוטין ד׳ עוד ליתן
פסול. חומץ ראשי פסק ואח״ב תלאן ו בשוכח דאטרינן במלית שיתלם קודם החוטין להפריד וצרך ה. חוטין ח׳ בת בטלית

 וכ׳ גביהו כלאים ושרי הואיל סד״א לי׳, אצמריך כחגים ואמרינן ז, ועבדים נשים גרים לו"/ כהנים ,בצ חייבין הכל ח״ר
 יש ור ח אשתויי לא ע' בעידן שלא עבודה, בעידן דשרי נהי קט״ל ליהייב, לא בכלאים דשרי מאן ת״ל, גדילים שעטנז ל״ת

 ...ט לילה כ׳ משום גורה דגט׳ □תמא והכין בלילה, נוהג שאינו דס״ל מעשהז״ג דהוי משום דטעמי׳ כותי׳ וקיי״לן בנשים, פוטר
 נשים דם״ל ומאן צ׳, סוכה לולב שופר מעשהז״ג יא ותני' י בלילה צ׳ פ׳ אמרו לא ובטערבא ביום, אלא נוהג אין צצת ׳8ו

 הכתוב דרבי קרא, מהאי סומא כ׳ ממעט ולא לילה, לב׳ פרט אותו וראיתם כ׳ דר״ש וטעמי׳ צ׳. זמן לילה סבר בצי׳ חייבות
 ציצת דסיל כיון קרא בלא מחייבי ודאי סומא דכסות כלומר עבדי, מאי תכסה אשר ורבנן ופריך בה, תכסה אשר מרב׳ לחיוב

 לומר כאת'ב, כנפות ד' על דאמר והא כנפות, בד' ציצת ד' לעשות שצריך ויותר ה' בעלת אפי׳ בי׳ מרבינן ומשני יב, בלילה נוהג
 אותו וראיתם לכדתני׳ לי׳ מבעי׳ ע״ל? מאי אותו וראיתם ורבנן מאשר, ה׳ בעלת מרבה ור״ש בצי׳, חיוב אין כנפות מד׳ שפחות
 תכלת כלומר ללבן" תכלת בין טשיכיר יג בשחרית קורין מאימתי דתנן ק״ש, ט' וזו בה, התלויה אחרת וזכור זו מצוה ראה וזכרתם

 שנראית מדרבנן חייבת ואילך מכאן טו, מצי׳ פטורה ל״י כל שאולה ט' אריא״ר יר. בגט׳ הישר נוסח הכין שבהם, ל־׳בן שבציצית
 ץ מיבואתא איכא בגדיהם, רב׳ חייבת טן שותפות כסות אבל אחרים כסותי ולא כסותך דדרשינן לעולם פטורה ומדאו׳ כשלו
בכתיבה. אינו בק׳ שאינו מי וכתבתם וקשרתם דכ׳ ת' לעשות דפסולות כמו פ׳ הנשים כך ציצת לעשות פסולי׳ שגוים כשם אמרי

ישראל בני ואאועל״צ/ בנ״י אל דבר מדב׳ גוים אלא יה בגט' פסלו דלא תדע רחמנא אקשינהו ת׳ גבי דדוקא לענ״ד לן חזי ולא
 דשדי עתירה דרחב״ד דביתהו בא הספינה ובפי כ סוכה לעשות נטי דכשרות . . . יט שפטורות משום ואי הגוים, ולא יעשו

מסתבר ולא ממעטינן עבודה שהוא בדבר דוקא כב ישראל בנות ולא ישראל בני דרשו דוכתי דבשאר ואע׳יג לצדיקים. תכלתא
שקנאם אפשר חוטין ועשהו דבצמר ובחוטין, משלהם צ׳, להם ועשו רב' פ׳ גזולה כצמר שעשה צ׳ פג. למלאכת כשרות שהיו ...

כשנתיאשו .
אשכול נהל

פסוח גדיל )דאין ד׳ גדילים ב רי״ף. לגרסת כצ״ל ס׳ יהי׳ במור שמכניסם קודם א קושרן. שאמ״כ ופשיטא בטלית בעניבה
מוטין ס׳ להביא הוצרך לכך אביק, לס אבל ס׳ יהיו לסור כשבאין כראב״י סובר ג ס׳. יהיו בטלית ועונבו שפוחלהו ובמקום חב׳(

ס׳ לפעמי׳ שנתנו מוכס שם ל״ס ועתום׳ ע״ב מ״א ה לס׳. וכופלס סיטין ד׳ מכניס ד י״ו. הוו צדדים מב׳ וכשיוצאין הסור אל
שיסיר למיסש ליכא תכלת וב׳ אילן קנא צבועים וב׳ ד״ס בת בטלית דקאמר הטנית מפסל סוטין מד׳ פסות נמי ומוכס סוטין

 קשרן ונא בסיר מתיכה בלא הכניסן אבל קשרן אם ודוקא י״א, ו מפסל. מד״ס דפסות אסר, לטלית לתכלת ויתנם אילן •3
 סחוכין, מכס מצינת פטורים מכלאים פטורים הי׳ אס משמע ח פטורות. דנשים לקמן ע׳ מ״ג ז תומ״הע. מ׳ בי׳ לית עדיין
 דבסד כיין במנה ישנו בסמן ישנו מ״ג פססי׳ אחרינן במצה תום׳ ותרצו בל'? סייבות בכ' דמסייבו׳ נשים לסוחרס דנימא כ״ש א״כ
 איך הכי, מקשינן נא למומרא דאפי׳ כיון נדקדק ויש הכי. דרשינן נא סמוכין, אלא היקש דליכא קרא, בסד אין אס אבל כ׳, קרא
 ? היקש מ׳ מל׳ אותם פיטרין היינו משתרו סי מ׳ סשתרו, נא בש״ע שנא בש״ע, דשרי נהי כדקאמר כזה, מהיקש כהניס לפטור ס״ד
 מי כהנים וכ״ה ואיפכס, בל׳ סייב בכלאים דמסייב מסן אמרינן בסמת ולדידי׳ נשים דמסייב דברייתא לח״ק הכל קאי דהכי וצ״ל

 במלה, אותן דמסייבין כמו דכצאים היקש מ׳ מותן מסייבין ולס פטירות דנשיס לדידן כ״כ וחוס׳ מל', פטירי תדיר מפלסים פטירי
 עדיף זה מעשהז״ג, כל אף פטורות ת' מה נתפנין, כ״הכ דהוקש כיון תרצו וביבמות קרא. מסד נפיק דלס כיון צ״ל ע״כ

 פססים נכע״שב נאיש סשה דהושוו וי״נ מכנאיס? דפטורות נימא סיפכא וא״ת היקש. איכא במלה אבל לציצית, דכנאי׳ מסמוכין
 הוקשו בגדים דכלאי בכלאים דסייבין היקש דסיכס דנק״ח וצ״נ הסוכות. מסג ט״ו ט״ו גז״ש מכס מסמץ, לפטרן דס״ד והא מ״ג,

 ונשיהן ב״נ אפי׳ וכרי מסורי; מהני נחי נפטרינהו מכנסים פטרי ואי וגו׳ תשמרו סקותי את בקדשים והרבעה והרכבה זרעים לכ׳
 דאשתרו ס״ד בכהנים דאמר והא בכנסים. לסייבן תשמרו סקוהי את ההיקש וע״כ וכו׳ מידי איכס ומי ס״א, סנהדרין מייבין,
 וסהר כ״ה שבת ח׳ מנסות ט חל׳. נמפטרן הו״א הצדדים בכל הנאו שאין וכיון כ׳ בבגדי שמלובשים זמן כל היינו גבייהו כלאים

 אצל בראי׳ שיש סומא כ״ש מסייב, נכ״ע בראי׳ אינו דלינה אע״פי^ יב נ״ג. קדושין יא שס. י ט״ו. ברכות נחי וחנן כאן:
 פי׳ פוסקי׳ וכ׳ ח״ד מנסות טו לסימא. פרט מותו וראיתם א׳ נוסס דסיכא 88 דף לעיל כ״כ יד ט׳. ברכות יג אמרים.

 שני טז נברך. שיוכל כדי להסזירו ע״ח הקנהו דודאי מיד יברך מצוינת טני׳ סברו נו השאיל אבל צ׳ בו לתלות צריך אינו הוא
 בדברא״מ מסויב שאינו ש:ל מצות נענין כ״ט ר״ה דמצינו יט מ״ב. מנסות יח מ״ה. גטין עתוס׳ ר״ת יו קל״ו. מומן ישראלים
גנב״ך סיכת ס׳ סוכה כ חוניא. אסר מין זה ובדבר הלבישה המציה הכא אבל עושין אין מסרים אס שייך זה דבר אמרים,
קדושין כב ע״ד. ב״ב בא ט׳. סוכה נכחו הכל בעינן בצ׳ מבג לשמה, בעינן דלא שסני דסוכה ארי׳, לס הא משוס מיהו כשרה."

 כמשכן נמלאכת כשרות שהיו נדבר פלונית שיהיו מסתבר לא שצ״ל נ״ל בג מג״א. דקדק וכן ונשים נכרי׳ וממעט ס״א מנ*סות ל״ו
אא״נ, וזה כשמואל" דקיי״לן נשמו בעינן נמי וטוי׳ ל׳ לשם לכלדברדנעינן פסונות ללינת פסונות נשים נאחר דאס כהונה. ולבגדי
בפרכות האורגות נשים ק״ו בכתובות וכן כ׳., ולבגדי המשכן למ׳ מטוה עשו ואעפ״כ במקדש עבודות לכל נחי פסולות דנשיס

 כשרוח, נשים ואעפ״כ נ״ד, קדושין בהם, וחועניס קדושה בהן יש האלה הדנרי׳ וכל נעשיח. רינות ומפ״ב מ״ה פ״מ ובשקלים
 )ומש״ס חליה, או עבודה דאיכא היכא אנא ממעטינן ונס נכרים, אלא ישראל מבני לחעטן סברא כאין קדושה נו באין צ׳ מכ״ש
 דכ״ם וכ׳, .וקשרתם להיקש בגח׳ הצריכו נא ישראל מבני ממעטי נחי בל׳ דאי כח״ס, בכתיבת דדוקא וכ; חוקשרתס למילף ליכא
על ,קושי לוין חכ״ז חיכו אסרינא נמעט ציכא דשם לטומאה אהרן בנות ונא אהרן מבני ל״ה קדושין דממעט והס חליצת( הוא

 ר״ח
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 שמתעטף וטן בכל טברך בצ׳ להתעטף וברכתו ב, שבה ללבן שבה תכלת בין משיכיר עליה לברך צ' ומן — א. ב׳ נשנתיאשו
 זמנן כשיגיע כדאטרינן להסיר וא״צ ויברך בו יטשטש השחר והאיר היום אור קודם בטלית לבוש ואם ג, העטוף קודם בטלית

 אבל ראשך. כסות ולא כסותך טטעט ובספרי לצ' ראוי׳ אינה מצנפת ממתיבתא שדרו ה בהלכות כ׳ ד. ויברך בהן יטשטש
 אבל ט״ע, בטל עשה לא באחת ואם בכולך צ׳ לעשות צריך מרובעות קרנות וד׳ ו כשעור בהם ויש גופו בהן שמכסה בגדי׳ שאר

 תכלת, פתיל הכנף צ׳ להם ועשו בספרי תני׳ מבגדים. דעתו והסיח ביניהם הפסיק לא אם הבגדים לכל א׳ בברכה די כשלובשן
 בשוק ת׳ המוצא ז ובגט' ושזור שווי הלבן אף לבן, תן תכלת תן ת׳ אמרה מנין לבן ת׳, אלא לי אין ושוור, טווי אלא פתיל אין

 שנצרכין כעין וטופסקין שוורין כשמצאן הוטין אבל צבעינהו, דגליטא אדעתא אטרינן דלשונות כשרים חוטין פסולות לשונות
 שוור דתבלת וכמו דטשכן מתכלת ידעינן דתכלת ושזור השזירה. טכ״ש לשמה בעי׳ דטוי׳ וכיון נעשו. צ׳ לשם ודאי ח לצ׳

 חוטין ב׳ ואח״ב אדוטין חוטין ב׳ בו יטיל אדומה היא אם משמע י מינה אלא בה פוטר אין טלית דאמרינן והא ט. הלבן ה״ה
 די מטיל שאינו אלא לטיטר בעי לא דברייתא וג׳ יב? גרים ציבעא מידי אטד רבא הא לן קשי׳ יא הכנף מטין דבעינן תכלת
 בודקין דאם בדיקה, לה אין תכלת יג ת״ר הצבע. על טקפידין אין אבל הטלית ממין חוטין ב׳ ליטל צריך אלא תכלת חוטין
 נלקחי' ומזוזות ספרים טו המומחה מן אלא וא״נ בדיקה להם יש תפלין יד המומחה מן אלא נלקחת ואין נפסלת, בטעימה אותה

 מצויצת ט׳ יח הלוקח ין. ש״ר וא׳ יד של ב׳ או יד של וא׳ ראש של ב׳ בודק מומחה שאינו ממי תפלין לקח טן, כ״א מן
 מצויצת ט׳ למכור רשאי אדם אין שאמרו אע״פי פסול, ההדיוט מן יט כשרה התגר מן הגוי, מן בחוקתה, היא מישראל השוק מן

 לשמור ׳בצ׳ חייב להתעטף בלולב, חייב לנענע היודע קטן כא ת״ר .ציצותיה התיר אא״כ כ בדרך ישראל עטו יתלוה שמא לגוי
 לא יודע כד בירוש׳ ואטרינן כג דרכו ע״פי לנער חנוך שלמה כט״ש חנוך ממצות הוא וזה כב, תפלין לו לוקח אביו חפלין

 כה במדרש וכן העטוף, מסדר והיינו ק״ש, בשעת כשורה בצ׳ ואוחז לאחריו וב״ב לפניו כנפות ב׳ להשליך אלא עטוף של דבר סוף
 על וכשטברכין ש״ת. וקשר לאחוריהם צ׳ כנפי להשליך שעתידין באלו הזהרו שאחוריהם למים הכריז גבריאל חומה להם והמים
 אינו ועטוף כד משמע להבא נטי דעל כו צ׳ מצות על לברך נהגו ולאחריו לפניו גופו מכסה אלא בו מתעטף שאינו קטן טלית

 כנגד צ' שקולה אכט״ה, וזכרתם אותו וראיתם כח ת״ר .הראש טכסי דלא הני אף בכלל בגדים כל בגדיהם ע״ב דבקרא מעכב
 וראיתם הכא כ׳ ש׳ פני ומקבל זוכה צ׳ במצות והזהיר לעשיה, וזכירה לזכירה מביאה ראי׳ ועשיתם, וזכרתם וראיתם המצות, כל

 מכל אנשים יו״ד יחזיקו אשר שג׳ עבדים מאות וח' אלפים ב׳ אותו שמשמשים כט וזוכה תעבד, ואותו תירא אה״א והתם, אותו,
ראשך על ושמן לא צ׳ מצות זו לבנים, בגדיך יהיו עת בכל ל שלמה אטד זו טצוה ועל א׳, יהודי בכנף והחזיקו הגוים לשונות

אשכול נחל
 ת״ל מגדילים דילפינן ושזירה טויה אבל ממשי/ נשים וחמטטי ועל״צ ישראל בני כ׳ בבגד צ׳ ברזלית דוקא כלבוש, דמתלק די״ל ר״ת

 הביאו נחי ונשים תרומה ויקחו ישראל בני כ׳ נמי המשכן דבנדבת ישראל מבני לדייק ליכא ודאי מיהו לנשים. מעוט כתיב לא
 ואנן להם, יעשו אתרים צ׳ להם ועשו ׳שנ בנכרי כשרה צי׳ אריא״ר מחני ר״מ מ״ב מנתות דאחרי׳ תרץ ובא״ר תכשיטיהן.

 מיותר לא להם דהאי ול״ג יעשו. שהן אנשים אתרים האי ומוקמינן יעשו? אתרים ח׳ להם, ועשו כ׳ והא וק׳ פסול, נכרי פסקינן
 ברכות ג זו. במצוה שנתתייב כיון ע״ב מ״ג חנתוח ב י״א. ע״ס ט׳ סוכה א בסמוך. רבנו כמ״ש גזולה למעט ט׳ סוכה דדרשינן

 לתפלין. צ׳ מ״ג בדף משוה ברכה ולענין חני׳ ת׳ גבי ל״ו מנתות ד עליהם. מברך שחניתין כ״ז ן תפלי כרבי מ״ג חנתוח ס',
 המומחה מן אלא תכלת לוקתין דאין אע״ג חוס׳ וכ׳ הראב״ד, כ״ס ח צ״ו. ערובין ז . . דף ע׳ ו בשלפנינו. ליחא ה

 יקנו שלא בדבר מתעסק אינו ח׳ דאינו נפלו ממומחה מסתמא לצ׳ שזורין כשמצאס אבל מ״ב, מנחות לטעימה דחיישינן כדלקמן
 בפוסקי׳ משמע ולא ע״א, יומא כ׳ כבגדי ששה שזורין יהי׳ ממשכן דלמדנו כיון לכאורה קשר. ד״ה ל״ט תיס׳ וכ״כ ט ממנו.

 שמיכח חנה קריח בשו״ת וכ״כ י״ו, והוי דחפרקי דזמנין לשזר שלא כאוחרין ולא סזירין דבעינן דביצה ספ״ק כ׳ שהר״ן בשנים די אלא
 עייפינהו, דגלימא דשיפתא אדעתא נמי שזירין דפריך צ״ו בערובין מדאחר לזה ראי׳ ויש חוט, כל כופלין שכ׳ ורוקח מנחק״י כן

 הפרושים נהגו כאשר חיטין ת׳ שזורין דבעינן נימא אי דקשי׳ וכ״ש בציצת, אלא האי כולי אתרחי דלא ששה בשזורין דאיירי והול״ל
 חיטין י״ב משזר נחי נימא הכי ואי ע״א, יומא המעיל, ברחוני אלא שחונה משזר חצינו דלא לדבר, טעם ידעתי )ולא הזה בזמן

 בת׳ קצת נהגו הרמב״ס בימי שגס נ׳ מיהו ע״ב, מ״ב מנחות במעיל דכתיב תכלת מכליל פ׳ שטעיחה לענין ילפינן דציצח כמעיל,
 אלא נחשב אינו א' פתיל שנעשה עד ושזור חוטין משמנה כפול החוט אפי׳ עושה שזורין לעשות רצה ותכלת לבן חוטי שכ׳ חוטין
 ,דצ דחכלת ונ׳ די( דבב׳ משמע הרבה חוטין שצריך כ׳ לא אבל ומעכב שזור! דצריך חלקו ור״הפ וראב״ד שחנה, חדנקט א׳, לחוט
 דמעיל אלה משנים חוט כל שהי׳ ביומא דאי׳ מה אבל ביומא, רש״י כח״ש שנים גדיל כמו הוא דכליל דחעיל, ת׳ מכליל שפיר ילפינן

 וכיון לעכב, וחד שש בהן נאחר דלא בגדים לשאר חד ביומא, כדאי׳ כ׳ בבגדי שש חד מיתור אלא ת׳ מכליל ידיענן לא זה ששה,
 ע״ב. ח״א מנחות י כ׳. לבגדי דוקא זה ורבוי ילפינן לא מקדש חולין אחרינן שפיר תכלת, כליל חיבת במשמעות זה שאין

 לענין אלא גרס ציבעא מידי ל״ק ורבא הצבע, על דחקפידין ומתרץ בהשגית הראב״ד מביא זו קושי׳ שם, יב רש״י. ע״ב ל״ת יא
 גס יהא ח״מ אבל תכלת, ׳כ ואח סחס ככף חין תתלה דבעינן ת׳ ואח״כ לבן תחלה מביא תכלת כולה שהטלית שאע״פי אקדוחי

 ז״א משום מדרבנן הטלית מצבע דצי׳ תרצו ועוד מידי, ד״ה ע״ב ל״ת דתוס׳ הראשון כחרץ מתרץ רבנו אבל הטלית, צבע ללבן
 היכא כי ין לפנינו. נפתחים נקל טז ויתרות. בחסרות ולבדקן לפתחן טרחו/ שיש טו ת׳. ס״ק ע׳ יד מ״ב. יג ואנוהו.

 ישראל תגר גבי אחרינן אפ״ה כ נפשי׳. מרע דלא מישראל שלקח אמר אס יט מ״ג. מנחות יח צ״ז. ערובין חזקה דלהוי
 ב׳. ערכין חוס׳ לקיחה בהו שייך יקריס דדחיהן משוס כב מ״ב. סוכה כא ב״ת. למכור, רשאי לתגר משחע חזה לו, מכר

 בשם הביאו ערכין וחוס׳ ליחא דסיכה ספ״ג שלנו ובירוש׳ והג״מי דסוכה ספ״ג מרדכי כ״כ כד שמ״ג. ומג״א ס״ב יומא עת״י כג
לבנים צ׳ סתם לא קנ״ג. שם ל ל״ב. ת3ש כט מ״ג. מנחות כח ז׳. פסחי׳ כן ונק״י. א״ח כ״כ כר ילקוט. כה מדרש.

הכנף 14 ח״ב
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 שבע דוד א׳ ועליהן בפתח מ׳ בבגד, צ׳ ובזרוע, בראש ת׳ במצות, קב״ה שסבבן א ישראל חביבין ת״ר תפלין. ט' זו יחסר לא

 למנצח ב שירה עלי׳ ואמר דעתו נתקררה בטילה הסתכל ממצות, ערום שאני לי אוי אמר למרחץ שנכנס ובשעה הללתיך, ביום
ד. וכו׳ בראשו ת׳ לו שיש מי כל רמ״א ג בשמונה שנתנה הטילה על השמינית על

וגרים. חולת יולדת מילת הלכות
 טית או אבוה טהליה לא ה, אותה לא אותו א', אותו צוה כאשר בש״י בנו א״י א׳ ויטל שג׳ בנו לטול חייב האב
 לטיטהל איהו חייב ב״ד טלו לא ז, כ״ז לכם המול ח״י בן נטי וכ׳ זכר כל לכם הטול דב' למולו ב״ד מחייב ו אבוה

 שהאב טנ״ל לדורות מיד אשכחן ח. בכרת קאי נפשי׳ מהיל ולא שנין י״ג בר הוי ואי ונכרתה, אליב״ע זכר וערל דב׳ ,נפשי
 והלאה ה׳ צוה א׳ מיום דב׳ ולדורות מיד ואמצהו, וחזקהו א״י צו שג׳ זרוז ולדורות, ומיד זרוו צוה שג׳ כ״ט דבר״יש תנא ט, חייב

בין -ימול ח׳ ביום אעשה דעבר והיכא י. בבקר א׳ וישכם שג׳ טקדיטין זריוין מיהו היום, כל ח' ביום טילה ,ט לדורותיכם.
בשוגג

אשכול נהל

 לגבי שהיא השמינית על סרושו לעניננו ג שיצא. לאחר ב מ״ג. מנסות א ל״ס. דף רש״י כמ״ש לבן היינו כנף מין הכנף
 כ״ע. קדושין ה מזוזה. ס״ה דע׳ .98 דף א׳ בבריח פרשתי בס׳ שנתנה שהוסיף ומה האדס שמסבבת ,ס חצוה הנזכרים

 וה״ה כ״ז לכס המול מקרא בישראל ערל יניסו שלא מצווה ב״ד הרחב״ס וכ״כ מסויב שב״ד פשוט א׳ ממית הזכירו לא דפ׳ אע״ג ו
 סייב שהאב בשבח מלין מישראלית מומר ישראל בן כ׳ שלבוש מפני ע״ז ואעיר המסויב. אב כאן שאין שאף מישראלית נכרי בן

 בשבת, למולו ואסור ב״ד על סיוב ליכא נכרי האב אס ברית אות בס׳ מזה ודייק למולו, מסויב ב״ד פושע שהוא ועכשיו עליו ומוטל
בשבת אוחו מלין האב ע״י לת״ר ויצא שיגדל סשש שאין וכ״ז כ״ז, לכס המול מכס ב״ד מסויב גמור ישראל שהבן כיון הוא ושבוש
שנת. ודוסין ס׳ ביום סייב שב״ד לאוריי בגמ׳, שאינו קרא עוד הביא ז הוא(. ג׳ ישראל לאו מ״ד מהלכה דאדסי לקמן )ועי׳

פ״ט בשבת וקשה י״ג, לבן כרת שיש נ׳ רבנו מדברי בערלחו. שימות עד כרת א״ס לרמב״ס אבל י״ד מכוח וחוס׳ כראב״ד ח
סתס אלא נשמע לא לך לך ורש״י וראב״ד )מרמב״ס כ׳ בן אלא נענש שלא המדבר מדור ונלמד ,׳מכ פ׳ עונשין אין למעלה

 דכל כיון אבל ,׳מכ פסוח ליכא בד״ש כרת דודאי לתרץ וכ׳ י״ג, בן כפשוטו כרת כשיגדל מ״ש הבין שרה חיי ר״פ ורא״ס כשיגדל(
 אוחו. צוקין שלמטה ב״ד מ״ח כרת סיוב אין עדיין דלמעלה אע״ג ס״כ, י״ג בן כשיהי׳ במילה, ה״ג מכ׳, נפטרו ועי״כ נלקו ס״כ

 א״וא מקלל שכ׳ ויקרא ,בפ אסר טעות לו גרמה זו ממשנה עיניו )והעלמת כריתות ריש כד׳ מלקות ליכא ומילה דפסס שגגה וזו
 מצינו ולא בהו'כרת, לית בכולן ותימה ב״ח, שאין מפני מסטאת ופטורי׳ וכרת לאו בהו אית ז׳ ועדיס ש׳ ונביא ומכשף ומסיח

 כ׳ שזדון דבר ע״ז מה ס״ה, סנהדרין רש״י שהביא ח״כ לשון הטטתו ובמ״כ ז׳. כריתות לרבנן מגדף אלא מעשה בי׳ וליח כרת
 והבין מעשה, בו שיש דבר ועשה ת״ל וכו׳ א״וא מקלל אף ב״ד מיתת שסייבין ע״ז מה אי וכו׳, כ׳ שסייבין כל אף ס׳, ושגגה

 על שפרושו עמי יסכים הרא״ם ספרי שאר שראה וחי וליתא. מעשה, בהם שאין סוץ ומב״ד בכרת לע״ז ממש שוין אלה שכל
 ח״כ ולא ממנו, למדין ואין אגדה דברי חכ׳ פסוח א״ע למעלה דאחרי׳ מה כ׳ וס״צ שגיאות( הרבה בו מ׳ כי בילדותו, סבר רש״י

 ואפשר ע״ב. ה׳ תענית וערש״י כ׳ פסוח א״ע שלמעלה ידענו השמועה מפי כ׳ ח״ד פ״ז סנהדר׳ פ״ח רחב״ס גס פ״ט משבח
 משא״כ ,,לכ קודם קלה תשו׳ דמהני אפשר או יג״ש, אסר שעבר כרת אסור על נענש כ׳ כשיגיע אבל כ; קודם ת״וח עונשין שאין

 והמילה הפסח צ״ת( זבסיס רש״י )הביאו דבת״כ בערלתו, כשמת אלא כ׳ סיוב דאין ׳שכ רמב״ם על מתמיהים וראיתי כ׳. לאסר
 לשב אלא ס׳ דאין דמילה שוגג על ס׳ שיסייב ס״ד והאיך מ״ע, ומילה ופסס תעשינה לא אשר דכתיב ב״ס אינם שבכרת אע״פי

 וטפי תועבה, ר׳ זבס במרדו עומד ואי אכרת, כלל עבר ולא לחול צריך לו, כשנודע עצמו חל אס וממ״ג לו, כשנודע מסטאו
 שיעבר יוס בכל הרמב״ס כ׳ דכך ולק״ח י״ד? מכוח חוס׳ כקושי׳ סטאת להביא ס״ד ואיך בסייו כרת תמצא לא בחילה הול״ל
 ת״כ: ח״ל אעשה, עובר נרמב״ס שאף ראינו בערלתו. שימוח עד ס״כ אינו אבל מ״ע, מבטל הוא הרי עצמו יחול ולא עליו

ת״ל א״ח( ונתצתס כגון ראב״ד גפי׳ סחורה ולא קלה עשה אני מוציא יכול תעשינה, לא אשר ת״ל עשה אף אני שומע ה׳ חצות
תדירה שהיא מילה ולא פ׳ שהוציא יכול אל״ת, ת״ל כ׳ בהן שיש ומילה פסס אוציא לא יכול בויקרא( כתוב פעמים )ר' ת׳ לא אשר
 מיתת בה יש ע״ז מה אי כרת, דבזדונה לע״ז בשגגה עושה כל הוקש וגר א׳ חורה ת״ל כרת שא״ב ל״ח אפי׳ יכול אל״ת ח״ל
ומעשה, ב״ד דמיתת א״וא מכה ארבה יכול מעשה, בהם אין ואלה ועשה, ת״ל א״וא, מקלל כגון ב״ד מיתת סייבי כל אלי׳ אקיש ב״ד
כרת לי׳ סמיך הכ׳ הכל שהוקש א׳ תורה קרא דבהאי ס״ט שבת תום׳ )ופי׳ כרת בה דאית לע״ז הכל הוקש אסת תורה ח״ל

 כיון קשי׳ גופס ת״כ טל מעתה אחור בקצור. עכ״ל ס׳ השוגג חסייב לא ב״ד במיתת אבל ב״ד( אמיתת וצא קאי אכרת והיקש
 שאינו כרת עשה סמור, ועשה קל עשה ל״ח אשר מד״פ למעט נתסלה צריך לחה ומעשה כרת כע״ז שאינו חה הכל למעט דסופך

 קרא חפקינן הוי לא לך בשלס דכ׳ לע״ז היקש חסמת ודאי אלא וכרת? מעשה דבעינן ילפינן א׳ מתורה שמסיק כיון ותדיר, חדיר
 דרשינן שפיר חייב איזה על לנו גלה ולא מקרבן מצות מיני ד׳ ממעט דקרא דידעינן ובחר הכל, דרינה מפשטותא ה׳ מחצות א׳

 צריך ושפיר ומעשה במזיד כרת דע״ז דוחי׳ דבעינן עדיין אסיק לא דת״כ הרמנ״ס על לק״ח והשתא שלס. בס׳ מע״ז ההיקש
 ביבמות וכה״ג במותו אלא עלה מסייב דלא אע״ג כרת בה כ׳ מצוה בעקר היינו כרת בה יש מילה )ודקאמר ל״ח אשר ד׳ להני

 שיעשה דהשלחה עשה דוסין נ״ט ופססים קלי׳ב שבח רשב״א וכ״כ עשה אלא ליכא ס׳ דביוס אע״ג כרח בה שיש ד״ש מילה ,ו
 וחדירה, סמורה שהיא כיון דמילה אעשה וסד מאד( סחורה חצוחו ח״ח כרת, א״כ יעשה לא שאס אע״ג כרת, בו שיש פססו מ״כ

עמ״ש ד׳ פססי׳ י לדורותיכה.,. כ״ז לכס המול דכ׳ ידעינן ב״ד אבל באברהם, אלא כ׳ דלא ט אעשה. בכ״י שעבר כ׳ נמי ורמנ״ס

בספרי
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 מפני טלטחר, אלא יוטין תטניא לי׳ מנינן לא ב״הש ינוקא דאתילד והיכא א ח׳ אחר למולו טצוה במזיד בין באונם בין בשוגג
 ול״ט, מאחרין וכו׳ כהנים ועצי טילה ספק אבל מקדימים שקלים ותרומת מגלה ב בתוספתא כתני׳ ח' תוך למול השם צוה שלא
 י״ט ליו״ד, נטול ע״ש של ב״הש לט/ נמול ב״הש נולד לי״ב, לי״א ליו״ד לט׳ לח' נמול קטן ג ותנן ב״הש הנולד מילה, וספק
 עד מלין אין החולה קטן שוי״ט, דוחה אינו של״ב דטילה וטעטא לי״ב, נטול שבת אחר ר״ה של י״ט שני לי״א, נטול שבת אחר

 בשבת, לטימליה מהו א״ל ה דרבא לקטי׳ דאתא ההוא טע״לע. והיינו ד להברותו שבעה כל לו נותנין חטה חלצתו שיבריא,
 אטו בטעי צועק פי׳ דצויץ, שמעתיה א״ל היכא, דעובדא גופא אימא א״ל בשבת, לטיטהל דשרי ג׳ ההוא ידע דלא ס״ד רבא אטר

 דאיתיה דכמה מצייץ, הוי לא ו לאו דאי לפרוזדר, חוץ ר׳ הוציא ולד ההוא א״ל שבתא, עד אתילד ולא שבתא דטעלי אפניא
 חוץ ראש הוצאת על הנשים להזהיר ויש א״הש. וא״ד של״ב ומילה ב״הש נולד והו״ל פתוח, וטבורו סתום פיו אטו בטעי

 כשנולד להזהירם ויש בשבתא, לטימהל עליהו וסטכינן שלאחריו בליל כולו יצא אף הוצאתו משעת ומונין דמי דכנולד לפרוודר
אותו מלין איתפח אי מעט עיגים כאב לו שיש תינוק ז כוכבים ג׳ נראו אם או יום עדיין אם לראות לשקיעה סמוך

 מיד
אשכול נחל

 חדשה מת׳ הקרבנות ניסן בר״ח ליקח שצריך אדר בכ״ט שקלים ת׳ דמגלה, פ״א ב קל״ז. שבת א .126 דך א׳ ברית בספרי
 ניסן, קודס החדשים שקלי׳ באו לא פעמים וכמה ז׳, ר״ה הישן, מן הביא אס כשר ובדיעבד לתרום, מקדימין בשבת חל כ״ע, מגלה

 שני מעשר בהקדש, דמהני במשיכה החדשים קרבנות שקנו ואפשר י״א, שבועות ורש״י פ״ב, מנחות נ״ד קדושין תיס׳ פ״ד, שקלים
 קדחת חלי ממנו שנשלף אחר ד קל״ז. שבת ג .17 דך וע׳ דמקדימין דין הביא לא הרמב״ס חדשה. חח׳ שלחו ואח״כ פ״ד,

 חיבות ו מ״ב. נדה ה ע״א. יבמות מיד חלין נרפא אס מאיבריו בא׳ חלה אבל מע״לע, ז״י לו מתנין הביך כל חלי שהוא
 ל״ה שבת בינוניס פי׳ ז ל׳. בנדה וכו׳ סחוס פיו והמאמר לך לך פ׳ השאלחות לן ואסבר בבמ׳ ליחא פתוח טבורו עד לאו דאי

 דסמכינן מ׳ הפ׳ ומסתימת רבנו מדברי .133 דך א׳ בברית ועמ״ש יטעו שלא כדי בעלמא חומרא קטנים רל״ה בא״ח ומ״ש
 לחול נאמנות לנשים אין כ׳ ורח״ש רשד״ס ז״ל: י״ד בעל דודי ש״ע בגליון מצאתי אך בשבת. שנולד עדותן ע״פי שבח לחלל נשים על

 אתחזק ושבח פ״ח' יבמות בידו, ואין אסורא באתחזק נאמן ע״א דאין כיון סברתם לענ״ד אך בידי, אינס הספרים בשבת. ע״פ
 דאחחזק כיון א״נ לחלאיח בידה שאין כל ס״ד ר״א י״ד פסקיכן וה״נ הספק, בית ועכ״וס ל״ה שבת ורש״י י״ז כריתות חוס' כמ״ש א/
 בשבת ׳שהחליטה באמרה נאמנת עצמו יולדת ודאי אומר ואני שבת. א״מ מעידות רבות אפי׳ להכי דמין, כע״א נשים וק׳ נדה, א׳

 חילה לענין נחי ודאי דבורה, ע״פי ח׳ ליוס שבת שמחזיקין וכיון לה וספרה מקרא הבא בשבת לבעלה ומותרת זה חיום ז׳ לספור
 ה״נ נדה לענין עלה דסמכינן היכא כי ימול, ח׳ לוביוס ש״י וטמאה נסמך להכי י״ל דרוש )ובדרך נינהו כרת אסורי ואידי אידי בס׳

 נאמנת ע״ד קדושין למ״ש דומי׳ לעצמה, נאמנת היולדת לומר ואין תלי׳( בהא הא לאו קל״ה שבת למ״ד הסמיכות וניחא מילה, לענין
 ס״ח יבמות רש״י כמ״ש אשה אך נ״בא ע״א דכל לה מוספרה ילפינן ויבמות גטין דלתוס׳ ליחא לא, נשים ושאר בכור לענין ז׳ כל

 על לתמוה יש ומאד אותן. וטובלות בודקות חברותיה ושוטה החרשת י״ג נדה ואמרינן ביתו אנשי על עצמו סומך אדס דכל
 אינן חוס׳ כ׳ מדרבנן החדה, על נאמנות אינן דאו׳ בתחומין נ״ט ערובין מחוס׳ ראי׳ ומ״ש כן, לחלק שרצה כ״ה חשו׳ מהרי״ו
 ודס חלב על נאמנות הרי תקשי דאלת״ה כלל, עסק להם שאין בדבר כונחס ודאי כלל, בידס שאין בדבר בדאורייתא נאמנות
 ע״א או הבעל בו שהכירו סימנים ע״פי ניסת כ׳ צ״ו חולין חוס׳ מיהו ע״ב. כתובו׳ בש״ח ורמב״ןוגאו׳ רשב״א פרשו וכך א׳ דאחחזק

 ראשון שבעלה ודאי ידיענן דהשחא כיון לה קטלינן לא אח״כ זנחה אס אלה בכל וניסח חח אמרה עצמה האשה או מת שאמר
 הטעס יהא בין להנשא, אותה דחתירין כיון חתה בפתיחה ופמ״ג קדושין. הוי ולא מת לא לשני קדושין בשעת דלמא ואתרינן מח

 החזקות, על ס״וש הלא ומנסבא, דייקא אשה דא׳ מטעס או מעליא, ק׳ שני קדושי והוי לקדושין ר׳ אפקינהו או ל״ח דע״לג דמלחא
 דאו׳, דלכ״ע לה קטלינן לגמרי מובהקים בסימנים חודי תוס׳ די״ל לי׳ ל״ק )מסימנים זנתה אס לה קטלינן לא למה פ׳, קדושין

 יבמות )ע׳ ומנסבא דייקא מטעם אע״א דסמכינן ס״ל חוס׳ ולק״מ זנתה(? אם לה קטלינן סימנים ע״פי ניסח כ׳ חוס׳ ובפסקי
 עדים ב׳ ע״פי ולכ״ח לכ״ע באיש ע״א יקום לא דכ׳ א׳ עד ע״פי ולא עצמו ע״פי חח אדם אין וקיי״לן ע״ב( וקט״ו ורש״י פ״ח

 ולעונשין לחכות אבל מקוס, מכל הודע חאו שם יבחות כד׳ נאחן ע״א לקרבן אפי׳ אסיר לענין אבל ס״ג קדושין פ״י כמ״ש ימות
 מוסכם ע״ז נוסך א״נ, לעונשין ולקרבן, ולהקדשוח ולנדרים בתו קדושי לענין לאב ר׳ דהימניה אע״ג בקדושין שם אי׳ והכי א״נ,

 לענין וכן ר׳ הימניה בתי קדשתי לענין )אלא משנים פחות ד״שבע דאין כיון חליצה לענין האב א״נ בשנים דאך קס״ט בא״הע
 דברי וא״כ שכנים, כחזקת ברורה חזקה אלא מהני ולא נאמן( ד״ה ס״ד שם תוס׳ כמ״ש לאסיר נאמן החירא דאתחזק אך נדרי׳
 דספרה מכח נאמנת אשה נדה לענין דלמא בנד״ד גס לצדד יש והשתא לעונשין. ולא לאסור נאמן דע״א וברירין נהירין חולין חוס׳

 בהא דהא דאך נאמן, ע״א דאין י״ל בידה, ואין אסורא דאחחזק בשבת למול אבל גטין, ריש חהרשא כמ״ש בידה מקרי וזה
 מלתא בחדא דאך חתום׳ חזינן הא בשבח, לו מתירין ואנן בשבת לבעלה אסורה במ״ש אלא בשבח המליטה שלא נאחר שאס תלי׳

בידו, אין אס החזקה נגד נאמן ע״א אין דאחרינן הא בקדושין שם פ״י לפח״ש ,ונ להא? ולא להא נאחן ע״א ואמרינן פלגינן,
ובעלה טבל דזה ידעינן העד דבלא בעלה, שחת וע״א טבל, פ״ח דיבמות בההיא כמו גמורה חזקה הוי העד דברי דבלא היכא דוקא

 אסור חתיכות רוב כאן היו אם כגון העד על סמכינן שפיר ספק, לנו נשאר אכתי העד דברי בלא אס משא״כ החזקה, חכח חי
 ספק. עדיין עדותו דבלא כיון היתר, זו חתיכה לומר עדותו חהני מ״מ א׳, ואתחזק רוב וכאן מחזקה עדיך ורובא כשרות, ומעוט

גופייהו דאינהו וטבל א״א בחזקת דוקא החזקה, נגד א״נ ע״א בידו שאין היכא למ״ד אפי׳ שכ' פ״ח יבמ׳ ברשב״א דוגמא ומצאתי
אע״ג היתר זה לומר נאמן שע״א בכ״י מעשים בהיתר אסור חתיכות שנתערבו בעלמא אסור אתחזק אבל באסור, אתחזקו
 א׳ ביום או בשבת נולד אס ספק לנו יש עדותו ובלאו דמיין חתיכות כשתי וחול שבת ובנד״ד בידו, ואין במקולין אסור דאתחזק

מהני. בנד״ד אבל דבורו, מהני הוי לא אז בשבח, נולד דלא חזקה מכח ידיענן עדותו בלא אי בשלחא כנגלו. ש׳ חזקת חהני לא
ובלא״ה 14*



וגרים. חולה, יולדת, טילה, הלכות האשכול, ספר 108
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 הפיסקי׳ שרוב שתביא קכ״ז עש״ך בידו אין אפי׳ התזקה נגד אף נאמן דע״א דאפשר יבמות דש״ם ספקא עדיין נתברר לא וגלא״ה
 ולקרבן לנדרים נאמן האב דוקא דלאו ס״ג קדושין וכ״כ דכריחוח הסוגי׳ לפי שנפשע של ונמק״י פ״ת יבמות וערשב״א דנאתן, סברו
 קדושין חים׳ תיהו מליצה. מ׳ פ׳ במרדכי גאוני׳ הרבה וכ״כ קרוב שהוא אף לרבותא אב ונקע תכמיש דליכא היכא ע״א כל אלא
 תשתע בידו, הוא כאלו עשהו שניו לדעת טפי דייק דאב כיון לנדרים נאמן דאב והא בידו אין אס א״נ דע״א כ׳ נאמן ד״ה ס״ד

 בפ״י וראיתי לעזרה? חולין מביא איך מדאו׳ לאו ואי ,לקרבן אף דנאמן בהדי׳ אמר דר״ס ותימה למומרא. מדרבנן דנאחן דס״ל
 שכבר ק׳ שת־יבין עברה עברו עדותו שלאתר אלא קרבן לענין הוי לא האב עדות בשעת אס היינו נאמן, לקרבן דאחר דר״ס שת׳

 מדרבנן אלא מ״הח דא״נ ותמ״ל עברה, בשעת גדולים שהיו עברה שעברו אתר העיד שהאב איירי הברייתא אבל אב, עדות נתחזק
 מעשה קודם ור״ת ומדרבנן, מעשה לאתר דמיירי מברייתא לר״ת סיעחא מייחי מאי דא״כ שתמה אלא לכבודו, ועשאוהו נדרי׳ לענין

 נתקדשה לומר לא״ח בין קודם בין ר׳ הימניה מלתא דלכולהו אב ע״פי דסוקלין ס״ל דר״ת פלוגתא בר דר״א ולק״מ וחדאור׳?
 ועוד כלל בידו שאין ממקרה בא דזה היא שבויה לומר אבל בתו, בגוף דתלי׳ ולגדלות בקדושין דשייכי מידי )ולכל ג׳ בת ושהיא

 אמר עליה ובא לא׳ התרו עדים אס ע״פי וסוקלין לעונשין( ולא ד״ה ת״י קושי׳ ומסולקת נאמן שאין ר״א מודה ודאי דרבנן דשבויה
 פ׳ יבמות תום׳ כמ״ש ס׳ התראת מקרי )דלא למפרע התראה דהוי נתקדשה שאמר את״כ אב ע״י וכתקר שנתקדשה קול שיצא

 מ׳ לאתר בין קודם בין לר״א לעונש, ולא מאי לעונש, ולא לנדרי׳ נאמן אמרה וברייתא ס״ד( דף ופ״י דסנהדרין פט״ז ועשע״המ
 ח׳ לאתר בין קודם בין לנדרים אבל לעונשין, כשמעיד האב נאמן שאין דסבר ניתא סוקלין אין דאמר לר״ת אבל לעינם, נאמן
 קודס כבר עדותו שאתתזק כגון מ״הת לקרבן דנאמן במקום אפי׳ קח״ל למכות, ולא לקרבן נאמן וכו׳ זה בני ר״ת ומ״ש נאמן,

 מזה יוצא בקרבן. מיירי לא דברייתא לר״ת סיעתא מייתי ושפיר ולכ״ת, לכ״ע ע״א יקום לא דל נאמן אינו לעונש מ״ת מעשה
 דאחרו נמי נשי והני ע״א. כל וה״ה לקרבן ת ה מ׳" נאמן מעשה קודם מעיד אס מ״ח ע״א, דין אלא מ״הח לאב שאין לחוס׳ אף

 נאמניה קרבן להביא מלאת יום שהשלימה לומר נמי ונאמנות הבאה בשבח לבעלה להתירה מ״הת שנאמנות כמו בשבח שילדה
 ויותר לקרבן. נאמן ר״ת וכדאמר ילדה שהיום מעשה קודם אלא קרבן ולהביא בשבח לחול מעידות אין שהרי שבח, לענין נמי

 אמר יותזק, בע״א עצמו האסור אבל מעשה, בשעת לחלקות אלא ב״ע צריך אין שכ׳ דסנהדרין פט״ז ברמב״ס הדבר מבואר
 ע״א, ע״פי נקבע האסור שעקר אע״פי לוקה ה״ז בו שהתרו אתר בעדים שבעל או ואכל זו, אשה זונה או גרושה הוא תלב ע״א

 נזירים. ב׳ ר״ס מירוש׳ יוצא זה ודין ב״ע. ע״פי שיקבע עד לוקה אין הכתישו אבל האסור, שנקבע בעת העד הכתיש שלא במד״א
 ח׳ קודם שהעיד מיירי וע״כ לעונשין ג׳ בת שהי' או בתי קדשתי לומר א״נ האב דאפי׳ כר״ת כאן פסק איך החפרשי׳ ותמהו

 כגון האשה אתרע כבר ע״א עדות שבלא איירי סנהד׳ בהל' חישבו בק״א ופ״י לקחן(? ועי׳ להחרותו יכולין לא )דאל״ה והתראה
 א״ד וקיי״לן א״א שהיא פנויה בתו על שמעיד האב אבל בשארא, וכן לה קרוב שהי׳ מעיד וע״א לה קרוב בספק גרושה שהיא

 חירוש׳ לסברתו ראי׳ ויש לקטלא. ולא לאסור תדושא, אלא ואל״ב נ״ל, בתי מואת לאסרה לאב, הימניה והתורה מב/ פ׳ שבערוה
 ונהג נזיר שהוא א׳ אחר תניא: ותו תלב( דלאו תזקה הי׳ לא )החס לוקה ואכלו ב׳ בו והתרו תלב שהוא א׳ אמר נזירין ב׳ ר״פ

 בעלה והתריתי זנחה פלונית אמר תניא ותו נזירות( ונהג שהאמינו ת׳, אתרע )נמי לוקה ושתה ב׳ בו התרו ואת״כ ע״ס נזירותו
 שהתרוהו אתר בעלה עלי׳ ובא נטמאת א׳ ואמר ב׳, בפני נסתרה תני׳ ותו מהני( לא א׳ עד )התראת לוקה אינו עלי׳ ובא כהן

 ל הול" א״כ ב׳, התרו את״כ אס לעונש ע״א נאמן למפרע ת׳ דאתרע היכא דוקא אס )וק״ק שנסתרה ת׳ כבר אחרע ה״נ לוקה, ב׳
 אתרע לא אי פ״י לסברת דהא לוקה, אינו ח״ח עלי׳ שבא כהן בבעלה ב׳ אפי׳ והחרו זנתה פלונית ע״א אחר ברישא, טפי תדוש

 לוקה בעדי׳ בעלה וכהן גרושה היא זו ע״א אחר סחס שאמר פרושו סובל אינו רמב״ס לשון אבל לעונשין(. א״נ ע״א תזקתה
 בו והתרו שנתקדשה קול שיצא כגון לעונשין א״נ האב אס״ב בהל׳ דח״ש ח׳ ושע״הח האסור. שנקבע בשעה חכתישו אין אס

 א״נ אר״ת ובזה החרו, דשפיר למפרע דאגלאי ס׳ התראת תשיב לא נאמן הוי ואי שנתקדשה, האב העיד עלי׳ שבא ואתר עדיס
בעדים עלי׳ א׳ בא את״כ ואש ונאמן תלב שזה שמעיד ע״א כשאר הוי שנתקדשה אב דבור ע״פי נקבע מ׳ קודם אס אבל לעונש,
וליכא גרושה שהיא שמעיד א׳ עד הענין, כך ולענ״ד א״ב. בהל׳ הר״ח ללשון מיושב אינו זה גס ע״א. ע״פ שנקבע אף עונשין

 נתקדשה לומר תורה הימניה לאב והנה ע״א. ע״פי א׳ נקבע בכבר לוקה ב׳ והתרוהו עלי׳ כהן בא את״כ ואס נאמן, יש מכת ד
 ור״ת ורבא אותו, עונשין ב׳ בפני א׳ עלי׳ בא ואת״כ מכתישו׳ א׳ אפי׳ ת׳ הימניה לכל אסי רב ואחר ו, כתיש ח ע״א אס אפי׳
תרי, כבי נאמן שאינו לעונשין, לא אבל הוא, דאסורא דמידי נחי ולקרבן לאסורא חכתישו א׳ אפי׳ היחניה התורה ואחרו פליגי

שאס ע״א כשאר האב הרי מכתישו אינו אס אבל בעונשין, אינו בפ״ע עלי׳ ובא ישו מכת וא׳ נתקדשה בחי אמר אס לפיכך
 ו. ש י מכת ע״א אס היינו האב ע״פי עונשין אין א״ב בהל ח״ש ולפ״ז לוקה. ב״ע בהתראת ואכלו א׳ בא ואת״כ ע״פ אסור הוקבע

 ודאי וזה עליה לוקה בעלה סחירה אתר נטמאת אומר ע״א כ׳ כ״ב בהל׳ בא״ב ספ״א שברמב״ס הלכות סמיכות בזה לן נהיר
 לעונשין א״נ האב כ׳ ואת״כ כב״ח( ת׳ דהימניה א״נ, נטמאת לא ואמר ע״א את״כ נא )אפי׳ ל״א סוטה כדאי׳ מכתשח היא אפי׳
 ולפרושי שע״הח פרוש לפי ולפ״ז דאישוח. פ״ב הרחב״ס וכ״מ נאמן מכתישו א׳ אפי׳ ולקרבן לאסור אבל דמכחיש, באיכא נמי חיירי

 איש בין תלוק אין ע״א דבנאחנות לוקה ב׳ בפני א׳ אכלו ואת״כ תלב שזה אשה ע״י דבר נקבע אס אפי׳ סנהדר׳ בהל׳ ברמב״ס
 לית בנד״ד ממילא אסור. נעשה ואת״כ ע״פ דבר נקבע אס קרבן להביא נאמנת עכ״פ ברמב״ס פ״י ולפרוש קכ״ז( )ע׳ לאשה

 זה דין מ׳ שוב בשבת. למול לענין וכן וקרבן נדה לענין ע״פ והותר אסור נקבע בשבת שנולד אשה אחרה אס דיינא ולית דין
 אומר א׳ עד תני׳ ותו דע״לג, חלתא ומשני נאמן? חי ע״א ברקאי אומר הרואה שהקשה דיומא ורפ״ג דר״ה רפ״ב גירוש׳

 אפרש( ולקחן שתר לו אין מטלטלין גרסתנו ישנה גרסא )כך ע״ס אותו מלין מ״ש תשכה ע״פ, אוחו חלין בשבת פלוני איש נולד
 יוס לוחר נאמן ע״א אין יוס שהאיר עד לילה דאחתזק כיון ס״ל הירוש׳ סוסיתא. על הוי שמשא דאמרן נשים ע״פי מל אחי ר'

נאמן דס״ל קכ״ז בס״ך ולס׳ לרשב״א וקשה נאמן, דע״לג במלחא משני להכי נידו, כשאין נאמן שאינו שהאיר ראינו שלא כיון הוא



!09 וגרים. חולת יולדת מילת הלכות האשכול, ספר

אשכול נחל
 המתעד, של שתיקיחו מכת אלא א״נ דע״א בכריתות קמא דלישנא אליבא אזלי דהתס דסיגי׳ מבמות רשב״א כמ״ם וצ״ל בידו? אץ אף
 אס נפשט דלא יבמות חוס׳ וכשטת כל״א והירוש׳ בידו, ואין באתחזק אף האמינתו התירה ס הם שטות ושאר כל״ב קיי״כן ואנן

 שהוא ל״א ביוס ר״ה אומר אפי' היינו ל״מ, דע"לג דמלתא נאמן החודש קדשו שאמר שליח עב ב כ לה דר״כ הא צ״ל וכך נאמן
 איש נולד אח״כ ירושלמי ומ״ש בסמוך( וע׳ א״נ בידו שאין במה כל״א דס״ל מדע״לג, מטעס נאמן ה אפ חסר דאלול הרוב כנגד
 ועוד ב״ם, כרסה אתמול דראינוה נולד מע״ש למימר דליכא לברר ואפשר הוא יוס שאכתי במד״לג היינו ק ע מנין בשבת סלוני

 ח״מ מדע״לג הוי דלא בשבת נולד בח״ם אמר אפ׳ ר״ל ע״ס, מלין מ״ש חשכה אפי׳ הירוש׳ ומוסיף נולה שלא קמייחא מחקה
 )חוץ מ״הת א״נ שהאב אף בקדושין חוס׳ בשטח פ״י כמ״ש וצ״ל א׳? ראתחזק בידו אין הא למה וקשה בשבח, ע״פ למול נאמן

 לקרבן, אף עדותו מהני מעשה נעשה ואח״כ לקרבן הי׳ לא ועדותו מעיד אס מ״מ לקרבן, נאמן ואינו א ע כשאר אלא חקדשתי(
 )ושטח שנולד יום על מעיד אלא מובל, אסור מחזקת הבאה שבת ולהוציא בשבח למול לנו אימר אינו בשבח נול; אמר אס וה׳ה
 לילה להוציא בהדי׳ כן אומר ברקאי האימר אבל ע״א( ע״סי עונשין לענין בסנהדר׳ הרמב״ס כסטת קרבן לענין בזה חוס׳

 יש עדותו בלא אס חזקה, נגד נאמן ע״א דאין הא פ״י כמ״ש לחלק יש ועוד מדע״לג. בלא א״נ להכי החמי/ ושיסחטו מחזקתו
 דבלא היכא אבל שמת, יודעין שאין כ״ז א״א חזקת היוס, האיר שלא כ״ז לילה חזקת טבל, חזקת כמו החזקה עי ברור לנו

 יש עד דברי בלא וה״נ רשב״א. וכ״כ ע״א על סומכין בהא מכירין, אנו ואין שנתערבו וחלב שומן חתיכות כמו ס חכתי עדותו
 דינא האי דדמי׳ נ׳ ועוד בירוש׳. סחירה ואין טלה בשבת לומר נאמן להכי אלפי׳ כמה כמו נולד שבשבת ואפשר וחול שבח לפנינו

 ואממונא דאסורא אמלתא דלאו ור״אש רי״ף שכ׳ מטעס ונאמן דמיתנא אמוה הליני דהדין דאישתמודעינהו לט דיבמוח להא
 היוס לולד שאמרה באשה וה״ה דערוה סהדוחא לאו האי מ׳׳מ שבערוה, דבר מיניה דנפיק אע״ג מגלי בעלמא מלתא חלא קמסהיד

 עד בא דאי׳ הא של ע״ב כ״ב בר״ה אבן לטורי אשתמיט החזקה עד נאמן העד במדע״לג דס״ל סהבחחי והירוש " .שבת והוא
 דאחסר החדש, ב״ד עברו מקרי דמלא חסר, שאמר מיירי דקדשו קדשו שאמר דוקא ל״מ דחדע״לג נאמן החדש ד ב קדשו ואמר

 בידו כשאין החזקה נגד א״נ דע״א נאמן אינו אמלא אבל מעוטא, אלא מעובר אלול דל״מ חסר, אלול דסתס תמלא, נאמן,ולא
 עא״נ שאין ס״מ ומנסבא, דייקא בסופה עלי׳ שהחמרת חומר משוס בעלה למיתת דעא״נ והא הרוב, נגד ה וה ח פ עמות כדחי

 עדיין העד דברי דבלא היכא כל ופ״י רשב״א בשם לעיל )לפמ״ש החס טעמא האי הול״ל דאצ״ה לג, מדע דהוי אעג באתחזק
ועד אסור חתיכות ברוב היתר חתיכת נתערב כמו העד על סוחכין אנו וא״א נטבל כמו הדבר בגוף חזקה ואין מסיפעןיס אנו

 נאמן חד שליח שכ׳ רמב״ס על והקשה נאמן( ר״ה מחר אס היוס אס יודעין אנו אין העד בלא נחמן,,וה״נ הכשר !שזה מעיד
 דאמר הש״ס נגד וזה מדע"לג, משוס הבעל במיתת ע״א דנאמן טעס של דגרושין בפי״ג לשטחי׳ ס הרמב ומסיים .אחנא אף

 למאי אסורא אתחזק לא א״כ חסר שהוא מעיד שעד איירי אי לנפשי׳ הקשה עצמו והוא בסופה. ע.י׳ והחמרת הואיל טעמי
 ג׳. דוחק ודאי וזה המועדות, חומר משוס וח׳ לברוח, דליכא שומן ס׳ חלב בספק אפי׳ עא״נ ^׳ע"'דמ נטגנס ס י3 השס 7י

 פלוני מעוף ביציס אמר אס ס״ד דנחולין בכה״ג נאמן וחשיד נכרי דאפי׳ סחירות כמה לכאורה חדע״לג חהני דצא ם נח הנה
 נאמן פלוני מאיש פ״ד ובדמאי אסורא, אתחזק לא דאד״א אע״ג ביצים גבי לפרוק וים משחמיט, ,מצי ולא לג דמדע נחמן טהור

 בדבר שהעיד הישראלי יתרא גבי ע״ז יבמות וכן אד״א, ואין מעשרין ע״ה חב י״ל אסיר, אתחזק דטכל ג חע לג דמדע נאמן נקחתי
 מותר אמר דאבנר אסורא, אתחזק לא י״ל נמי התם מדע״לג, והוי קייס וב״ד שמואל ומשני נאמן מי ופריך זרעו להכשיר לעצמו הנוגע
 אפי׳ אעכו״ס סמכינן לא דבעלמא )אע״ג כעיקר טעם בטעימת מסל״ת אעכו״ס דסמכינן נ״ח סי׳ סכ׳״פ׳ וממה, אסר, אמר ודואג

 מהאי וכן בהיתר, אסיר טעם אתחזק לא דמ״מ לסתור ים ה״ג אחריו, סטיעמין סידע דחדע״לג מ׳( ס״ק ס״ט ח עפר דרבנן נאסור
 דמידי סחירה, אין נמי ל״מ, דמדע״לג במוחו יסראל לי נתן זה בכור לומר חוס, לעסות דחסוד אע״ג הכהן, נאמן נ״ו דבכוחח

 דחדע״לג ח׳ באחחזק עא״נ סאחר הירום׳ אנל מדרבנן, אלא אסור אינו המוס עסה הוא אם אף ועוד נאמן, הת דמ הוא, דרבנן
 האי כילי דייקא דלא אף נאמן במלחמה א׳ סעד הח״ף סמיסב קט״ו יבמות במלחמות לרחב״ן ומאיתי לדבריו. סחירה ודאי הוא

 דייקא ולא לי׳ דסני׳ זמנין והכא דדייקא חסום דנאחן טעם או מסקר, לא וה״נ חדע״לג חסום דעא״נ טעס חי אבעי׳ ונגח
 דאפשט מכלל ל״נ, והיא יבמה סחת להעיד דעא״נ צ״ג בדף ורבא ר״ם על רבותא חדסמכו מ״ח הכא, אפסט דלא אף " וכ ומנסבח,

 אתחזק דלא איירי דבר״ה אבן כטורי ואי ל״ח. דמדע״לג דעא״נ בר״ה כדאי׳ הכי נחי דעלמא וסוגין לג ע מ; מסוס נ דעא טעמי
 וחנסבא דייקא טעם וקאחר מדע״לג מטעם פ״ח ביבמות הס״ס סתק למה ט״א קוסי׳ חיקסי דחכתי אלח . ,יא זו מהא,ןסויי

 דלא לי׳ דקשי׳ אלא אסה, בעדות גס בזה לסמוך יכילין דחכמיס המקשן ידע ע״א נאחן אסוחן דנסאר היכא כל ורסב׳א )וטתוס׳
 ל״מ, דמד״לג אשה בעדות ושפחה עבד שהאמינו טעס אמר דגרוסין פי״ג דרמנ״ס ונ״ל דאתחזק(. היכא אסורין בשאר כן חצינו

 דגרוסין פי״ב בהדי׳ כ׳ הרמב״ם להקשות אוסיף ואני בסופה? עלי׳ שהחמרת חומר משוס וחנסבח דייקא אתרו דבגת והקשו
 שאפשר עצמה תקלקל לא ממזרים, ובני׳ כחובה ואבדה לז"ול שאסורה בסופו שהחמרת מחוך מת לומר נאמנת עצמה סאשה טעם
 אצי ואמר א׳ ובא למי וא״י בתי את קדסתי ס״ג דבקדושין ונ׳ א׳? בעד כמ״ם חדע״לג מסוס בפשוט כ׳ לא וצחה בעלה, שיבא

 תקפו, יצרו אימר לכצוס, לא אבל ול״ל, חוטא אדס אין גט ליחן נאמן לכנסה, וא״צ גט לה ליחן נאמן 31 אחר צאמן קדסתיה
 ידענא ואמר לי׳ מכחש דלחא דמרתת הוא, אני האב בפני לומר האי כולי חציף דלא ור״ן ופרס״י לכנוס, נאק אף אחר אסי ור׳

 שקדשה מי בא שי דאפשר לירא דצריך ואע״ג נאמן אינו אב בפני שלא אבל האב, בפני דוקא הס׳ 0ו ?׳סרר ך יתיהכ את דלאו
 ידענא האב שיאמר הדבר שיתגלה לירא צריך דח״ומ אע״ג א״נ, אב בפני אפי׳ ולרב תקפו, יצרו דאימר א״נ מ״מ הוא, דמדע״לג

 להוציאה דוקח ות׳ מב׳? פחות שבערוה א״ד קיי״לן הא גט ליחן או לכנוס נאמן למה הר״ן והקשה תקפו. שיצרו דחיישינן אח, דכאו
 ומה ק״ו הדברי׳ מעתה .א׳'א מחזקת מוציאה קדסתיה אני האומר אין שנתקדשה מעיד עצמו האב כאן אנל ב׳, בעינן מחזקתה

לפנינו, האב אין אס עכ״ס אסי ולר׳ לגלויי, עבידא ת״ומ אס אף לשקר תקפו יצרו סמא חיישינן לרב אסור אתחזק דלא במקום

אע״ג
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טן \ואם ?טמתינ או ׳תר^ אותו ט^יו ב בצרה והוא חולי מ׳ שלא חלוש קטן שאלתם לגאון, תשו׳ א. טיד
 בצער שהוא רטר כשטוא לחברותו טע״לע ז״י לו מתנין ואח״ב שיבריא עד טלין אין אחר דבר ט׳ בין חולי מ׳ בין מצטער תנוק
 בשעת וליתנהו 71, * ה 'יטו בי ?שיפי ומטתיני יריק דטו, בו שיבלע עד ממתינים אדום תינוק ד אטרו כבר אחר דבר

 אותו ?1טי איו יירוה לדאיתנהי זכריו י ^הער ־ב 'דאי ואמהד׳ ה נ׳ הכותב ולי עכ״ל שיבריא עד טטתינין בעצמו כחוש או
 בדמסיסשםז ויודו "ליי ' חו,אינו אפי בצעי שהוא קטן ש״ט ביני, ביני ואתפח עשיה בשעת לינוקא עיניה לי׳ דכאיב כגון עשיה

כ״ןב י' מע י ז וד,ני ^׳הגו 'כ י׳בח א א לי מתנין ואין מיד אותו מלין אתפח כד כה״ג צער נטי וש״ט שיבריא עד

דשקר דמיישינן0יולא מםיאפי אסיי ׳דאתחזי היכא לסמ ׳דשהםה רזי שיבא לגלייי דעבידא לתיש דצריך אע״ג

ל״ס יר“ ״'ל יייס דהיי חיומה טתל חאי ׳פ3 ש6,כר ,נ וכה״נ חשפו ציו,ש ׳מ

 משים הטעם חייתי לדכי לרורא " 7 יצס 7' םה ל ?י ד״ב ת'ביש ו:,םה לט ם״הש '1יול פ"" דנינמיח ניחא והשתא
מאמי הטעם י״ל בעלמא \״״אאד 'נאתנח חהא א עצחה היא נ״דא נ"לחדט מסיס ^ייו ״אדט טעם ם״הש ל״י!

^להכם^3^י נפי״י- הרמנ״ס דייקא שהחמרת חומר

עי״ג דנאמן דמדע״לנ מטטם הטא ה ^מחיי אל7 ט7' דהא י־פי!ח 'ליי ילא; וש״ ׳נ"ליטח משוס
ל,ר 7 ״6? ״ ימ6ינ הא :ח(״נא ”יטצ שהיא ״״״' לא )דשם דגרושין נפי״נ הימב״ס

ניחא והשתא ימנסנא( א״יקא אלא חכי־ן“ל^ אדי-י׳ "י **"י
ובירושלמי. ביבמות יררמב״ו תהי״ת 'אל דא ׳צא ר^'ר3 כיסה אש דיהתע א״ע פי/6ד ,פוסיו הרבה ״לס

 לזה זה מדמה איד •ד 2דידחו ה * כפסק ה׳הר״י ננד נאחן נ״לדבחדע אא^ העיד אפי' נאמן א׳ עד בר״ה מ״ש
שהיי "ע׳ל" ?דאי החדש א£ לא7מ ׳לנ“ע7נמ לא איילא סי ט״א על תמה אט מכאן יחי אך

דודאי הי־א וכל ענה שש^ר רעי סעד ׳טל5ה נא' אלש נס ואפסי דע״לג, אפשר נינמית שם
 אפי׳ דא״נ אך חסל״ת נוי על תורר א״ור ״ ' יי״ ” 3 '״ם ונא האמחי מל'ם זה ז'א סאס יטיי ׳נייל יליי5' ס'ימ האא גחיד
ל., ייח״יב ^0י הא ל"" י״ס ופי׳" ש״ך פמ״ש ם״פא נר נלאו אפי׳ סמכי־ן ע״לנ

נאמן פלוני מאיש אמר תחא׳ מהא ׳טיא הש״ם ^י-ך ל״ח אלא דיגק׳ נאסיי

 שאמרה עצמה נאשה אנל ששמר ייילר י״ד חקס והשחא סיחקר. לודאי ארוג וסנר תונע דאיכא החם שאני ר"׳ ודחי
וטי'׳ השקלא דכל פ״ח כ׳ינמיח 'ישי׳^ ל^ם3, 'נמ ״5י5 יל ״=טי ?״ל־טייי מסים אסייא

דייקא׳ לחרוץ א״צ דנאמן כל״ב ^רלרחא בגבורות תיס׳ ב׳ וכ״ז חקפי, דיצרה ע״לג מהני לא בעלה מח
לי׳ אנל אינשי, ל׳־ח דמנל׳ דאפשר יכל ל״ו 'יברירות״7^63׳/6 נכייחיח ק”ל פיל נשלמא יד7נ היא 57"”7 החם

לעעס המהדר להבי אמוראי "לבולי לי-ד 2 7 ׳ "^׳דמדע חא1טי׳ ביבמוח אמר דלא ט״א קושי׳ ל״ק מעיקרא

!8״ ״־״ י* ״ ■־' .־־יל ״" *־׳ ־״ י״״ ״״
ואין א״דא באחהזק אפי׳ וירוש׳ תאלחוח ה^ד״ח בהד שנ בא ^סי חוחנסאל מצאתי שוב ומנסבא. דייקא

הימנ״ס דעת )יכן ע׳לנ א ארי׳ - 7£1 ס”ע ? •תל״ כ״ב הי"נ שטטחא לויזכ
הי איח פיח נפ׳ כ■ דהי^אש ,אמי א " נ״נל י^7 א"ישנל לטיי א•”פט יילא נ״י׳לג ״אט יאייו ט״

אטנל מהימן לא מפי׳ איהי מא א א" 7]? 'מ לטעס נ"כ הי״נ היציד מ״מ קכ״׳( ס״ד פמ״ם ימיייח ספ״ט
טעם מספיק לא להבי כשרים( לאו חחת חי׳ אתי זה ^שכ פ״ד ^ר3ר ו^ש יי00' ה״ע

מכירי! אי אפי׳ משמע נאח? ש 1 *״ד אשה ,י^

שחמה ב״ב בר״ה סוגי׳ בהאי אעיר אירחא ד ר׳ה3ד )וכיו ככסיים• דוקא דזה באסירין, עא״נ
הש״ס פדך לא יח״ה?א״כ מד ל״י 1* *7י אוחי׳

דנחוספחא לק״ת 'וקושי׳ הפיה: עד אך שנת 8^04^0^׳׳^^ "3^ על ״׳ ״*י שגס מיני׳ ואשחמיט לישי מרום ת<א ח3^ 1 ח? נת הכרה מעידי רחר שיטאדפ שר מהימן מי והד ד״ה חוס׳ על פ״י

 ימיי הלוט דנשעח אחר עם לצטרופי י״ל העיד שהלד ״׳?. ,-^י 7 א י סנח ללטט 715 סיהכ טד אפי פסי! הרמנ״ס
 אחרינא סהדא ומחיץ להעיד. נאמן ־מי דחד המקש! דייר ">י ״;,י37^ה' "3“ 7'להעד,הל נה,יאי יש י יש״אט 6000

שחניר העיד ומר נאושא הי׳ שכנר פרוש א,ושאב וירקא״יעא 6 'ח?\ ” 'יה 'נ שהעיי ם”שס ?” אנל '׳הי
 הי' ק״הח ונ״ד דסנהדרין, פ״ה כדאי' שומעיו'השט ואח״כ ^!"ד .י לם 7י' 'די'כנ ס'חש 'ב ,7'והע אתי א ו 'ז7נה המ
העד שמכיר העיד לנדו הוא נהוראי ר׳ וכשיא לנוא, רחרדים רל א תעיזד3 3 ''מע'ש 'אי ח”ע ח לינכ ׳7הע

 השמיטו ייי״ך ר״אש הנוך נכל שאינו מימש נכל וכן ע״א ח7י\ ,י י ישיייט יושהי־ קידם דמקדסין היכא כי דאפשר מה למהר צריך
דגרס גירוש׳ ולא קל״ז שנח ג עיניס. כואג כנין הגוה לכל ״,״ ״7 '׳3 7'“” אמי 'להכ המעשה 7״3י

ראי׳ עוד מניא ישם קע״א ח״ד רננו וכ״כ ?הנרות! ו״י "חט! 7 7\אף כ ־־ם”בט,נ פשיט '”ש אפשי ׳זה ״י
 א׳ קל״ז נשנח נוהחנו שם ז ע״א. ינחית ו כאח״ •"י ירי 6 6”^3 ?לע 1 ום ק 'ס ינמ ה •7ול"ר שש י •ץם ל' םא"

 לא הניאחו יום לאו תאי לידתו, פייס הביאתו יום "^די׳טילודא עי ,ע ' 7 3 ע 3? החחז אלא אמי אלד ׳7קל" שנח 5״י'
 נעי 51 ל,דא יחנ ש ״ ׳ט״למט יקנט א' להו אנעי להניותו, ז״י גל לו ט׳טח יאצכמ
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 לא מילה מ׳ ב׳ לאשה מתו ואם חזקה, הוי זימנא בתרי ומילה כנשואין סכנה בדבר א הגר״יצ וכ׳ אחא. ורב בה״ג ונ״ב
 דאבתי דסומק ינוקא ב אביי א׳ וה׳ג דמקו, טעמא דחזינן חזקה כאן אין דם בהם נבלע שלא מ׳ דטתו חזינן ואי הג׳, תמול

 דתני ולימהליה דמא בי׳ דנפל עד ליתרחו דמו בי׳ נפל לא ואכתי דירוק ולימהליה, דאבלע עד ליתרחו דטא בי׳ אבלע לא
 ג ברית דם ראיתי ולא בו והצצתי אדום שהוא וראיתי לפני הביאתו ג׳ ומת, שני ומת, ראשון בנה שטלה לפני אשה בא׳ אר״נ

 שיפל עד המתיני ואמרתי כדלעיל וכו׳ שטלה לפני באה ושוב וחיה אותו ומלו לו, המתינו דמו, בו שיבלע עד המתיני אטרתי
 דהוי׳ ריעותא ברור דידעינן עד הגי ימול ולא לחוש יש שנים דבמתו חוינן עובדא מהאי וחיה. אותו ומלו לו המתינו דמו, בו

 לי* דטהילינן גבן נהגו עמיה ערלתיה תיעול דלא משום תטניא, בר הוי דלא ינוקא דמית היכא הגאון כ׳ ד. בג׳ ליכא בהו
 דמתחויא האי וכ״ש למיעבד, ש״ד אסורא בי׳ דלית מנהג כל מיהו עקר, לי׳ ידענא לא מנהגא ודב׳ מטנו. חרפתו להסיר בב״הק

 כר״ע, להביאו אסור טע״ש סכינא טייתי דלא והיכא — ה. הוי׳ ערלה דלאו לן מסתבר מיהו עטיה. ערלה תיעול דלא שפיר
 דהלכתא כ׳ הגר״יצ אבל ו, אומול לגבי כר״ש הלכתא דלית אמרי רבותא וקרפיפות, חצרות דרך גגין דרך להביאו אפשר ואם
 לא כרת, במקום דבריהם העמידו ואזמל והזאה ערל ט רבא דאמר והא ח כר״ש עובדא עבד יצחק ר׳ וכן ז כר״ש הלכה דאטר כרב
 דהעטידו דאסור מורה נטי ר״ש דבהני הבית, בתוך ששבתו בכלים ולא בחצר ששבתו בכלים אלא התיר לא דר״ש עלה, ר״ש פליג

 דאשתפך ינוקא כההוא אחר לעשות לגוי לומר מותר בשבת אזטול דאיגנב היכא כ׳ בה״ג י: הגר״יצ כ׳ ותו כ׳. במקום דבריהם
 אמר יב נשתתפו ולא ערבו לא הא אביי אמר ביתאי, מגו חמיטי לייתי רבה אמר בשבת, עליה לטימהל טע״ש דאתקן רא חטיטי
 תיובתא, מותיבן והדר עובדא עבדינן דבדרבנן יוסף ר׳ שבקן ולא למר לאתובי בעי אביי אטר ביתאי, מגו ולייתי ליזיל לגוי ליטרי
 בי׳ דאי׳ שבות בין לך שני ולא א״ל א"הש? וא״ד שבות אמירה ה״ג א״הש, וא״ד שבות הזאת דתני׳ טהא אותיביה הכי בתר

 אלא מעשה בי׳ דלית לי אייתי זיל אלא מעשה דההוא לי אחים זיל לגוי אטד לא מר דר,א מעשה, בי׳ דלית לשבות מעשה
 ראית אסורה דהואה קאי, דהזאה אשבות מ׳, בי׳ ללית מעשה בי׳ דאי׳ שבות בין שני דא״ל דהאי בה״ג ופי׳ בעלמא. דבורא

 דלית שבות דתרויהו יג ביתאי מגו אייתי לומר דטותר כמו אחים זיל לו לומר וטותר מעשה בי׳ לית לגוי אמירה אבל מעשה, בי׳
 היא ולא הוא. דנסחי טעותא סבר לי, אחים זיל אמר לא מר הא דטסיים: והא ושרי, הוא בעלטא דדבורא נינהו טעשה בהו

 אמרת פרושא׳ הכי אלא קאי, דהזאה אשבות ולאו ט׳, בי׳ ללית מעשה בי׳ דאי׳ שבות בין שני וה״ק יד היא טעליא דנוסחא
 כלומר מעשה בי׳ אית אי לגוי, דאטירה שבות שאני גופא, ישראל דעביד דהזאה לשבות לי׳ מדמית וקא שבות, לגוי אטירה

 אחים זיל לגוי אמר לא מר והא לטיעבד, לגוי לטיטר שרי דאור׳ מלאכה כלומר מעשה בי׳ דלית אסורה, האמירה גמורה, מלאכה
 לגוי אטירה אטרינן דלא ש״ט טו, מלאכה בי׳ דלית הוא בעלמא דטלטול אמר, ביתאי מגו לי אייתי אלא מלאכה, בי׳ דאית לי,

 לגוי אמירה שבות שרינן לא הלכך . . טד אחא שרב אף נינהו דסטכא הגר״יצ ודברי מלאכה. שהוא בדבר אלא שבות
כה״ג אפי׳ רשות ולדבר יז, דרבנן אסור אלא דליכא במידי אמירה אלא שרינן ולא בזמנה, כמילה לד״ט אפי׳ דאור׳ במלאכה

אסור
אשכול נחל

 דאפשט כ׳ ורי״ף לקולא, וס״ל אפשטה לא אבעי׳ הרא״ש וכ׳ מע״לע דבעי הבראתו יום עדיף לא הולדו, כיוס מע״ל געי
 החס בתראי לאמוראי ק״נ וחמה הכי. ברייתא מוקי ביבמות דרבה אפשע שס ביבמות הר״ן וכ׳ מע"לע, דבעינן

 הבראתו יוס חני והא אינו להברוחו, ע ל ע" מ ז״י לו נותנין א״ש שגרס בה״ג ומצאתי מידי. מוכח לא הכי ברייתא מוקי דלא
 ה״ג כאן רבנו הביא ולכך אחרי, פ׳ שאלחות ג׳ נראה וכך וכו׳ הבראתו יוס עדיף לא מע״לע, בעינן דלא לאו מאי הולדו כיוס

 ג׳ מדקתני ח״ז חולין תום׳ דייקו כך ד לבשר. עיר בין הי׳ הדס שכל בבשר ג קנ״ד. שבח ב ע״ב. ס״ד יבמות א ור״א.
 הי׳ לא ב׳ מחו לולי לומר בעי ר״נ אלא ושני, בראשון קמ״ל מאי דאלת״ה מהרש״א ופי׳ חזקה הוי בב׳ כרבי דס״ל מ׳ הביאתהו,

 אדוס תינוק בכל ידעינן בדס שתלוי שמצא וכיון תלוי, במאי נודע שלא כ״ז חזקה הוי ב׳ שמתו כיון אבל בדבר, להזדקק צריך
 ג׳ ש״מ לפני באה והרביעית מתו ג׳ ב׳ א׳ רשב״ג מדנקע אחיות בד׳ מעשה ס״ד יבמות גמ׳ דייק שכך נכוני׳ ודבריו ממתינים,

 לדייק יש לפ״ז לפני, בא רביעי ומת ג׳ דר״נ במעשה בחולין גרסו ור״אש ורי״ף ה״ג והנה ראשונות. בג׳ מקמ״ל דאל״כ חזקה הוי
 נמי וקשי׳ לפני בא שלישי רי״ף גרס ובשבת ורשב״ג, דרבי פלוגחא גבי ס״ד ביבמות הש״ס הביאו לא למה וקשה ס״ל, כרש״בג דר״נ

 וחד ג׳ תנא חד דר״נ, בברייתא טסחי ב׳ הוו ש״ס חכמי בימי שגס ונ׳ כותי׳. דר״נ כיון כרבי דהלכה ראי׳ ולאתויי ביבמות הול״ל
 והא לרבי והא לפני, בא רביעי ר״נ בשס נאמר ושס ספ״ו יבמות בירוש׳ שנוי׳ ברייתא והאי ג׳ חני כתבי כל פ׳ דבחוספת׳ ד׳,

 הביאתו שלישי רי״ף הביא בשבח להכי לרשנ״ג, וג׳ לרבי ב׳ ממתנות, פטור וג׳ ב׳ אמרו דרוס זקני ס׳ שבת חוס׳ כ׳ וכה״ג לרשב״ג,
 אס ח״מ אחיו מחו אס לענין — נ״מ. לא ששס בירוש׳ שמצא נוסח הניח ובחולין הסכנה, מ׳ כרבי קי״ל ודאי מילה בהל׳ דשס לפני
שס ומשמע ערלה מקרי בזמנו שלא ערלה אי אבעי׳ ע״א ביבמות ה . 127, 82 דף א׳ ברית ע׳ הרמב״ס כמ״ש כשיגדל ג׳ מלין

וכ״כ ערלה הוי דלא אפשט דבירושלמי כ׳ מיהו בבבלי אפשט דלא ע׳ דף מחוס׳ שנ׳ ואף ערלה הוי דלא ס״ל בתראי דאמוראי
 גגות דרך א״מ כך ר״ה דרך אותו מביאין שאין כשס ק״ל שבת ברייתא שהבית מילה ה׳ מה״ג נ׳ כך ו תרומות. פי״א רמנ״ס
רב אמר כ׳ ערובין שבהל׳ )ופלי מותר רשות לדבר ואף בתוכן ששבתו לכליס א׳ רשות כולן החס אמרינן ולר״ש וקרפיפוח, חצרות
סמכינן ג״כ נשתחפו דאס יב ס״ז. ערובין יא דשבח. ספי״ט י צ״ב. פסחיס ט ק״ל. כבת ח צ״א. ערובין ז כר״ש(. הלכה
 דקאמר מעשה לשון הרי״ף והוסיף טו הרי״ף. עליו השיב כך יד דאור׳. מ׳ לי אחיס שזיל אף יג להביא. ומותר ערוב במקום

 זיל אמר לא מר והא גרס לא נמי צ״ל טז המעשה. ימי לששת ז׳ יום בין כדאמרינן מעשה למלאכה אינשי דקרי מלאכה סרושו
 דרבנן, אסור אלא דליכא מעירובא לבר לאתויי אלא לגוי אמירה שהתיר שס מצינו לא מ״מ שמות, ופ׳ וירא פ׳ שאלתות ע׳ לי, אחים

 לסעודת גר להדליק לגוי לומר שהתיר כעטור לא ין חמין. למיחס לגוי לומר שרי אמר הוי א״דא למיעבד לי׳ למימר שרי׳ הוי ואי
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 מקמי אשתפך אי אבל סכנה, משום ישראל ע״י אפי' בשבת לי' עבדינן דאיטהל, בתר □מנין ואיבדר המימי דאשתפך והיכא א. אסור
 טילה קודם המימי אשתפך נטי דרבה ינוקא דההוא למחר, מלין אלא המילה דלאחר המימי מוכן דאינו כיון בשבת מהלינן לא מילה

 לא שבתא לחלולי טילה לאחר וצרכינן הטילה לאהד דבעינן טיא דחפהו למפרע ידענא אי וש׳ט לי, אחים זיל לגוי אמד ולא
 בריא ל״ש מילה אצל הן חולין הכל ד שני בפסח דאטרינן והיינו ג. ובה״ג משבחא ור״א הגר״יצ דברי מטין והכין ב, מהלינן

 דלא היכא פחמים לעשות עצים כורתין אין ד״הש טילה דטכשירי לר״א אפי׳ ולמולו לחברותו חמין לו מחמין ואין חולה ול״ש
 דמדחי לרפואה מנהו שבותין . . ה שחק לא אם דתנן מהא קשי׳ ואי למילה. ראוי החנוק שעושין טע״ש להרחיצו מים הוחטו
 לא בר״ה ואלו אחרת מחצר אפי׳ ומביא אצבעו על כורך אטרו שהרי התירו לא חמור ושבות בהן, כיוצא הטילה אחר תדיר
 ביום וכ״ש בש' להיות שחל ג׳ ביום התנוק טרהיצין ה כראב״ע הלכה רבותא אמרו ז. הוא יד דלאחר אע״ג ו התירו

 כל ובין הטילה הרחצת בין מע״ש שד,והטו בין בשבת שהוחמו בחמין בין לא״הט בין הטילה לפני בין כדרכו שטרחיצין הראשון
 לי׳ מהלינן לא ט׳ קודם דאשתפך קאי. ט׳ בתר חטימי ובאשתפיך קאי, המילה לאחר בשבת שהוחטו והאי הסכנה, מפני גופו
מעשה. בי׳ דאי׳ שבות דהו״ל כדאטרן בכה״ג להחם אסור גוי ע״י אפי׳ ם׳, לידי לי׳ טייתינן ולא

ת״ר
אשכול נחל

 כשחסר לרחב״ן אבל הרז״ה, תלמידו וכ״ד ב במילה. דוקא דס״ל כרחב״ן ולא כר״הפ חותר מציה צורך לכל דס״ל מ׳ א ם׳.
 והאי מכשירין, דין שייך ולא סכנה מ׳ ההיתר בא ממינא המינה ואמר שעתה, אלא לעציה שאין מהלינן המילה, לאמר דבעינן המיס

 למול. ראוי שיהא החנוק להכשיר המילה קודם צריכין שהיו המיס מסרו שס מיס, להמס התיר דלא ממימי דאשתפך מעשה
 מילה נאמר דצריכין הני אשתפכו דאמהל קודם אי מ׳ מ״ס, עבדינן דאמהיל בתר ס׳ ואיבדר ממימי דאשתפך היכא כ׳ רי״ך ג

 שאלחות מדברי אבל המילה קידס זה ידענו כבר אבל דאמהל בתר דצריך מאי דאשחפך ולפרש לדמוק אפשר הי׳ ומ״מ דמינן, לא
 אבל למול ראוי הקטן אס אלא ד״ש מכשירין אין לר״א אך בת״ד רבנו וכ״כ ס״ט פסמיס ד אשכול. כדברי ברור וה״ג שמות פ׳

 שגת׳ ואך שס. מפרש״י והוא שלמה, ר׳ הרב מפי׳ כן לו הראה ב״ח שמואל שר׳ וכ׳ לא, ממין לממס ש׳ שנמלל עד ראוי אינו אס
 שאין דבנד״ד להבין זכיתי ולא במאור. תמצא זה וכל זו, סברא קיימא לרבנן ח״מ ד״ש, בכה״ג אפי׳ דלר״א סברא, מהאי שס נאיד
 דצריכי מיא דמסרי אלא למול דראוי מיירי רמב״ן אבל מלין, דאין סי׳ל הרמב״ן אך המילה קודס דצריכי מיס שמסרו למול ראוי
 לרמב״ן ראי׳ יש ולכאורה סכנה. מ׳ ההיתר ממילא בא המילה ואמר שעתה, אלא לחצוה אין כרמב״ן י״ל שפיר בהא המילה אמר
 מתקן שבה המילה לאמר המציצה בשביל להתיר הוצרכה דלמא מילה, לתשרי מדאצטריך מייב במבורה מקלקל לר״ש ק״ו דשבת מהא
 שבת, דהל׳ ;"עפ דמפרק תילדה משוס דמייב ס״ל נמי ומובל לרפואה מפרק במציצה לרמב״ס קל״ג, שבת ר״פ כד׳ דאו׳ מ׳ )והיא

 מוצץ ע״ב ק״ג ערובין רש״י וכ״כ ה׳ כתובות חוס׳ כמ״ש נשמה נטילת נמי ומציצה נשתה נטילת משוס מ׳ מובל וחוס׳ לרש״י אבל
 הוצרכה המציצה ממילה, זה ללמוד מנ״ל כלל, שא״צ אע״פי במובל ממייב ר״ש ק״ו שבת תום׳ למ״ש קשי׳ ח״ח מיהו הוא, מובל דס

 פכ״א הג״חי על זו קושי׳ הק׳ ז״ל שאא״מו ראיתי שיב מייב. לכ״ע לרפואה שמובל ושי״ו שכ״ח עחג״א לרפואה שהיא להתיר התורה
 אלא למצוה שאין מהלינן ודאי א״דא ליכא עצמה במילה אי נימא ולרמנ״ן מפרק( משוס מ׳ דס למשוך מכה על רטי׳ מנית סל

 שמט אס מביצה ר׳ ומביא כרז״ה ס״ל נתי הרשב״א ולק״ח קשי׳? ולרבנו לרז״ה אבל דחחללין פשיטא סכנה נא שאח״כ וכיון שעתה
 אפשר בי״ט כנדון, להיות ודין במילה. וה״נ לדמות צריך שאמ״כ שיודע כיון י״ט, משממת דמונע אע״ג ישמט לא ולכתמלה ימפר

 משא״כ דמי, ולא דאלמע״ש מכשירין בכלל והוי מע״ש, מילה אמר דצריכי ממין להמס אפשר הי׳ הכא וכן מעי״ט, עפר להזמין
 לא קרביו ממוי ס״ט פסמיס תוס׳ וכ״כ מע״ש דאא״ל כיון ס׳ משוס אמ״כ למציץ מותר פשיטא אסור, בי׳ לית חילה דאי בחציצה,

 ד״ש, פ׳ שמיטת אמר דמכשירין ואע״ג הח׳, תדמה ממימי אשתפך כ״כ, עצמו דרז״ה מ׳ שוב מע״ש. דאא״ל כיון מכשירין, מקרי
 שכונתו ול קל״ג, שבת ה קרא. ול״צ דשרי פשיטא חע״ש דא״א מציצה ולפ״ז חע״ש, אפשר לרמוץ ממין אבל מע״ש, א״א החס

 ערבו שלא אמרת ממצר אפי׳ ומביא אצבעו על וכורך ונותן, בשניו לועז מע״ש כמון שמק לא אס חדאחר רז״ה על רחב״ן לקושי׳
ומתני׳ חכלינן לא מ׳ קודס אלה דברי׳ שמסרו אתידע אי ת׳ והר״ן ח׳? דלאמר רפואה משוס החילה קודס דרבנן אסורי וחתירין

קודס דמיירי ס״ל דאי לועס, ד״ה ע״ב קל״ג חוס׳ שכ״ד )ונ״ל משנינן לשנויי דאפשר כל ואפ״ה ס׳ ואיכא מ׳ אמר עד ידעו בדלא
 כרז״ה שפסק אך בזה מזר שהב״י יראה וד׳ ג׳ סעי׳ רס״ו בש״ע המעין אבל רס״ו. בב״י וכ״כ יתר( שפת דבריהם כרחב״ן, מ׳

וכפשטות המ׳ קודס אפי׳ מחיר דמתני׳ היתרים וכל וכו׳ שמק לא אי מ״ח תדמה, ח׳ דלאמר ממימי אשתפך אי לענין ורשב״א
ס קוד שמק לא אס דחתני׳ ס״ל במדושיו גופא דרשב״א בהכי. ורשב״א רז״ה לישב ר״ן ח״ש דליתא והטעם הטור, וכלשון המשנה

 כמון כרפואת מ/ אמר לדמות תמיד צריך דרבנן שבוחין דכחה כיון מ״מ מלין, אין מ׳ קודם ממימי באשחפך ואע״ג איירי, ח׳
 דתרתי למ״א אפי׳ ומביא ע״א כורך והתירו מ׳ לאמר חידמי דבלא״ה כיון שבותין, הני כחילה ס קוד נחי התירו ורמיצה ואספלנית

 אפי׳ ג׳ דסעי׳ אהיתרי׳ לסתוך יש א״כ החאירי, וכ״כ ח׳, קודם שרין ח׳ דלאמר שבותין דכל אפשר כ׳ ועוד הוא, יד דלאמר דרבנן
 ולא מעורבת שאינה אמרח חמצר אפי׳ במתני׳ חדאמר לענ״ד ו פה. אשכול דברי נוטין רשב״א וכדברי כח״ס. ולא ח׳ קודם

 אמרח למצר דוקא אלחא שם, כדאי׳ הנפרץ למצר או ב׳ פ״ט בערובין כדאי׳ לכרמלית או א׳, פט״ז כדאי׳ המפולש למבוי אפי׳ קאחר
 שהיו הבלנים מגזרת אלא אסרו דלא דרמיצה שבות שאני כ׳ שהר״ן ראי/ הביא לא החילה קודס שהתירו מרחיצה ז לכרמלית. ולא

 ואי רחיצה, וצריכין מילה אצל חולין הכל ס״ט פסחים מילה, לפני רחיצה צ׳ חנוק דכל כיון לזה הוצרך לא ובאחת בשבח, מחמין
 תום׳ כח״ש יג״ב ע׳ דנכרחו ד״א, ש״י בחילה גזרו שלא כמו כן לעשות רצו ולא בשבת אפי׳ יחול ח׳ ביוס חורה דין עקרו אסרו,
תי״ט ומ״ש לא, סני דביום ורחב״ס כרי״ך דס״ל ג; וביום א׳ ביוס שממממין רבנו וממ״ש רי״ך. לשון קל״ד, שבת ח ׳.7 חגלה

בפ״ט



!13 וגרים. חולה, יולדת, מילה, הלכות האשכול, ספר

 ומילה ב דחי נמי בוטנה וזרתי מקלע ואי לבד בוטנה אלא א״ד שוי״ט שלב, בין בוטנה בין צרעת דוחה מילה א ת״ר
 וביום ת״ל מנין וכו׳ ליו״ד לט׳ נטול ד ביום שנטול לח׳ הנטל אלא לי אין ג דתני׳ ביום אלא א״נ של״ב בין בוטנה בין

 א׳ יוסי ר׳ מעיו, יצאו שלא מפרש ויש ז וליחתכן זיקא ליעל דלא וטעמא בשבת ולד של טבור קושרין ו תגן ה. ימול הה׳
 מושך זה פי׳ אהדדי, דטנתחי ט״ט שחותכין, חנוקות ב׳ של בטבור לר״יו חכמים מודים אר״נ כר״יו, הלכה אר״ג אותו. חותכין אף

 ביום ומולדותיך שג׳ בשבת י לחיה עושין ט תוכחה בפ׳ האמור כל אר״נ .ח הטעים שיצאו סכנה לידי ויביאו לכאן וזה לכאן
 והמלח בשבת, הולד את שמרחיצין מכאן יא, למשעי רחצת לא ובמים בשבת, הטבור שחותכין מכאן שרך כדת לא אותך הולדת

 .יד באסורי כר״ש והלכה ...יג בשבת הולד את שטלפפין מכאן חתלת, לא והחתל יב הולד את שטולחין מכאן המלחת לא
 מכדי ופריך ש'. עלי׳ ומחללין לט׳ ממקום חכמה לה וקורץ בש' האשה טילדין טו דתנן ש׳ עלי׳ מחללין בשבת שילדה אשה
 ותני חזר ולמה טן, פשיטא דרבנן דבמידי מר״ה, ומשבר מטה להביא איירי, דאו׳ דבמלאכה לן דפשיטא בשבת, טילדין קתני

 ולא בר״ה אפי׳ ביד שטן מביאות חברותיה לשמן צריכה לה, מדלקת חברתה לנר צריכה היתד. אם דתני׳ הא לאתויי ומחללין?
 לנר שצריכות כיון פשיטא נטי והא ר״ה, דרך בכלי מביאה בשערה ספק לא ואם ין בשערה מביאה ביד ספק לא ואם בכלי,

דיתובא קט״ל לנר, צריכות אינן דחברותיה אסור, חויא לא דהיא כיון ט״ד סומא, אפי׳ אלא ל״ג קתני? האשה דמילדין שטדלקת,
 טיתבא

אשכול נחל
 קל״ב. שבת א וג׳. א׳ ביוס דוקא בעליל נ׳ ומתבורו בפ״מ ופי״ט בפ״ט, שמלשונו הוא נהפוך ב׳, ביום כ״ש לרמב״ם בפ״ט

 קל״ב שבת ד ע״ב. יבמות ג .91 דף א׳ בברית לזה הוכתה ע׳ יתדו, ושבת צרעת או טובא, לאוין דאיכא יתדיו ויו״ט שבת ב
שבת ו י״ד. בעל דודי עלי׳ שהעיר ומ׳ בשג״א שגיאה 14 דף א׳ ברית ע׳ דרש, יתרה וי״ו ה ימים. שמונח מבן דילפינן פתום׳
מ״ש כר״יו? פסקו שכבר כיון חכמים מודים וה״ג ורי״ף רבנו הביאו למה ה ברש״י. שהביא ב׳ ופי׳ שמוח, שאלתית ן קכ״ת.

לחתוך התיר ור״יו סכנה, אין תותכין ולא קושרין אס וגס חוס׳ כמ״ש דאורייתא מ׳ כאן אין טבור בחתיכת ונ׳ דוחק. נ׳ ב״י
מינה ושמע כרש״י מסוכנים נמצאו דבלא״ה דחותכין חכמים מודים אהדדי דמנתחי תאומים אבל מג״א, כמ״ש דינוקא צערא משוס

 בשאלתוח מ׳ ושוב קושרין, אס ס׳ אין בחד לרמב״ס מפ״מ נ׳ וכך טבור לחתוך מר״ה אפי׳ סכין להביא בכה״ג דמוחר דרבנן ממודיס
 יחזקאל ט בחד. קמבעי׳ כי ושרי, ס׳ לידי ואתי לאנתותי דחיישינן קמבעי׳, לא ולדי בחרי בשבח, טבור למחוך מאי כדברי: סמות

 לולד הנצרכים דברים קרא מהאי דשמעינן הוא ואסמכתא התיה, של לילד ר״ל י עמהס. קב״ה שעשה בחסד ישראל הוכית י״ו
 עד מכרסו בסדין אותו כורכין יג שתוק. יבש בהדס לף ע׳ ערוך יב הבשר. ולהחליק לצחצח יא בשבת. אף עושין ולהכי
 שרי זה שגס קיי״לן כר״ש אנן מיהו קכ״ג. בדף ר״נ אוסר שזה לא, ינוקא אסובי והיינו שנתפרקו אבריו לישב אבל ופרש״י רגליו
 ס״ג פ״ג ערובין ור״אש קבלו, מגאונים בתוס׳ ל״ב ערובין ע׳ בש״ס ל״נ זה כלל יד תיבות. איזה כאן חסרו ולדעתי בסמוך, כמ״ש
 מ״למ, חכמה וקורץ חני למאי בא״דא, מילדין אס וקשה רשב״א, וכ״כ טו קכ״ט. קכ״ח שבח טו ל״ה. סי׳ וא׳ חנאיס ובס׳

 נשים רוב דהו״א ואפשר דר״ה, פ״ב כדתנן רות לכל אלפים לה טחני׳ לילד הבא החכמה אף קמ״ל מתרץ ובירוש׳ דרבנן? חתומין
 ומילדח כדלקמן, המשבר על משתשב שזהו שמתללין שעור קודם אף מילדת קורין קמ״ל וגס וילדו, המינדח תנא נטרס נינהו מיוח
 למאי מילדין, קחני מכדי בש״ס מדפריך איירי, דאו׳ באסור התשה שמילדין הוכית שהרשב״א ודע מעט. כשתרגיש אפי׳ קורץ
 לחתני׳ דצריך פשיטא דרבנן, אלא ליכא נמי חכמה וקורץ מילדין איירי דרבנן באסיר וא״א שבת, ע׳ וממללין לבסוף לשנויי צריך

 רבנו כמ״ש ואפשר הרשב״א, הודיענו לא בשבח מילדין גבי א״דא מהו מיהו תי״ט. של פלפולא כל בזה נסחר בא״דא. דחתללין
 משוס ח׳ שבמעי׳ עובר ודלדל בהמה למעי ידו הושיט ק״ז שבת דאמר הא כ״ו ע״ז תוס׳ מ״ש ע״ס ויותר מר״ה. משבר להביא
 וערשב״א תדשיו לו בכלו וכן א״דא ליכא נעקר וכבר המשבר על ביושבת כ׳ מיהו באדס, ה״ה דגוזז, תולדדה מגדולו דבר עוקר

 ומ״ש בכך, הוצאה דרך שאין כיון ש׳ חלול כאן ואין מקנחה אצלה וכשבאה בשערה סכה ין בלידה. א״דא אשתכח ועכ״ס סס
 רתוק שבאו שאף ומשמע פ״ב. ר״ה כד׳ להציל הבא ולכל ק״הח לעידי וכן ר״ג מתקנת לכ״ר אלפים לחכמה שטתנין דקמ״ל גירוש׳

 חתומין ורמב״ס רי״ף לדעת וקשה מחלקי, לא ורי״ף הרמנ״ס גס אמה, ב״א והולכין עיר כאנשי הס מ״מ הצלה ממקום חיל י״א
 את״א ה׳ מועדי מאלה דלמדנו ק״הח בעדות ודאי בק״וע? ד״ח לעקור ר״ג יוכל ואיך הצלה, לצורך שלא א״דא עבדי קא דאו׳ ע״ת

 בעבור מיל י׳א שהלכו מה א״כ ע״ז, פסחיס ע׳ שבח דהוחרה דלמדנו לקרבנות שוין א״כ קריאתם, על מחלל שאתה במועדם,
 דאפי בהא נתלבט דר״ה בפ״א דנתי״ט לק״הח, הומרה דשבח צ״ל וע״כ שלהם, שבת מתחיל שהעידו ולאתר הלכו, בתול ע״הת

 מקרא למדנו דחוי דעקר ל״ק בלא״ה זו )קושי׳ מכשירין ועל הספק על מתללין האיך אתר, עם יצטרף שמא לע״הת מחלל יקיד
 וחוי זו, בהליכה לחלל תורה כוונה ודאי ח״כ עדים, הליכת ע״י לא אס בקריאה שייך חלול ומה א״ח, קריאתם על תקראו, אשר
 ,חוס כמ״ש המצוה כגוף ונתשב מכשירין דין לו אין שא״א דבר אבל שבת, קודם לתקן שאפשר בדבר אלא מכשירין לקרוא דל״ש

 בפסחים הרז״ה וכ״כ דמי, כשרסה דפתילה ע״ב ו׳ יבמות חוס׳ וע׳ מאתמול, דאא״ל כיון מכשירין מקרי לא קרביו מחוי ס״ט פסחי׳
 ם׳ שיש אף הולכץ ח׳ לפעמים עדים כיתי וכמה כמה הלא להקשות ואוסיף וד״ש( מ׳ נקראו לא מאתמול כלל דא״א מכשירין שס
 הכרה עד חד אפיי מחללין ק״הת עידי המכירץ עדים סגס וחכ״א לעק״הח, נאמן ישראל כל ד״ח מצד ועוד להם, יצטרכו אס

 וע״כ לק״הח? חד אלא כאן אין עדיין ימצא, ואס להכירא, שני ימצא אס בדבר ס׳ כמה ויש והרמב״ס, כ״ב ר״ה חוס׳ כמ״ש
 אתר לילך ויותר מיל י״א רחוק בא אפי׳ להציל והנא לחכמה ר״ג שהמיר מה אנל נתלולו. לדקדק וא״צ שנח, הותרה לק״הת צ״ל

 לעשוח שיש מה כל א״כ הותרה ולא דחוי׳ שנת לפ״נ וסיעמי׳ חולקים( ומהר״ס )רשנ״ץ שלרמנ״ס קשה אלפים צורך בלי הצלה
 ר״ה הפסק נלא נר״ה כולם הולך אס אלא יב״מ מ״הח אסר דלא לומר ודוחק הסכנה? שעברה אמר ומכ״ש נאסור, ל״ע נהיתר
 חלה שאס הלכחא למאי עמי ס״ו יומא דאר״ש הא לישב נזה אפשר )והי׳ א״דא ליכא ננתיס נכרחלית או נעיר נח אבל בנתיס,

שואלין סו״ס וע״כ סוכוח ית שהיו כיון כ״כ נ״מ אין דבזה די״ל לצוק, מירושלים שהי׳ ע״מ לענין בפשיטות קאמר ולא מרכיבו,
אוחו 15 ח״כ



וגרים. חולה, יולדח, מילה, הלכות האשכול, ספר 114
 אבל לחיה ה״ט מיני׳ סבור בשבת, לחיה מדורה עושין אריא״ש לי. ועבדן חזין חברתאי מידי איכא אי אמרה דעתה, טיתבא
 א שמואל מד׳ ביט״הח, ל״ש ביט״הג ל״ש חולה ל״ש חיה ל״ש היא ולא לא, ביט״הח אבל הגשמים בימות ה״ט לא, לחולה

 אפיי מדורה לה עושין ,א שטואל שבת, ע' ומחלליו אטתני׳ אתטר ובירוש׳ תמוז. בתקו׳ אפי׳ מדורה לו עושין ונצטנן דם הקיז
 טשתשב אמר אביי הקבר, פתיחת ומאימתי פתוח. שהקבר זמן כל השבת עלי׳ וטחללין — . . ג אחא רב וכ׳ ב תמוז בתקו׳

 אטר טדלא ה רבותא ודייקו ד, אותה נושאות שחברותיה משעה לה ואמרי ויורד, שותת שהדם משעה אמר ר״ה המשבר, ע׳
 ש׳ טחללין ולא עבדינן כאביי הגר״יצ וכ׳ דר״ה. שעורי׳ מתחיל המשבר על תשב שעור קודם ש״מ שותת הדם שיהא עד ר״ה
 מתי עד ו. מחללין אלה משעורין א׳ ובכל להקל דם״נ פסקא, להאי טעטא חוינן ולא המשבר. על ותשב שותת הדם שיהא עד

 אפי׳ ז אחא רב וכ׳ ש׳. עלי׳ טחללין א״צ שאמרה בין צריכה שאמרה בין ג׳ ל׳; ז׳, ג; אמרי נהרדעי אסיקנא הקבר, פתיחת
 טג׳ ח בחול כדעבדינן בשולא לה וטבשלין וחמין מדורה לה ועבדינן היא מידי לאו בריותא האי היא בריאה אמרו נטי הרופאי׳

 כדרב גוי ע״י לה עושין אבל מחללין, אין צריכה אטרה אפי' ל׳ עד טז׳ ט מספק טחללין שתקה טחללין, אין א״צ אמרה זי״ן עד
 חשבינן טע״לע זמני ג׳ דהני לן חוי . . י לידה ט׳ בחולשא ודוקא בשבת, ארטאי עושין סכנה שא״ב חולה צרכי כל דא׳ עולא

כדרך בת״ב ומשלימות מתענות וטניקות עוברות יג רבא דאטר הא יב אחא רב כ׳ יא. מע״לע ז״י להברותו דאטרינן כההיא
שט״וט

אשכול נחל

 פחות להצלה הלכו אס אלא ר״ג התיר לא שבאמת נתעקש אי ואף א״דא(. וליכא יב״ח חבילת נתפרדה לסוכה וכשבא וכו׳ אותו
 אלפים עוד לילך התיר האיך אלפיס להצלה ממקומן שהלכו וכיון מ״הת אלפי׳ תחומין דס״ל ולר״ח לר״ע הונח לא עדיין מיל, י״א
 אלא לו אין דערובין ספ״ה ר״ע דאמר בהא לחקור יש ועוד בק״וע. עקר איך והק״ל הזקן, ר״ג על חולקי׳ תנאי שהני מצינו ולא

 דרבנן, שתחומין לפי בפת לערב אקילו להכי ח״ח סי׳ העור ולמ״ש בפת, ערוב עקר ס״ל שס מ״ט בפ״ד ור״ח ערובו ממקום
 שבוחר המקום מן פרושו ממקומו איש יצא אל תורה דמ״ש בידם קבלה צ״ל וע״כ בפת? התירו ואפ״ה דאו׳ ס״ל תנאי ואלו

 ממקומו יצא אס אלא מחייב דלא כיון ואפשר וא״דא? ערוב כאן שאין בנד״ד קשי׳ ומ״מ פתו. או רגלו ע״י או ולמקומו לשביתתו
 פלוני למקום למחר לילך הזה האיש שמחויב ב״הש גליא שמיא דלנבי שביתתו מקום שם להציל בשבת שהולך בכ״ח וי״ל ושביתתו,

 אפי אחרונה ם׳ עד לחזור לו דהתירו הא ס״ז יומא בת״י איסכא מ׳ אך תחומו. מתחיל ומשם שביתתו שם א״כ שם ולשבות להציל
 שיצא ממקום דאף בנד״ד נמי דס״ל אפשר מ״ח מקומו. מקרי לא בתחלה שביתתו מקום שם הי׳ שלא כיון דאור׳, אלפים ת' למ״ד

 מאי ב ששת. רב וברי״ף וה״ג, נוסחנו א .להציל אחר למקום בשבת משם שילך צוחה דחורה כיון שביתתו מקום מקרי לא מתחלה
 מדורה, עושין ונצטנן דם הקיז דשמואל מימרא דעקר נצטננה אס לחיה דחותר למדנו מבבלי הכי? שאמר הבבלי הביא כבר קח״ל,

 לחיה מדורה עושין כ׳ רמב״ס אבל נצטנן, ובעינן לחולה יולדת בין חלוק שאין הס׳ וכ״כ נצטנן דבעינן כחשיב״ס שנדוניח ליולדת ודי
 והקשו בח״ח, אפי׳ מ׳ לו עושין ונצטנן דם הקיז להתחמם, לחולה חדורה עושי) אין אבל הרבה לחיה קשה שצנה בימ״הח אף

 ולא ונצטנן, דם כהקיז דינו שנצטנן חולה ס״ל הרמב״ס ולענ״ד נצטנן? אס מ׳ דעושין לחולה חיה בין חלוק דאין דמשחע מגמ׳ עליו
 גבי שמואל מל כן והוכיח נצטננה, אחרינן מסתמא ס״ל בחיה אבל ,נצטנן לא אס לו מזיק אינו שהקור חולה מסתם אלא דבר

 ונצטננה הזכיר ולא תמוז בתקו׳ אפי׳ מדורה לה עושין שבח ומחללין דמתני׳ פרושא נירוש׳ אמר וביולדת ונצטנן, הקיז אמר חולה
 אפי׳ בש׳ שילדה אשה שמוח: ס׳ בשאלתוח וכ״ח נצטננה. בלא אפי׳ ח׳ עושין חיה סחס ש״ח גדול האויר חוס חחוז חקו׳ וסתם

 היא בריוחא לאו בריותא ההיא צריכה, לא אמרו נחי ורופאין למדורה צריכנא ולא אני בריאה אמרה דהיא אע״ג בשבת שלה ג׳
 בש״ע וכן ו רי״ף. לשון ה לעמוד. יכולה שאינה ד למ״ש. הכונה ב״ס ג בחול. כדעבדינן צרכה וכל וממין חדורה לה ועבדינן

 שמוח. פ׳ ז כאביי. והלכתא בגח׳ שג׳ ומשמע כאביי פסקו ס״ו וראב״ן הג״ח מביאו הר״ח אבל רי״ף על השיג הרמב״ן גס
 א״א חדורה עושין ראשונים בג״י השאלתות וממ״ש כשאלתות. ורשב״א מחללין, לא עמה מסכימים הרופמי׳ אס חולק רמב״ן ח

 כראנ״ד ולא כן הדין נחי במדורה כהה״מ ש״ח לידה, ח׳ צריכה אמרה אפי׳ חחללין אין ל׳ עד חז' צריכה׳ א״א ז׳ עד מג׳ א״צ,
 משמע חחללין, צ׳ אחרה כ׳ וחרי״ז בשחקה, פרש לא ש״ל ובש״ע כר״הס, ט ישראל. ע״י צ׳ כל ליולדת מדורה עושין שכ׳ וב״י

מ׳ מחללין, אין אני צ׳ אחרה לא שפרש הרע״ב על חמהני וכן מחללין. סתמא להדי׳ כ׳ ש״ל והטור רה״ס, נגד וזה לא, סחס
היא אס אבל י חחללין. שתקה אבל א״ח צ׳ איני אחרה דוקא דנהרדעי מסקנא אבל זוטרא, מר ל׳ אחר נגרר א״ח, שתקה
 באופן ה״ג דעת חישב ק״ל שבת הרשב״א גס ע״א. יבמות יא ומחללין. שינ״ס חולה משאר גרעה דלא פשיטא לידה מ׳ חולה

בב״ק והר״אש אלה, מקומות בב׳ מהרש״א כמ״ש פ׳ וב״ק שם וחוס׳ ס״ח ערובין ריטנ״א זו לסברא ונמחו בעינן מע״לע סז״י
ס׳ כחובות דהא סתירה זה אין להדי׳, בבבלי מפורש דלא אע״ג נ״ט, כלל ריש בשבת פ״נ דיני או״ה וכן מע״לע בפשיטות כ׳ שם
חרנגלח גבי נ״ה פסחיס מפורש לא וכן וכקיי״לן, מפורש ובירוש׳ חע״לע בבבלי מפורש לא מחזירין אין ג״י החלב מן פרש גבי

ט׳ גטין דמתוס׳ להלכה תרי״ז ס״ע הניאו בח״הד וח״ש יום׳ כ״א לענין פ״ו בש״ע וכן מע״לע מפורש וגירוש׳ ג״י, ע״הב שישבה
 מ״ק ובנו״בי כה״ג. מע״לע דנעינן מ׳ בגליון אדלר נתן הגמו״ה וכ״כ להקל? בס״ג רבותא הני כל נדחו כך מפני הכי כן, ל״מ

כמו אפשר משיגו והוא שטות, נט״ג וזה נמ״ט, ישתנה זה דאא״ל חע״לע, היינו ג״י עד אלא מעידין אין שח״ם א׳ חכם כ׳ א״הע
שקיעת סוף וה״נ שנוי, גורס השחר טלות זמן אלא חלוי השטוח נאריכות לאו גרס, ליל סוף שסגרה שלדעה לילה, גלינת בנט״לפ

 ולזו נמ״ט החולשא חסיר לזאת למיחר מסתגר לא הלידה חולשת לענין אגל זה, גענין נכוני׳ דגריו צורה. שנוי גורס ג״ם סחה
 רננו. שהניא כראי׳ על״1מנ ןבעינ והתנוי הברוח^ 1רואי אנו ואדרבה ולהחזיקה׳ להנרוחה מידי ל״ג שהשקיעה רואין אנו שהרי בענ״ש

 ס״ד ועא״הע גרים שפורא ל״ח )ונדה בלילה מיד חוחר גיוס אחרונה בשעה אס העונה פרישת על העיר שבת תורת ובס׳
נ״ד. פסחים יג הברכה. וז׳ שאלחוח יב הזמן. באורך תלוי לבריאות לחזור נוחנח דהסברא נד״ד נגד ראי׳ אין זה מכל סי״ד(,

רפ״ח



!15 וגרים. חולה, יולדת, מילה, הלכות האשכול, ספר

 ב מדאורייתא לדידי׳ ואסור א סנדל נעילת רבנן לה דשרי כיון לן חוי טעמי׳ יום. ל׳ עד בי״הב להתענות אין חיה אבל בי״הב, שט״וט
 ג כותי׳ מסתבר לא ודאי ומתני׳ דרבנן, ם׳ נעלת ושאני י״הב, תענית לענין אדם כל כשאר דינה ו׳ לאחר ואטרין חולקין רבותא וכל

 לאכול לבריא ומותר ד חולין בש׳ כד׳ שיב״ס חולה ככל בשבילה ומבשלין שוחטין צריכה כשאמרה וי״ן עד או ג״י תוך מיהו
 דליכא והיכא נבלה, לה נותנין נבלה מוכן דאם לשחוט, דצריך לטידק ליכא וטהא .שחיטה בלא בשר לכוית דא״א באוטצא מטנו
 גוי איכא ואי . . ה תקן שהרי כבשחיטה איכא חלול נטי מיתות ושאר דבנחירה לשחטה, צריך ודאי בחייה בהמה אלא כשר

 ע״י ולא גוים ע״י לא אלו דברים עושין אין ו ביומא אטרינן דהא לן ול״נ גוי, ע״י יעשו אטרו טרבואתא איכא לנחור שיכול
 כשלא בפ״א מכשילן ונמצא מצות, מחויבי ע״י לכתחלה מותר ואינו פ״ג התירו בקושי יאמרו שמא ישראל, גדולי ע״י אלא קטנים
 שטצטרפין מפני כותיים ע״י ולא נשים ע״י לא אלה דברים לעשות אומרין ואין בגט׳ ותו פ״נ, על יחללו לא וקטנים גויס ימצאו
 בלבבם יחשבו שטא בפ״נ, שבת יחללו לבדם שהם במצות מחויבים ששניהם אע"פי ונשים כותיים אוטרין אין כלומר אחרת, לדעת
 נטי וטועות קלות דעתם ונשים ז מכשול ל״ת לפ״ע ל״ל דכותאי מכשילין אותנו אבל בפ״נ, שבת לחלל ירצו לא ישראל גדולי
 דומה ואינו גוי, ע״י לנחור ולא ישראל ישחט ודאי הלכך ח, לבדן לעסוק אותן מניחין אם אחרת לדעת שטצטרפין והיינו בכך!
 שישחטו מוטב נבלה איכא אפי׳ לן וטתחזיא לע״ל. לטכשול לטיחש ליכא התם תחלה, הקל הקל אותו מאכילין ט דאטרינן להא

 יב, דברים ושאר ובשול בהבערה אצלו לדחות נתנה דשבת כיון יא נבלה שהוא החולה ידע לא ואפי׳ י נבלה להאכילו ולא לו
 ידן ד דעלה הוא, לאומלתא בשחיטה, אחרים יחללו ולא התורה, לו דהתירה נבלה אסור על החולה שיעבר מוטב לטיטר לן וליוה
 הוריו ואטרינן יד. בהם וחי האדם יעשה אשר וגי׳ חקותי את טושטרתם יג פ״נ דלטדנו לחוד, החולה על ולא בפ״נ לחלל רמי׳
 שופך. ה״ן והשואל טן מגונה וה הרי והנשאל טו רעך דם על ל״ת שג׳ דמים שופך כאלו עצמו והמונע משובח וה הרי בפ״נ
 מגונה דיותר נבלה טלהאכילו לשחוט דטוטב לצדד יש יח בשחיטה אלא ש׳ חלול לשום צריך אין אפי׳ נ׳ הכותב ולי ין. דמים

 הקל הקל אותו מאכילין ואמרו דאפשר היכא באסור טטעטינן בחולה דגם כיון ותו יט, בכה״ג שבת מחלול טמא דבר לאכול
 לא סקילה א׳ והאי ל״ת דהאי ואע״ג כ״וו, אכל בלאו עובר נבלה אכל ואי אסורא חד אלא עבדינן לא בשחיטה לדידי׳ תחלה,

דבטוטאה היכא וכי צבור, אצל דחוי׳ נטי וטומאה פ״נ אצל דחויה שבת שאמרו ויש כ, טובא לאווין דאיכא כיון הקל נבלה קרינן
 ירצי

אשכול נחל
 דרבנן. ולר״הפ וסמ״ג, הרמב״ס כמשמעות דאו׳ ענוייס דה׳ הנ״ל בפ׳ כ״כ ב ש׳. שאלת בעל גס כ׳ זה ועעס דיומא, רפ״ח א
 מאסור לסתור וים .באכילה דמוחרת רבותא לאשמועינן איתא ואי הס/ תכעול והחיה וכו׳ רחיצה בא״וש אסור י״הכ רס״ח יומא ג

 פ״ד• ו ע״ג, פסמיס אבמ״ה מידי שהוציאו ה ע״ו. חולין ד אני. צ׳ באומרת דוקא אכילה אבל אופן בכל פעורה הס׳ נעילח
 לחוש יש ידע דאי יא נבלה. שיאכילוהו והג״מ מראב״ד כמשמע דלא י פ״ג. יומא ט ופ״א. נ״א ולרש״י הרי״ף, פי׳ ח ד׳. חולין ו

 הרקדה שעושה א׳ במלאכה שירבה חוטב ס״ג מנחות אמרינן והא לדקדק יש יב ביומא. הר״אש כמ״ש ויסתכן נבלה באכילת שקץ
 סאין, ב׳ עוד ויטחן ויברר ויזרה שיקצור העמיס הרבה רבות בט׳ שבח יחלל ואל א/ וחלול אחת מ׳ נקרא דזה העמיס הרבה
 ויש בדבר? צורך אין אס אחרת מלאכה לעשות שאסור כ״ש א״כ מעט, בשעור סאין בג׳ לעשות צריך האלה המלאכות שכל אע״ג
 העמיס הרבה ב׳ לעשות צריך יהא שלא כדי העמיס הרבה א׳ ועבדינן רקוד, לח׳ קצירה מ׳ בין חחלקינן עצמן שבת במלאכות לחלק

 מוטב חדש, אסור מוסיפין ואנן והבערה, בשול במ׳ נתחלל בכללו השבח נבלה אותו חאכילין אי אף י״ל ונבלה שבח בערך אבל
 משוס יחלל שהוא החולה על שקאי לומר דאין פי׳ יד פ״ה. יומא יג חדש. אסור על חשנעבור נתחלל׳ שבלא״ה בשבת מ׳ להוסיף
 אבל בהס לחיות יכול יחיד אפי׳ שאדס בזמן חקוחי תשמרו אימתי ח׳ וח״ב האדס יעשה אשר ומסיים ושמרתם אחר דקרא הצלתו,
 הדבר לפרסם לו הי׳ הנשאל שהחכם טו פ״ח. ב״ק פ״ד, יוחא טו בתי״כ. וכ״ח בעבורו תחללו אלא לשמור צריכין א״א בסכנה

 ונבלה. חי עוף כאן ויש בולמוס שאחזו כגון יח שהיה. ע״י נסתכן לפעמים ין דיומא. פ״ח בירושל׳ והוא שפנד״ש מעשה קודם
 טבל אותו מאכילין ותרומה טבל פ״ג ביומא ת״ק קאמר מאי תודעת הקושי׳ הר״ן. שטת כ צדיקים. ד״ה ה׳ חולין עחוס׳ יט

 דהא ולק״מ באסור? א׳ וזית בהיתר חלקי׳ צ״ט יאכל תרומה יפרישו ואס כ״ח אכל עובר טבל יאכילוהו אס הלא חקנחא לי׳ דאי׳
 בין חלוק ואין שעורין נאמרו לא ובדרבנן דרבנן׳ שבו וטבל תרומה אסיר וכל שא״נ בעציץ דרבנן בטבל מיירי דברייתא שס מסיק

 להקשות יכול דאו׳, בטבל שמפרש שהמקשן ונהי כ״ח, ע״כ שחייב דאו׳ בלאוין אלא כן מחלק לא והר״ן הרבה, או א׳ זית או משהו אכל
 א ש י ר א כסדר למפרק לי׳ ניחא מ״ח טבל כ״ח ע״כ יעבר דלא היכי כי לבד וחולין לנד תרומה ואוכל תרומה דמפריש פשיטא

 לא הש״ס לשון בזה לי ניחא בי״ד. כן מ׳ ושוב שני׳, קושי׳ סרה חיירי בדרבנן לו דפרש וכיון פשיטא, בחולין אפשר דרבה דחימרא
 הדר למה חמורה, תרומה ומ״ס חמור טבל סבר מר שא״נ בעציץ הב״ע דרבנן טלטול פשיטא הפרשה אסור דאיכא בשבת צריכה

 וכו׳ חמור טבל שמ״ס והבין פליגי דרבנן דבטבל ידע לא שהחקשן כיון אמנם פליגי? דבהא לעיל אחר כבר וכו', סבר מר ותני
 תיירי בחולין באפשר שאמרתי תה לבד ולא דרבנן בטבל הב״ע לי׳ תשני לכך דרבנן, טלטול פשיטא תקושיתו: כנראה עסקינן בדאו׳

 חרותה אי חמור טבל אי פליגי איך הח׳ שהקשו גדולה קושי׳ בזה ומסולקת .בדרבנן תיירי הכל וכו׳ חחיר טבל ח״ס גס אלא הכי,
 לתרומה׳ גס שצריך ואע״פי התרומה, מחנו ויפריש הטבל יתקן תרומה, וחאסור טבל מאסור שינצל תקון נעשה לא למה חמורה,

 אפי׳ כאן אין מ״מ דאור׳, לכתחלה אמ״א למ״ד ואפי׳ בטל ברובא דמ״נח חורה אסור ליכא דהשחא החולין טס אותה ויערב יחזור
 פ״א ויבמות ק״ט עחילין בטיל לא בלח לח מ״נמ דס״ל לק״מ לרש״י ודאי מיתה? אסור לחולה משנאכיל שנעשה ומוטב לאו, אסור
 ברוב, ונבטלה תרומה נפריש לומר אין להכי דרבנן, באסור הוא דהפלוגחא ניחא והשתא ק׳? לדידן אבל התרומה, בטלה ולא ע״ב
 בשאלת ראיתי )שוב דרבנן אסור החולה שיעבר ומוטב דרבנן, באסור לזלזל דלא לערב לי׳ שרינן לא לכ׳, אסור לבטלה שאסור כיון

 פי׳ ימצא המעיין ולענ״ד דדחאי. רפ״ד ירושלמי כדאי׳ לטיבלא הדר למקומה שחזרה דתרומה התרומה, לערב שא״א שחרץ יענץ
שאין ב׳ דזרוע דומי׳ דדוקא לכ״ע, לבטל אסור מ״הת ביבש יבש שכ׳ ארי׳ ופני מ״ה סי׳ מ״ח לנוב״י וראיחי אחחר(. ולקולא אחר
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 ב. נכלה להאכילו אפשר אם בשחיטה שבת נחלל לא ה״נ א, בדאטשר אחרינא אב מבית מחורי ולאחויי לאחדורי צריך

 עבדינן אי ואף ש׳, טחלליגן לא בהיתר בפ״ג דאפשר והיכא בט', עבדיגן לא בטהרה לטיעבד דטצי חיכא ודאי דמי, לא ולענ״ד
 א׳ לגרוגרת אמדוהו ד בפר״יש אטרינן וה״ג ג, דחוי' אלא שבת הותרה דלא כיון דאפשר היכא בחלולו טטעטינן ש׳ בחלול
 בעוקץ, וג׳ עוקצין בשני ב׳ אלא טצאו ולא ג׳ לשתי אמדוהו בראשונה, הבריא אפי׳ פטורין כולן וא׳ א׳ כל לו והביאו עשרה ויצאו

 הכא אבל ה, בקצירה להרבות שלא א׳ א׳ בו שיש ב׳ כורתין ואין לב׳ אלא צריך שאין אע״ג ג׳, בו שיש העוקץ כורתין א׳,
 שיעשה מטת וישחט, א׳ דחוי לעשות מוטב שבת, טרחי שחט ואי נבלה, אסור לטדחי בעי ישחט לא שאם לטיעבד מצי לא בהיתר
 מר״ה אפי' סכין טביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה אשה א״ש ז בערכין גרסינן ו. כ״וו בכל דחיות הרבה החולה
 מ״דת הגל? עליו מפקחין ישראל ס׳ נכרי ם׳ שם, אינו ס׳ שם ס׳ מת, ם׳ חי ם׳ טפלת עליו נפלה תנן דהא פשיטא ופריך כריסה את !קורעין

 ספקא. כהאי אפי׳ שבת דמחללינן קט״ל לא אימא מעיקרא דחיותא חוקה ליה הוי דלא הבא אבל דחיותא חוקה לי׳ הוי החם
ח טעמו ול״י זה, דין השמיט והגר״יצ בה״ג, כ׳ זה כל ברישא מתה היא שנהרגה מעוברת ברישא, מיית דילה ולד שמתה מעוברת

ואי

אשכול נחל

 חורה התירה לא באסורו נשאר האסור ;ה ויאתר אליה יבא שאס עותר באסורו בעין והוא ביבש יבש לבעל אבל עעס, רק כאן
 ולפח״ש לערב! אסור ומ״הת ביבש ביבש כאן דאיירי במילין, ויערבה חרותה יפריש אמרינן דלא זו מקושי' ראי׳ תביאיס ויש לבטלה,

 לקתן. וע׳ רמב״ס ג רשב״א. כ״כ ב וי״ו. יותא א זה. בדין הארכתי תערובת ובה׳ איירי. דרבנן דבאסור הוכחה כאן אין

 והושוה תתועדו דילפינן שבת סותרה עותר דלגבי תתעטין, ולא וכו' גברי בג׳ בק״ע לרבנן ס״ג שס דאי׳ והא ה ס״ד. מנחות ד
 וכ״כ ו במ״ש. דוקא ק״ע דאמרי צדוקין של תלבן להוציא כבחיל עושין דד״ש מלתא פרסומי משוס נתי ואפשר ע״ז, פסחיס לקרבטח

 שבת ומדמה דחויה אלא פ״נ אצל הותרה לא שבת רמב״ס סברת אחר ניטה שהוא נבלה להאכילו מוטב רשב״א מ״ש ודע הב״ח.
פ״נ, ה״ה בשבת, הותרה עבודה דאשכחן פ״נ אצל הותרה שבת דחוי׳ דטומאה אע״ג כ׳ ל״ז ס״ג תשב״ץ אבל שדמוי׳, לטומאה
קאי( הק״ו לודאי אבל מק״ו, פ״נ ס׳ למילף דליכא כיון בהס, מוחי יליף דרבא )ואע״ג מעבודה ק״ו ד״ש פ״נ ר״ע יליף פ״ה דביומא

מעל ולא למות תקחנו מזבחי תעס דיליף לר״ע דקשי׳ ונ״ל דחויה, דס״ל ולרבנו לרמב״ס מזה קשה ולכאורה לפ״נ. ש׳ דהוחרה ש״מ
ל״ה בסנהדרין ק״ו מאי ד״ש, שפ״נ ק״ו ד״ש, ועבודה עבודה דוחה שפ״נ וכיון כשפרש״י תקחנו מזבחי מעל אפי׳ להחיות אבל מזבחי

 כדילפינן ד״ש איט ואפ״ה עבודה שדוחה ת״ל מזבחי מעס דכ׳ הוכיח רציחה ואמרינן עבודה, דדוחה כיון ד״ש מצוה שחת למילף בעי
 וי״ל ד״ס? אינו מ״ח ע׳ שדוחה אף פ״נ ה״נ ד״ש, ואין עבודה שדוחין יוכיחו ומ״מ רציחה למיתר איכא ה״נ א״כ מושבותיכם, מבכל

 עבודה דוחין אין בידים לבטלה בידו כשעבודה מזבחי מעל אבל בעבודה, התחיל כשלא אלא עבודה דוחין אינם ומ״מ רציחה בשלמא
 כ׳ זו סברא וכעין שד״ש. בק״ו יליף שפיר א״כ בידו, כשעבודה מזבחי מעל אפי׳ עבודה דוחה פ״נ אבל בק״וע, ש׳ דוחין אין לכך

 ועי״ש המזבח מעל אותו לוקחין בידו עבודה אפי׳ דרוצח הי״ב דרוצח פ״ה פסק הרמב״ס אבל שבת. ד״ה ע״ב ל״ה סנהדרין תוס׳
 הואיל ד״ש שפ״נ ק״ו כאן אין א״כ תקחנו, בידו עבודה אפי׳ מזבחי מעס במכילתא הוא דכן בי״ד וכ׳ מסנהדרין׳ כן דסוכיח במ"לת
לשיטת ספק מיני׳ לחילף דליכא דר״ע ק״ו דסותר ורבא אד״ש, ואפ״ה בידו עבודה אפי׳ ע׳ שדוחה תוכיח רציחה די״ל ע', ודוחה

כדאשכח שבת אצל פ״נ הותרה ולא דחוי׳ י״ל שפיר בהם, חוחי דילפינן וכיון פירכא׳ יש דק״ו אגופי׳ גס ודאי מיהו לי׳, סחר ר״ע
 וכדאי׳ ופ״נ טומאה כמו מקרה ע״ד שנאו כדברי׳ ולא בשבת עבודה תמיד לעשות צותה שהתורה לעבודה דמי ולא בטומאה,
 ע', דוחה פ״נ ספק דאפי׳ מהא ד״ש דפ״נ ראי׳ מביא דר״ע ועי״ל נאמרו. א׳ בדבור ש״כ השבח וביום מלאכה כל ל״ת במכילתא

ע', דוחה אינו רציחה ס׳ דעכ״ס ע', שדוחה תוכיח רציחה ל״ל א״כ בדבריו, מחש אס ספק שיש אף עבודה דוחה זכות ללמד דבא
ולמ״מ, לרציחה פ״נ שיה עבודה לענין א״כ ודאי, דוקא דלחא עבודה, דוחה פ״נ דספק דר״ע מק״ו ראי׳ דאין דחפרק רבא אבל

 אין מעבודה למילף דליכא וכיון פ״נ. וה״נ ד״ש ואין עבודה דוחין ודאין הס שגס יוכיחו וח״ת דרציחה בבירא, ק״ו נפל וממילא
 הא לרשב״א קשה בר״ה אפי׳ דשרי ר״א ברצון שלא ד״ה ע״ב ק״ל בשבת חוס׳ תמיהת בזה יתישב ש׳. אצל פ״נ שהותרה ראי׳

 דרך להביאו שניסס לקיים אפשר והכא חוטב, שתיהס לקיים יוכל אס עיל״ת מוצא שאתה מקום כל במילה צרעת גבי קל״ג אמרינן
 כל כדר״ל לתקן מכון שאינו אחר ליעבד בהרת במקום אפי׳ בשר גבי לקחן אמרינן דהא ליתא קרא, גלי מילה גבי ול״ל מצרות,

 כמ״ש שבת דמוי׳ ולא הותרה לפ״נ א״כ מעבודה, שבת דוחה שפ״נ תלמידו ע כר" יליף ר״א י״ל ולפמ״ש וכו׳. מוצא שאתה מקום
 שמא )ערש״י וד״ש מאיבריו א׳ שהוא מילה פ״ה ביומא ראב״ע כדאחר הוא פ״נ כעין בשבח ומילה פ״נ לענין כחול ושבת תשב׳״ן

 צרכינן לא דסוחרה היכא וכל מילה לגבי שבת שהותרה ידיענן ממילא א״כ אדם( של מאיבריו א׳ חקון והוא זמן לאחר ימול לא
לקיים צריך דאפשר היכא אמר לא דר״ל חצרות, דרך יכול אס אף ר״ה דרך להביאו חותר לר״א להכי בהיתר. לעשות לאהדורי

ילפינן דלא לדידן מיהו שניהס( לקיים יכול אפי׳ רחמנא שרי בציצית דכלאיס ח׳ מנחות תום׳ )וכ״כ דמי׳ דאיכא היכא אלא שניהם
 או דפ״נ ראי׳ שוס לנו אין א״כ כדאחרן, פירכא לי׳ אי׳ הותרה, דפ״נ לחילף איכא דמיני׳ מעבודה, דר״ע דילפוחא מומי אלא פ״נ

לקיים צריך דאפשר היכא דר״ל הא בי׳ שייך שפיר דדחוי׳, כטחאה דדינה נותנת והסברא צרעת, ולגבי שבח לגבי הותרה מילה
היכא חולק )רמ״א ישראל בגדולי אלא נכרי ע״י עושין שאין אמרו לחה שבח אצל דחוי׳ פ״נ אי קשי׳ ואי קל״ג. שבנז כדאי׳ שניהם

 בק״וע, לעקור כח אין דהא בהיתר ליעבד וה״נ דאפשר היכא אטהוריס לאהדורי דצריך אמרינן בטומאה הא ועטו";( בנכרי דאפשר
 ישראל צריכין ע״כ מצילין דליחא וכיון דליחא, כחאן נכרים והו״ל בק״וע, עקירה הוי לא נכרים ע״י לעשוח אין חכמים מ״ש י״ל

 דלרש״י מ׳ תשו׳ מהרי״ל וע׳ ברישא מיית דהיא דמקרי זחנין מ״מ ברישא חיית הוא הרוב דע״פי דאע״ג ופרש״י ז׳ ערכין ז לפ״נ.
 דוקא דס״ל קצת משחע דשבח( )פי״ח ה״ג בשם לבסוף רבנו ממ״ם תטעה ואל עקר״ ללא עקר בין מלוק אין הפוסקי׳ ולרוב

 למ״א כמ״ש טעמו אפשר ח מחללין. אמו במעי עובר אכל דס״ל נראה דבסמוך שטיין מהלא בשס מג״א כמ״ש הולד, בעקר

דאין
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 אע״ג ולדה טתעקר אכלה לא אי ידיענן אי ג אותה טאכילין שהריחה עוברה גבי ב כ׳ ותו ... א רשבג״א דתני׳ טשום ואי
 נטי נפל ם׳ טשום דס״ל אלטא בדידה ולא הולד בסכנת וטדתלי לה. לטיתן דמי שפיר הוא נפל ם׳ קיימא בן ם׳ דאמרינן
 וטוציאץ כרסה וטקרעין בשבת מר״ה סכין מביאין המשבר על היושבת דאטרינן הא וקט״ל לאמי׳ סכנה הוי לא י׳ א מחללין

 אבר אותו וחותכין סכין מביאין לילד המקשה האשד, ה דתנן ואע״ג ד חדשיו כלו אם ידעינן לא 7ואפי לצאת הולד עקר לא אפי׳ הולד
 זי. . . אחת שבת חלל אמרה דתורה שאני שבת לענין ו, הוא נפש לאו שיצא קודם ש״ט נט״ג, שא״ד בו נוגעין אין ראשו יצא א׳,

מעוברת וכל להקל. ם״נ כל ודאי אבל . . ט חדשיו דכלו משמע המשבר ועל ח . . שהריחה עוברה דלשון אני ורואה
דאתעקר

אשכול נחל
מקללין חי יומו בן חנוק רשבג״א קנ״א סבח דחני׳ שקאי ג״ל א לחיוח. לולד שאפשר בקרוב האס חיחח בשעור בקיאין אנו דאין

ש׳ על ופליג תמללין אין אמו ממעי יצא שלא זמן כל לדייק איכא חי, יומו בן חנוק ומנקט ע״ש, חמללין אין מח מ״י דוד עא״הש
 משוס אלא מי יומו בן חנוק רשב״ג נקט דלא וליחא דשמואל. הך רי״ך הביא לא ומה״ט כרסה, קורעין ומחה ע״הת היושבת דאמר

דחגי' הא שכ׳ מ״ל נדה מ׳ לרמב״ן מ׳ שוב העכברים. מן לשמרו צריך אחה אין חי ב״י חנוק שס ששנינו מה אידך לי׳ דסמיך
י״הכ. בהל׳ ה״ג ב עליו. תמללין אין מח ת״י דוד לומר כדי היא גוזמא! אלא עובר לאפוקי לאו ממללין מי א׳ מס בן חנוק

 והולד שהרימה בעוברה. ודוקא תת, דודאי להוציאו, אהני מאי כלו דלא ידיעגן ודאי דאי ד אסור. דבר וה״ה בי״הכ פ״ב יומא ג
 ומאכילין ממללין נמי מ׳ כלו דלא ה״ג טעם וס אחו. במעי מ׳ לו יכלו ממילא בתוכה מחקייס אס מ׳, לו כלו שלא אע״פי בתוכה
 שבמעי עובר זהו באדס האדס דס שופך דכ׳ העוברים על חייב ב״נ ח״ח פ״ז, אהלות פטור, והורגו מקרי נפש דלאו אע״ג ולד ח׳ אותה
 נפש שאינו אע״פי אדם מיוח דעל ש״מ בהם ומי האדם יעשה אשר המצות מאלה למדנו ופ״ג חקרי, דאדס ש״ח נ״ז, סנהדר׳ אמו,
 את לעשות א״הש ב״י ושמרו דכ׳ ד״ש פ״נ דרשינן פ״ס ביומא מסר זי ע״ב. סנהד׳ רש״י ו פ״ז. אהלות ה קרא. קפיד עדיין

 ודאי, אלא פ״ג ספק לחידק ליכא דחהא החס חסייס דרבא ואך ערש״י הרבה שבתות שישמר כדי א׳ שבח מלל לדורוחס, השבח
 מלל דקרא דפרושו ידיענן המצות על לעבור חותר פ״נ ספקי בכל אך בהס מומי דיליך השתא נצול, מלול ע״י אס ודיענן לא וה״נ
 הול״ל דאל״ה הולד, סכנת משוס אותה דמאכילין לפרש ה״ג לבעל דחקי צ״ל אולי ח הרבה. ש׳ ישחר שעי״כ אפשר אס א׳ שבת

 ומחה, ע״הת שיושבת אשס דחדאמר מ״ל רבנו ט חי״כ. בס' וכ״ח עוברה תנא והכא משניות בשאר כנזכר שהרימה מעוברת
 התיר מקרוב בעתו. דבר אזכיר המשבר על היושבת מ׳ לידן ואחא הואיל — מדשיו. כשכלו דוקא משמע לילד קרובה קחני ולא

 יודע אולי בפניס יבדקו אס אומר הרופא אס ע״ב, י״א חולין כדאי׳ דאור׳ החת נוול שאסור אך ישראל חח לנתח באשכנז א׳ מכס
 רחוק חשש חממת בשבת אפי׳ כרסה לקרוע דמתירין ראי׳ והביא לזה, הדוחה אמר מולה יזדמן אס להציל ויוכל החלי מקום לו

 כהאג לפנינו מונח פ״ג ס׳ אס דוקא ת״ת פ״נ, ס' משוס שרי אי אך חדא בחרתי, וטעי חזה. גדול ניוול לך ואין הולד ימי׳ שמא
 הרפואה מלאכית כל יהיו דאלח״ה ר״י סי׳ ח״ח נו״בי וכ״כ ס׳ נקרא לא זה פ״ג ס׳ יזדמן אולי אבל המשגר, על שיושבת אשה
 קי אך ועוד אמר, רבה ד״ס סוך ע״ב מ״ו פסחים חוס׳ וכ״כ לאלו, הצריך שיב״ם מולי יזדמן אולי מותרין בשבת והבערה ובשול

 זרעם להחיות לה דנימא הולד הצלח בשביל כרסה למחוך מותר ה״ג מותר, לכבודו ח״ח להלינו, כמו המת בזיון מ׳ אסור ניול
 בזיון לאו קרוביו בי׳ ליחייקרו אפי׳ מ״ז דך רש״י וכת״ש אברהם בה דמייקר היכא כי לה ניחא גופא שרה ע״ב מ״ו סנהדר׳ וכדאי׳

 לי' ניחא לא לו, הדוחה מולה יזדמן אס פעולה חזה שיצא שאפשר בשביל החח לנתח אבל בזיונו מחיל ליורשיו שג״ו בסי׳ קיי״לן וכן הוא,
 אחו דכשחחה הכא שאני נפלים על חמללין שאין לח״ד אך כרסה וקורעין דחמללין הא כ׳ דהר״ן לנד״ד דמיון אין ובלא״ה דלינווליה

 אבר העובר מוחכין באהלוח דאחרינן היכא כי ולפ״ז לצאת. יכול שלא בפניו נעולה והדלת הוא מי אלא תלי בדידה ולא דחי כילוד
 פשיטא לפניו הדלת שנועל כגון מלחיות המי מעכב דחת היכא ה״נ ה״ט, דרוצח פ״א רמב״ס כח״ש הוא דרודך אחו להציל אבר
 מווארמס סג״ל ב״ב קאפיל הגחו״ה שא״נ ודכירנא לינווליה. מה״ח מאומה, עושה אינו שהחת היכא אבל הוא, דרודך לסלקו דשרי
 פ״נ בפני שעומד דבר לך אין דמ״ש מתירו, הי׳ לא להצילו, אפשר החח ניוול וע״י לפנינו מונח פ״נ ודאי אס אך לי אמר

 שהוא דבר ובהם להס לעשות בידינו רשות שיש ייתר וחאן החצות, מן מפשיס שהס החתים על ולא זו, חצוה רמי׳ החיים על
 ש״ש ימלל ולא מ״הח א״א שתעקר מוטב ומתרץ ע״א בניס יומתו לא כ׳ והא דפריך ע״ט מיבמות ראי׳ והביא בזיונס,

 יפסק שלא לו אחר וקב״ה מישראל נפשות כמה מחו הזה ברעב הלא וקשה וכו׳, מוטב נחי ומתרץ חלין לא וכ׳ ופריך בפרהסיא
 הכי מתרץ ומדלא פ״ג? בשביל החח לבזות חותר ודאי א״כ והלנה, במיתה אלא לפייסם אפשר הי׳ ולא הגבעונים שיפייס עד

 דחליל בפרהסיא ש״ש יחלל שאל מטעס לתרץ הוצרך לכן פ״נ, על מחויבים אינם שהם המת, לבזות אסור פ״נ משוס אפי׳ אלמא
 הגבעונים רצון דעקר כיון הוא, ראי׳ דלאו איחר ואני בצפדינא. דמש ר״יו גבי פ״ד מיומא כמשמע מפ״נ חתור דימיד אפי׳ השס

 בתותחי דאפי׳ כיון בהלנה דבריהם על יעתדו שלא לפייסם בקל הי׳ ודאי וחליחס, בהריגתם נעשה כבר שאול בזרע נקתה לעשות
 אתרו הרי דין תן לבר חלין. לא וכ׳ פריך להכי דברו, לא ותהלנה לה׳ והוקענום אלא אמרו לא שהם ועוד תלין לא נ׳ ב״ד

 וכ״כ וש״ד ג״ע מע״ז מוץ מתרפאין בכל כ״ה פסחים ואחרו וש״ד ג״ע ע״ז אלא פ״נ בפני שעומד דבר לך אין פ״ב יומא
 נ׳ בהס, שימוח ולא בהס ומי י״ה אשר החצות מאלה פ״ה ביומא וילפינן מתרפאין, מאלו מוץ שבחורה אסורין בכל הרמב״ס

 חלין, לא אסור לרבותינו דאשתמיט ע״ד יעלה ולא פ״נ, מפני נדחים חלין לא ומכללן בחורה שנאמרו האסורים שכל בעליל
 גבי מנה לא למה ברבים חברו פני ילבין ולא כ״א תוך עצתו שיפיל תוטב בתתר שאתרו כיון יו״ד סוטה חוס׳ שהקשו חתה וראי׳

 מעא עליו חשא מלא י״ו ערכין דילפינן אע״ג וצ״ל עכ״ל בקרא מפורשת עברה אלא משיב דלא ותרצו יעבר ואל שיהרג עברות ד׳
 והשתא בחורה. מפורשות עברות ג׳ לאפוקי פרושים, ושאר תוכיחו אס עונש תקבל שלא כת״י גס לפרשו יש מ״מ יכלימנו, שלא
 מגי לא לתה בתורה מפורשים אלה לאווין והרי גזל אסור מ׳ או חלין מלא או זה ודבר פ״ג מפגי נדמה לא התת ניוול נאתר אס

הר״ן כח״ם אביזרייהו וכל דאינהו ג״ע דבכלל יעבר ואל יהרג נמי עריות ונשוק חבוק על דלר״הפ כיון ס״ל דחוס' ול״ל מכתים?
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 מידי הקשו לא מעיקרא הכי אי דמים, שיפן כאלו ש״פ חברו הגוזל קי״ט בב״ק חדאתרינן שפ״ד בכלל גזל ה״נ ומורה סורר ,ס
 כאלו כל חיס׳ ס״ל ודאי אלא שפ״ד, בכלל והוי חיורא ואחא סומקא דאזיל הורגו, כאלו ברבים פ״ס מלבין נ״ט בב״מ נמי אמרינן הא

 מלוה שאינו כל מ״ו ובסוטה ש״ד כאלו בפ״ור עוסק שאינו מי ס״ד ביבמות מצינו )דה״נ קחני וגחתא בעלמא דמיון בש״ס דאחמר
 אבל ילבין. ולא כ״א לתוך עצמו שיפיל לאדם נוח ,בהדי דאתמר לאו אי להקשות ע״ד עלה לא להכי טובא( וכה״ג ש״ד כאלו

 סנהדד חוס׳ כמ״ש ע״ז לעבוד אנסוהו אפי׳ השס קדוש מצות על מצווין אינם וב״נ היחה נח דחבני מתמר נלמד האיך צ״ע דבריהם
 צריך שאין חי הכלל ולפי להקל ב״נ מכלל יצאו לא אבות שאפי׳ יפה ומהר״ש חוס׳ ודעת נפשו למסור שא״צ הרחב״ס וכ״ס ע״ד

 אברהס בשלמא נפשה? חמר מסרה איך והק״ל רוצח ובה׳ תורה יסודי בהל' הרמב״ס וכח״ש נקרא ש״ד עצמו ומוסר נפש למסור
 אס אכל מצות אשאר עבר ולא יהרג אס בנפשו דמחחייב אע״ג סורר בן פרק סוף נמק״י שכ׳ מה״ט כשדים באור נפשו מסר
 ומכ״ש ראיות הרבה עי״ש קלה אמצוה אפי׳ עצמו ולמסור השס לקדש רשאי בכך פרוץ שהדור ורואה וחסיד גדול אדס הוא

 כל אדרבה בשרפחה ,הי קד״הש מאי בחמר אבל לישראל. ב״נ בין בזה חלוק ואין מע״ז והפרישס דורו כל עי״כ שחקן מאברהם
 דשני וג״ע ע״ז על היינו נפשו למסור צריך ב״נ שאין הרמב״ס מ״ש י״ל ושמא המשפט? ע״פי כזונה שנדוניח אומרין הי׳ העולם

 טפי סיחק דידך דדחי חזית מאי מסברא וא״י יהרג בישראל דלתדנו ש״ד אבל יעבר, ואל דיהרג מקראי בישראל למדנו אלו דברי׳
 כן, משמע לא פ״י מלכים ,הל שמרמב״ס אף לש״ד הדומה חברו הכלם ועל אש״ד נפש למסור וצריך בב״נ גס זו סברא ,וכו

 הוא מותר מאי ק״הש, על מצווה שאינו לפי לעבוד לו חותר ע״ז לעבוד שאנסו ב״נ שכתב שם מרחב״ס ונ' הכי. ס״ל שחוס׳ אפשר
 בנפשו? מתחייב זה הרי למיתה עצמו מוסר אי יעבר, ואל ביהרג שאינו מקום כל יס״הת בהל׳ הרמב״ס כמ״ש לעבור, מחויב

 מח ואס ומסיים בהס, שימוח ולא בהם וחי האדם יעשה אשר א״מו במצות של משוס בצדו טעמו שס ,כ הרמב״ס האחת אבל
 זה הרי אחרים, ע״י ונהרג עבר לא אס מ״מ לעבור, שחותר אע״פי ב״נ אבל נאחר, בישראל והקרא בנפשו, מתחייב עבר, ולא

 )וכ״כ מצווה אינו ב״נ עיר ואלפני עבד, מידי לאו הוא הכא עצמו, דם השופך זה לנפשותיכם דמכם מאת שלמדנו אע״פי חסיד,
 חשחעו בהם דוחי צ״ל ע״כ לעבור, שיוכל מנין אמרו ולא בהס וחי ת״ל יהרג ואל יעבר שבצנעא מנין סנהדרין הברייתא מלשון ח״ח

 וממילא למדנו, מונקדשתי בפרהסיא בהם, וחי ל״ל בידו רשות חג״ע, חוץ בצינעא, למימר רחמנא בעי דאי ולעבור, לחיות שצריך
 הו״א כ׳ לא ואי עברות שאר על נ׳ למסור שאסור חורה בהס וחי ודאי אלא רשות, אלא נפש למסור מחייב לא שבצנעא ידעינן

 יכליס בהם וחי ,בי דל ישראל אבל להכלימו שלא כדי נפשה חסרה חסידות חרוב חמר ולפ״ז מחויב. שאינו אף ,נ למסור דמוחר
 בדברים בד״א לע״ה, חלק א״ל ברבים חברו המכלים דעות בהל׳ הרחב״ס כ׳ איך דאלת״ה הרמב״ס, בדעת ברור נ״ל כן יהרג ולא

 אבל י״ו בערכין מפורש זה )ואין אותו ומחרפין ברבים אותו מכלימין בסחר, חזר לא אס שמיס בדברי אבל לחברו, אדם שבין
 אנו הרי א׳ עברה דעבר מאן ברבים נכלים איך וכו׳ סומקא דאזיל ממש כשפ״ד חברו שהכלמת ס״ד ואי י״ר( במ״ק ממ״ש נשמע
 ודאי אלא חוס׳, לשיטת לי׳ מבעי׳ חייב נוח לשון מאי ילבין, ולא כ״א תוך עצמו להפיל לאדם נוח אמרו איך ועוד אוחו? הורגין

 אנו שאין כן, לעשות אסיר בהם וחי על שמצווה ישראל מ״מ אבל חתר, כמעשה להפיל כוח יקרה לנפש אחרו, וגחמא מוסר דרך
 בזה ללמדנו עצתו שיפיל לאדם נוח לותר הוצרך וח״ת לנו, התסורה התורה ע״סי אלא בלבבנו שנחחקקו החוסר חוקי אחרי הולכין

 למסור צריך שאין ישחר נפשו את אך חברו, פני הכלם לבלתי חתון והפסד יסורין לסבול אדס ושצריך ברביס הכלמה עון גדול
 וכן יעבר, ואל שיהרג ג״עב אלא מנה ולא בש״ס פעמיס ד׳ שנשנה אע״פי לאדם נוח הדין הרמב״ס הביא לא זה ומטעם .ע״ז נפש

 כיון בכלל אינו דגזל הוכחנו לדבריהם ואף סיטה, מתוס' חוץ יעבר ולא יהרג גבי הכלמה שמנה בהם א׳ ולא ,הפוסקי כל דעת
 מן למדין אין דפאה פ״ב בירוש׳ שמ״ש רבוחנו דדעח 16 ד׳ ר״נ משנת בספרי לפמ״ש אומר אני מכאן יתר עברות. ג׳ אצל חנו דלא

 אגדה דברי דר׳יו ילבין ואל כ״א תוך עצמו להפיל לאדם נוח הך הרמב״ס הביא שלא ניחא א״כ מתנגד, כלל בגמ׳ יש אס האגדות,
 אחר עצתו שהוא אתר להלכה לאו גופא ור״יו בלבד, ג״ע אלא פ״נ בפני שעותד דבר א״ל רבא שאתר לכלל תתנגד והוא קאחר

 דידי׳ קשי׳ אתרה אגדה בדרך אי אפי׳ להו קשי׳ הכי אלא לתעשה דס״ל נתברר לא תחוס׳ גס ע״ד, בסנהדרין להלכה זה כלל
 יוחנן ור׳ יעקב ר׳ וחייתי ח״ח קודם דבר ולחדין ופריך ז״י, אבל לאביו ויעש ז׳ החורה חן לאבל חנין ה״ה פ״ג ת״ק ובירוש׳ .,אדידי
ויעש דל אע״ג משה חקנח רק אינו ז׳ אבלות אבל מהל׳ פ״א של זה כלל קבל והרמב״ס מ״ח, מלאחר אחרים רמזים אחרי

חק וכבר באשתו מודבק עשה י״ג קדושין תוס׳ דכתבו מהא נתקשה הלכות )ובגופי הלכה. ונתחדשה חורה כחנה ז״י, אבל לאביו
הקב״ס אחאמרי קאי לא מ״ת מקודם למדין אין מ״ש ועקר שמועה. יבין ועי׳ נאמרה לז״ולז בסיני דנשניח הדבר דעקר הרשב״א

לא ',והפוסק שרמב״ס בזה באר ודי לנו( ספרה והתורה השם צות בלי שנעשה מעשה על אלא ה' ע״פ שעשו אבות מעשה על ולא
 להס שאמר עדים ר״ת קסבר ר״ח אתר י״ט דבכתובות בכלל אינו שגזל ראי' עוד ואביא חברו. אהכלתח נפש לתסור שצריך הביאו
 דאמר חתקטלון ולא חתומו זיל להו אתרינן לאתלוכי קחן אתו אלו השתא רבא אתר יחחתו ואל יהרגו תהרגו ואל שקר חחחו

 מכלל ידע לא וכי לר״מ כן לפרש דר״ח ס״ד איך תמהו והראשוני׳ בלבד, ש״ד ג״ע ע״ז אלא פ״נ בפני שעומד דבר לך אין מר
 דאמרי איכא בשם ת׳ הרמב״ן אבל להחמיר שאסור משיבו ורבא יהרגו חסידות מדת מכח ס״ל ר״ח פרשו והריטב״א והרא״ה זה,

 פקוח בפני עומדין אין דבריס ג׳ חיצונית בברייתא שנמצא לפי שקר יחתמו ואל יהרגו דתדינא קאמר דר״מ אליבא דר״ח
משיבו מה דא״כ חמה ורשב״א וכו׳ דינא בי אתי אלו דמ״מ אמר ורבא הגזל, אף אומר ר״מ ושפ״ד ג״ע ע״ז הן ואלו נפש
בדבר טעי לא ורמנ״ן דאמרי איכא הני ודאי והנה תהרגו. להו אתרי הוי נתי לב״ד אתו דאפי׳ ר״ח תתרץ שפיר לר״ת הא לבא

 תחתמו או תהרגי דאמר הכי אבל בידים, שגוזל גזל על דוקא יהרג הגזל על דאמר לר״מ אפי׳ רבא השיבו כך ס״ל אלא זה, פשוט
לומר והצלה רוח ואכתי גזל לא שעדיין כיון ועוד מדרבנן דזה ליהרג א״צ דגרמי דינא דדאין לר״מ אפי׳ שקר, בעדות ונצליס שקר

מודה ר״ח אפי׳ ובזה שקר עדות אסור אלא השתא ליכא א״כ לחלק( דיש שפ״ו )עח״מ ביד נתן הוי דלא ועוד בטל והשטר אנוסים
דבר סוף לא נפש מפני נפש דוחין אין ה״ב דע״ז פ״ב בירושל׳ שמצאנו מה דעתנו נתקררה רמב״ן ובדברי חתוחו. זיל להו דאמרינן

שאמור
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אשכול נחל
 פ״ד דבשביעית נפשו למסור דסייב להלכה ס״ל דירוש׳ ול״ל בפ״ח? ועי״ש פלוני איש סחוס לו אמר אלא פלוני איש הרוג לו שאמור

 וחשלס ס׳ ממון מאבד בפ״נ לדוד ודפשוט מג״עב סוץ יהרג ואל יעבר התורה מצות כל דעל ירושלמי מביא ה״ה פ״ג ה״ה, פ״ב וסנהדרין
 להציל מאי ם׳ בב״ק חוס׳ וכ״כ וא״י יהרג בכלל אינו גזל דלרבנן מבואר זו מברייתא יהי׳ איך יהי׳ היא. ר״מ ברייתא האי ודאי אבל

 ורשב״א הראב״ד וכ״כ פ״נ מפני שעומד דבר לך אין דפשימא הר״אש וכ״כ אס״כ לשלס צריך אי הוי דדוד דאבעי׳ סברו בממון עצמו
 ואפי׳ נפשו נוטל כאלו ש״פ מסברו הגוזל כל זא״ז תכופיס אלו דיניס שני כ׳ שנ״ט סי׳ בטוש״ע וכן אסריהס הבאיס וכל ורמב״ן

 להציל דאסור שרפוה שלא ויצילה פי׳ שס בב״ק רש״י אך לשלם. ע״ח אלא יקסנו לא סברו בממון עצמו להציל וצריך בסכנה הוא
 שהציל נפשות בס׳ אפי׳ הסובל דפ׳ ירושלמי שהביאו הספר סוף ב״ק בשטה וראב״ד ר״אש ועי׳ תמוה והדבר סברו, בממון עצמו
 בב״מ ור״ע פטורא בן פליגי לא דע״כ ותדע ג״ע. אלא פק״נ בפני עומד דבר לך שאין מלשלם פטור סברו ממון בהביאו עצמו
 ליטל לו אין נמי בממון פטורא לבן נעקש אם ואף ל״ס, כ״ע אסיו לממון קודמין שסייו אבל אסיו לסיי קודמין סייו אי ס״ב
 מו״ה הרבני שאלני שני׳ ג׳ וזה לכ״ש. ממונו סברו לסיי קודחין סייו ואי מסברו, כר״ע הלכה קיי״לן הא עצמו להציל שלסברו מה

 כר״א פסק שרמב״ס אף והשבתיו קודמין. סייו אי מהלכין שהיו שנים הפלוגתא דין הרמב״ס הביא לא למה באלטנא מונק אלי׳
 אסיך מוסי דרש דזה קרא מהאי קודמין סייך דר״ע דין יליף שפיר מ״ח דיסיה, לי׳ אהדר אסיך מוסי בדיינים יוצאת ק׳ דרבית

 להביאו הוצרך שלא נ׳ אבל סולק, שהרמב״ם ס״ד לא א״כ ונק״י, ורי״ף הר״אש וכ״כ ו׳ ע״ז תוס׳ כמ״ש לך טפל שפרושו מעמך וזה
 עמך מוסי למדנו זה וכל לבנו אפי׳ מקדים גופי׳ דמצוה דבכוריס ובפי״ב אדם לכל קודמת דאבדתו דאבדה בפי״ב הביא דכבר

 הוריות מפורשת ברייתא הרמב״ס הביא שלא מה נמי ניסא ובזה קודמין. דסייו ידענו וממילא ל׳ ב״מ כדאי׳ בך יהי׳ לא ומאפס
 שהיו דשני׳ דין הביאו שלא וטוש״ע כר״ע, דקיי״לן ברור א״כ בי׳. איתנהו כולהו ושבי לכולן קודם הוא בשבי ורבו ואביו הוא י״ג

 שמותר פשוט הדבר סברוא״כ לסיי קודמין סייו ואם אדם. לכל קודם הוא בשני׳ ורבו ואביו הוא רנ״ב: סי׳ הביאו דכבר מהלכין
 לפרש דסקי׳ קרא סברו, בממון ע׳ להציל שאסור ויצילה רש״י דמ״ש נ׳ לכן ידו תשיג כאשר לו לשלם ע״ד סברו בממון עצמו להציל

 ויראו ישראל בגדיש נטמנו שפלשתים היתה דוד ושאלת ג/ תשועה ה׳ ויעש פלשתים את ויך ויצילה הסלקה בתוך ויתיצב דס כן
 להצלתם הי׳ אסרת דרך גם אמנם בכך, נפשם להציל מותר אס דוד שאלת והי׳ ישרפו, אס קלה הצלה והי׳ עליהם פתאום שיפלו
 עצמו להציל שאפשר במקום סברו בממון עצמו להציל אסור לדוד השיבו וכך רמה, ביד שלהם חחסנא בצאתם הפלשתים נגד ללחום

 את ויך אלא וכו׳ להציל שאסור ישרפוה שלא פרש״י ויצילה הסלקה בתוך ויתיצב וזהו סברו. חמין אבוד בלי גדול בטרס כי אף
 כפשוטן אינם רש״י דברי ׳שכ לב״ק בי״ד מ' ושוב להציל. שאסור רש״י ע״ד עולה אינו נפשות אבוד הי׳ אס אבל וגו/ הפלשתים

 הרי בסכנה והוא אצלו סברו שאין ועתה ע״כ אותו וכופין להסיותו מסויב סברו הרי סברו בממון נפשו להציל שאסור ס״ד דאיך
 דמיו כדי משלו לתפוס דמותר פשיטא ב״ד שסייבוהו אסר מביתו הלך או לשלם רוצה ואינו. ממון לסברו שנתסייב למי דומה זה

 הצדדים ע״כ לסזור שצרץ אגורי ומיגר אטרומי מטרס ר׳ דם על תעמד מלא דלמדנו ע״ג בסנהדרין פרש גופי׳ ורש״י לו, שנויי׳
 תנהו בככר לי התקדשי אבעי ס׳ ובקדושין רפתיה, ואכל לרועה קפסיה בולמוס אסזיה פ״ג ביומא ר״י וכן רעך דם יאבד שלא

 סיובי מדאור׳ ליה אמרה מצי דלמא או נפשה ליה ומקניא גמרה מיניה נפשה דמצלה הנאה בההוא מהו לנושכה אסריה ורץ לכלב
 נפשו בלא״ה אס סברו בממון עצמו להציל אדם שיוכל אמרה כדין כך אמרה אס להכי דעתי׳ או ל ד אף אלמא לאצולן, מחייבת

 אבל לשלם צריך שאין יהושע תנאי המפרשים וכ׳ ועולה מפסג פ״א ב״ק הכרמים בין דתועה מההיא נמי משמע והכי בס״נ.
 והר״אש עכ״ל אסר בדרך עצמו להציל יכול שהי׳ ישרפוה שלא ויצילה לפרש בעי דרש״י ברור נ׳ לכך מדאף שרי סברו בממון עצמו להציל

 אדם כל של כלים ששבר מנרדף ראי׳ והביא להצלתו שהוציא מה כל למציל לפרוע סייב סברו ממון ע״י דהניצל כ׳ ע״ג בסנהדר׳
 לי׳ דלית היכא להדי׳ משמע האסרוני׳. כל וכ״כ לנצול ממונא ליה דאית היכא בממונו סברו להציל מסויב אדם דאין חייב
 שבויים פדיון דין וכל אגורי איגר אפי׳ למדנו רעך דם על מל״ת ע״ג בסנהדרין דאחרינן מבואר זה ודבר מממונו, להצילו צריך מ״מ

 וכך אותו כופין רוצה אינו ואס להצילו, דחסויב דרוצס פ״א הרמב״ס וכ״כ לשלם ביכולת אין שודאי מי סף שפודין זה יסוד על
 שהוא הוא גזל מ״מ לו לשלם רוצה הי׳ אס ואף מידו, ככרו ונטל כפאו פרש״י לרועה קפסיה בולמוס אסזיה פ״ג ביומא ר״י עשה

 חציל אס וכן שניהם לקיים שאפשר כיון לשלם צריך ודאי לו יש אס אלא פ״נ, מפני גזל אסור דנדסה ע״כ אלא לו, ליחן רצה לא
 יכול לשלם בכוחו שאין ודאי וידע בגזל אלא לנפשו להציל יכול אין שאס ברור אבל אפשר, אס לשלם בדעתו שיהא צריך נגזל עצמו
 שאף שבררנו וכיון רעך. דם על ל״ת משוס אוחו כופין היינו ומונע מממונו להצילו ויכול שס עומד שרי סברו אס שהרי עצמו להציל

 ע״ד ובסנהדין בלבד וש״ד ג״ע ע״ז אלא פ״נ בפני שעומד דבר א״ל י״ט בכתובות רבא דאמר לכללא הדרן פ״נ מפני נדחה גול
 כותי׳ דהלכתא ת״ק אבל הגזל, אף ס״ל דר״ח הרמנ״ן שהביא בברייתא גס מג״ע. סוץ יהרג ואל יעבר שבחורה עברות כל

 דלא לחיסר ליכא בזיון משוס לפנינו מונס פ״נ החת בניוול אס מעתה אמור אלו. דברי׳ ג׳ אחרו דדוקא ש״ח דברים, ג׳ רק אמר
 אין שודאי אף פ״נ מפני נדסה גזל דאסור למיסר ליכא גזל ומשוס בסוטה תום׳ כסברת יעבר ואל שיהרג ג״ד גבי נמנה לא תלין

 סופשיס שהם החתים לגזול אבל לפ״נ הפקר וממון חצות בעלי דהס הסייס ממון גבי דוקא נדסה גזל אסור ניחא אי ואף לשלם, לו
 שעומד דבר לך אין אמרו איך הק״ל לפ״נ, וכבודם מגופם לגזול אסור דלחא לחצות, משועבד אינו להס שיש מה כל המצות מן

 אחר ובסנהדרין בסוטה. חוס׳ כחרוץ ול״ל בחורה מפורש גזל ואסור המתים גוזל אסור נמי איכא הא בלבד ג״ע אלא פ״נ בפכי
 מוץ, נהם שנ׳ במקום אפי׳ הכללות חן למדין אין לחימר לן לית דקסשיב, מג״עב מוץ יהרג ואל יעבר שבתורה עברות כל ל׳יו

 במקום אפי׳ הכללות מן למדין אין אחרו דלא א׳( ועוד מלאכי ביד )הובאו ורדב״ז הר״אש הרשב״א והר״ן הרמנ״ן כתבו שכבר
 שא״כ רבותינו לנו שחסרו גדול כלל לשבושי לן ליח אנן אבל נגח׳ או במתני׳ או בחתניתא מלתא דמוכס היכא אלא סוץ שנאמר

 שנ״ב( סי׳ בבא״הט )הובא ססידיס בספר ח׳ שוב עי״ש. כללות רובו שהרי בידינו הערוך התלמוד על נסמוך ולא סוף לדבר אין
 אסריו שנאחר פשוטות אין ידיו או סכנה והוא הבגד שבלע מהם יש שחא החתים אותם על חספשיס בעיר דבר כשיש תנ״א סי׳
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 דעתה טתישבה ולא משתנות ופניה שהריחה כל א בסופה ול״ש עבורה בתחלת ל״ש להכי בסכנתא, גופא היא ולדא דאתעקר
 מלתא, תלי׳ דידן בידיעה לאו ולד, מתעקר אכלה לא אי ידעינן דט״ש ב. הרב וכ׳ לו. שנתאותה אסור ודבר בי״הב אותה טאכילין

 אומרת היא אם וטכ״ש מתעקר, אכלה לא שאם מלתא דשכיחא סכנה, דאיכא ידיענן טשתנות, שפניה כשרואין כלומר אלא
י״הב. בהל׳ פרשנו וכך מרופאים עדיף עצמה דחולה שנתאותה,

ד ונותן בשניו לועס מע״ש שחק לא ואס וכמון, אספלנית עליו ומשימין ומוצצין פורעין טוהלין ג בשבת טילה כ״צ עושין
טע״ש התקין לא ואם סמרטוט, עלי׳ כורך אבל לכתחלה חלוק לו עושין ואין ת״ב, בעצמו זה נותן ושטן יין טרף לא אם

 על בין חוור בשבת במילה שעוסק כ״ז המל ת״ר החצרות. ערבו שלא אע״פי כלומיר אחרת, טחצר אפי׳ ומביא אצבעו על כורך
בדבר כהתחלה דהוי חוור, אינו שא״ט על חוזר, הטעכבין צ׳ על הטילה מן ידיו סלק ה שאט״חט ע״צ ובין הטילה חטעכבים ציצין
ת״ר ז. הפריעה מעור או הבשר מערלת הציצין בין חלוק ואין . . ו תנן להכי נעשה, כבר מיקה דט׳ צירן לדחות ש׳ ניתנה שלא

מהלקט?
אשכול נהל

 באשר למעשה לא אבל להלכה ג״ל •וכך חש״ל בסי׳ וכן עכ״ל למת לעשות יוכל נפש פקוח משוס שהוא דבר כל ימשו}־, אדם כל
 אזכיר א׳ עוד נזכרוני. עולה לא וכעת דחיתי אותו וגס לדבריו סמך עוד הביא והוא עמי הסכים לא זצ״ל דווארחס אגאון סא״נ
 לא דלקוחות פסידא חשו© מבואר דמזה ולינוולי לינוול לקומות אמרת אי אלא ע׳׳ב קג״ד חנ״ב דחוכח סר״י חה״ח בנו״ני שח״ש

 שקיל ש״ס הרי ולנוולו החת לתתוך שרי לקואוח משוס לומר אפשר איך בדקדוק, שלא געו דברי׳ במ״כ עכ״ל המת בניוול משגחינן
 בבל או המת ניוול אאסור לעבור ע״ד עולה אינו ממון משוס אבל נינוולי, נפשית אבוד משוס ומסיק לב״ד שרי אי י״א בהולץ וטרי
 ביתו הון כל את ל״ח בחצות אבל שעור, נאחר בעשה דוקא שליש עד מציה הדור בבי דסיכה בפ״ב כ׳ והר״ן הראב״ד שהרי תלין,

 אינו מח״למ החת לפנית ח״ח דאו/ ולינוולו המת שלחתיך אף ח׳ מ״ק וראב״ד שס״ד סי׳ ב״י כמ״ש האמת אבל עליה. יעבר שלא כדי יחן
 הקבר מפתיחת מידי נזכר דלא קבורה קודם חיירי דשם דג׳ ובפרט דב״ב כהאי שערות ב׳ לו יש אס לבדקו וה״ה דרבנן, אלא

 זיהיב נאמתי׳ בדק שמואל ח״ז בנדה דאחרינן אע״ג מחש, ניוול הוי לא וזה אחרוני׳, בתשובת כמ״ש מבדיקה הוא תמוד שודאי
 באיש דאין חזינן בזיונה, מ׳ ערומה נסקלת אשה ואין ערום נסקל האיש מ״ה נסנהדר׳ כדאחרינן שאני אשה בשתה, דמי לה

 זבהכי בזיון לה נחשב אנשיס ע״י שחיהחה מ׳ אבל נשים, ע״י נבדקת אס בזיון אין גמי ובאשה אנשיס, ע״י בפרט לבדוק כ״כ בזיון
חמור ואסור דל״ת לאו ממון משוס להתיר ע״ד עולה אינו אבל תועלת, להס הי׳ אס ללקוחות חכמים התירו חה בב״ב איירי

שמעון יכול ראובן וחת לשמעון חייב שהי׳ ראובן הג״א בשם ק״ז סי׳ בח״מ דפסקינן חהא תקניטני ואל ולבדקו. המת לחתיך
 יודע שב״ח מיירי דהכא והתוחים ומע״ח ש״ך פרשו כבר ממון? בשביל תלין אנא עובר הוא והרי לו שיפרעו עד קבורתו לעכב

א״הע כנזכר להוציא יוכלו לא היורשים וחן לב״ח לשלם חחון כאן אין ואח״כ החת בון מעז הקבורה הוצאת ליקח היורשים לרוצים
לקברו היורשים ירצו והכא הצדקה, מן או היורשים מממון יקבר נשאר וכשלא מהעזבון פרעונו יקבל שהב״ח הוא הדין ושורת קי״ח

 אס בש״ע מסיים ולכן הקרובים על אלא החצוה עליו אין כי משלו, לקברו למאן פי׳ הקבורה לעכב יוכל להכי לב״ח ששייך מממון
 לא אפי׳ בעלה מיתת אחר כתובתה גובה אלמנה קי״ח בא״הע וכן לעכב יוכל אינו הקבורה מוטל עליו שגס מת של קרובו ב״ח

 ומסיים היורשים. מצד והעכוב ממונו שואל הב״ח כחן וא״כ הצדקה. מקופת או חשנהס קרובים יקברוהו קבורתו כדי נשאר
זה דחשום טועה, שישלחו, עד מעכב לכן מידס להוניא וקשה אלחיס דיורשיס ח׳ הקבורה לעכב יוכל שב״ח שמפרש מי התומיס

.בכנ״י מ״כ קבורה ק׳ מיירי דנ״ב האי נעיל מ״ש משלו. לקברו למנעם אלא לו הואר ולא נאחר, ולא הדבר נשתקע הקבורה לעצב אסור
 שימצא משכחחלה׳ ודאי מעו-ברח, סכנת בנא עובר סכנת משכחת לא הר״אש שכ׳ ע״מ חמה ובק״נ ור״אש. רמב״ן רש״י וכ״כ א

דלחא ס״נ, דידה גבי חקרי עדיין נה כזיק ולא פעמים יו״ד הפילה אפי׳ אומר ואני פעם. כל לה הזיק ולח בנפלים מוחזקת אשה
חזקה אחר וכן הרוב אחר בפ״ג הונכין ואין חרוב עדיפא לא זו חזקה שהוחזקה, משוס ואי תסתכן, יותר דנחלשה י״א בפעם

 ס״ד וכי בחמין, רפואה שיש חומר ורופא זה בחלי נפל ושוב סמנים, בלי רפאו והשם פעחיס ג׳ בחלי שנפל אדם ס״ד וכי כזו,
 כ׳ מ״ד נדה ותום׳ למיתה גוססין רוב קיי״לן הא ותו בשבח, חמין לו מחמין ודאי חמין, בלא נתרפא שג״פ כיון הגס על שנסמוך

 מזה ודייקו א״הר, בפ״נ הולכין דאין ביומא כדאי׳ ש׳ עליו מחללין ומ״ח למיתה גיססין דרוב פטור, ההורגו אדם בידי דגוסס אע״ג
 הרוב אחר בפ״נ דא״ה כמו דס״ל אלחא בטנה. לקרוע סכין וחביאין ש׳ עליו חחללין ח״ח סטור, אמו בבטן עובר דהורג אף

 מחללין אבל לגוסס, רפואה לעשות שבת חחננין אין דודאי חוס׳ כוונת דכך להתעקש ואין חחללין. בגוסס ה״נ ספקות ואחר
והרגו אדם בא שאס אע״ג שעה נחיי דחחנלין ראי׳ חהא ואייתי שעה נחיי דחוששין דליקה או מיד לטרפו נחש או ארי בא אס

אזלינן אפי׳ זה, אל זה קרוב לא הרוב אחר בנפשות א״ה דשחואל הא אייתי מאי הכי אי המשבר, על יושבת לענין וה״ג פטור,
מפקחין א' מצאוהו פ״ה, יומא להביא, והו״ל ש׳ לחיי דחוששין הדליקה מפני אותו מצילין ח״ח ודאי, ימות ואחרינן בת״ר בגוסס

ריאה נקב אס ס״ד וכי פטור, טרפה ההורג פשיט דין הלח עדוחס, ממרחק להביא הוצרכו לחה ועוד ש׳ גחיי דחוששין מרוצץ אפי׳
 שרוב אע״ג לחליו רפואה לעשות חחצלין גוסס על אפי׳ כונתס ודאי אלח ש׳, חיי משוס שבת נחלל שלא עליו דליקה בא ואח״כ שלו

 לה. הזיק ולא פעמים שבע שהפילה ואף עוברה בתחלח אף שהריחה עוברה על שבת דחחללין ומכ״ש מחו, לגסיסה שהגיעו

 מיירי 112 דף רבנו למ״ש ד קלג. שבת ג פליגי. חה״א נס׳ ולרמב״ן לה״ג, ריצ״ג נין פלוגתא כאן דאין ומ׳ ער״אש. ריצנ״ג ב
 ס״נ מפני כדרכו הכל עושין סמנים אינדר אי החילה לאחר אכל חלין, אין ודאי דאו׳ מ׳ לעשוח צריך הוי ואי שחלו, קודס גס הכא
 קודם סמנים אינדר ואי סי״נ( שכ״ח נערח״א עושין נשנוי דאפשר כל ס׳ דאיכא המילה לאחר גס לעיל שהנאתי הר״ן למ״ש אנל

 חזה פחות מעכב, עטרה היקף רונ או גונה רוג המכסה ה כרננו. שהש״ע שם וכתנתי למחר. ומלין שנוי ע״י עושין אין מ׳
 עושין ו הוא. מלתא חדא דכולה ידו סלק שלא זמן כל התירו נחי ונשבת שס( )גח׳ ואנוהו אלי זה משוס להסיר צריך ואפ״ה א״ח,

הפריעה מעור המעכבים ציצין על קאי שנית דשוב ע״א יבמות תום׳ כ״כ ז ידיו. סלק כשלא חוזר צשא״ח על חפי׳ מילה צרכי כל

 דהמול
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 הערלה לגלות כולו הילקוט לחתוך וצריך העטרה, ובתוכה ילקוט כטו שהערלה א ילקוט מל׳ מד,לקטין פי׳ הטילה, את טהלקטין
 הטעכבין. ציצין גשתייר אם המצוד. עשה שלא ש׳ שחלל לפי כרת, ח׳ הלקט לא אם ת״ש טל, לא כאלו כולו חתכו לא ואם

סי׳ מספקת, לא ליה ואמרי ב״הש דאתי כגון אר״א אלא פ״דט, עבדיתו נטי אתון דטצוה פלגא עבדא אנא ליטא ר"פ מתקיף
דאשכח איסתפק ולא ועבר מספיקנא, להו ואמר חבורה! מ' חייב אתה כהלכתה תגטר שלא וכיון יום, בעוד הטילה לגטור תוכל לא

 ביום בו כשאין דתימר הדא אבהו ר׳ כרת, וענוש טל, לא כאלו פרע ולא טל ג בירוש' אתמר והכי ב כ' וענוש עביר דחבורה
לא א״ר ה הערל ובם׳ ד. חושש ואינו ממרק למרק כדי ביום עוד יש אם אבל הפריעה, ולעשות כולו לגמור פי׳ למרק, כדי

טה מ', לתחלת טילה סוף לאקושי שנית שוב דלטא בגט׳ דגרסי מרבותא ואיכא שנית, אב״י טול שוב שג׳ לא״א פריעה נתנה
 וגס פריעה לא״א נתנה הדין. ולפרוקא ר״הע. החופה בשר הטא״הט ציצין הן אלו כדתנן ט׳ סוף אף מעכבת מילה תחלת

 כדברי הט׳ לציצין וא׳ למילה א׳ לפריעה, וא׳ לט׳ א׳ מילות לב׳ מכאן ימול המול ז בירושלמי וכן ו משמע הכין במדרשים
 אפי׳ הלכות ב׳ כ׳ לפריעה. וא׳ למילה א׳ מילות לשתי מכאן לטולות דמים מחתן נ״ל ב״א! כל׳ תורה דברה דאמר ולר״יש ד״ע,

ח ס״ט אף ד״ש ט׳ תחלת טה לת״ט/ ט׳ סוף מקיש שנית, אב״י מול שוב שג־ שבת דוחה ט״ט לא״א פריעה נתנה לא לט״ד

* י אשכול נחל

 חדשים בתום׳ וראיתי בשבת. ומאירי ורמנ״ן הר״אש ותום׳ שס רשב״א וכ״כ הערלה מעור המעכבים ציצין ע״ב יליף ימול דהמול
 פרע ולא מל כ׳ ע״ב קל״ז דבשבת מעכבין ס״ל תום׳ דסתס דמוכת ג״ל אבל מעכבי, לא הפריעה עור ציצי בתום׳ הלבן לר״י שב׳

 המעכב דבכלל להו ברירא ר״הע, את הסופה בשר המא״המ ציצין הן אלו ברישא אמר כבר למחני צריך מה תימה ל״מ, כאלו
 נשאר אס המעכבין ציצין אי׳ רס״ד בש״ע אך במשמע. נמי פריעה ב״ע ימול דבכלל תי״ט כמ״ש ר״הע הסופה הפריעה עור גס
אבל כסופה, בשר הערלה מעור נשאר אם להדי׳ כ׳ והרמב״ס הרך, קרוס מיני׳ לעיל קרי דפריעה הערלה, עור משמע העור, מן

ויפרע, יסזור אס ופרש ר״הע הסופין מפריעה ציצין והניס בשבת מל אם לדון וים סמ״ג. וכן הרך קרוס לעיל קרא הפריעה
 ואפשר ימול, ובשמיני מ״ע קייס לא מעכבין דס״ל לתום׳ סחר. אינו ואס ס׳, סייב סוזר ואי מעכבי דלא משמע וסמ״ג לרמב״ס

אמרינו ולדידי׳ פעור בסבורה דמקלקל כר״י ס״ל הלא לתקן דא״צ לרמב״ס לסוש דאי ומתקן, סחר דודאי ונ׳ עשג״א, א״דא דעביד
סלל דמעכב פ׳ להנך מתקן לא אס לאפוקי מחקן, כסן ואין נמול כבר ובנד״ד גברא, דמתקן לולי מקלקל נמי דמילה ק״ו בסבת

 משום ואיכא המצוה מן נסשב זה גס הערלה שכרת דמה ליתא מקלקל, מכס פטור ממילא כדין מל לס אס ול״ל כדין, שלא סבת
 שא״ח ציצין על אפי׳ העטור דעת עוד לצרף ויש וסייב. אצלו נדסות רשות ת׳ נתנה דלא אלא נ״ב סי׳ שג״א כהוכיס גברא תקוני
 דא״דא שכתבתי ומה ומתקנן. סחר ודאי לכן הפריעה ציצי על א״ס הלבן ור״י הרמב״ס שלדעת כ״כ ברירא דלא ועוד סחר.
 כרת ליסייב דא״א הכונה פ״דמ, עבידתון נמי אתן דחצוה פלגא עבדא אנא ע״ב דקל״ד מהא להקשות אין מתקנן לא אי עביד

 וכי דיליה גרחא ע״י דאו' ש׳ לסלול גרס וא״ת שב ע״י אלא במעשה ש׳ סלול כאן אין באמצע ידו שסלק ומה ברשות שהחסיל כיון
 מעשה אסצי לדסות ש׳ נתנה דלא כרת, ליסייב שאין אע״ג א״דא נעשה ודאי גומר לא אי אבל ש׳, סלול ליכא אסר או הוא גומר
 כרת להכי זו בשעה לדסות ש׳ נחנה ולא החסיל ברשות לא דמתסלה פרש״י ב נרתיק. פי׳ י״ו א׳ שמואל א נ״ט. סי׳ שג״א וכ״כ

 ומה״ת מקרי, שוגג שסלל אך ש'׳ לסלל כונתו הי׳ ולא מספיקנא דאמר כיון וקשה למיתה. התראה קבל דלא ליכא מיתה אבל איכא
 סזקת ליכא החס לומר ואין כרת? ולא ס׳ דסייב לבעול יכולני ואתר לוסתה סמוך בועל י״ס דשבועות להא דומה הרי כרת לסייבו
 ברמב״ס ומצאתי שוגג? והוא בטעות הי׳ א״כ נשבח, לגמור שיוכל שסבר כיון מ״מ דשבת, א׳ אתסזק והכא דרבנן דוסתות אסור

 לא נמי ס׳ אפי׳ התרו לא דאלו בספק, נכנס והוא לגמור יוכל לא ואמרו אותו שהתרו כיון סטאת שסייב שכ׳ כדברי דסגגות פ״ב
 ופ׳ הפריעה עושה ד ספדר״א. ג כרת. ענוש אסור דעביד הרמב״ס פי׳ כרת, ענוש אתמר שבגת׳ אך אונם, דהוי מסייב

 מ״ש ולפ״ז כרת, ס׳ ואינו פ״דמ עבדיחו נמי אתן דמצוה פלגא עביד אנא דאחר סושש אינו והראשון נפרוע יוכל שאסר המפרש
 כשאין בשבת פרע ולא מל אס קאי, אמוהל אלא פשיטא, זה הוא ערל דאכחי משמיענו לא מל, לא כאלו פרע ולא מל במשנה

 הס קת״ל מאי מל לא כאלו ול״פ מל אמתני׳ תוס׳ קושי׳ בזה ומיושב שבת, דסלל כ׳ סייב לפרוע שיודע אסר אין או לפרוע שהות
 חוס׳ קושי׳ מישב והחי״ט כרת. ס׳ המוהל לפרוע שהות כשאין הברייתא דין קמ״ל דמתני׳ מעכב? עטרה רוב הסופה חני כבר

 יהושע עד וכן נפרע שלא אך נמול נקרא שא״א כמו לא הפריעה אבל ערל עושהו הסופה בשר דוקא לא״א מילה פריעת ל״ג למ״ד
 צ׳ דהו״א הלום ואינו מעכבין. ציצין אפי׳ תני דכבר עליו תמה )והרמ״ז הוא ערל הלכה דנתסדשה כיון קמ״ל פריעה, נטלה שלא

 ב׳( הלכה )ע׳ לא״א פריעה נתנה דס״ל לירוש׳ אבל מעכבין( פריעה ציצי אס מסופקי׳ ע״ב ע״א יבמות וחוס׳ הפריעה ולא ערלה
 מפרש להכי מל, כא״ל ול״פ מל בהך מקמ״ל והק״ל פרע לא אס יוצא שאינו חנא בהדי׳ א״כ מסיק נמי בבלי ביבמות ר״ס לג׳ וכן

 ש׳ דאמר הא ביבמות מהרש״ל למ״ש תברא ומזה נירוש׳. לה כדמוקי שהות כשאין כרת שס׳ קאי דאאומן מל לא כאלו מתני׳
 כלל מלוה ליכא דבערלה כ׳, סייב פרע ולא מל אבל ופרע, שמל אחר המעכבים ציצין שהניס היינו דת׳ פלגא עביד אנא ע״ב קל״ג
 פריעה משוב ילפינן לגרסחנו עחוס׳. ע״א יבמות ה אסר. דליעבד ביום שהות כשיש א״ס פרע ולא מל דלירושלמי סזינן וחנן

 לא״א נתנה דכבר לפריעה ולא לאקושי שנית משוב יליך לר״ח אבל לת״מ, מ׳ סוף לאקושי ילפינן ומשנית לא״א ולא ליהושע שנתנה
 אבל הפריטה עור נתמעך שכבר חתוך אלא צריך הי׳ שלא ע׳ בשר אח נ״נ באברהם במ׳ אתמר מכללא ו ב״ע. ימול בכלל והיא

 דנצטוה, נ׳ לרבנו אבל כ״הח, קייס שהרי עשה מעצמו אברהם עצמן דסקו יבמוח וחוס׳ לפרוע, שהוצרך ב״ע את כ׳ בישמעאל
 נ' דלאברהס מקרא ודרש פ״ח, ויבמות פי״ט שבת ז נאחר. סבורה ולעשות להחמיר דמנ״ל ישמעאל לפרוע הו״ל לא דאלת״ה
 מפריעה, מידי אתמר ולא מא״המ ציצין והיינו מעכב מ׳ סוך אך ביבמות נוססנו ח בזה. הארכתי 93 דך 1א ובברית פריעה.

 שעושה כיון דאור׳ מ׳ ליכא בפריעה כ׳ שבת תורת ובס׳ ד״ש. שפריעה מזה דלמדנו שאלתות וכ״כ לח׳. היקש דאין נלמד ג״ז ומ״מ
האיך ועוד ש/ שדוחה קרא דצריך ושאלתוח ה״ג ממ״ש הוא וטעות צ״ד. שבת ניד שער לנטילת ומדמה נעלי ולא ניד הסבורה

 מדמה 16 ח״כ
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 ב ד״ת בתרומה אוכל משוך אר״ה .א שבת שדוחה הלכה היתה וכך היא הלט״ט ליהושע דנתנה כיון לכך צריכין אנו ואין .ד״ש

 לתקנו אסור העטרה וכסוזה חזרה ביום ובו העטרה ונתגלה כראוי בשבת טל אי לפיכך כערל. שנראה ט׳ עליו גזרו ומדבריהם
 ג במדרש כדאי׳ העטרה המכסה הרך קרום בצפורן פי׳ פורעין בסכין, העטרה המכסה הערלה כל חותכין פי׳ מוהלין — ביום. בו

 סכנתא טייץ דלא אומן ד ואר״פ כבחול. בשבת הדם את ומוצצין בהבדלה, בהם ולהסתכל עוף ומליקת פריעה לעשות צפרנים
 ראוי דבי״ט ושמן, יין וטורפין כמון לה שוחקין ביו״ט ת״ר ונותן. בשניו לועז מע״ש כטון שחק לא אם אותו. ומעבירין היא

 שפכה, כרות לידי ואתי מיני׳ גירדא מדבק דלטא אבראי, לסטריה להיפכיה דינוקא חלוק האי אם לי אמרה אביי אמר לקדרה.
 במכה עצמן ומדביקין חוטין טמנו יוצאין לפעמים לבשר סמוך הוא שאם לחוץ הערלה על שנותן החלוק שבשפת האימרא יהפך פי׳

 חוץ נותן א׳ ושמואל ה בשבת המכה ע״ג ליתן ושטן חמין מונעין אין א״ר הגיד. ראש החוט יקרע החלוק להפשיט וכשבא
 תוך שרי לבדו שמן אבל ושטן חטין במערב אלא שמואל אסר ולא כותי/ דתני' כשמואל והלכה המכה לתוך ויורד ושותת לטכה
 ע״ג ליתן מוך ע״ג ושטן חטין נותנין אין דשכיח. במקום שרי ורד שטן ואף השמן, את הוא סך בטתניו החושש ו כדתנן המכה

 גטי לא אבל בשבת, טכה ע״ג יבש וטוך יבש ספוג נותנין ת״ר בשבת. מכה ע״ג שהוא מוך ע״ג ולא סחיטה, טשום בשבת מכה
 נותנין שנתרפאת מכה רי״א ח ובירוש׳ ז. המכה על להגן אלא אינו חדש מוך אבל המכה, מרפאין דאלו ישן מוך ולא יבש

 טע״ג שפרשה רטיה ת״ר לרפואה. שהם גפנים מעלי חוץ בשבת, מכה ע״ג עלה נותנין וכן כמשטרה, אלא שאינה רטיה עליה
 אסור כולה פרשה אם כלומר ד״לט, למעלה הוחלקה למעלה דוחה למטה הוחלקה א׳ יהודה ר׳ אותה, מחוירין ט בשבת מכה

 ואם ממרח! שהוא מפני עצמה רטי׳ יקנח לא אבל פ״הט, ומקנח ט״ר ומגלה וחוזר המכה, פי ומקנח רטי׳ מקצת ומגלה להחזיר,
 האילים מן השערות שגזזו שאחר המשכן מלאכות מל״ט א׳ שהיא ממחק משום וחייב שברטי׳ גומות שמחליק פי' ח', חייב טרח
 ע״ג אבל כלי, ע״ג כשפרשה להחזיר דשרי ל״ש חסדא א״ר י. העור פני שהוחלק עד מטחקן והיו קטנות שערות נשארו עדיין
 ובקרקע שרי כלי ע״ג הלכך כת״ק, עובדא עבד בתראה אשי דרב כר״י הלכתא לית הגר״יצ כ׳ יהודה, כר׳ הלכה אר״י אסור, קרקע

 ולר״י להחזיר׳ שרי נטי עג״ק לרבנן אלא אסרי, נטי רבנן דעג״ק דר״ח הא ס״ל דלא נטי נשמע אשי דרב מעובדא וא״ד אסור.
כלל. מחור ולא יא אסור עג״כ אפי׳

 אר״י יד לכל ולא כ/ וענוש ד״ש אנדרוגינוס אומר יהודה ר׳ אנדרוגינוס, ולא יג ספק ולא ד״ש ודאי ע׳ יב ערלתו ח״ר קיךן^
 נקבה ואם הוכר ת״ל אשה בערך יהא יכול ואנדרוג׳, טומטום ולא הזכר דב׳ בערכין מעריך דאינו ד״י דמודה זכר דאנדרוג׳

טז, מהול נולד ולא ד״ש ודאי ערלתו טו הגאון כט״ש כר״י הלכתא ולית וכר, כל דב׳ מרבהו במילה אבל ו/ נקבה ודאי זכר
שבש״א

אשכול נחל

 ס״ס 72 חולב ס׳ כתובות כד׳ יד כלאחר מקרי לא ביד שדרכה וכיון ביד שדרכה לפריעה ביד ולא בכלי שדרכו שער נעילת מדמה
מחקן המוהל ועוד בכך, דדרכו כיון בפה, שנעשית אף דאור׳ מ׳ דהוי קל״ג אמרינן ומציצה בכך, דרך שאין כיון פעור, בפה אבל

וכה״ג בכלל שהפריעה ימול השמיני וביום לחשה הקב״ה פרש כך ר״ל א כלי. נעשה האצבע הפריעה, לקרוע ומשפעה האצבע
 וכסתה כהוגן שנמול אחרי ערלתו נמשכה אי ע״ב יבמות ב ע״ב. כ״ח סועה עתוס׳ בהלמ״ת ניתן הקרא שפרש עובא אשכחן

איברים כל קחשיב שהמדרש בפה להיות צריכה המציצה שאין ראי׳ מביא חיות מהר״ץ ובתשו׳ ל״ה עוב שוחר ת׳ ג העערה.
חהלה שפתי תבענה פי, ידבר ה׳ תהלח בפי: אומר המדרש הם רוח דברי ובמח״כ למציצה. פה חשיב ולא מצות בהם שעושין

 מצה, מ״הח, אכילה מצות וכל דרבנן, והתפלות הברכות וכל קדוש, התורה, בר׳ בר״המז, בפה, שעושה ממצות גדול מספר כולל בזה
 בפי, ה׳ תהלת בפי סתם אמר ע״כ לספרם ונלאה בפה תלויס לאוין משס״ה חלק וגס כוללם לפרעם שקשה ומשוס שבוי״ע סוכה,

 מצוה היתה אי ואפי׳ נאה, ס׳ ולהסיר מצוה תשמיש אלא חצוה אינה גופא מציצה מציצה, עושה אני בפה אמר לא למה יקשה ואיך
 המזלזל הקיי״לן בהעברה סגי וכי א׳ חכס נתקשה קל״ג, שבת ד סוף. לדבר דאין לחשוב, יוכל לא בפה דפרעיס ל״ק נמי ממש
 כיון ואפשר (22 דף וח״א תס״ח ופר״ח מלקין והאיך נדוי האיך וער״ן נ״ד )פסחיס מנדין מנהג על ואפי׳ פ״ה, עדיות נדוי, בד״ס

 מוץ ומתיר ס׳ שחיקת ג׳ משוס אסור ושמואל איירי דעלמא במכה קל״ד ה אקילי. מכות סוף כד׳ קצה ש״א נפשו ודס בפה דמציצה
 וער״אש להפך פי׳ רש״י ז נ״ג. שבת ע׳ בשמן סכין בחול שגס לרפואה מוכח דלא העעס קי״א, שבת ו לרפואה. נ׳ שלא למכה
 שחיקתם׳ משוס תוס׳ וכ׳ רבנן ל״ג דל״ם דחלתא מחזירין מדעת שלא שנפלה פרש״י ק״ב ערובין ט ה״ב. פ״ו שבת ח דבר. פשר
 דס״ל מרש״י, ראי׳ אין אגל שרי. לכתחלה דאף כב״י ולא ש״ל כדעת דיעבד דוקא מרש״י משמע עלי׳, הוי דמאתמול כיון ליכא

 דיעבד, מחזירין שנפלה רעיה בברייתא פ׳ נהכי לכתחלה, ע״כ במדינה רעי׳ מחזירין אין מתני׳ א״כ הקרקע, מעל אף מחזירין לרבנן
 וברייתא אסור, בדיעבד ואפי׳ איירי מעג״ק מחזירין אין מתני׳ א״כ כלי, מע״ג אלא שרי ולא במדינה אסור לכ״ע מקרקע לר״הס אבל

 או צמר גוזז בשעור, חלוק וים י ולהחזירה. עג״כ להניחה מותר לכת׳ אפי׳ אלא דיעבד דוקא לאו פרשה וי״ל מעג״כ, דמחזירין
 פעמים ב׳ או לאצבע, גודל שבין ריוח כל שעור כפול, סיע כרוחב שארכו חוע לעוות כדי כשהוא חייב מתה או חיה מבהמה שער

 אלא התיר לא שר״יה יא דשנח• וי״א פ״ע רמב״ס קמיע לעשות כדי שעור העור מחליק אבל לאצבע, אמה בין ריוח כשעור
 כ׳ שלא ערובין ופ״י דשבת בפי״ט ברי״ף שגרסתו תראה ומרבנו הראב״ד. עג״ק המקיל דעת מכה. ע״ג היא ועדיין בהוחלקה

 ב״הש, נולד יג אמר• ולא זה של מ׳ ערלתו קל״ד, שבת יב נזדמן. משובש נוסח בערובין ולר״אש נכונה, היא עג״ק, שהתיר שס
 למעט צריך לקולא סדא 0"3׳יי*1 'ח 'ובס ^׳מהו דלונו 'וגראנד לע יאוי רונגי 'וכ ׳׳ס על יחלל מה״ת תמהו וחום׳

 דחורה כיו עוד ואפשר ק״י. כר״ופ כמ״ש חובל א׳ אתחזק ושבת אסור, דמ״הת רמב״ס חודה אסורא אתחזק וליתא ב"הש,
 הודיענו, י1ט קל״ו.יד •חאיו לאסויא 'דאהדיי כית מיוב נר אלא בקרבן דמכפר שוגג אינו המל בשבח, למול הס׳ אסרה בהדי׳

ס׳ טז ע״ב. קל״ו די״י י'טנגמ מ״י מדפרש אומספר ויי"ח מיבמות ראי׳ והביא יהוד׳ כר׳ פסק רס״ה עור הובא דר״י כיון

 שמא



123 וגרים. חורה, יורדת, מידה, הרכות האשכול, ספד

 נחלקו ע״ט ד״ב, ממנו להטיף שצריך נחלקו לא ארשב״א ד״ב. להטיף א״צ ובה״א א ברית דם טמנו להטיף צריך שבש״א
 א״צ לב״ה דאטר דברייתא כת״ק הלכה אמר רב א״צ. ובה״א ד״ב ממנו להטיף צריך שבש״א ב מהול כשהוא שנתגייר גר על

 קיי״לן בהא ושמואל רב דפליגי אע״ג הגר״יצ כ׳ להטיף. צריך נמי דלב״ה כרשב״א, הלכה א׳ ושמואל מהול, טנולד ד״ב להטיף
 ג רבה ואמר כבושה, ערלה ודאי רי״א כבושה, לערלה חיישינן א׳ רבה מהול נולד שם דאתטר יוסף ור׳ רבה דאינון כבתראי

 מחללין בש״א ש׳, עליו לחלל עט״נ ד״ב, ממנו להטיף שצריך מהול נולד על וב״ה ב״ש ל״נ א׳ הקפר ר״א דתני׳ אטינא טנא
 ואמר יוסף ר' דאפלג ואף ש׳, עליו א״ט אבל בחול ד״ב להטיף וצריך כבושה לערלה חיישינן קיי״לן כרבה הלכך א״ט, ןבה״א

 ו ובירוש׳ ה לי׳ מסייע ברייתא כרבה דפסק טעמי׳ עקר לן וחזי ד ומחצה ענין משדה בר כרבה הלכה ור״י רבה קיי״לן טחללין
 על וב״ה ב״ש ל״נ רש״בא תני ד״ב, ממנו להטיף צריך נתגייר שלא עד והטל מהול והנולד ז המשוך דגרסינן הכין הלכתא אתמר נטי

 ובה״א ד״ב מטנו להטיף צריך שבש״א מהול כשהוא שנתגייר גר על עמ״ג כבושה, ערלה שהיא מפני להטד״ב שצריך מהול נולד
 בשבת מהול נולד על נחלקו מה על ד״ב להטיף שצריך זה ועל זה על וב״ה ב״ש ל״נ א׳ הקפר ר״א של בנו אליעזר ר׳ א״צ

 נולד נקטינן והכי ח התלמיד כדברי הלכה הושעי׳ ר׳ בשם א׳ נחמן בר יצחק ר׳ א״צ, ובה"א ד״ב בשבת להטיף צריך בש״א
 משום טעמא וחזינא להטיף א״צ מהול בגר ט שאומר טי ויש הגר״יצ וכ״פ ואד״ש ד״ב מטיפין מהול כשהוא שנתגייר וגר מהול

 דתני' מטיפין ס״ל נטי דבבלי חוינן ואנן י עלי׳ דפליג מאן אדכר ולא בגר מטיפין אין לב״ה דאטר רשב״א תני׳ דבבבלי
 להתגייר שבא מהול מערבי גרע וכי יוסי, לר׳ אותו טטבילין אין למה ד״ב מטנו להטיף א״צ מהול גר אמרת ואי . . יא בהחולץ

 ד״ב, הטפת צריך מהול גר נטי דלבבלי ידיענן ממילא יוסי כר׳ דקיי״לן וכיון ד״ב הטפת בעינן יוסי לר׳ ודאי אלא בטבילה, דדי
 אמר ולהכי כבושה, לערלה דחיישינן צריך מהול נולד אבל בגרותו, להטיף א״צ דנמול כיון בגיותו שנטול גר ולומר לחלק ואין

 מעוטא מהול דנולד הוא טלתא לאו ד״ב, הטפת וצריך מהול נולד אלא אדם בידי נמול שלא דחיישינן אותו טטבילין אין יוסי ר׳
 נולד קטן כרב פסק יב ור״א הלכות וב׳ .ד״ב הטפת צריך מהול ערבי אפי׳ לר״י ס״ל ודאי אלא להא, דחש מאן ולית דטעוטא

 טטיפין מהול נולד קטן כהגר״יצ כ׳ יהודה ר' הרב אבל להטיף, צריך בגיותו מהול כשהוא שנתגייר וגר ד״ב, להטיף א״צ מהול
 למבדק וצריכין בנחת מיהו אלא טחול מנולד להטיף רבותא אסכיטו יג בטסכתא קמאי לרבנן רה״ג שדר שבת. וא״ד ד״ב מטנו
 ורואין כבושה ערלה לו נראה אא״כ ד״ב הטפת על מברכין ואין לי׳ לעייק דלא בפרזלא ולא יד עינים ומראות בידים יפה יפה

 הלכות ב׳ כ׳ ח׳. ליום חוששין ואין ס׳ לידי יבא שלא הרבה לו ממתינים ערלה לו נראית לא ואם אותו, מלין האיך ומהרין
 ועד ד״ב, מטנו להטיף בעי בארמיותיה דאטהל אע״ג וגר לטהל, והדר הטילה על ונבריך טו ערוה נכסי ועבד גר דטהיל מאן

 שמודיעין כדרך כלומר מעיקרא, לי׳ דאמרי היכא כי לי׳ ואמרו טז תלתא בהדי למטבל צריך טביל וכד לי׳, מטבלינן לא דטתפח
 לי' ושקיל יח טטוייה לי׳ וגייזי טבילה, בשעת אותו מודיעין כך יז בהחולץ שם כדאי׳ וחמורות קלות מצות לגייר כשבא אותו

מאזנו להטיף א״צ כ סרים גר הגאון וכ׳ יט, הטבילה על מברך סליק וכד טביל, כד לטחזיה וצריכי ודכרעיה, דידיה טופרא
ויכנס

אשכול נחל

 ר' נוסחנו ג ערלה. ס׳ דליכא מהול ערבי כגון ב א״ד. שבת אבל א העטרה. על בחוזק מדובקת פי׳ כבושה ערלה שמא
 רי״ף על תמה הר״אש ה קמ״ג. ב״ב ד הוא. דס׳ כ׳ ערלה על שאמ״ש ראי׳ שהביא רנה הגאוני׳ שנ׳ העיד ורשב״א יוסף,

 יהודה ר׳ אפי׳ במ״הר, כתלמיד א״ה הכא ועד ואילך, מא"ור אלא כבתראי הלכה דאין אינון, דבתראי רב נגד ור״י כרבה הלכה מ״ש
 דמסייע הקפר דר״א דברייתא טעמי׳ דעקר לישב בא ורבנו רב. לגבי כ״ש תלמידיו, שהיו ור״י רבה לגבי כותי׳ הלכה דרב תלמיד
 ופליט וקמאי רב דקאמר מאי דידעו ר״ל בתראי, ור״י דרבה ומ״ש ורשב״א, דת״ק ברייתא אלא לפניו הי׳ ולא ידעה לא ורב לרבה,
 הקפר ר״א של בנו ר״א כדברי ח העטרה. כסתה ושוב ערלתו שצמחה ז פ״ח. ויבמות פי״ט שבת ו ברייתא. האי מ׳ עליהו
 לך בילקוט תמצאהו אבל שמשובש, שלפנינו בירוש׳ תמצא לא וכו׳ הקפר ל״א של בן ר״א רבנו שהביא והנוסח רש״בא תלמיד שהוא

 רשב״א על שקאי משה ופני קה״ע ופרשו כתלמיד הלכה אמר הושעי׳ ר׳ מתחיל רשב״א תני שהביא שאחר חסר שלנו ובירוש׳ לך,
 יהודה ר׳ שהוא חשבו בברייתא מפורש לא מגר להטיף צריך שאמר ת״ק שהוא שרבו וכיון להטיף א״צ בגר שאמר התלמיד והוא

 ת״ק אלא באנדרוגינוס שס חולק יהודה שר׳ יהודה ר׳ נאו ברייתא דהאי דת״ק וליתא ברייתא, אותו בתוך קל״ה בבבלי הנזכר
 בגר אף אמר הקפר ר״א בן ר״א מוסיף ובירוש׳ בגר, אלא ול״פ מהול בנולד מטיפין לב״ה אף ואמר פליג ורשב״א הוא, סתחא

 בגר שאף רשב״א תלמיד שהוא כמותו הלכה הושעי׳ ר׳ אמר וע״ז בשבת מ׳ נולד מלין אס אלא פליגי ולא להטיף צריך לב״ה ס״ל
 להטיף, שצריך כ׳ ור״הס להטיף, צריך אין לב״ה בגר א״כ כרשב״א הלכה הושעי׳ ר׳ פסק לדבריהם דאלו צל״כ וע״כ מטיפין.
 אושעי׳ ר׳ הוא הושעי׳ ר׳ שזה וקרוב ד״ש, ואינו להטיף צריך בכולן א״כ רא״הק בן כר״א הלכה אמר הושעי׳ שר׳ ניחא ולדברינו

 פסקו דלא מה נמי ומיושב רב נגד ומכ״ש ה״ג שבת מהל׳ פי״ח כ״מ כמ״ש ר״יו לגבי אפי׳ כותי׳ והלכתא יוחנן דר׳ רבי׳ דבבלי
 יבמות יא מטיפין. לב״ה אף אמר רא״הק בן שר״א דירוש׳ ברייתא הזכיר הלא י ונתוס׳. בש״ג הובא ל״ח ט כרג. הפוסקי׳

 הוא. מהול ערבי דלמא אותו מטבילין אין אומר יוסי ר׳ ר״י דברי בכך ומה אותו מטבילין טבלתי ולא מלתי ואמר בא מ״ו
 בריח. דס מטיפין כיצד 47 דף א׳ בברית ועימ״ש לחתוך שיכול ערלה בו יש שמא יד במתיבתא. צ״ל יג וירא. שאלתות יב
 ע״ה ומג״א רס״ה פרישה ע׳ במצוה דעוסק הטעם בצרוף לביאה ראוי באינו ערוה מקרי דלא לכסות א״צ בקטן כ״ה, ברכות טו

 הטעם אפשר שערו, מגלחין יח שס. יז מ״ו. יבמות טז ברכה. בשעת קטן ערלת לתפוס שמותר אחרוני׳ והשיגוהו ח׳ ס״ק
 שצריך גלום גבי בהעלותך פ׳ בחומש רש״י הביא הש״ך אבל זב״ז, הדבוקות שערות דוקא לפ״ז חציצה משום צפרניס בחתיכת כמו
שלו. עטרה נכרת כ הוא. נכרי עדיין ט׳ קודם יט שערו. מקצת דמשמע למ״כ ממזייה הלשון אבל כמצורע׳ שערו כל לגוז

 כריתות 16* ...



וגרים. חולה, יולדת, מילה, הלכות האשכול, ספר
 מה לכם, יהי׳ כגר ככם מקרא א כ׳ מחוסרי בס׳ נ״ל וטבילה, מילה צריך גר ודאמרינן כאשה. בטבילה ש׳ כנפי תחוז וימס

 ג קו שיבא ואמרו דמים, והרצאת טבילה בטילה אלא ימסו לא גרים אף ב דמים והרצאת טבילה בטילה לברית נכנסו אבותיכם
 ניחח ריח אשה ועשה גר אתכם יגור כי מדב׳ אבל יהי/ בגר ככם אטר וקרא מבהמה אבותינו קרבן הי׳ בט״ת כלומר עליו, להקל

 ^וט״ש ד. לדורותיכם דב׳ גרים מקבלין נמי קרבן דליכא והאידנא עוף. עולת אומר הוי העור, אף לה׳ שכולו דבר איוה לה׳
 קלות מ׳ מקצת אותו מודיעין להתגייר הבא גר ה דאטרינן היינו מעיקרא ליה דאטרי היכא כי ליה אטרינן טבילה בשעת בהלכות
 מטבילין נתרפא אותו, ומלין חוזרין הטא״הט ציצין בו נשתיירו מיד אותו מלין קבל ר, ושכרן ש״ט ענשין אותו ומודיעין וחמורות

 נשים אשה וחמורות, קלות מצות מקצת שנית אותו מודיעין טבילה ובשעת ז בשוי״ט ולא בלילה ולא וכיום ג׳ בפני מיד אותו
מושיבות

אשכול נחל

 הדס חצי משה ויקח טבילה ושלמיס, עולות העלו אננ״י; וישלח למיס הרצאת הי״מ, העס כל היו מוליס כי ב ט׳. כריתות א
אבל קרבן, צריך שגר בגח׳ מ״ש והיינו המזבח, על לס זריקת פרש״י ד׳ הרצאת נח׳. טבילה, בלא הזאה ואין העס על והרק
ובפ׳ יהונתן ובת׳ ו׳ ויקרא ברבה וכן ס גופ על הזאה והיינו בקרא כמפרש מחש העס על הדס חצי גס זרק שמשה אמת ררח

ממה טבילה ללמדנו כדבריהם ונ' .עמא על לכפרא מדבחא על זרק העס על ויזרק שפי׳ כאונקלס ולא המפרשים, בשם אברבנאל
טמא על ש״ח ת״וא דלכחה טבילה בלא זו הזאה מצינו הלא ,במזבח אלא הזאה הי׳ לא ואי ט׳, בלא הזאה דאין הזאה שהצריכו

 משלחין וט״ש ערל קרבנות שאר אבל לאכילה ראוי שאינו משוס שיטבל עד פסח ע׳ שוחטין אין למ״ד אפי׳ טבל דלא אע״ג שרץ
 הזאת אלא החם הוי לא אי וא״כ עליהם, רורקין פ׳ עושין ט״מ וצבור כ״ב, זבחים פליגי, מת ובטמא ס״ב, פסחים קרבנוחיהן,

 בזה ומדוקדק פרה. ס׳ בר״ש וכן הי׳ גופם על להזאה נראה נחי ח״ו יבמות וחתוס׳ טבילה. בלא הזאה אין אחר איך מזבח
 להזאה ילעינן דחזה העם על חויזרק ראי׳ מביא לטבילה אבל עולות, ויפלו מקרא הגר, קרבן היינו דמים, הרצאת שם שלמדנו מה
 ורמב״ם וסמ״ג בגח׳ חצינו ולא הגוף על דם הזאת נחי ליבעי בזשב״המק גר א״כ קשי׳ ואי טבילה. בלא ה׳ ואין הי׳ גופן על

 בקן אפי׳ די דגר שם כריתות דאחרינן וכל חכל תורה לחתן דורות גירי הושוו לא והזאה קרבן לענין וקרבן? טבילה חילה אלא
 על משה שזרק חה והעקר חעכבין. שאין הקרבנוח לענין ולא הקשחיו לכס שס אי׳ ועוד במזבח; אפיי הזאה ליכא ובזה עוף
 העס על ויזרק יתרו מכילתא כדאי׳ כן עשה מעצמו אלא ש׳, כנפי ח׳ ליכנס חנוך שהס וקרבן, טבילה חילה מעין הי׳ לא גופן
 וקרבן בו ל״י ערל כל להדי׳ השם ציה וקרבן חילה תדע המצות. כל עליכס וקבלו בואו חחר וענוביס קשורים אתם הרי להם אחר

 האיך קשה .קב״ה שצוה מקום בשום חצינו לא גרים על הזאה אבל בסמוך, אפרש נחי וטבילה אשה, ועשה כגר ככס מפרש
 טבילה ומנ״ל להזות, רצה שחשה חשוס אלא טבלו גירות משוס לאו דלחא בל״ט, שא״ה כיון טבלו דודאי חשוס טבילה שצריך מדייק

 לנקיות דלמא מדחי מ״ו ביבמות עליו והקשו וכבסו, וקדשתס הקב״ה דצוה חח״ת טבילה יליף שהרחב״ס ונ׳ הזאה? שא״צ כיון
 דמדחי דיבמות ש״ס לומר ונוכל חיקדשתס, אלא בל״ט, הזאה דאין מהא יליף דלא יתרו חחכילחא כן העתיק הרחב״ם ונ׳ ? בעלמא

 צוה לטבילה וקדשחס דההיא ברורה סברא שס, טבילה הי׳ דודאי השתא אבל בל״ט, שא״ה חויזרק דיליף מקמי מוקדשתס, ההיא
 וקשה חכ״ש, נכנסו במאי א״כ ומשני חנ״ל, באמהות טבילה ביבמות פריך הכי דבחר ועי״ל במכילתא. חיני׳ ילפינן ושפיר הקב״ה

 מעכב אינו שקרבן חלדורותיכס בכריתות דיליף פשוט ול״נ חוס׳? מ״ש בכל זו לקושי׳ הגון ח׳ עלה ולא והזאה? הקרבן ע״י דלמא
 ח״ש ומוכח מעכב, לא שהקרבן כיון לברית נשיס נכנסו במאי ליכא, נחי טבילה אי קאחר שפיר ולהכי דם, הזאת כאן אין וא״כ

 הא מנ״ל באמהות טבילה יהושע לר׳ פריך דחה תוס׳ קושי' ועי״ל בל״ט. הזאה דאין להא א״צ וממילא לטבילה וקדשחס קב״ה
 על ולא חדבחא על וזרק תרגם והוא ור״י, ר״א חפי התורה תרגס אונקלס אחרינן ג׳ דבחגלה ונ׳ ט׳? בלא הזאה אין אחר כבר

 ודאי הוא שכן וכיון לברית, נכנסו במאי א״כ ומשני שפיר, ופריך שס הזאה הי׳ דלא בל״ט, דא״ה חהא לחידק ליכא א״כ העם
 ומכילתא ור״י דלר״א כיון בגר הזאה הביאו ולא מוקדשחס לטבילה ראי׳ ורחב״ס מכילתא הביאה ושפיר במכילתא, כד׳ לט׳ וקדשחס

 מצורעין זביץ בהם והיו לכולם הי׳ דהצווי ונ׳ ש״ז? לפולטת ויליף קרי טומאת ח׳ הטבילה הי׳ פ״ו שבח לח״ש קשה ועדיין ל״ל.
 דלשאר ואע״ג טמאה, זה זמן בתוך פולטת ש״ח ג״י ומדהזהיר טובלין, היו ברית הכנסת חשוס ש״ח לטהרן ט׳ מהני דלא ונדות

 לאו גר לת״ק ח׳ כריתות ד חובה. לקרבן הפחות עופות שני ג בשבח. חוס׳ כמ״ש הקפיד ש״ז ט׳ לברוח זו בט׳ די הי׳ טמאי׳
 מחוסר נקרא שלא אע״ג קדשים אוכל אין ומ״ח בחבורו הרחב״ס וכ״פ בקהל לחיעל לאכשורי קרבן מעייל קא וכי כפרה ממוסר

 ישראל בת נושא שהרי קרבן בנא גמור ישראל דהוי ס׳ ואין בקדשים(. דאוכל פ׳ )בפ״מ ישראל כשרי ככל להיות גמור גר שאינו כ/
 לראב״י וצ״ל בקדשים, שאסורים מלא״שב שנחנכרו נכר בן או ערל כישראל שהוא הכוונה אלא מקבלים שבז״הז מלדורוחיכס ומרבינן

 מותר שחרית א׳ פרדה הביא אס בגח׳ שמ״ש ואפשר דורשין, משמעות אלא חלוק אין כ׳, ממחוסרי לגר ומשיב אח״ק דפליג
 אסור כ׳ חחיסר נ״ח ועוד כולו, קרבנו להביא צריך לראב״י אבל לת״ק דוקא הרחב״ס( וכ״פ שני׳ להביא שצריך )אע״ג בקדשים
 מנעמי יליף בגח׳ ו מ״ז. יבחות ה לוקה. אינו עליו וטומאתו שייך דצא גר אבל בכרת, ולראב״ד לרמב״ס בלאו בקדשים
 באשר לב״ד נמסרו ד״ח אלקי, אלהיך ע״ז לנו אסור אלין, תליני באשר יחוד, אלך, תלך באשר ש׳, תחוס לנו אסור לרוח שאמרה
לומר ודוחק לישראל, גרים דקשין שיפרש יודיעו שלא ואפשר שכרן, חתן חנ״ל ענשן שחודיען ידעינן מזה לדקדק ויש אמות. חמותי
לחחחירין דאפי׳ מלאכות ל״ט הו״ל שבת; חמום לנו אסור נעתי מדברי כן שמוכח נ׳ ויותר סגולה, לי והייתם שאחר ממ״ת דלחדנו

מדברים אפי׳ מה״ש וכ״ד פכ״א רמב״ס כמ״ש שכר א״מ עדיין מלט״מ הנזהר חף באמת אך שחקה. וחעקר לאו אלא בת׳ אין
אפי׳ נעמי שאמרה וזה והאכלתיך, תתענג אז וגו׳ רגלך משבת תשוב אם דד״ק מקרא חז״ל ואסרו לשבות, צריך מלאכה שאין

 שכר, א״מ לבד נלט״ח הנזהר אבל שכר ומקבל תתענג אז רגלך חשבת חשיב אס עה״א זה, גס ומקיים ונזהר אסור, חול של הליכה
 ובלילה ב' בפני חהני בדיעבד ואי בי׳, כ׳ דמשפט מ״ו שס ז ש״מ. שכרן שמודיעין ידענו רגלך משבת חשוב אס על שרמזה ומחה

 פלוגחא



!25 וגרים. חורה, יולדת מילה, הלכות האשכול, ספר

 עליו מרכין ואין א בפניהם וטובלת וחמורות קלות מ׳ מקצת אותה ומודיעין בחוץ עומדין ת״ח וג׳ צוארה עד במים אותה מושיבות
 להכניסו, איטר הבן אבי הטילה, על אקב״ו אומר המל ב ת״ר — להפרישו. מדי יותר טאיימיןעליו אין כלומר עליו מדקדקין ואין

 אומר הגרים את הטל הברית. כורת ומסיים וכר ידיד קדש אשר אומר והמברך וכו׳ לברית שהכנסתו כשם עונים שם והעומדים
 אומר והמברך ע״הט, אומר עבדים המל הברית, כורת בא״י עד ד״ב ולהטיף הגדיש לטול אקב״ו אומר אחריה והמברך ג הטילה על

כ״הב. בא״י עד ד״ב מהם ולהטיף העבדים לטול אקב״ו
 מאי וקטן שוטה עבד דמי, כגר ואמר ב״ד? ע״ד אותו מטבילין קטן גר ד ר״ה דאמר הא יהודאי מר מקמי שאלו

 יאמרו שלא מדרבנן לגרים אסורים ו אם מצד לישראל האסורות העריות וכל ה. דטי כגר ואינו ב״ד? ע״ד להטבילו
 ח׳ בגיותן שנשאם אע״פי בישראל לחלופי דאתי חברו באשת אהד כל אסורין האם מן אחים לפיכך ז. לק״ק חמורה מקדושה באנו
 י לגוי אבות דאין בנו ואשת מאביו ואחותו בתו נושא וכן ט האב מן לגוי אחור. דאין בנשיותן מותרין לבד האב מן אחים אבל
 חמורו מק׳ באנו יאמרו שלא בגרותן גם להם אסור לר״א אביו ואחות לר״ע אביו אשת כגון אב מצד לב״נ גם שאסר מה אבל

 וטכ״ש מאמה יב אטה ובאחות מאמו באחותו אסור וגם יא, כר״א הלכה אמרי מרבותא ואיכא כר״ע, פסק הלכות וב׳ לק״ק.
 גורה דלא האחרת לקיים מותר טהן א׳ מתה ואם שנתגיירו, ובתה אשה או שנתגיירו האם מן אחיות שתי לישא אסור וכן באמו,
 כר״ע הלכה קיי"לן דהא ידענא, לא וטעמי׳ יד אסורה מיתה לאחר אף פסק ור״ח יג, אסורא דקליש הבת או האם מיתת לאחר

 נולדו כששניהם האם מן אחיו באשת לי' ודאסרינן טן. לקולא אזלינן ודאי דרבנן ובמידי טו אביי לגבי כרבא וקיי״לן מחברו
 שניהם אם וכן יח בקדושה ולידתו הורתו והשני בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו אחד אפי' או ין נתגיירו ואח״כ בגיות
 דטותרין מסוגי' משמע בקדושה ה״ול והשני בקדושה שלא ולידתו הורתו האחד אם אבל יט בקדושה ולידתן בקדושה שלא הורתן

 כ בקדושה שלא כולו ווה בקדושה כולו שוה בישראל לחלופי שייך לא כשנולדו גמור גוי וא׳ גמור ישראל דאהד כיון בנשותיהן
 כא כדתני׳ בתרוייהו או בלידתן או בהורתן בשוין אלא אתטר לא האם מן ובאחותו אחיו באשת דגר אסורא דאתמר היפא וכל
 גרים, כג תאומים אחים שני כב נמי ותני׳ האב שאר לו ואין האם שאר לו יש בקדושה שלא והורתו בקדושה לידתו שהיתה גר
כד איכא דרבנן אסורא אבל כרת כאן שאין כלומר אח, אשת משום חייבין ואין טיבטין ולא חולצין לא נתגיירו, שאח״ב פי׳

דאתי
אשכול נחל

 גרסתנו ג קל״ז. שבח ב גר. אינו לב״ע ביני נתגיירחי מ״ז דיבמות מהא כ״כ הרמב״ם אבל בגח׳ אינו א הפ׳. בין סלוגתא
 ולהטיף הגרים למול אקב״ו מברך גרים המל אלא המילה על ברכה כלל גרסי לא ר׳ ורוב ורי״ף הוא( רחובה כיון למול )ולרמב״ס

 וכ״כ כלום מברך אינו ולאחריה המילה קורס מברך זו ברכה לרי״ף ור״ן רשב״א וכ׳ הבריח. כורח בא״י וכו׳ שאלמלא ד״ב מהם
 משוס היינו ולהטיף, הגרים למול אקב״ו אומר והמברך המילה על אומר המל דל״ג לספרים אפי׳ כ׳ הר״אש אבל שכ״ח, חסו׳
 הר״אש הזכיר וחדלא הבן, דאבי ברכה במקום שהיא שלאחריה בברכה אלא שנוי, בו שאין דמילה לפניה ברכה לפרש הוצרך שלא

 כיון הוצרך שלא להטיף ברכת רק גרס שלא ואף מ׳, ולאחר מילה קודם גס קורס חברך לרי״ף שאף ש״מ חולק, שרי״ף ורבנו
 ע״המ וליבריך ערוה ליכסי גר דמהיל מאן הענין בסוף מביא הרי״ף שהרי ברור וזה הר״אש. כח״ש בכל שוה שצפני׳ דברכה

 אלא חברך דאין הלכה, שאין הו״ל מ״מ מה״ג, כן שהעתיק לומר שיש ואף וכו׳, הגרים את לחול ליברך דמהיל ובתר ליחהל והדר
 א׳. ברכה רק מברך אינו לריף שכ׳ וב״י ר״ן רשב״א על תמה אני ומאד דברכות פ״ו בתוספתא וכ״כ כר״אש ודאי אלא א/
 עליהן להתנות כשרים שאינן מפני אותן מקבלין אין להתגייר שבא וקטן ושוטה חרש ה״ג: וז״ל המעתיק שבוש ה י״א. כתובות ד

 העבדים על מתנין ואין אבותיו, ע״פי אותו חלין דעת בו שאין אע״פי קטן אבל אותו, חקבלין אין להתנות כשר שאינו מי וכל
 כשיקיחן, ושכרן ע״הח עובר אס עונש שיקבל תנאי לו מודיעין להתגייר שבא שגר תנאי ל׳ הוא מתנין מ״ש עכ״ל טבילה בשעת
 עטוב״י אחו, או אביו שהביאו לדידי׳ מיירי ב״ד, ע״ר מטבילין קטן גר ר״ה דאמר והא חקבלין, אין תנאי בני דלאו מש״וק לפיכך
 ואס אב בלא אפי׳ בע״כ, גביהו וטבילה חילה דנעשה קטן או שוטה עבד אבל אוחו, מקבלין אין מעצמו אבל רס״ח, סי וב״ח

 מ״הת העריות ו דחי. כגר והשיב כאן: וצ״ל ב״י, כח״ש אבותיו מדעת אותו מגיירין כאלו הוי עליו רבו דרשות כיון מקבלין
 דאס בקדושין, ונשאן עמהס הנשים נתגיירו ואח״כ פי׳ ח וצ״ח. צ״ז כ״ב יבמות ע׳ ז נ״ח. נ״ז סנהד׳ כ״ב יבמות השניות לא אבל

 רמב״ן י כ״ב. יבמות עתוס׳ בישראל לחלופי אתי ולא ידעו כ״ע וזה ט כלל. אחיו אשת מקרי לא שנתגיירו אחר קדשון לא
 כר״ע ע״ב צ״ח יבמות יג לישראל. בה אין שניות אפי׳ אחו אס דאחות אמו, ל צ" יב מותרו׳. שתיהן ור״ח ולרי״ף תוס׳, יא ורשב״א.

 לא דלר״יש יד רשב״א. ע׳ כרת אלא שרפה ליכא אחרת ונשא א׳ מתה אס אבל שתיהן בחיי נשאן אס בשרפה ובתה דאשה
 בשרפה, אינה ולרבא בשרפה לא״מ לר״ע אי צ״ד בדף דפליגי טו בשרפה. האחרת ביאת הא׳ מיתת לאחר דאף אסורא קליש

 בהא אף מסיק מלאכי ביד אבל כרבא הלכחא אי דתנאי אליבא דפליגי היכא ברירא דלא ה׳ סי׳ דברכות פ״ק נר״אש במע״ח ע׳
 כרת דאפי׳ פשיטא זה יח צ״ז. יבמות ששת כרב ין קורבה. כאן אין ובתה אשה שנתגיירו כיון דמ״הת טז כרבא. הלכתא

 נכרית היתה הראשון שבהריון דמי אמהות כשתי דהו״א אפי׳ פרשו ובגח׳ האס, חן אחיס הן והרי מישראלית נולדו דהרי איכא
 ולא חולצין ולא אח באשת בכרת ואסורים מישראלית האס חן אחיס דהוי יט דלא. קמ״ל מיבם ליבם בעי ואי ישראלית ובשני

 ב״נ דגבי שייך, לא חמורה מק׳ באנו יאחרו שמא ומשוס כ לנכרי. אבות ואין נכרי הי׳ שבהורתס האב חן אחים דאינס מיבמין
 א׳ לחדושא במתני׳ אשחועינן למה דאלת״ה וצ״ח, ע״ב צ״ז בתום׳ כך מסוגין דמשחע וח״ש בעלה, כשמת אח אשת אסור ליכא

 נולד א׳ אפי׳ טפי רבותא לאשמועינן דחי, אמהות כתרי אע״ג בנשותיהן שאסורין בק׳ הו״ל וא׳ בקדושה ולידתו של״ב הורת׳
 חותרין. כה״ג ודאי אלא אסורין, דמ״מ דחי, שנולד כקטן דגר דחי, אמהות כתרי דודאי שנתגיירה לאחר וא׳ נכרית כשאמו

 לנכרי אבות דאין ול״מ חולצין לא אפ״ה מתחלקת א׳ טפה דקיי״לן מאב הס אחיס דודאי אע״ג כג צ״ז. כב עתוס'. צ״ח כא
וכקיי״לן. ששח לרב כד דמי. שנולד כקטן שנולדו אחר שנתגיירו כיון קרובים אינם נחי אס ומצד בעינן האב מן אמין וניבוס

 יבוס
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 היתה א, אח אשת משום חייבין אבל טיבטין ולא חולצין לא בק׳ ולידתן בקדושה שלא הורתן היתה בישראל, לחלופי דאתי
 מעוברת נכרית לישראל. שאסולין עריות בכל ואסורין ומיבמין חולצין כלומר דבריהם, לכל כישראלים הן הרי בק' ולידתן הורתן

 יוכל בקטנותו ונתגייר נכרי כשהוא נולד אבל כישגדיל, למחות יוכל ואינו גמור ישראל הוא והרי ב טבילה א״צ בנה שנתגיירה
 ואם לטחות, יוכל אינו משהגדיל נהג אבל ישראל, במנהג נהג לא כשהגדיל אם בד״א ג כנכרי דינו מחה ואם כשיגדיל למחות

 ל מזה זה לפרוש צריכין לקיימה ורוצה עטו ואשתו שנתגייר גר ד. ממורים ועושה קדושין שקדושיו מומר כישראל דינו טחה
 או להכות לגר אסור ט״ט לנכרי אבות שאין אע״פי ה. בקדושה שלא שנודע לורע בקדושה שנודע ורע בין להבחין חדשים

 לו ונולד ישראלית אשה לו ויש שנשתמד ישראל הגאון ונשאל ו. לק״ק חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הנכרי אביו לקלל
 בנו את ועוזב שתוהא ואפשר הוא, יעקב ותולעת אברהם זרע ט״ט בש/ למהלו מותר והשיב בשבת? למהלו מותר אם בן ממנו
 ואם בש׳ מילתו לאסור בנו ואין לת״ר, שיצא אותו מחויקין אנו ואין אחריה שילך ואפשר ישראלית אמו שהרי ועוד ישראל, בדת

 לידה טמאה שאמו כל ח אסי א״ר רבה אמר — כ״ש. לא ישראל בורע לח׳ נמול לידה טמאה שאמו כל זי אמרו בעבדים
 כ״ת אשה שג׳ מיד, נטול אלא לח', נמול אינו נתגיירה ואח״ב שילדה נכרית או דופן יוצא כגון ט״ל, אמו שאין וכל לח', נמול

 ונתחדשה תורה נתנה א״ל לח׳? ונמול לידה טמאה אמן שאין יוכיחו ראשוני׳ דורות אביי א״ל ימול, הח׳ וביום וטמאה וכר וילדה
 ישראל בת דבן לח', נמול אין ישראל קנאו ואם ט״ל אמו שאין נכרית בן אלא למעט רבה בא שלא מסתבר ר״ח וכ' הלכה.

הגוים ואין ישראל בני וטמאה, כ״ת אשה ישראל בני אל דבר בת״כ דתני׳ ל׳ טמאה אמו משוחררת ואינה משוחררת שפחה, ובן גיורת ובן
בענין

אשכול נחל

 בכרת. האס מן אח ואשת בקדושה שנולדו להן יש ישראלית אס אבל אבות, ואין נכרי האב הי׳ הורתן דבשעת כאן אין יביס א
 אע״ג פרש״י תאומים דנקט והא את, אשת מ' כרת דמיינין פשיטא בקדושה לידתן שניהס אס תאומים איכס אפי׳ זה ומטעם

 אשת מ׳ כרת ת׳ בקדושה לידתן אס דקתני נמי ובסיפא ול״מ, תולצין לא אפ״ה באו א׳ דמטפה. האב מן אף נינהו אתים ודאי דהני
 ובכרת, ליבס ואסורים האב חן כאתיס נתשבין לא מ״מ ודאי, א׳ ואב ישראלית אס להם שיש אע״ג רבותא תאומים נמי אח

 קמ״ל, ינוס לענין לרבותא תאומים אמרנו וכבר כרת חייב בתאומים דוקא משמע וש״פ מרמב״ס שכ׳ רס״ט הש״ך על ותמהני
 הי׳ שהרי מאם, אח אשת על בכרת יהיו שלא זה אתר זה בק׳ ונולדו בק׳ שלא הורתן אס למיתר בעילם טעם שוס אין אבל
 דמיירי אחתני׳ קאי וזה האס, חן אתוה מ׳ בכרת דאסירי אתא ר׳ מודה לדידהו אבל שם: רש״י וכ״כ כשנולדו. ישראלית אס להס

 ח״ב יבמות מרש״י שמשמע )ומה אתא. בר' לדתוקי רש״י צריך הי׳ לא תורה אסיר כאן שאין ולדבריו זה, אתר זה שנולדו
 כתבו( טועה תלמיד מהרש״א וכ״כ ש״ך של זה כמו זר דבר הוא בקדושה שלא שנזרעו אע״פ ליבס מותר להס א׳ אב ודאי אס

 בקדושה שלא הורתו שכ׳ שהורתו כאן ד״ה י״ס קדושין חתוס׳ לש״ך ראי׳ הביא חפה לאנכע יצחק מו״ה הדיין המופלג הרב וידידי
 זקוקה שאינה יאמרו אחיו אשת ייבס ואס גמור בישראל לחלופי דאתי אביו של פקדון לו ליחן נ״ה תכחיס רות אין בק׳ ילידתו

 אין אס ודאי אלא בכרת, והוא אחיו אשת ייבס שמא טפי הול״ל ביבמות לתלות להס ומה בקד/ ולידתו הורתו שהיחה לאחיו עוד
 שאינה יאמרו יחלץ אס או אחיו אשת ייבם אס בחוס׳ גרסינן כך מהרש״א ע׳ בת״י ח״ש דלפי להשיב ויש כרת. אין חאוחיס

 אסור נעשה ולא שיחלץ וקרוב קודחת ת׳ חצות למ״ד ניחא לא עדיין כרת, ויש ייבם שמא כתבו הוי אי מעתה אחור .זקוקה
 על כשבא ד י״א. כתובות ג ע״ת. יבמות ב לחוש. ים יחלץ ובין יבס בין וממ״ג זקוקה אין שיאחרו גזרה כ׳ לכך כרת,
 דלא כ״ב יבמות דאמר מהא לה ויליף רמב״ס הביא זה דין ו קדושין. דצריכין ופשוט ח״ב יבמות ה ערות. שאר או א״א

 צ״ב ובתולין מצווה. ב״נ אין או״א בכבוד אבל לב״נ שאסור בדבר אלא אחרו לא דזה לתמוה ויש מה״ט. אלא לגר ערוה אסרינן
 דחלכים ויו״ד בפ״ט ורמב״ס ב״נ. של בז״מ שנכללו חצות ל׳ כל דתשיב מאחרות עשרה וע׳ ערש״י ב״נ עליהם קבלו מצות ל׳ אי'

 לשבות אסורי׳ וכן וכשוף סרוס על דנצטוו מ״ד ואיכא אילן, והרכבת בהמה הרבעת ב״נ ז״ח מלבד נ״ח סנהדרין גח' ע״פי מנה
 ושאלחות לתום׳ שכתבתי 61 דף ח״א וע׳ בקבלה, בא וכך אלקי׳ ה׳ בויצו הנכללי׳ בלבד ז״מ על אלא נהרגין אין שמ״מ הרמב״ס וכ׳

 ב״נ חייב דודאי ועמ״למ ואס, אב כבוד גס עליהם שקבלו מצות ל' בתוך י״ל ומה״ט קתשיב. לא ועשה דקוס פ״ור על גס מצווין
 עתוס׳ לב״נ דאסור אבר מחוסר וכן השס ברכת בכלל נכלל דשבועה ואפשר ועשו אביחלך השביעו לתה דאלת״ה שבועתו לקיים

 נכר ומבן ערל, מישראל פשיטא עכו״ס דערל ול מהול, אערבי לי״ב ושכיר תושב דחוקי ע״א יבמות על ר״אש )ועחוס׳ ע״ב ה׳ ע״ז
 שלא ישראל להזהיר דאי יאכל, שלא העכו״ס מזהיר דקרא מוכת ומכאן קדשים, לענין טפי גרע משוחד דישראל שמעינן הוי לא ודאי

 אין ח״מ שאסור אף ולענ״ד עכ״ל. לעכו״ס אזהרה חצינו דלא וקשה קרא לאוקחי מצי ערל בגוי אפי׳ דק״פ, פ״ט כרחב״ס יאכילנו
 מ׳ שחייב מנ״ל להרגו, הי׳ לא ריב״ב וביד ע״ב ג׳ פסחים דרש״י העירני ז״ל ק״ב ליב הגמו״ה וחורי ה׳. ויצו בכלל דליתא נהרגין
 נכרי ג״ח סנהדרין דקיי״לן כיון פשוט נ׳ ולי בו. יאכל לא וש׳ תושב על דעבר ניחא הר״אש ולפח״ש ע״ה, נקטליהו דלבסוף אע״ג
 תצא, כי ספרי מהורגו, קשה שחתטיאו באסור מכשילו אס מכ״ש מ׳, חייב דמלכיס פ״י רמב״ס כ״ש תבל אפי׳ ישראל את שהכה

 ועומד גרוע בו יאכל לא ת״וש על לעבור שנה כל ישראל שמכשיל נכרי מסתבר ח״ח אדס, בידי נהרג אין החכה כ׳ שרמב״ס ואף
 הקללה גרס מי דבתנחומא א״וא כבוד גס שקבלו מצות ל׳ שבתוך ראי׳ ויש ע״ב( צ׳ יבמות דקטלא דינא עבדינן חלתא ולמגדר

 ויעקב ש״ש בי ימולל אביו והניח שיצא כיון אמר אברהם ברבה ואמרו קב״ה, לו פרע אביו שכבד יפת אבל אביו, את שביזה לחם
 אע״ג אביו, שכבד על שכר קבל נתינה בן דחה ל״א ובקדושין כבד, שלא על נענש דמגלה ספ״ק וכן או״א כבד שלא ויירא אמר

 בקדושין שם דאחרינן השס ברכת בכלל כא״וא שנכלל ואפשר ג׳, ע״ז כן, השכר מצות ז׳ בכל ועושה, מצווה כאינו שכרו שאמרו
 וא״א; אביה את ובכתה בתורה רמז וחצינו לכבדם. הישר שכל שמשפט דינים בכלל שהוא ואפשר השם, מבזה כאלו הוריו המבזה

 מצווה שב״נ ח״ש גס לישב יש זה ובדרך א״וא. לכבד קבלו עולס שמימות ראינו עכ״פ מ״ח. יבמות ע׳ מ״פ יוצא מקרא ואין
הראשוני/ גרסת וכך שס, ח קל״ה. שבת זי עליהס. שקבלו מצות ל׳ נכלל זה דגס ע״ב ע׳ ב״מ עתוס׳ ואונאה דנית על

נוסמנו
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 ודוחה ילח׳ נטול ובנה לידה טמאה שפחה אפי׳ לטדת אשה, ת״ל א״ט, ובין משוחררת בין ושפחה גיורת לרבות ומנין זה, בענין
 וח״א ש׳ עליו מחללין אמר חד ורחב״ר ר״ה ג ערלות ב׳ לו שיש ומי דופן יוצא אתטר והא ב ומקשינן וה״ג. א ר״א וכ״ב ש/
 בית יליד יש כתנאי ד, תלי׳ בהא הא יל׳? טמאה אמו אין ד׳ דיוצא אף מהלינן, לח׳ אבל שבת לחלל אלא ול״פ מחללין, אין

 בביתו וילדה מעוברת שפחה לקח כיצד לא׳, נמול מ״כ ויש לח׳, נטול כסף מקנת יש לאי; נמול ב׳ יליד ויש ה, לח׳ נטול
 ילדה ו א׳ חטא ר׳ לח/ שנטול בית יליד זה וילדה אצלו ונתעברה לקח מיד; ימול וולדהעמה שפחה לקח לח/ שנטול ט״כ זהו

 משכחת חטא לר׳ בשלטא רבא א׳ ז. לח׳ שנטול ב׳ יליד והו ילדה ואח״ב הטבילה לא/ נטול ב׳ יליד זה הטבילה ואח״ב בביתו
 שפחה שלקח לח/ נטול כסף מקנת ח, ילדה ואח״ב שהטבילה לח׳ ונמול הטבילה, ואח״ב בביתו שילדה לא/ נטול בית יליד

 היכי לא׳ שנטול בית יליד לת״ק אלא ט עוברה וזה שפחה זה לקח כגון לא׳ נמול כ׳ מקנת ילדה, ואח״ב והטבילה מעוברת
 הגוף כקנין פירות קנין ולט״ד י, בעוברה אלא בגופה זכות לו יהי׳ שלא מישראל שפחה שקנה לעוברה, שפחה בלוקח משכחת?

 כרבה לחוטרא ונקטינן יב הגאוני׳ מפי הלכתא אתמר לא מלתא בהא יא. להטבילה שלא ע״ט שפחה בלוקח למיטר? ט״א
 יל׳, טטאה אמו שאין כיון לא׳ נמול דלטא ח׳, יום בשבת א״ג ישראל ברשות וילדה שנתעברה אף טבלה שלא שפחה חטא וכר׳

 לפיכך בח׳, דנמולים כת״ק דהלכה דאפשר כיון אבל לא/ נמול דלטא ח/ יום בשבת מלין אין ל׳ טמאה אמו שאין ד׳ ביוצא וה״ה
 ו׳ בן דת״ר הא מאי? לאתויי יג ד״ש ספק ולא מר אמר — בשוי״ט. ח׳ כשחל ח׳ ולאחר בחול כשחל בח׳ אלא נטולים אין

עליו שוחה אמו אבל לטלטלו ואסור כאבן הוא ח׳ בן יד, למולו אמע״ש ח׳ בן או ו׳ בן ספק אטע״ש, ח׳ בן ש׳, עליו מחללין

וטנקתו

אשכול נחל

 מאיר? ע׳ גידין ב׳ וי״א זו, ע״ג זו ג רבה. על בגמ׳ ב לך. לך שאלתות א לו. השיב שאביי נכון אין אסי א״ר גוסתנו
 ימול המל וכ׳ כ/ ומקנת בית יליד כ״ז לכס ימל ימים ת׳ ובן דכ׳ ה ד״ש. דת׳ דלמדנו ימול׳ הש׳ וביום דכ׳ ד״ש לת׳ שנמול מי ד

נולד כבר ואס לח׳, נמול שקנאה לאתר ישראל בבית שנולד לכס, דנקרא היכא מסתבר ימיס ת׳ בן כ׳ ולא כ׳ ומקנח בית יליד
לת״ק ז כרבה. והיינו לת׳ נמול אז ל/ עמאה דהוי׳ שילדה קודם שפתה לשס שהטבילה היכא דומא ס״ל ו לא׳. נמול משקנאה

 כיון כסך מקנת ולא בית יליד נקראי׳ שניהס ח ל׳. טמאה שאינה אע״ג ילדה דברשותו כיון לת׳ נמול הטבילה ואת״כ ילדה אפי׳
לקת נמי והומ״ל לכם, מקרי לא שילדה קודם שנטבלה אע״ג בשפתה, תלק העובר לבעל שאין ט בביתו. וילדה שנתעברה

שפחה דלקת תמא לר׳ תדוש אין שזה אלא לא/ שנמול כ׳ מקנת לכ״ע דזהו לת״ק, דברייתא ברישא כדקתני עמה וולדה שפתה
 כיון לא׳ נמול נמי ב' יליד דהוי ברשותו נולד אפי׳ ברשותו, שלא הנולד עמה וולדה ארי׳ ומאי שטבלה, קודם נולד ע״כ עמה וולדה

 ומ״מ ראשון, של בביתו שנולד לאתר שבמעיה עובר קנה וא׳ והטבילה שפתה הוא שלקח כגון מוקי להכי לידה, קודם נטבלה שלא
 שלקח לא׳ נמול וגרסו לח/ ונמול העובר שקנה למי אף לכס מקרי בהטבילה חלקו וחוס׳ העובר, לבעל לכס מקרי דלא לא׳ גמול

 מ״מ לא/ נמול קודס הטבילה ולא בביתו וילדה מעוברת שפתה לקת טפי רבותא למנקט דחצי ואע״ג עמה, וולדה שפתה
 דיליד אע״ג טבילה, הוי דלא מ״ת קודם דשייך באופן לאשכותינהו לי׳ ניחא מ״ת קודם כתיבי כ׳ ומקנת בית יליד קראי דהני כיון
 יתישב מקיים. מ״ת לפני לקיים שיכול מה כל מיהו שילדה, קודם בהטבילה דחלי׳ מ״ת לאתר אלא ל״מ תמא לר׳ לח׳ נמול בית
 לאשתכוחי ע״א ביבמות דתיק מאי לא׳ נמול ד׳ יוצא בצדו( הזכיר שהרמב״ן יונה, )רבנו רבו בשם שפסק רשב״א על שמקשים מה בזה

 לאכילה עשיה בין שנולד ד׳ ביוצא לוקי דמעכבין, יאכל מאז דילפינן אכילה בשעת ואיתני הפסח עשית בשעת דליתני זכריו מילת
ומעכב. כ״ז לו המול בי׳ קרינן שראוי כל שם משמע דבגח׳ ול״נ א״צ, אבל רשות היינו לא׳ שנמול אע״פי ת׳ בי״ד ודודי לא׳? דנמול
שתלוי המודיעה יולית פ׳ נאמרה לא ועדיין רש״י, כמ״ש נאמרה ניסן בי״ד מ״ת קודס הפסת ת׳ זאת דפ׳ ניחא תוס׳ לסברת אבל
 דזה י ד׳. ביוצא לאוקמי בעי לא ולהכי הלכה, נתחדשה ת׳ נתנה בגח׳ כד׳ לח', נמול הי׳ נמי ד׳ יוצא שכן וכיון ל׳ בטומאת ת׳ יוס
 במעי' העובר קנין בשעת אס אבל במעי׳, אינה עדיין שהעובר מיירי לחוס׳ ועמהרש״א כלום בשפחה לו שאין כיון לכס מקרי לא

לא ל׳ ובטומאת בטבילה אבל בי׳ קריכן לכס לאו חצות לתורת באה דלא כיון יא הגוף. כקנין לאו ק״ס למ״ד אף לכם קרינן
שפחה לקת דפראד״מ חהא בלידה דמטמאה ומדייקו ושפחה ד״ה ע״ד יבמות תוס׳ ח״ש ודע לעיל. דאחר כתנאי והיינו תלי',

 וחזה הברייתא, תחלת אלא ציינו לא ט״ו, ונדה מ״ב ע״ז וכ״כ לידה טמאה כשאמו אלא לח׳ נמול שאין ומשמע וילדה מעוברת
 ששפחה הדין דבעקר הברייתא, שבסוף תמא ר׳ על כונתס אלא לידה, טמאה שאינה אף בת׳ מלין דלת״ק מידי למידק ליכא

 הברייתא על קאי קל״ה שבת יג כת״ק. פסק שש׳ לטור מנ״ל ול״י הכריע, לא שאלתות אף יב ח״ק. ל״ס בלידה מטמא׳ שטבלה
 דעת וכן כן פרש רבנו אבל בברייתא, כ׳ לא למולו יד ופריך. הוא אתר ספק האי א״כ ב״הם, ולא ספק ולא ודאי ערלתו דלעיל
 לרי״ף רס״ו וש״ך רמ״א ח״ש אבל כר״א. אתי׳ וברייתא ממ״נ דחתללין קל״ו בדף כראב״א שפ׳ כרש״י ולא ועב״ת ור״אש רי״ף

 חר אמר הביא הרי״ף דהא כלל, ל״נ הספקות, על חתללין שאין נ׳ פקוח לענין אלא שבת א״ד הך הביא ולא הספקות מלין נחי
 ועוד נאמר, מילה לענין לאתויי האי א״כ ס', ולא ודאי ערלתו הברייתא הוא מר אמר והאי ות/ ז׳ בן ספק לאתויי ד״ש ספק ולא
 דמחללין נמי ס״ל אבל כראב״א, ממ״נ הספק דמלין כרמב״ס ס״ל ה״ג והנה דראב״א. מח״נ מביא הרי״ף הי׳ ודאי כרמ״א דאי

 הא׳ בתורת בשמו רמב״ן וכ״כ י״הכ בהל׳ וכ״כ דר״א אליבא קאי אמכשירין חתללין אין דקתני וברייתא להקל דס״ג בס״נ עליו שבת
 הביא שלא הרמב״ס שטת שזה ונ״ל יו״ס. ממ״ס פחות עובר להצלת אפי׳ לחוד ולד ס׳ אלא ליכא אפי׳ חאכילין שהרימה עוברה

 סכין וחביאין כרסה קורעין ומתה המשבר על והיושבת מתללין ס׳ ע״כ שבת דהל׳ ס״ב אמ״ש עצמו וסמך א״מ, ז׳ בן ס׳ שעל
 דמיירי ס״ל חג״א ומ״ש ברישא( מיית הוא רוב )דע״סי חי חזקתו שאין לזה אסי׳ ד״ש שס״נ חי ימצא שמא הולד ומוציאין מר״ה

 ולא בנולדים לא אבל משתע? בעוברים שהבאתי, ה״ג על תולקין שמביא הרמב״ן ואף ברמב״ס נזכר לא זה מכל חדשים, לו שכלו
הי שלא ש״ח דברים, בשאר שבת עליו מחללין ע כ" ל אבל סלוגחא איכא וח׳ ז׳ ס׳ מלין אס לענין כ׳ בשבת המאירי גס כמלא,

 בזה
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 היכא וכי אצ״לג ט״ט ב היא דמלאכה אע״פ יונק לה אין אם לחוץ החלב לחלוב דמותרת לן וחזי א הסכנה מפני ומנקתו
 גמרו אבל וצפרניו, שערו גטרו כשלא דוקא ח׳ ובן ז׳ בן ספק בש׳ מהלינן דלא והא ג. צער טשום מורסא להפיס דהתירו

 אינו באדם יום ל׳ ששהה כל ה רשבג״א תני׳ ד. הערל בפ׳ כרבי אשתהו ואישתהויי הוא ז׳ בר האי אמרינן לח׳ נולד אפי׳
 דרבנן טכלל כרשב״ג הלכה ואטרינן ו. ירצה והלאה ח׳ מיום שנ׳ נפל אינו בבהמה ימים ח׳ ת׳, חדש מבן ופדויו שב׳ נפל

 אם לאחר, נתקדשה ואם חליצה, וצריכה הוא נפל דלמא אטרינן ל' תוך הולד מת דאם להחמיר, כותי׳ הלכה ומסקינן עלי/ פליגי
 שמא ליבוטי דאסורה וה״ה חולצת. שאינה ארבנן סמכינן לו, אסורה שחלוצה היא, כהן אשת אם אבל חולצת, הוא ישראל
 ששהה כל דאטר והא כנפל. לי׳ חשבינן ל׳ בתוך ומת באבל כמקיל הלכה אמרינן אבלות לענין אבל הוא, קיימא ובר כרבנן

 עבדי ראב״א בי אקלעו ור״ה ר״פ שם כד' ח׳ בליל לשחטו מותר לאכילה אבל יום, דבעינן לקרבן ה״ט נפל, אינו בבהמה ח״י
 י׳ שבעת והי׳ כ׳ ז כ״הז פ׳ אטרינן והכין מיני׳ אכלינן הוי לאורתא עד ארתיחו אי לי' אמרי דשבעא ביומא תלתא עגלא להו

 מכלל יצא ח׳ דבליל טקדישין אבל מקריבין אין דבלילה לקרבן, לאקדושי לילה ירצה? והלאה ח׳ מיום וכ׳ חויא, לילה הא ת״א,
 עלי׳, מתאבל דקא חזין יומין, ל׳ בגו ינוקא דשכיב טלתא אתרע כהנא רב בי אקלע ר״א להרצאה, ח׳ ויום לאקדושי, וחזי נפל
 מיד בבהמה בין באדם בין חדשים דכלו דודאי דהיכא חדשים, לו שכלו בגוויה לי קים א״ל כרשב״ג, דהלכה מר ס״ל לא א״ל

ח. מגז״ה ח' יום להרצאתו בעינן בקדשי׳ מיהו נפל, מכלל יצא שנולד
 רוב לבד לא פי׳ העטרה גובה רוב ירמי׳ רב ופי׳ העטרה, רוב את החופה בשר ט המילה את הטעכבין ציצין הן אלו

 עב הצדדין מן שבשרו כלומר בשר בעל הי׳ ואם י בתרומה אוכל אינו כהן הי׳ ואם א׳, במקום גובה רוב אפי׳ אלא היקף
 העטרה ונתכסה חזר אפי׳ מקרי נטול ט״הת אבל מ״ע, מפני מתקנו עטרה, רוב וחופה שנטול אחר מעטרה למעלה ונראה ונתרבה
 ונראה שמתקשה זמן כל אותו רואין בבשר יב המסורבל קטן שמואל א׳ מל. לא כאלו פרע ולא טל יא. בתרומה אוכל וט״הת
 ואם למולו, צריך מהול, נראה ואינו שמתקשה זמן כל אותו רואין רשב״ג א׳ תני במתניתא צריך. לאו ואם לטהלו, א״צ מהול

 קצת בנראה כרשב״ג דפסקו איכא טטש. מהול בקשוי שיראה צריך לשמואל נראה, ואינו נראה א״ב ביניהו? מאי צריך, אין לאו
 כיון לן וחזי יד. הכי נטי תני׳ שמואל בתר וגרסו מהול. וג׳ שמתקשה כשמואל נמי ברשב״ג דגרסי ספרים ואי' יג למולו א״צ

 ינוקא הלכות ב׳ וכ׳ טר. טפי עדיף דחיקה ע״י בקל מתקן מצי ואי כטקיל, הלכה ב״פ, שימול תורה אמרו דלא דרבנן, זה שתקון
 צריך חויא ולא טהולתא עלויא בשרא ועטיף הדר ואי טז דמפסק אע״ג טהלינן נגעא, מפסק לי׳ וכדטהלינן בבשרא נגעא דאתילד

 שטילתו כיון פי' דאור׳, אסורא לטתעקר דלא משום לי׳ טהלינן לא דעטיף בבשרא נגעא אתילד ואי אחריתא, זטנא לטיטהליה
ר״ה של י״ט ב׳ שבת ואחר ע״ש של ב״הש נולד יח דאטרינן הא — ין. צ׳ בנגע דהשטר ועשה ל״ת דחינן לא מדרבנן השתא

אשכול נחל

 ביד, ס׳ כתובות ב וצ״ע. החנוק ס׳ מפני פרש״י פ׳ וביבמות ס׳, לידי ומביא בדדי׳ הרבה מלב א הראשונים. בין פלוגחא בזה
 אמו. מהניקת ולא מי״ת דבן טלטול מאסור אלא הביא לא שהרמב״ס לתמוה ויש ועתוס׳. ק״ז שבת ג הוא. שבות נפה אבל

 כשיגיע ביוש אחרונה בשעה א׳ יום נולד אפי׳ ככולו מקצתו מ׳ יוס חמלת בבהמה חלוק ויש ו קל״ס. שבת ה פ׳. יבמות ד
 ז׳ והנך מ״ט, בכורות שלפניו כיוס ל׳ ויוס יוס, ל׳ בעינן באדם אבל מיני׳ אכלינן אורתא עד ארתיחו אי שס כדא׳ מותר מ״ש ליל

 סחס ורבנו חא״אס פ״ד ורמב״ס ר״ף וכ״כ קל״ו רש״י וכ״כ כפ״מג ולא מע״לע ז״י בעינן ולא דמילה ימיס כח׳ נחשבין דבהמה
 דבעינן מקום כל ה׳ שער סוף נשיס בבית בבד״ה הרא״ה וכ״כ בלילה או ביוס נולד אי מפלגינן ולא אותה שוחטין ח׳ ליל תמלח
 מתום׳ מוכח וכן ז׳, למנין צה עולה יוס אותו היוס בסוף נולד ל״ש בלילה נולד ל״ש אמו עם יהי׳ ימים שבעת בהמה גבי כגון ימים

 שחט ואם בקדשים פוסלות שעות כ״ט זבחים קאמר מאי לקרבן הרצאתו משעת ממשבין ששנתו נאמר אס שהקשו ע״ב י״ח ערכין
 זה דין תמצא לא לקרבן הרצאתו בתר שנה מחשבין ואי פסול, יו״ד בשעה דמו וזרק שנתו נשלס זו וכשעה ביום שעות בט׳ כבש

 ביום שעות בט׳ נולד שאס מצינו ודאי לקדשים כ״ש לחולין אפי׳ מע״לע ז״י דבעינן אחרת ואי עכ״ל לקרבן הרצאתו היום כל שהרי
 עברה שעות ביו״ד הדס וכשזרק שנתו ונגמר שעות בט׳ שחטוהו ולשנה ביוס, שעות בט׳ הבאה א׳ ביום אלא לקרבן הרצאתו אין א׳

 מע״לע, בעינן דלא הוא הרצאתו זמן השחר בעמוד א׳ יוס כשיגיע בסופו אפי׳ א׳ יוס כשנולד ודאי אלא להרצאה, שראוי משעה שנחו
 מע״לע יום ל׳ הוי דלא אע״ג יצא ל״א ליל כשיגיע מ״מ ל״א עד נפל מכלל יצא ולא ללידתו ל׳ יום שעבר דבעינן אע״ג ובאדם לקמן. וע׳

 )ולרחב״ס ע״ב שם יא מקרא. יליף ע׳ יבמות י קל״ז. שבת ט עח״לח. ח י״ב. זבחים ז שלם. כיוס לו נחשב היוס בסוף שנולד כגון
 חשלח שלח תשיבם בהשב כמו אמרינן וצא מלכסות סטור הרוח וגלהו כסהו פ״ז חולין וכן הגמ׳( בגרסת ותלי׳ אוכל מדרבנן אף

 שאין מזה יליף כ״ז ובע״ז שחעכבין, צציצין ביבמות חוקי ימול המול כ׳ דבחילה ואע״ג כסה, כסה כתיב דלא כיון פעמי׳ ק׳ אפי׳
 שנמול ולאחר עב שבשרו בסרבליהון, כפיתו בדניאל האמר כל׳ בבשר חוסבך פי׳ יב .לפריעה וא׳ לחילה א׳ דרש ובירוש׳ חל, גוי

 כב״י ולא מרחב״ס וכ״נ כרשב״ג בהדי׳ דפסק לה״ג רבנו וכונת מגולה, מקצת אלא קשוי בשעת א״נ אפי׳ יג מהול. כאינו נראה
 מתקנו פי׳ רש״י טו ס׳. הניאו לא ג״ז אחרי, פ׳ שאלתוח ג׳ יד דבריו. סחס ורי״ף ה״ג, הביאו לא והפוסקי׳ כשמואל שפסק שכ׳

 שמתקשה בעת אלא מהול נ׳ אינו ועי״כ בשר בעל הי׳ אס פי׳ דמילה פ״ב רמב״ס אבל באזחול, אותו משפע דמתני׳ מ״ע מפגי
 אייר מחני׳ ולדידי׳ הבשר, וקוצצין חוורין מהול נ׳ לא נחי בקשוי אם אבל ומסיים למטה( )שדוחקו מ״ע מפני מכ״וחכ הבשר מחקן

 קצת בקשוי נ׳ אס לרש״י שאף וענק״הכ ככ״מ. ולא למטה עור דחיקת רק בשר מתוך א״צ ואז קשר בשעת מהול קצת נ׳ שעכ״פ
 שנת טו דוחקו. אס די אח״כ אבל הצדדים מן עב בשר ראה שמל בשעה מיירי באזמול לשפע רש״י ומ״ש בדחיקה ודי למחוך א״צ

 בברית עמ״ש יז הוא־ רישא דפסיק אע״ג יחול בהרת במקום אפי׳ בשר ימול מקרא ושל״ב משבת ק״ו צרעת דומה בזמנו קל״ב
 דפסיק אע״ג שר המכה להסיר אלא מתכון שאין כיון נגע, בה שיש החכה על רטי׳ להניח כעת נזהרס שאין ומה .90 דף א׳

קל״ז. שס יח עברה" עברה ואס כתפו שע״ג ובחוט רגלו שעל בסיב אחה עושה אבל אא״ע לעשות מקרא שס דילפינן הוא רישא

שס
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 א בט״ד פ׳ כדאי׳ של״ב מילה אותו וא״ד כר״ה דינו גליות של ב׳ י״ט שחוגגין מקום בכל אלא ר״ה, ב׳ דוקא לאו לי״ב, נמול
 ג דר״ה ב׳ יום אלא התם דליכא קאי בא״י דטתני׳ ותנא ,ב עיני׳ ולטכחל מת לענין אלא לב׳ א׳ י״ט בין חלוק שום טצינו ולא

 גליות של ב׳ ביום למצוה שהתירו דמה טצוה בדבר שחלקו מצינו לא ט״ט ב׳ ביום עיני׳ לטכחל אסור דבר״ה לחלק דיש ואע״ג
 ברכת — אפור. ש״ג ב׳ ביום גם דר״ה ב׳ יום מצוד. לצורך התירו שלא מה ומינה ד. התירו כ ג״ ר״ה ב׳ ביום במת עסק כגון
 שר מר שדר והכי הבן, אבי לברכת הטל ברכת מקדים ו בהלכות ה. שנהגו מקום בם' כולהו המברך ושל הבן אבי ושל הטל
 לא אפשר, נטי ושופר בשחיטה ואי הטל, יקלקל שמא חדא הטילה, אחר עד מברך הבן אבי שאין הישיבות בב׳ נהיג דהכי שלו׳
 בתשובה חשיב והגר״יצ הטילה, אחר עדיף לכך כהלכתה לה דטקיים ייטר מאן אחר, ביד המילה אבל הוא, בידו וש׳ שחיטה דמי

 וטי ן גר מטבילת חוץ טעע״ל המצות שכל ט׳, קודם להכניסו מברך הבן אבי בטילה וכן קדושין, יתן ואח״ב מברך ארוסין ב׳
 אע״פי דוקא, לאו ההוא טל, לא כאלו פרע ולא טל שאמרנו טפני לעשיתה עובר לברך הוא יכול הפריעה שנותרה כיון שאוטר
 מילה נודמנה הגר״יצ נשאל ח. נעשית כבר והטילה פרע, ולא טל אמר, טל שהרי הטצוה שיור הפריעה ט״ט ל״ט, כאלו שאמר
 היין על דטברך וחוינןטאן ט, דלא בדוכתא כדעבדינן עקר כל הכוס על מברכינן לא תשו׳ עליו? תהא טה ברכה של כוס בו״הב
 דלטא חיישינן לינוקא ליטעטי' בי״הב, אפשר ולא י לטעום צריך המברך דקיי״לן כיון הכי, ס״ל לא אנן ושוחחו, לערב עד וטניחו

 ולברוכי, לטיהדר צריך דטעים טקטי אישתעי ואי דלישתעי, טקטי לטעום צריך קיי״לן הא אורתא עד לינחי כשיגדל, יא לטסרך אתי
 כוס, בלא טהלינן הלכך יב, תשא לא על וקעבר שא״צ ב׳ קטייתא ברכה הוי מברך הדר ואי ברכה, בלא דקשתי אשתכח לא, ואי

 היולדת שאין תענית כל ראינו כך מהו? בי״הב הטילה ברכת לגאון תשו׳ בט״ש. חל כשט״ב הכוס ע׳ מבדילין אין נטי ולרכי
 להכניסו טברכין אב במקום שמלו ב״ד יהודאי מר ואמר לטעום. אדם שצריך לפי טילה, של כום על בפ״הג א״ט יג מטנו שותה
 ימול, הטל בי׳ קרי ימול הטל אטר ור׳ייו טז תשמר א״ב ואתה דכת׳ אמר רב טו שפסולה בנכרי למילה מנין יד. ר״י וכ״כ

 דישראלית כיון ימול, הטל דאמר לר״יו יד, מהלא לא בברית דליתא כיון אשה תשמר, א״ב מואתה דאמר לרב אשה, ביניהו ואיכא
 ומחלה דידעה יהודאתא אתתא ואיכא לטיטהל דידע יהודאה גברא דליכא היכא הלכך יח, דמי בטחול נטי ישראל וערל הוא
 טורח אנשי — יט. קאטר הנשיא דר״י לפרושי לטימר מלתא דדחיקא פסולה לר״יו אף בנכרי טילה אבל כרייו דהלכה ש״ד

מוהלין
אשכול נחל

 ש״ג. ב׳ יו״ט דדומה ס״ל ורמנ״ס ור״אש, מאירי וכ״כ ג נ״ב. ו׳, ביצה ב דומה. אינו סחס יו״ט אלא סכר ולא כ״ר שם א
 למממירין אף י״ל בזמנה דהוי דאפשר שגי יו״ט על ס׳ יוס ומל דב״הש ספק אבל ודאי של״ב מילה אלא נשמע לא דמחמירי מהני מיהו
 מלוק. איכא נ״הש בנולד איתי׳ ואי מלוק. שוס ל״מ שב׳ אשכול מלשון וכ״נ שני יו״ט א״ד בזה דגס כ׳ רס״ו בש״ע אבל י״ט, דוהה
 ב; ביו״ט של״ב מילה ומתיר מולק שרמב״ס הזכיר ולא כר״אש ס׳ איך הפליא ועוד בכה״ג, מולק שהר״אש לב״י מנ״ל נו״בי וממה

 שני יו״ט של די״ט בפ״ו הלך לשטתי׳ דרמב״ס ל״ק, הא באמת להביאו? הו״ל ועכ״ס כרמב״ס פסק כה״ג מקומות שאר ובכל
 בש״ע הביאו לא הב״י אבל בו, דמלין שפיר כ׳ להכי קודש היום אם להתנות ואסור מנהג, אלא ואינו יו״ט ספק בכלל אינו בזמננו
 יו״ט. ס׳ למלל דמהי״ח כאן הניאו לא שפיר להבי ספק בכלל דהוי וס״ל עליו מלקו הפוסקי׳ שבל טעמו חקכ״ס בב״י וכ׳ חקכ״ז

 אינו ודשיל״מ מול, היום דלמא תשיעי ואת״ל שמיני שמא ספק ס״ם איכא שני ביו״ט מל מ׳ ויוס נ״הש בנולד דודאי בא״א, גס ונ״ל
 מותר אסורא בדאתמזק ואף לב״ס, א׳ ס׳ בין מלוק אין דרבנן במידי והנה נוב״י. כמ״ש הבאיס בשוי״ט חוזר שאסורו כיון נקרא

 חכמים שהעמידו ואף ש״ג, ב׳ ביום מיל^של״בז רמב״ס מתיר ולהכי כש״ך. ולא וכ״וס פר״ח כח״ש קי״א מסי׳ כדמוכח דרבנן ס׳
 הבאתי דכבר אזיל לשטתי׳ הרמב״ס נ׳ מיהו העמידו. לא דדבריהס ס׳ אלח ודאי מלאכה אסור בו שאין ב׳ ביום באזמול, דבריהם

 הוא נפל אי דאפי׳ כיון קל״ו, דף כראב״א ב״י( כמ״ש ש״וצ נגמרו שלא )אף בשבח מלין מ' בן או ז׳ בן ס׳ פסק שהרמב״ס לעיל
 ס״ל דרבנן, אסור בספק ליכנס מותר דאו׳ מילה מצות שמקיים שי״ל במקום נמצא בעלמא בשר דממחך דרבנן אסורא אלא ליבא

 ור״אש כרי״ף דפ׳ הב״י אבל ולסלק(, להשיב שיש )וידעתי דרבנן אסור מספק עדיף דלא גליות של ב׳ יום דומה של״ב דמילה נמי
 כ״ז במילה מתירין לא דרבנן אסור ספק אפי׳ דס״ל ש״מ מהלינן לא דרבנן, א׳ אלא אינו נפל דאי אע״ג ש״וצ, גמרו שלא ז׳ בן ס׳

 לא אי מילה א״ד דרבנן אסור ס׳ שאר אף ה״ה א״כ ימול, מ׳ ביום מ״ע שמקיים שאפשר אף היום, מצוחו דודאי יודעץ אנו שאין
אי ספק ה״ה דרבנן, אסור דהוי הר״אש כמ״ש לי׳ מהלינן לא ב׳ ביו״ט שלו ט׳ מל אי ב״הש שנולד וזה מצרתו, שהיום ודאי ידיענן

נמי ז׳ בן ספק תיקשי מ׳/ ביום דאו׳ מ״ע שמקיים שאפשר כיון לר״אש, דחינן דרבנן אסור ס׳ שא״ת מהלינן, צא נמי מ׳ יום הוי
בהקדמה הזכיר והב״י ב׳, ביו״ט מלין אין ב״הש ספק אפי׳ ור״אש להרי״ף ב״י המליט לכן דרבנן, אסור ס׳ אנא כאן שאין בשבת למול

מ״ש ונפ׳ קל״ו בשנת כתובות ה ו׳. ביצה ד נש״ע. הרמב״ס הזכיר לא ולהכי כותייהו, הלכה נקט מסכימין ור״אש שרי״ף כל
 הברכות הקדחת לענין והיינו ג', פסחים כדאי׳ המחלקת מפני ממנהגם ישנה ואל לברך שנהגו כפי מקום בכל שיברכו כונתו ונ׳ נזכר, לא

 בהלכותיו( רי״ף הנ״ס כהבנת )לא כדנסמוך בתשו׳ כרי״ף המילה ברכת קודם להכניסו לברך הנהיג שרשב״ס הביאו דחוס׳ חזי, מעשה דרבנו
 בלא מילה 121 דף לעיל שכ׳ מהרש״ל כנגד ראי׳ מכאן גס ח .4 דף עמ״א ז כבגמ׳. ורי״ף ה״ג ו לקדמותו. הדבר החזיר ור״ת

 תקנ״ט. ב״י מביא דנסמוך רי״ף תשו׳ אבל מקוטעה, שהיא רצ״ג ת׳ סוף היא ואולי הנדפס בקבוץ אינה לרי״ף זו חשו׳ כלום. אינו פריעה
 לשתות שחותר יסנר יא מ'. ערובין רש״י כמ״ש לבטלה תהא שלא הברכה ששומע מ׳ אלא הוא דוקא לאו ג ממרא. שכיס ט
 קדוש כמו תדיר שהוא נדבר אנא מסרך שייך דלא כחום׳ קיי״לן ואנן בי״הה הכוס על זמן אומרין אין להכי שס גמ׳ לשון י״הכ3

 אני בצריכה דוקא זי״ן דלאמר היולדת שוחה אינה דבי״הכ אף קמ״ל יג ל״ג. ברכוח יב לחנוק. נותנין מילה כוס אבל בי״הכ,

 וזרעך טז כ״ז. ע״ז טו לאב. דוקא שנתקן כרמכ״ס ולא רה״ג בשם אלברגלוני יד שותה. והיולדת כוס מביאין בט״ב אבל מוחרח,
 ולרמב״ס שם׳ ע׳״ז יט .95 דף ח׳ בברית ועימ״ש ל״א נדרים יח בבריח. שאינה ידעינן זא״ר אותה ולא דאוחו רי״ף, ג׳ יד אמריך.

ת׳ התירה לא ודלחא חרחנ״ס כמשמע הותרה ולא ד״ש דמילה נכרי, לימהל בשנת מילה א״כ יופי בכלילח והקשה בדיעבד כשר
אלא 17 ח״ב
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אשכול נחל

 ואין שליח לעשות וצריך למול מצווה דאב כיון ות׳ הזקן( ועל ד״ה ג׳ שבועו' חוס׳ כ׳ שכה״ג )ות׳ למול? יודע| נכרי כשאין אלא
 ש״ד, נכרי ע״י נעשית ואס ד״ש עצמה מילה ודלמא צוה כאשר אי״ב א׳ מוימל הוא מ״ע מצווה שאב דמה להשיב ויש לנכר? שליחות

 מ׳ שוב שלו. מ״ע יקייס האב שגס חקוחי' ככל מסתמא המילה על ש׳ לחלל ת׳ שאמרה כיון וצ״ל שאד״ש, י״ל דאב מ״ע אבל
 יש ואס שליח, נעשה אין ונכרי המצוה ישראל עשה לא שהרי עי״ג מצית עושין אין והשיב ע״ז ששאלוהו רנ״ג סי׳ ר״אש בחשו׳

 ולדבריו הישראל(. )ר״ל בשבת מלו הוא כאלו לו נחשב והמעשה בעצמו עשאו כאלו הוי אז גוי, ימול אס מהני דלא כ״ש שליחות בו
 עביד אב דבשליחות כיון אמרינן ולא ימול, ואחר קמכוון דלתקוני בבהרת ימול לא האב קל״ג בשבת דאי׳ הא לחלק צריך
 מצרעת. גברא לתקוני שלוחו להיות ירצה לא אבל מצוה, במי האב שליחות לעשות אלא קמכוון לא האחר דהתס אב, עביד כאלו
 דרשב״א בפשוט לישב ונ״נ כמותו. ששלוחו שאני במצוה וי״ל ישראל בשליחות נכרי כשמל שבות אלא הוי לא דעכ״ס צ״ע דבריו ומ״מ

 לי מקבלינן דלא כיון ל״צ דמ״הת אע״ג עדיס וצריך נאמן כ״א יהא שלא ביתוסי׳ משקלקלו התקינו דרבנן כיון דר״ה רפ״ב כ׳
 כיון בקובי׳ משחק ל״א שבועות כראב״י קיי״לן וה״נ המכירין גם מחללין ממילא החדש לעדות המכירין בעדים צורך יש מדרבנן

 זה ואין למול ישראל צריך וממילא דמי, דליתא כמאן ימול לא נכרי אמרו דרבנן כיון וה״ג הוא, קרבן בר לאו נהעיד א״ר דמדרבנן
 אע״ג כבשר׳ התירו שנטמאו אימוריס להקטיר אסרו דמדרבנן כיון עשאוס ד״ה נ״ט פסחים חוס׳ וכ״כ בק"וע, להדי׳ עקירה
 אימורין כאן אין אחרו דהס להדי׳ עקירה זה דאין אבדו, כאלו עשאוס הקטרה קודם אסור הבשר קיימין האימורין אס שמ״הת
 אע״ג מעל, ולא מידי שוי׳ לא לכ׳, להאכיל א״הק א״פ אמרו שחכמים כיון פודין אין ד״ה כ״ט שם חוס׳ וע׳ שרי, הבשר וממילא
 לא דת״הת אע״ג דל״ת דעשה חותר בכסוי כתישה עביד אי אף סד״א ח׳ בינה וכן להדי; עקירה הוי דלא א״דא, עי״כ דעקרו

 אין כאלו הוי שאסרו, כיון אך מ״א, חולין מדרבנן, אלא אסור שאין לערב ומכסה בכלי הדם לקבל שניהם לקיים אפשר דכא דחי
 אין רבנן ואתר ק׳ תפסי מקדש ואי מעלי׳ תשלומין מ״הת והא צ׳ יבמות דפריך והא טונא. וכה״ג עדל״ת וממילא כלי כאן

 דזה אמרינן ואנן אחריו׳ ונגרר בא מקרה ע״י קדושין וענין דתרומה תשלומין לענין אלא תקנו נא נמי התם פריך ומאי תשלומין,
 רש״י כח״ש בידיס עקירה מתחזיא דלא אע״ג נעקור לחכמים כח אין בשוא״ת אף וס״ל בס״ד קאי אכתי לק״מ עקירה? הוי לא

 שלא בכ״מ ה״ה שאני, דשוא״ת דמשני במסקנא אבל להדי', עקירה אין אפי׳ ד״ת לדחות שא״א והו״א שאני, שוא״ת גבי ע״ב צ׳
 שהקשו י״א כתובות מחוס׳ וא״ת בידים. עקירה מקרי לא בק״וע דחיה מקרה ע״י מזה ונמשך דבר תקנו אלא בק״וע, ד״ת עקרו
 ותה גר שיהי׳ אלא אתרו לא הס תרצו ולא בק״וג? עקירה והוי גר אינו מ״הת הא ישראל, בבת לי׳ ושרינן גר שהוא אתרו החיך

 באתרס אבל לפעתיס, תקרה ע״י אלא בהחלט באים אינם שהזכרנו מתילא הנמשכים שכל ל״ק ממילא? נמשך ישראל בבת שמותר
 בבועל י״ח בשבועות וכן ס״ח, סנהדרין וע׳ ל״ש, גיורת ועוד בקדושין בפ״ור חייב דהא ישראל בת שישא בהדי׳ אמרו הוא גר

 אסרו, שחכמים כיון אלא לעזרה? חולין הוי ח׳ מייתי ואי מ״הת, אסור אין ולר״הפ דרבלן, דוסת אע״ג אכניסה, חייב לוסת סמוך
 שלובש כהן כלאים הל׳ בסוף שכ׳ הרמב״ס על מ״ש בזה ומיושב בק״וע. עקירה מקרי ולא ח״ח עבר שאס מזה למשך ממילא
 אסור נעשה מ״מ הא ל״ר, חשב״ע דס״ל מדרבנן בנזיר בנו מדיר האיש כ״ט בנזיר אמר האיך א״כ לוקה, ע׳ בשעת שלא אבנט

 לסברחגו קשי׳ ואי קרבנותיו. שמביא נמשך וממילא נזיר, והוי להדירו דיוכל אמרו רבנן ול״ק כלאים? לובש המקריב שכהן דאו׳
 ביו״ט לה וא״ע כשרה גמל ע״ג סוכה עושה כ״ג סוכה אי׳ והא בשבת, מל שישראל מזה נמשך ממילא בנכרי מילה שאסרו כיון
 אסרו שרבנן כיון ראוי דאינו אמרינן ולא קיי״לן והכי לז׳ ראוי הוי חזיא דמדאור׳ כיון ורמ״א לז׳ ראוי׳ סוכה דבעינן פוסל ור״י

 אלאו שעובר נזה נראה ואין! יעלה, לא בי״ט דאמרו חכמים תקנת בהדי׳ עקר לא בח״המ בסוכה ישב דאס התם שאלי לעלות?
 תדע דליתא. כמאן דנכרי לומר כח להם יש ודאי בנכרי מינה כגון חכמים תקנת להדי׳ דעקר במידי אבל אי״ל, הדבר מן דל״ת
 דרבנן חקנתא בהדי׳ עקר שותה דאס וה״ט חזיא דמ״הת אע״ג לו ראוי׳ דאינה א״ש א׳ מעוברת כ״ד בסוטה ס״ל גופא שר״מ

 מעון חשה ונקה לענין וכן הראוי לאשה תהי׳ ולו מקרי דלא אמרי׳ דרבנן א׳ אסורה אס ומפתה באונס וכן ל״ת, אמרה והתורה
 רמב״ס כמ*ש הוא דרבנן ותקנתא משתה בז״י שא״ר הראות וביום ז׳ מ״ק וכן מדרבנן אסורה ביאה עון בו יש אפי׳ שותה שאינה

 פטור, לתה ת״הת לעוף א״ש וא״א מלכסות פטור נתנבלה כ״ז מחולין הקשה דתרומות פ״ז ומ"למ לר״מ. מינה ופריך דאישות פ״י
 לעקור תקנו גא ודאי בהמה, אטו נעוף שחיטה תקנו דאי ונק״מ ? מלכסות פ׳ ממילא תורה דין כח דרבנן לתקנתא נחליט ואס

 ומ״ש — הארכנו. ובמ״א שהקשה, קושיות כמה יתישבו זה ובדרך שניהם, לקיים דאפשר כיון בנחירה נמי דאיכא כסוי מצות
 דסחמא טעמו בנכרי מילה דמתיר דתאן צ״ב ודבריו לשמה, מילה מצינו שלא טעמי׳ מנוח הר״ר כ׳ כשר דיעבד בג׳ מילה הרמב״ס

 אפי׳ ס״ל יוסי דר׳ כונתו וג׳ ה״ג( לשם שמל בכוחי )דפוסל בנ׳ מתיר לשמה דבעי יהודה ר׳ דאף כ״ז, ע״ז תוס׳ כמ״ש לשמה
 וא״ל כשר, לשמה שלא אפי׳ ומוכח כותי ימול נמי ס״ל ר״ת דאפיך ולמאי עמו, דנמוקו כר״יו והלכה לשמה בעי דלא כשר כותי

 איפוך דמסיק ולמאי שאעע״ג בזמן מל נ׳ אמרו כ״ו בברייתא רבנן ת״מ בריח, בר שאינו משוס דפסול מכותי גרוע נכרי יוסי לר׳
 פ׳־ג דנתוספס׳ נכרי מתיר נמי יוסי ד״ר ועוד כרבים, הלכה ודאי לש״ד דחייש לכתאלה אלא ל״פ ור״מ הכי ס״ל נמי יהודה ר׳

 דאלח״ה כחכמים, יוסי ר׳ בנכרי להדי׳ משמע בכותי פניגי יוסי ור׳ יהוד׳ ר׳ אי׳ ואח״כ לש״ד דחייש בנכרי ור״מ רבנן פליגי דע״ז
 שאינו מטעם בנכרי דפוסל תנא ליכא לפ״ז ארבנן. דפניג לחודא ר״מ נקט ולמה ימול לא נכרי ס״ל יוסי ור׳ ר״מ ברישא הול״ל

 כשר בנכרי יוחנן דלר׳ ראי׳ ת״ש )אך כ״ת וכ״כ הנשיא, דר״י טעמא לפרושי אלא אחו לא ור״יו דרב הנשיא, ר״י אלא ברית בר
 על אלא במילה הכי אמר לא דר״יו ראי׳, זה אין מותר, מומחה ברופא אר״יו ר״ד אחא דכי מומחה ברופא הב״ע כ״ז ע״ז דא׳ מהא
 דר׳ משמי׳ אר״י נכרי ע״י רפואה גבי ה״ב דע״ז ע״ב בירוש׳ ובהדי׳ ור״א, אמי ר׳ גבי ע״א כ״ח כדאי׳ נכרי ע״י רפואה היתר
 ברופא דאמר כר״יו ומשני מחיר, והכא ש״ד משוס בנכרי מילה דאסר לר״מ לחרוצי הכי נקט והש״ס מותר, אומן רופא הי׳ אס יוחנן

 אפשר מי׳ ואכתי ימול( המל משוס בנכרי פסול גופא דיו נמימר איכח לעולם אבל מילה, לענין לר״מ לחלק יש וה״נ לש״ד, ל״א מ׳
פסול לרפואה או ״עגל גינו מל אגל כ״ז! רש״י כמ״ש לשמה והוי שיתול ואומרץ עע״ג כשאחרי׳ בג' חילה מכשירין דחכמיס לומר

 ולא
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 ומיני הדם ובהם שלוקין במים רגילים אנו ב לגאון וכתשו׳ בעפר. טוהלין מערב ואנשי פניהם על וגותני׳ א המים על מוהלין
 ולא ש״ד ואמר עפר ע״ג לטול טאי יהודאי רב טקטי ושאלו ידיהם. את בהם הנועדים ורוחצין בהם ומלין נודף שריחם בשטים

 בכ״ש זה יום לבניו קב״ה נתן ה בתשרי ביו״ד א״א שנטול שבזכות מ׳ ד גדולה .מבחוץ עפר יביאו שמא ג גזרה בשבת כן יעשו
 ו. בי״הב הי׳ זה אף בי״הב זה טה ה״ה, בעצם א״נ ועניתם וכ׳ א׳, נמול הזה היום בעצם שג׳ א״א של מילתו דם ורואה לכפרה

 ר״נ כאן, אף פירות שעושה דבר להלן מה פריו, את ערלתו וערלתם וג׳ ערלתו, כאן נאמר ז מקום באותו שהיא למילה מנין
 ערל אונם, ערלה הנה שג׳ באדם .באילן וא׳ באדם ד׳ בעולם הן ערלות ה׳ הוכר, שנכר מקום ימול לא אשר זכר וערל כ׳ אומר

 לישראל מניחה אינה והיא לב, ערלי ישראל בית וכל ערלים הגוים כל כי ואומר אבר, וערלת לבבכם, ערלת ומלתם שפתים,
 הקב״ה אמר השמיני ח הנס הורקנום בן ר״א בם׳ כ׳ מבשרכם. ל״ה והסירותי שג׳ להסירה קב״ה ועתיד א״שב רצון לעשות

 וטל נח בן לשם וקרא שלח תמים, והי׳ ערלתך מול גדול, ומום היא טמאה הערלה תמים, אינך עכשיו עד וה״ת, לפני התהלך לא׳
 מה לו, הי׳ גדול כאב א׳ שנטול ג׳ וביום י. היום בחצי הוה היום בעצם ט ויש״ב א׳ נמול ה״ה בעצם שג׳ ישמעאל וע׳ ערלתו
כ׳ לכך גדולה ח׳ בקור שט' החולה, נבקר למ״ש קב״ה אמר האהל, בפתח לו ישב יא העולם את הרתיח לנסותו, קב״ה עשה
יושב והוא עכשיו ע״פ, א׳ ויפל שנ׳ עמו כשדברתי נופל נמול שלא עד טילה, של כחה ראו לט״ש קב״ה אמר ה', אליו וירא

 ערללותי עושה ערלתו כורתין אין אם יב הגפן עץ הוא כאן האמור עץ פריו, את ע׳ וערלתם ונטעתם א״ה תבואו כי באלוני.
יג שעשה הפרי נטול שלא עד א״א כך למזבח, יינו ונבחר טובים פירות עושה אותו וכשכורתין למזבח ראוי יינו ואין וקטופות

אות צוה כאשר בח״י אי״ב א׳ וימל שג׳ למנחה הגישו שא״א עג״ט, להקריב ונבחר טוב שעשה הפרי כשנמול טוב, הי׳ לא
 יד א״י הגמל ביום ג' משתה א׳ ויעש שג' סעודה עשה וא״א עג״ט, מנחתו מקריב כ״ג כאלו למילה בנו שמגיש טי שכל א',

 מאמינים אין ואעפי״כ ורצונם, בטובתם נטולים בישראל הבאים הגוים כל בנו. מילת ביום משתה לעשות א׳ שחייב מכאן
 בישראל, זרעם נתקיים לא א״א שטל עבדים כל וכן כלל, אמונה בהם אין ברצון שלא נטולים והעבדים טו דורות ז׳ עד בהם
 כרוחץ עטו והרוחץ שקץ בשר אוכל כאלו ערל עם האוכל שכל ומשתה, מאכל יטמאו שלא הטהרה בשביל אלא מלן ולא
טל יצחק אמר ר׳ יהללו. המתים לא שנ׳ לשמים נכנסה תפלתם ואין בהמה, נבלת ובמותם מתים נקראו בחייהם נבלה, עם

יעקב
אשכול נחל

 ר״ל לשמה בעי דלא כשרה בנכרי מילה מנוח הר״ר כ׳ להכי אעע״ג( אין אפי׳ לשמה סתחא נכרי דחכשיר מאן ׳שכ כחום׳ )ולא
 פסחי' ס״ל יוסי ר׳ קשי׳ ואי יהוד. ר׳ אלא דפליג מאן חצינו ולא כן ס״ל נחי דר״ח כשרה ה״ג לשס מל אפי׳ יוסי כר׳ דקיי״לן

 קרא מההיא קשה ועדיין ח״מ. ימול מהחול כ״ז ע״ז דיליף מילה שאני לשמו, שלא יכשירו ואיך הרמב״ס וכ״פ צ״כ מצוח קי״ד
 ודכירנא שס. כסוס׳ ולא ע״ב ע״א יבמות חול, משוב ציצין ילפי ורמב״ס יוסי דר' וצ״ל אי׳הח? המעכבים לציצין ע״ב יבמות ילפינן

 מעבילין אין טבלתי ולא ומלתי אני גר ואומר שבא הרי ותני׳ ויטבל שימל עד גר אינו יוסי א״ר ח״ו ביבמות הקשה הגז״ל שאאמ״ו
 כיון גר, בחילת לחלק )ודוחק לשמה חילה בעי יוסי דר׳ משמע ד״ב, הטפת וצריך הוא, מהול ערבי שמא דחייש יוסי, דר אותו

 המוהל אבל לשמה, לכוון צריך בה ומחויב המצוה העושה שהגוף צ״כ מ׳ ס״ל יוסי ר׳ ות׳ ישראל(? מחילת ט׳ כריתות לה דילפינן
 החל אבל כשנחול מצוה לשס לכוון צריך להמול חוטל שעליו בגר לכך המחויב, הגוף איננו כי כונה א״צ אחריס המכשיר אלא שאינו

 ויטבל, שיחל עד גר אינו לעולם יוחנן א״ר יוסי, ר׳ חכמים חאן ויטבל שיחול עד גר אינו ומכ״א שם דאי׳ מה בזה )יישב כונה א״צ
 כר׳ הלכה אחר הוי דאי וניחא טובא? וש״ד כר״ע ה׳ ליחא ל״ח בברכות הש״ס כדפריך כר״יו הלכה לימא יוחנן ר׳ על וקשה
 ר׳ פליג ובאמת ימול, חהמול יוסי לר׳ לה כדנפקא כונה א״צ המל אבל לכוון צריך הוא גר, מילת דגבי כר״י כולא הו״א יוסי,
 הלכה סתם אמר לא להכי לכוון, צריך המוהל גס וממילא צ״כ דמצות לכללא והדרן פסול, דנכרי יחול המול מקרא דנפיק בע״ז יוחנן

 מצות אי בפלוגתא שייכה לא צריכה ס״ל ור״יו כונה א״צ נדה טבילת ס״ל דרב דפלוגתא שכ׳ ל״א חולין בר״ן זו סברא ומצאתי כר״יו(
 מצות אי אפי׳ ס״ל איפכא ור״יו כונה, א״צ טבילה רב קאמר מצ״כ לח״ד ואף מכשירין, אלא נינהו חצות לאו ושחיטה דטבילה צ״כ

 יוחנן כר׳ דפסקו הפוסקי׳ דלרוב נראה עכ״פ צריכות. ולר״יו מאצ״כ ס״ל דרב פי׳ כ״ח ר״ה בהג״א מיהו חמירי, מכשירין אצ״כ
 מל ואס דחצ״כ, לכללא הדרין א״כ לשמה, חילה דא״צ ימול מהחול למילף ליכא א״כ יחול, מהחול כשרה ובאשה פ׳ בנכרי מילה
 ליתא, כונה, ל״צ ולרב נינהו דחכשירין דמי ושחיטה כטבילה נחי דחילה ר״ן כסברת ול״ל ד״ב. ולהטיף לחזור צריך למצוה בכונה שלא
נותנין בבל בני א להתיר. קרא ל״ל ולדידן יליף, יחל החול מקרא אלא לשמה מילה חצינו לא מסברא אמר לא יוסי דר׳ חזינן דהא

י״ו )יחזקאל במים וארחצך חן מיס ח״ד וכ׳ השיטה, מחלפת ובהג״מיי צדק ושערי אבודר׳ עי׳ בעפר א״י ובני בחיס הערלה
בעפר ומ״ד מילה( דם על חז״ל שדרשו בדמיך מתבוססת ואראך מיני׳ לעיל על שקאי מעליך דמיך ואשטף במים וארחצך

עלן, רחמנא חס מילה דם בעבור ח׳ גאולת על בא במכילתא נדרם ט׳ )זכרי׳ חבור אסיריך שלחתי בד״ב את גס חן
 מפדר״א טעס עוד ולקמן הרקק. מן עופות כ״ז חולין כדאי׳ וחים מעפר מחובר חול לוקחין ועתה הארץ בעפר חפור ובור
 ולא לא, מע״ש מוכן בעפר אפי׳ משמע מזה ג צדק. כהן רב בטור ב החילה. על דדרשו יעקב עפר מנה מי ע״ש

הח׳ הנסיון צ״ל ח ק״ח. שבת ז דענוי. מעצם דענוי עצם יליף ו .86 א׳ בברית עמ״ש ה חפדר״א. ל׳ט ד ב״י. כהבנת
דאי׳ נ׳ ב״נ לשס שקרא ומה לבדם, נמולו שהם ש״מ ביתו אנשי וכל ואח״כ אלו שני׳ הכ׳ מדמחלק ט מפדר״א. לחוח כאן וכמ״ש

 שהכל בפרהסיא י עצמו. מילת חולשת מ׳ ישמעאל בעצמו מל שלא ומה ימול, המל במקצת והוי מהול נולד שם בראשית בילקוט
דבר שבאמת רבנו, והשמיטו המזבח יסוד אל ישפך דס המזבח נבנה ושס דמו ונשאר שנמול מקום ובאותו כאן כ׳ בפדר״א ראו.
ואחרינן לחברון הלך האיך בירושלי׳ עצמו מל ואי המורי׳ מהר פלס יום רחוק עצמו מל בחברון ממרא באלוני דהא הוא, זר

 ישמעאל. יג .43 דף ר״נ במשנת פרושו יב המילה. על תוהא אס ונסהו למכה קשה מוס יא סכנה. ואצא אמול ל״ב בנדרי׳
אל ה״ה דהוריות פ״ג ובירוש׳ גיורא. קמי ארמאי תבזי לא י״ד עד צ״א סנהד׳ טו ק״ל. שבח וחוס׳ ערש״י המילה ביוה יד
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 שמר הצדיק ויוסף להטול כמונו א״ת שג׳ בברית דבקי׳ ובניו ויעקב ג כנגדו ב הבכורה שמאס כמו במילה מאם ועשו ועשו א יעקב

 דבקים ובניהם השבטים וגם ד ביהוסף עדות שג׳ שטו על אות קב״ה לו והוסיף קשתו באיתן ותשב של טמאו ולא במצרים הברית
 וה דם וע״י וש״הט, המשקוף על ונותנים וד״ט ד״פ ולוקחין גמולו ממצרים שיצאו וביום הטילה, מהם ומנע פרעה שעמד עד בכרית

 ענד יש, ענויים ג׳ .וד״ט ד״פ בוכות ? ב״פ נאמר למה חיי בדמיך חיי, בדמיך לך ואומר וגו׳ עליך ואעבור שג׳ הקב״ה עליהם פסח
 קולו שטעו ערלים וכי ריש״א בדרך, אותם טלו לא כי כד׳ במדבר בניהם טלו לא דרך ענוי ומחולשת ה ודרך אסורים, בית צום,
 ח ב׳ פעם יהושע אותם טל לארץ כשבאו לפיכך טל, לא כאלו ול״פ וטל ז פריעה בלא הי׳ נטולים אלא ו בסיני קב״ה של

 בלעם א׳ וע״ז בעפר וטכסים והדם הערלות ישראל לקחו בטדבר ואף הערלות, א״ג אב״י וימל שג׳ גבעה מהם ועשה הערלות וקבץ
 כעפר וה״ו של לעפר נמשלו וישראל בעפר, הערלה טכסין אמרו מכאן טילה, דם זכות נגד לעטוד יובל טי י/ עפר מנה מי

 ט הארץ על ט״וט להוריד שלא ונשבע אליה וקנא הטילה, טנעו ואפרי׳ ממלכות, לב׳ שנחלקו עד הטילה ישראל ושמרו הארץ.
 פרעה ונמלט, ברח י׳, להרוג בקש עשו י מאבותיך אתה טוב לא קב״ה א״ל והתפלל, אלי׳ עמד להרגו בקשה איובל שמעה

 חורב, א׳ הר עד וברח אלי׳ עמד נטלט, שבורח טי כל ללמדך וימלט, בירח וד׳ ד, להרוג בקש שאול ט', ויברח מ/ להרוג בקש
 יא עריות ע״ג בשטים קנאתי, מקנא אתה לעולם קבי׳ה אמר הברית, על קנאתי קנא אמר אלי׳, פה לך מה ואמר קב״ה עליו נגלה
 הברית למלאך כבוד מושב עושין שיהיו ישראל התקינו מבאן רואה, שאתה עד ברית עושין ישראל אין חייך מקנא, אתה ובאן
 ואליה וי״ו מלא יעקב מקומות בה׳ בניו, ויגאל שיבא מאלי׳ ערבון נטל יעקב ואף יב, בא הנה בו חפצים א״א הכרית ומלאך של

בניו. ויגאל שיבא מטנו עדכון בטל חסר,

' אשכול גחל

 ויוסף יעקב משיב בפאדר״נ אבל א דורות. י״ג פרס שר״ת יתרו ויסד התורה על חים׳ בעלי ועי׳ דורות ט״ז עד בעבד חאחן
 דם שמאס מקרא יליף לוי ר׳ ילקוט ע׳ ב בהדייהו. הוי ד״ב הטפת דמ״מ וצ״ל בראסי׳, בילקוט וכך מהול דנולדיס י״ב בהני

 ן״ל אאמו״הג ונסאל ל״ו. בסוטה אבל איננו סלפנינו בפדר״א ד תצא. כי רש״י וזרקן, חילות שמחך עמלק כנכדו צ״ל אולי ג חילה.
 אדם כל דיוסף רבותא מאי א״כ ונזדעזע, אביו של דיוקני לו ונראה עברה לדבר מלאכתו לעסות ואמוראים תנאי׳ כמה לפמ״ש

 יעקב שלמד מה כל מ״ש סידוע הדמיון ע״ד כן אמרו שחז״ל פרסתי אמת חורת )בספרי זו. נוראה מראה בראותו עצמו יפרש
 נרגע ואס אביו, קדושת ציור בלבבו ונחמקק וקדושתו צניעותו חוסר ארסית כל וראה סביביו תמיד והי׳ ליוסף חסר ועבר משם

 והשיב אביו( של דיוקנו לו נראה מ״ש וזהו מתנה, ושב בה נזכר עברה בשעת הזה, הקדוש ציור עיניו מנגד נסחר יצרו התגברות
 סוף אל לנא המלסיס ויסתרו ניס גדול סער ויהי משפסתס, ארץ אל לבא באניה ירדו ושמעון ראובן יעבץ לר״י באגרת שמצא

 בבית ראובן ויפגע גזרה, ארץ אל כבואם בולמוס אסזס ימים כמה זה האסים שני שבר כלה ובאשר השמד. בעת שפאניא ארץ
 לפניו ויושם בעיר אשר בית אל הלך הוא גס ושמעון עיניו, וחאורנה לאכול בשר שם לו ויתנו עליו ויסמלו העיר למוחת חסוץ
 רומס כשב ויהי הגזרה. ת׳ הס יהודים כי הגד בלי אמדיס ימים שם ישבו רגלים ונכאי סלשים עיפים ובהיותם ויאכל. לאכול
 גמל אשר ניח בעל ראובן אל התודע יפרדו טרם וילכו. סס: עמס גמלו אשר הבתים בעלי את ויברכו ללכת נכומס כי וידעו
 ניתי אנשי וכל ואני אנכי, האנוסים היהודים ומן כמוך אני גס אסי דע יהודי, אתה כי בך ענתה פניך הכרת לו ויאמר עמו,

 כי בניתי עצרך בעבור תעצב אל ועתה ומלב. מבשר ונזהר ובודק שוסע אני לארץ חחסח ובמרתף נסתר, ה׳ חצות שוחרי׳
 אל שמעון וילך עירם אל כנואם ויהי פ״נ. מפני אכל ונבלות ישב נכרי נניח כי בלכתו ידע שמעון אך נפיך. נא לא פגול נסר
 לי נא הגד נני דבר, ויסינו מסדו? הפליא ולריעי טמא נסר ולאכול נכרי נניח לעצרני לי א׳ עסה זאת מה וישאלהו עירו סכם

 וראיתי ניער הנערים עם הלכתי א׳ פעם הדנר נכון אמת ויאמר אונס, נלי אסור דנר אכלת לא מעולם אס ממני, חכסד ואל
 לעבדך ה׳ נא יסלח ואמרתי מהם מעט וטעמתי היין ואל הגבינה אל רבה חאוה והחאויתי נכרים, של ויין וגבינה לסם אוכלים

 בעת גס מתקלה ה׳ וישמרהו אסור דבר בפיו בא לא מעולם ממך הטוב רעך דרכיו, בכל ה׳ צדיק ויאמר הסכם ויען הזה. בדבר
 תחבולות כמה ממדרשי׳ ידוע והנה נס. לך לעשות בעיניו יקרת לא אונס, בלי ה׳ פי את עברת כבר אחה אבל ואונס, צרה

 לבין בינו כפשע כי הפחידתו גס אף להדיסהו רצתה שפתיה בסלק כי מלבד ברשתה, יוסף אח להניא פ׳ אשת זרה אשה עשתה
 נשמר גמור צדיק הנה עד יוסף הי׳ לא אס ועתה עזרו. ה׳ לולי כנגדה לעמוד אדם נכס הי׳ ולא אלי; יסחע לא אס המות
 חאות על לגנור אנוסי נכס הי׳ סלא הזאת, בפעם להצילו פלי לעפות יקרה נפסו היחה לא החסגל, חאות ומכל זרה מאסה

 נמקום גס ע״כ מאז, רעיוניו וטהר יוסף את ידע לנוח נוסן אולם נקולה. לסמוע נמאנו חנואהו אסר מות פחד עם היצר
 זה וע״ד קדוסתו, על המעיד האמתי המבסן והנס הסטא, מן הצילו למען נס לו עסה והפס־ וההסתה היצר כס נפני איס עמד סלא

 נולדו דודאי ו כסי. נדרך ענה רגלו, נכנל ענה נצום, עניתי דכ׳ ה ותורתו. נר״מ הזהרו ברקיע הכריזו פ״א קדוסין מ״ס גס פ׳
 דקרי והא ערלים, היו לא מ״ת בסעת א״כ לא״א פ׳ נתנה לא ס״ל ז ילקוט. ע׳ בסיני הקב״ה נגלה נמי ולקטנים ח״ח עד מניסן בניס
 פרעו סלא אלא תמיד במדבר עצמם מלו ולר״יש מל. לא כאלו מול״פ ולהבא דחכאן ליהושע דנתנה לאסר היינו ערלים ביהושע להו

 נפרעו, לא ג״כ במצרים הנמוליס א״כ מ״ח, אמר עד פריעה נחנה דלא כיון וקשה ע״א. יבמות חוס׳ וכ״כ הדרך סכנת משום
 עצמו פרע מ״מ לא״א פ׳ נתנה דלא אף שם חוס׳ כמ״ש וצ״ל ערלים? במ׳ והילודי׳ נחוליס לאלו וקרי ביהושע קרא מחלק ותאי

 לעשותה יוכלו לא הסכנה מפני במדבר בילודי׳ אבל במ׳ הנמולי׳ כל ושמרוה לפרוע לעשות אמריו וביתו בניו וצוה כ״הח גם דקייס
 מזק נעשה הפריעה צורי׳? מרנוח צריך הי׳ למה וקשה אותם שפרע ר״ל ח ערלים. להו קרי ושפיר מסיני, שנצטוו בעת אף

 זו שבועה ט נפרע. לא אס ערלה מזרה לפעמים גס נסיח/ כאשר שנים ה׳ בן בנער אף למחכה אלא לקרעה וא״א כעור
 אנכי טוב לא נפשי קח אלי׳ אמר י״ט מלכים י נידם. הי׳ כבר זה דעון וצ״ל י״ט, פר׳ הבריח על אלי׳ וקנאת יז", פר׳ מלכים

לי׳ וסמיך יב קי״ד. מנ^״ אלי׳ זה פנמס כמ״ד יא מאבוחיך. אתה טוג לא בזה גס וימלט שיברח קנ״ה לו השיב מאבותי,

הנה
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 במדרס, מצאתי לא אך בוי״ו אלי׳ סס דעקר להוכיח רל״ב סי׳ ות״הד בחקותי ברס״י מיעקב בו סמסייס דרס אלי׳. אח ל׳ סולח הנה

 גאוליח דלה׳ ואפסר מקומות? בה׳ ערבון לקח למה וצ״ב זה. פ׳3 הכתוב כל סאב סממנו בפדר״א כן כתוב הי׳ מרבנו וכנראה
 ולא כמ״ם עמהס הי׳ פנחס סל זכותו ח״ח מסה ע״י מצרים סג׳ ואף מלכיוח, וד׳ מצרים גאולת יעקב מות אחרי צריכין היו

 סטבלה וספחה יסראל בת בן אבל הנכרית בן אלא למעט רבה בא דלא ר״ח ממ״ס הכה 126 לדף הערה בחנאתי. אב״י כליחי
 סצריכה מקום בסוס נזכר ולא ד״ס, וילדה וטבלה מעוברת סקנה ספחה בן ורמב״ס וה״ג הסאלחות כ״כ ד״ס מילתו סילדה קדם

 אלא בסבת נמול ח׳3 הנמול אמרו סלא בסבת ימול לא ספחה בן כ״ג כתיב סוף ירוחם בר׳ סראיחי אלא מיסראל, מעיברח להיות
 האיס וזה בסבת, מליץ אין מנכרי יסראליח בן מסה הר״ר בסס הביא הפריסה אבל רבותא, הני כל נגד בטליס ודבריו בישראל,

 והטבילה מנכרי מעוברת נכרית יסראל קנה אפי׳ הפ׳ מכל ראינו והרי מפוסקי/ או מתלמוד ראי׳ לו הי׳ מה ידענו לא משה
 דמיסראל מנכרי אפי׳ וכונחס יסראל בת בן בהדי׳ הזכירו ורבנו ושאלחוח וה״ג ור״ח מנכרי, יסראליח בן ומכ״ס סד״ס וילדה לשפחה

 ווה״ב הגמו׳ בתשו׳ ראיתי אך (.130 א׳ ברית )ע׳ ויעב״ץ גו״ר וכן עליו חולקי׳ רבים סגאוני׳ מביא והפריסה צריך, למימרא לאו
 דנכרי ע״ב ע״ה וחוס׳ ע״ב ס״ח קדוסין רס״י דברי נכונים מ״מ לכהונה, פגום אלא ואינו כסר הולד מ״ה יבמות דקיי״לן אע״ג שב׳
 ובאין כר״ס, דקיי״לן האומות בכל מ״הת פסולה ביאה דהו״ל איסוח דרך הנכרי סלקחה מיירי וחוס׳ דרס״י להחגייר, וצריך הוא

 אסור סאין זנות דרך אבל ע״ב, ס״ו קדוסין כדאי׳ עברה ויס קדוסין מיס וכ״ס הפגום אחר הולך הולד י״ל עברה ויס קדושין
 הולד דאמרינן מ״ה ביבמות מיירי ובהא כסר הולד קסבר( ד״ה ע״ב י״ו יבמות עתוס׳ ב״י על בגוי מ״הת לאו סאין )ר״ל מ״הח
 נ״ז סנהדרין עלי׳ דנהרגי׳ מ־׳הח פסולה ביאה ודאי והא כסר, הולד א״א על אפי׳ הבא גוי הלכחא החס אמר הא חמה ואני כשר.
 בלא אפי׳ הוכיחו פ״ב וביומא ג״ע הוי מעשה דעבדית היכא ג׳ כתובות תוס׳ וכ״כ ע״ב כ״ו סוטה לבעלה ונפסלה ע״ב

 מרעהו ממועט נכרי אשת )דדוקא איש בכלל ונכרי ינאף אסר איס מאיס ילפינן דא״א עליו נהרגת והתראה ובעדים מעשה
 וא״א בשר, הולד מ״ה יבמות דס״ל אשמואל סמואל קשי׳ לסברתו ועוד ע״ב( כ״א קדושין חוס׳ בצינעא אפי׳ מ״הת עשה ואסור

 יסיר שהבן לבנו ל״ח אבחך דקאי בנך את יסיר כי רבינא וכדמפרש בנך קרוי מישראלית בנך י״ז שס אחר איך גוי הוי מ״הת בעברה
 בזנות ובין באישות ובין אומות בז׳ קאי קרא ולרבנן בנך, הכתוב וקרי בעברה והוי האומות ובכל באיסוח לר״ש קאי והבא נחו בן

 וסובב הולך שהכל וביבמות ת״ז בבכורות וחוס׳ רש״י סטח זו סברה ע״פי לישב הרב וחזר ט״ז? סי׳ וב״ש ב״ח כמ״ש לאו איכא
 אלא קרא קאי דלא דר״ש כרבנן קיי״לן וטור דלתוס׳ וליתא מ״הח. עברה דאין ישראלית עס נכרי של בזנות לנולד באישות נולד בין
 ע״ב מ״ה וביבמות באישות. אפיי מ״הח לאו אסור ליכא א״כ כ׳, ע״ז ועחוס' דמכוח ורפ״ג פ״א שבח תי״ט, כמ״ש אומות אז׳

 אי׳ גופא שמואל הוא, עבדא קאתינא חשמנאי מבית דאמר כל ע׳ קדושין ס' אחר האיך דאלת״ה ב״י, נשא לא דהורדס הוכיחו
 א״כ ע״ב י״ו יבמות כמ״ש קדש יהי׳ דלא לאו ישראל בבת ואיכא עבד הי׳ דהורדס כיון ראי׳ ומאי כשר, הולד הבעב״י נ״וע לי׳

 בתוך הישראלית בן מח״כ והוא אחור מרש״י ראי׳ להביא טרח ושוב פגוס. אחרי הולך הולד הנ״ל הרב לשטח ב״י נשא אפי׳
 אג׳א, שהיחה בשמות רש״י כמ״ש מ״הת פסולה ביאה דהוי ראי׳ חשס אין לשטחו הנה גירות. צריך סהי׳ ס״מ שנתגייר, חלחד ב״י

 חורה השמיענו )אולי ישראל כשאר במ״ח ד׳ והרצאת טבילה במילה לברית סנכנס היינו נתגייר רחב״ן פרם כבר בלא״ה אבל
 היו סלא אע״פי מצרי איש בן והוא להלן בת״כ סמ״ש הרמב״ן ומסיים כב״נ( בסייף הול״ל דאל״ה ישראל ככל בח״ת לברית שנכנס

 לכהונה, שפגוס אלא גירות וא״צ כשר הולד עב״י הבא נ״וע דקיי״לן כהלכתא סלא אלה דברים כממזר, הי׳ הוא סעה באותו מחזרים
 דמ״ס כ׳ בפי׳ וראב״ד חולק. והוא גירות צריך הי׳ לפיכך הזכר אחר הולד הולך הי׳ ח״ח קודם אומרי׳ הצרפתים ורבנו
 עם לו ובא שנתגייר אומר הוא אביו על שנתגייר מלמד בת״כ ומ״ש מחזר, הולד הבעב״י ג״וע כמ״ד אתי׳ ממזר סהי׳ בת״כ

 למשמע ליכא הפרוסי׳ לכל הרי עכ״ל, מצרי גר ולא מצרי איש בן דכ׳ הי׳ גוי עדיין אמו על כשבא ומ״מ למדבר, ישראל
 יבמוח מדבריו )וחזר מהרס״א כמ״ש מידי מוכח לא מתום׳ וליתא ע״ב, ע״ה קדושין אחוס׳ עצמו סמך משה הר״ר כ׳ שוב חינה.

 ע״ב נ״ו נדה חוס׳ אפסקי סמך אהני, דסחך חזית ומאי עליהו, חחים בר״ט מר לאו א״ר, ע״ה קדושין חוס׳ ומפסקי ע״ב( י״ו
 מ״ז בכורות ג׳, ב״ב תוס׳ וכן י״ו יבמות חוס׳ בפסקי וכן בתוס׳ סס כהחליטו הוא יסראל פגום או כשר למ״ד ובין ממזר לח״ד בין שכ׳

 ס״ד ואי מנכרי, שילדה הלויה בן שפטור בבכורות וקח״ל ממזרות, בו ואין כסר הולד מ״ד היינו הולד, מזהחין דלמ״ד כ״ג יבמות
 ובין ממזר למ״ד בין כ׳ נאמן ד״ה מ״ז ביבמות גס פטור? נחי וביסראלית בפדיון, חייב גוי וכי חדוסא מאי שיתגייר, עד גוי שהולד
 ביבמות ח״ס לומר ס״ד איך ועוד זה. בדבר לספק אף לבס על עלה ולא קוסיוח חזה והקסו הוא יסראל פגוס או כשר למ״ד
 לזכר מ״מ וא״ל לכהן, אסורה דגיורת שחר, לו אין לכהונה, פגום אי סס וטרי׳ השקלא כל א״כ סיחגייר, בעינן דמ״ח כשר, מ״ה

 דקדושין. ובסס״ג החולץ בפ׳ בירושל׳ וכן קאי אנקבה לכהונה פגוס להדיא כ׳ וכ״הח ורסב״א רס״י הרי רמב״ן כמ״ם חלל שהוא
 למ״ד בחסקנא רש״י שיסבר ע״ד עולה אינו אומר ואני ע״ב. ס״ח קדושין רס״י לשון אלא גירות וצריך כגוי סיהי׳ רמז נשאר ולא

 ביבמות גס שס רש״י כמ״ש מאישות ואף בנה קרוי מישראלית בנך אמר י״ז ובדף כשר מ״ה יבמות ס״ל דשמואל גירות, צריך כשר
 בת ולא שפחה נשא הורדס כ׳ חשחנאי, מבית האומר ע׳ ובקדושין בממזרת, שרי הוי גר ואי לא, מחזרת אבל מינך בת נסיב מ״ה

 ב״י על הבא בנ״וע בהדי׳ רש״י כ׳ ע״ו קדושין ועוד עבד, הבן ישראל בת נשא אפי׳ זו ולסברא כפרש״י, עבדים זרעו לפיכך ישראל
 מ״ש לזה ידמה ואיך פוטרתו, לוי׳ סבן ופשיטא לי׳ שדינן אימי׳ בתר כסר למ״ד פרס״י מ״ז בכורות וכן הוא, דכשר למיחש ליכא

 קסבר נימא בקדושין המקשן ולפרס הוא, גמור ישראל כשר לח״ד נמי לרס״י והעקר פסול? או ממזר הוי אימי׳ בחר אי בקדושין
 יצא הדבר ;ה הלא בנך, קרוי במ״ש רבינא הוסיף מאי קשי׳ דלמקשן הוא, נכרי למ״ד דוקא סכשר סס״ד לומר הוצרך מחזר רבינא

 כללים ב׳ דתני קמהדד ואמתני׳ וישראלית מישראל בעברה נולד כאלו דבר לכל בנך קרוי לומר בא דרבינא מפרס להכי ר״יו, מפי
 כגליי לה אין נמי וכאן ממזר, הולד אחריס על לה יס אבל קדושין עליו לה שאין וכל 2 הפגום, אחר הולך הולד עברה שיש כל 1

דאי בנכרי משגחינן דלא ש״מ הוא וישראל בנך קרוי ר״יו מדאמר לי׳ דפשיטא צ״ל וע״כ כן, לדייק לרבינא מנ״ל ועדיין קדושין,
בתר ” ,
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 קדושין עניו לה שאין כדין וישראלית מישראל בעברה ביאה הוי שדינן אימי׳ בחר אי אבל הוא, וגוי בנך, מקרי לא שדינן נכרי נחר
 שאץ כל בכלל זה שאין הוא ממזר לאו אבל כשר, ואינו שדינן אימי׳ דבחר ודאי קמ״ל רבינא ומשני החקשן, סברח כך ממזר, והולד

 אבל הוא פסול שבנה זה לענין וישראלית מישראל בעברה לנולד לי׳ משוי אבל כרת, בחייבי דוקא שזה ממזר שהולד קדושין עליו לה
 אימי׳ בחר לי׳ דשדינן פרושו במסקנא והשתא ישראלית. בן אלא לנו ואין לזרעי׳, אפקרא דרחמנא כשר הוי נכרי בחר שדינן הוי אי

 אבל בנך קרוי דאמר הוא ישראל מ״מ אבל אסורה ביאה מהכא דל אמרינן ולא וישראלית מישראל בעברה כנולד פסול לעשותו
 בישראל הפגים אחר הולד ,ע שיש כל דאמרינן )והא מכשר נתעברה כאלו אותה ורואין אמו בחר יותר לי׳ שדינן הוא כשר מ״ד

 רס״י דברי מתוקני' והשתא הוי. לא דכשר דבריו לפרש והוכרח הוא, כשר ש״מ הול״ל דא״כ הכי לפרושי ליכא ודאי ורבינא נאמר(
 נכרי, בחר לי׳ שדינן פסיל ומ״ד פסול, ביאת נעשה לא כאלו לגמרי, נכרי מהכא דל פי׳ אימי׳, בחר לי׳ שדי כשר מ״ד מ״ז בכורות

 ב׳ גבן פשו ואכחי כפרש״י(. תמצא דקדושין סס״ג )ובירושל׳ וכרבינא באסור כנולד ליה דנינן אלא נכרי ביאת דל אמרינן דלא ר״ל
 דבחר כשריס ישראל מבנות שנולדו כיון דס״ל משוס עהורין דכחמין לומר אין כ׳ אמוראי ד״ה ע״ב י״ו יבמות בחוס׳ מקומות.

 המקשן כדעת כן לומר אפשר שהי׳ אלא זו, סברא ס״ל דחוס' מוכח לא מזה עכ״ל ממזר הולד ס״ל ר״י דהא להו, שדינן נכריס
 שכינתם ומהרש״ל מהרש"א והבינו וכו׳ כשר הולד ס״ל יהודה דרב אע״ג שכ׳ נכרי ד״ה שס יבמות ובחוס׳ כפרש״י. ס״ח קדושין

 הפרוש אין מעך בת נסיב או איטמר זיל מ״ה דף יהודה רב דאמר הא צ״ל להבנחס לקדושיו. וא״ח נכרי הוא ממילא כשר סאס
 חוס׳ כפרוש דאי שצ״ע כ' גופא שמהרש״א ועוד לפרש״י, חוס׳ שתקו למה וא״כ בממזרת, שרי גר דהא ישא, לא ממזרת אבל כרש״י

 דר״י טעמו עצמו זה הלא בנך, קרוי מישראלית בנך שמואל השיב מה א״כ ישראלים, שבניהם ישראל בנוח משוס לקדושין חשש שר״י
 שאמר ע״ח קאי דשמואל קמי' אמריתא כי דהך ס״ל שחוס׳ העקר אבל לקדושיהן? וחוששין הס ישראלים הבנות דבני משוס אר״א

 לפסול ר״י מ״ש שמואל השיב וע״ז שמואל, לפני ואמרו אסי מר׳ שמע זה דגס לפסול וכולם יוחנן ר׳ מ״ש על וגס לקדושין חוששין
 הוא כשר וישראל בנך קרוי מישראלית ואס נתגייר אס פסול ואינו הוא ונכרי בנך קרוי אינו מנכריח הס דאס ליחא ממזרים שהן
 לקדושין דמשש אר״א יהודה דרב חוס׳ כ' וע״ז הולידו, לא ישראל דבניח דגמירי ומשני לקדושין דחוששין ניחא אכתי דא״כ פרץ וע״ז
 ס״ל יהודה דרב ואע״ג ממזר, הולד עב״י הבא נכרי דסבר משוס לפסול יוחנן דר׳ משמי׳ נמי ואמר ישראל בנות בני משוס היינו
 דעח נ׳ שכ׳ בשע״המ וראיתי הוא. נכרי כשר למ״ד וס״ל הראשוני׳ על חלקו דחום׳ ראי׳ נשאר ולא אמר. דר״א משמי׳ הכא כשר,
 דאמו דמיירי רי״ף פי׳ גר לאתויי דנ״מ לדון כשרים דהכל מחני׳ דסנהד׳ בפ״ב שכ׳ גירות וצריך נכרי הולד עב״י הבא נכרי רי״ף

 על שבא גוי רי״ף דעת נראה שע״המ וכ׳ מגוי, נתעברה אפי׳ הוא גר לאו ישראלית אמו אי ק״ב יבמות רשב״א והקשה מישראל
 ומסיים כשר הולד א״א בין פנויה בין עב״י הבא נ״וע החולץ בפ׳ כ׳ הרי״ף ברואה, ושגה עכ״ל שיתגייר עד גמור גוי הוי ישראל בת

 כשר הולד והלכחא הש״ס מסיום מספקא דלדידי׳ ומסיק לכ״ג, מאלמנה ק״ו דילפי דאיכא לכהונה כשרה ברחא אי רבותא דאפלגי
 הלא לי׳, קמבעי׳ מאי גירות דצריך ס״ל הרי״ף אס והשתא לכהונה. דכשרה פוסקי׳ הרבה ס״ל וכן לכהונה, ופגום קאמר ולא

 לפסקי דחש למאן אף ואפשר גירות. שא״צ ס״ל שרי״ף להפך, מוכח ודאי אלא מאלמנה, ק״ו צריך ולמאי לכהן, אסור׳ גיורת קיי״לן
 ולא אחר ימול בשבת מילה שפ׳ הר״א הביא שהטור אדאורייחא, עבר לא בשבת אותו החל מ״מ הוא, דנכרי ע״ה קדושין חוס'

 בשבת חייב ואינו לי׳ ניחא דלא פ״ר הוי מ״מ נעשה ממילא גברא דתקון פ״ר דהוי אע״ג אחר משא״כ לתקון, מכוון דאב האב,
 לדחוק צריכין כך ק״ו. עחוס׳ אצ״לג שהקלקול פטור הכא י״ל חייב, בחבורה דמקלקל ואע״ג וקי״א, ק״ג שבח ור״אש חוס׳ כמ״ש
 שאחר בבהרת אלא הכי אמר לא קל״ג והש״ס לתקון, מכוון וא״כ המילה על חברך האחר הלא חמה אני ומ״מ זה. פסק ולפרש
 שמעו ע״ג ובפסחים המצוה, לתקון מכוון שחל חי דכל אחר, ליעבד ל״פ בשבת אפי' ביום ברישא אבל הבהרת, לקוץ ולא למול מכוון

 בערל קיימת ר״א דסברת ואפשר בכך. לי׳ דניחא סהדי דאנן חייב, לר״ש אף תיס׳ וכ׳ ירדו לא עלו אס שחקן חייב לאוכליו שלא
 בחבורה ומתעסק בחבורה מקלקל דלר״ש ואף בנדרי׳, כדאי׳ הוא ערל ואכחי במילה מחויב שאינו גברא מתקן לאו חלו אס נכרי
 הנאה באסורי מבעיר כגון לגופא הקלקול מיהו צריך רהמ״פ כ׳ רש״י ואף ק״ו, חוס' כמ״ש קצת חקון צריך ח״ח כ׳, כריתות חייב
 מכה ח׳ ערלתו לחתוך שצריך גוי כ׳ מילה הל׳ סוף הרמב״ס אך גוי. בחל שייך לא וכ״ז יו״ד( חגיגה ע׳ )מיהו בחמתו חובל
 מה אדע ולא בער ואני רס״ח. וש״ע רס״ג עש״ך לחצוה, מכוון שאין כיון זו ברפואה מצוה שנעשה אף לחתכה לישראל אסור

 אבל במילה, חייבין דמלכיס בפ״ח ולשטחי׳ קטורה בבני דאיירי ז״ל ק״ב ליב הג״מוה חמורי ששמעתי ודכירנא בה? יש ומ״ט המצוה
 מצוה דאיכא דמשמע הדור בפאר הרמב״ס מתשו׳ לה מפרק גופא ז״ל איהו אבל רפואה, משאר דח״ש דאסור פשיטא עכו״ס בשאר

 מלין, שאין ומנ״ל נ״ט, סנהד׳ מהרש״א כמ״ש תקיפה כשידינו אותם כופין א״כ איירי, בב״ק אי להקשות הוספתי ואני עכו״ס. בכל
 שהכריחס תעשו לכס יאחר אשר מקץ פ׳ מב״ר לרמב״ס דיצא לומר אין גס מחייבי, דלא איירי עכו״ס בשאר כ״ו דע״ז הך די״ל
 כתרוץ ס״ל יוסף או י״ד, סי׳ במ״צ כמ״ש עביד שפיר לאו גופא יוסף דלחא ועוד בע״כ, הכא גס לישחרי א״כ ולטעמיך למול, יוסף

 ישמעאל בני היום שנתערבו כיון כ׳ דמלכיס בפ״ח דרמב״ס ונ״ל מלכים. הל׳ מ״למ כח״ש נצטוה לב״נ גס מ״ח קודם נ״ט סנהדר׳ א׳
 סחס לכן לו, הנודעות מדינות בכל הישמעאלים נתפשטו הרמב״ס ובימי נהרגין. ואינם עצמם, לחול חייבים כולם קטורה בבני

 לחוש דיש כיון לרפואה, כונתו אס לחולו לישראל אסיר מספק עצמם לחול דחחויבין כיון בהמולו חצוה שנעשה אע״פי גוי ואחר
 מ״מ אותם, נכריח הדין ומצד עליו, מצוה בספק ואף חצוה געשה קטורה מבני ודאי שאס אע״ג לרפאותו, ואסור קטורה מבני שאינו

 והדרומי, המזרחי עולם שבחלק בנכריס כ״ז מיהו אסור. מס׳ נכרי שיצא בשביל רפואה אסור בספק עצמו להכניס לישראל אומרין אין
 בישראל אלא מילה מצות שאין הרמב״ס על ©ולקין כ״הס זבלא״ה הספק, בכלל שאינס מצוה שאין הרמב״ס מודה שבינינו בנכרים אבל
 )ובתנחוחא סה״ו פ״ב יבמות בירוש׳ מיהו הוא. מקלקל לרפואה ולא גירות לשם שלא גוי והמוהל הס, ערלים דידהו מהולים וכל
 למידק ליכא מ״מ הוא, דנכרי דילקי איתוניה ייתי חגי א״ר מישראל נכרית בן בשבת למגזר שרי נבורי׳ כפר איש יעקב חוקת( ס׳

שע״י מילה אחר בטבילה דוקא של״ב, לאדם דזכין ב״ד ע״ד מטבילין י״א מכתובות הוא דמתקן לומר אין וכן אדאורייחא דענר מזה

מתקנו



!35 וגרים. חולת יולדת מילת הלכות האשכול, ספר

אשכול נחל
 כד אך ע״ב(. מ״ה יבמות לנדותה טבלה לא ודאי )דאמו ממוחו הוציאוהו לא נטבל שלא כ״ז גוי המוהל אבל בקהל, לבא מחקנו

 ישראל וס׳ דאסיר פסיטא הוא עכו״ם ואס 122,112 דף כמ״ם דאו׳ מ׳ והוא לרפואה מוצץ המילה אמר דהרי א״דא כאן יש ודאי נדייק
 חשה הר״ר ודטח לכ״הפ הוא גמור דישראל בארתי כבר אך סקילה. אסור לס׳ המציצה ע״י אח״כ שבא כיון למול אסור נמי

 דמשכה )או חומרים בב׳ האמרוניס כמ״ש לת״ר ויגדלהו בע״כ הנכרי האב שיוציאו משש אין אס בשבת למהלו וחותר מהלכה נדמה
 בן לו ויש לבדו בכפר הדר מוהל נשאלתי — ז״ל. רבותי הורו וכך נכרית בן אלא אסר דלא ש״ע כמשמעות ע״ב( ל״ו ע״ז בתלי׳

 והוא בביתו לעכב צריך בח׳ מילה מצות מ׳ אבל בו, רחוקעין מנין בו שיש רחוק למקום והולך מקומו עוזב שנים ובשאר בר״ה למול
 כ״ט קדושין דאי׳ קודם שופר י״ל לכאורה שתוקעין? למקום ר״ה קודם לצאת או בח׳ מילה מ׳ לקיים עדיף אי לתקוע, יוכל אינו
 דאמרינן שווח באינן ולא הכי אמרינן בערכן שוות בחצות דוקא נ׳ אך עדיף. דגופי׳ דמצוה קודס הוא לפדות ובנו לפדות הוא

 מצוה אינו בנו דפדיון אע״ג ריקם׳ פני ול״י והדר תפדה ב׳ בכור כל דכ׳ עולה ואמ״כ בנו פודה לרגל ולעלות בנו לפדות החם
 )ומ״ש נח׳ למול האב חורה שחייבה עוברת מצוה נח׳ מילה עוברת, מצוה ואינו כרת בו שאין בכור מה ק״ו והדברים דגופי׳.
 מ״ע לקיים יוכל חקרי דלא זר, דבר הוא בט׳ גס לקיים יכול דמילה אי״לש, אס בס׳ למילה קודס מגלה צדד שח״הד חרפ״ז מג״א
 כהניס אי׳ נמי נ״ט ובפסחים לשופר. שקודמת מכ״ש יג״ב, עלי׳ ונכרתו להלן אבאר כאשר כרת אסור בכללה ויש שד״ס( מ׳ דביוס
 לעשות דיכול כ׳ יחייב לא יעשה לא שאס אע״ג כרת, בו שיש כיון פסח מ׳ כ׳ מחוסר שיקיים כדי ועשה בקוס דהשלמה עשה דומין
 בקוס דהשלחה עשה דגופייהו מצוה מבטלין כרת זו בחצוה דשייך כיון מ״מ בכרת, וד״ר טמא אין השני יעשה לא אס ואף השני

 ונכרתו כ׳ בה שיש שד״ש נח׳ למילה חה ינמות כדאי׳ כרת ש״ב עשה נקראת נח׳ חילה וה״נ פסחו. אסר שיעשה כדי ועשה
 מילה לענין חהני דלא והא קל״ב, שנת רשנ״א וכ״כ כך נקראת מ״מ האב על מ״ע אלא הוי לא בשבת קטן דמילת אע״ג עיג״ב,
 עול״ח של״ב חילה אפי׳ חדדחי לחילף דליכא שס תום׳ וכ׳ שס, מהרש״א כמ״ש לחמר היום בין חלוק אין ס׳ יום דענר כיון של״ב,

 עיג״ב, דנכרתו כבשופר, שיד״א במילה ל״ג להכי ה׳ מגלה וכ״כ עיג״ב, דנכרחו מילה שאני לתו״ע דמי עשה נחי דבעלמא דצרעת
 לא בשופר משא״כ רחמנא, ושרי מ׳ גופה שמילה ל״ג בחילה קושיחס תרץ שר״ן ואף בח׳, במילה שייכין ויג״ב דכרת חומרא ש״מ

 דג׳ ע״ב ל״ג בזבחים תום׳ כ׳ ותו שאד״ם, משופר עדיפא נח׳ דחילה מוכח גופא מהא זו, מ׳ נשניל נשנת מלאכה ת׳ החירה
 שופר י״ל מיהו יוסף. נראש ישוב לכלל נא זה מדבריהם, כן נראה לא ע״ח שנחולין ואף ועשה, ל״ת אפי׳ דוחה דכרת עשה7

 דרניס עשה ודמי יחיד אבלות אתי דלא הרגל קודם חל אפי׳ נרגל אנלוחו נוהג אינו חנל אי׳ י״ד דבמ״ק דרניס עשה דהוי עדיף,
 דרנים עשה עדיף ח״ח דרבנן, וזה זה )ולתום׳ עי״ש דושמחת עשה מפני נדחה דאו׳ אבלות דנרכות ספ״ב וגאוני׳ ולרי״ף דושממת
 ופ״א דיו״ט פ״י רחנ״ס וכ״מ והקטנים הנשים אף לשמוח ישראל לכל מצוה דרניס עשה פי׳ דר״ן הוא, חלתא ולאו ס״ה(. ועשג״א
 נמי נז״הז דשמחה )ועשה ק״ט פסחים וניתך אתה ושממת כד׳ לשמחה חייב נעלה עכ״פ לראב״ר ואף ו׳, ר״ה ורש״י דנזגיגה
 נכללים שהכל דרניס חצוה נקרא א״כ נשג״א( וכ״כ הרגל משמחת נדחית דאו׳ אנלות דנרכות בפ״ב ממ״ם וגאונים לרי״ף מ״הח

 כמתן נחצוה העוסק כ״ה וסוכה י״א נרכות אמרינן הא ואלת״ה פטורין, וקטנים ענדיס נשים העולם דרוב שופר, משא״כ בה,
 ועודנ׳דמצוה דרבים. עשה ל״ח פטורות דנשיס כיון ע״כ אלא דיחיד, עשה וידחה חייבים, רבים הני וכל וסוכה ת״ות מק״ש סטור

 ובניו אשתו רבים לשמח מוטל עליו הרגל שמחת וכן בקדושה, י״ח רבים להוציא שאני, דרבי׳ מצוה מ״ז דברכות כהאי פרושו דרבים
 להוציא רוצה אינו )אס שופר אבל י״ט שמחת מהם גס מבטל באבלות הוא ואס י״ט בהל׳ רמב״ס כח״ש אליהם והנלויס ביתו ואנשי

 דומה דיו״ט אחרון ביום מת שכ׳ ה״ג על שהקשו בברכות מתוס׳ מוכח וכן ב/ תמ״ו מג״א וכמ״ש לדידי׳ אנא מצוה אינה אמרים(
 ומזכה מוציא עשה בהאי וקשה תעבודו, בהם לעולם דוחה דרבנן דקדושה דעשה הכא מזינן דהא דרבנן, יו״ט שמחת דאו׳ אבלות
 ניסא מאחרים. השממה מבטל והמבטלו כמ״ש דרבים מצוה מקרי הרגל דם׳ עשה ס״ל אע״כ הרגל, דשחחת עשה חשא״כ רבים,

 לאו דתרתי כיון קשי׳ גופא היא מהרש״א ותמה אבלות, דוחה דשמחה ש״ח דאו', אבלות ומבטל שי״מ נוהג דחתן הא הכי בתר מ״ש בזה
 מצוה והוי לשמח הבאי׳ וממשפחתו המשתה בני ומשאר הכלה מן השמחה גס מונע דאנלותו ניחא ולפמ״ש דחי? לחה דרבים מצוה

 לטובת נאמרה ב״ת דלעולס עשה אבל דרבנן, חמ׳ נדחית דאור׳ חצוה ליכא ודאי בפשוט, נישב ורי״ף ה״ג על תוס׳ ק׳ )מיהו דרבים
 הא בברכות מ״פ א״כ צ׳ סי׳ חג״א שהקשה ומאי תחנם, דלא דוחי׳ מ״הת לשחררו חותר ישראל להנאת ממילא הר״ן כמ״ם ישראל

 וגזרו יבחין חי כי ולהנאתו, לטובתו כן שיעשה האדון יאחר אס אף לשחררו, אסור דמדרבנן חודה הר״ן דודאי לק״ח מה״בע? הוי
 ישראל לטובת כן שעושה כל לעין נ' שהכא שאני, דרבים מצוה ומשני מה״בע? דהוי פריך להכי רבנן, פלוג ולא הא אטו הא

 דעשה סדא וליתא למילה, קודם ותדיר בר״ה תדיר שופר א״ל אכחי מיהו י״ד(. בח״ק רא״ש חישב ברכות תום׳ קושי׳ )שאר
 תדיר כי פסח לגבי מילה אי׳ צ״א דבזבחיס חסתברא איפכא ועוד כרת, בו שיש פסח מ׳ מפגי נדמית אפ״ה תדיר ודאי דהשלמה

 ומילה דפסס משמע ע״ב ה׳ יבמות ובתוס׳ עיג״ב, דנכרתו מפסח היא משובה אחר ח״ח דמיא, כתדיר לאו החס למ״ד אפי׳ דמיא,
 )ע׳ למס שתי או ומילה מתמיד ד״ש שפסח יליף לא לחה שהקשו ס״ו פסחים מדבריהם וכ״מ מדיר, קצת ונקראו שוין שניהם

 לילף פסח לגני תדיר חילה בזבחים תרוצא להך כ׳ דלצדדין דיוק מזה אין מיהו חדיר, נקרא׳ לא דמילה ק׳ ומשמע מהרש״א(
 אין גס משופר. תדיר יותר נקרא דמילה נ׳ עכ״פ ומילה. מתמיד לילף תדיר הוי לא מילה ולמ״ד למס, ושתי ממילה או מתמיד

 וקרי ר״ח למוספי קודמין שנח דמוספי למקודש קודס דחדיר לדייק נעי שם דנזנחיס זה, ניוס ממיד שהוא מקודש שופר לומר
 מועד שנקרא מקודש ר״ס ומוספי מקודש מקרי לא קנוע ליוס שהס אע״פי שנת דמוספי ש״מ מועד, שנקרא מקודש ר״ס למוספי

 ועול יותר, מקודשת ודאי עיג״נ שנכרתו מילה א״כ נמועדיכס, ת״לה אלה דג׳ הקרננות על קאי לנזנמיס נשופר שייך לא וזה
 י״ט לאו דאי יו״ט שהיום מקודש א׳ לפרום מ״ט, מנמות נרס״י לסוטח נ׳ נזה ים נרם קודם. הי נגמ׳ אפשט לא ומקודם חדיר
 מסוס ולאו היום שזמנו מה מקרי מקודם נ׳ לפרוס אנל מקודם, סופר והוי סופר ליכא י״ט לאו אי למימר איכא וה״ג מוסף, ליכא
מוספי נגד מקודש נקראו ר״ח מוספי צ׳ מזנסיס קשה א׳ פי׳ דעל עקר ב׳ ופרוש מקודש, וחקרי היום זמנה גמי מילה א״כ ירט



וגרים. חורה יורדת מידת הלכות האשכול, ספר
אשכול נחל

 אהני דידי׳ למוספי ר״ס אטו דש״ס חרוצא היינו לקרב היום שזמנו מה מקודם ב׳ לפי׳ אבל קבוע, ביום שבח דמוספי אע״ג ש׳,
 לגבי נקרא׳ ודאי יג״ב עלי׳ ונכר־רזו בכרת דמילה וכיון היום, קדושת עליו סל היום סיוב דאכל שס חוס׳ וכ״כ אהני לא ש׳ למוסף

 לקרובים יטמא לא בנו ולמול פססו לשסיט ההולך אמרינן י״ט ובברכות צ׳. זבסיס כדאמר׳ פסס לגבי כמו נמי ותדיר מקודש שופר
 אסר שמת ק׳ נזבסי׳ מוקס ברייתא והאי כרת, שיש מילה או פסס מ׳ כרת בה שאין יטמא דלה עשה דמי דלא וחוס׳ רש״י וכ׳

 אצות לאסר מתרץ דרבא )אע״ג הרמב״ס וכ״פ פסס עושה ואינו מטמא מצית קדם מת אי אבל פסס, סיבת עלי׳ רמי׳ דכבר מצות
 א; בזמן שניהם מלין אס לסקור ויש דק״פ(. פ״ו למ״ח וכ״כ פסס עליו סל סצות דאסר ס״ל צ״ת פססיס אמוראי כולהו מ״מ נמי,
 ספסס מ׳ יטמא דלא בברכות ורש״י תוס׳ שכ׳ מה אך דינם? מהו א/ בזמן שסלין ומילה שיפר כנד״ד סצות אחר ת״ומ שמח כגון

 קדושה בה שאין מאוסרח מצוה תדמהו מה״ת וקשה פסס, סובת עליו סל וכבר רשב״א כמ״ש סצות אסר שחח ואיירי בכרח ומילה
 או פסה זמן אס כ״ש א״כ כ״ה, וסוכה בזבסיס כד׳ פסס זמן מטי דלא כיון דמטמא סצוח קודם מת סאס לן פשיטא דהא יתרה,
 שמת כגון בהדדי אתי תרתי אי אפי׳ למימר בעי ודאי אלא כרת, בו שיש לטעם הוצרכו ולחה מטמא שאינו שמת קודס המילה
 דהשלמה עשה וידסה כרת בו שיש דפסס עשה יבא בפססים כד׳ קרובין דטוחאת עשה דוסה ומילה פסס מ״מ סצוח, אמר ח״ומ

 לשופר דחה משופר, יליף לא שבת שדוסין מילה מכשירי קל״א משבת קשי׳ ואי לשופר. קודם דמילה בנד״ד מוכס עכ־׳פ שאב״כ.
 להעלות בי׳ שייך ישראל לכל בכלל שופר דודאי לק״מ דמי, כבפניס הוא דלזכרון כיון כ״ו ובר״ה לא״בש ש״י זכרונוחיהן שמעלה

 רצו לא שופר דר״ה רפ״ד חוס׳ וכ״כ זכרונותיהם עולה יסידיס מאיזה אלא ישראל מכל מצותו נתבטל ולא חוקעין אס סבל זכרונחיהס,
 למילף ליכא מילה בשבת דאמר הא ועי״ל לזכרונותיהן. בזה שדי ש״ח בב״ד, שיחקען ותקנו זכרונותיהן להעלות שהוא לגמרי לבטל

 שבת שדוסה המילה מעלת לו יש שופר א״כ בשבח, שופר לעשות מותר דלדידי׳ לר״א היינו זכרונס שמכנסת קליש מפרכא שופר ממכשירי
 בר״ה חקדימין ולהכי למילה, יתרון יש ודאי עיג״ב ונכרתו ד״ש ומילה ד״ש לא שופר לדידן לאפוקי זכרונוחיהן, להעלות יתרון ועוד
 דט׳ מעשה פסס נדמה נמי מצות דאסר ק׳ בזבסי׳ לרבא אף מיהו י׳. לעקדת קודס אברהם דברית הפוסקי׳ כמ״ש לשופר מילה

 זמן בא ואמ״כ זמנה שבא במצוה כבר חסויב אס היינו פמ״הח, בח׳ עוסק דאמרן דהא משופר. חילה למידסי ס״ד לא קרובין,
 ממצוה עי״כ שנמנע אע״ג בה שפגע הראשונה לעשות מסויב מ״מ שחבא, וידע קבועה זמן לה ויש מראשונה שגדולה אע״ג אמרח'

 קמ״א סולין כדאי׳ סמירא הי חלה א׳ בזמן שניהן כשבאו אבל עריטב״א, מקרא כ״ה בסוכה למדנו וזה אמריה, הבאה גדולה
 דחטי רש״י כמ״ש פרושו ק״ש זמן מטי אפי׳ חובלכתך דילפינן בסוכה דאחר והא קרא. לאו אי דשלס עשה דמי דמצורע דעשה

 וכשהגיע זמנו הי׳ לא דכשנטמאו זמנו חטי לא קרי ופסס קולס, הי׳ הסופה ודאי אבל לכך, ראוי והוא המופה בתוך מיובה זמן
 הקשו ולהכי קודחת. ממורה המציה ודאי א׳ בזמן שתיהן מיוב בא שאס מברתה, שדומה המצוה קדמה בחרוייהו אבל לכך, ראוי היו לא

 כרת בי׳ דלית ק״ש שאני מק״ש דפטור ממתן דיניף וא״ל מנ״ל, פסח ודמי יטמא מצות לאסר מת אפי׳ בזבמיס דאמר לרבא בסוכה חוס׳
 עדיין מחן דכשנעשה פטור דמחן דה״ט למילף ליכס דמק״ש להו, קשי׳ ותרי עכ״ל סיובו זמן ומטי כרת דאיכא פסס מיני׳ אתי ולא
 כתבו לא )התום׳ כרת דנדסה מנ״ל סופן בכל מק״ש פטור הי׳ אס אף ועוד פ׳ זמן הגיע מצות אסר אבל ק״ש זמן הגיע לא

 ניסן י״ד קודס רב זמן נטמאו דשס מצית אסר למת זה לדחות ס״ד דלא נדמה, דכרח הפסס לעשות יכלו מולא לחילף וא״ל
 אמר חח מיני׳ למילף ס״ד הוי שפיר נדמה ואפ״ה לכך דראוי דמתן ק״ש אבל ,טומאה ח׳ ראויס הי׳ שלא הפסס עשו שלא ומה

 ובלכתך מק״ש מחן שפטרה דפרשה כיון חוס׳ קושי׳ שת׳ לפ״י וראיתי דמי( לא טעמים שחחרי כ׳ ואהא לפסס, דראוי אע״ג מטת
פסת זמן דמטי היכא שמענו לא דאכתי ונ״נ נח׳. העוסק פטור נמי מכרת לת׳, כ״הת מקשינן ל״ד ובקדושין תפלין נחי בה פ׳

מטי הכא אבל ק״ש, זמן בא ואמ״כ כשטריד אנא המתן פטר לא דקרא פסס, שנדמה א׳ בשעה קרוביס דטומאח מ׳ זמן עס
 מ׳ ודאי וא״כ מצות אמר א׳ שעה אפי׳ מצית אמר שחח רבא לשון שמשמעות עוד ולא בדבריהם, שדקדקו כמו סס פ ב מיו זמן

דר״ש אליבא דרבא טעמי׳ נ׳ ע״ב ק׳ זבמי׳ דמרש״י חום; קושי׳ ל״ק ולדידי חאוסרה. חחצוה למדסיה שייך ואיך ברישא, מל פסס
בכך, נימא לא ולחוס׳ שלס, אינו חח לו שחח וכיון שלם כשהוא אלא יביא לא קרבנותיו כל קרבנו שלחיס אס דדרם דמי׳ דרממנא

 פסמ דעקר אכילה בשעת אלא הקרבה בשעת שלס כשהוא שייך דלא ס״ל או שלס משוס וליכא אנינות דומה פסס עליו מל דאס
 שאין חצוה יטמא דלה מסברא פסס דומה מלות אסר מת אפי׳ כ׳ ר״יש הא ד״ה ק׳ זבסי׳ חוס׳ מיהו ע״ב. צ״ט כמ״ש לאכילה

 ויותר יוס בכל מתרמי דהשלמה עשה )ר״ל לה דמי דפסס דעשה דהשלמה לעשה דחי וצא בשני חשלומין לו יש ופסס חשלוחין לה
 רגל שני קיי״לן דאנן כיון בהא רבא לישב להו נימא לא ומ״ח בכרת(. שהוא פסס לה דמי להכי דפסס מעשה חשלומין ים חקרי
 לקיימה עוד ישוב לא שלעולם ואפשר לקרוביו כטומאה מקרה ע״י הבאה דחצוה דרנא טעמי׳ ולענ״ד .צ״ג פסתי׳ כרבי הוא בפ״ע
 דמי קודמת מילה חצות בנד״ד זו לסברא ואף לפניו. בב״א שתיהן באו אס כפסת ממילא שמוזרת מצוה דומה אדס, ביד שאין
 וימול בביתו דישאר שכתבנו טעמי הני מכס פשיטא א״כ בזה, כרבא קיי״לן לא באחת אבל מילה. חצות עוד לי׳ דאחרמי יימר
 לחשה ניתלה שלא חילה גדולה ל״א נדרים כד׳ זו בחצוה שהיה עונש מאד שגדול שופר מצות בביתו לקיים שא״א אף בר״ה בנו אח

 בת׳ עקרה ש״מ (88 דף א׳ ברית )עמ״ם מ׳ בן יום באותו הי׳ תנוק שאותו ופרש״י חמלה, במלון שנתעסק א׳ שעה אפי׳ הצד-יק
 דברנות מהא המצות מכל פטור אבל שאין ראי׳ דאייתי ונו״ני מהרש״ל על שחמהחי אעיר ואגב מאד. גדול זה יוס המבטל ועמם
 לאסר חיירי דהא חייתו ראי׳ ומאי בפסת׳ סייב יהי׳ לא מכ״המ פטור אונן ואי יטמא לא חת לו שמת ושמע ססמו לשמוט הולך
 ואי אונג שהוא זמן כל מפסח פטור באמת מצות קודס ובמת קיי״לן, וכן בזבמיס רש״י כמ״ש לאנינות דפסס מיובא דקלמה מצות

 בשבת או מתעסקין לו יש באס אפשר מכ״המ, דפטור פשיטא הא מצות קודם לפטרו מביא שלם כשהוא הקעס לר״ש ל״ל ,קשי
 ואמ״כ אטטתו שקדמה אונן ולפ״ז אנינות, שקדמה כיון חפסס ופטור חת, לו שמת כיון שלס אינו מ״מ אבל מכ״המ, מפטר דלא

 ויקלקלו המופה צרכי הכין דכבר כיון ראי׳ אין מצות בעילת בועל ד׳ מכתובות ראיחס גס מכ״הח, דפטור י״ל המצוה זמן 4בל
 ועוד ,לאנינות קדומה זו חצוה ומקרי מצוה לדבר וכהולך דמ׳ בטרדא דטריד כמתן הוי השממה החמילה וכבר לו שיכין חי שאין

לפח׳ש



הבן. פדיון הלכות האשכול, ספר
 אנשים האב על המוטלות הבן מצות כל ה״ק בגט׳ ופרש פטורות, נשים חייבין אנשים הבן על האב מצות כל א תנן הא,

 להשיטו אף וי״א אומנות וללמדו תורה ללמדו אשה להשיאו בנו למול חייב האב דת״ר להא תנינא פ׳, נשים חייבין
 פרקיה דלא והיכא ג תפדה בבניך אדם בכור וכל שנ׳ לפדותו ב, ליסטום מלמדו כאלו אומנות בנו מלמד שאין כל רי״א במים,
 לפדות שמצווה כל ה תיפדה תפדה דב׳ בנה לפרוקי מפקדא דלא מנ״ל ואיהי ד, תפדה פדה דב׳ נפשי׳ לפרוק מחייב אביו
 פדה דב׳ כשתגדל עצמה לפדות מצווה אינה והיא אחרים לפדות א״ט עצמו לפ׳ מצווה שאינו וכל אחרים לפדות מצווה עצמו

 עדיף, דגופי׳ מצוה קודם הוא לפדות ובנו לפדות הוא ת״ר עצמו. את לפדות מצווה אינו ו לפדותו מצווים אחרים שאין כל תפדה
 כשטר בתורה הכתובה מלוה סבר ד״י חורין, בני וה׳ משועבדין סלעים ה׳ אלא לי׳ ולית לפדות ובנו הוא אי ורבנן ר״י ופליגי
 בשטר ככתוב לאו בת׳ הכתובה מלוה סברי ורבנן ז לדידי׳ משועבדי ה׳ וטריף כהן ואזיל לברי׳ פריק חורי בני ה׳ בהני דמי,

 כולם בנים, ה׳ מהם לו ויש נשים ה׳ לו הי׳ ת״ר בנו. פודה ואינו טב״ח עצמו ופודה עדיף, ודידי׳ ממשעבדי פודה אינו הלכך
 תלה רחם בפטר לכהן בכור לענין כ׳, אונו דראשית לבד הראשון לנחלה דבכור אע״ג תפדה בניך בכור וכל שג׳ לפדות ח׳

 ואוקיטנא פדוי, ה״ז בני לפדיון סלעים בה׳ זה עגל ט, כלום אמר לא בני לפ׳ זה טלית בני לפדיון זה עגל ח ת״ר רחמנא.
 אמר הבן לפדיון סודרא שקל דר״כ הא כי וקבל, וסבר תלוי דבדעתו עילוי׳, כהן דקבלה היכא פדוי בנו ה״ם שוי דלא אע״ג
 זבן בד״א דמר הא כי לא, כ״ע אבל סודר, לי׳ ומבעי׳ הוא רבה דגברא ר״כ אלא אמרן לא אר״א סלעים. ה׳ שוה לדידי

 של ק׳ ומפתה, אונס של נו״ן עבד, של ל׳ יא, צורי בטנה בן של סלעים ה׳ תנן י. בתריסר עשרה שוי דרבה מאימיה סודרא
 כהן אותו במעמד אלא לפדותו א״צ ישראל בן בכור פדיון לענין הגאון וכ׳ צורי. של בטנה הקדש בשקל כולם ש״ר מוציא
 בהן, כיוצא ואדם וכהן תשעה הקרקעות יב וששנינו אחר, ילמדנו הפדיון וסדר ברכות הל׳ למד אינו הבן אבי ואם ממנו, שפדה
 סלעים ה׳ פדיונו קצוב בכור אבל שוה, כמה לאטדו פקחין ב״א יו״ד שצריך עלי דמיו שאמר ולאדם קרקעותיו שמקדיש באדם
קט״ל לרבות תפדה פדה דהו״א אותו, פודין אין יום ל׳ בתוך הבכור יד נטרף נזקין בפרק יג, דנקא וחצי וחצי כסף כ״ח שהם

אך
אשכול נחל

 ספר לא א׳ פעס אס ספירה מצות קייס לא פ׳ דלכמה כיון נ׳ מיהו .ולשושביניס לכלה שנוגעת דרבים מצוה זו חצוה לפמ״ש
 בימי מת לו מת אס שיספר כפסקו נ״ל מה״ע דידי/ לאנינות וקדמה המצוה התהילה דפסס ב׳ ביוס כשספר א״כ מצוה, סדא דכולה

 בהס, האב שמייב הפוסקים הביאו לא אלו דינים שני אומנות, וללמדו אשה להשיאו ב כ״ע. קדושין א ברכה. בלא הספירה
 לא האב על סיוב אבל ע״ב ס״ב מיבמות והוא לפרקן סמוך בניו אדם שישיא סכמים מצות א״ב הל׳ סוף ברמז מצאתי וברמב״ס

 מלאכה יעשה ולא בתורה לעסוק לבו על המשים דת״ת פ״ג אמ״ש עצמו סמך אולי זכר, לא אומנות ללמדו וגס בהדי׳, אמר
 האדם וסוף בעלה מלאכה שא״ע תורה וכל הרבנות ושנא המלאכה את אהב ואמר וכו׳ השם מהלל זה הרי הצדקה מן ויתפרנס

 ס״ומ מבן ע״ב סנהדר׳ שם זא״ז, קרב לא ובמ״כ ומורה, סורר ס׳ א״הב מלסעס על ציין עוז מ׳ ובעל הבריות, את מלסעס שיהא
 האב, על מועל תורה ללמדו וכיון ליסעוס, מלמדו כאלו אומנות מלמדו שאינו כל כאן ר״י לדברי כוון שרמב״ס ספק ואין קמיירי,

 שסמכו אא״ל א', ללמדו פ׳ הביאו שלא ומה להביאו, צריך ולא א', ללמדו גס שסייב נשמע ממילא אומנות, בלא תצלס לא והיא
 שבמשנה התנאים שהרי כר״נ הלכה אין ודאי דהא חורה, אלא בני מלמד ואיני אומנות כל אני מניס קדושין סוף נהוראי ר׳ דברי על

 יהוד׳ רב ופרש וקלה נקיה אומנות בנו את ילמד לעולם ב״ק דרש ס״ג ובברכות דסייב, ס״ל שלפנינו בברייתא ור״י ת״ק וכן שם,
 ושא״הר, המלאכה את אהב ופ״ב פ״א באבות וכן מעולה, באומנות הוריו שרואה מי אשרי אומר רבי התם ותני׳ דתלמיותא חרוחא

 עון, וגוררת בעלה סופה מלאכה עמה שאין ת׳ וכל עון משכסת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם ת״ת יפה אומר שרי״הנ בנו ור״ג
 להסיות לו אין זו דבלא אומנות, ללמדו סייב כך אשה להשיאו שסייב כשם האשה עם סייס ראה מדכ׳ אומנות ללמדו יליף ל׳ ובקדושין

 סייב הרא״ש פסקי בקצור העור העתיק וכך אשה, להשיאו ועל אומנות ללמדו על הלמודים כל מביאין והר״אש ורי״ף ובניו אשה
 ורבא אביי וכן הכי דס״ל תנאי׳ כמה דקדושין פ״ק ובתוספתא בעור( הביא שלא לתמוה יש ודאי )להכי אשה ולהשיאו א׳ ללמדו

 להתעסק למדו אס לת״ק עסקא, א״ב לר״י, ת״ק בין איכא מאי ל׳ דבקדושיו פליג לא נהוראי ר׳ שאך ונ׳ כרשב״י. ולא ל״ה ברכות
 וה׳ ג׳ מיוסד זמן קביעות צריך שלמודו ממש אומנות היינו אומנות, כל אני מניס ר״נ מ״ש ויתכן אומנות, דוקא ולר״י די, בססורה

 משלוסו, יותר עצמו באב מצוה בברייתא הכא דתני׳ הבן על האב מצות שכל אפשר או עסקא. ללמדו דצריך מודה אבל שניס,
 בא, בפ׳ ג אומנות. מלמדו אסריס ע״י אבל תורה, אלא מ״ב ואיני אומנות כל אני מניס ר״נ אמר וע״ז לא, באומנות אבל

 אלא בניך בכור כ׳ לא שס מפרש, הייתי דבריו ולולי תיפדה ני׳ קרי ופרש״י קרס בפ׳ ד תשא. בכי תפדה בניך בכור כל וגרסתנו
 בנותיך. ולא תפנה בניך בכור וכל דכ׳ לפדותה מצווה אינו והאב ו תיפדה. בי׳ קרי ה עצמו. הבכור על וקסי אדס בכור תפדה

 קשי׳ ואי בנו, שנולד קודם הי׳ לקוסות דשעבוד ממשעבדי בנו לפדות יכול לא סורי, מבני עצמו פריק אי אבל קודס, הכהן דשעבוד ז
 בשוק מיירי ט ס׳. קדושין ח שתרצו. בכור׳ עתוס׳ מידו ויוציאו בנו מ׳ לכהן שעבודם דקדמו לקוסות אס״כ לייתי מב״ס בנו פריק אי

 ולא לאסד ה״ס שוה להיות צריך דעכ״פ דס״ל מ׳ מכאן י שומא. צריך דלא ז׳ קדושין כרבה הקיי״לן שוה דאי סלעי׳, ה׳ שוה אינו
 הי׳ בתסלה מזוקק. כסך והוח מ״ע בכורות צור, במדינת היוצא יא בזה. מסופק שרבנו פדיון הלכות בסוך ע׳ אבל כה״ג.
 הוסיפו ואס״כ ראשון, בית בימי הי׳ כך ש״כ, והשקל שעורים פ׳ הדינר א״כ שעורים, י״ו ומעה מעה, ה׳ והדינר דינר, ד׳ השקל
 אמת. תורת בספרי כמ״ש צרוף כסך ושליש לאעה ה׳ למשקלנו והוא שפ״ד, ושקל שעורי׳ צ״ו והדינר לדינר, מעות ו׳ ועשו

 י״א. ב״ק ל׳ לאסר שסי אע״פי ערפה שנעשה יד ערש״י. דינר כ׳ צורי בכסך והוא ערביא בכסך נ׳ בכורות יג כ״ג. מגלה יב
 הביא, לא הרמב״ס וגס האשכול הביא לא ועור, ר״אש שהביא ל״ז מנסות לגלגולת מגז״ה סלעיס יו״ד דסייב ראשין ב׳ לו שיש ילד דין

בסולם היעב״ץ הביא וכבר אפשר, פדיון לענין אבל בחום׳( )עי״ש ב״א בישוב יב״ס סי דאין נ״מ לא תפלין לענין ודאי תמוה והוא
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 דמות והמפלת ג, מת ראשו שיצא ט׳ ובן ב חי ראשו שיצא נפלים אחר הבא לכהן, בכור ואינו א לנחלה בכור יש חלק. אך

 ח שליה ז סנדל המפלח ו. כלום אינו בשאר אבל .. ה חם והיינו אדם מצורת בו שיהא עד וחכ"א לר״ט, ד ועוף חיה בהמה
 עודה ט, ילדה שכבר אשה ונשא בנים לו הי׳ שלא טי לכהן. ב׳ ואין לנחלה בכור אחריהם הבא מחותך והיוצא מרוקם ושפיר
 ׳שנ לכהן בכור אף ריהג״א לכהן, בכור ואינו לנחלה בכור ילדה לישראל ושבאת י ונתגיירה נכרית עודה ונשתחררה שפחה

 מעוברת נשתחררה יא, מעוברת נתגיירה ילדה, שלא אשה ונשא בנים לו שהי׳ טי מישראל. רחם שיפטרו עד בישראל, רחם פטר
 לנחלה בכור איזה — . . . יג ילדה שכבר ואשה היא ולויה, היא יב וכהנת היא ילדה לנחלה, בכור ואינו לכהן בכור וילדה

ולכהן
אשכול נחל

 נפל מהם ואחד תאומים שהיו מ״ו ובכורות ס״ח חולין סרש״י ב ואחא. נקט כולי נ״א עד מ״ו מדף בכורות א במקומו. כן שנ׳
מעלי/ לידה ראם דיציאת אע״ג הפסידו, לא דראשון לנמלה, בכור האמרון ויצא, אמיו וקדמו והחזירו חי ראשו ויצא חדשיו כלו שלא

דינא נמי כולו נולד ואפי׳ פער. הראשון רמס פער בכור לענין אבל נפל, יצא מת אס עליו דוה שלבו מי אונו ראשית דל משוס
מיירי והנא ע״כ. לכהן מבכור אחיו ופוער ילוד הוי ראשו דביציאת נקע, לכהן בכור משוס ראשו דנקע והא הוא, דנפל כיון הכי,

אחיו(, בא שיצא קודס לפרש הוכרח )לכך כך נקרא לקמן מרוקס שפיר דאפי׳ רמס פער דמקרי פשיעא נולד דאס ראשו שהחזיר
 בן אבל רמס, פער והחזירו ראש יציאת מקרי חי ח׳ בבן דדוקא כהן, לענין לידה שתהא חי, בעינן להכי איירי ראשו בהחזיר אבל
 לרבותא חי דנקע וא״ל והחזירו. מת אפי׳ ראשו שיצא הול״ל דאלת״ה והחזירו, ראשו כשהוציא ר׳ פער לענין כיולד אינו מת ח'

 וליחני כהן, לענין כילוד הוי ראשו אל׳ הוציא שלא אך דכהן לרבותא ראשו דנקע כ׳ דרש״י ז״א לנחלה, בכור השני שמ״מ דקמ״ל
 הראם הוצאת והחזירו, ראשו שיצא מת ח׳ בן ודאי אלא מת, בין חי בין ראשו יצא ליתני עכ״ס או והחזירו, מת אפי׳ עפי רבותא
 ראסו שיצא ח׳ בן כ״ג, ש״ה, בש״ע וכן חי( ראשו יצא אפי׳ ג׳ נוחלין יש פ׳ )ורי״ך לכהן פ״ר מקרי ולא דמי איברים שאר כמקצת

 בראם אפי׳ משמע אמו, בשמיעת ניתר ואינו כילוד הוי ראשו יצא במתני׳ סתס ס״ח בחולין אבל לכהן. הוא בכור אחריו הבא מת
 בין מי בין י״ד סי׳ בש״ע וכן ונימוח בחוץ הראם הי׳ שמא הכל אסור מקצתה סיצאה שלי׳ ע״ז דך אי׳ וכן נולד הוי מת ח׳ בן

 חת נפל ראם אפי׳ חודה בבהמה אבל באדס, דוקא חי, אפי׳ בנפלים פוער הראם אין דאמר שמואל אך ס״ח חולין ובתום׳ מת.
 מת ראשו אפי׳ פוער שיהא אדם, גבי חי בנפל פוער ראש דס״ל לדידן כ״ס י״ל א״כ מקצתה, שיצאה שלי׳ מחתני׳ כדמוכח לידה הוי
 אמרי׳ דהבא סלי׳ הפילה אלא הביאו לא )ושם שע״ו ובסי׳ ש״ה בהי׳ הפ׳ מסתימת אבל פעור, אחריו והבא כיולד, דהוי בהמה גבי
 הוי לא והחזירו חת נפל ראש ביצא נחי ובהמה לבהמה, אדם בין חלוק אין בכור לענין משמע והחזירו( מיצא לא אבל בכור אינו

 לריעוחא תרתי דאיכא כיון החמירו בכור לענין וצ״ל אמו, שמיעת לי׳ אהני דלא לענין כיולד דהוי אע״ג בכור, אחריו והבא כיולד
 בבהמה נפל משש גזרו דכה״ג י״ב חולין )ועתוס׳ אמו שמיעת לי׳ אהני דלא למוחרא אלא כנולד אחרו ולא כנולד, יהא שלא וחת נפל

 ש״ה, בסי׳ כמ״ס חי ח׳ בן ראש סיצא כ׳ ולא לידה עחאה בנפלים אפי׳ ראשו חשהוציא כתבו יו״ד סי׳ קצ״ד בסי׳ וכן אדם( משוס
 חשפרש״י קשי׳ ואי .95 דך ח״א ועימ״ש ס״ע בזה שהעיר ראיתי שוב וצ״ע לחומרא וה״נ לידה עמאה הוי מת אפי׳ משמע

 א׳ חטפה נולדו סניהס הא אפשר האיך לנחלה, בכור דהוי אחיו בא ואמ״כ והחזירו ראשו הוציא והנפל תאומים שהי׳ בבכורות
שייכי לא תרתי לכהן, בכור ואינו לנחלה בכור דהוי שייך ואיך נפל נחי אחיו מדשיו כלו שלא נפל האחד ואס צ״ח יבחות כדאי׳

אחיו, ויצא והחזירו ג כ״ז. נדה וחזקי׳ כיהודה אחיו יצא ט׳ ובחדש והחזירו חדשים לח׳ ראשו הוציא שהנפל לה משכחת בנפל?
 ב׳ א׳ הבא וחת, והחזירו חי ראשו יצא אבל הוא, פ״ר אבל חת, שיצא כיון עליו דוה אב לב דאין לנחלה ב׳ מקרי לא הראסון

 דאחרי הא רבא פרש כ״ג בנדה כחסא, צ״ל ה חקרי. פ״ר אבל עליו דוה לבו דאין משיבי לא לנמלה ד הוי. לא נחי לנמלה
 דהוי חכמים חודי׳ הזקן וגבת א׳ ולסת א׳ ועין עין וגבת מצח, חצי כגון לאדם דוחה פניו צורת מצי אס רבו, חסא בשס אדס, מצורת

 ר״ל ו עליו. דוה סאין כיון לנחלה אינו אבל פ״ר הוי ולהכי הרחב״ס( וכ״ס אדס צורת פניו כל לרבנן בעינן לר״יו )אבל לידה
ופניו תייש גופו חודיס הכל שם בנדה וכן אדם מחין שאינו חקרי לא לכהן פ״ר אפי׳ כאדם שגופו אע״פי אדם מצורת פניו כשאין

מ/ שפיר הוא, פט״ר ומ״ח שנמוק אלא ולד בלא שלי׳ דאין ח .93 ח״א ע׳ סנדל ז כלום. ולא תייש ופניו אדם גופו אדם, אדם
 הראש יצא ואס פ״ר, הוי רובו יצא זה ובדרך אבר אבר שנחתך מחותך, עובר, צורת בה ומרוקס ביצה כשפופרת עסוי׳ חתיכה
 ילדה וכבר י פ״ר. נקרא מה תלה כהן ולענין ר׳, תלה אונו בראשית נחלה לענין ט .93 ועח״א הוא פט״ר ג״כ לבד מחותך
 אלא אונו, ראשית דהוי כיון בכה״ג ישראלית אפי׳ פשוט וזה לנמלה, בכור הוי לו, וילדה לישראל נשאת בגרותה ועתה בגיותה

 בכור בנה בקדושה בפ״ר לידתה והוי נתגייר ג״כ ובעלה יא כרי״הג. ודלא פ״ר הוי בגיותה דהנולד פ״ר, לכהן הוי דלא קמ״ל
 וזרמח שנ׳ לזרעו אפקרי׳ ורחמנא בגיותו הי׳ דהורתו בנו נקרא דלא לנמלה בכור אינו קמ״ל( אלא בעלה, נתגייר לא )אפי׳ לכהן

 לכהן בכור אלה אופני׳ בכל וכו׳ ב״י וחי הכהנת בן חי מכיר ואינו אנשיס נ׳ של או אמד איש נשי שתיהן יב זרמתם. סוסים
 שלא מי "וכן מסר: כאן הולדות ונתערבו יג הבכור. מי ידענו דלא לנחלה ולא דאיתי׳ היכא כל לו יש דבכור ה״ס לו ליתן וצריך

 אי ירית חאן ידעיק דלא לנחלה" ולא לכהן בכור לשני ז׳ בן או לראסון ט׳ בן אס ידוע ואין וילדה ונשאת ג״ח בעלה אחר שהתה
 לנמלה ולא האי מ״ז דך חוקי לפיכך הראשון, בני גבי והני השני, בני גבי הראשון בני לי׳ קחדחו חפשוט אפי׳ משני, אי מראסון
 סני של דפרש״י וכהנת היא גבי א״כ וקשה לשני. ז׳ בן לו קדים דלחא לשני, ודאי בכור אין סזה אחריו, הבא על דקאי דקתני
 דקמ״ל לתרוצי ליכא ושס אבוהון, מאן ידענו דלא כיון לי׳ קמדחי חפשוט אפי׳ לנמלה בכור דאין קמ״ל מאי הק״ל שנתערבו אנשים
 לחברו א׳ וליכתב מ״ז בגח׳ קפריך ונתערבו בכור א׳ והי׳ אנשים ב׳ סל ילדים ב׳ גבי ונ׳ פשיטא? דזה בכור סאינו אחריהם שהבא

 עם שנתערב בכור דאחר ינאי כר׳ ומתרץ בשבילו לי תנו האחר ואס חלקי לי חנו הבכור אחיכס אני אס ויאמר חלקו על הרשאה
 בכור שיהי׳ הבכור הבן והי׳ מדכ׳ קכ״ז בב״ב ויליך א״כ, ונתערבו הוכרו לא לזה זה הרשאה כותבין נתערבו ולבסוך הוכרו אחר

בכור וא׳ אנשיס חב׳ נשים ב׳ שילדו פשוט חלק לענין אבל במחבוא, שילדו מעולם הוכרו בלא מיירי וחתני׳ הפק, ולא הויה משעת

 ונתערבו
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 אחריהם הבאים ב ט׳ יום הטפלת א ורמשים שקצים וחגבים דגים כמין המפלח גוונים, מלא מים מלא שפיר המפלח ולכהן
 וכרים ב׳ וילדה אשחו בכרה שלא טי ד לכהן ולא לנחלה לא בכור אינם שניהם ג אחריו והבא דופן יוצא ולכהן. לנחלה בכור
 רי״א ח יום ל׳ לאחר האב מת ן, מת דפשוט ראי' אייתי לכהן דאמר ו פטור האב יום ל׳ בתוך א׳ מת ה, לכהן ה״ס נותן

 כלום לכהן .אין ברישא, נפיק מי ידענא ולא ונקבה וכר היורשים. מן גובה ע״פ ומלוה הן יורשים שחלקו דאחים הנכסים נתחייבו
 שניהם׳ פדיון נתן א׳ לכהן אם יום, ל׳ תוך מהן א׳ מת לכהן, י״ם האב נותן וכרים ב׳ וילדו בכרו שלא נשים ב׳ דהטחע״ה.

 פרש דלא וטיירי החי, בנך בשביל מחזיק הריני לי׳ מדחי חד כל נתן, כהנים לב׳ ואם ט חייב דלא מ׳ דאגלי ה״ם לו יחויר
 לכהן, ה״ם נותן ונקבה וכרים שני או ונקבה וכר נשיו שתי ילדו הילדים, שנתערבו או הפדיון נתן מהם איוה בעד לכהן

 בכרה אחת תחלה, יצאו נקבות אימור כלום, לכהן אין נקבות, וב׳ וכרים שני או וזכר נקבות שתי תחלה, זכר יצא ודאי דמאחת
 לכהן אין ונקבה זכר מת, עדיין בכרה שלא בן איטור האב, פטור ל', תוך מהן א׳ מת ה״ס, נותן זכרים, ב׳ וילדו בכרה לא וא׳

 לכהן. נה״ם ווה ה״ס נותן זה וכרים, ב׳ וילדו בכרו שלא אנשים ב׳ של נשים שתי נקבה. ילדה בכרה שלא אותה אימור כלום,
 להוציא יכלו לא נתנו כהנים לב׳ ואם י יחלקו והאבות ח״ס יחזור נתנו א׳ לכהן אם מת, בן איזו ידוע ואינו ל׳ בתוך א׳ מת

 זכרים שני או וזכר, נקבות שתי הוא, בכור דט״ט עצמו, לפדות חייב והבן שלי, נקבה אמר חד כל פ', האבות ונקבה וכר מידם,
 בכרה שלא מי זכרים ב׳ וילדו אנשים ב׳ של בכרה לא וא׳ בכרה אחת תחלה. יצאו נקבות דאיטר כלום לכהן אין נקבות וב׳

 בכור יא. מע״ה המוציא אמרינן בפדיון ספקות שאר בכל וכן נקבה ילדה המבכרת דאימר אלכ״ב, ונקבה זכר ה״ס, נותן אשתו
חדש חדש דגמרינן לו ויחזיר שלפניו כיום ל׳ ביום מת יתן, נתן שלא אע״פי ל׳ לאחר מת יחזיר, לכהן שנתן אע״פי ל', תוך שמת
לחוטרא בגט׳ דגרסי ואיכא יב יוזן לא נתן לא ואם יטל, לא נתן אם רע״א ומעלה, ח׳ מבן לוים במנין וכ׳ תפדה, ח׳ מבן ופדויו

וע״ג שעה ידות וב' ומחצה יום כ״ט לקבלתנו שהיא הלבנה לחדש מנינן דבכור יום דל׳ שאומר מי יש . . . יג ומשבשתא
הלכתא למאי ואמר מע"לע ובבת שבבן טז דופן ביוצא כדא׳ טו לפדיון ראוי ואח״ב לעת מעת שלם יהי׳ זה וחדש יד חלקים
 אחר ונראית שמתחדשת הלבנה ומן נקרא וחודש טע"לע, דפדיון חדש בן כך מע״לע לערכין חדש בן ומה חדש. מבן לערכין

 שנים, לערך והיינו לערכין, הלכתא למאי אלא כך בגרסתנו נמצא ולא ע״ב. נקרא חדש בן זה זמן עליו שעבר ומי שנסתרה,
בערך הימנו כלטטה ל׳ יום סתם ואמרו יום ל' אמרו ופדיון חדש ערך לענין אבל יד, לשנים נטי הא דופן דיוצא לפירקן ולמ״ד

ובפדיון
אשכול נחל

 אחיכם אני אס ואמר אמר מאים אמיס אצל וזה זה מאיש אמיס אצל בא וזה לזה זה הרשאה כותבין התערובות בני ונתערבו
 שלא מי אסיפא דקפריך מ״ז בדף המקשן על שהקשה מה אך בלה״ז, מ״כ שוב בשבילו. לי חנו האמר ואס פשוט מלק לי חנו

 דיוכל לק״ח ולידמייה, שקול כפשוט הא וכהנח, היא ארישא פריך לא למה מפשוט, אפי׳ ולידחייה שקיל כפשוט הא ג״ח שהתה
 הספקים ונוטלים הרשאה דאיכא פי׳ המסקנא לפי אנשים ב׳ של ופרש״י שפרשתי, כמו א׳ איש של שתיהן וכהנת היא מתני׳ לתרץ

 קאי. דמתני׳ ספקי אכולהי בכור, מלק ליטל להדדי הרשאה ולכתבי בגמ׳ דפריך ומאן אנשים בב׳ נמי מתני׳ מוקם כפשוט,
 הוא בעלמא מיא מ׳ אמר עד ב פ״ר. מקרי לא יצירה נאמר לא בהני אבל לדידי׳, כאדם בהמה דצורות אף קמ״ל לר״מ א

 יום מ׳ ע״ה הגשם ויהי מצינו וברבה ל׳, נדה ע׳ ולד, צורת נגמר לא חח׳ שבפמות הנסיון מן ולא בתורה ראי׳ ואין מז״ל, קבלו כך
 דרך יצא והראשון בתאומים דמיירי הרמב״ס וכ׳ רמס דרך יצא אמריו שבא וזה ג בח״י. ממזרים צורות לצור קב״ה שהטרימו לפי

 לא והשני רמס, דרך לו וילדה דבעינן לא, לנמלה ד תמות. ובהכרח הפעם עוד להתעבר א״א אשה דופן שחתכו דאמר דופן,
 בכור מדל )נ׳ לולדות בכור נמי בעינן מ״מ לרחם דבכור נהי והשני הרמס, פטר דלא לכהן ב׳ אין ראשון אונו, ראשית דנעינן

 חדש מבן דל מ׳ אינו ל׳ בתוך שמת דבכור ו הבכור. זה או זה או דממ״נ ה בכור(. הוי לא לבנים שאינו דבכור יליף בניך
 אלא כאן דאין החממע״ה בכורות ספק דטהרות פ״ד כדתנן מה״ט פטור נמי כשיגדל עצמו והבן ע״ה, מחברו דהמוציא ו תפדה.

 וכן מחייבי לא והיורשי׳ אב אנכסי חוב ליכא ל׳ דקודס כרבא, יום ל׳ לאחר משמע ובגמ׳ האב, מת סתם במשנה ח ממון. דין
 מת. שבנך ראי׳ הבא לי׳ אמר דאל״ה לחברו הרשאה נתן א׳ כל י תלי׳. ל׳ דבבן ט ל׳. תוך מת אפי׳ כ׳ בחבורו אבל ס״מ,3

 שספק כגון חיוב וספק ל פטר ודאי אי אבל הוא, ר׳ פטר אי ספק דהוי היכא אלא שמעינן לא כאן עד כולהו? להו חני הא יא
 יב״ח מי לא ועדיין טרפה ס׳ או אנדרוגינוס או שנתגיירה לאחר או קדס אי ידיענן ולא וילדה נתגיירה או לויה או כהנת אשתו אס

 לפטור וד' בגר ספקות מ׳ ר״ח תני וכן פטור קודם או משנתגייר נשחטה אי ספק קל״ד חולין כדאי׳ פטור זה בס׳ דגם קמ״ל
 או מלמדי', ואין הב״כא ב״כ הו״ל מלוייס גמר ולא ומעלה מ׳ מבן בערכין לכ׳ מדאצטריך מספקא יב הבן. ופדיון וכו׳ ראשית

 הר״אש יג מחבריו. כר״ע הלכה שאין שידוע לפי הלכה כמאן כ׳ לא האשכול מדבר. מבכורי דורות בכורי ר״ל מלמדין, לגופייהו
 המקיל כדברי ה׳ דקיי״לן אבלות לענין מוץ למומרא, ל׳ כלאחר ל׳ יום בכור לגבי מסקינן מ״ט: בבכורות הג׳ לו הי׳ מגלמין אלו ס׳

 ל׳ ביום שסתם ש״ה טור על ופלא הפלא ק״נ ותמה כר״ע. והיינו צרפת מ׳ בשם וחר״י ט״ו סי' דברכוח פ״ב ר״אש וכ״כ באבל
רע״א שלפניו׳ ,כיוס ל׳ ביום מת אס וכ׳ הר״אש בו מזר העקר דשס מ״ט דבבכורות ולק״מ אביו? דעת הביא ולא להחזיר צריך

לענין כלפניו ל׳ דיוס להדי׳ כ׳ ע״ב ל״ו ביבמות וכן כרבנן הר״אש שדעת נ׳ מחבריו כר״ע הלכה שאין דקיי״לן וכיון וכו׳ נתן לא אס
 ביצה. ריש חוס׳ וכ״כ דפליגי רבים דברייחא דת״ק כרבי קיי״לן דלא ביצה סוף כמ״ש לר״אש רבים מקרי ר״ע על דפליג ות״ק בכור.

 דברי חמש הס שאומר מי יש בשס פה רבנו ומ״ש כ״ה. ר״ה ע׳ מלקי׳ לתתר״פ הנחלקת שעה מחלקי מלקי׳ וחשצ״ג ומצי יוס כ״ט והוא יד
ולדידן לפדיון ראוי שבועות ד׳ אמר ב׳ יוס לממרח ב׳ שעה כשיגיע א׳ יוס תמלח נולד אס קולא בזה יש טו שנ״ג. סי׳ יראים
ולדידן ג׳ יום ממרת עד א״ר ליראים א׳, ביום אחרונה בשעה נולד אס חומרא ולפעמים ללידה, ל״א יום ג׳ יום בחמלת דוקא

מע״לע, וכו׳ האחור שנה המתמלת דופן יוצא בפ׳ דנדה ברייתא ור״ל לבן, וי״ג לבת כגוןי״ב מ מ״ז. נדה טזי ג׳. יום חמלת
לא 18*
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 ג לשעות ולא לימים חדש מונין אטרינן חודש דב' מקום ובכל ב . . מלתא תלי' לבנה לוטן דבחד>ע אי׳ ואי א, ובפדיון
 כ״ט שהוא חודש פ' יום, ל׳ אומר הוי למלאות שצריכין ימים איזה הימים מלאת עד דכי יום ל׳ נוירווז סתם ד בנויר ואטרינן

ירח או״א ר ובכתה יום, ל׳ שנה עבור כמה ה ה בר" ואמרינן נחשבות שעות שאין שלם ליום למלאותו וצריכיין הלבנה חודש לפי וחצי
שנה דופן יוצא פ׳ דאתמרו הני בכל שפי׳ מחבורתנו ויש יום. ל׳ הוא חודש דב׳ היכא כל אלמא שלשיט, ימים שלשים ירח ימים

 אלא שנה לו נשלם אמרינן לא ר״ה וכשיגיע העולם לשנת נחשב דלא לאפוקי אלא ז לשעות דחושבין למימרא לאו טע״לע,
ח ניסן א׳ סוף נולד אפי׳ שנולד בשעה תלה לא אבל ניסן א׳ שישוב עד השנה לו נשלם לא ניסן א׳ נולד ואם לידתו, עת כשיגיע

רא. לידה לאחר ל״א יום שיגיע עד לפדות שלא במדינתנו נהגו וכך י. חומה ערי ובבתי ט בקדשים אלא תלי׳ בשעות אמרו ולא

שלא לו שיאמרו עד שנפדה בחזקה ל׳ לאחר יב שנפדה ראי׳ שיביא עד הבן נפדה שלא בחוקה ל׳ תוך האב מת ^0
 בקרקעות ולא בשטרות ולא בעבדים לא פודין אין לפדותו. צריכין שעדיין מותו בשעת צוה שהאב שידעו פי׳־ יג נפדה

 טן, רשאי מתנה לו ליתן הכהן רצה אם לפיכך טו פדוי אינו ובנו לו ליתן חייב ה״ם לו שחייב לכהן כותב יד. בהקדשות ולא
 המפריש יז. בני בפדיון הילך ה״ס: נתינת בשעת לו שיאמר עד המעות אח״כ לו נתן אם אפי׳ השטר ע״י פדוי שאינו כ׳ ובהלכות

 אי ,ממאן דאיעבר ,הבכורה מן פ׳ בנה שילדה לוי׳ יט אראב״א .יח תפדה פדה לך יהיו שג׳ באחריות חייב ואבד בנו פדיון
 את מזהטין אין למ״ד ול״ת כא מגוי דאיעבר אר״פ כ? כ׳ לב״א לטשפחותם מישראל ואי פ׳, ישראלית אפי' לוי, או מכהן
 תלי׳ רחם בפטר מישראל איעבר אפי׳ א׳ דרבא משמי׳ יוסף דר׳ ברי׳ מר כב, מקרי פסול לוי טזהמין למ״ד אפי׳ אלא הולד

 לויה השתא הכי לי ואמר דמי׳, כלוי׳ אטינא ואנא מגוי/ שנתעברה כהנת רבא לן בדק אר״פ היא. דלוי׳ ורחם רחמנא
 מתרומה ופסולה זרה הו״ל נכרי לה דבעל כיון כהנת אבל ואוכלת, מעשר לה נותנין זנות בעילת שנבעלה דלוי׳ קיימא בקדושתה

 פטור בנה מישראל שנתעברה לוי׳ יוסף דר׳ ברי׳ דמר וכתרוצי׳ כראב״א וקיי״לן ה״ם, בנה חייב היא דורה וכיון כהונה ומדין
 אר״פ מוסיף דר״י ברי׳ ומר כד, דר״י ברי׳ דמר ואליבא פ', בנה שילדה לויה דאמר בראב״א הלכה כג רבינא אטד והכי מח״ם,

 מגוי או ישראל לוי מכהן שנתעברה לוי׳ הלכך קיימא. דבקדושתה מה״ס פטור בנה מגוי לוי׳ דאיעבר דהיכא לר״פ, דחי ולא
 וישראלית עצמו, לפדות הבן וחייב קדושתה לה איתחלא מגוי נתעברה אבל פטר, בנה מכלו״י שנתעברה וכהנת טה״ם, פ׳ בנה
לפדות חייב יום ל׳ בתוך כה חלל בן והניח שטת כהן אתטר הלכות. בעל וכ״פ עצמו, לפדות הבן חייב ועבד מגוי שנתעברה נטי

א״ע ,
אשכול נחל

 ודאי הא סתמו איך צ״ל אולי ב מ״ז. ובכורות י״ח ערכין א מע״לע. בפדיון או בערכין האמור חדש חני ולא בשנה, אלא אתמר לא
 נראין וכך ל׳, יוס שהוא ב׳ יוס בצהרים או בשחרית עבר הרי א׳ ביום בלילה נולד שאס לבנה חדש ל׳ ביום כלה פעמים הרבה
 כל כ׳ ואח״כ וכו׳ ה״ש ע״ז גמורות שנים ה׳ בן עד יום ל״א מבן ערך, לו אין יום ל' בן הנערך הי' שכ׳ דערכין בפ״א רמב״ס דברי

 מגלה ג לקמן. כמ״ש דוקא לאו נמי שנים גבי ואולי זה, דין שייך לא חדש דגבי להדי׳ משמע הלידה, מיום מע״לע האלו השנים
 בחמלת לגדלית יגיע לא ניסן ר״ח במצית כולד שאס ז מ״ח. יבמות ו י״ע. דף ה ו׳. נזיר ד ימיס חודש עד מד׳ יליף ה׳

 שה מקרא ויליף בקדשים פוסלות שעות כ״ה זבחים ט שנה. לו נשלם ניסן א׳ ליל כשיגיע ח חצות. אחר אלא הי״ד ניסן ר״ח
 כדאי׳ מימה ערי ובבתי וצ״ל בדבור )וע״ס מ״ז נדה בתום׳ וכך מע״לע. גאולתו תהי׳ מימים ל״א ערכין י יהי׳. זב״ש תמים

 ובבן בערכין מע״לע לשון דנקע וצ״ל יום ל׳ ד״ה חוס׳ מ״ד שם וכן מע״לע צריך אין אלו משני׳ דחוץ ל״א( דף דערכין בחרא פ׳
 דיליף מע״לע בכולן דבעינן דעה שם הביאו אך אלחנן ר׳ בשם ל״א בערכין וכ״כ עולם, שנח לאפוקי האשכול כמ״ש ובת

 האחרונים כל וכ״ד בנדה לתום׳ מסכימין ור״ן הרשב״א אבל כ״כ, לא מ״ח נדה אבל ע״ב י״ע שם מרש״י וכ״מ ח', ערי מבתי
לאפוקי האשכול כפי׳ נמי מע״לע דערכין בפ״א מ״ש וקרוב בקדשים, אלא נחשבות ששעות זכר לא הרמב״ס גס נ״ג. סי׳ בא״ח

כ״ע עדיין עבר לא אפי׳ כשהגיע אבל ללידתו, ל״א יוס כשיגיע אלא פודין שאין וש״ך, כב״ח ולא האחרוני/ דעת וכן יא .עולס שנת
הולד מת ואמרו סתמו ויבוס בחליצה ואפי׳ ל״א יוס אלא ואבלות פדיון לענין ר״וא מפוסקי׳ משתמע דלא פודין אפ״ה וחשצ״ג י״ב

אמר אס נ׳ תוך שפדאו שאפשר יב חשצ״ג. י״ב כ״ע עליו שיעברו דבעינן כ׳ ולא היבוס ומן החליצה מן נפערת ל״א ביום
 לכהן ראי׳ מהני דלא רש״י מפרק ראי׳ שיביא עד וגרסא ק״ב בב״מ וכן הרמב״ס ג׳ יג מ״ע. בכורות בכך פדוי יהי׳ ל׳ לאחר

 המטלטל דבר דבעינן 'הפרע כעין כופ״וכ כלל תפדה פדה פרט שקליס חמשת כלל תפדה יד יהיב. אחר לכהן דלמא קבל שלא
 אס פדוי בנו ת׳ דבר טר בקע״וש. פודין אין נמי הקדש פי׳ בהקדשות ולא ומ״ש לק/ הוקשו ועבדי׳ וש/ קרקעות יצאו ממון, וגופו
 אחרים, בה״ס ולפדותו לחזור וצריך פדוי אינו דבנו כיון ר״ל טז בשערות. פודין שיאמרו גזרה פדוי, אינו ובנו טחן אמרו ומ״ע לו, נותן
 לא זו תקנה ה״ג, כדעת בנו בפדיון לו ויתנס שיחזור לו ויאמר סתם להחזירם אבל רשאי, ה״ם מתנה לו ליתן רצה הכהן ואס

 הפוסקי׳ ב״י וכ׳ תקנה איכא א״כ יז ורמ״ז. מרש״י הבנתי כך כלום, הראשון פדיון שאין לגלות רב מעשה לעשות דצריך מהני,
 ד׳• בכורות כדאי׳ פ׳ פשיעא לוי ואשת כהן דאשת לוי, בת לוי׳ מ״ז, בכורות יט לך. שיהיו עד פדוי אינו כ׳, בכהן יח חולקי'.

 דשדינן הוא כשר מזהמין אין פרס״י כב כ״ג(. יבמות לי׳ אי׳ דלעצמו ישראל, )לגבי חייס לי' דלית כא בפדיון. ח׳ ישראל ובן כ
 חולין כג .134 דף ועמ״ש לוי וסמי' מקרי פסול דלוי מה״ס פ' אפ״ה נכרי בתר שדינן מזהמין למ״ד אפי׳ לוי, והוי אימיה בתר לי׳

 כהנת או ישראלית בן מחלל דמיירי נ״ל ע״ב, מ״ז בכורות כה בכורות. ער״אש ברדר״י דמר אליבא חסר בנוסחנו כד קל״ב.
 נתחללה שלא בפדיון חייב אינו בן, ממנה והוליד לוי׳ גרושה או זונה על שבא כגון לויה בן חלל אבל שנתחללה כיון כישראלית דהוי

חייב ממזר אס הפוסק? הביאו שלא לדין נ״מ בזה ויש .מישראל או לוי׳ והיא מנכרי מעיברה ומ״ש רחמנא תלה ר׳ ובפער לויה מקדושת
כיון לויה היא אס אבל מחלל, עדיף ולא לוי ולא כהן לא שהבן בפדיון חייב כהנת או ישראלית והיא לוי או כהן אביו אס ת׳ בפדיון,

ד״ה מ״ז ומתיס' מנ״ל ידעתי לא פדיון א״צ ממזר קדשים צאן ומ״ש הולד, פוערת עצמה היא שנבעלה אחר אף בלויה שקיימא
פ״ב ביבמות וקיי״לן כ״ג׳ ס״ק מש"ך וכ"מ בישראל רחם פטר מכלל יצא שלא בפדיון, חייב ישראלית בן ממזר נמי מ׳ תימא ולא

 בנו



141 הבן. פדיון הלכות האשכול, ספר
 ה״ס האב הפריש כאלו והוי בפדיונו, האב וכה שכבר עצמו לפדות חייב הבן אין יום ל׳ לאחר בפדיונו, האב וכה שלא א״ע

 בה׳ או בד׳ א׳ לכהן נתנם ואם פדוי, בנו כחגים ולה׳ לד׳ בנו פדיון שנתן מי הלכות בעל כ׳ א. לעצמו ועכבם בנו ופדה
 ור״יו ר׳, אמר יכיר ט״ט לנחלה בכור אחריו שהבא הנחלה מן חוץ מקום בכל פוטרת פדחת ג ר״ל אמר ב. פדוי נטי פעמים

 ברישא. דיליה פדחת דנפק האי שנים פי נוטל חברי' ונפק עאל דהדר אע״ג פדחת דנפק כיון כר״יו והלכה לנחלה, אפי׳ אמר
 יום ל׳ לאחר אמר ואי ניליה, יהביה למתנה פדיון שייך דלא כיון פדוי, בנו אין מעכשיו אמר אם ל׳, בתוך בנו הפודה ד אתטר

 דהוי מידי פדוי בנו אמר רב יום ל׳ לאחר המעות נתעכלו אי אבל פדוי, בנו ודאי ל׳ לאחר הטעות ואיתנהו בהם פדוי בני יהא
 ושמואל ל״ש, ה״נ יום, ל׳ לאחר זה בטעות לי התקדשי דאמר כגון קדושין, הוי המעות דנתעכלו אע״ג לאו התם אשה, אקדושי

 ו רבא אמר ה. כשמואל הלכתא הכא באסורי כרב דהלכה אע״ג מעכשיו לפדותו בידו אין הכא בידו, עכשיו לקדשה התם אמר
 ט״ח קדש של סלע ופריך מעה ומתרגמינן השקל גרה עשרים דכ׳ ז דינר ושליש שלשה פי׳ ותלתא תלתא דאורייתא סלע

 ט תנן אחרת. הויה משמע השקל יהי׳ ת״ל יוסיף להוסיף רצו שאם מנין השקל גרה כ׳ דתני׳ עלייהו דאוסיפו בתר ח? פונדיון
 הנפדין כל ה״ק פדיה? בני ומפתה אונם במתני׳ דתני׳ הני כל אטו י ופריך השקלים מן חוץ כסף ובשוד! בכסף נפדין וכולם

ה׳ הני מתיבתא ריש חנינאי רב כ׳ יא. והראיון והמעשר השקלים מן חוץ תנא וש״כ, בכסף נפדין והקדשות, אדם בכור כגון
אסתרי

אשכול נחל
 כריתות חייכי אלו חוץ מולדת כ״ג דף וביבמות דיכמוח, פ״ג כירושל׳ וכן פ״ור קייס בממזר וש״ע רשב״א וכ״כ דבר, לכל הוא בנו

 דנסלוח, פ״ב וברמב״ס שניס פי לו יש שמיס בידי ח״כ אפי׳ לשניאה הבכור בן בספרי וכן היא, אפ״ה בהן ת״ק שאין
 שאין כל הרשב״א באר לו, וילדו ליכא קדושין ובאין לו, וילדו קרינן קדושין שיש תהיינה כי דקרינן כל אמר ס״ח דבקדושין ואע״ג
 מספרי אאחוהגז״ל עליו תמה ובגליון פ״ש לו אין ממזר כ׳ ע״י הבא פ׳ בש״ג מיהו .לאסריס קדושין בתורת וח״כ קדושין, בהורת

 מיתת סייבי אבל כיד״ש, כריתות סייבי ספרי דייק להכי ב״ד ממיתת אלא מחזר דאין יהושע כר׳ ספרי דלחא בדוסק ומפרק הנ״ל,
 לאוין בסייבי לאיש תהיינה דכי קרא ס״ס וקדושין כ״ג יבמות לר״פ ס״ל דש״ג ול״נ לפ״ש, בנו נקרא לא יהושע לר׳ ממזר דהוי ב״ד
 תהיינה כי דקרינן היכא כל ס״ח דקדושין דסוגי' מרמב״ן וכ״נ הוא, דבנו אע״ג פ"ש יורש דממזר ראי׳ אין א״כ מיירי, בס״כ ולא

 תהיינה, כי שייך גס הוא, דבנו מקרי לו דוילדו כיון דממזר ללמוד יש )דמיני' לו וילדו ליכא תהיינה כי דל״ק היכא וכל לו וילדו קרינן
 סייבי דוקא דיליך אר״פ סולק לאסריס( אך הויה בתורת כלל שאינו כל אלא ח״כ למעוטי לאו תהיינה דכי רשב״א כפרוש וע״כ
 דמצינו חס״כ הויה יותר דשייך לאוין בסייבי תהיינה כי קרא ודאי סתירה, אין ולענ״ד ח״כ. ולא ק' דתפסי תהיינה מכי לאוין
 מיתורא לו וילדו קרינן דח״כ בספרי דיליך והא לאסרינא, דהויה אע״ג ס״ז, קדושין כדאי׳ תקס מלא ק' דל״ח אשה כאתות ס״כ

 משנואה לרבות יש יותר פי' הויה, שיש כל לו וילדו תהיינה כי ת״ל שפסה גס מרבה אני יכול ומסייס כתיב דד״ס יליף דשנואה
 הוי ח״כ מסתבר כ״ג יבמות הש״ס סברת והיא הויה קצת שייך ס״כ אבל הויה, כלל בי' שייך דלא שפסה מלרבות ח״כ המיותר

 אבל רסמנא, תלי' רסס דבפטר חטעס היינו פדיון צריך אין לוי׳ בן דסלל ומ״ש שפסה. משא״כ לאתרים ק׳ שתפסו לרבות לן
 בלויה ומספקני לוי. להיות לסלל א״א קל״ה א״ח כש״ע כמ״ש לב״א למשפתוחס אמרינן דברי' שאר דלכל לוי ולא סלל בעצמו הוא

 יהי׳ מקרי, כשר דלוי משמע מזהחין אין ולמ״ד מזהמין למ״ד מקרי פסול לוי דמ״ח הטעס ולר״פ מה״ס, דפטר מנכרי בן שילדה
 מה״ס פטור הוא גס בן לו נולד אס וממילא אמו, רסס פטר מ׳ דפטור ס״ל לא דהוא מפדיון פטור עצמו מצד לר״פ שיהי'

 מנכרי ילדה ומה״ט רסמנא תלה דבפ״ר פטור מישראל אפי׳ שנתעברה דלוי׳ דר״י ברי׳ כמר נמי דקיי״לן לדידן אבל הוא, לוי דנן
 לא לוי אב לו שאין כיון וס״ל ר״פ אסברת סולק או מפדיון, בנו גס לפטור מקרי לוי זה דבן ר״פ סברת נמי ס״ל אי פטור, נמי

 דמר כיון קמ״ל ומאי ל״פ, דחי ולא אר"פ מוסיך דר״י ברי׳ ומר כ', רבנו והנה דלויה. פ״ר משוס אלא פטר ולא כלל לוי מקרי
 ב׳ אהדדי סתרי לא ודאי א״כ פטור בנה מנכרי שילדה לוי׳ דר״פ דין מ״ז בבכורות אמר גופא ורבא דרבא משמי׳ אמר ברדר״י

 ראשונים לשטת )והרי מקרי דלוי פטור לויה בן נמי תלי׳, בפ״ר טעס דבלא ר״פ סברת אפי׳ דסינן דלא דקמ״ל ואפשר אלו? דיניס
 דיפקע חדש בני הי׳ שלא דלויס מנ״ל פריך ד׳ דבכורות נפשי׳ פטר פסול דלוי לר״פ חנ״ל צ״ע מיהו בתה( פסלה לא לכהונה אפי׳
 הכשרים י״ל א״כ ב״ד שלוחית א׳ זונה רק הי׳ דלא מגוי אחו שילדה לוי הי׳ לא דבמדבר וכיון כולם, הושוו הלויס לי והיו ומסיק וכו׳

 שכך וצ״ל קשי׳? לר״פ אבל פוטרתו אחו רתם אלא נפשי׳ פטר דלא ניחא לדידן בשלחא נפשי׳, פטור פסול דלוי יימר ומאן הושוו
 דמקרי ר״פ סברת בעקר סולק חצינו דלא וכיון שה, מקצת אפי׳ שה פ׳ דסולין להא דוחי׳ פטר לוי מקצת אפי׳ בידו קבנה הי׳
 אסר לתורה מנכרי לויה בן קורין דאין לי׳ פשיטא הא מיהו וצ״ע. המחסע״הר ספק אי ואך מפדיון בנו גס שפוטר י״ל לוי,

 תלה הקריאה קדימת כ׳ בגטין ובפ״מ לכהונה אסורה דבחו לסלל קודם ישראל ג׳ הוריות סוך בפ״מ דהרחב״ס הכהן,
 שאין כיון ח״ח דמכשיר, למאן אפי׳ ממנו תשוב ישראל א״כ לכהונה, פגום מנכרי ישראל בת דקיי"לן ולמאן ברע״ב׳ ועי״ש במדרגה

 ועוד מישראל, ואחו כשאביו אלא הוכשר לא ד״נ לגבי אד״ח בפ׳ כרי״ך דקיי״לן ועוד לו, קודס ישראל ודאי אב בית משפחת לו
 וכ׳ א במעלות. ישראל שאינו אמור פ׳ סלך מרמב״ן וכ״נ לישראל, נהקדימו ראוי אין ודאי א״כ ק"!, יבמות חליצה נדיין כשר שאינו

אחר בזה יצא, א׳ בבת כהניס ליו״ד נתנו נ״א בכורות ב לעצמו. ויעכבס ענמו ויפדה ה״ס שיפריש צריך הבן דח״ח הר״אש
בגמ', מפורש הלא ה״ג בשס זה דין רכנו ח״ש ניחא ובהכי בתוספתא, תני׳ והכי אחד לכהן זה אחר זה פרש״י יצא, זה

נ׳ רבנו שהביא מה״ג אבל ש״ע, הביא וכן הרמב״ס וכ״פ כהניס איו״ד גס לפרש ויש יצא, זה אתר בזה סתם כתב שבגח׳ אלא
בכור חינו אחריו והבא כילוד הוא הרי שלו מצח יצא ח״ו בכורות ג פרישה. וכ״כ וכפרש״י זה אתר כזה שרי לא כהני׳ דבהרבה

 אנו אין ולפ״ז ה״ג וכ״כ כשמואל הלכתא כגח׳ שגרס משמע ה ח״ט. ככורות ד פדחת. רוב אפי׳ רע״ז ח״ח טור וע׳ לכהן
 וב׳ ח מעין. כ׳ הס ושליש שלשה נמצא מעין שש שהדינר ז נ׳. דך ו• כרב. פ׳ ורחב״ס ה״ג כפרוש דר״אש לדחוקי צריכין

ומסייס יא דגרסי. ספרים מביא נ״א דך רש״י אכל כנוסחנו אינו י מ״ט. כמשנה ט מעה. כ״ד הסלע נמצא מעה הס פונדיון

 דתנן
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 ב יצא ילו והחזיר הכהן נטל ת״ר א שבעה העשרה דידן זוזי טחני דרנקא ופלגא זוזי ופלגא זוזי כ״ח דהוו טתקלי כ' הויין אסתרי

 ד ויהבת גטרת לא לו אטד ג קטי' ואתי אזיל דהוי גברא לההוא חזיא ומהדר, ושקיל רגיל הוי ר״ח ר״ט. מנהג הי' וכך
 יצא בתרומה ו פדוי בנו הבן ופדיון . . ה רגילי האיך קשי׳ ואי לך. אחוירנו אם פדוי בנך אין הלכך עבדת ביש מדעם

 הדרו, לעניים אלא עשו מצוה טה וכי הדרו לא לעשירים ודאי בב״הג? המסיע ככהן שנראה מפני כן לעשות ואסור נתינה, ידי
 מת — י. לי שתחזירם ע״ט בני לפדיון ה״ס לך יהבית ברישא לי׳ אמר אי ודאי לך, אחזיר אם פדוי בנך אין לי' דאטר והא
 יורשים להלן מה ריקם פ' יראו ולא תפדה בניך דב׳ משום או ה מערכין ערך ערך אתי׳ יתן, נתן שלא אע״פי יום ל׳ לאחר הבן

 חמור ופדיון בערכין אין ורטינהו לאלתר, חמור פטר פדיון יום ל׳ אחר הבן פדיון י בשעתן הערכין תני׳ ט, אכי״ח חייבים,
 ל' לאחר הטור פדיון מצות עקר פי׳ פדוי, פדהו שאם לומר יב רב אמר אר״נ יא עולם עד וטוסיפין יום טל׳ פחות ונזירות והבן
 עלה אתטר לאו פדוי? בנו אטר רב ל׳ קודם בנו הפודה האתטר פדוי אינו קדם פדהו אם דבנו מכלל ש״ד, קדם פדהו אי מיהו
 וברייתא דבעיל׳יום, אדם לבכור אתקש דלא לרבנן לאלתר חמור פ׳ פדיון דקתני הא ומסיק פדוי, אינו מעכשיו דכ״ע רבא אטר

 דידי׳ דפריך אלא כותי׳ דהלכתא משום לא יד פדוי בנו דאטר מרב הכא דפריך אע״ג יג, לאדם פ"ח דמקיש ר״א יום ל' דקתני
 דהוי יז, תילתא ותרי ששדנג שיתסר טז, הוו כמה טו, ותילתא ששדנג תלתא הוא כמה שקלים ה׳ הלכות בעל כ׳ אדידי'.

 מלבר, שתות חומש הוי וכמה חומש, מוסיף קודש דפריק מאן דכל דידהו, חומש עליהו אוסיף יח, דנקא בציר חיורי זוזי כ״ד
 לן ברירא לא שב׳ תוספת והאי יט, דידן זוזי בהני דנקא ופלגא זוזא ופלגא זוזי כ״ח כולהו דהוי זווא עליהו שדי זוזי חטשא כל

 טבעא דאשתבש והאידנא ב. דרבא כרי׳ אהא לדר׳ שב׳ תוספת דההוא ואפשר תוספת, של טיבו ומה קצובים פדיון דשקלי
 ואי ויותר, ה״ם דשוי' חפצא לי' ליתב נמי אי בה"ס, כהן בלי' ק ל לא ואי לחיי, שפיר טבעא לי׳ בריר אי לברי', אינש כדפריק

 שויה לדידי ואמר הבן בפדיון סודרא דשקל כא כהנא כרב בכך כהן דקבלה היכא פדוי בנו ט״ט ה״ם, שוה ולא בשויה טעי
 רב אמר לישנא בהאי דגרסי ואיכא כב. לא אחרינא אינש אבל סודרא לי׳ וטבעי׳ הוא רבה דגברא כהנא רב ודוקא ח״ס
 אינש לשום הפצא האי שוה לא נטי דאי נפקא לישנא ומהאי לא, כ״ע אבל לאחולי דידע כר״כ רבה גברא אלא אמרן לא אשי

יהיו. בהויתן קודש והיו בכהנים דב׳ בכור לפדות מותר סומא כהן הלכות ב׳ וכ׳ ובקבלתו. טלתא תלי׳ הכהן במחילת ח״ס,
גרסינן

אשכול נחל

 טינעא אבל יזול שמא לא׳ טבוע שאינו זהב אבל הטבועים, זהב בשקלי ממליפין פי׳ הדרך, משוי מפני לדרכוניס שקלים חצרפין לחנן
 רעה בהמה וימכר סיגים כסף יביא שלא כדי דהראיון, מעין ושתי צורה, בו שיש דבר הכסף וצרת דס הטעס ומעשר זייל, לא

 ליהן כלבך גמרת לא ד לו. שיחזיר כדי לפניו ובא הולך פי׳ ג נ״א. ב המשבץ. נ״א וערש״י מיירי ערביא מזוזי א לראי׳.
הגרנות בבית לכהן לסייע דאסור תיס׳ קושית שהוא נ״ל ה וערש״י. לך אמזירני אס פדוי בנך שאין עשית רע דבר גמורה מתנה
רב הגהת )לפי רבא אמר ו׳ בקדושין הא רבנו הקשה ותו ו כ״ו. בכורות הלוי ברית שמחם אומר ועליהם תרומה לו שיתנו

 שנראה מפני כן לעשות ואסיר נתינה, ידי יצא בתרומה פדוי, כנו הכן כפדיון שחחיירס ע״מ ה״ס הילך לכהן אמר אס כמסקנא( אשי
)ועוד כעיל כדאי׳ לכתמלה זה תנאי על יקכנם לא ודאי דכהן אע״ג צ״ל ז הכי. ור״ת ר״ט עבדו והאיך ככ״הג המסייע ככהן
אמר שנא מיירי הכא אכל פדוי, הבן מ״מ ס״ג( ערובין לעולם רעה שמביא ועוד פדיון להם יתנו שלא הכהניס לכל מפסיד שהוא
 פנוני ערך אמר כ׳ ערכין ע׳ ח פדוי. אינו לפיכך לכך, כלבו גמר לא והלה גמורה, למחנה קכלס ור״ת שתמזירס ע״ח לר״ת

 יביאו ומחה מ׳ שהביאה אשה דקינין ספ״ב וחנן היא מוכה עולח ראי׳ ט כערכך. תפדה כ׳ נמי ובפדיון יורשים יתנו ומת עלי
 קודם עלי ערכו אמר י״ב בכורות י ע״ב. י״ג קדושין כדאי׳ לקרבן נכסיה נשתעבדו ממייס הפרישה שלא אע״ג עולתה יורשין
 ונזיר זמן לכל ערך שיש יא יוס. ל׳ לאמך אלא אינו הכן ופדיון שהעריך, כשעה נותן ו׳ כן שהי׳ עד נחנו ולא ה׳ כן הנערך שהי׳
 ליתא וכגרסתנו האשכול גרס כך יב יותר. נותן ואינו לפדותם יוכל שני׳ כמה וממור כן כפדיון המתין ואס שנים, וה׳ ד׳ נודר
 ורב יד נ״א. כדאי׳ הכן כפדיון כמו כאמריות שמייב הפדיון אבד או ומת פ״מ פדיון המפריש דמייב לענין עי״ש יג רב. אמר
 דנקא שש שוה מטבע ששדנק, ג׳ הוא שקל טו כרב. הלכתא דלית לעיל כ׳ והאשכול ל״א יום קודם המעות כנתעכלו אפי׳ איירי

 מעין צ״ו ששדנק י״ו יז שקלי׳. ה׳ לפ״ז הם כמה טז מעין. כ׳ שהוא דאור' שקל הוא מהם ושליש ג׳ דינר, והוא מעה ו׳ או׳
 שהוסיפו לאתר שקלים ה׳ נ׳( דף )ערש״י ערכיא כסף משכון לפי זהו יט פרושו. ל״י יח מעין. לק׳ עולה מעיס ד׳ שליש ושני

 איך כסמוך רככו מ״ש ק' ועוד מעין? כק׳ די הכן לפ׳ שס״ל מורים ה״ג דברי שראש וקשה מעה, כ״ד ועשוהו הסלע על שתות
 טחן ד׳ תמת מקרן, ד׳ חלק הוא דהקדשית מומש וליחא מלבר, שתות הוא מימש שכ׳ ועוד שמי׳? דכר חאן מ׳ מומש, דמוסיף כ׳

 מיחש כעין ה״ג לדעת הוא מעה, כ״ד והוי שחות סלע על דאוסיפו כ׳ דף בגח׳ וח״ש מעה, ק׳ הס ה״ס דמדאו׳ דכונחו נ״ל לכן ה׳?
א׳ מעה אלא להוסיף להו ניחא לא מ״מ ה׳, על א׳ השקל והוספת ד׳, על א׳ דאו׳ דמומש אע״ג הקדשות לפדיון חורה שהוסיפה

שהם שליש( וב׳ דינר י״ו )שהוא שליש וב׳ ששדנג כי״ו מ״הת דדי אמר מחמלה דבריו המשך כך ולפ״ז המשכון קלקול מ׳ דינר על
כ/ עוד מעין ק׳ על והיינו הוסיפו שחכמים כיון אחא כר׳ מומש ה״ס על שיוסיף כ׳ ואמ״כ נ/ כדף אשי רב אמר וכך מעה ק׳

זה סך שעילה אי׳ כגח׳ שם וכן דידן". זוזי כהני ופ״ד ופלגא זוזי כ״ח כולהו "דהוי מסיים: וע״ז מעין, לק״כ שעולים דינרי׳ כ׳ שנותן
 כ״ח דהוו מחקלי כ׳ הויין שקלי׳ ה׳ שס: זה שלפני כדף כה״ג שמצאתי העקר, וזהו מעין. ק״כ שהם דינרים ׳לכ ערכיא כסף

 אלא מומש שיוסיף כונתו שאין אלמא דינר, כ׳ למספר כגמי וכן שבעה דעשרה )ערביא( דידן זוזי כהני דנקא ופלגא ופלגא זוזי
 שליש וב׳ י״ו אלא שאינס אשי כרב פסקו לא לחה ידעתי ולא דינך, כ׳ סלעים ה׳ הפוסקי' מסקנת וכך כך, הס כעצמם שה״ס
 למוחש ולא ג ה" כוון לזה דאוסיפו, אחרינא תלתא מר לשדר דאחר רכינא( )וגרסתנו דרכא כרי׳ אחא לדר׳ כמ״ש פרושו כ דינר.

רכנו וח״ש כרמכ״ס, ולא בכך להחיקר שדרכו מי דוקא כר״ן כב מ׳. קדושין כא י״מ. ור״ה קל״ג עמולין הי׳ כהן רנא ממש.

 אמ״כ
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 לפי אטד פנחס רבי ב כסף בכי בנו פודה א כל יהא כסף בכ׳ רחל של בכור שמכרו לפי ד״ל בשם ד״ב א בירושל׳ גרסינן
 עצמו והבן גדול, באסור עומד בנו פודה שאינו וטי ג. טבע שקל נותן כא״וא יהי׳ טבע לא״וא ונפל רחל של בכור שמכרו
 עשרה לכנופי לי׳ ניחא אי מיהו הקצוב, פדיון דשקיל כהן במעמד אלא למפרק דא״צ כ׳ כבר כשיגדל. נפשי׳ פריק לא אי באסור
 ואמרי הבן שבוע לבי אקלעו ור״א ושמואל דרב ד הא כי בידו, רשות הבריות כ' משום או ניסא לפרסומי או בעלמא ליקרא

 מברך, הבן אבי הבן פדיון על ה פשיטא מיני׳ בעי הבן, פדיון לבי אקלע שמלאי ר׳ הבן. פדיון שהוא הבן ישוע לבי לי׳
 שתים, טברך הבן אבי לי׳ אמרו מדרשא בי שאל אזל מצוה, דעביר מברך הבן אבי או לידיה הנאה דמטי מברך כהן שהחיינו
 המקום ן. שהחיינו מברך דלא סלעים ה׳ לכהן נותן והאב ל׳ לאחר הבן מת אי לן וחזי ו. שתים מברך הבן אבי והלכתא
 שנו ויקד צרה מכל ויפדנו בקרוב אותנו יגאל שמו, בקדושת ולקדשם הבכורי׳ לפדות וצונו אבותינו וגאל ישראל בכורי בני שקראנו

טח״ט. וגאלו יעקב את ה׳ פדה כי ונ׳ תבואתו, ראשית לה׳ ישראל קדש כד׳

ואבלות. קטן מועד הלכות
 טקראי ה׳ טועדי אלה רע״א וכו׳ יאשיה ד״ר במלאכה שאסור מועד של חולו על למד תשמר ח המצות חג את ת״ר

 טצות תאכל יטים ששת אידך תני׳ במלאכה, שאסור בחש״ט מדבר שבתון, נאטר כבר ר ושמיני בראשון מדבר במה ט ק׳
 השביעי, ת״ל מלאכה, טכל ששת אף מלאכת מכל שביעי מה אי ששת, אף ממלאכה עצור שביעי מה עצרת, השביעי וביום

 יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים אלא הכתוב מסרן שלא הרי מ', כל בעשית עצור ששת ואין ט', בכל עצור שביעי
 ובשביעית במועד יב משלהי עיף כמתרגם למים עיפה ארץ פי׳ השלחין, בית משקין יא. מותרת ואיזו אסורה מלאכה איוו מותר,
 עמוק בבור המכונס מים פי׳ קילון, טי משום גורה יד א׳ במקום שנתכנסו גשמים מטי לא אבל יג מתחלה שיצא ממעין אפי׳

הבעל, בית ולא השלחין בית והתירו טו. אתו קילון טי לידי נטי גשמים אמר ר״א בדלי, מיני׳ לאשקויי דצריך טרחא דאיכא

אשכול נחל
וטע?

 ובנימין יוסף אף לפיכך כסף כ׳ שוס דבכור נשמע מזה ב דשקליס. פ״ב א רמב״ס. ג׳ הי׳ דכך וע״שך ה״ג ג׳ הוא ״כ06
 יעקב בני יו״ד ג ידע. לא בניו ואת וגו׳ לאביו האומר משוס י״ל ועוד מלך, של לגיון שהוא משוס פעור ולוי בכך, ב׳ סודין

 פרושו שכך וי״ל ובנימין, יוסף יפערו א״כ וא״ת הם׳, מחצית נפשס לכפר יתנו לכן שקל חצי שהוא כסף ב׳ א׳ לכל הגיע שמכרוהו
 .שקל חצי נפש על לכפר שבאין צבור לקרבנות א׳ כל יתן לכן שקל, חצי נפש דערך ידענו א״כ שקל, חצי שקבל בשביל נפש מכר כא״וא

 וצ״ל הרשות, בסעודת אכל שלא צ״ה בחולין אמרינן הא רב אתא למה הוא רשות הסעודה לרבנו ק״ק מרובה. ס״פ ב״ק ד
 לפרסומי נמי וכאן מצוה קצת בהס שיש דנין לא רשות משוס אלו ל״ז ביצה שאמרו ע״ד רשות א״נ אמן, ולענות הברכות לשמוע

 וכ״כ מצוה סעודת דנקרא מצינו שלא להתענות ודרכו ואמו אביו שמת ביוס שס אוכל כהן שאין המנהג ובאמת מצוה. ק׳
 ד׳ פסחיס מקרא ילפינן למצוה מקדימין זריזין דהא ל״נ לערב פדיון יעשו אוכל הכהן שיהא רוצים אס מ״ש אבל ח״ב, פנ״מ

 מותר ודאי דהא ל״א בליל ל׳ כשעבר ת״ומ לפדות הו״ל מקדימין אי קשי׳ ואי גמ׳.3 זכר לו אין כהן ואפילת בבקר א׳ וישכס
 .מע״לע יוס ל׳ יעברו עד להמתין העולם שרוצים יעב״ץ ת׳ היא, גרמא שזמן מ״ע דלאו כ״ע קדושין ותום׳ רס״י כמ״ש בלילה לפדות

 שייך דלא נ׳ מצפרא נבדק ד״ה שם פסחי׳ מרש״י אך בשחרית. הפדיון ועושין חצות אחר ח׳ בשעה בקיץ נולד דלפעמיס ול״נ
 א״וא וכבוד צדקה על כ׳ דרשב״א ונ׳ צריך? למימרא לאו פשיעא, מאי פסחים, סוף ה בלילה. ולא הבקר בתחלת אלא זריזות

 בשעת ולא מברך הפרשה ובשעת המצוה, היא הפרשה תרומה, הפרשת בשלמא דיקבל, יימר מי באחר דתלי׳ כיון מברכין אין
 פרש״י תפדה ופדה לך יהי׳ נ״א בכורות כדאי׳ כהן ליד כשנותן אלא מברך לא בהפרשה אחר, דין הבן בפדיון והנה לכהן. נתינה

מצוה אין בצדקה חלוק, איכא באמת אך יברך, דלא והו״א בכהן תלי׳ א״כ נאמר, לאהרן זה וקרא פדוי הוא אז הפדיון לך כשיהי׳
כונת וזהו בלא״ה, פדוי הבן אין שהרי אותו וכופין י״ח האב שיצא לקבלו לכהן מצוה הכא אבל אותו, כופין ואין לקבלו לעני

 המצוה לגמור לסייע מוכרח הכהן דכאן אחר, ברצון דחלי׳ לצדקה דומה שאין מברך האב הבן פדיון דעל דפשיעא כיון האבעי׳
אבי הלכתא ותני הדר למה קשה ו למצוה. דמסייע מברך כהן אי שהחיינו קמבעי׳ שפיר א״כ קעביד מציה נמי הכהן א״כ
בשעת לרמב״ס או רכ״ג בסי׳ רשב״א לדעת שהחיינו זכר כשילדה אמר כבר אס הו״א פלוגתא? כאן אין הלא שתיס מברך הבן

 פעמים שתי שתים מברך והלכתא שמסיים וזהו שהחיינו, שנית שיברך חשיבא פדיון דמצות קמ״ל יברך, לא רס״ה עש״ך מילה
 וכ״כ ז פדיון. בשעת שהחיינו הבן אבי מברך ל׳ אחר הבן מת דאפי׳ קמ״ל לאחר ד״ה מ״ע תוס׳ לפמ״ש נמי ואפשר שהחיינו.

 צריך המועד כל משמע ט ל״ו. מנחות ע׳ ל״ת אזהרת תשמר וכל ימים, שבעת לי׳ וסמיך תשמר י״ח, חגיגה ח רמ״א.
 ואיזו אסורה מלאכה ואיזו לב״ד, המסור הח׳ קדום ע״י י״ע יוס איזה יא ע״ס. שבתון נאמר בשביעי נוסחנו י ממלאכה. לקדש

 הברכה בוזאת שאלתות אבל מקרא. בחש״מ מ׳ אסור שלמדו הברייתות מקצת רק הביא לא רבנו האבד. דבר כגון מותרת
 לדעת טור וכ״כ להלכה שאינם כיון להביאם להם הי׳ לא דאל״כ מה"ת, שאסורו שס״ל ספק ואין הברייתות, כל הביאו ורי״ף וה״ג
 ודעת בפרדס רש״י וכ״כ י״א מ״ק ש״ס כפשעת קי״ח פסחים ורשב״ס י״א מ״ק רש״י ד׳ וכך בזה נסתלקה ב״י ותמיהת מ״הת רי״ף

 ראי׳ מביא ובמא״א דע"/ פ״ק משילהי וכדחוכח צרפת חכמי דעת שכן תפלין הל׳ בא״ח הובא בתשו׳ רשב״א וכ׳ ורמב״ן ורשב״א ר״ן
 א״כ מלואיס באבני ושג״א ב״ח דעת וכן במרדכי הובא רא״ס ד׳ וכן בחלש״מ שקרביס נ״ונ על למד מנדריכם לבד י״ד מתמורה

 מפסיק אס זרעים דנפסדו מועד, קודם להשקות שהתחיל בשדה ומיירי ב׳, מ״ק יב דאור׳. בחש״מ מ׳ אסור ומנין בנין לרוב
 חאותו, לו שיש בעול ונקרא בעמק, שהוא השמים במער לו שדי הבעל ובית ס״פ, כדתנן משקם אינו מועד לפני שתו לא אבל
 לדלות, דלי צריך העמיקו שאס כיון טו להמשיכם. ערחא שאין אע״ג יד במועד. ויתקן גדותיו שיפלו חיישינן ולא יג משקין. אין

וחלוק
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להשקות מותר האגמים מן הטושכין נהרות חינן. ט, לא יתרה טרחא אבל רבנן, שרי פסידא דבמקום וקילון, גשמים מי ולא ומעין
מותר תחתיהן עוברת מים אמת ואם דפסקו, מעי״ט שנתמלאו אף מהן להשקות אסור והבריכות הפסיקות אבל א במועד מהן

יומא. בתלתא תשתי יומא בחד שתי׳ לא אי אמר מימר המשכה, ע״י א׳ בפעם מים מאמת לשתות יכול השדה רוב שאין אע״ג
הראשון. הטעין פסק שלא והוא מטפטפת שהיא כ״ז אחר ב״הש טמנה להשקות מותר ב זו השלחין בית משדה בה שנטפה ברכה
 ליפותן אבל במועד, לאכילה ויפין לחים שיהיו לאכלן, כדי לירקות מים טדלין גבוה. למקום נמוך ממקום לדלות אסור ובכ״ט

 אין ד. יותר להעטיקם אסור אבל כ״ח טרחא דליכא מנקין שנתקלקלו עתיקי אבל לגפנים, ג אוגיות עושין ואין לא, ושיגדלו
 אביי ו. שהיתה כטו טפחים ו׳ מעמיקה עמוקה אינה שאם במועד, המקולקל ומתקן התירו בשביעית אבל במועד ה אמה עושין
 לאקדוחי, שרי אשי ור׳ שנסתם, מנהר עפר להסיר שרי ירטי' ור׳ בשפע, מים שירדו הצרורות מן לנקות פי׳ נהרא לסחופי שרא

 ומתקנין במועד, ר׳ צרכי כל עושין ותנן דמי ר׳ כצרכי מיני׳ שתו דרבים כיון בשפע שיקלח כדי הנהר נקב להרחיב מקדח, ל׳
 חפירה אבל מצרורות .לנקות חטיטה ודוקא טבעי; דלשתי׳ כיון יתרה טרחא דאיכא אע״ג בר״הר שהם ושיחין בבורות מים קלקולי

 ם סדקיה ושפין חוטטין יחיד של ושיחים ובורות ז. השתא צריכין אין אפי׳ שרי דחטיטה ומיני׳ נטי חופרין לרבים מים אין ואם לא,
 צריך שאין אע״ג א', במקום לו כשיש מים לתוכן כונסין אבל להם, צריך כשיחיד מחדש חופרין לא אבל להם, צריך אם במועד

 שיש עיר, שוקי פי' ואסטרטות עיר רחובות ומתקן מדרך, קוצין להסיר פי׳ דרכים ולתקן לקווץ ר׳ צרכי כל ועושין השתא. להם
 הכי ע׳ מעלה הנשפכי' דמים הדרכים, מן הטכשולות וסלקו יצאו לא ואם ט״ס. לתוכו ומרגילים ה, המקואות ולמוד גומות בהם
 ועוד ציון, אצלו ובנה א׳ עצם וראה שג׳ ט"הת לציון ורמז י במועד הקברות מציינים ט. דמים עליך והי׳ שג׳ שככו הם כאלו

יג. . • דקתני אף במועד הכלאים על אף ויוצאין יב, גשמים מטי נשטף לפעמים יא באדר ציינו דכבר אע״ג לת״ט, עור לפני ט׳
בבית ריצב״ג פי׳ השדה, כל ישקה לא אבל לאילן מאילן מים מושכין ראבי״א מתני' יד. גבן מוזל פעולה שכר ובחש״ט
 לפני שתו שלא וזרעים טו במועד גריד שדה משקין ואין יפסדו, שלא מספיק לאילן מאילן מים והמשכת איירי, דאילן השלחין
מסתבר הגר״יצ כ׳ מותר, טן מטוננת שדה היתה אם יהודה א"רב אוסר׳ שראב״י מה כל מתירים וחכמי׳ במועד, ישקה לא המועד

רבינא מיני׳ דדייק והא י! מותר ט׳ שדה היתה אם דאמר כותי׳ יהו׳ דרב שטעתא ר', במקום יחיד דהוי אף כראב״י דהלכתא
 חרפא; לשוי אפלא ה״נ חרפא לשויה אפלא לאו גריד,ט״ט שדה עלי׳: ואקשי יח בחש״ט לתרבוצי שרי תרביצא האי ש״ט
ברי׳ והיא האישות את צדין שרי. נמי גריד שדה כרבנן ופסק כ בניחותא רבינא פרש הלכות ב׳ אבל יט. פריק ולא

שאל״ע . .
אשכול נחל

 דקרקע שאינה מלאכה בכל בו שמוהר כיון ירוש׳ כדאי׳ יהרה בטרתא אפי׳ מוהר דשם אשביעית, קאי לא קילון למי מעין בין ומלוק
 שפע דאיכא כיון גשמים מי שאגמיס אע״פי א ככו״בי. דלא 50 ד׳ דר״נ במשנת ועימ״ש התירו מרובה שזמנו כיון ועוד עצמו,

 לברכה, סמוך עמוק ב״ש לו וסמוך ממעין, הושקה גבוה שלמין בית ב תקל״ז. ועב״י הנהרות פסקו לא אס גזרו לא במ״ג גדול
 להשקות מותר הנמוכה הברכה לתוך טיפין טיפין נוטף ממעין ב״הש שמשקין כיון אבל משקין, שאין קיי״לן שפסקה הואיל ומברכה
 גמרא בל׳ מיס בו שמתכנס אילן סביב תריץ ג פסקו. דלא מהיכא בה ומטפטף הואיל דפסק, עבידי דבריכה אע״ג ממנה,
 שהוא ומפני השדה סביב בו הולך שמיס תריץ ה ה״המ. כ״כ ד קטניס. בורות ל׳ ברירין ג׳ והראב״ד פכ״ט כליס וכן בדידין,
 כמג״א. ו כדלעיל. התירו שביעית ככרך כעודר שנראה אע״ג ובשביעית טרתא מ׳ אסור במועד אמה, קרוי אע״א רותב

 מתסברין בטליס שהס ובשעה שותפי, דבי לקדרה דדמי כת״המ בטלה בשעת אלא נגמרים אין, ר׳ צרכי הראב״ד כ׳ הטעם ז
 לצרך המותר וכל במועד, צ״ל כשרבים אלא שרי דלא אומן מ׳ ולא הדיוט מ׳ תטיטה אלא שרי לא ומ״מ יעשו, לא ובלא״ה

 המים שילכו תריץ ועושה מקוה לתפור מותר רש״י בשם פי׳ ור״ן ח ה׳. מ״ק מותר בפרהסיא ואפי׳ במועד מ׳ כוון אפי׳ רביס
 סימן הקבר עצ סיד שופכין י ארצך. בקרב נקי דס ישפך ולא ברישא דכ׳ קאי אב״ד ט א׳. יצטרך שלא שא״א צ״ר דהוי לשס

 רואין ואס יוצאין ב״ד שלותי ו׳ דף יג הכי. ומשני פריך ירושס יב שקלים. ריש כדאי׳ יא טומאה. מ׳ על ילכו שלא ד׳ לעוברי
 אף קתני להכי שקלים ריש כדאי׳ לעקור אדר ט״ו יצאו דכבר ה״ט אף, ודקתני וצ״ל בספר: תסרון ויש אותו, עוקרין כל׳ שנזרע
 בזה )ואין הלישכה מתרומת שכרן שנוטלין יד אדר. ט״ו אתר לנזרע באפילות כאן בבכיר, כאן ומתרץ ב׳ פעם למה פריך ובגמ׳

 הלישכה? מת׳ שכרן שנוטלין הזכיר לא דשקלי׳ פ״ד שרמב״ס תמה ותי״ט בזול. נשכרים ובת״המ ק״ו( כתובות מ״ע ב״ד דלב מעילה
 שנוטלין דייק בגמ׳ והכא הכ׳, על יוצאי׳ הזכיר ולא מת״הל ש׳ שנטלו כולם קתשיב ק״ו עד ק״ר מדף בכתובות לי׳ דקשי׳ ונ׳

 ולתקנה השדה, כל הפקירו ולבסוף וכו׳ עקרו בתתלה אר״יו מ״ב בשקלי׳ אבל בזול. לשכור ומהדרין בת״המ דיוצאין משוס מת״הל
 דלא בת״המ יוצאין ספק על ואפי׳ שלותיס, הנך לשלומי איכא א״כ דכלאיס, ספ״ב הר״מ והניאו הראשוני׳ הזוכים השלותיס היו זו

קודס ראשונה משנה מפרש הש״ס והכא מת״הל שנוטלין בכתובות הזכיר לא לכך לשכר, שיגיע דקרוב כיון במלאכתן! טרתו
ליכא מ״ח מרובה זמן גשמים בו ירדו שלא אלא הוא הבעל ובית יבם שדה טו מת״הל. מקבלים והי׳ השדה להפקיר תקנה

ראב״י אף נתיבשו, ושוב הנה עד למיס הזרעי׳ זה ׳ומ מאד לתה טד בברייתא. ובגרסתנו במשנה כן ג׳ שרבנו משמע פסידא,
טעס נמי ול״ק הוא מ׳ ואת״כ סחס דהא כותי׳, ב״הש משקין מתני׳ דסתס כרע״ב אמר ולא יו דנפסדו. להשקות דמותר מודה
 בזלוף, די לירקות ביתו אתר גנה יח מלאכי. יד עי׳ רביס נגד מהני אס ברירא לא דלרי״ף מ״ט יבמות ק״ונ ראב״י דמש׳ משוס

 עלי; פריך הגמ׳ סי׳ יט לתה. דג״כ מטוננת, כשדה זו דגנה רבינא דייק ולרי״ף הירקות, שיצאו כדי פורתא השקאה לשון מרביצין
 משר אפנא בתרביצא ה״נ שרי, לא ומש״ה לבשל, ממהר תרפא, לבכור! המשהה מאפילות שעושה שפועל כיין גריד שדה אסרו למה

 שדה כמו מותר חרגיצא ר׳ אמר וכך כ כראב״י. הלכה א״כ זה, מפרק לא וגמ׳ דנפסד( למטוננת דמי )ולא שרי ולא תרפא
 אלא כהרותה דנין לא תרפא משוי אפלא ע״כ אלא השקאה בלא לעמוד יוכל נמי גריד וש׳ השדות בכל במתני׳ מתירין דרבנן גריד

שרי חטוננת שאינה שדה אפי׳ כת׳ שהלכה לו שנ׳ רבינא מדברי הכל א״כ תרפא, דמשוי אע״ג שרי נתרביצא ה״נ ושרי, כפסידא
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בשדה אוטר יהוד׳ ר׳ ,לשנות וא״צ שמפסידין טפני ובשביעית במועד כדרכו לבן ובשדה אילן בשדה העכברים ואת א שאל״ע
שפוד נועץ כדרכו ושלא מצודה, בו ותולה גומא חופר כדרכו, כיצד ת״ר ב כדרכו שלא לבן ובשדה רב שההפסד כדרכו אילן
לשדה הסמוך לבן בשדה אלא אמרו לא כדרכו לבן בשדה כשאמרו רשבא״א תניא ג, תחתיה האדמה ומרדה בקרדום ומכה

מחור עפר מביא מחריבין כיצד ד הנמלים חורי מחריבין ת״ר שנוי. ע״י דוקא סמוכה אינה אבל האילנות, יחריבו שמא אילן
עברא טתרי ליכא ואי דנהרי, עברא מתרי דטייתי והוא בו, טכירין שאין עפר שמריחין א״ז וה חונקין והן זה בחור ונותן זה

חני בטתניתא ז ודפנא בהוצא רי״א מקרין, כיצד כדרכו, בונה ובשביעית ו במועד הפרצה את מקרין ה. פרסה עד דנהרא
אסור אבל כדרכו, בונה חצרו כותל אבל אינש, בי׳ עייל אי כ״ה פסידא דליכא גנה כותל אלא ול״ש בטיט, טח ואינו בצרורות

שעה שבאותה מפני במועד ואמו אביו עצמות ח אדם ילקט לא הסכנה. מפני ובונה סותרו ליפל נוטה ואם לכתחלה, לסתרו
לעלות מעותיו שכנם באדם מעשה כהנא א״ר ט״ט לרגל, קודם יום ל׳ ט יספדנו ולא טתו על אדם יערער לא לו. הוא אבל
י יום ל׳ לאחר אלא מלב משתכח המת שאין לפי א׳ ושמואל כן, גורו שעה באותה לעלות, ונמנע לו ונתנם ספדן ובא לרגל

והוא נשכח ואינו קיים צערו בלא״ה ל׳ דתוך כיון מותר, ל׳ תוך מת אמר ובירוש׳ אסור. דלשמואל בחנם עכיד אי ביניהו ואיכא
אמר כהנא א״ר שגרם נראה הגר״יצ ומהל׳ לטיחש, ליכא האידנא לרגל לעלות דנטנע משום דגזרו כיון כ׳ וריצב״ג כשמואל.

 לעלות דוקא ולאו ... יא רב גרסינן אי ואפי׳ ל; תוך במת אלא האידנא שרי ולא כשמואל והלכתא אמרה כהנא רב ולספרינו רב,
 ועושין יד שרי ולהרחיבם ולקצרם במועד צורך אין אם וקברות כוכין חופרין אין יג. וכירושל׳ כשמואל פסקו רבותא שאר וגם ...יב לרגל

 ביתו בתוך ומנסרן נסרים ומביא כ׳ וטכבסין שערו גוזזין המת, צרכי וכל טן בחצר המת עם ארון ועושה במועד, טו נברכת
 אבנים לו יחצב ולא ארזים לו יקוץ לא ט״ט בשוק, אפי׳ ארון לו עושין מפורסם אדם ובירושל׳ הוא. גדול טרח דנסור בצנעא

 ליכא אי ופשיטא דמי. כמפורסם מת כל מספר מתי דידן וגבי לתקנם. שרי חצובות אבל דיו״ט, זלזולא ואיכא בנין כלצורך ת׳
 אבל לו ששטחה מפני מיבטין ולא במועד נשים נושאין אין ין• . . שני ביו״ט אפי׳ נטי שרי דהא שרי טטחובר אף נסרים
 שלטה ויעש שג׳ בש׳ שטחה טערבין שאין לפי יח היא חדשה ששטחה אסור הארוסין מן אבל הנשואין מן ודוקא גרושתו מחזיר

 לחוד והני לחוד הני ש״ט ל״ל, ז״י ז״י יום, י״ד כתיב מכדי לסוכות, וז׳ בה״טק לחנוכת ז׳ פי׳ יום, עשר ארבעה וז״י ז״י החג את
שנפטר לתלמיד מכאן העם, את שלח הז׳ לחדש כ״ג ביום וכ׳ העם את שלח השמיני ביום כ׳ יט. זאת שבוע מלא נטי זב׳

מיבו אשכול נחל

 ור״אש. ושאלחות רי״ך ג׳ ב ו׳. מ״ק א ותום׳. וערש״י יותר שמבואר הב׳ זאת פ׳ שאלתוח וע׳ ממאור הבנתי כך
 משאלתות מוץ הביאו לא הפוסקי׳ ד ס״א. לר״שי לא, ממש מפירה ע״י אבל מצודה ומנית הנקב מרתיב ועי״כ השפוד מנענע ג

 בשנוי אפי׳ לבן בשדה אסור ונלא״ה אילן לשדה בסמוך אלא התירו לא נמי אישות דגבי ל״ק הטור ג׳ לפי לרמב״ס הב/ האת פ׳
 אס ו מכירין. אין מפרסה יותר ה עטו. ההפסד לבן ובשדה באילן הפסד שייך דלא בנמלים שרי לא וממילא מעט, דהפסד

 ל׳ תיך ספדן ישכיר לא מועד קודס תדשיס איזה מת אס ט ת׳. דך ח וקנים. דקל ענפי ן במועד. מתקנה מקצתה נפלה
 אתי לרגל ל׳ תוך מספידו ואי י להספידו. ספדן ישכר לא לרגל קודס ל׳ תוך מת ואס עמי, בכו לומר קרוביו על למזור לרגל

 ר״ל יב הר״אש. וכ״כ קיימת ת׳ גזרת האידכא בטל דהטעס אע״ג ל׳ תוך לאסור יש מ״מ צ״ל יא שכמו. לא שעדיין ברגל למספד
 מ״ק כתוס׳ )ולא דאו' לר״הפ שהוא הרגל שמתת יקיים ולא מעותיו שיוציא ממשש אלא גזרו לרגל לעלות מניעת משוס דוקא שלאו

 רתוקה שמועה לו שבאה לרגל ל׳ תוך שהספיד ז״ל מווארמס הירש הגמו״ה לא״ז כ׳ ומצאתי וראב״ד. רמב״ס יג דרבנן(. י״ד
אע״ג תקמ״ז ס׳ כדאי׳ דמי דכבפניו מספידין עצמו במועד אפי׳ מת״ת רתוקה אפי׳ בשמועה שהשיב א׳, גאון מפטירת

שמועה הספד לענין אבל י״ח, סעי׳ ש״מ סי׳ י״ד ל׳, אתר ל״ש דקריעה כיון כבפניו אומרין אין רתוקה בשמועה קריעה דלענין
לענין אבל עצמו, במועד להתמיר היינו תקמ״ז ומג״א ש״מ ש״ך כמ״ש ת״ת ליכא דבזמננו אע״ג שרי, במועד אפי׳ כבפניו קרובה

שתו רבים רבים, כצרכי עשאוס יד מותר. ובתנס כרב פסקו הרבה ס״ד, תקמ״ז בא״ת ממ״ש הוא וכ״ש להתמיר אין לרגל קודם ל׳
 מקום ברכה טו א״צ. שעכשיו כיון התירו לא בתתלה בור תפירת אבל עכשיו, צורך שאין אע״פי שהתירו בורות וכתטיטת ישתו, ר׳

למיגז ין תשד. והוי מתים לרוב ארונות לעשות דרך הי׳ שלא אתרת בתצר אסור להכי לר״ן טו כ״ה. טרתא וליכא לכביסה מתוקן
ולא מערבין שאין שכ׳ מה יט ירושל׳. יח מג״א. כהבנת בירושל׳ נ׳ לא אבל יש׳ בתומת וכן תלוש אין אס המתובר מן אסא לי׳

מושמתת דיליף כרב ס״ל דלא ק׳ משמע משלמה, יליף מנ״ל ש״בש מערבין שאין לקמן אמר גמ׳ שסתם מפני שבגמ/ אתרי׳ טעמי׳
בכתובות ונ׳ ירושלמי? כדאי׳ ז׳ שבוע מלא הביא למה קשי׳ מיהו רביס. והוי קאמרי ש״בש מערבין שאין ור״א דשמואל ועוד בסגיך

 תג שמתת שאין בסעודה, עושה שאתה שמתה פרושו בתגיך מושמתת כיון מג״א ופי׳ שרי סעודה בלא נשואין לרב תוס׳ כ׳ מ״ז
 דהלכתא ונ״ל סעודה. בלא אפי׳ אסור מדרבנן לרב אך מהרש״א ופי׳ שרי, סעודה בלא אבל באשתך, ולא בתג תהי׳ בשר, בלא
 מהא אבל מושמתח, ויליך קאמר מ״הת דרב לש׳, רב בין פלוגתא אין ובאמת כותי׳, ס״ל ת׳ תגיגה ר״יו דהא אסור דמ״הת כרב
 נסואין שמתת אפי׳ ש״בש מערבין אין שמואל הוסיך להכי הדין, מעקר אלא דבר לא ורב בסעודה אלא למשמע ליכא
 והבדלה קדוש ק״ב ובפסתיס תבילות, תבילוח מ׳ עושין שאין הטעם ולהתוס׳ מדרבנן. אסור ש׳ דערוני משלמה כדיליך אסור סעודה בלא

 דתדא מותד כאתת ז״י לשתיהן ולעשות נשים ב׳ לישא י״ל לפ״ז תב״תב. משוס ליכא הוא מלתא דתדא כיון א׳ כוס על עושין
 בלבד, ז׳ שבוע מלא ואי ז/ שנוע ממלא למדנו זה ודבר דאישות פ״י רמב״ס כמ״ש ז״י א׳ לכל ליתן צריך באמת אבל קדושה,

 ש״ס הביא דלא והא ש״ז, ממלא למדנו לכ״ע נשיס ב׳ אבל דשלמה, קרא אצטריך להכי לזו, זו צרות שהן כיון נשים בב׳ דוקא הו״א
 מהא, למידק דליכא ס״ל שלנו דש״ס ואפשר דשמואל, או דרב בלמוד די ולזה במועד, נשים א״נ אמתני׳ דקא משוס שבוע, מלא דילן

 תשתכח שלא במועד נשיס א״נ שכ׳ יו״ט מהל׳ פ״ז רמב״ס בזה ומיושב דמלא, קרא הביא לא להכי אסור, צרות ב׳ דוקא דלמא
הרגל עלב נשא אפי׳ פרושו ודאי בתג נשואין סעודת יעשה ולא כ׳ ואת״כ סעודה, בלא אך משמע נשואי), בשמחת הרגל שמתת
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 ואף יומא חד שטחה דעקר בעי״ט מותחן במועד י^ישא שאסורין אלה וכל א• שני׳ פעם מטנו לפטור שצריך בעיר ולן מרבו

 דלא מרבותינו למדנו כך שטחה? כ׳ לא דבפםח דפסח בחש״ט נשים נושאין אי שאלתם לגאון ובתשו׳ . . ב משום לטעמא

 ג מועדים בשאר וכ״ש אותו מלקין ב״ד פסח בח״הט שנושא וטי ישיבות ב׳ מנהג וכן מזה זה ולמוד לסוכות פסח בין חכמים חלקו
 על סרק ומעברת ה ופוקסת כוחלת במועד תכשיטיה אשה עושה ד אחסין סעודת יעשה שלא ובלבד במועד לארם מותר אבל
 בסיד תסוד לא אשה ח״א תניא ז. שלמטה פני' על סכין מעברת ג' והגר״יצ ו שלמטה פניה על סרק מעברת וא״ד פני/

 שאינה אע"פי שרי דמתני׳ דלת״ק ומשמע ח ומן לאחר לה ששמחה במועד לקפלו שיוכל בסיד ומודה לה הוא שניוול במועד
 המחט מלא להוציא יוכל שאינו כל קרי הדיוט י. מכליב והאומן במועד לו צריך אם כדרכו תופר ההדיוט ט. במועד מקפלו

 יב. כלבתא א' ב״ש רבה מפסיע, אמר יוחנן ר' מכליב והאומן יא חלוקו בשפת אטרא לכוון יוכל שאינו כל ח״א א', בבת

 ומשום טו במועד חחים ונוקרין יד במועד וריחים ןכירים תנור מעמידים יג. לכתחלה חבלים טפשילין אין אבל המטות מסרגין
 טעכבין, אין וצפרניו מעט לטחון שיכול לא, דריחיא חטרא אבל רן צפרניו ליטל מותר עליו שרוכב וחמור סוס טז אמרו רבנו

 אלא שרי לא זה דכל לן וחזי לבהמות. יח ואוריא החחים, מושב ולמבני דריחיא, דחטרא טופחה למשקל שרי יהודה ור׳
במעשה

אשכול נחל

 בסעודה דאפי׳ וליתא גרושתו, אמסזיר קאי שהרמב״ס מדש בספר כמ״ש )ולא רשב״א כמ״ש ברגל הראשונה נ׳ סעודת יעשה לא
 ליתסר ש״בש א״מ טעם בעינן נחי דלרב ושמואל, כרב לפמ״ש והוא בשמסה שממה מערבין דאין הפוסקי'( מסתימת מ׳ מותר

 נמי זה טעס כתב ולא ש״ז, מלא מדכ׳ ש״בש מערבין שאין לסי במועד נשיס נוסאין סאין כ׳ דאישות בס״י אבל סעודה. בלא אף
 נשואין סעודת גס לאסור כדי זה לטעס והוצרך משלמה, דיליף שב״ש א״מ במ״ש ודי אי״ט אלא קאי לא שס ה״ט יו״ט? בהל׳

 חייתי אישות בהל׳ אבל סבילות. מ׳ עושין שאין צפי שלמה אמרו הסברא ומצד במגך, חושממת ולא ש״ז ממלא למילף דליכא
 שבוע מלא מביא להכי הוא מלתא סדא דהכא ס׳ סבלות דהאי ש״בש, מערבין מאין למילף וליכא ז״י צריך אשה שלכל שלפניו בהלכות

 וארבעה עשריס וביום שלפנינו ברי״ף שמ״ם נ׳ מזה ז׳. ב׳ בד״ה כ״ג, וביום ס׳, א׳ מלכי׳ שלס, השמיני ביום ט׳ מ״ק א זאת.
 סוף דבנסמי׳ אסר ממקום הטעות יצא ולענ״ד רי״ף. ל׳ תמיד העתיק רבנו שהרי כנמק״י ולא רמ״ב סי׳ הש״ך כדעת הוא ט״ס

 מתסיל ואס״כ כמשפט עצרת השמיני וביום ז״י מג ויעשו דכ׳ ראשון בית שבמנוך להנך דומי׳ שני בית בסנוך קראי כתיבי מ׳ ק׳
 למה טעם ליתן ים והשתא אלה. פסוקי׳ למעתיק ונתסלפו ובשקים בצום ב״י נאספו ז׳ למדש וארבעה עשרים וביום ט׳ ק׳
רפ״ק דבירוש׳ ב׳( פעם רשות הוצרכו לפיכך שצם יום שנתעכבו שכ׳ )ועטו״ז משלחה לרשות למזור והוצרכו כ״ג ביום נסעו לא

בריא משוס בכ״ג( שבת הי׳ שלא ומצאו שסשבו שם )דאמרינן בכ״ג ולא בצום למדש בכ״ד נאספו עזרא בימי למה פריך ה״א סוף דע״ז
 לא מג אסרו משוס י״ל וה״ג דרש״י( ב׳ לפי׳ מ״ה סוכה כדאי׳ מג אסרו )נקרא המג אמר ביום ולנוס לשמות שרגילין דמועדא,

בכ״ג התענו לא א״ס משוס דל״ל שכתבי ע״ב י״ט ר״ה תוס׳ עיני נגד הי׳ לא זה דירוש׳ מ׳ שממה. אין דאז כ״ג ביום ליסע רצו
חלתי׳ ל היינו וכ״ד שני לי׳ דקרי והא המדש קדוש לפי הי׳ כ״ג שבו וכ״ד א׳ יוס דר״ה ב׳ יוס והי׳ לאלול׳ דעברוהו ה״ט אלא כן נהגו לא דאז

 מתום' ודייק בזה שנשתבש מי וראיתי מהרש״א. וכמ״ש עדים יבואו שמא לאלול ל׳ ביום לסוג מספק שהתמילו כיון כך שנראה
 קל״ה מ״א התשב״ץ על מזה ומקשין מנינן מראשון הסדש לימי מ״מ עדים שאסרו ע״י ר״ה ימים ב׳ ועושין לאלול עברוה אי אפי׳
 וממה לסשבון. ולא שני לי׳ קרי למלתי׳ דייקו דחוס׳ וליתא הנשיא, ר״ה משבון ע״י שנקבעו שלנו במדשיס וכן מנינן משני דס״ל

 ע״ת הניס שלא לחי נכון לאין מנות שלמו ט״ו בביצה מדאמר הי׳ דשבת בכ״ג להתענות אפשר הי׳ לא דודאי חוס׳ על שמקשין
 כירוש׳ אי קשי׳ ואי בשבת הי׳ לא דכ״ג וסשבוהו ואמרו סלקו והאמוראי׳ הירוש׳ ראו דחוס׳ ג״ל בשבת, כ״ג וא״כ ו׳ ביוס ר״ה וע״כ

 לי׳ דאי׳ בע״ז שם ישמעאל לר׳ אלא הכי אמר לא דירושל׳ לחוס' ס״ל בהא הוי דמועדא בריא דמשום כ״ד ביום מדכ׳ מידי דייקו לא ממילא
 רמז לית דידן ובתלחודא דעברוה השני ליום הוי כ״ג כ״ד אלא דמועדא בריא משוס ליכא לאסריהס דל״ל מכמיס אבל לאמריהס,

 רגל סעודת לי׳ דסלקי׳ ימתין שמא במועד לישא דאסרו פ״ור בטול ב דרש״י. הראשון כפי׳ מ״ה דסוכה וההיא דמועדא מבריא
 משהי לא בעי״ט אצא לישא יוכל שלא כיון בעי״ט, שרי להצי אף במועד, נשואין דס׳ יתרה טרמא ח׳ שאסרו למ״ד ואף נשואין, לס׳

 ומ״ש בפסח. נחי דשייך פ״ור בטול או טרסא משוס שאמרו אמוראי׳ משאר מוכס וכן ג אונס. יארע דלחא יומא למד נפשא
 היית עבד כי וזכרת וגו׳ ושממת בי׳ דכ׳ דשבועות מש׳ דפסס שממה למדנו מ׳ מגיגה תוס׳ שהביאו לספרי כונתו מזה׳ זה לחוד

 בשבועות כדאי׳ בחועדיכס לה׳ תעשו אלה בקרא דהושוו מסוכות מלוק לא דפסס כ׳ בה״ג אבל לשממה פסס להקיש במצרים
 דהושוו למדנו דחכאן ה״ג כדברי ואי ר״ס, כשעיר טמ״וק על מכפרים שכולם ולמדנו כ׳ דבקרבנות כ״כ ראי׳ אין זה מקרא יו״ד,
 לשטתי׳ דה״ג נ״ל ועוד זה. היקש הגאון כ׳ לא זה ומטעם שם. כדאי׳ מועד דאקרי בכלל נמי ר״ס א״כ נשואין אסור צענין
 אלה בהיקש גס וי״ל אסור, חדאור׳ א״כ באשתך ולא במגך ושממת מדכת׳ אלא ש״בש מערבין אין משוס במועד נושאין דאין כלל הביא שלא

 משלמה וילפינן מערבין דאין משוס טעס דעקר וש״ס כרמב״ס ס״ל הגאון אבל זה, לענין גס להשוותם תורה כוונה במועדיכס תעשו
 וממילא שממה נמי שבפסס מפרש לכן נ״במ, נושאין שאין צותה לא שהתורה נמועדיכס תעשו באלה הושוו ול״ל דרבנן, תקון והוי
 בכלי שער מעבירה וכן ז סער• להסר ו פ״א. ובתום׳ ולכאן לכאן בכלי שערה מתקנת ה י״ס. מ״ק ד אמש״בש. שיך

כשאומן י׳ מ״ה י •14 'וע י'כל ופםר ם״3ימ ט *השער ישמסי ח •מ״וקח ע״ס מפדמתה
 תעקם שלא יא ♦א/ במשיכה הרבה תפירות נמצאו הבגד מן המוט מושך ואמ״כ המוט אורך כמלא הרבה תפירות תוסב חופר
 אוחס אורגין יג רא״ש• פליגי, בהא למטה וא׳ למעלה א׳ חפירה כלבתא כלב, כשיח מזו זו תפירות מפסיע יב ולכאן. לכאן

 בה. מותכין לפיכך המיטין מפרכת אין מלקה האבן אס טו המועד. לצורך בונין יד מבלים. גודליס אין אבל וערב שתי בחבלים
לאבוס. מקום י״או ׳5יפי י״א יח •החועד שרוכב ומיייי לרכוג יוכל לא דבלא״ה ין אמר. ר״מ משוס גרסתנו טו

וכ״כ
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 רפואה. טמנה טוגעין ואין לבהמה דם טקיזין ג. ואצטבא קרפיטא ולמבני ב הסוסים לסרוק שרי רב א הדיוט במעשה
 קמטים לעשות אסור אבל רכים, לעשותם פשתן בגדי בידים טרככין במועד. עקרין וכוס דקלים טי שותין ד ובתוספתא

 לתלוש ומותר אסור. הקרקע להשוות אבל שרי, המועד לצורך התבואה בו לידוש מקום לחפור הוא. אומן דט׳ ידים בבתי
 ואסור. דקרקע אדעתא ודאי קטני׳ שרשים נשארו ולא הכל שקל אי לפיכך אסור, הקרקע לתקן אבל להם, כשצריך מקרקע עצים

 הדגים, וישארו המים שיוובו למטה נקב עושה אינו ואם במועד, מהם שאוכל שרי, דכוורי אדעתי׳ מים שיבוא בשדהו נקב הפותח
 אסור, האילן להשביח אבל לבהמה להאכילם מדקל ענפים לקצוץ מותר ואסור. השדה להשקות מים הגומא שימלא שדעתו גלה
 ה, שרי מקרן מפסיד מוכר אין שאם האבד ודבר במועד, אסור פרקטטיא האילן. להשביח שלא נראה א׳ מצד הכל קוצץ ואם

 מצודת לעשות ושרי. הוא האבוד כדבר לא אחרינא ויומא להו משכחת דבח״ט כיון אשי א״ר אקרא בבני וווי מסיק הוי רבינא
 מעקה ועושין המועד. צורך בו יש אם ונפה תנור ועושין אסור, אומן מעשה טחוטין אבל שרי, מועד לצורך ערבה מענפי דגים
 שלא אותם וטחין ו בגג הסדקין את שפין בטיט. טח אינו אבל ואבנים בצרורו׳ וכן ודפנא, בהוצא הדיוט מעשה ולמרפסת לגג

 שהוא ח במחלצים ולא במעגלה לא אבל ביד מעגילה כעין ומסיק וברגל, ביד ז במעגילה אותן וטעגילין בבית גשמים יפלו
 מהם לאכול שיוכל כבשים וכל במועד. ט׳ יכוון שלא ובלבד ט במועד כדרכו מתקנם שנשתברו שבדלת כלים וכל ברול. כלי

 במועד, אוכלם שאין אע״ג מיניהו, לטמלח רבא שרי כוארי, ואייתי ציידי כ״ע אתו י כוורו ליבאי בדיתא בפום כובשם. במועד
 אע״ג וטטלח ואתויי ומיצר לטיול שרי א״ד דמי׳, אבודה כפרקטטיא פסדי להו שביק ואי אייתינהו דאכילה אדעתי׳ דטעיקרא כיון

יא. איצצא אגב טיתאבל נטי דהני במועד, אוכלן שאין
 לא דעי״כ המועד אחר ומניחה ראשונה קורה טוען פועליו שהטעוהו או אחר אונס או אבל וארעו יב זיתיו שהפך מי

 וסיים באבל פתח יד. שנוי א״צ האבד דדבר ביין, הדין וכך יג כדרכו וגף וגומר זולף א׳ יוסי ר׳ דר״י, יפסידו
 לו, טוענין הפוכים זיתיו כדתני׳ לו עושין אחרי׳ אבל לעשות לאבל אסור בחש״ט המותר דבר אומרת זאת ששא א״ר טו, במועד

 והחכירים האריסין ין. שלו מים עונת טשתגיע שדהו ומרביצים היורה מן וצמרו המשרה מן להעלות ופשתנו טן לגוף בורו
 מעיקרא אחרים אצל מושכרים או מוחכרים היו ואם יעשו, לא שלו והספינה והגמלים החטרי׳ יט, יעשו אלו הרי יח והקבלנים

באחרים אלא באבל לאו בברייתא דאמר יעשו דכולהו מפרש הגר"יצ יעשה. לא אחרת בעיר אפי׳ יום שכיר כ. יעשו אלו הרי

המושכרים
אשכול נחל

 לר״ש שרי כמי ביו״ט דאל״ה ביו״ט ואסור פ״ר דהוי ברזל של מסרק או בקרוד אפי' מיירי ב דלקמן. מעקה מעשית עדיף דלא רמב״ן וכ״כ א
 איצטבא לבהמה, אבוס ג אסור. דשא״מ כ״ב שבת ס״ל דרב מידי, דייקו לא ורי״ף רבנו דלגרסת שרי רבא גרסי דחוס׳ ונ׳ עחוס/

שרי נמי שני ביו״ט אסור. בי״ט ומ׳ לרפואה דשרי חקל״ב מג״א וכ׳ פ״ב מ״ק ד הדיוט. מ' דהוי טיט טיתת בלא אבני׳ בנין
ולעשות לבשל אלא לשתות, דמותר אשמועינן לא דתוספתא ול״נ שרי, עינא מכתל חצ״ו כדאי׳ הגוף כל תלה שאין אף שבות

וכ׳תוס׳ מבהמה רפואה מונעין אין בתוספתא שס דקתני דומי׳ וזה לכ״א, שוה שאין בדבר מתוך שייך דלא בי״ט דאסור י הרפואה
תוס׳ כמ״ש ס׳ שתיקח משוס ל״ג דבבהמה באדם לשנות צריך בבהמה דשרי קמ״ל דכבר ואף גמורה, במלאכה דמיירי ע״ב יו״ד
 לרש״י ו אתרי׳. היתרי׳ חקל״ט וע' להשתכר אף מותר עוברת כשיירא לקמן ע׳ ה .5 ת״א וע׳ של״ב ע״ס שבותי' שאר וכן שס
לאשמועינן הו״ל וק״ק ממתלצוח, יותר אומנות דרך מעגילה כ׳ נמק״י ח הגגות• בו שמתליקין עגול עץ כלי ן אתנור. קאי

אפי׳ ט לישב. ויש מתלצות כ״ש במעגילה שאסור לאשמועינן וקשי׳ איפכא, פרש ורש״י מכ״ש, דמעגילה ידעינן והוי מתלצוח, במתני׳
 פי׳ רי״ף, ג׳ י רמב״ס. הגנבים מפני פחות ינים אס גדול הפסד שיש ברזל או עץ של בין שנוי בלי ומתקנן יו״ט קודס נשתברו

 עכשיו לאכילה וראויס המלת לתלותי׳ להוציא יוכל במכבש כובשס אס יא דגים. צדו המקום( אנשי )שס ליבאי בדיחא נהר של בפי
רוותא דעבידא משיירתא, למיזבן מתיר פ״ב דבירוש׳ לישחרי לאכול יוכל שלא אף ראב״ד והק׳ פעמים. כמה רותצס אס פי׳ ורש״י

משוס שרי לא ומ׳ טרתא דגים מליתת אבל מלאכה, ולאו טרתא ליכא וממכר מקת ות׳ רותא? משוס לישתרי וה״נ מקרי, פסידא
 המועד לצורך לא אס במועד לעתון דאסר והא מקרי. פסידא דרותא טעס ובצרוף במועד ממנו לאכול אפשר אס אלא לתוד רומא
 באוכלין. עבוד דאין דגים במליתת שרי דלהכי ח' חקל״ג ומג״א פסידא. הוי דלא ה״ט ממנו, לאכול דאפשר אע״ג ע״ב י״ב כדאי׳
 מהפכים ואת״כ שיתבשלו כדי במעטן צוברס לקיטה לאתר יב שבת. ר״ה עמ״למ עבוד יש פ' להרבה אבל רמב״ס, לשעת זה מיהו
 רע״ב פי׳ כך המועד והגיע ששכר הפועלים באו שלא או אתר אונס או אבל ארעו ואי פסדי להו משהי ואי הבד לבית ונותק אותן

 ממועד קיל דאבל אשי דר׳ ולאוקימתא השנה, ימות בשאר אבל פי׳ רש״י אבל המועד עד נתעכב ועי״כ למועד סמוך אבל שארעו וראב״ד
 מגופה ונותן צרכו כל בקורות וגומר הבד בית על הכל שופך יג מישב. ור״אש להמתין ולא אבל בימי נעשות דהו״ל כרע״ב לפרושי ליכא

 לסחוס. מגופה לעשות וצריך בבור יינו טן באבל. ולא תקנתא תני במועד טו י״ב. דף יד מקלקל. בבד מניתו דאס התביוח על
 ישקה לא ואס יומו, א׳ לכל שיגיע מיירי אלא פסידא, איכא אפי׳ השלתין בית אלא משקין דאין זרעיס הפסד משוס לא הר״אש כ׳ יו

 למתצה שדה מקבל אריס יח מועטת. השקאה היינו דמרביצין רש״י בשם ש״פ סי׳ טי״ד וע׳ הדר דלא פסידא והוי המיס מפסיד ביומו
 לשמור לשנה שוכרו השדה בעל קבלן, שגדל, ממה כור יו״ד או ה׳ קצוב דבר ממנו לבעליו ונותן קרקע שוכר תוכר ולרביע, לשליש או

 אלא יהבי דלא דבעליס פסידא איכא בקרקע עוסקי׳ וכשאינם היא אתרים של שמלאכה לפ״רשי שלית ע״י יעשו אבל, אירען ואס השדה
 אבל באבלות, בעצמם הס וכו׳ שאריסין דמיירי לפרש רש״י הוכרת לכך בשבילן, אתרים יעשו בגמ׳ גרסתנו יט הקרקע. מגוף
 לאבל שרי לא ודאי פסידא דמשוס באבלות, בעצמן שהאריסין אא״ל א״כ יעשו, וכו׳ האריסין אלא אתרים יעשו ל״ג ור״הפ רי״ף

 שלו ואריסין אבל השדה שבעל מיירי אלא אבד( דבר מ׳ במועד שמותר מה לאבל דאסור אמר שישא )דרב בעצמו מ׳ לעשות
 וספינה וגמל התמור בעל אס בבריתא ומסיים קיימא, לאריסותא דארעא יודעין דהכל לסלקן ול״צ לו יעשו הס אבלות זמן מקודם

הבהמה לנהג מושכר אס אף יעשה לא הבהמה בעל אבל רי״ף, לג׳ הכל כ מכבר. מושכרת הי׳ שלא כיון בהמתו יעשה לא אבל,
 ולא 19*
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 בצנעא עושה הוא אילא אומן ואין הפוכין זיתיו רשבג״א דתני׳ טה הביא לא ולכך מ/ בעשית אסור עצמו דאבל קאי, לו המושכרים

 יש בעני דהתירו ג״י לאחר לן וחדי ב . . ששא דרב לישנא ועוד א ראשונים בג״י שאסור אמרו הצדקה מן מתפרנס עני דאפי׳
 ש״ר, מרחץ מחמם פי׳ לרבים, בלן או ספר הי׳ אם דרשב״ג אידך ג הביא לא וטה״ט מרובה. בהפסד בצנעא אבל בכל נטי להתיר
 מלאכתו היתה אבל, ומן אחר לאחרה דיוכל יעשה, לא בקבולת שלא בין בקבולת בין בידו אחרים מלאכת היתה יעשה. הרגל עת והגיע

 שותפים, ב׳ אחים ב׳ ד בירושל׳ .אבל שאירעו קודם להם שנתן כיון יעשו, אחר בבית החשד, מפני יעשו לא בביתו אחרים ביד
 לחרוש בקר צמד להם הי' פי׳ בהדדי, גימלא עביד דר״א ברי׳ וטר טוריון ובבבלי חנותם, נועלין דבר מהם לא׳ שאירע חנונים ב׳

 היו תני׳ והא אחרינא להפסד חיישת לא אשי א״ר שורו, שלח לא פי׳ לגימלא, ופסקי ברדר״א במר מלתא אתרע בשדה; ביחדו
 דאושא שאני דחנות לן חוי מיהו שרי. בלא״ה טשטע שלו, בהמה דידעו שאני חשוב אדם יעשו? אלו הרי אחרים אצל מושכרים

 בהא אומר את הדא עושה, זו בעיר וגיטלת פרה לו היתה אטר ריב״ל עלה דאתטר מירושל׳ לן ומסתייע ה טגיטלא טפי טלתא
 וה״ט שרי, ישראל, בא שלא לתחום, חוץ ז, אסור התחום בתוך קבולת מקבלי שמואל א׳ ו. אסור בתחלה הא ליה, דחייב

 לעשות לו נתן שיאמרו אסור לדוכתא טדוכתא דאזלי אינשי דשכיחי כיון בחש״ט אבל להתם, דטקרבא מתא וליכא בשוי״ט,
 לתחום חוץ התיר דשטואל אע״ג לגווה, רבנן עיילו ולא לתחום חוץ קבולת במקבלי בשבת אפדנא ליה בנו זוטרא מר במועד.

 שאין כיון בחש״ט, עבידתא לטיעבד המועד לצורך שולחנות למתקני שרי אחא רב ח הוו בתיבנא מסייע א״ד שאני, חשוב אדם
 שישראל דבר דכל גוי ע״י אפי׳ לעשות אסור ובמועד י במועד קבולת מקבלין ת״ר ט. כשכירות מחזי לא סעודתם אלא נוטלין

 יא בחול שעושה כדרך ימנה ולא ימדד ולא ישקל לא המועד אחר לעשות במועד מקבל ואי שיעשה, לגוי אומר אין עושה אינו
 באו ואם השדות, לזבל לדיר צאן טכניסין אין יב. בפס״הטק ולא בבכור טרביעין אין בו כיוצא בחש״ט בהמה מרביעין אין

 הנכרי הי׳ לט׳, ממקום הצאן לנהג שומר להם מוסרין ואין יג, אותו מסיעין ואין מותר ישראל בשדה נכרי שהכניסם מאליהם"
 אם פי' בטובה, בשבת אומר רבי יד, הצאן לנהג שוטר וטוסרן אותו טסיעין שנים בטח או שנה או חדש שכיר שבוע" שכיר
 שכר לו ליתן מותר במועד עטו, להאכילו יכול במזונות, ביו״ט טובה, לו מחזיק מעצמו, בשבת הצאן ע״י ישראל של שדה טדייר
 דאטר כרנב״י המשקה יקלקל שלא בזפת בפנים חבית לטוח פי׳ דשכרא, חביתא בח״הט למשעא ומותר כרבי. והלכה אח״כ
 דאתחזק כיון אמר דלא כותיים, כהלכות מועד הלכות רב אמר דשכרא. בין דחטרא בין כדרב׳ וגף וגומר זולף יוסי כר׳ הלכה
 ואין קטנה, חבית פי׳ כוזא זופתין ש' דאמר בהא, נטי שרי בהא רבנן דשרי כיון אמרינן לא ה״נ טו להא נטי אתחזק בהא

 טן. הרבה בי׳ אי׳ דחבית לפסידא, דחייש כווא זופתין ואין חבית זופתין א' דימי ור׳ גדולה, בחבית לטרחא דחייש חבית, זופתין
 .הט' לצורך שכר והטלת עצים בקציצת וכן מותר והותיר טחן ואם אסור, הט׳ לצורך ושלא הטועד, לצרך במועד קמח טוחנין ת״ר
 ואפ״ה בפרות, ידוש שלא ובלבד וטוחן ודש ומעטר קוצר יאכל טה א״ל דתני׳ יאכל טה לו הי׳ שלא בחש״ט תבואתו קצר רב

 מאחרים. לשאול ומוטב יעשה לא יאכל מה א״ל אפי׳ שאני חשוב אדם א״נ יאכל, טה שא״ל ידע דלא עלי׳ שמואל אקפד
 לערבם דחוי דברי׳ שאר ולעקור המאכלים לכסות פשתן למעקר שרי ר״י שרי. בפרות אפי׳ רבים לצורך הדש יז בירושל׳

 לפרדיסא ינאי ר׳ אפקריה יח לחש״ט לפרדסיהו כ״ע שהו לשנה האבוד, דבר דהוי בחש״ט פרדיסא קצר ינאי ר' במאכלים.
 שיש סחורה כ רבנן בשם ב״א יעקב ר׳ יט. מתקנתא ולא מקלקלתא ילפינן בירושל׳ ע״י, תקלה שבא הואיל שתא, דההיא
בזול, וטוכרין עת בכל מצוין ואין טט״לטק בסחורה שעברו שיירא שרייתא, והדא לטלטולי, שרי תתהפך, לא אם לעפוש לחוש
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 לאריס דומה ואינו כעבדו שנראה עובד אינו מאבל המושכר יוס שכיר פרשו ר״הפ אבל האבל, לרש״י דבסחוך יוס שכיר וכן כפרש״י, זלא
 דלא גדול הפסד זיתיו כל נפסדו הכא אבל הפסד" ל״ל הצ׳ מן מפרנס עני זו ראי׳ סותר ר״אש כ״א, מ״ק א טריד. דבדנפשי׳

 באבל משמע זיתיו, שהפך מי על קאי וזה באבל אסור במועד המותר ב באבל. כמקיל דהלכה ועוד כזו, האבד בדבר ושרי הדר
 מותר, לו צריכין רביס ואס בד״ת אבל דאסיר כמו שרי רביס דצרכי סולק ראב״ד ג הוא. האבוד דדבר אף עצמו ע״י אסור

 נמי בהא ממילא באבל כמקיל דהלכה הפוכיס בזיתיו כרשב״ג פסק שר״אש כיון תמה ובלמ״מ ף,“כרי ס״ל שהר״אש הביא והטור
 הג״א כמ״ש העס כבוד מפני הטעס ובלן ספר אבל הפסדו! מ׳ באבל כמקיל דהלכה התיר הפוכים זיתיו בי״ד ותרץ כרשב״ג? מחיר

 שירוש' ראי׳ בסמוך ומייתי מיירי׳ מהזנות דירושל׳ לבבלי ירושל' בין סתירה אין א״כ ה ה״ה. פ״ג מ״ק ד באבל. המקיל ול״ש
 בצנעא ומיירי לחבריה הפסד דאיכא שרי נשתתפו כבר אס אבל אסור בקר לצמד לזוגה פרתו נתחלה ליתן ו בגימלא. מודה שס

 ששכרו שיאמרו בשבת לעשות אסור בית לו לבנות כגון מישראל מ׳ קבל גוי י״ב מ״ק ז בשותפים. אסור בפרהסיא חנות אבל
 שרי ובשבת באבל אפי׳ תלוש בדבר וקבולת ובאריסות, בקבילת לשכור קיימא דשדה אבל׳, בימי אפי׳ שרי שדה קבולת אבל לימים,

 אפי׳ ר״אש דייק מזה ט כמסייע. ונ׳ למלאכה תבן להם נותנין שהיו ח לעיל. כמ״ש .אחר בבית ועושה זמן קודם נותנו אס
 אפי׳ המועד אחר לעשות במועד מ׳ ליתן מותר י מותר. האבוד בדבר אבל לאחרים, בשכר לעשות אסור במועד המותרת מ'

 דאסורין ונפדו שהוממו יב לגרדי. נותן מטוה כמה ישקל לא יא לן. איכפת לא במועד אעפי״כ ועושה הוא עכו״ס ואס יום, בשכיר
 פ׳ רמב״ס טז ה׳. חולין טו .,מ עושה שאין כיון יד ליחן. מותר אח״כ אבל שכר קוצב אין יג עבודה. וג״ז ועבודה בגיזה

 מקיל דזה כיון המקיל אחר הלך בד״ס דל״ל הר״אש כ׳ א׳ סי׳ דניצה בפ״ק מג״א והק' כן, הר"אש שגס כ׳ והטור לקולא בשתיהן
 כמ״ש ופרשו בחש״מ חביתא למשעא מהו י״ב בדף מרנב״י חיני׳ בעי גבי רי״ף אצל ורש״י פר״ן לי׳ ואשתמיט צד, בחד וזה צד בחד
 התיר ושמואל דב״מ, פ״ג הר״אש כח״ש רבא לגבי אפי׳ קיי״לן וכרנב״י חבית אפי׳ דשרי דמתני׳ יוסי מר׳ ודייק בזפת, זפיתה רבנו
 דשמואל ופליג' חבית היתר ללמוד דרנב״י הא הביא ולכך שרי, נמי קטנה לכך דתלחודא מרא דהוא ר״ד לגבי כשמואל והלכה כוזא
 אסרו. לא טון אט' אכילה בצרכי כדלקמן, אסור במועד ח׳ כוון אס אבוד דבדבר אע״ג הפ׳ וכ׳ ה״ד, פ״ב מ״ק יז כוזא. להיתר ור״ד
אבודה* פרקחטיא ירוש׳: לשון ה״ד, שם כ פרדיסא. להפקיר תקנה לא אבל למדו הקלקול ה״ב פ״ב שס יט במועד. מ׳ כוונו יח

 ואס



!49 ואבלות. קטן מועד הלכות האשכול, ספר
 תאבד, שלא המשרה מן פשתנו ושולה הגנבים, מפני פרותיו אדם מכנים ולהשתכר. להם למכור דמותר וה״ה במועד מיני׳ מובן

 גדולות קורות לי׳ הוי ר״י א, ביתו לתוך בצנעא פרותיו מכניס דשרי והיכא יאבדו. כוונו ואם במועד, מ׳ יכוון שלא ובלבד
 בכור און בצורם וכן אחריו בנו קונסין אין מת ואח״ב ועשה במועד ט׳ שכוון מי ב. ביממא עיילינהו דאפסדו בר״ה מונחות
 ט׳ שכוונו וכולן ששנינו ראינו כך ד ממוני׳ או קנסינן גברא ח״הט באסור שאלתם נטורנאי לרב תשי׳ ג. לגוים עבדו והמוכר
 שהם סופר או אורג או החייט כגון לקנוס אפשר ובאי קנסינן, מטוני׳ בהא כמועד לעשות שנתכוון מ׳ כל הלכך יאבדו, במועד
 ושרינן דינא דטקבל עד ו לי׳ ומשמתינן דמלקין בעצמו אותו קונסין ה ישראל אחינו של מטון לקנוס שא״א לאחרים מ׳ עושין

 טה לו שאין המוכר לצרך או המועד לצרך אלא ואבנים בהמה עבדים בתים לוקחין אין אחריו. קונסין אין בנו אבל שמתא, לי׳
 מדירה לא מפגין אין ח ובירוש׳ שרי. הצר שבאותו אחר לבית אבל לבית, מבית המועד לצורך שאין דברי׳ מפנין ואין ן יאכל

 ומותר ביתו בתוך לדור לו הוא שמחה ראשונה מדירה כעור אפי׳ ביתו לתוך אבל לכעורה מנאה שאסור ומכ״ש לנאה כעורה
 שיקבל כדי המועד לצורך שאינה מ׳ לו לעשות יאכל מה שא״ל פועל לשכור מותר בביתו. לדור ט אחרת לחצר אפי׳ לפנות לו

 יא מביאין אין לאשפה. אותו מוציאין לסלק מקום ואין מלאה ואם לצדדין, אותו מסלקין שבחצר הובל י בפסחים ג׳ שכרו.
 מחפים מביאם. בהם צרך אבל במועד, בהם שא״צ בכלים בד״א אחרת, לחצר מפגין שיגנבו חשש ואם האומן מבית כלים

 כוז״ק. והלכה התחתונות מחפות שעליונות כרי כמין שעושה פי׳ מעבין, אף רי״א בקש. ליבש, בשדה שטוחות תאנים פי׳ הקציעות
 עושין וקטניות תבואה והטוחנין הדשין פי׳ והגרוסות והדשושות הציידין יב, הט׳ לצורך בצנעא מוכרין וכלים כסות פירות מוכרי

 ומעטר מוציא חג של אחרון ועי״ט יד א׳ ונועל א׳ פותח לר״ה פתוחה כדרכו, וגועל פותח יג לסטיו הפתוחה חגות כיצד בצנעה
 מוכר טז בתבלין אבל בפירי אלא אמרן לא א׳ ונועל א׳ דפותח והא טו, חג של האחרון י״ט כבוד בשביל בפירות השוק

 שבת כהל׳ מועד הלכות נקטינן אביי אמר ין חכמים אמרו כך מהו? בחש״ט כרמיהם הבוצרי׳ שלו׳ שר לרב תשו׳ כדרכו.
 כוון ואם אסור, נפסדת ושאינה לעשותה מותר נפסדת עושה אינה אם מ׳ כל כיצד לגמרי, פטור ויש אסור אבל פטור מהן יש

חד על עבד קטפיה בחש״ט למקטפי׳ זמני׳ דטטי פרדיסא הוי ינאי דלר׳ אותו, וקונסין אסור שנפסדת מ׳ אפי׳ בט׳ מלאכתו

תייו ט
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 ואושא ואבוקות להביאם רבים אנשי׳ בעו דבלילה צנעא, יותר ביום שאתר. ב דיו״ט. פ״ז ה״הח פרי בפרהס׳ אף אפשר לא ואס א
 מוס על יאכל לא שהבכור וקנסוהו ממצות לי׳ מפקע לנכרי עבדו והמוכר בו, יהי׳ לא מוס כל בל״ח עובר בבכור מוס העושה ג מלתא.

 כוון אס שמפרש נ' רבנו מדברי קנסו. לא לבנו מת ואס קנהו, ולדידי׳ לעבודתו, לכופו יכול לא הנכרי מן ברת אס והעבד זה,
המלאכה שמפקירין בפ״ח הרמב״ס וכ״כ אסורא דעבד כיון ממנו אותה ומאבידין במועד המלאכה שעשה היינו יאבד, במועד מ׳

ואי השדה על יניסו מפקירין למה ותמה לעשות כוון אלא עדיין עשה שלא תי״ט שהבין כמו ולא באסור כבר שעשה מה )היינו
 אסריו בנו קונסין אין מת ואס אותה וחפקירין אותה מאבדין ב״ד במועד ה א עש ו במועד מ׳ המכוון בחבורו: וכן אבד( אבד
 אין סח׳ עשה האב אס קאמר ותרתי עכ״ל תאבד שלא כדי במועד מ׳ אותה מלעשות הבן מונעין ואין ממנו, אותה מאבדין ואין

באבעי׳ שגרס רי״ף וכן רבנו, דעת וכן לעשות מותר כוון שלא בנו לעשות, כוון אבל עשה, לא ואס בנו להפסד הדבר מפקירין
)אף דאו׳ דאסורא משוס ד״ה י״ג דף מרש״י נ׳ וכן דרבנן אסור עשה כבר הכא משמע דאור׳, אסורא דעביד קנסו אוזן צרס
 מסתבר והכי במועד( מ׳ לכוון אסרו והדר התורה, ברשות סכמי׳ התירו האבוד דבר דאו/ ס׳׳המ מ׳ ס״ל שרי״ף מכלתין בריש שכ׳
 יאבדו דמתני׳ כ׳ התוס׳ אבל בנו, אח האב מסשבת על לענוש פ״ד עולה אינו עשה, ולא לעשות שכוון אלא האב עבר לא דאי

 גבי ל״ד בבכורות מדאמר כן שדייקו ונ׳ כוון שלא לעשות אסור בנו גס אי ואבעי׳ אבד, אבד ואי יניס אלא לעשות שאסור פרושו
 החס דמ״ש מוכרס זה אין ומ״מ אסור, האב עשה לא שעדיין כדבריהם פרש״י ושס קנסו לא אסורא עבד לא במועד אבעי׳ האי

 אסור. לבניו ואפי׳ ד בסמוך. מהגאון וכ״נ מ׳, ועשה אדרבנן דעבר דמשמע עקר והכא קאמר, דאו׳ אסיר אסורא, עבד לא
 דמפקירין כרמב״ס להגאון דס״ל אפשר קבל, שכבר ודוסק מ/ שכר יקבל שלא לקנוס יכול הא וקשה לאסר, שייכים והקלף הבגד ה

 הבין וע״כ א״א, ישראל של שהסחורה וכאן אסר, מוס יבא אס דמתירין בבכור אוזן מצרס סמור ובזה והרוס, הקרן ומאבדין הכל
 וכאן תאבד עשה שלא אע״פי מ׳ כוון אס יאבדו כתוס׳ פי׳ שהגאון אפשר מיהו מ׳, עשה אס יאבדו כרמב״ס פי׳ שהוא כך רבנו
 הוא אס מלקין ו לו. קנס אין מ״מ מניסין אין אס ואף בס״המ לעשות ורצה כוון והוא בגד, לעשות ססורה לו שנתן איירי נמי

 ת״ס ואס מנדין ביו״ט הרוכב הג׳ בשס יו״ט הל׳ בא״ס וכן עבדינן, לא דתרתי חצ״ו ובפר״ס ר״ן עי״ש נ״ב פססי׳ משמחין ואין ת״ס
 מותר דאף בגמ׳ הוכיס ח״ד מפ״ג אבל סמורתו, יקנו לא אם אוכל לקנות מעות לו שאין אחוכר קאי הכא י״ג מ״ק ז אותו. מנקין

 שהי׳ כגון ומוקי בירושל׳ אבל אבנים במתני׳ ל״ג בבבלי בסמוך. רבנו וכמ״ש יאכל מה שא״ל לפועל הח׳ לצורך שלא מלאכה ליחן
 המ׳ צרך בלא אף בצנעא לקנות יוכל דברי׳ שאר אבל ח', לצורך אלא הותר לא מלתא דאושא הני דוקא כ׳ וה״הח נוטה כותלו

 ואס ראב״ד, וכ״כ ט שרי. לנאה מפעורה ר״אש ולנוסח לא, לנאה מכעורה אפי׳ בירוש׳ נוסחנו וכך ה״ד פ״ב ח בזול. ימצא אס
 שאומנותו כיון י״ט לצורך שהוא אע״ג יב י״ג. מ״ק יא נ״ה. דף י הוא. האבוד דדבר לעיר מעיר אפי׳ לישא חותר לגנבה חושש
 א׳ דלת פותח יד .מר״ה רחוק והחנות סביב הרוחות מכל אצטבאות יג לקחן. צנעא ופרוש צנעא בעי הש׳ ימות בכל בכך

 אולי מסופק וב״י בפסח, משא״כ בפ״ע רגל ס׳ שיוס ה״הח וכ׳ ורמב״ס רי״ף ג׳ טו המועד. לצורך שלא שעושה יאמרו שלא א׳ ונועל
 גרס שלא הר״אש הביא לא למה ידעתי ולא שרי, ש״פ אחרון עי״ט אפי׳ פתוחה בחנות למכור אבל חלוק יש השוק לעטר לענין

 שלצורך יודעין שהכל וכדומה כרוב פי׳ ורש״י ערוך בשחיס חיני טד כדרכו. פותח אחרון י״ט סתס אלא מעטר הביא ולא חג של
 ולרי״ף לזפות, לפתח׳ שמותר ויש ואסור, פטיר עשה אם מיני' דלעיל זופתין אאין קאי לרש״י י״ב מ״ק יז ,מתקייס. שאינו י״ט

 אבד בדבר מ׳ עושה על קאי להגאון אבל חותר, מהצורך יותר טחן ואס לג׳ שלא ואסור י״ט לצורך אלא טוסנין אין על קאי ור״אש
 כוון לא אבל הח׳ לצורך שאינו דבר העושה דס״ל ל׳ ודוחק דקנסינן, פטור אינו במועד מ׳ כוון דאס ופטור אסור מאי וצ״ע מותר
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 שתא, האי לפרריסא אפקרי׳ לכתחילה לשהויי לאחרינא דגרם ינאי ר׳ דחוי כיון לחש״ט לפרדסיהון כ״ע שהו לשנה א, תרץ

 מותרת, אבודה דפרגטטיא עושים בהיתר נפסדת עושין אין אם ודורכין הבוצרים לפיכך יאבדו. במועד ט' כוונו אם דתנן והוא
 של עע״ז כאלו ב המועדות המבזה אראב״ע בע״ב. מיני׳ דמאבדין יאבדו דקתני מהם אותן להפסיד ב״ד מחויב מכוונים ואם

זה ד עונג לשבת וקראת לע"הב, ג חלק לו אין המועדות המבזה כל ואמרו ת', המצות חג את לי׳ וסמיך לת״ל מסכה אלהי
חש״ט. זה דרכיך טעשות י״ט זה וכבדתו י״כ זה מכובד ה׳ לקדוש בראשית ש׳

ונזיר והותר לחכם ונשאל חכמים לו שהתירו ומנודה האסורים ובית השבי׳ מבית ממד״הי הבא ה במועד מגלחין ואלו *730
 שהי׳ אף ומצורע ונזיר אסור, גלחו ולא פנאי להם הי׳ הרגל, ק׳ לגלח ו פנאי הי׳ שלא ורוקא לטהרה העולה ומצורע

 אבל לא ולראות לשוטט אבל בסחורה להרויח לח״ל טא״י ביצא אפי׳ מותר טטד״הי והבא ז, קרבנותיהן ישהו שלא פנאי להם
 ט.. בירוש האסורי׳ מבית והיוצא ח מותר לשוטט הלך אפי' הרגל ק׳ לגלח פנאי הי׳ ולא לביתו ושב לח״ל וטח״ל לא'י י טא

 אי ברגל ל וחל הרגל ק׳ שהתירו קייטין אנן י? יגלח למה לו התירו לא לגלח, ל הו" הרגל ק׳ התירו בירוש׳: שהתירו ומנורה
 אף נראה יצ הגר ומהל' מגלח. הרגל בתוך לנדוי ן׳ חל אם הלכך יג בנזיפה שלנו ונדוי . . יב שנ׳ יום טל׳ פחות נדוי דאין

 טוביא ברב דאתפקר דההיא עובדא דאייתי מגלח, ט״ט הנדוי והתירו רגל דאתא עד לפייס אזל דלא טלתא תלי׳ בדידי׳ אי
 לטטונא, ה״ט אביי ומסיק שרי, טוט אסר טוט שמואל דאמר טהא יום ל׳ קודם לי' דלשרי ובעו פייסיה לסוף ורבא, אביי ושטתינהו

 יד דר״ל ממעשה כדטוכח לאלתר שרינן מפייס דכד לאביי דליתא הרב ומסיים יום! ל' שמתא דחייל עד לאפקרותא אבל
 קודם להתיך אפשר לא אי והותר ברגל לחכם בנשאל מחלק לא וה״נ כלום להפרה נדוי בין אין התם ומסיק טו הונא ורב

 אדם כל ושאר מותר, ברגל שהתירו ענין בכל ש״ט טן חלוקי לשאר דנחית היכא כי בהכי מחלק לא דבבלי כיון כירושלמי,
כראטר' דוקא ואלו קחני דאלו לגלח אסורי׳ להתירא טתפרשי דלא הני וכל ין טנוולין כשהם לטועד יכנסו שלא לגלח אסורין

בש״ד
אשכול נחל

 במ״המ געשית איתר מניתין שאין תיס׳ כפי׳ יאגדו הו״א דחחחני לראי', ינאי ר׳ דמביא והא כניסתנו אינו א קנסו. לא במועד מ׳
 שמפקירין וקצר העובר דדין ינאי מר׳ שמענו זה הרמב״ס, כמ״ש הכל דחפקירין שמעינן לא וקצר עביד אי אבל יאבד, וממילא

 תש״מ פי׳ לרשב״ס קי״ת פססיס ב בתי״ט. וכ״מ כ״הג \תמיר למה בהפקר׳ העובר דין אין ואי באסור, קצר כאלו עצמו דן שהי׳
 בהר סוף ברבה ד דאבות. פ״ג הרע״ב וכן תש״מ פרש״י צ״ט סנהדרין ג י״ת. תגיגה תשמר ת״המ את מקרא נפקא דאסורו
 עסקינן טמא בנזיר וש״מ ישהו׳ ודאי משמע ישהו, שלא אלא קתני לא ישהו שמא ן י״ז. ו י״ג. מ״ק ה ט״ס. ישעי׳ ובילקוט

 לגלם תתיר לא ואס בכך רגיל נמי דטהור כ׳ והתוס׳ זמן, אתר לגלם ויכול גלות קודס מקריב דטהור שמקריב, ק׳ גלות דצריך
 דוקא ש״מ לת״ל מא״י אלא הכי מקרי ולא ברשית שלא שיצא ר״י מדאמר ראב״ד דייק כך ח די״ט. פ״ז עמ״למ קרבן יביא לא

 לאדם ערב דאינו דישראל, בב״הא תבוש אפי׳ נכרי׳ אצל דוקא לאו ט בירוש׳. וכ״מ אסור לשוט הלך אס תכמיס אמרו בהא
 הו״א לבד האסו׳ בית אחר אי אלא האסורי׳ מבית הוא כ״ש השבי׳ מבית היוצא למימר דל״ל מוכת עצמה וממשנה בב״הא. לגלת

 פייס לא דודאי י דישראל. אף ב״הא לגלויי נכרים דהיינו השבי' בית אמר להכי דישראל׳ ידעינן ולא מ״ה, פ״ת, כפסתי׳ דנכריס
 ומצא, זקן בא ובמועד יו״ט קודס לנדרו פתת מצא שלא והתיר לתכס נשאל הך ירוש׳ נמי חוקי וכך יא גרס. והוא דינו בעל
 מאפכם, עא״י ימיס תדש עד שנ׳ חל׳ פ׳ נדוי אין יב מותר. ביו״ט ונשאל להשאל יו״ט ק׳ אפשר שהי׳ אף ורמנ״ס לרי״ף אבל

 לגברא דשמתא ח מ״ק יד שס. א׳, יוס שלנו ונזיפה שלהס, כנזיפה יג י״ו. מ״ק ש״י, תכלס הלא שנ׳ ז״י ונזיפה רפ״ג, ירוש׳
 המנודה ברצון אלא בזמן דלאו תזינן מיד, והתיר ז׳, נדרים מפיה, לבטלה ש״ש דנפק לאתתא דשמתה טו וכו׳. שלו תאנים שאכל

 הרגל ק׳ לפייס יכול בין חתלק לא דבבלי ש״מ לגלת׳ מותר קודם פייס שלא ברגל התירו אס תנן ואפ״ה לי׳ שרינן פייס אי תלי׳
 שהם במועד לגלת דיכוון י״ד, ין ע״ב. ח פנאי לו הי׳ ללא שאסור, לגלת פנאי לו הי׳ בין תלוקי׳ לשאר נתית דהא טן לא. או

 האי לילי מועד, לצירך להתיר לתכמיס הי׳ ח״ח מ', אסיר נחי דאיכא אע״ג תיס׳ וכ' מנוולין, דיו״ט א׳ יוס ויבואו ממלאכה בטלים
 מגלתין ואלו קתני פירזת מוכרי כגון כדין המועד לצורך שעושין דברים תני פרקין דבאידך משוס מגלתין ואלו כ׳ ובר״פ טעמא.

 היא. ג׳ דמלאכה ההיתר אלא תדוש, האסור אין דכאן וז', ו' ח׳ ופ״א מ״ד בפ״ב כמו במועד מגלתין אין חתתיל דלא כונתס כדין. שלא
הכל שרי, בעי״ט גלת אם ר״ת( ונשתבש עהג״מיי י״א כתוב והי' בראשוני׳ נמצא לא זה ר״ת י״ד )ע׳ ר״ת בשס הטור מ״ש ודע

שלא מ׳ וכל 143 דף כמ״ש דאו׳ לר״הפ תש״מ מלאכת רצ״ג סי׳ נק״הכ ע׳ איתיד סמכינן דתק בשעת שבדרבנן ואף עליו, תולקי'
 ע״ש בתשו׳ כח״ש או א', מעכב שאינו אף שפה שהתירו כיון עחת"הש ראש שער על אלא גזרו לא שי״ל ואף מ״הח, אסור התירו

א״כ שהתירו, בהדי׳ תמצא לא שעכ״פ רות, ורעיון הבל כ״ז מנוול( נקרא בת״י זקנו גלת שלא מי )שבז״הז אתרון יו״ט לקלקול גזרו שלא
ב״ד הי׳ אס לך ברור אי ואף בהדי• שהתירו מה אלא לך ואין מלאכה, משוס אסור מ״הת מנוול, יכנס שמא גזרה בלא אף

 להעבירו מיתר הקזה שבמקום שער כ״א דף לרש״י הפרדס ובלקוטי לנו. ולא רשות תירה נתנה להם מתירין, היו בימינו הגדול
 שלא ואע״ג בראש שאינו אע״ג התיר לא סכנה לאו אי תזיק ע״כ. סכנה שהקזה לפי במיעד חגלתת על שגזרו אע״ג בת״המ

 שלא ל', גזרת מבטל ש״ע אין להכי י״ט במ״ק כ׳ ור״אש ורי״ף דאו׳. ת״המ מ׳ י״ת תגיגה לשטחו ואזל ניוול תשש שייך ולא פשע
 במועד, נמי שרי העולם כל כדרך בעי״ט בגלת ואי אבלות. מטעם ולא הוא רגל מטעם בתספורת שאסור שמה ל/ דין כלל נהג
 גזרת מ׳ ואס־ר יו״ט מ׳ לספר מותר ובת״המ ז׳ מבטל ויו״ט יו״ט קודם א׳ שעה אבלות ונהג מת לו וחת עי״ט שגלת חשכתת הרי
 לספר משמר לאנשי התירו למה מקשים וראיתי תכמיס. התירו שלא הוא אסירין בכלל מ״מ דרבנן, ת״המ אסיר אי ואף ל׳;

 שבת כ׳ להעדיה רצו לא יגלת אירע שאס ולהתיר במועד ה׳ ייס אין פעמים הרבה וחתרצי בת״המ? ולא שבת לכבוד ה׳ ביום
 עצמו מצד מלאכה א׳ נחי איכא והכא מנוול, למשמרתם יכנסו שמא אלא אסור נדנוד הי׳ לא שס פשיט ולענ״ד יו״ט. של על

מנוול יעמדו והה בשבת מנוולים אינם כ״ע כהניס גבי ועוד בכללות, שנאסר מה להתיר רצו ולא במ/ אסור מ״הת למ״ד בסרט

 כתצרות
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 של במועד אבלות נוהג אין אבל — המועד. קודם נולד אפי׳ במועד לגלחו מותר קטן ב. והגר״יצ ה״ג סתמו וכך א בש״ד
 ג הגר״יצ ופי׳ דרבים. ע׳ ודחי דיחיד עשה אתי לא דהשתא ואבלות דיחיד, ע׳ דחי דרבים עשה דמעיקרא אבלות אי בחגך ושמחת
 נטי לילה ולדורות מותר ובלילה אסור היום אני הקריבו היום הן ד כדתני׳ דאור׳ דהוי וקבורה מיתה יום שהוא א׳ יום מאבלות דטיירי
 עטו לילו תופס ו קבורה יום דאפי׳ ומסיק דרבנן המיתה יום ליל ה ס״ל רבי וכן טד״ס לילה אנינות רש״א יהוד׳, ד״ר אסור

 וגדרו תורה, של לגדרו הלילה אסרו והם מותר מיתה יום אחר ליל אפי׳ דט״הת תורה, משל יותר לדבריהם חווק שעשו מדרבנן,
 ז לערב פסח ואוכל טובל דאונן דבריהם העמידו לא פסח גבי אבל שרי. ט״הת גופא דיום אע״ג הקבורה יום ליל לאסור נטי
 ט״הת לילו תופס מיתה יום סבר לחוד יהוד׳ ור׳ ח ר״ג וכן דרבנן ולילו מ״הת המיתה יום דהוא א׳ יום תנאי כולהו ס״ל וכך
 מיתה יום חל דאם היא, כ״ע בחגך ושמחת דרבים עשה דחי לא דהשתא אבלות הכא דאטר מה והשתא כותי׳. הלכתא ולי׳

 דהוא קמא יומא דבתר מיני׳ דשטעת דחי דרגל עשה דטעיקרא אבלות אי דאטר טה אבל דאו׳. עשה הוי יו״ט לאו אי ביו״ט
 יו״ט זו בלילה אי ט״ט דאו׳ מיתה יום אחר דלילה יהוד׳ לד׳ אפי' דה״ק ל״ק, ההוא ט? להתאבל דאו׳ עשה איכא מיתה יום

 ואין י ובמעשר בקרשים אלא אסור אינו מיתה יום ואפי׳ דאו׳ אבלות דליכא אמרו מרבואתא והרבה ע״די. ודחי דרבים ע׳ אתו
 דבכטה דרבנן אלא אינו א׳ יום אפי׳ אבלות אבל יא לפניו מונח שמתו בזמן לאונן דברי׳ כמה ואסרו אנינות אלא אבלות ט׳ זה

אבלות דברי דכל דיחיד, עשה אבלות דאמר והא אחר. ליום א׳ יום בין פליג ולא יב באבל המקיל כדברי הלכה אטד דוכתי

דבר אשכול נחל

 דלא כלל ל״נ זה וגס במלאכה, דמותר יאכל מה לו סאין פועל ע״י לספר היתר ממציא ויש אסורין. כ״ע במועד אבל ב״א, בחצרות
 ומי אוחו, מאין כ״ע שנסתפר לאחר הכא אבל עין, מראית אין המ׳ שנעשית ואחר הוא, שעני ניכר מ׳ ובשעת מלאכה, לעשות אלא התירו

 חשש ואיכא ביו״ט מלתא מוכח דלא היכא כל להתיר, סברא דאיכא היכא אפי׳ שאסרו י״ד בגמ׳ וחזינן גלחו שאלמ״י שפועל יעיד
 דוקא ע״א י״ד דחוס׳ )ספקו רשב״א אסר ונתרפא חולה כגון לו שהותר עעס ידעו שהרואין סברא איכא ואפי׳ לרואים
 ואלו במשנתנו אבל שאלח״י, למי והתירו ש״ח כתיבת אסרו ע״ב י״ז דף שבמשנה תדע י״ד(, עי׳ ונתרפא שחלה באומן
 ראיתי שוב מנוול. יכנס שמא גזרה משוס גס אסרו הדין מן וצבר מלתא. מוכח דלא ה״ע שאלמ״י ממי וכן הוסיפו לא מגלחין
 רש״י שבוש וזה רגל, מקמי׳ גלח ולא דמתרשל מאן י״ר דף ריש שפי׳ במועד מותר עי״ט בגלח ס״ל שרש״י ראי׳ שמביא א׳ למכס

 אין אנחנו וכן י״ז, תענית לע״ש, מע״ש לו די כ״ג דאפי׳ ברגל, יצטרך לא בעי״ט דגלח דמאן הראש אלא גלחו שלא בימיו בהווה דבר
דמותר דאונס בעי״ט אבדתו באבדה לי׳ דאבעי׳ דמקשן דס״ד בהו״א, כן פי׳ דרש״י ועוד שבועות, כמה אחר אלא הראש מגלחין

ראשון, יו״ט זלזל שלא ראה אדס וכל שצווה מה שעשה אף אסר לזה דאי חז״ל, כתקנת עי״ט וגלח חובתו שעשה מי כ״ש א״כ לגלח,
לו, הותר למה רגל יחי בתוך מלתא מוכח דלא היכא כל ידענו ממילא מלתא, מוכח דלא בש״ס כשפשט אבל קייס, דלא מאן כ״ש

א״כ וקשי׳ פ״ד( יבמות )עתוס׳ תנן מגלחין ואלו והכא ושייר תנא ל״ל ואלו דתנן היכא כל אי׳ י״ו דבקדושין ר״ל א לגלח. אסור
 לגלח. פנאי לו יהי׳ ולא א׳ שיאבד כלל דל״ש חלתא דהא וי״ל במתני׳? תני לא הא אבדה שאבדה באומן בגמ׳ לי׳ קחבעי׳ מאי
 אחרינן לא דוחה או כ״ש דהשיור היכא פ״ד זבחי׳ כמ״ש דס״ל וצ״ל אלו, דתנו אף ושייר תני י״ל במתני׳ ס״ל ע״ב י״ז התוס׳ אבל
 זבסיס ד דברכות. פ״ב ג ונתרפא. לחולה או וכו׳ אנדה שאבדה לאומן היתר הביאו שלא ב באומן. קמבעי׳ ושפיר דוקא אלו
 מדרבנן רק גיפא וביום המיתה יוס שאינו ו ע״ב. ק׳ שס ה וק״א. ק׳ ע״ש עלי׳ סמכו ודאי אבל בברייתא נזכר לא וקרא צ״ט

 דרבים, עשה מפני דנדחה לומר צריך הוי לא דרבנן אחריו הלילה דאי ט י״ו. ברכות ח צ״א. פסחי׳ ז קדשים. לאכול אסור
 ויין. בבשר ואסור מכ״המ פטור י״ח ברכות יא ב׳. דמעשר ופ״ה שם זבחי׳ י מדרבנן. שהוא מפני מדאור׳ דנדחה ת״ל
 וכל דאור׳ א׳ יום אבלות שאמרו הראשונים דברי ראיות ושאר מזה דוחה בח״ק הר״אש מ״ו. ערובין י״ח, מ״ק מ״ט, בכורות יב

 אבלות ואי באבל, כמיקל דהלכה כלפניו ל׳ יום אבלות לענין מודי׳ הכל ח״ט בבכורות א׳ מקושי׳ לבר ד׳ כתובות ש״ח חישב קושיותיו
 לכהן ונשאת ל׳ בתוך חת מ״ו ויבמות קל״ו בשבת כולם פסקו להקשות הו״ל עדיפי קשי׳ ולי מקילינן. האיך דאור׳ א׳ יוס

 חדשיו, לו שכלו ידוע אא״כ מתאבל אינו אבלות לענין אבל בהל׳ ורמב״ס רי״ף כ׳ המקום ובאותו ילדו, מעלי׳ ולד דרוב חליצה א״צ
 אא״כ מתאבל לא ארי אכלו אפי׳ שערו נגמרו אפי׳ קיי״לן ואנן באבלות, לחייביה בת״ר למיזל הו״ל דאו׳ א׳ יום אי להקשות והו״ל
 ובס׳ היום ח׳ ואכלת מקרא המיתה ביום הקרובים על אבלות עקר דאבל פ״א כ׳ שהרמב״ס ונ״ל חדשיו? שכלו ידוע או ל׳ עברו

 טומאת נדחת כך שמשום אנול מצות חמורה כ׳ דאבנ ובפ״ב אבול מצות זהו לקרובים לטמא הכהני׳ שנצטוו מה פרש החצות
 וכו׳ קיימא בני אלו מה ולאמו לאביו ת״ל נפל אפי׳ יכול לבנו כ״ח הביאו ובת״כ מצוה. יטמא לה שנ׳ ויתאבל שיתעסק כהן
 בת״כ וכן ספק על ולא ודאי על יטמא, לה שנ׳ מטמא אינו לספקות הר״מ כ׳ דאבל ובפ״ב מטמא שאינו נפל ודאי ידיעינן מזה

 על דחתאבל הא ע״ב מ״ד נדה )עתוס׳ מטמא אינו גרושין ספק כל וכן לשני ט׳ ובן לראשון ז׳ בן וספק שנתערבו הולדות לפיכך
 שעל פשיטא מטמא אינו נפל על אס לספק, קרא צריך וכי נמק״י והקשה למת( בזיון חשש משוס מדרבנן לאחרון או לראשון ספק

 דאי לרמב״ס לקולא דאו' ס׳ מכח לישב אין זו )וקושי׳ יהיו? דקדושי׳ ועשה דטומאה ל״ת על הכהן יעבר לא דמספק א״מ נחי נפל ס׳
 הקשה דרשב״א ונ״ל ק״י( עפר״ח לקולא ס״דא הרמב״ס אמר לא ובהא אהדדי דסתרן כתרי הוי לא דאי באבלות, נחי מחייב מטמא

 ספק בכ״הכ ש״ח ק׳ ומאצטריך יבא ספק אבל יבא לא ודאי ממזר מקרא יליף ע״ג בקדושין הא לקולא ס״דא דס״ל הר״מ על
 שנחגרשה מא״א שבא ממזר כגון לקולא הס׳ באתחזק אפי׳ התורה וקמ״ל הר״מ, מודה אסור בדאתחזק פר״ח ות' אסור? מ״הת

 שגרש כגון ס׳ על חטמא שאינו יטמא לה קרא אצטריך ה״נ י״ל והשתא א׳. דאתחזק ח״הת אסור כה״ג דבעלמא גרושין ס׳
 אמר בעילת דרוב אע״ג מא״ב( פט״ז ור״ח כ״ז )סוטה בדומה וכן לה, מטמא לא ח״ח א״א, אסור דאתחזק לה קרוב בס׳ אשתו
 סמכינן לא הכא יולדות מעליא ולד בת״ר אזלינן דנכ״הכ אע״ג חדשיו לו שכלו ברור אין אס וכן ודאי בעינן להס לטמא מ״מ הבעל

 הרחב״ס כמ״ש בטומאה תלוי דאבלוח וכיון הספק. על וא״ח ודאי על יטמא מלה למדנו וזה ל״ח, שכלו כשמש ברור דלא כמה כל
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 אאבלות לאו דמעיקרא אבלות אי שפי׳ ב מחבורתנו ויש א. דמיין וכד״ת דנ^יאים אקרא דאסמכינן לקמן כדאי׳ הן קבלה דברי
 אל ראשיכם דב׳ ג מנזיר פרע דילפינן ולתספורת לגהוץ יל' אאבלות אלא לאבול, דאו׳ עשה ליכא מיתה יום בתר דבלילה קאי

 ולא תפרוטו לא ואתקש ד יום ל׳ בנזיר ופרע מ', חייב פרם ולא פרע שלא אחר הא תמותו, ולא תפרוטו לא ובגדיכם תפרעו
 אי קאטר שפיר בההיא יל׳, כל אסורים טדאו׳ ותספורת דגהוץ וכיון יל׳, אחר עד מאחה שאינו היינו בגדים קריעת שאף תפרעו
 לן חזי ולא עי״ט. ומספר ומאחה דוחהו דרבים .עשה מדאור; ותספורת גהוץ אסור עדיין ונשאר ו״י עברו שכבר דמעיקרא אבלות
 דאסטכינהו אף ותו . . ה טה״ט נמי לידחי דרגל דרבים ע׳ מקמי דאו׳ ותספרת גהוץ אסור דחינן דאי חדא אנפץ, מכמה
 דרבנן תקנתא ותספורת גהוץ א׳ אף ודאי אלא ו כטקיל הלכה אמרו האיך דאו' דאי נינהו, דאו׳ לאו ט״מ אקראי ותספ׳ גהוץ

נינהו
אשכול נחל

 למדנו ומזה עליו מתאבל אינו יטמא לא אמרה שהתורה ספק בכל ידטנו ממילא ט; נדחה אבלות ובשביל מטמא לאבל שחייב שכל
 קיימא בן מלאביו לילף ת״כ הוצרך למה ספק טל מטמא שאינו למדנו אס תקשי )ולא מתאבל אינו חדשיו שכ״ל ברור לא שאס

 דודאי נפל בנו אבל קורבא ספק היינו הספק טל וא״ח יטמא לה דהו״א מטמא? אינו נפל אספק אפי׳ יטמא מלה ת״ל לנפל, שא״מ
 נפל דלס׳ אודאי אלא יטמא לא אספק תורה דמ״ש ידיענן ממילא קיימא, בן דבטינן מלאביו דיליף השתא אבל אמטט, לא בנו
 מעלי', ולד דרוב אף נפל ס׳ טל מתאבלין אין למה דאו׳ א׳ יוס אבלות דס״ל הגאו׳ טל הר״אש הקשה דלא ניחא והשתא א״מ( נמי

 קיימא בן ל׳ שטברו לאחר דאמרינן מ״ט בבכורות אבל טליו, מתאבל אינו וממילא ט״ס מטמא ואינו יטמא לה פטרי׳ דרחמנא
 ופ״ב ג׳ סי׳ פ״ג מ״ק ר״אש לג׳ )ומכ״ש כלאחריו ונדון כר״ע או כלפניו ל׳ שיוס כרבנן הלכה אי מסופקי׳ אנו שכלנו ולקוצר ודאי,

 ט״ז כלפני? ל׳ יוס להקל אבלות לטנין אר״א הכי ובתר כלאחריו( ל׳ יוס בכור לטנין לחומרא מסיק דש״ס דגרס ט״ו סי׳ דברכות
 הספק, טל מטמא שאין תורה שאמרה במציאות ספק זה דאין להקל, אזלינן למה דאור׳ א׳ יוס למ״ד לר״אש קשי׳ שפיר
 גבי ה״נ בכור, גבי לחומרא ואזיל טצמו ל׳ יוס טל התורה כונת שמא מספק ור״ע ספק, אין ל׳ טברו תורה בדין שהרי

 לס׳ דומה זה שאין טליו, לאבל מחויב וממילא פדיון ובר קיימא בן הוא טצמו ל׳ ביוס התורה שכונת שאפשר כיון דאור׳ אבלות
 מבן הקרא פרוש יודעין אנו שאין בנו תלוי החסרון כאן אבל יטמא, לא תורה אמרה וט״ז הספק רבנו למשה שאפי׳ במציאות

 תורה בדין להו דפשיטא ג״ל הגאו׳ דטת ולישב הר״אש. כונת נ״ל כך בתורה? ידיטתנו הטדר מכח להקל אפשר ואיך חדש,
 בדין ס׳ אפי׳ ס׳ כל ממטט יטמא דלה ס״ל או דר״ע. מספקא דרבנן פשיטותא נניח ולא וכרבנן כשלפניו ל׳ דיוס ספקא ליכא

 מתאבל אינו דמ״הת כיון אבלות לטנין מודה נמי ר״ע אמר לזה בפדיון, שייך דלר״ע כיון מתאבל מדרבנן הו״א מיהו במציאות, כספק
 תקכ״ו( )טמג״א מ״הת נפל קבורת למ״ד אפי' נפל בס׳ אנינות חכמי׳ תקנו לא נמי דמה״ט וג׳ בס׳. כמקיל הלכה מדרבנן ואי בס׳,

 כח״ש אנינות שיך לא א״כ הספק טל ולא יטמא לה תורה ומדאמרה היוס, ח׳ מואכלת דלח־ו אבלות תחלת אנינות וגאוני׳ דלרמנ״ס
במצוה, טוסק משוס פטרוהו לא מ״הת, קבורה צריך אס ואף להתאבל, שחייב במת אלא אונן שאין מקדש דניאת פ״ב רמב״ס

אין ב״ד והרוגי צ׳ מדרכי הפורשים כל פ״ב שמחות דאי׳ להא דומה לטמא שא״צ כיון הטם משאר יותר האב טל מוטל החיוב דאין
 ב״ד מהרוגי ילפינן קבורה דטקר קבורה שטטוניס דפשיטא שמ״ד וב״י הרשב״א וכ׳ טליהס מתאבלין ואין לכ״ד טמהס מתטסקין

 אי בנפלים וה״נ הקרובים, טל מוטלת קבורה שאין אלא קבורה, בטי ודאי טמו, מתטסקין אין ט״ל במאבד וה״נ תקברנו קבור
כהג״מיי ולא קבורה בטו מדרבנן טכ״פ אבל מג״א שמביא הראיות כל לסתור שיש וטנו״בי האב. טל מוטל אין מ״הת קבורה נטי

ולאמו מלאביו למטט תורה מהונרכה מג״א שמביא ראי׳ וטקר ודו״ק. קבר תפיסת להן ים נפלים מ״ח סנהדרין אמרינן דהא וב״ח
 שפטור הטקר לטטס ומכ״ש בקבורתם. לה איכפת דלח ש״מ יטמא לא מדאמרה לדייק יש איפכא לנפל, יטמא שלא קיימא בני

 בנפל שייך לא זה גס בצטר ששרוי מ׳ ממצות דפטור דק״ש פ״ד ולרמב״ס נפנ ס' או בנפל שייך לא ודאי מת, של כבודו מפני מ״המ
 אבלות בלא אנינות שיש לי השיב א׳ וחכם נפל. בס' אנינות שיש האומר טל 49 בדף תמהתי וכ׳ טליו. דוה אביו לב דאין נפל וס׳

 הקרובין אפ״ה הב״ד טל מוטל הקבורה והכא בלב אלא אנינות שאין אוננין אבל טליהס מתאבלין לא ב״ד הרוגי מ״ו סנהדר׳ דאמרי
 בלבד. בלב אלא אנינות שאין להרוג כבוד שאין אוננין חבל לכפרה להס זה בזיון שיהא מתאבלין לא פ' שרש״י ברואה ושגה אוננין.
 רוצין אנו דכאן דברכות, פ״ג ירוש׳ כדאי׳ משאו שישא חי לו שאין מת של לכבודו המצות מכל הפוטרת אנינות זה שאין נראה

 בקדשים לאכול ומותרי׳ רואה שאין בננס אלא אבלות שוס מהם שיראה הראוי מן שאין הרמב״ס וכ״כ לב״ד מסורה וקבורתו בבזיונו
 דבריהם והטחידו תורה כשל לדבריהם חזוק טשו דח' ומפרשים ור״אש צרפת ח׳ דטת א מקדש. דביאת בפ״ב הרמב״ס כמ״ש

 שיש בדבר אפי׳ אותו חותכין דאין הטמידו, דבשופר ואט״ג דדבריהס, טשה דחי דרבים דטשה החמירו לא וכאן טשה במקום
 מקיים דרבנן לאו דחטקר בטידנא הוי נא בשופר וטוד דרבים, טשה מקרי לא דשופר 135 דף כ׳ כבר ל״ג, ר״ה שבות, נו

 מ״הת השמחה דטקר דרניס, דטשה טטס צריך נהכי דרבנן נחי בז״הז יו״ט דשמחת כ׳ בח״ק תום' אבל הר״ן. כמ״ש טשה
 הי׳ הבית בזמן ואפי׳ נקי׳ וכסות ישן ביין משמח ט״א פסחים וכ״ח מ״הת בז״הז אף ודאי וחנוך לרמב״ס אבל שלחים, בבשר

 קדש שם ד י״ט. מ״ק ג ראב״ד. ב ס״ה. בשג״א מ״כ שוב דסוכה, רפ״ד תוס׳ כמ״ש שנחים בבשר שלא השמחה לפטמים
 ירוש׳ מיהו ח״ה. פ״ה, נזיר עתיי׳ט קושי׳ ואין ימים, ירח אאו״א ובכתה ירושל׳ דרשת מביא דאבל פ״ו ורמב״ם ל' נגיח׳ יהי׳
 לפ״ז יום. ל׳ יזיר אשר הימיס מלאת טד דכ׳ דנזיר ימים אף ימים, ירח אאו״א ובכתה התם כ׳ יום ל׳ נזיר פרט ה״ה: פ״א נזיר
 קצר ורמב״ס דובכתה, מגז״ש יוס ל׳ דשיר ופרט מנזיר, פרט ופרט תפרעו, אל ראשיכם מקרא אלא חובכתה, ל׳ אבל ילפינן לא

 דוקא צ״ל וע״כ הרגל? ערב ז׳ בתל דוקא ע״ב י״ז לאנ״ש דאפי׳ דאמר מאן ליכא והא ז׳ בתוך תספורת אסור צ״ל אולי ה לשונו.
 ברגל התירו לא ולכך הרגל שמתת מניעת כ״כ בו אין פרע בגדול אבל רגל משחתת נדחה שמחה מיני בכל שאסור ז״י אבלות

 חונה אס ז׳ ביום בת אס ובפלוגתא ע״ב י״ט בדף עי״ט ז׳ בתל לספר רשאי אי ורבנן דאנ״ש פלוגתא גבי ר״ל ו ז׳. לאתר אלא
 ותספורת גהץ ואס באבל׳ כחקיל הלכה מטעם רבים נגד כיחיד לקולא קיי״לן כ״ב בדף ל׳ קודם ימי׳ וי״ו אבלותו ומפסיק עמהס

כל
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 פרע שלא דאחר מכלל תמותו ולא וגו׳ א״ת ראשיכם דב׳ ט׳ חייב פרם ולא פרע שלא אבל א בפרקין דאמר מהא ואי נינהו,
 פרע שלא אבל וט״ש ג קאי אהרן בבני קרא אלא ב שבמיתה אלו גבי לטיתני הו״ל טדאו׳ ת״ט דאי אסמכתא, דרך כ״ז ח״ט,
 מאן בה״ג כ׳ ה. אסותא לה דלית דרבנן חויא נהש ישכנו גדר ופורץ ח״ט, עד״ח העובר כל ד שאמרו כדרך מדרבנן ח״מ

 וקבורה מיתה יום שהוא כיון אבלות בו נוהג ט״הת יו״ט שאין כיון דעצרת בשני או האחרון י״ט שהוא שני יו״ט שכבא לי׳ דשכיב
 אם לדבריהם ואף ו. הגר״יצ וכ״ב דרבנן דרבים עשה דחי דאור׳ א׳ יום דאבלות טה כיום ואחריתה וב׳ היום ח׳ ואכלתי דכ׳

 אחיו ט לאבלות רבנן דאוסיפו שכבא הני כל ח ר״י הרב כ׳ זה וכעין ז מתאבל אינו אחרון ביו״ט קרובה שטועה אליו באה
 מ״הת אבלות דאין רבותא כהני עלטא ונהוג אחרון. ביו״ט אבלות נהיג לא מאב נשואה ואחותו מאם ונשואה בתולה ואחותו

 ומכות וד״ט ד״נ דנין דתני׳ דינו לבעל דטפיים עד לי' שרינן ולא י ברגל נדוי נוהג מנודה — אחרון. ביו״ט מתאבלין ואין
 מנודה אסור. דלכ״ע מכלל תפרעו אל אהרן לבני רחמנא טדא׳ בתספורת אסור אבל יא. לי׳ משטתינן דינא ציית לא ואי במועד
 ארונו. על גדולה אבן שטניחין יב ארונו סוקלין ב״ד שטת ומנודה ולכבס, לספר אסורי׳ ומצורעין מנודין דתני׳ בתספורת אסור
 תפלין להניח שאסור מיחזקאל למדנו וכן יג מחייבי דכ״ע מכלל שפם על תעטה לא ליחזקאל מד׳ ראש בעטיפת חייב אבל

 אבל אסור א׳ ביום דוקא וכהגר״יצ וגו׳, דום האנק מקרא משלו ראשונה סעודה לאכול ושאסור הם׳ ובנעילת ובד״ת ש׳ ובשאלת
 טו ת״צ גבי דתני׳ ח״ש ? ראש בעטיפת מהו מנודה יד. כר״י מניח ב׳ וביום מר כיום ואחריתה דב' יומא חד טרירא דעקר בתפלין

 לא לב״א מנודה הלכך שאני, לשטים מנודה דלטא אביי אמר מ״הש, עליהם שירחמו עד וכטנודין כאבלים ויושבים מתעטפים הם
 לו, ונשברים נשכר לו ושונין יח שונה דתני׳ בד״ת מותר ומנודה ין תיקו שלו׳ ובשאלת בתפלין מהו מנודה טן. מחייב
 כדי קטנה חנות ועושה תלמודו יפסיד שלא לעצמו הוא שונה אבל לו, נשכרין ולא נשכר לא לו שונין ולא שונה לא יט מוחרם
 נא ולבשי התאבלי וגו׳ תקועה יואב וישלח דב׳ בתכבוסת אסור אבל בד״ת. דטותר ש״ט כ דערבות בבקתא מיא דובין פרנסתו

 תפרוטו, לא אהרן בבני מד׳ בקריעה חייב אבל ומלכבס. מלספר א׳ ומצורע מנודה דתני׳ בתכבוסת אסור מנודה אבל. בגדי
כב עלי׳ מטתכם יהפכו הפכתים ובעונותיכם לכם נתתי כא דיוקני דמות ב״ק דתני׳ המטה בכפית חייב אבל תיקו. מהו מנורה

ואפי׳
אשכול נחל

 ע״ז ה ד׳. ברכות ד אבל. ינהגו אס סייבין שהס ג פ״ג. שנהדר' ב עתוס׳. כ״ד א בכך. להקל עע״ד האיך דאו/ ל׳ כל
 יוס אפי׳ ע״ב ק׳ זבחי׳ כדמוכס הוא מדרבנן מ״מ כ׳, מ״ק ול/ ז׳ אבלות מחסיל ק׳ דבשחועה אע״ג ן פ״ג. מ״ק ו כ״ז.

 סולק הוספות ב׳ ר״י אבל קכ״ט, בת״ד הובא אלברגלוני ח ק'• לאכול מוהר דמ״הת מ׳ דביאת פ״ב רמב״ס וכ״ס שלו ראשון
 כ׳ ט רפ״ג. ער״אש ב׳ ביו״ט אבלות נוהג אינו וקבורה מיתה יוס והוא א׳ יוס אפי׳ דרבנן אבלות כל וסבר דה״ג דין עקר על

 קורעין אין ל ע" כמאבד דינו שמ״ה הובא רמב״ן ר״י, וכמפרש ט״ו יב דמפייס. עד שרינן דלא וכ״ש יא ע״ב. י״ד י ע״ג.
 אבל ד״ס על עובר או ת״ס נגד נאפקרוחא דוקא זה וכל שע״ז. בסי׳ וכ״מ עליו מתאבלין דודאי נ׳ אבל עליו, חספידין ואין

 אל אבל מתיס דוס, האנק אשתו במיתת אמר הקב״ה יג ס״ס. סכהד׳ כדמוכס הנדר הותר כשמת ד״א או ממון מ׳ מנודה
 ילפינן בסמוך האשכול שמביא ולגמ׳ תאכל, לא אנשי׳ ולסם שפס על תעטה ולא ברגליך שיס ונעליך עליך סבוש פארך חעשה,

 בשאלת דאסור ילפינן מזה אנסה, ל׳ האנק, דקרא: פרושו וכך יעשה, שלא השס שצוהו וממה שעשה ממה מיסזקאל אבלות דיני
 אלא באבלים, שנהוג מה יעשה לא מזה יותר פי׳ תעשה, אל אבל מתיס לו: אמר ואס״כ בד״ח, שאסור ילפינן מזה דוס ש',

 מזה שפס, על תעטה ולא בנ״הס! אסור שאבל שמענו מזה בר׳, שיס נעליך בתפלין, אסור שאבל שמענו מזה ע׳, סבוש פארך
 שאלת אמר בטעית נדפס ונר״אש ע״ב. וכ״ז ט״ו מ״ח ומקורם מאסרים. להבראה מכאן ל״ת, אנשים ולמס עטיפה, צ׳ שאבל

 מניס מיתה יום אסר קבורה יום אס ורמב״ס דלרי״ף הראיתי 12 ד׳ ר״נ ובמשנת כ״א מ״ק יד ע״ריף. אסירי, לכ״ע מכלל שלו׳
 הרי״ף קצר בגמ׳ דאי׳ במנודה בעיות א שאר בכל מרי״ף. אלא בגמ׳ אינו וכו׳ הלכך האי טו י״ד. תענית טו א׳. ביום תפלין

 >ריך לשמים דמנודה הדין להוציא האריך עטיפה גבי אבל לקולא, תיקו וכל לבסוף ומסיים תיקו בקצור אלא וטרי׳ שקלא הביא ולא
 דאמרי׳ ראש אעטיפת שקאי במנודה מוצא אתה וכן גבי ע״ב ט״ו רש״י וכ״כ לשמים מנודין ז׳ קי״ג פססיס דאי׳ למאי ונ״מ עטיפה

 ובאמת נ״ט, ב״מ אמותיו בד׳ הולכין שאין אע״ג וקמ״ל עמו, לדבר מותר דעכ״פ ר״אש דקדק מכאן יו כמנודין. מתעטפין לעיל
 והא ס״ס סנהד' ע׳ שלו בד״א לישב שאסור אף לאסריס לומד יח שומענא. דסני הך עס דבר יהודה שרב י״ז מגמ׳ מוכס
 מ׳ ומנודה שב, לא אס מוחו יוס עד והולך קשה נדוי בשמתא והוא עברה מ׳ במנודה מפיהו חורה יבקשו לא י״ז דף דאחר
 שמסרימין יט ממון. מ׳ מנדה מיירי שונה דהאי פרשו ורמב״ס ור״ן רי״ף אצל ורש״י של״ד, סי׳ למנין, אף דמצטרף פשיטא ממון

 מקום בבקעת מיס מוכר כ מסרימין. במרד ועמד ג״פ שנתנדה אסר ור״ן שברי״ף וברש״י שב, לא אס לנדויו יוס ל׳ אסר בחרס
 המטה, כ׳ מזה למדנו כב אותו. ברא אלקי׳ בצלם שנ׳ ט״ו, מ״ק כא ציה. ארץ פי׳ ערבות ובערוך נ״ד ברכות רש״י ערבות שנמרא

 וכ׳ כפויה שאינה מטה על יושב אינו שבת קודם מדקתני זה שסמכו כ״ז חוס׳ כמ״ש א׳ בפירוש לאו ספסל על יושב שאינו אבל
 בספסל מטה כפית שאין הדא ספסל, על מיסב אבל כ״ג ה״ב, פ״ב סנהדר׳ ובירוש׳ כסויה. להיות שצריכה מטה שאני ראי׳ שאין
 כן. ס״ל דחוס׳ ועכצ״ל עקר, דסנהדר׳ מסיק ובק״הע אסיר ב״א לשאר דלמא לספק יש ה״ה פ״ג מ״ק בירוש׳ אבל בכפיה, סייב דכ״ג

 שאינו לאבל מכין ריא״ר דאמר הקרקע על יושבים והמנסמין האבל ליחא( כ״ס דף דידן )בגמ׳ גרסא מביאים ורמב״ן שפ״ז והטור
 הביא׳ לא ר״אש בפסקי הטור אבל ובר״אש ברי״ף גס כחוב )זה ואריא״ר לארץ אתו וישבו באיוב שנ׳ הקרקע עע״ג אלא יושב

 לענין וכן האבל מוסל האידנא האסרוני׳ )וכ׳ לארץ אחו וישבו שנ׳ מטה ע״ג לישב רשאין אין שמנסמין מנין בר״אש( כן גרס שלא מ׳
 וישכב י״ג ב׳ שמואל שנ׳ הקרקע על או מפץ על אלא מטה על יושב אין רמב״ס וכ״כ שע״ד( בסי׳ עמו מחאבלין שאין אבל קרובי

 וישבו ה״ה בירוש׳ כמ״ש או וכו׳ דיוקני דמות דב״ק מהא ילפינן המ׳ דכפית וליחא, מכאן, לחד המטה דכפית כ׳ ותי״ט ארצה.
כ״ז דף כדאי׳ המטה כפית מצות קייס לא עדיין הארץ על בשינה אבל לארץ, סמוך דבר לארץ, אלא ל״נ הארץ על לארץ אתו
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 ענינא בההוא תיקו כל הגר״יצ וב׳ תיקו, הט׳ בכפית מהו מנודה א. הט׳ כפית ט׳ קיים לא זקופה וטטתו קרקע ע״ג ישן ואפי׳

 אבל, אף אסור חג טה לאבל חגיכם והפכתי דם מלאכה בעשית אסור אבל ב. לקולא בדרבנן תיקו כל האי רב וכ״כ לקולא,
 מנודה ג. סיכה בכלל ורחיצה שטן תסוכי ואל וגו׳ יואב וישלח דכ׳ ברחיצה אסור אבל לו. ונשכרין נשכר דתני׳ מותר מנודה

 מנודה אסור. דטעיקרא מכלל אליה ויבא אשתו את דוד וינחם ,דכ הט׳ בתשמיש אסור אבל תיקו. הס׳ ובנעילת ברחיצה מאי
 ע׳ שירחמו עד וטנודין כאבלים ויושבין מתעטפין ד דתנן כאבל נויפותא לנהוג מחייב לי׳ דמשטתין היכא כ' וה״ג תיקו. מהו

 לטפשט לי׳ סבירא ה. ואבל במנודה מוצא אתה וכן דתני׳ הט׳ ובתשמיש הס׳ בנעילת ואסור בעטוף דחייב למימרא מ״הש
 טוקי דהכי הס׳ בנעילת אסור מנודה דאטרי מרבואתא ואיכא ו. תלתא הגי דוקא נקט למה ידענא ולא לחומרא, אבעיות הני

 לעיר וכשיבואו הסנדל בנעילת מותרים בדרך טהלכין שהיו ואבל מנודה ח ובירוש׳ ואבל, במנודה מוצא אתה וכן ז בתענית

... ט לשטים במנודה דהאי לטיטר איכא מיהו ובת״צ, בת״ב וכן חולצין
 ט׳ וישלח דב' פלניא רבה גברא לקטי׳ א לדיג וטוטנין דינא מבי שלוחא וטשדרינא לדינא דוכתא קבענא י רבא אמר

 וטנא וקבעינן ואהרן, והם אתה דב׳ דינך ובעל ופלניא את מחר, ה׳ לפני היו וגו' קרח אל ט' ויאמר וכ׳ לדתן לקרוא
 דלא ואמר שליח ואתי יב ב״ד בשליח אתפקר דאי וטנ״ל רא. המועד העביר שאון ט׳ מלך פרעה שם וקראו דב׳ ומנא בתר
 דב׳ דמשטתינן וטנ״ל יג, לפתיחה ולא לשטתא תרי כבי ב״ד שליח ונאמן תנקר, ההם האנשים העיני שג׳ בישא כלישנא מחזי
 ין בהדי׳ ושתי׳ דאכל ארור, אורו רב׳ טז לי׳ דטחרטינן ה', מלאך אמר דב׳ טו פלניא רבה גברא סבר דהכי יד, טרוז אורו

 יבא לא ואשר דב׳ נכסי׳ דמפקרינן ה', לעזרת באו לא כי דב׳ בצבורא חטאי׳ דפרטינא יושביה, ארור דב' דידי׳ אטות בד׳ ודקאי
 אנשי׳ מהם ואכה ואקללם עטם ואריב דב׳ וטשבעינן שערי ותלישן וטחינן ולייטינן דנצינן יח, רכושו יחרם והזקנים השרים בעצת

 היינו ולשרושי לאסורין, הן נכסין לענוש הן לשרושי הן לטות הן דב׳ הרדמה ועבדינן ואסרינן דכפתינן וטנ״ל ואשביעם, ואמרטם
 וה״ט בה״ב, דטתרינן עד לאלתר טנדין דאין ב׳, ה׳ ב' אמר ור״ח ס׳, אחר וטחריטין ל/ לאחר ושונין אותו, טנדין מיד פי׳ הררפה
 ביניהם אותו וחובשין לוה זה קנים שקושרין דקני, נצבי הרדפה ג׳ והגאוני׳ התראה. בלא לאלתר טנדין לאפקרותא אבל לממון

מנדין עליו להחמיר צורך שיש ב״ד כשראו אלא נדוי בכל לאו בהדי׳ ושתי דאכל טנדין ודאטר בריוח. לעמוד יוכל שלא כדי

גם
אשכול נחל

 ביום ליסב צריך כ׳ דאבל פ״ד הרחב״ס אבל הארץ. על אלא עליה לישן צריך אין אבל המעה לכפות שצריך ע״ו סי׳ הר״אש וכ״כ
 מעתו, שכפה אע״פי הארץ על ישן אס הט׳ כפית קייס שלא כ״ז דף ר״יו ח״ש קאי דלזה וס״ל לישן, גורס ועור כפויה ח׳ ע״ג א׳

 רשב״ל בשס אמוראי דלכמה פלוגתא אית ה״ה בירוש׳ ובאחת כר״אש. דס״ל □ולקי׳ וש״פ וראב״ד כפויה ח׳ על לישן צריך אלא
 אבל המי, בכפית נוהגין אין למה מבואר שפ״ז ובסי׳ עליה. לישן וא״צ מ׳ שכופה חסקנא אבל כרחב״ס כפויה ח׳ על לשכב צריך
יד ע' ב כ״ז. מ״ק א פי״א. בשמחות וכדאי׳ רמ״א כח״ש אונן וה״ה וחולה, בחלוש לא אס ריב״ש כמ״ש הארץ על לישן צריך

נמי אחר ולא ו י״ג. שס ה י״ד. תענית ד בעצמותיו. וכשמן בקרבו כמיס ותבא של ג ידע. לא זו וחתשו׳ תרל״ד מלאכי
 מסיר! ע״ב נרו דבמ״ק וכיון וסיכה אנעילה דקאי שס רש״י כמ״ש י״ג ז ורחיצה. ש׳ בשאלת ואסור וקריעה המעה בכפית דחייב

למנודה הס׳ נעילת שהתיר רי״ף על ותמהו ור״אש ראב״ד דעת כך הס׳ נעילת אלא נשאר לא קאי לא נמי רחיצה דהיינו אסיכה
כולהו מתיר רי״ף דהא קמדחי, הכא וזיל קחדחי הכא דזיל נ״הס נחי ומדחי רחיצה חדחי דש״ס בח״ק תוס׳ בח״ם נהו ניחא ונא

 שמביאו הירום׳ ידע דהרי״ף הרי״ף לישב בא ט דתענית. פ״ק ח בחד. אסור וקעביד ברייתא איירי ודאי דבחד אפשר, ואיך
 פשט ולא אשארא אלא הסנדל אנעילת קאי לא דתענית מוצא אתה וכן דהאי הש״ס מפרק ע״ב ט״ו בח״ק אבל פ״ק תענית

 ס״ל ורי״ף א׳ אדבר במנודה מוצא אתה וכן קאי דעכ״פ הראב״ד וקושי׳ ס״ל, דלא או חהא לחפשט דליכא ש״ח דירושל׳ מברייתא
 האריך ראשונה באבעי' אבל הרי״ף, קצר אבעי׳ בכל ט״ז ס״ק 153 ד׳ כתבתי שכבר לשחיס, במנודה רבנו תרץ ע״ז להקל, בכולא
 דקאי במנודה מוצא אתה וכן ע״ב ט״ו כרש״י ס״ל דרי״ף י״ל א״כ עטיפה צריך לשמיס מנודה אבל עטיפה א״צ מנודה ומסיק

 דירושל׳ י״ל וה״נ לשחיס ובמנודה ארחיצה דקאי די״ל וה״ה לשחיס, במנודה איירי ושס כמנודה חתעטפין בת״צ דאחרי׳ ראש אעטיפת
 מישראל דשרי לאטמי בעי הח׳ תשמיש דגבי משום לשחיס ומנודה אנ״הס קאי לעולס בגח׳ הכי פריק דלא והא לשחיס, במנודה איירי

 גבי הרי״ף כמ״ש האחת אבל קחדחי, והכא הכא זיל קיל לשחיס מנודה נחי דא״ל תידק לא דעכ״פ ומפרק מנודין שהיו במדבר
 מ״הח שהוא איירי במוחרם דלחא קאי הס׳ דאנעילת במנודה מוצא אתה וכן האי אי אף ועי״ל ממיר• לשמים מנודה עטיפה
 נ״ט ב״מ ׳כמ אסור שאגל בכל אסור שזה רמב״ן בשם וכ׳ מקרי מנודה מוחרם שגס הבית בדק וע׳ של״ד בד״ח כמ״ש לרשב״א

 בלחה לא ונעלך דכ׳ בנ״הם מותר נמי לשחיס דמנודה פשיטא מקשי׳ והעולם הי׳( ע״ע מחמיר כאן שכ׳ כחום׳ )ולא ר״א גבי
 שם קראו יא ט״ו. י מותרין. ומנודה אבל בדרך וי״ד ק״נ ות׳ בנ״הס? אסור מנודה בירוש׳ אמר ואיך בגח׳ כדאי׳ חנודין והיו

 מלכות דרך נמצא הי׳, וכן אחר לזמן ויבא המועד העביר נ״נ ישמח אל המיועד, לזמן בא לא שנבוכדנצר שמחה פאון קול הריס פ׳
 ע״פי ומנדין שחרף לומר נאמן קי״ב ב״ח יג הב״ד. וי״א השליח חרף יב ר״ן. נועס ד׳ שדרכיהם ישראל כ״ש הזמן להאריך
 לרמב״ס יד שמתא. לי׳ שרי כד לסופר פתיחא שכר לשלם דצריך לי׳ קחחסר דממון נאמן אינו עליו שמתא שטר לכתוב חבל המחרף

 שמתא, אינו סתם נדוי ולראב״ד ל״ו, שבועית ונדוי, שבועה אלה בו ארור מוחרם, יהא פלוני חרס, בשמתא, יהא פלוני שאוחרין נדוי,
 אומר אלא קללה אין למוד נדוי אבל וקללה, נדוי שהוא ארור ואחר לחרוז שחתי׳ ברק וכן י״ז כדאי׳ ומיתה קללה שס דשחתא

 יושבין אין )שתס מנודה וכ׳ חייו, מכדי חוץ הנאה ואסור וקללה נדוי בו יש חרס אבל ק׳ בו יש ארור בלשון אחרו ואס יהא, בנדוי
 ורמב״ס ותום׳ לרש״י אגל ערוך. וכן ב״ש מתלמידי היינו שמותי ר״א ומ״ש שמתא, ולא הי׳ דנדוי וס״ל נ״ט ב״ח כדמוכח שלו בד״א

בנחחי׳ הכחובי׳ ויתר ירי עזרא יח בחרס• הס שגס יז מחרחינן. חתי לקחן וע' בארור טז שנדהו. חי צ״ל טו שמתא. הוא נדוי

י״ג
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 לשטשו טותרי׳ טנודה של ובניו ואשתו בנדוי, אינו ט״ט א בד״א לילך שאסור אע״פי סתם נדוהו אבל שלו, בד״א הבא גם
 רב בי בר טחייב כי ג זוטרא טר דהא שלו, בד״א אסורי׳ ביתו בני אף עברה ט׳ מנודה וי״א . . ב ר״א של בנו כהורקנום

 ט׳ נתנדה דלא ר״א ושאני לי׳, שרי והדר לנפשי׳ שרי לביתי׳ עייל וכי רב בי בר טשטית והדר ברישא נפשי׳ טשטית שטתא,
 הכא דקטבעי׳ תדע בד״א. אסורים ב״ב עברה ט׳ מנודה אבל ה מיד והתירו ארונו סקלו לא ולהכי ד שעה לצורך אלא עברה

 ו, עג״ק וישב מנעליו וחלץ בגדיו קרע דר״א ואע״ג קיל, דר״א נדוי אלטא ת', שהניח טר״א פשט ולא בתפלין מותר מנודה אי
 דלא למאן או קל לדבר או לטמון במנודה דלטא ז*, הט׳ בתשמיש מותר מנודה דקאטר והא עבד. נפשי׳ דלצער ר״א שאני
 התיר, לביתו וכדעייל מחבריו ד״א עצמו ופרש נדוי נהג דבב״הטד לביתו, כדעייל דשרי זוטרא מטר ראי׳ ל״נ ולענ״ד פ״ור. קיים
 אחרינא תלתא בי אתא ט דטשטתי תלתא בי הני ביתו. לבני צער והוי ח עטיפה וצריך ולכבס לספר אסור הוי לא, ראי

 הגאון וכ׳ ג׳. בטותב להתיר ול״צ במקומו חלקו מיפר א׳ כל אם'ירצו ג׳, בטותב דטשטתי׳ אע״ג דטשטתי תלתא והני ושרי.
 רמי דפרדיסא תאני דאכל גברא חוא י רשב״ל דהא וביראה בחכטה לראשוני׳ כששוין דוקא ושרו אחרינא ג׳ אתו ראמר הא
 מקוטן מנהג והי׳ יא נדרי ולא לך נתחייבתי מטון בשטתא גברא האי להוי לי׳ אטר בשטתא להוי אטר אשגח ולא קלא בי׳

 לגבי ויל לי/ ידענא לא אמר לך, דלישרי לגבי׳ ויל תקנתי׳? טאי לא, דידך נדוי דירי׳ א״ל טדרשא, בי שאל יב ומשלם שאוכל
 צורבא האי נטי ואי׳ לטשריה, כשרין תלתא כל לאו אלטא לו, ויפר נשיא אצל ילך נדהו טי וא״י נדהו דתני׳ לך דלישרי נשיאה
 צבאות, ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו תורה ,דכ טהא יד רבנן ליה דצריכין אע״ג יהוד׳ רב שטתי׳ יג שוטעניה סאני דהוי טובנן

ליכא כר״י חשיב גברא רבנן אמרי יהודה דרב נפשי׳ נח וכי יבקשו אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו למלאך הרב דומה אם
ראש קלות בנדויה חכמים נהגו לא רבי של שפחתו טה דארשב״ג לי׳ שרי ולא לך, דלישרי נשיאה ר״י גבי ויל לך, דלישרי הכא

דעביד וקבלוהו דדייני למערתא טז קבלוהו ולא דחסידי לטערתא עיילוה טו ושכיב ובכי נפק עאכ״וכ. חברנו יהוד׳ שנים, ג׳
ואל חפץ שלבו טה ויעשה שחורין ויתעטף שחורים וילבש אותו טכירין שאין למקום ילך מתגבר שיצרו א׳ רואה אם דאטר כר״א
 ויצרו מעשיו אהני לא ואם יתחיל, וכך יצ״הר ישברו שחורי׳ ולבישת ואכסנאות הדרך יגיעת הגאון פי׳ בפרהסיא, ש״ש יחלל

 טערתא קבליה להבי כן לעשות התחיל שוטענא סאני ווה אותו, טכירין שאין במקום שיעשה טוב עכ״פ בשחורים אף מתגבר
 לת״ט עור לפני על דקעבר בשטתא להוי אמרה גדול לבנו דטחי גברא חזיתיה מהו? רבי של ושפחתו רן. כן ל״פ והגר״יצ דדייני
 בתורה ג׳ אדם שמנדה ידענא אי חזינן עובדא טהג* שנים. ג׳ בנדויה ראש קלות ח׳ נהגו ולא מדבר הב׳ גדול בנו במכה רוזני׳

 יח. לא ידעינן אי אבל מטנו גדול דאין להתיר, יוכל שהנשיא אטרינן בסתטא ודוקא נדרו, להתיר לאחר שרי לא חטא ויראת
 יט. כמותו גדולים צריכין נדוי זמן תוך אבל בשבילו, שנדוהו הדבר מן בו וחור נדויו זמן עבר אם להתיר יכולין ג׳ דכל נ׳ ט״ט

 להשהות שאין במקום, שאינו או לכך פנוי הרב ואין נדוי ומן כשעבר דרבי׳, באתרא אפי׳ שמתא שרי תלטיד כ בנדרים ודאטרינן
 מנודה לרב, ט׳ אינו לתלמיד מנודה כב לתלמיד מנודה לרב מנודה ת״ר כא. הרעה מדרכו שב או ומפייס אזיל אי בנדויו א׳

 וכ״ו לנשיא, ט׳ אינו לכ״י מנודה ישראל, לכל ט׳ לנשיא, מנודה לעירו, ט' אינו אחרת בעיר מנודה אחרת, לעיר מנודה בעירו
 איכא לי׳. דפסיקא בטלתא לנפשיה דינא עביד מרבנן צורבא יוסף רב א׳ כג. לכ״ע מנודה דשטי׳ דבטילי לכבודם שנדו טיירי

 כד תנאי על ונדוי טמון. להוציא ולא לנדותו דוקא וא״ד אותו, וטנדה טב״ח מוציא מטון בדיני לו דין.שברור בכל דטפרשי
 ימות ואל ראובן יחי וכ׳ הימים כל לאבי וחטאתי ל׳ והצגתיו א׳ הביאתיו לא אם דאטר טיהוד׳ טנ״ל הפרה צריך מעצמו אפי׳
 לראובן גרם טי קב״ה לפני ואמר רחמים משה שבקש עד בארון טגלגלין יהודה עצמות במדבר שנה ט׳ כל כה, ליהוד׳ וזאת

 הי׳ שלא כיון תנאי, על עצמו נדה יהוד׳ דאטר והא תביאנו. עטו ואל בק״י ה׳ שטע ליהודה וזאת אטד יהודה, ויחי׳ שהודה
התנאי לקיים שסופו אף בידו שהוא ברור שאינו טה בנדוי והמקבל בדרך, שיטות אפשר דהי׳ בנימין את להחזיר בידו אם יודע

צריך

אשכול נחל

 משוס ז׳ נדרי׳ ג ס״ה. סנהד׳ תסליר וחלץ ששמשו ר״א של בנו ב וראב״ד. ר״אש דעת וכ״ז נ״ע, ב״מ א ז׳. ועזרא י״ג
 ואדס עצמו נדה הנדוי להתיר ישכה שלא מעעס או בנדוי, עצמו ענש לכך, הוצרך ולפעמים נ״ב פסהי׳ דת״ח אשמחא ממינן דלא

 להרחיק ב״ב יצטרכו שלא שעשהכן המפ׳ וכ׳ לביתיה, עייל כי ת״ומ נדויו והתיר לסברו, להתיר גס זוכר כך ומחוך להתיר לעצמו קרוב
 מנודה אי אבעי׳ ובסיגין נדויו דקיל אע״ג שס ב״מ ו ס״ה. סנהדר׳ ה ג״ט. ב״מ בישראל מהלוקת ירבה שלא ד ממנו.

מנודה לעיל כמ״ש ח לבוא. אשתו אסורה בד״א דאפי׳ אמרת ואת ו הייב. קל בנדוי דאפי׳ מר״א למפשט והו״ל בזה חייב
לנדות יוכל ואכל תאכל לא לו אמר אבל אכל שכבר מיירי הר״אש כ׳ יא שהביא. ב׳ מעשה וכן שס י י״ז. מ״ק ט לסמים.
יליף נדף דידי׳ לר״ל דאמרי ומהא בשבת. באילן למשתמש שמתי׳ רבינא ס״ג ערובין כד׳ לנדותו הייב עברה עושה שרואה

נדוי, לאו רשע נדויי נדוי, דידי׳ אמרו ואיך גזלן גברא האי דאל״ה יב אותו. מנדין נדוי מייב שלא למי המנדה הרמב״ס
 ה׳. הלול דהוי עי״כ מתביישי׳ שהבריו כל פ״ו יומא וע׳ רעות שמועות עליו יוצאי׳ יג כרבנו. ומסיימי׳ בזה עצמס דוהקי׳ וחוס'

 מבעי' מתגבר דיצרו אע״ג אלעאי לר׳ ליתא שכ׳ ין פיה. פתחה לא טן ומת. נשכו עקרב טו לתלמודו. צריכין הי׳ בעירו יד
 לא נשיאה דר״י להתיר יכול לא הנשיא מן גדול שמנדה פי׳ יח ש׳. מיראת הוץ ביד״ש הכל ל״ג ברכות דקיי״לן דעחיה ליתוביה

 וער״אש. דת״ת פ״ז ראב״ד וכ״כ יט ער״אש. ש״ר שפהתו נדוי התירו לא וכן שומענא דסני האי על יהוד׳ רב של נדוי להתיר רצה
 הרב, כנגד ההציף אס כב כ״ד. סעי׳ של״ד ע׳ יוס ל' נדוי דסחס אע״ג בנדויו הוא הרי התירו שלא זמן דכל כא ע״ב. ח׳ כ

 ת׳ אפי׳ ס״ג ערובין וע׳ י״ז מ״ק לכ״ע מנודה עברה מ׳ התלמיד נדוהו אבל לכבודם התירו אס וכ״ז לרב, מנו׳ אינו התלמיד וכנגד
 מ״ק כג דמי. שפיר יקרה הרב לי׳ פליג אי ולראב״ד הרב, בפני לנדות תלמיד יכול לא לכבודו אבל עברה, לעובר מנדה רבי' קמיה

ראובן שיחי כיון משה ואמר הנדוי, מכח מגילכלין יהוד׳ שעצמות אלא ביהודה ראובן אחר התחיל למה כה י״א. מכות כד י״ז.

שעשה 20*



ואבלות. קטן מועד הלכות האשכול, ספר !56
 בדבר א נפשיל, ילזרווי לטינדר ושרי טנדר חטיר דלא התרה צריך אץ לעשות בידו שודאי דבר אבל התרה, צריך

 ולא לבנימין אהדדי׳ דלא תנאיה קיים לא אבל הפרה, יהוד׳ צריך הוי לא לתנאי קיים הוי אי כ׳ אפרים ור׳ לקיים. שיכול
 דא״כ פרושיה, לן הוי ולא בהדייהו, סלק דלא מכלל לבנימין. שאל לא ולמה האמין לא כי לבו ויפג כ׳ דהא יעקב קמי אוקטי׳

 תנאו שקיים ודאי אלא . . ג יורדי עם נמנה שהרי בנימין החזיר דודאי ועוד ב כלל דבורי׳ קיים לא הא תנאי על נדה מאי
 חכם קללת ד לי' דסטיך והיינו מקיים אי אף התרה וצריך ע״ת נדוי קרי להכי לקיים אפשר אם ידע לא הנדוי בקבלת אבל

 שבושה בפניו, נדוהו ה בנדרים ג׳ — יקיים. לא אם הקללה עליו שבא הדבר קיים דשטואל אע״ג וכו׳ מעלי באה בחנם אפי׳
 לא ואם לנדותו צריך חברו טפי ו אזכרה השומע של״בפ. בין בפניו בין טתירין בפניו שלא בפניו, אלא מתירין אין :מרובה,

 ותני׳ נפשך המבקשים כ״הא מתו כי שנ׳ ח כמיתה ועניות מצויה עניות מצויה השם שהזכרת שכ״ט ז, בנדוי עצמו הוא נדוהו
 לאלתר לה ושרי שמתה לבטלה, ש״ש דאפקא אתתא שמע ר״ה ט. עוני או מיתה או בו עיניהם חכמים שנתנו מקום כל

 ולא להפרה נדוי בין אין וש״ט בפניו, להתירו צריך בפניו נדוהו וש״ט לנדותו, צריך חברו טפי אזכרה השומע ש״ט באנפאה.
 צריך נדוהו, דבשטיא כיון בחלו׳, נדוהו י. האסורים מבית ט״ע חבוש דאין ואע״ג לעצמן וטפירין לעצמן טנדין ת״ח כלום.

אפרשת ליתב ליכא ואי יא טתני ולא תנו אפי׳ הלכתא דטתני ליכא ואי לא, מתני ולא תנו אבל להתירו, הלכחא דמתני ב״א יו״ד

דרכים
אשכול נחל

 לא דוהשיבותיו לישב יש ב ה׳. נדרי׳ א הנדוי. ויסיר יהודה קול ה׳ ששמע ראוי הודה שיהודה כשראה והודה חשובה שעשה
 נדר לא וע״ז אחיו אצל שיחעכב ליעקב ניחא ודאי אחיס באהבת עליו עיניו שם שיוסף והשתא במצרים סכנה יש אס אלא אמר

ואס״כ בנימין׳ ונמנה ס״ו מצרי׳ הבאה הנפש כל דל במצרים שהיו ובניו יוסף עם ולא מצריס צ״ל: ג תנאי. כעל הוי א״כ יהודה
תירא. ה״א את ד׳ בתמורה אסורו לבטלה ש״ש הזכרת ו ע״ב. ז׳ ה במכות. שם ד במצרים. שהיו ובניו יוסף סשב

 בעברה הזכרה ממילא וברכתיך אב״א א״ש אזכיר א׳ מקום בכל כד׳ מעשרת למציה השם הזכרת ח להתנדות. ראוי ר״אש פי׳ ן
ש״ש שהזכרת ולפי שהענו אלא ס״ד נדרי׳ כדאי׳ מתו לא ובאמת נ' המבקשים כ״הא מתו כי דל כמיתה ועניות עניות מביא

מצורע ס״ד נדרים כד׳ נצטרעו דלמא שהענו מנ״ל וקשה נדהו. לא אס בנדוי השומע שאפי׳ הסמירו לכך מיתה גורס לבטלה
למומס. חזרו בעגל כ״ה( סי׳ ושיר ס״ז נשא )רבה במ״ת דנחרפאו ואי ישראל כל בקרב עמדו דהא ה׳ ע״ז חוס׳ וחרצו כמת?

להורות ואי קרא למאי נתרפאו ואי הי'. שכבר מה ולא יהי׳ כי אדס דל טהורות מ״ת קדס שהיו בהרות פ״ז בנגעים ומקשים
)ודוחק ישראל בקרב לעמוד יוכלו לא חזר שאס כתבו הא תטמא שלא מ״ח קודס כשהי׳ מ״ח לאחר בעגל זה צרעת חזר שאס
קרבנותיו, שיביא עד בקדשים ואסור וטבל שגלח עד מטמא ועדיין שנתרפא כמצורע שדינס הו״א במ״ת שנתרפאו אע״פי לומר גדול
 יליף לא יתרו דבמכילתא נתרפא מצורע דאף ס״ל לא בנגעי׳ דמתני׳ אומר הייתי דבריהם ולולי יהי', כי אדם מקרא ממעט וזה

 קודם טמא הי׳ שלא כיון מצירע אבל ויענו, וישמעו שיראו כדי במ״ת בזה צורך שהי׳ נתרפאו ואלמיס חרשים סומין אלא מקרא
 ס״ל לא מתני׳ וי״ל בך, אין ומום רעיתי יפה כולך מקרא נתרפאו המומין שכל יליף כ״ה סי׳ שיר ברבה אמת נתרפא, לא מ״ח

 בעור יהי׳ כי אדם י׳ הוריות מ״ש ודע הרמב״ס(. וכ״ס מום מכל נקי להיות צריכין שסנהדר׳ מזה יליף ק״א ויבמות ל״ו דבסנהדר׳
 ימות כי אדם דל באהל מטמא שאינו הדבור שלפני בקבר או נ״ד ונזיר ואילך, מדבור מבשרו, זב יהי׳ כי ואילך, הדבור מן דוקא

 קאי דאי ע׳ נדה נ״ד נזיר ס״א יבמות תום׳ וכ״כ לישראל הס׳ שנאמרה לאחר אלא נוהגים שאין ב״ש כמ״ש הפרוש בכולם באהל,
 אלא מאהל, נכרי נתמעט מאדם וכן בנ״י אל דבר ׳שנ מטמא גוי שאין בפר״ע אמעטינהו כבר מ״ח קודם שהיו הזבים על

 טהורות מ״ח קודם שהיו בהרות בנגעים מ״ש וזהו מטמא אינו וזיבה צרעת ס׳ נאמר לא ועדיין בסיני שעמדו לאחר אף הפרוש
 והגר״א יהי; כי הדבור על דקאי יותר דייק בהוריות אבל מ״ח ל קבר לענין נ״ד נזיר שר״שי )אף אלו פרשיות שנחנה ק׳ היינו

 ועדיין בעגל חזר בצרעת במ״ת דנתרפאו אף י״ל והשתא>פיר ואילך( מאמירה משמע בעור יהי׳ כי לאחר מד׳ דילפינן בנגעים ל
 תוס' על קשה ודאי והשתא ואילך. ומכאן יהי׳ כי אדם שנאחר עד א״ח זו שצרעת קרא וקמ״ל דברות, יו״ד אלא להם נאמר לא
 מצורעי׳ היו אנשים ארבעה שפרש ז׳ ב׳ מלכים רש״י על בילדותו הקשה שאאמוהגז״ל ונ״ל מטחאין. אינם עגל אחר שנצטרעו אף

 מימות ממ״ח אלא א״מ. ומצורע אותה, בנה עחרי שהרי יב״ן מימות מ״ח הי׳ לא שומרון מושבו, למחנה מחוץ כד׳ הש׳ פחח
 טהור, בכולו וסרח טמא כגרים שהרי ליחות הפסד לסבת באי׳ אינם הנגעי׳ הרמב״ס לח״ש ז״ל ק״ב ליב הגמו״ה א״נ והשיבו יב״ן?
 אבל הנשר׳, ושעירי׳ ופרי׳ א׳ פרה החשת׳ כשעיר חטא על הבאים ד׳ שאר כמו מגז״ה מטמא אלא טבעית, צרעת כאן שאין אלא

 כמ״ש כאלה מצורעי׳ משלחין ארחייס וגס הגוף וחולאת אויר עפוש מוליד להיות רק מטמא, ואינו בתורה נזכר לא טבעית צרעת
 אלא כ״כ לא ורש״י לחומה חוץ נשתלח לכך טבעית צרעת היינו בך תדבק נעחן צ׳ נחקלל וגיסזי מצרעתו, ואספתו נעמן אליך שלחתי
העיר אדון ע״ש שמרון וקראו הבנין סזק והוא יב״ן מימי הי׳ גדול כרך כי נשתלחו תורה מדין ט״ז מלכי׳ ורד״ק )ולת״י לדמיון

למלכי שירושלים כשם אחר בישראל גדולה עיר שהוסיף הילקוט ע״פי י״ל גדול כרך הוסיף עמרי ק״ב לסנהדר׳ ואף בתחלה,
 פרוס כך ולפ״ז ירושלים(. בגיח׳ שמרון וקראו לה לדחות כדי מצורע שלוח כבירושלי׳ נוהגין היו לס״ז ישראל, למ׳ שמרון כך יהו׳

 ויש פרעה בעיני מאוס אינו זה דצרעת בכגריס, התורה לצרעת הכונה אין ודאי מצורעי׳, פרושו האנשי׳ כל מתו כי אס התום׳
 אמרו כזו טגעית צ׳ ועל נעמן בצרעת כח״ש א״הע אף שמרחיקין טבעית צרעת אלא משה, ריח ולהבאיש אליו ולבוא לכסותה

 ׳שהי ׳כ ז״ןע פטל לעמוד יוכלו לא ודאי זו ובצרעת נלקה, הגוף שכל מריס צרעת הי׳ וכך כחת שחשוב מ״ז בסנהדר׳
ענין זה ואין כזו, עסוש מצ' חרחיקין האומות אף הלא ישראל, בקרב עמדו ואיך בעגל חזר במ״ת נתרפא אי דאף זו צרעת להס

אןחתרפלס צורך ואין לכסוח׳ שיכול בחקוס ולפעמים טבעי מוס ולא חולה ולא כגרים בהרת דזה א״מ קמ״ח בהרת בנגעים למ״ש
 לו, מוחלין אחריס אכל מיחל אינו הוא בנדר י שוין. ש״מ מיתה או עוני בא לענוש שנקשו כל ט מטמא. שאינו כיון במ״ח

 או לעצמו ללומד לחתני חני בין מחלק אלא הלכתא ל״ג רש״י אבל וכרי״ף משנה זה וחני הלכחא, זו גמרא לומדין יא שאני. נדוי

 לאחרים



זאג ואבלות. קטן מועד הלכות האשכול, ספר
 שליח שויא לשמותיה רבינא אמר לי'? דלישרי מהו ב שמתיה מאן ידע הלכתא. דתני יו״ד דמקלע עד א שלמא ויהב דרכים

 ג בטלים דברי׳ בלא לחלו׳ א״א כך תבן בלא לבר שא״א כשם אר״ח מהו? בחלמא לי׳ ושרי שמתיה לא. לטשרי טשטיא,
 מפני אותו מנדין וסרח חור ה. בביתך ושב הכבד לו אומרים אלא אותו מנדין אין שסרח אב״ד התקינו באושא ד הונא א״ר

 כלילה. כסהו לילה, עטך נביא גם וכשל היום וכשלת שנ׳ בפרהסיא אותו מנדין אין שסרח ת״ח דאמר ארשב״ל ופליגא ה׳ חלול
 כ״ג ז בירוש׳ כדא׳ בצנעא אותו טלקין ודאי אבל ב״נ. כירבעס והחטיא חטא אא״כ זקן מנדין שאין שמעתי אר״ח ו ובירוש׳
 לה ומוקמינן כלילה כסהו אמר וקרא רבים בפני יתבזה שלא כ״ג של ב״ד בפני ולא ג׳ בפני אותו טלקין שחטא ונשיא שחטא
 דצורבא אנגדא אימני במערבא הא כי עביד? היכי שמתא מחייב וכי מעולם, ח״ח שמותי דלא לי תיתו ר״פ אמר ח. את״ח
יא. רמי בתי תברא י תברי מאי ממנו, שנפרעין ט שפורי מאי יהי', שממה וי״א מיתה שם שמתא, מאי אשמתא. ולא מרבנן

 היום מקצת כאב״ש דקיי״לן הוא אנוס שבת שלו דו' כיון במועד, לגלח מותר יב הרגל ערב שבת שלו ז׳ שחל אבל
 כשתכפוהו וה״ט אבלן, בימי לגלח מותרין במועד לגלח שמותרי' במתני׳ שאמרו אלה וכל יג, לכ״ולכ עולה ו׳ ויום ככולו

 אבל במים כסותו ומכבס טו מספרים ולא בתער מקיל שערו והכביד אבליו שתכפוהו כ״א ושאר לא, בלא״ה אבל יד אבליו
 והאי אבליו, כשתכפוהו ואוקיטנא ז׳ כל בצונן רחץ טד ריב״ח של בניו דכשטתו בצונן, גופו כל לרחוץ ומותר ואהל, בנתר לא

 תכפוהו לא אבל ותספורת, גהוץ אלא אסרו לא דבל׳ מותר, תכפוהו לא אפי׳ ז׳ דלאחר איירי ז׳ תוך במים מכבס אבליו תכפוהו
 גהוץ ז׳ כל אסור שאבל דברי׳ אלו תני׳ ר״ח התיב במים? בז׳ לכבס מותר וכי בעי ר״ש יו ובירוש׳ במים. אף בו׳ אסור

 ותם', גהוץ אלא בזי״ן אסר׳ דלא ברייתא ע״כ פי׳ אסור, שהוא אמרה הדא אבלות, כשתכפו אלא נטי? ל׳ בתוך ותספורת,
 להקל אלא הותר לא נטי בל׳ אלא יח ותספורת בגהוץ מותר ז׳ שאחר מזה לדייק ואין במים, מותר ולהכי מיירי בתכפוהו

 בירוש' וג׳ כ בתוספתא כדמשמע ותספורת בגהוץ מותר אבליו כשתכפו בלט״ד אבל איירי בזי״ן מתניתא שאוטרי׳ ויש יט. בתער
 אבל בימי לגלח טותרין במועד לגלח שטותרין כל דברייתא בבבלי כן ול״ט ותם׳. גהוץ מותר בל׳ פי׳ מותר שהוא אמרה הדא

 אבליו תכפוהו דתני׳ מותר אבליו תכפו אי נטי בעלמא פריך ועלה בוי״ן אפי׳ כסדרן גלוח ושרינן אבליו כשתכפו מוקטינן
 ומעובדא יוסי, כר׳ דקיי״לן בב באבל וכן במועד צפרניו ליטל מותר כא. .. לספר מותר אבליו תכפו בעלמא הכי ולישני וכו׳ טקיל

 כ׳ וה״ג ריצב״ג והרב קשוט. דרך שהוא כג בגנוסתר ולא בשיניים ודוקא דרגל, ול״ש דיד ול״ש מותר, בו״ין דאף נ׳ ושמואל דפינחס
 מ״ד איכא הגר״יצ וכ׳ בכלי. מותר במועד אבל אבלו, בימי וה״ט שרי, בכלי אף ל' תוך אבל בגנוסתרא אסור ז׳ תוך דוקא

 ש״ט בשיניו ומדאטר וזרקינהו, בשיניו לטורפא ושקלינהו בח״הט כנישתא בבי דר״יו קמי׳ קאים שימי רב דהא אסור בכלי בטועד
 בשיניו ליטל מאום משום בהם אין וש״ט בח"הט, צפרנים ליטל מותר תלת, טר״יו ש״ט טדאמר הכי ס״ל לא ואנן אסור, בכלי
 ליכא כנישתא דבי בשיניה, דשקלינהו והא שרי נטי בכלי ש״ט הכי אמר מדלא אסור, בכלי ש״ט ד׳ ש״ט והול״ל לזורקן, מותר וש״ט

 כד . . ידעינן ואסורא קטהדר דאהיתרא להשיב ויש אסור. דבגוסתר מיני׳ תגטר דלא היכא כי כנישתא בי אמר ולהכי גנוסתר,
כה כרב הלכה ש״ט אמי ר׳ כדאטר מעכב לאינו אכילה מעכב בין מפליג ולא במועד שפה לגלח מותר דאטר הא הגר״יצ כ׳

אשכול נחל

 שמא ג לו. להתיר אצלו ילך בתלוס נדוהו לו ידוע איש אס ב יו״ד. התירו וכאלו לו מתזירין שלו׳ דיהב כיון א לאחרים.
 כ׳ וכ״מ כרשב״ל, הרמב״ס פסק ומה״ט ה״א, פ״ג ו תצא. לא אס תכבד י״ד ב׳ מלכיס ה י״ז. מ״ק ד טלי׳. ב׳ דברי׳ ההתרה

 דנד דעדיות בפ״ה השקוה דדוגמא מהא יעקב ר׳ פריך בירוש׳ מיהו לגרסתנו. וליתא ויא, א מר׳ תלמודא מרי יותר שר״ל
 ת״ת דלאו למימר איכא בנט״י שפקפק ב״ת אליעזר אלא נחנדה שעקביא ת״ו לר״י אבל נדוהו, דעקביא ס״ל יעקב דר׳ וי״ל לעקביא

 סנהדרי׳ ז* בישראל. מת׳ להרבות שלא נ״ט בב״מ ר״א גבי וכה״ג ארונו וסקלו ב״ד שלתו כדאי׳ בפקפוקו שעמד מפני או הוי,
 .את״ת דרש כלילה כסהו לילה עמך נביא גס וכשל שהכ׳ את״ת ולא תס ונשיא כ״ג אכבוד דוקא דירושל׳ דל״ל ר״ל ח ה״א. ס״ב

 מ״ק יב רמי׳. בתיס ומשבר משפיל יא וש׳. תקיעות למה ורש״י ר״ן, תקיעות ולא שבריס חוקעין י כשמנדין. בש׳ חוקעין למה ט
 ר״הפ הבינו כך כדרכו, ולכבס לגלת מותר אז זא״ז, אבלות ב׳ ואירע לגלת פנאי הי׳ ולא ממ״הי שבא יד שס. יג ע״ב. י״ז

 מותר מ״ד ה״א, סוף בירושל׳ כמ״ד אפשר כסדר, בשני מגלת הרגל תל ובשני׳ ותכפוהו ממ״הי בא אס חתע״ג סי׳ מרדכי אבל
 יראה שלא הראש לכסות קטנות שערות תמיד והשאירו הראש רק גלתו לא דבזמנס ול״נ ש״ץ, סי׳ בב״י פרושו טו רגל. שס בים

דמ״ש יח ומשובש. ה״א סוף ין י״ג. תענית טז שנוי. תער והוי מבתער, עושין שאנו כמו מספרים בזוג לגלת ונוח כקרח
אבל ל׳, תוך צ״ל: כא פ״ב. ב וש״ץ. שפ״ט סי׳ י״ד וכ״מ יט בתער. וכן מותר דבמים להשמיענו בא וחס׳ בגהוץ אסור בז׳
במקיל די בזי״ן ואי הותר, נמי בז׳ אבליו כשתכפו שנוי בלא בל׳ הותר אי ודאי אלא מותר, בז׳ אף אבליו תכפו דמתני׳ אלה כל

 בסכין צפרניו ליטל התיר ת״ג ובשבו״י ז׳. תוך מותר בשיניו כ׳ רי״ף גס בכלי, כג י״ת. דף כב עליו. להקל די נמי בל׳ בתער
 בכלי. אפי׳ ל׳ תוך מתירין וה״ג שריצב״ג מאתר ז׳ לאתר אלא ע״ז לסמוך ואין בשיניו, או ביד נוטל ואת״כ בסכין קצת תוחך אס
 ומסתבר יוסי כר׳ באבל פסקי דה״ג שכ׳ בגנוסתר אסור במועד דס״ל ובגוסתר ד״ס י״ת מתוס׳ להוכית י״ד מ״ש ע״פי לפרש נ׳ כד
 במועד שקל דמדר״יו ונ׳ אסור? דבמועד להו פסיקא מהיכן מהר״שא והק׳ דמועד, דומי׳ זי״ן תוך בגנוסתר אוסר ר״י אפי׳ להו

 גנוסתר ואסור קאמר להתירא תלת שימי דרב י״ל בכלי, דאסור ד׳ מדר״יו ש״מ הול״ל דא״כ רי״ף ומ״ש אסור, בכלי ש״מ בשיניה,
 בשס כ׳ ור״אש דר״פ. משמי׳ ספרא אבוטל נוסתנו כה תבין. ובזה במועד, וה״ה אסיר, ובגונסחר סתס דאמר מרב שמע כבר

 דוקא כ׳ שגאוני׳ עליו ותמה דבתראה, אמי כר׳ אלא כרב קיי״לן לא מותר, המעכבת שפה דוקא ארב פליג אמי דר׳ כיון הראב״ד
 אמי ר׳ שאתר ונוסתכו ה״ג נוסת לו הי׳ שראב״ד וני המקיל? אתר אזלינן סופרי׳ בשל ועוד כבתראי הלכה ואילך ורבא מאביי
 פ״ג בב״מ כ׳ ור״אש אסור. לא״ה אי משמע דעתאי, אנינא ופרש״י דמי המעכבת כשפה הכל לדידי יצתק בר נתמן א״ר גרסינן

כר׳ קיי״לן ראב״ד מ״ש וא״כ דרבא. תלמיד דהוי בתראי יותר דהוא רבא לגבי אפי׳ כרנב״י הלכה ע״ב מ״ו ב״ב ותוס׳ יו״ד סי׳
 אמי
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 א״רא אכילה, שמעכב כל ב הנחה לווית, טווית שפה אמר רב א ובהלכות אכילה. מעכבת אינה אפי׳ לווית טווית שפה דאטר

 ימין טווית ומגיע' הפה מפתיחה למעלה היא שפה פי' המעכבת, כשפה שהוא כל לדידי יצחק בר אר״ג שטעכב, כל נטי בשפה
 טה אלא במועד לגלחו ולא להניחו שצריך הנחה, מקום קרי לפה חוץ והוא הווית בסוף ומכאן ומכאן פיו, של שטאל ווית עד

 ולר' מעכב, שאינו טה אף לגלח יבול בשפה אבל עליו, שמתרבה מה יגלח לפיו ונכנס הרבה כשארוך כגון אכילה עליו שמעכב
 איירי, במועד להם התיר שפה ודאטר כותיהו. והלכתא הכי משמע ג נטי נחמן וטר׳ המעכב אלא מגלח אינו נטי בשפה אטי

 רגלו עשה לא טטפיבושת וראי׳ שבו, שער כל וא׳ וקנו שער וא' ראש שער אחד שער בנטילת אסור ד כדתני' אסור דבאבל
 התיר שפה דאטר הא לי׳ טשטע בו/ לא אבל בל', שפה לגלח לאבל טתיר ה ובהלכות הוא. אבל סיטן ש״ט שפטו עשה ולא

 לגלח אסור ל׳ תוך אבל ו ט״ל רבואתא וגם ל/ לתוך ו׳ בין גלוח באסור חלוק לן ברירא לא ואנן ל׳. ותוך איירי נטי באבלות
 ומטפחות והותר, לח׳ שנשאל וטי ח׳, לו שהתירו ומנודה השבי׳ ומבית האסורין ומבית טטד״הי הבא במועד טכבסין ואלו השפה.

 וכל ודקתני ח, אסורין אדם כל ושאר לט׳, מטומאה העולים וכל ויולדות נדות וזבות והובין ז הספג ומטפחת הספרים וטטפחת הידים
 חד שלח דיהא תרי, ובלחוד ובירוש׳ במועד, לכבסו מותר א׳ חלוק אלא לו שאין מי במועד. שמצאה כתם וב׳ קרי בעל לאתויי העולים

 ואע״ג ט. במועד לכבס לו מתירין ואין בעי״ט, ולכבס השני ולפשוט בעי״ט א' ללבוש יכול ב׳ לו יש שאם למעט שבא פי׳ חד, ולבש
 מתעטף ע״כ חלוקו כשפושט הגאון פי' עליו, מוכיח אזורו בגט׳ אטרינן הכא י טלתא טובח דלא כיון לטזיד אונם בין טחלקינן לא דבגלוח

 דאטרינן והא יב. א׳ חלוק אלא לו שאין לכל מודיע בזה חלוקו, ומכבס בו וחוגר החלוק מן האזור ומסלק שלו יא במקטורן
 לכבס שרי קטנים בגדי ובירוש׳ יג. טא׳ יותר לכבס לו אסור וט״ט וטטנפי, תרי לי דאי׳ אע״ג וכו' טט״הי הבא לכבס דטתירין

 ולא אביי פריק עליה רבא דטותיב ואע״ג יד בטועד לכבס מותר פשתן כלי דר״יו טשטי׳ ואטרו א׳. חלוק אלא לו שאין כטי דהוי

 מתנה דייתיקו שוברין גטין טו נשים קדושי במועד כותבין ואלו קאטר, ראי׳ לאו . . טו ומהא אר"יו דפליג מאן אשכחן
בירושלמי, כדאי׳ שלו׳ שאלת פי׳ רשות של ואגרות ב״ד וגזרות ברורין שטרי ומאון חליצה שטרי מזון אגרת שוס אגרת פרוזבל
לדיין אותו שטטנין לטי הגדול ב״ד שנותן אגרת רשות אגרת פרשו גאון צדוק ורב וה״ג הדיוט. . . יז דאטרי איכא דשרי וטעטא

טס״ת עדיפא אגרת יהא שלא הלכה כן ודאי אפרים ר׳ הרב וכ׳ יח לשופט גלותא ריש שכותב כטו דדיינותא פתקא ארטי ובל׳
לבתך או וכך כך לבנך נותן אתה כמה אטר שאם פסיקתא שטרי קדושין שטרי בכלל ואטרינן במועד. ס״ת כותבין אין דתנן

כ יאכל מה לו שאין או מאמינו אינו ואם במועד חוב שטרי כותבין אין .יט באטירה הנקנים הדברים שהן קנו וקדשו עטרו וכך כך

הרי
אשכול נחל

 שמחות ד כ״ה. ס״ק לעיל ע׳ ג ער״אש. בגח׳ בנוסחנו אין ב אבלות. הל׳ ה״ג א כוחי׳. ס״ל רנב״י היינו כבחראי דהלכה אמי
דרמב״ס כיון אכילה המעכב כל בשפה ל׳ תוך התיר ומ״מ ורמב״ס, ראב״ד בשס ש״ץ ב״י וכ״כ ו ריצב״ג. וכ״כ ה ס״ז.

והרמב״ס וה״ג רבנו אבל י״ח דף כדאי׳ רשע הזורקן צפרניס דין כאן הביא הרי״ף שרי. זי״ן תוך אפי' ולרמב״ן בהדי׳ אסר לא
מ׳ ז לישב. שיש א׳ ס״ק קע״ג ועמג״א י״ז נדה דאתמרו בראשו שדמו דבריס שאר השמיעו גס קי״ו ועפר״ח השמיטו והש״ע

ס״ח, מטפחת שפרושו מ' ובירוש׳ לגלח המותרים וכו׳ ממ״הי שבא ומיירי בשער ילכלך שלא כתפיו בין למסתפר בגד הספרים
 ליכא אלו דחני כיון אצטריך דלא צ״ל ע״כ אסורין כ״א ושאר תני לא וד' ג׳ א׳ במשנה ח ממרחץ. כשיוצא בו מנגבין הספג מט׳

 וכל דקתני כיון וג׳ כא״א? ושאר הכא מסיים למה וקשה הכותית, על ד״ה כ״ט כתובות ועתוס׳ ע״ב ט״ז קדושין שייר, למימר
 ומטנפי ארוך זמן דטומאתן הנך דוקא קמ״ל נמי, קרי בעל הו״א הר״ן כמ״ש ומצורע מת טמא דחרבינן לט׳ מטומאה העולין
 קרי הזכיר לא הר״ן וגס לב״ק ולא בכתם להיתר פסק וב״י רבנו, בשס הג״מיי וכ״כ ב״ק אף בסמוך ס״ל רבנו מיהו טובא.

 לבושו על אזור שצריך תנאי זה אין כב״י יב קי״ט. שבח מעיל, יא י״ד. דף כד׳ י י״ד. חוס׳ וכ״כ ט זה. מטעס אפשר וט״ש
 שעחה רואים החלוק על אזור במקום פי׳ מוכיח ואזורו עוד חלוק לו שאין ידוע וכובס במקטורן העומד כל כלומר אלא כבוס בשעת
 ולר״ח ק״ט חולין ולרש״י כ״ט תעניח לחוס׳ מיהו מוכיח. אזורו ור״מ רי״ף הביאו לא ולכך שלו מקטורן העקר אבל מקטורן על האזור

 יו״ט׳ קודם א׳ לכבס יוכל שהי׳ אומרין שאין היינו חרי, לי׳ דאית אע״ג הגח' ופי' יג במחניו. ו ואזור ערוס בעומד דוקא איירי ולרע״ב
 טובא, דמטנפי משוס וי״א ׳כ״כ טרחא דליכא לרש״י יד יכבס. לא תרי הראב״ד וכ״כ לי׳ נייח לא במ״הי שהי׳ כיון לו, מחירין אלא

 של דינו לסתור כונתו אין עשו ח׳ שברצון לימא מאן טבריא של ביס פשתן שכבסו חמה הדי׳ בר ראי׳ סותר דאביי אע״ג ר״ל טר
 ליוצא לכ׳ מותר גט וגס אחר יקדמנו שמא במועד לארס דחותר בשטר כשמקדש טז קאחר. סיעתא ליכא דמהא אלא ר״יו

 שכיב מתנת דייתיקו, יחזור׳ ולא הלוה שילך וחיישינן שובר בלי לשלם ירצה שלא ושובר האבוד, כדבר עגונה חשב דחשש בשיירא
 לאו נין ק בלא בריא דמחנת הוי לא אחונה מחוסר בכלל אפי׳ תי״ט )ומ״ש המקבל מפסיד כותב לא דאי בריא, מ׳ מתנה, ח׳,

 מחוסר חוזר ואס דעתו דסחכה מועטת בח׳ ר״יו מודה מ״ט ב״מ כדאי׳ קנין א״צ מועטת אבל מרובה, במתנה זה לענ״ד מידי,
 ואינו חובו ב״ד גבו כאלו והוי שארצה כ״ז שאגבנו פלוני על לי שיש שטר כל לכס אני מוסר שכ׳ לב״ד שחוסר שטר פרחבל, הוי( אמונה

 ומאי! חליצה בש׳ וכן אשתו בת לזון חזון, אגרת העדים; שילכו חשש כתיבה ובלא למלוה לוה נכסי ב״ד שמו שוס, אגרות משחט;
 להשקיט בד״א וזה א׳ דיין לו בורר זה ברורין, שטרי לחאון; וא״ר המועד אחר שערות ב׳ תביא ושמא העדים ילכו שמא חשש
 בחא״א ותמה מה, וחלק לזה חלק ב״ד שבררו פרש״י בגח׳ אבל ברי״ף, רש״י וכן המפ׳ כל כ״כ יבוטל, שמא יכתב לא ואס ריבס
 דיעיס ברור דסבר ואפשר בסיפא? דחנן הוא ב״ד גזרת בכלל לפרושו קשי׳ ועוד כ׳, וב״מ קס״ח ב״ב שפי׳ מחה טעמו שנה מדוע
 הרמב״ם כמ״ש הדיוט מ׳ אלא אומן ח׳ שאינו מפני צ״ל יז שפסקו. פסקים ב״ד, גזרות לדיינים; שהודיעו בפרט לשכוח אין קצר לזמן
 השלטון. ציוי פי׳ רש״י יח בלא״ה. שרי לא הדיוט מ׳ דאפי׳ חי״ט כמ״ש המועד צרך להיות צריך וא״כ בתקונן, נזהר אדם שאין

שאלח״י* בכתיבה להשתכר צריך הסופר או מאחינו אינו והחלוה לחעות צריך הלוה כ ישכח. שלא והכתיבה קנין וא״צ יט

שכ׳ג
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 בין באבן בין לציצתו תכלת אדם טוה והלכתא א העזרה בספר אפי' א׳ אות מגיהין ואין במועד, סת״ם כותבין אין יכתב. זה הרי
 טה לו באין דאי ביו״ט, בריוח פרנסתו לו שיהא פי׳ פרנסתו, כדי לאחרים ולמכור לכתוב מותר וכן לעצמו ת״וט וכותב ב בפלך
 ג המועד צורך בהסרה ואין לגמרה יכול שאינו מפני במועד ס״ת לכתוב התירו ודלא .,לי שרי׳ מלאכה כל רבותא מאי יאכל
 ולצורך ה למעלה כט״ש ימוד לא אבל מועד למוצאי קבולת ומקבלין יציאותיו ומחשב במועד חשבנותיו אדם כותב ד תני׳

.ו שרי הכל המועד
 שבת שאמרו מפני ז׳ גזרת מטנו מבטל י״כ או ר״ה או הרגל קודם א׳ שעה מתו הקובר לפיכך ז וכאב״ש כר״ג קיי״לן

 ז' לטנין ועולה ככולו היום דטקצת בו מגלח בעי״ט שלו ז׳ חל ואם ח, עולין ואין טפסיקין והרגלים מפסקת ואינה עולה
 אבל י דאטרי׳ הא וכן ט, ככולו היום מקצת אטרינן ל׳ יום לענין וכן הרגל, אחר לגלח מותר בעי״ט גלח לא ואם ל׳, ולטנין

 אר״ה ככולו. היום מקצת ביתו, בתוך בצנעא יא העני עושה ואילך ומכאן מצדקה מתפרנס עני אפי׳ במלאכה אסור הראשונים בג״י
 שלים לא דאכתי הערב עד ברחיצה אסור יב ששי יום אפי׳ ה״ה ה״ג וכ׳ הערב עד ברחיצה אסור עי״ט שלו ג׳ שחל אבל

עד אסור רחיצה לענין דוקא דאטרי איכא הלכה. וכן רגלא דחייל עד לרחוץ אין הלכך דטפסיק הוא רגל אלא דידי׳ אבלות
ברגל מתו וקובר יג. בעי״ט כשחל ז׳ טיטי יום בכל לכבס מותר וברגל, בז׳ דאסור כבוס אבל בלילה, לרחוץ דאפשר הלילה

 אלא הרגל בתר נקט ולא ז׳ לטנין עולה אבלות בי׳ נהיג דלא אע״ג האחרון, טיו״ט ז״י ונקט הרגל, אחר עד אבלות עליו חל לא
 אחר ז׳ טונה הרגל בתחלת קברו כיצד ל׳, לטנין עולה הרגל טו. למעלה כתבנו אחרון ביו״ט מת לו מת ואם יד, ימים ו׳

לטנין לו עולה והרגל ברגל, בו נתעסקו שכבר בו מתעסקין רבים ואין בצנעא עושין ועבדיו אחרים ע״י נעשה ומלאכתו הרגל,
יש משמואל יז יוחני מר מיני' בעי בו. לגלח אסור שהרי ברגל, נוהג גלוח אסור פי׳ ל', דטצות ברגל, קברו ואפי׳ טז ל׳

שאר ועל ואמו, אביו על ודוקא וקורע, מחליף להחליף בא ואם לפניו, קרע ז׳ כל תני׳ בשבת. אבלות אין א״ל בשבת, אבלות
באביו נטי לפניו קרע ז׳ כל דהאי לן וחזי קורע, ואינו מחליף להחליף בא ואם לאחריו, קרע בשבת קורע, אינו מחליף אם קרובים
אם וקורע מחליף דאטר הא הגאון וכ׳ להחליף. דטותר טכ״ש יח לאחריו קרע להחזיר טותר נטי בחול קרובים ובשאר ואמו,

אותן וכל לקרוע צריך כולן ואמרי אב״ק פליגי יט ובירושלמי לחוד. עליון בגד אלא קורע אינו ט״ט בגדיו כל ז׳ תוך החליף
 חובה, פח״ו שמואל אמר כ. לחוד וקריעה לחוד דאבלות באבל כטקיל הלכה בהא אטרינן ולא אושעי; כר׳ מאחה אינו קרעים

 המטה תשמיש הסנדל, נעילת פי׳ רשות, נת״ר המטה, וזקיפת לאחוריו, קרע וחורת אבל, עטיפת שמסיר בשבת ראש פריעת פי׳
 ראש פריעת והוי עליו טוכיחין מנעלים לו יש אבל ברגליו ,מנעלי לו כשאין חובה ראש דפריעת ל״ש ואר״יו כא, בחמין רחיצה
 ועצרת עצרת לפני א׳ יום אבלות נהג — כב. בצנעא נוהגין בהן וכיוצא ות״הט רחיצה ראש ככסוי שבצנעא דברי׳ ומסקינן רשות,

 כעצרת, דינם וי״כ ור״ה הכתוב, הקישן ובח״הם בח״הש הטצו׳ בחג ׳שנ לקרבן ז׳ תשלומין לו יש דעצרת כיון כג כי״ד נחשבין
 ול״צ כ״א כאן הרי בפ״ע כרגל שהוא וש״ע והחג החג לפני א׳ יום כד, לקדושה הושוו קדש מקראי ה׳ מועדי אלה הכתוב והקישן

מנקט^ אשכול נחל

 כמ״ש ולגמרה להגיה סרי ודאי ס״ח סאין במקום ולפ״ז מרמב״ס וכ״מ ג שנוי. הוי באבן י״ט דף ב בי״הכ. בו קורא שכ״ג א
 למוד צריכין וע״כ בצנעא מוכרין וכלים כסות פ׳ מוכרי י״ג ,כדאי ו .148 דף ה ישכח. שמא הטעם פ״ב, מ״ק חוספ׳ ד בי׳י.

 אסור ברגל אבל נוהגין, שבצנעא ודברים שמתה בי׳ ,כ דלא לזי״ן עולה ששבת מבטל, אינו שבת לפני קובר ח י״ט. ז ולמנות.
 אפי' ט הרגל. אתר ,ז וצריך אבלות ,לז הרגל ימי עולים אין ברגל מתו קבר אס איפכא, גס ולהכי מפסיק לכן אבלות לנהוג

 ,ג יוס דוקא לרש״י יב עני. דוקא ס״ל שאב״ד מביא הג״מיי אבל העני, כ׳ לא בגמ׳ יא כ״א. י מודה. ז' ביום דפליג מאן
 היום ומקצת אבלות עקר ,ראשוני דג״י אף לרבותא, הערב עד אסור ג׳ בתל ר״ה דנקט צ״ל ורי״ף ולה״ג בעינן, שלמין ג׳ דסבר
 ,ל תוך אבל ז׳, כל אסור במים ,אפי כבוס יג קילי. ג׳ יום שאתר ימים לרש״י אבל אסור, מ״מ העקר, עבר כבר א״כ ככולו

 בעי״ט. התירו ברגל, לכבס שאסור והכא בל׳( לגהץ שמותר אע״ג ללבוש אסור מגוהץ בגד )אבל במים המכובס וללבוש לכבס שרי
 ,בסי דס״ל ולהני ברגל? '1 נהג דלא קמבעי׳ לא ז' למנין י״ט במ״ק ואמרי׳ אבלות בו אין הלא וק״ק מדבריהם, שני דיו״ט כיון יד

 כמ״ש כתול שני ויו״ט בק״ד בקיאין דאנן כיון דצנעא אבלות נתשב א״כ ברגל נוהג ת״ת רתיצה תשמיש א׳ שבצנעא, דבר חקמ״ת
 כיון ואפשר ביו״ט? א״נ צנעא דאפי׳ לרמב״ס אבל לאבלות( דצנעא האי נתשב לא א' דבי״ט )אע״ג ועלת״מ דת״ת פ״ו רמב״ס

 להשלים א״צ א׳ ביום זלזל וקיי״לן זה ביום באבלות לזלזל צוו כאלו והוי אבלות, ע״י בו יזלזל שלא אמרו שתכמיס אלא לאבלות דראוי
 ,ב יום משמע ורמב״ם מרי״ף דאבלוח, א׳ ליום ב׳ יו״ט נמנה לא ,מראשוני להרבה ועהג״מיי שצ״ו, סי׳ כדא׳ א׳ מיום ז׳ ומונה
 כ״ד, יז קבורה. משעת ל׳ שמונה היינו טז אבלות. תל אס פלוגתא 153 דף טו שצ״ט. עטו״ז אבלות לימי נמנה לא דר״ה

 צריכין גס לו והשיב פא״פ ששאל מפורש מצינו לא מ״מ קל״ז ,וע צ״ה תולין סאלות לו ששלת דמצינו אע״ג ל״נ, יותנן ר׳ וגרסתנו
 דמ״ק ספ״ג יט ואמו. אביו בכבוד הברייתא מוקי דבגמ׳ יח נוהג. שבצנעא ס״ל והוא נוהג אינו שהשיב חוס׳ כמ״ש לדתוקי

 בתר ואזלינן הוא ד״ס מ״מ ,קשי ואי ע״ב כ״ו דף כ לאתות. אסור והעליון מתליף אס בקריעה תייב העליון ס״ל קפרא בר
 סליגי רבים אי להקל אזלינן לא דרבנן בקריעה כ״ו דדף בדין רמב״ן וכ״כ מאתין אין וס״ל אב״ק רבים פליגי כאן ,,ז ע״ז המקיל,

 הלכה אמרינן דלא כ״ד תום׳ מ״ס זכר ולא הכללים, שהביא מלאכי יד וע׳ מ״ו ערובין וחוס׳ כ׳ מ״ק ,כדאי אזלינן באבל אבל איתיד
 הראב״ד יתיד דעת דזה ,ונ בלמ״ד, ולא ,ז באבלות דוקא הג״מיי תשו׳ הביא והוא באמוראים, ולא ,תנאי במחלוקת אלא בא׳ כמקיל

 מ״הח א׳ יום אפי׳ כ׳ מ״ו ערובין החום' אבל כמקיל, הלכה אמרינן לא דאו׳ א׳ ביום הגאוני׳ לדעת י״ל וה״נ דאו/ תספורת דס״ל
 אין ב״ק ודאי שאין היכא כל הוא שגז״ה 152 דף שכ׳ ולטעם הגאונים, דעת וכן מ״ט מבכורות כדמוכת כמקיל ה׳ אמרינן
 ,פוסקי וכ' כב מע״ש. שהותמו בחמין י״ור פניו כא א׳. יום אבלות בענין וספק קיימא בר לודאי מבכורות ,ראי אין אבלות,

 מועד, איקרי נמי ר״ת כד י״ו. למנין עולה ,ב ויו״ט ל׳ ונשלמו יום י״ו ומוסיף כג הוא. דפרהסיא דמידי נשבח סנדל נועל לדידן
שבועות
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לענין אר״א לקולא ש״ט באבל, כטקיל הלכה ש׳ טדאטר מתאבל ואינו כ״ט

אשכול נחל
 טעם נזכר לא ובגט׳ ליחיד. מיוחדת

נחי דגבי׳ ר״ח ניחא ודאי שמחה בו

 בכפית כגון ז׳, מצות לקיים הזמן הספיק ולא י״ט קדם נקבר ואם ככולו. ט׳ יום ומקצת יום ט׳ אלא החג אחר לטנקט
 אלא נוהג אינו הרגל ובימי החג, אחר ו׳ לקיים וצריך ברגל מתו קובר כדין הוי כלל קיים שלא כיון סנדל, חליצת או חטטה
 מבני מנ״ל יום ל׳ בהלכות. וכ״כ נוהג שבצנעא דבר במועד אבלות שאין אע״ג א בכתובות כדאר״יו בשבת כמו שבצנעא דברי׳
 חג? ואקרי יומא דחד עצרת ואימר ז׳, אבל אף ז׳ חג מה לאבל חגיכם והפכתי דב׳ טנ״לן ז׳ אבלות ב, למעלה כתבנו אהרן

 חגיכם והפכתי שג׳ א׳ יום אלא א״ג רחוקה דשמועה לעצרת, רחוקה שמועה לחג, איתקש קרובה שמועה ולהאי להאי איתקש אין
 שמועה ויום ד ל׳ תוך ששמע היינו וקרובה ול', ן׳ נוהג קרובה בשמועה אבל ג. הוא יומא וחד חג דאקרי עצרת ואשכחן לאבל

 לא״י, אבותיו, שם שדרו מבבל, רב סלק כי ו הוי דר״ח אחתיה ובר אחוה בר רב ה דאבלות א׳ יום חומרות כל בו יש ק׳
 כלי והולך מנעלי לי חלוץ לשמעי' לי׳ אמר קיים? אבא א״ל קיימת אימא קיימת? אימא לי׳ אמר ז קיים אבא ר״ח לי׳ אמר
 אינה ר׳ שמועה ואם באב ואף ט. ככולו היום ומקצת א׳, יום אלא א״נ ר׳ ושמועה ח בנ״הם א׳ אבל ש״ט המרחץ, לב׳ אחרי
 רגל במוצאי א' שעה פי' בלבד א׳ יום אלא נוהג ואינו לו עולה רחוקה נעשה רגל ולמוצאי ברגל קרובה ש׳ שמע י. א' יום אלא

 היא. קרובה ש' דעדיין כיון שבצנעא דברי׳ ושבת ברגל דנוהג ומסתבר א׳. יום אלא א״ג רחוקה נעשה ולט״ש בשבת שמע וכן
 וא״נ ל״א, ביום כש' ל' ביום שמועה דאמרי איכא וז״ל: כ״ט ביום שמע כאלו ול' ז' שנוהג והגר״יצ ה' בעל כ׳ שלשים ביום שמע
 שלפניו יום וקסברי באבל, כטיקל הלכה ש' דאמר כלפניו ל׳ דיום אבלות רענין מודים הכל יא דר״א בהא ואיתלי א', שעה אלא

ר״א ואטר נפל אינו ל׳ ששהה כל רשב״ג כדאמר אתטר נפל לענין דההוא הוא וטעות השמועה. ליום מיני' וגמרי׳ הוא ל״א יום

שהואשלפניו ביום מת כאלו ל׳ ביום הולד טת אם
אבל

 זה, לטעם צריכין וע״כ וי״כ, לר״ה זה
לא אבל ת״כ, ע״טור שמחה, כתיב לא

 חציה
נאמר

 בו שאין איקרי לא קדש מקרא י׳, שבועות
 שלא מפסקת ואינה עולה דשבת הר״ן דמ״ש
 דמאלה לז׳ נחשב דשבועות לענין בגח׳ דאתמר המצות חג היקש טעם ל״צ רננו ולטעם שמחה. ל״כ נמי דגבייהו וי״כ ר״ה ניחא

 שמחה ל״כ בשבת הר״ן ומ״ש אבלות. לענין גס גח׳ נקטיה ואגב דקרבן תשלומין לענין בעינן ועקרו ידעינן קדש מקראי ה׳ מועדי
 רמב״ס. כדעת ולא ד׳, א ולש׳. לששון בהפטרה א״א ולהכי ז״ר, כמ״ש דרש מביום שבתות, אלו שמתתכס וביום דבספרי אט״ג

 דיוס ומד דז׳, חד דבר חגיס משני ר/ לשין חגיכם ופרושי ויחי כשאלחוח רבנו וג׳ משובש, נוסחנו ג וכ׳. י״ט ובגת׳ 152 דף ב
 ילפינן דלא ומפרק ז״י, א׳ לאביו מויעש לילף רצה )ה״ה( בירושל׳ חוס׳ וכ׳ מיושב. אינו ולנוסחנו ר', אשמועה דחד ומסתבר א׳,

 בירוש׳ יליף ש״בש מערכין ואין יב״ח, צב׳ נותני׳ ימים אתנו הנערה מתשב יליף נ״ז דכתובות תמה שלו׳ ובשאלת מ״ת. מקדם
 מפני לשנות מותר ס״ה ויבמות אברס, לשבת ש׳ עשר ממקץ לגרשה חייב ילדה ולא י״ש שהה ח״ד וביבמות זאת שבוע ממלא

 אוסיף ואני ש״ח, לראשו שיעלה עד חוץ העלאת משום חייב דאין ויעל מזבח נח ויבן יליף ק״ח וזבחים מותו, לפני צוה מאביך ד״ש
 נודרי׳ מ״א, סוטה ס״א, כראות א״ס ראיתי מכי ח״ל שהשעה הרשעים להחניף חותר מ״ו, ע״ז החי, מכל לב״נ אסור אבר מחוסר

 העקר אבל וכהנה? וכהנה צ״ז זבחים המאכלת את מויקח כלי בעי ק׳ שחיטת חולין, ריש עתוס׳ יעקב מוידר צרה בעת
 אתנו הנערה תשב לבן מ״ש אבל עשה, גדול נגיד לכבוד אלא השס ע״סי שלא ממנו ללמוד אין אביו לכבוד יוסף שעשה מה ג״ל

 ואס ברצונה׳ הדבר תלה ואליעזר רעהו אשת לעכב האי כולי יחצף האיך מנהג, הי׳ האבות בבית דגם לאו אי שנתארסה, לאחר
 אחרת, לישא צריך ילדה ולא י״ש ששהה מי הדין לא ואס א'׳ שבוע רחל לעכב יוכל ש״בש, לערב שלא ונכון ראוי מנהג הי׳ לא

 שקר הרחקת חמים הולך בלב החקוקי׳ מוסר דרכי ובענין לן. איכפת מאי בארץ, אברס לשבת י״ש מקץ חורה כ׳ נ״ח למאי
 החניף תם איש יעקב ואס הגבול, לעבור מותר מתי ח״ח שקדם דור מחסידי ללמוד יש ודאי וגבול, גדר חדה נותן שהשכל וחנופה

 אסור אין ודאי השלו׳, בעבור שינו בלב, וח׳ בפה א׳ דברו שלא לשל׳, דברו יכלו ולא משבחם שהתורה יוסף ואחי צרה בעת לעשו
 ויקנו תורה ומדר הי׳ ה' שמצות ללמוד, יש ודאי במזבח, ולהקריב החי ומן הטהורים מן לו וצוה השם ע״פי שהקריב ונח בדבר,

 בנדר לקב״ה ניחא ודאי ברכתו ולהריק בוראו את לרצות יעקב נדר ואס לדרשה, ש״ח לשחוט ידו וישלח סחס כ׳ ולא המאכלת את
 ההיא בפעם שהי׳ נ׳ לא גס ז״י, מחייב השכל שאין ז״י, אבל כגון ושכלי מוסרי לחק נוגע שאינו מה ח״ח מקדס ללמוד אבל זה,

 שפיר לאו דיוסף נ׳ פ׳ רנה וע׳ מקח״ח, ללמוד שאין אמרינן בזה יוס, מ׳ אביו לחנוט כמו מצרי׳ חק שהי׳ קרוב ויותר כללי, מנהג
 ואינו שקורע ר״ל ה נחנין. מקבורה או המיתה מיוס יום ל' הני אי האחרוני׳ בין פלוג׳ ויש כ', ד י״ד. צדקה מעיל וע׳ עביד,
 דאבלות בז׳ קרע לא אס קרובים שאר על קורע אינו ז׳ )לאחר ז׳ תוך קורע א׳ ביום קרע לא ואס הבראה נו ונוהג חפלין מניח
 איימא ונשא האב, מן ר״ח אחי הי׳ רב( של )אניו איינו וי לקמן(. כמבואר רחוקה נשחועה אפי׳ לעולם דקורע מא״וא חוץ

 הנקראת נת לה הי׳ שכנר שניה ונשא ראשונה מאשתו איינו לו הי׳ אחא הנקרא ר״ח דאבי האס, חן ר״ח אחות רב( של )אחו
 רב. את וילדו מאס, ר״ח אחות וזו חאב ר״ח אחי זה היו, חורגי׳ שני ואיימא איינו א״כ ר״ח, את וילדו אחר, מאיש אייחא
 נשא שאייבו דאפשר הוא ושבוש איימא? נשא דאייבו חהא יחד שנתגדלו חורגין ב׳ נשואי שאסרו וה״ג ר״ח נגד ראי׳ שמביא יש ראיתי
 שואל אחה לחה רב והשיב אחי? שהוא אביך חי ז א׳. בבית נתגדלו לא א״כ איימא, של אמה אביו אחא שנשא קודס איימא

 דנה. מוציא משו׳ שחתו בהדי׳ לו לומר רצה ולא אבא על שאל השיב אמא על וכששאל קיימת אס אחותך אחי על שאל אחיך על
 בעטוף או הח׳ בכפית די ברגליו מנעל אין אס וה״ה הסנדל, בחליצת דדי קמ״ל אלא ברייתות חכמה ידיענן הסנדל נ׳ אסור ח

 רשב״א וכתשו׳ דחין• בשעת ור״ח עולה רמב״ן לר״ן אבל שצ״ה, ע׳ כולו היום ככל הלילה מקצת אוחרי׳ אין אבל ט רמב״ן.
 אמרינן דלא הכריע המנהג אבל ראיותיו, לסתור ויש ככולו, לילה מקצת אמרינן לא ל׳ ויוס ז׳ יום דלענין ראיות מביא ח״ג

 ע׳ לכ״ולכ עולה י דיוס כיון ל׳ יוס דהוי אמרינן אי קרובים בשאר כ״ט יוס ולענין ר״ב, מהרס כח״ש ר׳ בשמועה אלא כן
מ״ט♦ בכורות יא מיתה• משעת יב״ח כל נוהג ושמחה ש׳ ושאלת נ״ח שיגערו עד בא״וא שאסור מה אבל י ש״ץ. ד״מ

 כטסחנו



16! ואבלות. קטן טועד מלכות האשכול, ספר

 א .. גרסאות בשנוי תלי׳ טלתא וההוא לן חד ואנן .שטועה לענין ל״א כיום לטימר מצית לא הלכך מתאבל, ואינו כ״ט כיום דל׳ אבל,
 לאתאבולי מחייב לן קים אבל חדשיו שכלו לן קים דלא היכא דוקא מתאבל אינו ל׳ ביום אפי׳ ל', בתוך הולד מת דאמרינן והאי
 לו שאין מי נטי ותני׳ מנעלי, חלוץ אלא אמר שלא ר״ח שקרע טצינו ולא ג, קורע אינו ר׳ ובשמועה — ב. ..כהנא דרב דהא
 והולך. קורע ואמו אביו על אבל מתים בה׳ בד״א שבעה, בלא ק׳ דליכא קורע אינו ז' לאחר קורע ז׳ בתוך לו ונזדמן לקרוע, חלוק

 אפי׳ א״וא על שכן איבול בלא קריעה יש ד ובירוש׳ יב״ח, עד דוקא כ׳ והגאון קורע. ו׳ דליכא ל׳ אחר שמע אפי׳ הלכות ב׳ וכ׳
 אתיו בתו בנו אמו אביו הן ואלו עליו מתאבל אבל מטמא שכהן בת״כ האמור וכל יב״ח. אחר אפי׳ משמע קורע, כמה לאחר
 נשואה שהיא תרתי דאיכא ואע״ג מאמו׳ בין מאביו בין נשואה אחותו ועוד מאמו בתולה ואחותו אחיו עליהם הוסיפו ואשתו, אחותו

 לו, נוגע האבלות שאין אע״ג באבלות אחיו או אביו אם כגון בביתו, עטו מתאבל עליו, שמתאבל טי וכל ה, מאמו אחותו וגם
 באבלות, הית׳ דאשתו אבלות, נהוג באנפאה ברי׳ לחייא רב דאטר הא כי עליו אבלות אין וכשיוצא מתאבל אצלם שהוא בשעה

 לנהוג א״צ אחר על מתאבלת אם אבל לבד, וחמותו בחטיו אלא אשתו לכבוד אבלות אמרו ולא אבלות, נהוג לא אנפאה בלא
 המטה לו וטצעת הכום את לו מוזגת אבלה, בימי ופוקסת כוחלת שתחא אשתו לכוף רשאי אין שאמרו אע״פי דתני׳ אבלות עטה

 עטו מתאבלת היא אבל אבלות, עטה ונוהג עטה טטתו כופה תני׳ וחמותו בחטיו אבל איירי, קרוביה ובשאר י״ור פניו ומרחצת
 המתאבלים קרוביהם עם הקרובים שקורעין בקריעה הדין וכן ו, בירושל׳ והכין בעלה בכבוד גם חייבת דאיהי דידי', אבלות בכל

 אטה או חתן של אביו וטס טזוג ויינו טבוח וטבחו אפוי פתו שהיתה הרי ח בכתובות ג׳ — ז. דאטיטר כמעשה לקרוע שחייבין
 ואח״כ הטת, שקברו לאחר פי׳ משתה, ימי ז׳ ונוהג ופורש מ׳ בעילת ובועל לחופה והכלה והחתן ט לחדר המת טכניסין כלה של

 שלא יום ל׳ כל הכלה מן תכשיטין מונעין ואין הנשים בין ישנה והיא האנשים בין ישן הוא יא הימים אותן וכל ר אבלות ז״י נוהג
 או כלה של ואביה חתן של אמו מת אבל להו, דטרח אינש דליכא כלה של ואמה חתן של אביו ודוקא בעלה. על תתגנה

 דאקילו ול״ש אבלות, תחלה ונוהג מיד קובר אלא לא, אחרת פעם דטכין מאן דאיכא כיון עליהם, להתאבל שצריכין קרובים שאר
 מים נתן אפי׳ דבכרך בינונית, בעיר והיינו הפסד, כאן ואין מזדבן נתנו לא אבל הבשר, על מים נתנו שכבר אלא ואמה אביו גבי

 בתוך מת לו מת אם וטכ״ש כברגל, נוהג שבצנעא דברים בזי״הט אבלות דליכא ואע״ג טזדבן, לא מים ל״ג אפי׳ ובכפר מודבן

י,ט 1 אשכול נחל

 דאל״ה לט היינו שלפניו כיוס ודאי זה ולפי׳ מודיס, הכל דר״א האי כן מפרש רש״י אכל ל׳ ששהה כל מרשב׳יג בבכורוח נזכר לא בנוסתנו א
 קרב דלא כל״א, דינו יהי' בשמועה ל׳ דיוס חדש דין לחדש לן דלית רי״ה< ס״ל נפל לענין ככ״ט שדינו וכיון כמקיל, הלכה מסיים מאי
 כמקיל, בהלכה ר״א מדתלי אבל כ״ע, כיוס ל׳ יוס ושס משתעי בנפל דר״א ידעו דר״א בהא דאיתלי דאמרי האיכא לענ״ד אבל זא״ז,

 ככ״ט אי נתברר לא ל׳ יוס בשמועה אמרינן נמי אכן כמקיל, הלכה מכס לקולא בנפל ואזיל כל״א או ככ״ט ל׳ אס ספק דיש ס״ל אלמא
 ומ״ש ע״ב סי׳ ח״ג ריב״ל וכ״כ לקולא הכא וזיל לקולא הכא זיל דמי כל״א אמרינן בשמוצנה באבל, כמקיל דהלכה וכיון כל״א או

 אמריק לילה במקצת אפי׳ רבותא כמה בסמיך הבאתי במקצתו, ל׳ ביום להתאבל יצריך כלפניו, ל׳ יום ודאי שמועה דנני הר״אש
 בשבת שמע ע״ב כ׳ דקתני והא לכ״ולה, שעולה בז׳ דאמרינן די שלמים יום בכ״ט שץ וד״מ ח״ב סי* עטו״ר דאמרי ואיכא ככולו

 )ע׳ ותר״י לר״אש שהי׳ דמ״ק רפ״ג ק״ג כמ״ש נ׳ ויותר רתוקה. נעשה בלילה א׳ וברנע שמע למיתה בכ״ט רתוקה נעשה ולמ״ש
 או כרבנן בבכור ס״ל אי לרשב״ג זו )אבעי׳ כלפניו ל׳ יום להו אבעי׳ נפל אינו ל׳ ששהה כל רשב״ג חני׳ בבכורות הג׳ פ״ב( ברכות
 מנפל קאי ודאי א״כ רי״ף ג׳ גס היתה וזו באבל, כמקיל כלפניודהלכה מודים הכל אבלות לענין ר״א ואמר לתומרא ומסיק כר״ט(

 גרסתנו להס הי׳ כר״ת( כ״י ריב״א פי' שראה במא״א ומצאתי ר״ת הוא במרדכי )לפמ״ש ר׳ אשמועה דקאי דאמרי איכא והני
 הלכה שייך לא לדידהו דאו׳ א׳ יוס דגבי נפל אספק דקאי למימר להו דדתיקא ר׳ שמועה לענין דסרשו ואפשר רשב״ג מייחי דלא

 דה״ג גאון דר״י פסוקות להלכות )כונחו ג׳ והלכות האי ור שר״ת בתה״א לרמב״ן ראיתי ושוב מ״ו. ערובין כתום׳ ולא כמקיל
 לסוך ל״י רמב״ן וכ׳ כמקיל הלכה ש׳ דאמר אתריו של כיוס ל׳ יום אבלות לענין מודים הכל בבכורות גרסו כרי״ך( כ׳ שבידינו
 הלכה ומדמסייס אנפל קאי ודאי א״כ כלפניו, ל׳ יום להו אבעי׳ ל׳ ששהה כל רשב״ג תני׳ רי״ף ג׳ לו שהי׳ ירד דלא ועעס דעחס,
 מטעם נפל על )ולא שמועה על האבעי׳ ופרשו כגרסתנו אלא רשב״ג תני׳ ל״ג הגאוני׳ אבל שלאתריו כיוס לגרוס א״א כמקיל

 מ״ש תבין ובזה כמקיל, דהלכה מריו כלא מודים הכל גרסו שפיר א״כ כמקיל( הלכה אמרינן לא א׳ יום אבלות דגבי שכתבתי
 פ״ג ד כ׳. מ״ק ג .128 דף ע׳ קל״ו, שבת ב נספר. התמרה בשורה צ״ל שכך ספק ואין גרסאות, בשנוי דתלי׳ האשכול

 קורע ואמו באביו מתים; בה׳ חשלומין שאין דאבלוח, בזי״ן קרע לא אס וראב״ד כרמב״ס י״ל אך והולך, קורע אי׳ בבבלי גס ה״ה,
מר׳ ג׳ הלכות מביאין והחום׳ וכדקיי״לן, יב״ת אתר אפי׳ לדבר קץ שאין משמע כמה עד סחס דקאמר הירוש׳ אבל ל׳, לאתר עד

בש׳ אף א״וא על כ׳ שלנו ובה״ג יב״ת לאתר אפי׳ ה״ג בשם כ׳ ש״מ בעור ורמב״ן ל׳ אתר קורע אינו א״וא על שגס גאון צמת
 מ״ק ו לה. מטמא אין טעמי דמתרי כיון מתאבל אינו מאמו נשואה דאתוחו הג״מיי הביאו יואל מר׳ לאפיקי ה קורע. רתוקה

כיון י לכנוס. וא״א אבלות מיד חל חיכף יקברוהו אס ט ד׳. דף ח שייך. לא דבזמננו שע״ד ועי״ד כ׳, מ״ק ו סה״ה. פ״ג
אף בתשמיש אסור ואבל יבעל שמא ביתוד אסור אבלות ושל משחה של יא ותלה. אבלות אתי לא כרגל דהוי המשחה ז״י דתלו

 ופרסה שבעל אדס דבשאר אף שמירה דצריך והא מזדה( הכא לעיל שכ׳ הרמב״ס )ואף נוהג שבצנעא דברי׳ נמי דברגל בזי״המ
 בבעל משא״כ בי׳, לזלזולי אחי קדיס דאבלוח אע״ל אבלות ואת״ע זי״המ שנוהג גבי׳ רבנן דאקילו כיון גמ׳3 אמר שמירה, א״צ נדה

 נמי קולא, כאן ואין דקדמו כיון אבלות ואת״כ זי״המ ונוהג לאבלות השמתה דקלמה זי״המ חיך אבל ונעשה בבעל וכן נדה, ופרסה
 כת דים זי״המ מפני נדחה דאו' שהוא אף כ׳ ור״ן דאו׳, א׳ יוס אבלות דאמרו הגאונים שטח לישב ושטה ר״אש וע׳ שמור. א״צ
 שלאחריו בלילה בועל והוא ביום כיו^שמת נ׳ ד׳ ולולי הוא; ועבה וקרס סיכה רחיצה ס׳ לנעול' לו שהתירו וק״ק בשוא״ח, לעקור לת׳

אתר ביום המת־ שקוברין י״ל ואף ,151 דף למ״ש מיתה יוס אלא דאו׳ ואין מיתה, יוס עבר כבר שבועל בזמן קוברין, ואת״כ
ליל 21 ח״ב
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 ז״י ונוהג שיקבר קודם ב״ט ובועל לחופה מכניס פסידא דליכא היכא ב הלכות ב׳ וכ׳ א. אבלות נוהג ואח״ב שטשליטם זי״הט

 נ״הם סיכה ברחיצה בטלאכה אסור אבל ג ת״ר ט׳. בעילת נטי דחינן זי״הט דדחינן היכא דכי כלל, ול״נ זי״הט, ואח״כ אבל
 טתורגטן יעטד שלא ובלבד נטנע, אינו לו צריכין רבים ואם ואגדות הלכות מדרש משנה ולשנות בתנ״ך לקרות ואסור ות״הט
 בין בחמין בין אסור ורחיצה לרבים. השמיע ומתורגמן למתורגמן והוא חנניא לר׳ הוא ולחש כולו היום כל שדרש ריב״א כדעביד לפניו,
 חד טררא דעקר א׳ יום אלא בתפלין אסור אין ואבל שרי הזוהטא להעביר וסיכה ד טותר בצונן אסור בחמין י״ור ופניו בצונן
 מותר בשני כדרבא דפרש וחוינא הגר״יצ. כ״כ חדשות פנים באו אפי׳ חולץ אינו ב׳ ביום שהניח וכיון טותר ב׳ וביום יוטא,
ה. בפניהם יניחם לא עדיין הניחם לא ואם הניחם, כשכבר חולץ אינו חדשות פ׳ באו ואם להניח

 ראשוני׳ ג״י המנחטין, במקום ולא הטתנחטין אצל ויושב הולך ואילך מכאן אבל לבית הולך אינו הראשוני׳ ג״י אבל ת״ר
 ושאלו ידעו לא אי ז׳ עד טג׳ שלטא, מהדר ולא אבל שהוא מודע בשלומיה ושאלו ידעו לא ואם ש', בשאלת אסור

 יב״ח, אחר ואמו ובאביו ל' לאחר אלא בשלומו שואלי' אחרי׳ ואין אחרים בש׳ שואל הוא ל׳ עד טז׳ שלטא, מהדר בשלוטיה
 בתוך בפלך טוה עניה ואשה לכך א״צ ודוקא בצנעא עושה ואילך מכאן מצדקה מתפרנס עני אפי׳ במלאכה אסור ראשוני׳ ג״י כל

 טטקום הבא וקיי״לן ז. לו לעשות אסורי׳ אחרים כך אסור שהוא וכשם לכך, שהצריכוהו לשכניו מארה תבא ו ח' ואמרו ביתה
 פרסאות יו״ד היינו ק' מקום בהלכות וכ׳ ח עטהם טונה ז׳ ביום בא אפי׳ הבית גדול אצל טנחטין עדיין ומצא האבל לבית קרוב

 כולא וגרירי עלויא בית דסטיך ההוא הבית דגדול ריצב״ג וכ׳ ט, דטי דאיתי׳ כטאן למיתי מצי הוי קטא ביומא שמע דאלו כיון
 דאבולא טבבא אפיכו טהדריתו כד ערסא בתר אזילי דלא אתן טחווא לבני רבא אטר קטן. אח ל״ש גדול אח ל״ש בתרי׳

 מטתו טדחה המתים כ ע" הגולל. משנסתם טונין ואלו אלו הטת עם הולך המשפחה גדול אם יא איתא ובירוש׳ י, ומנו אתחילו
 משובח, זה הרי טטתו על טזלפין גשמים שהיו או עי״ט או ע״ש הי׳ מגונה, ואמו אביו על משובח, וה הרי להוציא, מטהר פי׳
טשתבח, א״וא על טתגנה בעסקן מרבה המתים ע״כ גורם ויש ממעט א״וא על טטעט, אינו רצה יב בעסקו ממעט רצה המתים ע״כ

חולץ פי׳ חולץ, אינו רצה חולץ רצה המתים ע״כ יג, מנוולן אלא שאינו בעסקן ירבה אל כדאין וכשאין כדאין, כשהן בד״א
א״וא על ל', אחר השטחה לבית נכנם המתים ע״כ חולץ, א״וא על טגולין וכתפו וזרועו חלוק של קרע טן הזרוע ומוציא כתפו
מריעות לש׳ רבה אטר הכי מתני אטימר קשי׳. יום? ל׳ ולטריעות לשטחה טיתיבי יד, מרעים ולשמחת רבה אמר יב״ח, לאחר
 ל׳, עד אסור רשות סעודת רבה סבר קטא ללישנא פי׳ טו, בפרענותא הא ברשיותא הא ל׳ ולטריעות לשטחה ודתני׳ טיד, נכנם
 מרעים לם׳ רבה אטר בחרא ללישנא אבל בקושי', וסליק ל׳ אחר נטי דלשטחה מברייתא ופריך ל', תוך מותר טצוה ם׳ אבל

לחברו לשלם מותר טרעים ם׳ כלומר לא, ברשיותא אבל בפרענותא ודוקא טצוה, בס׳ שיש כמו רשות בס׳ שטחה שאין מיד מותר
סעודה

אשכול נחל
 מותר אס בעל לא עדיין זה בנדון ואס א סולקין. והרבה ב״ד בהרוגי אלא אינו דאו׳ חלין שבל טהור וקן מו״י לדעח הבעילה ליל

 אס תלי׳ קרובים ובשאר תתלה זי״המ נוהג הסופה אסר אלא נקבר לא אפי׳ באביו דס״ל ק״נ וע׳ סולקי׳ ודרישה ונ״הכ עטו״ז,
 לאינו פסידא בין מפליג שלא כיון תמה רי״ף על וגס רבנו, כדברי עליו תמה הר״אש גס ליחא. ובשלנו בשמו כ״כ ב בעל.

 הפסד, באין חסלה ב״מ בועל שלרי״ף ראי׳ אין ולענ״ד ב״מ? בועל בשניהם משמע חסלה אבלות נוהג כ׳ פסידא באין אלא פסידא
 ורי״ף שמור, א״צ חסלה אבלות ואי קיל, לו דנראה האבלות מאסרין אס אנשים בין ישן הוא ש״ס למסקנת רי״ף על קשה דעוד
 הפסד בלא דכ׳ כיון וה״נ המבין, על וסמך דקצר צ״ל ע״כ שמור? שא״צ חסלה ואבלות הפסד באין מסלק ולא סתס ברייתא הביא

 זי״המ נהג אי ב״מ, אסר נדה אסור שיש לדידן טו״ז ומ״ש אבלות. לאסר והסופה ב״מ בועל דאין ממילא ידיענן חסלה .אבלות נהג
 ור״אש מרמ״ה סתירה יש לזה שומר צריך הי׳ לגבי׳ אבלות וקיל נדה, אסור הי׳ שלא ראשוני׳ שבימים מפני שומר, צריך חסלה

 מ״ש אבל לגבי/ קיל זה נדה שאסור מ׳ אלא מטעמי׳ לא אבל צריך ולרמ״ה נדה אסור מ׳ בז״הז שומר א״צ דלר״אש בכסובות
 אסור מ׳ לאו יסוד דאסרו הא כונתס דכך תמוה יסוד, שרי דבנדה שמור א״צ בתולים דם משוס שכ׳ ד׳ כתובות מתים' עליו נ״הכ
 אבלות א׳ אלא וליכא אתמר ראשונה למשנה דברייתא נדה, א׳ כאן שאין מ׳ אדרבה אלא דבעל כיון לאסור דאין בתו', דדס נדה

 הסמור נדה אסור מ׳ שיבעל למיסש ליכא אכתי אבלות, מהכא דל בעיניו קיל דאבלות נהי בתולים, בדם נדה נוהג הי׳ דאס דקיל,
 קייס דקיל אבלות מ׳ שמור צריך שהי׳ הראשון תקון מ״מ שמור, ל״צ ומסמחו ממור נדה א׳ דאתוסף בז״הז אף כטו״ז י״ל ושפיר

 ה״ה. פ״ג מ״ק ירוש׳ ו .153 דף וע׳ הס׳ הנץ עד ב׳ ביום להמתין דא״צ כב״ס מ׳ ה י״ג. תענית ד כ״א. מ״ק ג ק"). וכ״כ לעד
 לבוא ברזל מסלת מרכבת ע״י שאפשר בז״הז ולפ״ז אבלות בחמלת לבוא שיכול כיון רש״י וכ״כ ט כ״ב. מ״ק ח פ״ה. שממות ז

 לכנס ויכול למודיעים מיץ עומד הי׳ צ״ד דפססיס מפרק שלמה מכמת ובתשו׳ עמהס מונה בא אס פרסאות נו״ן מרסק א׳ ביום
 רסוקה. דרך מקרי ובפרדים בצבים ליכנס שיכול אף בהדי׳ הרי בדרך, הי׳ והלא הי׳ לא ובדרך ת״ל מייב יהא יכול ופרדים בסוסים
 דפטור דה״ה ג׳ פססיס תיס׳ וכ׳ מרכבה לו שיש אף ברגליו להלוך יכול שאינו מי מראי׳ פטרה דתורה דסזינן דמי לא ולענ״ד
 שאפשר היכא וכל תלי׳ לבוא ביכול הכא אבל בצבים, שם לבא שיכול אף פטור הפסס עשית בשעת ולמוץ ממודיעים הוא ואם מפסס,

 משער חמזרו אס י באבל• כמקיל והלכה להקל מורים גדולים שרבנים מסיים הנ״ל ובחשו׳ האבלות. בחמלת בא כאלו הוי לו
 כנסתם סזירתס מזו, דלא לדידהו הגולל, שיסתם עד סלה אינה דאבלות אע״ג עדיין, נקבר שלא אע״ג אבלות ימי יתמילו העיר

 ובשממות רבתי באבל שכן כ׳ הר״ן אבל בפוסקי׳ הובא לא זה פרש יג ז׳. לאמר שלו ומתן במשא יב ה״ה. פ״ג יא הגולל.
 דבשאר ואף לא, כסיאין ס׳ אבל שממה דליכא ז״לז שעושין מריעות לס׳ נכנס ל׳ לאתר פרש״י יד וכפרש״י. כל״ק ה״ג פ״ט שלנו

 בע״א מפרש רבנו אבל קרובי׳, בשאר אף מחוסה מ״הד השנה כל מ״ק סוף כירוש׳ דס״ד נ׳ ל׳, אמר אבל דליכא איירי קרובי׳
 פרענוחא ל׳, אמר עד אסור הס, אף שיעשו לכולם ומלוה לאמרי׳ סעודה לעשות להתמיל אריסותא( )גרסתנו רסיוחא טו בסמוך.
מתיר וברייתא לא, שממה ס׳ ל׳, לאמר מותר מריעות דוקא מסמיר רבה נל־׳ק זה לסי׳ לאלתר. מותר לו שעשו סעודה להם שמשלם

 אף
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 והא בי׳. רשיא דאת בו נושה אתה אשר תרגום אסור, תחלה ס׳ לעשות ולהלוות להתחיל ברשיותא אבל לו, שעשה סעודה
 רשות? מם׳ יותר היתר טצוה לסעודת משמע ש׳, לשם כונתו אא״כ יב״ח ער א״וא על ל׳ עד לסעודה אסור המתים ע״כ א דחני׳
 וט״ש קדשי׳ אכילת כגון טצוה בחבורת ב ובירושל׳ המעשה, יבוטל יכנס לא ואם ועניה עני או יתום שמשיא איירי לש״ש האי

 אסור ל׳ תוך אבל בא״וא ואילך טל׳ ודוקא מותר, ושטחה משתה בחבורת שאכלן אע״ג לעשות שמחויב דבר כל וכן בירושלי׳
 ד ובירוש׳ ח' בו שיגערו עד א״וא על ל/ אחר מספר מתים ע״כ ג. לנשואין יום ל׳ כד׳ אסור לישא דאפי׳ שבעולם סעודה לכל
 על העליון בגד אלא קורע אינו מתים ע״כ לבו. שיתגלה עד א״וא על ה, טפח קורע מתים ע״כ בו. ויגערו פרע שישלח עד

 ז ארץ ובדרך אפרקיסו, על הקשר ו כדתנן בגדיו כל תחת שלובש הזיעה בגד פי׳ מעכב, אינו ואפרקיסו כולם, קורע א״וא
 א׳ איש א׳ ראשו. של סודר שהוא מפרש ויש תחתונה/ אפרקיסו מתיר ואח״ב חלוקו ופושט וכו׳ מנעליו חולץ למרחץ הנכנס
 יהא שלא לבה עד שקורעת בזמן צניעות משום העליון, וקורעת וחוזרת לאחרי׳ ומחזירתו התחתון קורעת שאשה אלא קורע אשה

 שולל א״וא על ל׳, לאחר ומאחה ז׳ לאחר שולל עכ״הט מבדיל, א״וא על ■א״ט, רצה ח שפה קמי מבדיל רצה מתים ע״כ נראה.
 קורע עכ״הט ביד, או״א על בכלי, בין ביד בין קורע עכ״הט כבודה, מפני לאלתר שוללת ואשה ט, לעולם מאחה ואינו ל׳ לאחר

 כפי מדקאטר נ״ל ראשון וכפי׳ וקורע, חלוקו תחת ידו מכניס מבפנים פי׳ וריצב״ג העם, כנגד מבחוץ,'פי׳ א״וא על מבפנים,
 בית שטת חכם ומכאן. מכאן נשיא על משמאל, אב״ד על יב מימין וחולץ קורע חכם על יא. מעומד קריעה וכל ׳י אסיתא
 ומקצתן מקוטן, ומשנין לב״הכג נכנסין כנסיות בתי ובני בטלין, שבעירו ב״טד כל שטת אב״ד בו, אותו וסופדין ימים ז׳ בטל מדרשו

שבו מפני בשבת מנחה מדרש קובעין אין שלו׳ שר רב כ׳ יג. האבל בבית והגדה שטועה אוטרין ואין האבל בבית טתפללין
שבוי״ן ידע לא והוא טו במגלה דאטרו לן ול״נ הדין. לצדק צדקתך אוטרין וטה״ט בטלין ב״מד כל שטת ואב״ד יד משה מת

ור״ח בשבת בא׳ ניסן ד״ח וא״כ הי׳ ושבת ירחו נלכדה ניסן בכ״ח עולם בסדר ותני׳ משה נולד באדר ובוי״ן משה מת באדר
הי׳ שבת ואם בארון מונחת וא׳ שבט לכל א׳ א׳ ומסר ספרים י״ג כ׳ משה שנפטר ביום בספרי ותני׳ ע״ש, וז׳ הי׳ שבת אדר

 שפנה מנחה דלאחר הסדר השלטת אחר לדינם שחוזרין רשעים על הדין צדוק כמו צדקתך שאוטרין שמעתי וטרבותי כתב. האיך
 ר״ח כמו יתרה שטחה שבשבת זמן וכל במנחה, הדין עליהם מצדיקים לפיכך לגהינם שחוורין הלילה על לדאוג טתחילין השמש
 וסמיך בפ״הא וראו ויצאו דכתי׳ ור״ח בשבת שובת גיהנם של אור בפסיקתא כדאי׳ א׳ ביום חל אם וכן הצער להזכיר שלא אא״צ

 במקומו יושב שלישית במקומו, יושב ואין יוצא שני׳ יוצא, אינו ראשונה שבת אבל ת״ר טו. וטש״בש בחדשו חדש מדי והי׳ ליה
 אתי דרגילי וחיכי יח לב״הכנם ראשונה בשבת יוצא אם מנהגות חלוק יש הגאון וב׳ אדם. ככל הוא רביעית ין מדבר ואינו

 נטי ולארס יט אבלו בימי לישא שאסור לנשואין ל׳ כל ת״ר יתיב. בביתו למיתב דרגילו והיכא בב״הכג צבורא קטי מצפרא
 ס״ל ד״י דברי הגר״יצ מדהביא מותר, ג׳ אסור, וב׳ א׳ רגל רי[׳א רגלים, ג' שיעברו עד לישא אסור אשתו מתה ואם כ אסור
 כב ובירוש׳ .פרנסתן מפני מיד לישא מותר קטנים בנים לו הניחה מיד, לישא מותר בנים אין ואם כא באבל כטיקל דהלכה כותי׳
 וכן מיד מותר בנים לו אין ואם בנים, לו ביש רגלים ג׳ באנשים אבל בנשים דאתטר הדא כג יום ל׳ האיבול מפני אלמנה חוץ
 דמ״ט ומסתבר זי״ן, אחר מותר בנים לו אין אבל ל', לאחר עד אסור עלי׳ לבוא אבל מיד, מותר שישטשנו טי לו אין אם

ומעשה אבלות. שהתחיל וקודם התירו וכו׳ חתן של אביו במת דדוקא בכתובות כדאי׳ עלי׳ אבלות דחל ו׳ תוך אסור נשואין
דיוסף .

אשכול נחל
בסעודת ראנ״ד וכ״ד כ״ג, מ״ק ג ה״ס. פ״ג מ״ק ב פ״ט. שמהות א פ״א. ולרבנו מיד, מרעות מתיר רבה ובל״ב זו אף

מרעים ס׳ לפרוע שאף בגמ׳ ג׳ ורי״ף יב״ס, עד ס׳ בשאר אבל שצ״א, בש״ע וכן ל׳ לאתר א״וא על מותר האסרון ממין חצוה
 שגרס תמצא אריש בערוך אבל כך, פי׳ אלא כן ל״ג שרי״ף בי״ד דודי וכ׳ יב״ס. אסר כך ובין כך נין א״וא על ל׳ תוך דמוחר

מ״מ יחים, בס׳ בזקן הגערה שעור שבזמננו ואף ש״צ ב״י כמ״ש מל׳ פסות הגערה שעור ואין ע״ב כ״ב חוס׳ וכגי׳ שס ד כך.
לגלס אבלי׳ כשאר עישין שאס ל״א קודם זקנם יגלסו לא שעכ״פ א״וא על לאבלי׳ והוריתי אהרן. מבני כדיליף לפרע ל׳ צריך
 פ׳ אסיזה ואין ויקרעם בבגדיו ד׳ ויסזק שג׳ ה במא״א. כך מ׳ שוב מתים, לשאר א״וא בין סלוק אין א״כ פרע שעור ל׳ ביום

 למעלה, השפה וקורע הצואר בית מראש מחסיל ח פ״י. ז .ג׳. אפרקיסו ישן וש״ס ובערוך כ״ע ובכלים מקואות סוף ו מטפס.
 לר״ס אר״ס כ״ב בדף י מ׳. ש״מ, ע׳ לאו״א בזה שוה ורבו ט הציאר. מבית למטה וקורע השפה להניס יכול מתים ובשאר

 ומבפנים במסוץ אלא ומפנים מסוץ אמר מדלא כ׳ רמנ״ן אבל לעלמא, קריעה ואסוי עלי׳ ועמוד המכחשת( )הפוך אסיתא כפי
 מדלא כ׳ ור״אש בשמאל, נא״וא לכך מימין כבוד יותר לבו נגד שמאל ולהלן, כ״ב יב ויקרע. המלך ויקס דכ׳ כ״א יא כריצ״ג. מ׳

 דתני׳ רסוקה בשמועה קורע אינו סכם ועל כבנשיא מכ״ומכ ירצה ואס סולץ בימין אף מ׳ מובהק וברבו בא״וא בברייתא מפורש
 הטעם ונ׳ ודוממים, יושבי׳ הטור ומסיים יג רמב״ן. ל', אסר קורע אינו נמי קרובים סתם ועל קרוביו הכל שמח סכס כ״ה מ״ק

 תרומה. פ׳ בזוהר כ״כ יד בב״הא. והגדה שמועה שאמר רסב״ג על אמרו דברייתא סיפא מביאים ור״אש והרי״ף בד״ח, אסיר שאבל
 אנכי שנה ק״כ בן ל״ס בקדושין אמרו אך רע לסימן משה מיחת שסשב ופשוט מת? שבז׳ ידע שלא אמר למה חדקדקין י״ג, טו

 באדר בז׳ שמת לו גדולה מעלה באדר בז׳ שנולד כיון א״כ אמלא ימיך א״מ של ליום מיום ש״צ שנותיהן ממלא שקב״ה מלמד היום
 במרדכי טז מת. שבז׳ הש״ס מוכיס שם ובקדושין נולד. באדר שבז׳ מטעם חת באדר שז׳ ידע שלא הש״ס וכונת רע, סימן ואין

 לאחרו אין מ״מ החביא, פ' ביצה במס׳ כמ״ש ביו״ט לגיהנס שסוזרין אע״פי צדקתך אומר אין בח״ש י״ט כשסל אף כ׳ פ׳ בערבי
 אין בר״ס ואס ביצה במס׳ מזה רושם תמצא לא ככסף חקבשנה ואם עכ״ל ביו״ט לגיהנס שסוזרין לפרסם שלא יו״ט כ׳ מפני

 חותר. בא״וא אפי׳ ל׳ לאסר יט רמב״ן. כפי׳ קדש בשבת היינו יח במקומו. א״י יום ל׳ כל מנהגנו יז כ״ש. לא י״ט סוזרין
 הי״א. פ״ד יבמות כב אבלות. ימי כלו דכבר כיון כמקיל הלכה ל״ם כ״ג ולחוס׳ כסכחיס דס״ל כ׳ וב״י כא ב׳. ס״ק לקמן ע׳ כ

מפני ל׳ בתוך חארס לא אלמנה אבל הבסנה בהו דשייך נשואין אטו גזר דלא ת״ומ להארס הגרושות לכל שס מחיר ר״יו כג
אבלות 21*
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 הרי ב״ב ותני׳ לישא ואסור פ״ור קיים ג ובת בן לו יש ואם ב אותה שישא אמר אלא מיד נשואין עשה לא א הכהן דיוסף

ת״ר לא. מחד תרי אבל טתרי תרי ודוקא לברא, ברא או לברתא ברתא או לברא ברתא ל״ש לברתא ברא ל״ש כבנים, הם
כ״הט על ה ובירושל' ד המכבש מתחת יוצאים לבנים חדשים אלא אסרו ולא מגוהצים כלים ללבוש שאסור לגהוץ יום ל׳ כל
 תני׳ ז אבל ובטס׳ ו לבנים מגוהצים פשתן וכלי חדשים מגוהצים צמר כלי גהוץ איוה יב״ח. א״וא על בגהוץ, אסור יום ל'

עד אסורו יגערו לא ואם בתספורת, כמו מתים משאר בא״וא לחלק מסתבר והכי בו. ויגערו ל׳ אחר רגל שיגיע עד בא״וא

וה״נ ט. ו׳ אחר מותרת ואשה וקנו בין ראשו בין בתספורת אסור ל׳ כל ח. אטנא חומרתא עבורי הגאון פי׳ גהוץ יב״ח.
ליארם. שמותרת טכ״ש ולכבס לספר שמותרת איבול של יום ל׳ י בהחולץ
 ואינו יין שותה ואינו בשר אוכל ואינו ואוכל טיסב אינו יב דמי כלפניו לקברו שעליו זמן וכל יא! לפניו מוטל שמתו מי

 יין וש׳ בשר ואוכל טיסב ובשבת וטכ״הטצ, טת״ות מק״ש ופטור עליו טזטנין ולא מוטן ולא ברכה שום ולא המוציא מברך
 יג דבירושל׳ רשות, לת״ק תיטא ולא כת״ק, והלכה מחייב ור״ג הט׳ מתשמיש חוץ המצות בכל וחייב עליו ומוטנין וטומן ומברך
 ולא אסור, לת״ק ש״מ מותר לשון בר״ג ומדשטעינן לכ״ש, עונה, מצות עולם, חיי ויין, בשר פי׳ לו, התרת שעה חיי אר״ג

 בכתובות מדפריך ראי׳ ואייתו חייב עונה מצות דאיכא היכא ט״ט בת״הט אסור ודאי דבחול אע״ג דאטרי ואיכא יד . . כירוש׳
 בבית אוכל לפניו שטת ומן וכל קולא. חזי לא אכתי ובאבלות לחוד ואבלות לחוד אנינות . . טו משום איליטא קילותא מאי
 אונן ונעשה ומניה ומטי לטול בן לו יש דאם דוקא, לאו מצות טבל ודפטור פניו. מחויר א״א ואם ואוכל, מחיצה עושה או אחר
 לפסח דאתחוי חצות לאחר אנינות, חל לפסח אתחזי דלא חצות קודם שטת כאן אביי דמשני טז ט״י טפ׳ כדטוכח למולו חייב

 קרבנו שלטים אמר דרחטנא פסח יעשה לא לכתחלה א״ח מת שאפי׳ חצות, לאחר ואידי אידי מתרץ דרבא ואע״ג אנינות, חל לא
 האמורות ומכ״הט מת״ות מק״ש פטור מתו שאינו אע״פי המת את המשמר ת״ר יח. אברייתא פליג ולא ין קאתא לר״ש לתרוצי

בת׳
אשכול נחל

 אסור נמי דארוסין מיד שארסה כתב לא ב אחותך. בני פרנסי לכי בב״הק לאחותה ואמר אסחו שמתה כ״ג מ״ק א אבלות.
 דת״ב מולקי׳ וכולם בת״ב אף מתיר דבירוש׳ משוס וכב״י ארוסין מחיר ורמב״ס האיבול, מפני תארס לא אלמנה מ״ג יבמות דאי׳ בז׳

 ש״ח הרמב״ס וכ״כ בארוסין אסור נענו ולא עברו דחענית בספ״ב וקשה לארוס אוסר ר״יו דוקא ב״י ולדברי חדשה. מאבלות קיל
 דרבים ואבלות חדשה אבלות לריעוחא תרתי שס דס״ל ואפשר דבריו? סתס שס הרמב״ס בסעודה, דאיירי ול״ל חמירי, חדשה אבלות

 לרבים, יחיד בין לחלק צריך הי׳ שלא שדחקו בתום׳ ועי״ש מיחיד דרבים ואבלות מישנה חדשה שאני ביבמות אשי ר מדברי לו ויצא
 כהאי וחדשה דרבים באבלות אבל גריעוחא חד אלא דליכא חדש באבלות להחמיר כר״יו קיי״לן דלא אף למימר דבא ניחא ולרמב״ס

 שאמרו ואע״פי דוקא, וחדשים ו • ׳ח ה ס״ג ה כ״ג. דף כראב״ש ד ס״ב. יבמות ג מחמרינן. נמי אנן תענית דספ״ק
 ללבשס אבל דח״ב בשבוע לכבסן שמותר היינו לבשר, שקרובין מפני יפה לגהץ חושש שאין גהוץ מ׳ בהס אין פשתן כלי כ״ט תענית
 שלא הר״אש כ׳ ברגל שתלה ומה פ״ע, שמחות ז ל׳. תוך כלל אסור אין דלכבס ללבוש באסור אלא איירי לא נמי וכאן אסור
 באפר כבוס וי״א ומחליקר, הבגד על אבן מעביר ח אבלות• משוס ניכר אינו רגל וקודם ברגל אלא מגוהצים כלים ללבוש רגילי

 בגהרץ כמו פשוט כבוס ע״י רכתלבן מאוד דק שלהם שפשתן לפי שלהם ככבוס שלנו גהוץ כ״ט תענית מ״ש ערוך וכ׳ נתר או בורית
 משמחות הרי״ף ג׳ ט ושפ״ט. תקנ״ט כנזכר להקל אין לכן שלנו גהוץ וכ״ש יותר מתלבן בז״הז שלנו כבוס אבל בבל, בני* פי׳ שלנו
 ז׳• אחר חותרת והאשה וצ״ל: חובן אין ז׳, לאחר ש׳ בנטילת שאסור כשס וכו׳ ראש שער נין לתספ׳ ל׳ ולגרסתנו: פ״ז,

 רטת3 יא ער״אש. חכבוס הש״ס וקושי׳ לספר ליתא ובגרסתנו עי״ש. ליארס אסורה למה הכי הש״ס פריך מ״ג יבמות י
 לא דבבבלי כרשב״ג, הלכה דאחר כירוש׳ קיי״לן ולא צ״ל יד רשב״ג. בברכו׳ וגרסחנו ה״ה פ״ג מ״ק יג שם. יב כ״ג. וח״ק רפ״ג
 זי״ח ונוהג קוברין ואח״כ נ״מ דבועל חתן של אביו וחת חופה צרכי שהכין מי ד׳ כחובות טו הלוי. כר״י ולא ר״אש, כח״ש נזכר

 לא עדיין זו אבלות לי׳ וקיל באנינות ב״ח דבועל משוס ואי אבליח בשאר שאין שומר צריך לחה ופריך שומר וצריך אבלות ואס״כ
 חותר נחי אונן לשאר ודאי אלא ב״מ, לי׳ דשרי בעיניו קיל ודאי בת״הח אסור אונן שאר ואי קולא? ומאי נקבר שלא אבלות חל

 שלא זמן כל אבלות בשעת שיקל למיחש ליכא אנינות בשעת ב״ח דמהיחר רבנו תרץ וע״ז פ״ג. ברכות בתר״י וכך עונה, למצות
 לזה. קרוב הקושי׳ מפרקין שס וחר״י אנינות, אבלות,^לא חל לא עדיין קולוחא מאי הש"ס פריך ושפיר באבלות, לו שהקילו יראה

 בגח׳ קדס, אנינות אס פ׳ מקריב דלא הא אבל אלו, מצות מקיים אלא מטמא אינו בנו ולחול פסח לשחוט הולך ק׳ זבחים טז
 ח׳ קודם וקשה אנינות. ל״ח לפסח אתחזי דכבר חצית לאחר מיהו באנינות ולא קרבן מביא שלם כשהוא שלחים זבח ,דכ הטעם

 אמן אנינות קדים אי לקחן לאשכול ואף ש״ח כבודו משוס מכ״הח פטור אונן פשיטא וכו׳ מביא סלם כשהוא לטעם ל״ל אנינות דחל
 קבורה לאחר אפי׳ שלם ומ׳ בכ״הח, דחייב בשבת ע״פ אס או עצמו, טמא כשלא קבורה לאחר חייב הוי מה״ט אי פטור? המצוה
 ק׳. מביא אינו אונן אמר וכאן לערב פ׳ אוכל אונן ס״ל דר״ש יזי יום. באותו בקדשי׳ לאכול שאסור כמו מביא אינו בשבת ואפי׳

 אניטת חייל לא פסח זמן דחטי כיון עדיין שחט שלא אף חזינן יטמא לא קרובו שחח ושמע בנו ולמול פסחו לשחוט שהולך הרי שם יח
 פסחים חוס' וכ״כ פסח מביא חצית לאחר לי׳ אי׳ נמי דרבא צ״ת פסחים מוכח וכן יחים. בשאר לטמא חובה דס״ל ר״ע דברייתא אף

 כאביי, דק״פ פ״ו שפסק הרחב״ס ומיושב (136 דף עמ״ש פסח יעשה לא לא״ח אפי׳ לרבא כ״ה סוכה חתום׳ כמשמע )ולא צ׳
 ודיעבד, תחלה בין חצית אחר דתמלק חרבא כן ולמד פסחי, אוכל אלא עצמו מטמא לא עליו ושחטו ח׳ קודם מת נמי שפסק אלא
 לאביי וה״ה לעכב, ע״הכ שנה בעינן דבקדשיס כיון ל״מ, בדיעבד שלם שיהא שלחים ואס חטעס עליו לשחוט אסור דלכחמלה אף

 דיעבד, הא לכתח׳ הא לא״ח ואידי אידי כרבא מתרץ דלא והא חטחא. אינו עליו שחטו אס אנינות חל דודאי אף ח', קדם במת
 פסח שעושה יטמא לח ושמע לשחוט הולך ברייתא שחחוקס כדי אנינות, חל דלא שוחט לכחחלה אפי׳ חצות אמר קמ״ל רבוחא
 אס אף מיהו שפטור, אמרינן לא בנו מילת עליו מל שכבר ח׳ ביום אונן נעשה שאס ראי׳ רבנו חייתי ומזה כר״ש. אפי׳ לכתת׳

האצינות
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 בזרועו וס״ח בראשו ותפילין בב״הק יהלך אל וז״ק. משטר וזה קורא, וזה משמר זה ב׳, היו ואם א הוא במצור. דעוסק בת׳
 אותיות, חרי״ג שהן דברות יו״ד בו שכתוב כ׳ ג בזרועו ס״ת פי׳ ג׳ נחשון ומר עושהו חרף לרש לועג ט׳ עובר עשה ואם ב וקורא

 בתוך ודוקא ה לרש לועג הוי לא א׳ בפ׳ מצוה דלאו כיון אסורא מאי ותו ד קאמרי ממש ס״ת בורועו ם״ת שאמרו דבכ״ט ול״נ
כ״ש וא״ד מותר, דעלמא טילי אבל תורה דברי דוקא לישנא ולחד ו מת של דבריו אלא המת בפני אוטרין אין אסור. אמות ד׳

ח. אמרינן דעלטא טילי אבל ז מת של דבריו אלא המת לפני ד״ת אומרין שאין עבדינן כל״ק הגאון וב׳ אסור. דעלטא טילי
 הרואה כל מותר. גנבים ומפני בזיון, שהוא עליהם וירכב החמור על ויניחם י בדוסקיא יתנם לא ט לט' ממקום עצמות המוליך

מטתן אחר המספר כל לו. ישלם וגמולו דל חונן ה׳ מלוה אומר ע״ה מלוהו ואם ח״ע, לרש לועג משום עובר טלוהו ואינו טת
את חילופיהן וחלופי יב וחלופיהן המטה נושאי יא. העון פעלי את ה׳ יוליכם עקלקלותם והמטים שג׳ בגיהנם נופל ח״ח של

 פ׳ ואלו אלו אבל דאו׳ ובמצות בק״ש חייבין המצ״ב שאין ואת פטורין בהם צורך שהמטה את הט׳, שלאחר ואת המטה שלפני
 מוטל שטת בוטן בהספד העוסקי׳ העם מפסיקין. אין התחילו ואם ק״ש בטול מ׳ יג לק״ש סמוך המת מוציאין אין מתפלה.
 ומצדיק עומד והוא וטתפללין עומדין הם ודומם, יושב ואבל וקורץ יושבין הם לפניהם המת אין וקורין, א׳ א' נשמטים לפניהם

 א' ממני נפרעת ולא חטאתי הרבה יאמר ולא ברחמים, ישראל עטך ופ׳ פרצותי שתגדר יה״ר עלי הבא כל על ה׳ צדיק הדין:
סדום קציני ה׳ ד׳ שמעו להו ואהדר היינו, כסדום כמעט שג׳ לשטן פיו א׳ יפתח דלא מטנו, יפרע לעתיד דמשמע אלף טני

ואמרו
אשכול נחל

 וכיון שטחה אלא למצוה שאין ועוד שלם להיות צריך דנקרנן משוס דלמא מפסת, דפטר והא למול, דחיינ לצדד יש קודם האנינות
 פטרינן לא מה״ט דלמא ש״מ לכבודו מכ״המ פטור דאונן משוס אבל שנטמא כיון מפסח נדחה ממילא קרוניס טומאת עליו שכול

 לפסח, ראוי׳ ולא נטמאו כבר דשס ואל׳ ממישאל ול״ל כרת, אין דשס כ״ה סוכה תוס׳ כמ״ש מחתן דל״ל כרת, בו שיש במצוה לי׳
 מהרש״ל דעת להשוות יש וכך שמ״א סי׳ ועטו״ז האב יברך לא קבורה קודס אלא למול אפשר 'ולא אנינות חל כבר אס נ״ל מ״מ

 דאבל מוכח שס דזבחי׳ מסוגי׳ הנה — עלה. רמי׳ דלא כלל דל״נ הבן, אבי אינו אפי׳ מברך אונן מוהל שכ׳ כיעב״ץ ולא ולמ״א,
 היו במדבר מנודים ישראל דכשהיו ק׳ דמשלח ט״ו נמ״ק אי׳ מנודה אבל ברמב״ס, וכן חובה בין נדבה בין קרבנותיו משלח אינו

 הזבחי׳ שנ׳ הקריבו לא ישראל אבל לוי, שבט ודוקא תמיד קרבן הקריבו לר״ע אמרינן ו׳ בחגיגה הא מ״למ והק׳ ק׳. משלחין
 הקבועים צבור מקרבנות אלא יחיד מקרבן מיירי לא דקרא ונ״ל נזופין? היו ע״ז שעבדו לפי שנה מ׳ במדבר לי הגשתם ומנחה

 דלר״יש הקריבו הבשר אכלו שבעלים שלמים וכן דחובה יחיד קרבנות אבל הקריבו לא שישראל לי, הגשתם לא אלה קאמר וע״ז
 מחוץ ועז וכשב שור ישחט אשר הקרא ח״מ ב״ת דהותר לר״ע ואף כלל אשתר לא דנ״ת הקריבו במדבר שאכלו מה כל י״ז חולין

 ודוחק קרא," האי מוקי במאי המזבח על להקריב להם אסור שהי׳ וא״א רש״י, כמ״ש מיירי בקדשים הביאו לא פא״מ ואל למחנה
 וגו' וע״וכ לח׳ עזים שעיר קחו ת״ל ישראל בני אל נצטוו דבמלואיס ניחא לא דאכתי להקריב, שראוי לוי בשבט מיירי דקרא לומר

 אבל הקריבו, לא אלה לשם, כולם שהם ומוספין כתמיד הקבועים חובה קרבנות צ״ל וע״כ הקריבו, הנשיאים וכן שהקריבו אלמא
 ישראל הקריבו לא הא תמידין להקריב שקלים תרומת שהביאו עמ״ש שתמה תשא כי לרא״ס ראיתי מיהו הקריבו. יחיד קרבנות

 מ׳ במ׳ לי הגשתם הזבחים וכה״א זה פסח אלא עשו שלא מדבר בגנותן א״הפ ב״י ויעשו בהעלותך בספרי כדאי׳ במדבר ק״צ
 משמע ואיפכא לר״א בגמ׳ כן )אינו וגו׳ הזבחים דכת׳ ׳במ קרבה לא עצמה היא רא״א העשויה, תמיד עולת אמרו ועוד שנה,
 צריכין היו ולא משלהם מקריבין ש״ל שבטו במדבר, מקריבים שהיו לר״ע ואף לי׳( מייתי ר״ע קרא והאי הקריבו המשכן משהוקם לרא

 מפורש מקרא הרי במדבר כלל תמיד הקריבו לא שלר״א ע״ד עלה איך בגליון תמה י״ד בעל הג׳ ודודי עכ״ל. ישראל? לשקלי
 וחבריו לר״ע עצומה רא״ס קושי׳ עכ״פ חביתין(. מ׳ על קאי צ״ב שבת רש״י הביאו )לירוש׳ התמיד ומנחת וגו׳ אלעזר ופקודת

 תוס׳ כמ״ש ואילך מרגלים מזמן ועוד עגל מזמן הוא במ׳ נזופין היו ישראל ר״ע דמ״ש נ״ל לכן לתמידין. ש׳ תרומת הוצרכו למאי
 אב עד המשכן שהוקם שמעת י״ל ולפ״ז משה, עם הדבור נתיחד לא במדבר נזופין י׳ שהיו שנה ל״ח חז״ל ואמרו ע״ב יבמות ורש״י

 עד עגל מזמן אבל נזופין היו לא העגל שעשו עד מיצ״מ וכן נזופין, היו לא מועד באוהל משה עם הקב״ה במרגלי׳*שדבר שחטאו
 שכינתו השרה והשם במלואיס ואיל ושור עזי׳ ושעיר וכבש עג׳ הקריבו לכך חטאם להס מחל וכשהוקס נזופין היו המשכן שהוקם
 דר״ע ופלוג׳ מנודין היו שלא תמיד הקריבו ההוא ובזמן ברש״י ועי״ש העם אל ה׳ כבוד וירא א״מ אל מ״וא ויבא כדכ׳ בתוכם

 ב׳ שנה מניסן אבל תמידין ישראל הקריבו לא לכ״ע ואילך ומעגל הקריבו לא ולר״א תמיד הקריבו דלר״ע עגל עד מ״ת מזמן ול״א
 ראשונה בשנה שגס משוס שנה מ׳ לי הגשתס הזבחים מ׳ והא הקרינו. לוי שבט ואילך וממרגליס הקריבו, לכ״ע ממלים זמן עד
 נעשית השם צוה שפיר להכי חדשים. מעט חסר שנה מ׳ הוי ושפיר ואילך מאנ הקרינו לא שני׳ ונשנה ניסן עד מתמוז הקריבו לא

 בשוא״ח שדוחה הבריות כ׳ דגדול י״ח ברכות א בתוכם. שכינתו להשרות כשהוקם הי׳ רצונו כי לתמידיס שקלים תרומת על המשכן
 רמב״ס וכ״ד 57 דף ע׳ קאמר דתרתי אסור, וקורא אסור נס״ת ב עכברים. בו שינקרו מיישינן והכא כ׳, ברכות דאורייתא,

 וצ״ל כ״א, סנהדר׳ עמו, ונכנסת יוצאת במלך דוקא מצוה, מה ידעתי ולא ב״י, כמ״ס מצוה נמי דזה אסור נמי בב״הק ס״ת לישא
 לקרות אסור שעקר מ׳ וחר״י מתוס׳ אבל אסור. אין א׳ בפרשה ולפ״ז לרש, לועג והוי כתבו ועתה וקייס ס״ת לו שיש שמראה

 תפלה ע׳ ערוך ע׳ ג .ב״הק על ס״ת להביא צרה בעת קדמוני׳ מנהג אחרי פ׳ ובזוהר אסור אין בב״הק ס״ת לישא אבל בו

 קדושח שאין אחת בס שייך לא וזה קדושתו ויתחלל שיפל שדואג ויתפלל בזרועו ס'׳ת יאחז לא כ״ג ברכות ד .57 ודף
 ותר״י כתום' ס״ל הגאון ה התורה. על תוס׳ בבעלי כמ״ש ולא שלם בס״ת דמיירי פשיטא בזרועו ותולה מלך גבי כ״א וסנהד׳

 החדר בכל אסור ובלא״ה המת, לכבוד בהספד וד״ת קבורתו מצרכי ז ג׳. ברכות ו בו. שקורא ממה אלא אסור ליכא דבהבאתו
 יוליכוה׳ אותס^לחונן המכריעים יא עור. של גדול מרצוף י י״ס. ברכות ט אוסר. והב״ח ד״א תוך אפי׳ ח נו. שהמת
יט. שם יג יז, שם יב ח׳. עשה שודאי ביוס אחריו תהרהר אל בלילה ע׳ שעבר דת״ם תשונה, שעשו שבחזקה לגיהנס

מ״ק
1



ואבלות. קטן מועד הלכות האשכול, ספר !66
 שיגיעו קודם א׳ פסוק אפי׳ ולגמור להתחיל יכולי׳ אם אבלים, לנחם שורה לעשות ב וחודו קברו לשפתים. כרותה ברית א ואמרו

 את הרואה תנא בק״ש. ח' והחיצונים פטורין, האבל לנחם פנימית בשורה העומדים ג, אח״כ יקראו לאו ואם יתחילו, לשורה
 להתאבל הראוים ה מת של קרוביו אלא במועד טברין ולא כתף חולצין ואין קורעין אין ד. חייבת רואה ושאינה פטורה הפנים

 לבייש שלא בסלים אלא אבל לבית הבראה ם' טוליכין אין ן. זקופות מטות על אלא מברין ואין ו בירושלמי כדאי׳ עליו

 במועד קורעין דאין וההוא י. הרבים את ופוטרין ומנחטין בשורה עומדין אבל ט במועד אבלים ברכת אומרין ואין ח העניים
 וטברין וחולצין קורעין הכל חכם דעל נ׳ יציאת בשעת עליו שעומד דעלטא אינש ולא כשר, אדם ולא יא, חכם לא בדליתיה

 כשר אדם על התאבל ולא בכה שלא קטנים כשהן מתים אדם של בניו דתני׳ במועד קורע נמי כשר אדם ועל ברחבה, במועד
 אתר, ספרת נודי שג׳ גנזיו בבית ומניחן סופרן קב״ה יב כשר אדם על דמעות המוריד וכל כ״ע לו מוחלין עליו המתאבל שכל

 בסאסאה שג׳ טדה, כנגד טדה ימים, מאריך ואינו בחייו, לקברו ראוי יג כשר א׳ בהספד המתעצל וכל בנאדך דמעתי שיטה
 קאי לא ואי יד לקרוע שחייב שנשרף לס״ת דדוטה אינש אשאר אפי׳ לקרוע חייב נ׳ יציאת בשעת קאי ואי תריבנה. בשלחה

עליו שקורע ות״ח הספד. בשעת קורע לא ואי טו, שטועה בשעת וקורע מיני׳ גמר לא אפי׳ שאמרו וחכם במועד. קורע אינו
ולא מחברו גדול שא׳ אע״ג ין ע״ז זה קורעין שבבבל ת״ח טן. כלה במם׳ אפי׳ ואומר בכ״ט הלכה אותו ששואלין כל במועד
בו גס לבו אם כ ותניא וקופות, מטות על יט אלא מברין אין רבנן דאמור הא יח נחשון רב למר תשובה מזה. זה למדו

ובחול כא טובים ימים בשאר או בחש״ט אבל מברין טי בחש״ט אי מתני׳, קאי במאי זקופה, על לאו ואם כפוי׳ מטה על יברהו
 אבל מטות כל דבחול אע״ג קאי, בחול זקופות על אלא טברין אין ומשנה מברין, אין במועד כן, הדבר אין זקופות? ט׳ איכא טי

 ולאחר המטות זוקפין שיסעד ומבקשין האבל שטברין בשעה מנהגם הי׳ ט״ט בביתו, לו שיש המטות כל כופה כב כט״ש כפויות
 אתרטי רבא כג דאי׳ הא וכי כפויה, מטה על עטו מבריא בו גס שלבו דמי בזה, שוין ב״א כל ולאו אותן, כופין מנחטין שיצאו

 כה המשנה נטי דטערבא ולתלטודא כד מרבנן להאי דעתא לית ואמר זקיף ורבא וכפי לאברויי ב״ט אבא לגבי׳ עאל טלתא בי׳
 קאי, במועד זקופות על דטברין נטי סיפא קאי, במועד ש״ט קרובין אלא וכו׳ קורעין אין דרישא כיון ג״ל, ולא ע״כ. קאי בחול

 ובלבד'קרובים כח עלה דאתטר במועד מתני׳ נטי מוקם ובירוש׳ כן, רבא כעם לטה ותו כו . . פסיקא מלתא לאו דלדבריו ותו
 דמך אבון ר׳ וטייתי וקורעין, קרוביו הכל שטת חכם וכדתני׳ במועד כט לקרוע אסורי׳ קרובים שאר כלומר להתאבל, שראוים
 דהויין באינון כקרוביו, הכל שטת חכם דתני׳ הא ואמר הספידו פי׳ יקרא לי׳ עבד מועד בתר חסד, טנא רב לי׳ גמל ולא במועד

ס״ל לא דבחייה טלתא דהא ר״ח שבק ולא אפוריה ס״ת לאתובי׳ סברי דר״ה נפשי׳ נח כי לא. גביה הוינן לא אנן ל גביה

כט״ש
אשכול נחל

 וג״א. ס״א ולרש״י רמב״ס האבל פני רואה ד רמב״ס. ע׳ שמנחמין קודם קורין שהות ובאין ג סס. ברכות ב י״ח. מ״ק א
 קרובין של סרט״ב טל ותימה וש״ט רמב״ס וכ״כ ברחבה במועד עליו מברין הכל חכס סס כדאי׳ ברחבה הבראה כ״ה, מ״ק ה

בו גס סלבו מי מברין ביתו דבחוך מ' ור״אס מראב״ד במועד, המ׳ כפית דאין ן ה״ז. פ״ג מ״ק ו ברחבה. מברין אין
כופה אינו בו גס אין ואס כפויה, מטה על האבל עס אוכל בו גס סלבו מי מנהג הי׳ דבחול במועד זקופות מי על דוקא אבל
 לגבי׳ על מלתא בי׳ אתרע רבא פי״א( סמחות )ע׳ כ״ו סוף מ״ק כדאי׳ המבריא כבוד מסוס יוסב זקופה מטה ע״ג האבל וגס

 יפיס בכלי׳ טסי עדיף במועד דהו״א במועד וחני כ״ז מ״ק בחול, אף מיירי זה ח טר״אש. הוי ובמועד זקיף ורבא וכפי אבא
לסיסב וא״צ שילכו למנחחין אומר י מפורשות. ח׳ בכתובות המנחמין ונגד אבלים כנגד ברכה ט י״ן. כ״כ אבלות מראה שאין

חכס גרסתנו יג ק״ה. שבת יב כ״ה. מ״ק יא המועד. אחר ורחבה משורה עי״כ שנפטרו ראב״ד ול הרחבה, ב׳ ולברך
 עלאדס דאפי׳ קבורה בשטח או מיתה בשעת ומכ״ש כ״ה, מ״ק טו התורה. כל ללמוד יוכל הי׳ עדיין יד דיהושע. מקרא ויליף
 ממסכתות א׳ כלה, מס׳ קי״ד, שבת טן חקמ״ז. ע׳ הדין, מן משונה ומנהגנו שמועה, ביוס אף חכם ועל במועד, כה״ג קורע כשר

 אלול של בכלה לדרוש. שרוצים התלמידים כל בה שעוסקין כלה מס׳ פי׳ וחוס׳ ובערוך כנדה, לבעלה אסורה ב׳ בלא כלה מתחלת קטנית
 שאינו מובהק רבו כעל שקורעין וחוס׳ פרס״י לכך קורעין? כשר אדס על אף פשיטא ל״ג ב״מ ין הוא. קולא אפי׳ א״כ ואדר,

 גדול ח״ח דלמא כ׳ ורמב״ן בשמועה, אף ות״ח וקבורה, מיתה בש׳ בפניו אלא קורע אינו כשר באדם די״ל הכרע, ואין מתאחה.
 דחתאחה י״ל ובי״כ כך ובין אחר, חכם על קורעי׳ היו דמ״מ וקמ״ל בכבודו, חייב שאינו כיון כשר א׳ על ולא הקטן על לקרוע א״צ

 אלא חסר ע״ב כ״ו ובגמ׳ כ״ד, סוף מ״ק במשנה כך יט רבים. בשבושיס חר״ח ברלין קדמוני׳ ג׳ בחשו׳ נדפסת יח וכדקיי״לן.
 על אלא מברין אין כה בו. גס לבו שאין ידע דרבא וצ״ל כד כ״ו. סוף כג כ״ז. כב ר״ח. פורים חנוכה כא סס. כ נשבוש.
 ב״מ אבא על כן כפויה. על מבריא גס שלבו מי אמר דהא זקופות, על אלא מברין אין דקתני׳ הא כו מקומו. לקמן ע׳ זקופות

 הגאון דדעת לומר ואין לכפות(, דאסור הי' במועד לדידן )בשלמא אסורא ומאי בו גס לבו הי׳ דלמא מרבנן, להאי דעתא לית ואמר
 זקופה, על מבריא גס לבו סאין שמי מזקיפתו, למדנו לא זה בחש״מ, הבראה שאין לאוריי וזקף רבא שכעס ומה איירי דבחש״מ נמי
 מיתה בין לפניו שהס ל מ״ב. כ׳ מ״ק למת, קרוב אין אפי׳ ובחול כט ה״ז. פ״ג מ״ק כח בחול. דמיירי אמר הגאון וגס

 שמת חכס כ״ה דתני׳ והא במועד, הספידו לא לפניו הי׳ שלא וכיון לפניו אלא במועד לחכם מספידין דאין הרא״ס וכ״כ לקבורה,
 דוקא הר״אש תרז נמי, במועד דחייב וכיון לקרוע חייב בפניו שלא אפי׳ דר״ס ממעשה ומוכח במועד עליו וקורעין כקרוביו הכל

 וה״מ ח״ח, בפני מועד אין אי׳ כ״ז דמ״ק במועד מנא ר׳ הספידו לא למה קשה ועדיין אסור, בפניו שלא הספד אבל בקריעה
 שמועה ביום וצ״ל ם׳? ביום במועד מספידו רחוקה בשמועה דאף דאבל פי״א הרמב״ס וכ׳ דמי כבפניו שמועה יום ואחרי׳ בפניו,

 אין ובמועד מתני׳ איירי דבחול מירוש׳ ראי׳ דמייתי איפכא כ׳ דהגאון וצ״ב לא שבת• או היום סיף שהי׳ להספידו אפשר הי׳ לא
 אמי דר׳ למתי׳ מן סברין )הבראה( איברייא לאבלים עבדו במועדא דמך כרוספאי רבי מכילחין: סיף לירוש׳ שכונתו וי מברין?

 מן דלא ואשכחו דרבנן דטתיה מן וסברין ור״ח בחנוכה דאברייאו מעשה לזה וקולם לטחיה, חן דלאו ואשכחו בדקו לזה( )שהסכים

לטחון
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 טפוריה לאשנויי סבר פתחים, דרך כבודו שמת חכם אר״ח גגות, דרך לשלשלו סבור טבבא פוריא נפיק הוי לא א, למעלה כמ״ש
 תורה של כנתינתה וכמה? צרכו כל לו כשאין ב, כ׳ ולהכנסת המת להוצאת ת״ת טבטלין ראשונה. במטה כבודו אר״ח לפוריה

 וכ׳ שעורא, לית לאחרים דטתני למאן אבל לאחרים, שנה ולא משנה ותני במקרא דקרי למאן וה״מ ריבוא. בם׳ ג נטילתה כך
 בהוצאתו יו״ד איכא אי כ׳ נטורנאי ורב המת. להוצאת לבטל א״צ כ״צ, מתעסקי׳ לי׳ ואית ושנה קרי דלא למאן אחא ורב בה״ג

 ד בפרקין כדא׳ בקבורתו מתעסקין אחרים אם טד״ת מבטל אין המת עם התעסקות לשאר אבל טבטלין, בהוצאתו ודוקא קרינן, כ״צ
 דטתני למאן הוצאתו, בשעת אלא טד״ת מתבטל ואין שרי, דמתעסקא חבורתא איכא ואי במלאכה, אסורי׳ עיר בני כל בעיר מת

 בשעת מת לכל לבטל צריך אחרת במלאכה עוסק אבל דאטרן, כשעורי ולשאר הוצאתו בשעת ריבוא ם׳ איכא אפי׳ לאחרים
 ר׳ ז בירוש׳ וכן המת, להוצאת ט׳ שאין פשיטא ו ב״המק לבנין אפי׳ טבטלין שאין ותשב״ר ה, חבורתא איכא אפי׳ הוצאתו

 כבר לטבריא, שלחתיך בקסרין קברים אין המבלי לי׳ שלח חסד, הוא גמל לי׳ אמרין אתון בטבריא, יזכי ברי׳ ר״ח שלח אבהו
 ארון ח. קודם מעשה שיעשה מי שם אין אבל שיעשה טי בשיש הדא אמרין דקיסרין ורבנן למעשה, קודם תלמוד וגמרו נמנו

אבלים. וברכת אבלים תנחומי ואוטרי׳ בשורה עליו עוטדין קיים ט שלדו אם טט״לט העובר
 באבל שנוהג כל ונוהג י בסדינו לו צרורין אפי׳ מתאבל אין ולערב כולו היום כל עליהם מתאבל א״וא עצמות המלקט

 וכל עצמות. לקוט בשעת קורעין במיתתו עליו שקורעין כל יא ותני׳ עליו, להתאבל שחייב כל כן קרוביו בשאר ואף
 לעצמו תחנונים אומר אבל אבלים, ברכת וא״א בשורה עליו עוטדין אין אבל ע׳, לקוט בשעת א״ט מיתתו, בשעת מאחה שאינו

 המטה מאחורי פניהם שהחוירו כיון יג שטת חכם יב. קלופים ואוטרי׳ בביתם עליהם טברין אבל עיר, בחצר עליהם טברין ואין
 רוב שנקבצו פי׳ רעות, שמועות ועל ואב״ד, נשיא על יד, תורה שלמדו רבו על א׳יוא, על טתאחין שאין קרעין ואלו שוללין.

רן למעלה כט״ש שנשרף ס״ת ועל טן ומישראל הכנוי בין המיוחד שם בין השם ברכת ועל טו מהם ונהרגו למלחמה צבור'
קורע תחלה ירושלי׳ ראה ואם ירושלים, על ומוסיף יח המקדש על וקורע בחרבנם, המקדש או ירושלים או יהודה ערי והרואה

 שאול על וגו׳ ויקרעם בבגדיו דוד ויחוק מדכ׳ ויליף לצופים, שהגיע עד המקדש על קורע ואין בפ״ע, המקדש ועל בפ״ע, י׳ על
 תורה שלמדו ורבו רעות, שמועות וו ה׳ עם אב״ד, יהונתן נשיא, שאול בחרב, נפלו כי ישראל בית ועל ה׳ עם ועל יהונתן ועל
ברכת יט טתאחין שאין מכאן לעולם שנים ועומדים שקרועים מלמד קרעים לשנים ויקרעם בבגדיו ויחזק וגו׳ מצעק ואלישע דב׳

חייבין אין והעדים קורע, שומע מפי והשומע השומע ואחד כ בגדים קרועי חוקי' אל וגו' חלקיהו בן אליקים ויבא דב׳ השם
 בחרבנן יהוד׳ ערי הרואה .בגדים קרועי וגו׳ משכם האנשים ויבאו כא דכ׳ יהוד׳ ערי ועל הגדוף, ששמעו בשעה קרעו שכבר לקרוע
 אשר ותפארתנו קדשנו בית ב״המק: וקורע, שמטה ירושלי׳ היתה מדבר ציון ירושלים: וקורע, מדבר היו קדשך ערי כב אומר

 חייב אינו יום ל׳ בתוך לירושלים ובא הולך הי׳ כג בירוש׳ וקורע. חרבה היה מחמדנו וכל אש לשרפת היו אבותינו הללוך
 מוסיף טובות מדות בו יש אם פי׳ העקר, על טוסיפין אבל בתחלה, טוסיפין אין כד תני׳ צריך. ל׳ לאחר אחר, קרע לקרוע

 רשאי כד שוכרנו הקרעים כל כו. אחריהם והעונים הספרנים מן ונפרעין שבח, לספר אסור בו, אין אבל כה בהספד עליו קצת
 אסור שהמוכר וכשם יצא, אחוי מתוך יצא, לא השלל מתוך הקורע לאחותן. לא אבל סולם כמין לעשותם ללקטן לטללן לשוללן

לאחות
אשכול נחל

 אותס שהבריאו דמיירי דאפשר לדמות יש מיהו ונראות. מוזרות הר״אש שדחאן ואע״סי האי מארץ למ כ׳ אלו וראיו' דעחון,
 תורתו דכשמת ג כ״ט. מגלה ב כ״ה. מ״ק וע׳ ,43 דף א ורבנן. דר״א מדעתון לא אמר ובהא כפויות במטות המול כסדר

 שמתעסק ר״א שמע דלמא וא״ת ח ה״ז. פ״ג פסמי׳ ז קי״ט. שבת ו י״ז. כחובות בתום׳ כ״מ ה כ״ז. ד בטלה.
 בירוש׳ ומצאתי מנ״ל? וקשי' ללוותם, מסד גמל פרש שס״א והטור הוצאתו, בשעת חשב״ר מבטלין שאין ראי׳ מאי ואכתי בקבורתם

 אבהו דר׳ הא מייתי ואמ״ב לח', קודם התלמוד ואמר בתלמידים עיניו נתן הכלה ואת המת את כשרואה יהוד׳ ר׳ ה״ז: פ״ק חגיגה
 אבוה בא״א: אבל מירוש׳ ראי׳ נמי מייתי ובר״אש איירי, בכך נמי אבהו ר׳ א״כ הוצאתו, בשעת היינו המת את רואה ולשון וכוי

 קודם מ׳ שיעשה מי שם אין אס דאמרי דקיסרין דרבנן ויתכן מקומו. ול״י וכו׳ מסד דגמל שמע ללמוד, לנציבין ברי׳ שדר דשמואל
 פי״ב. שממות יא מ׳. מ״ק י עצמותיו. נפרדו שלא קייס הגוף כ״ה מ״ק ט נטורנאי. כרב ללוותו יו״ד אין באס היינו

 עש״ע מובהק רבו אינו אפי׳ מ׳ יד כ״ו. כ״ה מ״ק יג לקב״ה. וי״א למת י״א קלוסין דברי אומרין ה״ה פ״ק מ״ק ירוש׳ יב
 וזו הוי, מומר דישראל מרבשקה לקמן דילפינן ס', סנהד׳ טז ר״יו. כמ״ש מעוט אפי׳ מ׳ טו .57 ח״א רבנו מ״ש ע׳ אבל ש״מ,
 ולא בקרון שהי׳ כגון חמלה מקדם ראה אס יח .58 רן קורע. מנכרי ששמע אף המיומד בשס ס״ל ש״ס אבל הרמב״ס סטת

 ועד ביד היינו א״וא על לקרע הושוו האלו הקרעי׳ כל לרמב״ס ירושלי', על כ״ש ומוסיף טפס קורע מקדש שראה עד ראשו הוציא
 קריעת. קריעה אתי׳ ס׳ וסנהד׳ ר״אש ע׳ מתאמין שאין הסכרי׳ קרעים שאר ילפינן ומזה שוללן אבל יט מולק. וראב״ד לבו שיגלה

 מנמה להביא ובאו מרבה יהודה ערי היו שכבר בגדים קרועי באו גדלי׳ והריגת המרנן אמר מ״א, ירמי׳ כא השם. גדף רבשקה כ
 המקדש. על ק׳ מזה באמת יליף ה״ז ובירוש׳ המקדש? על קרעו דלמא וי״ל הבית, שנמרב ידעו ולא מרבן קדם ממקומן שנסעו לה׳

 מק״ו. בירוש׳ יליף ומקדש וירושלי׳ קרעו, כך שעל ש״מ יהוד׳, מערי שהיא למצפה כשבאו בגדיס קרועי שהיו מקרא דמשמע ונ׳
 בזמננו( ל״ס וזה מדשה שמועה דצ״ל שומע דין הפוסקי׳ הביאו )לא ירושלים שמרבה השומע אמד שם בירוש׳ אי׳ הא קשה מיהו

 ס״ל ואולי ב״המק? מ׳ במצפה ששמעו קרעו דלמא א״כ כ״ו בבבלי וכן קורע הצופי׳ מן והרואה לקרוע חייב במרבנו הרואה וא׳
 שנשאר חשבו אבל המרבן, על קרעו כבר וב״ם וגלות, הבית מחרבן ז׳ בחדש משכם הבאים אלה שמעו שלא שא״א כרד״ק הס״ס
 ס״ד. ישעי׳ הפסוקי׳ וכל כ״ו מ״ק כב וקרעו. יהודה ערי מ׳ ראו למצפה וכשבאו נחרבו לא יהוד׳ ערי וגס להקריב מקום

 או הוצאה יותר הצריכה אס מניחה הי׳ לא שעור באיזה מצוה שעשה מי טו״ז כ׳ כה פ״ג. שחמות כד ה״ב. פ״ט ברכות כג
תפירה שולל, כ״ו, כ״ב מ״ק כז ר״אש. עון למזכרת לו הוא קייס שלא מה הזכירו שאס ס״ב ברכות כו שקר. כאן ואין טרמא

 רחבה 0
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 ב אביר טת לו ואמרו לגלח ישב א. כ״ש ומוסיף טפח קריעה תחלת תחלה. ללוקח להודיע צריך לכך אסור, הלוקח כך לאחות

 שהי׳ לו נודע אם ודוקא קריעה, ידי יצא בנו שהי׳ ונמצא ג וקרע אביך מת לו אמרו המתגלח. וא׳ המגלח א׳ משלים זה הרי
 א. ומגרש ומקדש, אתה, אלי שאומר ע״ז ועובד מטגדף, חוץ דמי כדבור תכ״ד דבכ״הת לא, אח״כ אבל לקריעה ד דבור כדי תוך בנו

 ו רבנן שאילו כ״ד. לאחר לו דנודע אע״ג יצא בנו שהי׳ נמצא ואח״כ וקרע, הוא שאביו וכסבור סתם מת לו מת לו אמרו אבל
 אחתיה מרים אלא שכיבא שרה דלאו שמע לסוף ז״י, אבלות ונקט אחתיה שרה דשכיבא ושמע אחוותא ב׳ לי׳ דהויין גברא על

 מוז לו דאטרו דלעיל להאי דטי׳ מלתא הא שמע? דבשקרא דעביד בטאי נפק ולא מרישא אבלות לטנקט מחייב טי אחרינייתא
 ח וקרע אביך מת לו אטרו תכ״ד. מת אא״כ ק/ יצא^ידי לא מת ואח״ב וקרע ז . . חולה וכן בנו, שהי׳ נודע ואח״כ וקרע אביך

 אין תחתון מתאחה עליון והוסיף! אביו מת וקרע, בנו מת מתאחה, אינו הראשון מתאחה התחתון שהוא כל והוסיף בנו מת
 טוסיפין שאין לפי אחד קרע א״וא על י א׳ קרע כולן על ריב״ב לכולן, א׳ קרע כאחת ושמע ואחיו ואמו אביו טת .ט מתאחה

 לטבורו הגיע טבורו! עד להוסיף, דשרי במקום ומוסיף קורע היכן ועד הלכה. וכן יא בתוספת שאינן לפי ואמו אביו של קרע על
 יג, למעלה הופכו מלמטה למטה, הופכו מלמעלה נתמלא לאחריו, מחזירו מלפניו קרעים נתמלא יב. וקורע אצבעות ג׳ מרחיק
 היוצא טו. ו' לאחר דוקא הקרע על מוסיף דאמרן והא יה מלמטה פורם שכ״ג אלא יצא לא הצדדי׳ מן או למטה והקורע

 שהוא אבא ואבקר ואלך חלוקך השאילני לחברו האומר טז. והמתים החיים גוול זה הרי המתים לפני לכן מקודם קרוע בבגד
 לא הוא שחולה הודיעו לא ואם קרעו, דמי לו ונותן חלוקו לו מחזיר לביתו וכשבא יז ומאחה קורעו מת, ומצאו והלך חולה

 טתרצא יצא, קריעה ידי ואעפ״ב חייב בשבת מתו על הקורע יט בהאורג דאי׳ ואע״ג יח בגזלה דהו״ל בקריעתו יצא ולא בו, יגע
 כב מת לו שטת חולה כא. עברה עבר הוא בקריעה הכא ברם עברה גופה תמן בפסח י״ח אי״ב גזולה מצה כ בירוש׳ לה
 שאינו' אף כג נפש עגמת מפני לקטן מקרעין מפניו. הנשים ומשתקין לפניו מקרעין ואין דעתו תטרף שמא לו מודיעין אין

פוקקין ואין לחייו קושרין אין כה לכ״ד הוא[כחי הרי הגוסס — כד. תשחית בל משום בי׳ לי׳ לתקון שהוא כל בדבר, מחויב

נקביו

אשכול נחל

 במחט, ותומכו הקרע כל אוחז לוקט חכירות, ׳3 שם וחיפר ספר כריכח כעין וכורכן אצבעותיו בין הקרע אוחז מולל, רחבה,
 ועל קרע. נכר שאין יפה תפירה אחוי, מתאחין, שאין בקרעי׳ רשאי וזה לח/ תפירה בין הרבה מניח הסולס כמעלת סולס,
 על מוסיף אחא מת לו מת כ״ו מ״ק א מאחה. ל׳ ואחר ז׳ לאחר שולל קרובי׳ ובשאר לעולם אסור דאחוי ל׳ לאחר שולל א״וא
 דשבוטות פ״ב רמב״ס רבי עליך 7שלו לרב תלמיד שאלת כדי ד פ״ז. נדרים ג ה״ה. דשבת פ״ק ירום׳ ב כ״ש. ראשון קרע

 ל״ן. גמורה בהסכמה דלא איתן עושה אדם דאין חכ״ד לחזור יכול לא הדברי׳ באלו שם, נדרי׳ ה ע״ג. ב״ק ו/ מכות עמ״לח,
 בשם לן הובא מליח סי׳ בד״ת ר מע״הק. פ״טו עח״לח דמי כדבור לאו חכ״׳ד ומקדיש ממיר הוסיף מ״ג פ״ה תמורה בפ״מ ורמב״ס

 לאחר השני* שמא לו לנודט חיילי ט כ״ו. מ״ק ח תקכ״א. חדשות רדל׳ז ע׳ שמת לו ודומה ונחטלף חולה לו שיש חי וכן צ״ל ז רבנו.
 קורע אלא להוסיף יכול לא ז׳ לאחר אפי׳ אביו דעל כריב״ב הלכה לקמן כ׳ האשכול גס כדלקמן. אחר קרע צריך ז׳ תוך אבל י״א, ז׳

 דלישנא וצ״ל כ״ש. מוסיף אז בנו שמת נודע ז׳ ואמר אמו או אביו בחת אלא אינו זה דין א״כ בתוספת, לא״וא כביד שאין חדש קרע
 אוסיף ואס אחלה ואחו אביו טל שיקאע בדין כאחד שמועה שבא כיון פי׳ יא כאחת. שמע אם י אמ״כ. אמ״ש וסמיך נקט דברייתא

 כבודו אין ז׳ לאחר א״וא על ומוסיף אמר מת על חמלה קורע אס וכן א״וא, על והולך מחממס אלא אמר חת מ׳ שעושה ניכר אינו
 יכול ז׳ שלאחר וקרע אביו מא אם דנרייתא דרישא ברישא ריב״ב תודה אבל כאחד, לו שבאה בשמועה הבכורה משפט דלא״וא בכך

 אמר להוסיף יכול לא בנו על >ןרע אס דרישא אסיפא פליג אבל אביו, על מקרע ז' כל הרואים ידעו שהרי אמר, מת על כ״ש להוסיף
 בכ״ח וח״ש קיי״לן. והכי ורמב׳ין לחב״ס פסק לפי כנ״ל בתוספת שאינם לפי בגח׳ ר״נ שאמר וזה בתוספת כבודם שאין א״וא על ;׳

 בית בצידי למעלה וקורע מוזר יב א׳. בקרע די כאחד א״וא על שמע הפ׳ ולכל ט״ס. דרישא ארישא פליג ליב״ב ובבא״הג
 גופו על הוא שאס למעלה, שיהא שלובשו היינו למטה הופכו ומ״ש נוסח, בשום מצאתי לא יג ראשון. מקרע ג״א ומרחיק הצואר
 עגמת מ׳ אלא יפרוס לא בגדיו נאחר שהרי קריעה ממצות ולאו י״ב הוריות כרב חלוקו בשפת יד כדחסייס. יצא לא למטה
 פ״ז דרמב״ס דוקא, לאו וזה באבלות, חייב כ״ג אין באמת שמסיים אלא הר״ן וכ״כ י״ב הדיוט שאין תפלות של קרע והוי נפש,
הוא ה״ג דסנהד׳ פ״ב וירוש׳ אותו, וחברין לנחמו באין העם י״ח וסנהדרין ופרע חקריעה מוץ א׳ דברי בכל חייב שכ״ג כ׳ דאבל
חשבו החיים קרע שלא־ מלבד ט! כ״ו. מ״ק טו הח/ בכפי' חייב שכ״ג הח׳, כפית מ׳ בו אין ספסל הדא מן ספסל על מיסב
שבח יט ש״ך. וכ״כ יח בקרע. לעמוד לא אבל לבייש שלא כדי לקרוע רשות לו נחן אלא לו הקנהו לא יז דעתם. וגונב שקרע
כאן אבל לקיים יכול לא גוזל אינו ואס בגד גוזל הקריעה שע״י טברה היא המצוה גוף בגזל כא ה״ג. פי״ג שס כ ק״ה.

 יי״ת. ואוכלה בשבת לר״הל מר״הי מצה הוציא בירוש׳ ומסיים במול קרט אי טברה אין הקריטה אבל בשבח שקלט ט' טושה הוא
 מתאבל אינו' ח״ח אבל פרישה, כדינו, קולעין הגיט אבל לח׳, הגיט ובשלא די, ובכ״ש י״ד דף רש״י הרואים שיבכו כג .כ״ו מ״ק כב
 ט״י הבאות שמצות הטעם ואולי בקטן• שייך ולא ולתשובה בחטשיו לפשפש דאבלות הטעם ב״ה וכ׳ בנק״הכ ם״מ וסי׳ שצ״ו ט׳

 אינה לחנוך בהגיט אפי׳ נמי וקריטה חיוב/ זמן קדם חנכו לא ואבלות כקריטה כלל יבואו שלא ואפשר לזמן מזמן נקבטו ולא מקרה
 פ״ח, באבל־ כ״ח הביאו רמב״ן וכ״כ ק״ה שבח כד שלה״לח. לקטן קורטין אין קרובה בש׳ מ״ב וט׳ לרואים נפש טגחת מ׳ אלא

דמלכים פ״ו רמב״ס למ״ש וניחא בק״וט, לאו טוקל דלבנן קליטה והקשו דב״ח, לל״ת דדחי׳ קליטה מציח כ ש״ח סי׳ כנ״הג
 החת לכבוד דקליטה לק״ח ומ״ח דאו׳ ב״ת איכא לתקון דלאו מידי בכל מ׳ י״א ט״ז וחחוס׳ באילן, אלא ב״ח אין מ״הת
 סנהדלין ע׳ אלס חכנז ט״י בגוסס אפי׳ בא״הט קכ״א ע״ס ומתנה גט ליחן וכן פ״א, שממות כה שס. שבח כדאי׳ מקלי מקוץ
ולא ג״י גוסס ראוהו אס חטידין אין ודאי אבל טליו, מתאבל ג״י היוס גוסס קרובך ראינו אחרו של״ט וערמ״א ח״ד ונדה ט״ה

כב״ש
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 ואץ סכין ואין וגו׳ הכסף חבל ירתק לא אשר עד שג׳ שיטות שעה ער א טבורו על מיקר וכלי מתכות כלי טניחין ואין נקביו
 קורעין ואין דמים שופך בו והנוגע ב עיניו טאמצין ואין שימות עד יסריח שלא מלח ועל חול על אותו טטילין ואין אותו טדיחין

 ונמצא שחוק לידי יביאנו שמא חיקו בתוך תינוק יניח לא אבל שיטות. עד בבית ארון מכניסין ואין מספידין ואין חולצין ואין
 בהן שיש הדרך צרכי יקנה כלומר עטהם, יגלגל לאו ואם ימעט בעסק למעט יוכל אם ג לט׳ ממקום ההולך אבל הבריות. על טתגנה

 שתחשך עד עליהם יושב אינו ואעפי״כ ד ולמעלה המנחה מן בע״ש המטות וזוקפין הגולל, משיסתום המטות כופין נפש. חיי צרכי
 מהם א׳ ומת אחים ה׳ אפי׳ כופה, ביתו בתוך המטות כל אלא לבד מטתו ולא וכופה, חוור א׳ יום אלא נשאר לא אפי׳ ולטצ״ש

 קיים שלא י״ח ל״י קרקע ע״ג אפי׳ ערבה ע״ג כסא ע״ג ישן הי׳ לכפותה. א״צ לכלים מיוחדת מטה ה. מטותיהם כופים כולם
 בבית טביאין אבל אבל, בבית מוגמר טביאין ואין וכוסות, קערות אבל בבית וטרביצין טכבדין .וקופה הט׳ הניח אם המטה כפית

 הכל פני מכסין לבנה. להם שאין עניים של כבודן מפני בלבנה ולא צבועה בזכוכית אלא האבל משקין אין ו. שם שהמת
 להם שאין ש״ע כבודן מפני סולם, כעין מטה בכליבה, המתים כל טוציאין טשחירין. פניהם בצורת שבשנת עניים של כבודן מפני

 קלות ונהג ר״ג שבא עד ובורחין, אותן וטניחין יקרים תכריכין הוצאת ט׳ טטיתתו לקרוביו קשה מת של יציאתו בראשונה ן דרגש
 ט בל״ת עובר הטת המלין א׳. בווו אטה שמוכרין פי׳ זוזא בת ח בצדרא אפי׳ והאידנא פשתן, בכלי להוציאו וצוה בעצמו

 מזרקין היו עובר. אין וכי״ב ותכריכין ארון לו להביא לכבודו הלינו בל״ת, שעובר למלין מכאן תקברנו טת״ל תקברנו, קרב כי שג׳
 דמחלפי אסורין נגעו אבל עטו, הנקברת במטה נגעו כשלא בד״א אבדה, כהשבת דהוי להציל אחרים על מצוד. המטה על כלים

 המרבה שכל חובלן, יהא שלא האדם טלטדין אבל המתים גוזל לארונו שהגיעו הכלים יא המציל כל י. שא״בה מת בתכריכי
 עטו באה המת עם היורדת וכסות שבגופו, הרמה על שמוסיף רמה, וטרבין עליו, רפש שמרבין וטגוולו בב״ת, עובר המת על כלים
 המטה טניחין אין יג. טחטה ק״ו בלבושיהם שיעטרו צדיקים עתידים יב לבוש כמו יתיצבו חותם כחומר תתהפך שג׳ לע״ל

 בר״ח כף, אל כף יספקו לא מטפחות, ולא כאחת עונות במועד נשים הכבוד. מפגי לעולם נשים של ולא יד במועד ברחוב
 טענות לא ובזה בזה המת נקבר אחריה, עונות וכולן אמרת אחת קנה איזה מקוננות, לא ובזה בזה ומטפחות, מענות ופורים חנוכה

 לבד ראשון ביום אלא עושין ואין טז הקרובים אלא עושין ואין טו, למת ומושבות מעמדות מז׳ פוחתין אין מטפחות. ולא
 כל לביתו. האבל ולהלוות שורה לעשות האידנא ונהגו יו מיו״ד בציר ולא שנהגו במקום אלא עושין ואין לב״הק סמוך ודוקא

 בשורה עליו עוטדין ואין נשים, וב׳ א׳ באיש לא אבל אנשים וב׳ א' באשה ונקבר מטה וא״צ בחיק יוצא תינוק יח יום ל׳
 דגם הגאון וכ׳ אבלים, ברכת ואוטרי׳ בשורה עליו עומדין כ בדלוסקטא יוצא לט״ד בן יט. אבלים ותנחוטי ברכת לא ואא״ע
 כל במטה, יוצא כא יב״ח בן להספד. דומה זה דבר ואין עליו, שעומדין משורה פחות זה דאין וקדיש הדין צדוק עליו אוטרין
 עשירים בני כב ה׳ בן טספידין עניים בני בו. מתעסקין רבים לרבים הנכר וכל עליו, טצטערין פי׳ מצהיבים רבים בט׳ היוצא

 אין כד בראשו שנענע כיון אבל דמי. כבפניו שטועה ויום בפניו וה״ט ופורים חנוכה וכ״ש כג ח״ח בפני מועד אין — .וי״ו בן
 באבלותך שב דטשמע שב, לו יאמר לא עוטדין ואם וחולה, מאבל חוץ נשיא, בפני לעמוד חייבין הכל אצלו. לישב רשאין הטנחטין
 טברין ואין משלו ראשונה סעודה לאכול אסור אבל במקומו. ויושבין ב״א יו״ד באין כה מנחמין לו שאין מת ובחלייך.

 להספד ז׳ לבכי ג׳ כיצד מדי, יותר תבכו אל למת, תבכו אל שג׳ בוכה הוא אחר מת על מדי יותר המת על המתקשה כו. בש׳
ל׳

אשכול נחל
 כרס על וחניסין ומחכות מיקר כלי מביאים קנ״א שבת ע׳ א ועק״נ. ס״ב פ״ג בכורות הר״אש וכ״כ צ״ד ס״ק י״ז א״הע כב״ש
ותשבר השר׳ סוט זה הכסף סבל ירחק לא אשר עד וכו׳ כן אמר שלמה ואף הרוס בהן יכנס שלא נקביו ופוקק תפוס שלא החת

)וכ׳ סיתחין ב אלו. דברי׳ עושין ויתבזה קבורה קודס כן יהא שלא וכדי נבקעת. שהכרם למדנו וכו׳ הכרס זה מבוע על כד
ה״ז י״הנ עם החעצס שם שבת כד׳ מיתתו שמקרב לעשות אסיר ובגוסס עיניך, על ידו ישית ויוסף כד׳ למת( כן לעשות שצריך בה״ג
אע״פי ה קטנה. כ׳ והר״ן קטנה או גדולה מנסה אס מסופקי׳ חוס׳ ד עחוס׳. בדרך אבלות ואירעו כ״ז מ״ק ג דמים. שופך

 סנהד׳ ט קנבוס. פי׳ צרדא ג׳ ורש״י ערוך, ג׳ ח גאה. מטה ז הסרסון. להסיר ו המת. בבית ולא בבחיהס שוכבים שכולם
 סטה מה קי״א כתובות יג עליו. כלים ירבה לא לכן יב פ״ט. שמסות יא עמו. שיקברו ע״ד כשזרקן אלא אסור ואין י ח״ס.

 ותקבר מ׳ שם וחמת דכ׳ בסול אפי׳ נשים של וצא ההספד, שמרגלת כ״ז. מ״ק יד וכו׳. לבושים בכמה יוצאות ערומה שנקברח
 ק׳, ב״ב טו אנשים. לפני בתכריכיה מונסת שסברותיה בושות נשים שאר פ׳ ור״ן זיבה ששופעת פרש״י קבורה למיתה סמוך שם

 מעט עומדין בחשו׳ ולעורר אדם וסוף צער להרבות רשב״ס כמ״ש הקברות מבית בשובם כן ועשו שבקהלח והבלים הבל זי״ן כנגד
 קרובי טז .השמשות בין עש״ק סזרו אס כן, עשו נחי בשבת וח׳ וענמק״י, יקרים שבו ואמר מעט ישבו ואס״כ יקרים עמדו ואחר
 כתובות מפרשו׳ יט פ׳. קדושין נשים ב׳ עם אפי׳ מחיסד איש אין כ״ד, ח״ק יח כ״ג. מגלה יו להתאבל. צריכין שאין המת

 ועתוס׳. כן הדין עליו, ומתאבל שמתאונן סדשיו שכלו לן קיס אי אף רמב״ן וכ׳ בביתו. ז״י כל היינו אבלים חנסוחי ובכלל ס׳,
 לענין ודאי ביב״ס, די אי שנה נתעברה אס לספק ים כא עמו. ונקבר כבוד דרך אדס בני ב׳ בזרועות שנטל ארון כעין כלי כ

 דבר אבל ינ״ס, רשעיס מ׳ דעדיות בספ״ב וכן יב״ס אלא שנה סכמי׳ הזכירו שלס כיון שצ״א ס׳ והובא אש“הר כח״ש די אבלות
 ובירושל׳ לו נתעברה שנה נתעברה ק״ב דב״מ מהא נ״ה סי׳ א״ס נב״י הובא מרדכי כמ״ש חמימה שנה בעינן האדם בגדלות התלוי

 כ׳ ואעפי״כ ינ״ס ופר בש״ס חוזכר נ״ז בסי׳ טרפות ולענין סוזרין. בחולים לעבר ב״ד נמלך א׳ ויוס ג״ש בת ה״ב דכחובוח פ״א
 ואין ה״נ. וא״כ וי״ס, צינה יחי עברו נ״ז סולין כראי׳ תלי׳ וסורף קיץ נעבר וגדלות בטבע שתלי׳ דמה יג״ס העבור בשנת כ״ופ

 איבריו שמצריך מה אלא את״ק, פליג ולא שנה, בן נקט בברייתא ור״ע נקט, ל׳ בן רישא אגב במטה, יוצא יב״ס בן מדנקט לדייק
 לא. שני ניו״ט אבל והספד, וקינה וטפוס ענוי בו ויש כ״ז ח״ק כג בבנים. אלא שחסה להם שאין כב וי״ד. עמהרש״א שתים כנן

כיון בשבת קרובה ש׳ אפי׳ שר״ל נ׳ ויותר רסוקה שמועה על כונתו אוצי כו קנ״ב. שנת כה לנסחחן. עוד שא״צ שמראה כד
שאין 32 ח״כ
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 ולא דשכבא יקרא והספד יותר. לרחם וא״צ הוא ידי מעשה ממני, יותר עליו טרחטין אתם קב״ה אמר ואילך מכאן ולתספורת, ילגהוץ ל׳

 המחותך — ספדנים. שכר מיורשים ולאפוקי להספיד צריך לאו ואי להספיד, ל״צ גברא להאי תספדו לא אטד ואי א, דחיי יקרא
 דבר, לכל עמו מתעסקין אין לדעת עצמו המאבד ג דבר לכל עמהם מתעסקין אין ב מת ט׳ ובן חי ח׳ ובן והנפלים והטסורם

 אם ע״ל מאבד נקרא ואינו ה. בו טתעסקין רבים לחיים כבוד שהוא וכל ד עליו טתאבלין ואין מספידין ואין חולצים אין קורעין אין
 וה וכי״ב באילן ותלוי חנוק אותו ראו אבל ונפל, שהלך וראו הגג לראש עולה הרני אמר אם אלא ומת, ונפל הגג לראש עלה

 בשלו׳ ושואלי׳ באין וקרוביהם אחיהן עטהם, טתעסקין אין ב״ד הרוגי ב״ד. טמנו מונעין ואין לדעת עצמו אבד שלא בחוקת

 עטהם מתעסקין אין ו צבור מדרכי הפורשים .הדם על ל״ת שני עליהם טברין ואין עליהם בלבבם שאין כלומר והעדים, הדיינים
 הכהן אין עליו מתאבל שאין כל אשנא. ה׳ משנאיך כד׳ שנאבדו ושטחים ואוכלים לבנים לובשין וקרוביהם שאחיהם לכ״ד,
 כ״ד מהם מונעין אין נכרים מלכות הרוגי ז. צבור מדרכי שפרשו בזמן ולא עמך ט׳ שעושה בוטן בעמיו שג׳ לו מטמא

 לשאול משנתיאשו עליהם אבלות ימי טונין מאימתי ט אותן מספידים ישראל מלכות הרוגי הם ואם ח, אותן טספידין שאין אלא
 איברים מצאוהו לבקשו, טשנתיאשו אבלות ומונין יא, ב״ד מטנו טונעין אין חיה אכלתו או בנהר שטבע מי י. לגנוב לא אבל

 בעיר צלובים א״וא בעיר, צלובה אשתו צלוב, שבעלה מי רובו. הן וגולגלת והשדרה ורובו ראשו שימצאו עד מונין אין איברים
 בהלכות מותר. כולו הבשר ומשיכלה אחר בצד אלא ישרה לא שם ואף יב כאנטוכיא גדולה היתה אא״כ בתוכו ישרה לא

 שיפתח עד לדבר רשאין יד הטנחטין אין לארץ. אתו וישבו שג׳ קרקע ע״ג אלא לישב רשאין הטנחטין אין א״ר יג: גרס
 לחתן מנין טו, בראש אשב דרכם אבחר שג׳ בראש טיסב אבל פיהו. את איוב פתח ואח״ב דבר אליו דובר ואין שג׳ האבל
 צריכין ג׳ טז. ראש יהא שבקדושה דבר לכל טוקדשתו ילפינן וכהן חתן, אף בראש כהן טה פאר, יכהן כחתן שג׳ בראש שמסב
 אלא בשלר לך לו יאטר אל יח מחברו הנפטר .בלילה ות״ח אבל אף וי״א חיה אף תנא בטתניתא וכלה, חתן חולה יז שטור

 בשלו׳ לך אומר המת טן הנפטר אבל נתלה, בשלו׳ לך לאבשלום אמר דוד והצליח לשלו׳ לך לטשה אמר יתרו שהרי לשלו׳ לך
בציון. א׳ אל יראה טחא״ח ילכו שג׳ שכינה פני ומקבל זוכה לב״הטד טב״הכג היוצא בל לוי א״ר בשלו׳. א״א תבא ואתה שג׳

כהנים. טומאת הלכות
 ולא ובא״י, בב״המק רחמנא תלינהו דלא נהגא, כחגים לגבי מת טומאת האידנא, נהגו לא טומאות דכטה אע״ג ^0

 ת״ל חללים יכול שמטטאות, אהרן בנות ממעט אהרן, בני הכהני׳ אל אמור יט תני׳ מצוה. מתי לו׳ אלא מטטי
 כב הי׳ עינים גבה אבא א״ל את, כהן בן לאו א״ל בב״הק, קאי דהוי גברא להאי חזייה כא רבי כ. חללים ולא הבחנים

 . . כג טום מבעל דעדיף כיון ליטמא אסור אכתי מדרבנן נימא דלא עובדא האי הביא הגר״יצ וחללו. בגרושה עיניו נתן
קאי מת טומאת למקום כה להו דטעייל מאן נינהו, טצוה בני דלאו אע״ג הקטנים, על גדולים להזהיר כד ואמרת אטור תני׳

באסורא
אשכול נחל

 עד פ״א בשמחות הס שמביא הלכות כל ב מ״ז. סנהד׳ א .166 ,153 דף לעיל כ׳ הבראה ודין במרדכי כנזכר אבלות שאין
 חיינין אבל ד ר״ן. ולנחם להספידו ג ומת. הפך שהוציאו מסורס הבטן, מן מהותך יצא מהותך, ס״ג. מ״ו, סנהדרין פ״ג,

 עליו שעומדין נזכר בש״ע ה לרחוקים. אלא א״ק נאמר ולא והולצין, קורעין הקרובים ולרמב״ן רשב״א. תכריכים לו וליחן לקברו
 צבור אין צבור מסות לישא רצו לא פי׳ ור״ן רמב״ס, מצות עול פרקו ו להייס. כבוד שהוא כל אבלים ברכת ואומרין בשורה

 כהן טומאת דלרמב״ס כיון ידעינן מסברא כ״ח כ׳ ז ותכריכין. קבורה צריכין ודאי אבל בלויה בהם להתעסק ממלאכתם מתבטל
 משיחיאשו י שמ״ה. ופרישה עב״י עברות בעלי שאינם במלכות שמרדו ט י״א. סנהד׳ הסכנה מפני ח שיתאבל. כדי לקרוביו

 הזה האיש שאומרין יב והספד. ואבלות קבורה לענין יא שכיה. לא זה לגנבו, שמקווין אע״ג לקבורה להם שיחן ממלך לבקש
 הבשר אכול לאחר וכן שניהס, מכירין אין אהר, בצד והצלוב א׳ בצד דר והוא גדולה עיר אבל המת, בזיון ומזכיר הצלוב של קרובו
 .47 ח״א ע׳ טז ברש״י. כ״ה כ״ט איוב טו כ״ה. מ״ק יד שלנו. גמ׳ בנוסה שאין 153 דף לעיל כ׳ הרי״ף בהל׳ יג נשכה.

 הלמ״ד ברכות. סוף יח בהם. מתקנאק גדולתם מתוך וקצתם בהם מתגרים ומזיקין מזלם הורע קצתם פרש״י נ״ד ברכות ין
 הוא שכבר מורה הבי״ת אבל לתכלית, שישיג לשלו׳ לך לכן משיגה הברכה וע״י אלי׳ רודף וההי מבוקשת שעדיין תכלית אל מורה
 ממעט לא מהנהנים אמור, ת״כ יט שכרו. לקבל והולך בארץ תכלית עוד לו ואין במהיצתו והוא לתכלית הגיע וכבר הדבר בפנים

 מוס בעל אבל זרעו, יהלל ולא שנ׳ הכהונה מן מהוללי׳ שהם כ בכלל. והנשים הכהניס משפט יהי׳ וזה קל״ב חולין כדאי׳ נשים
 גס שהביא זה מאמר על שכ׳ מע״מ על ותמהני חייא. ר׳ ג׳ ושם ע״ב, ה׳ סנהד׳ כא לעבודה. שפסול אלא ק״ק ואוכל הוא כהן

 בן אי׳ דתרומוח דפ״ה עבודה, לענין חסר: אולי כג לראות• לו הי׳ שלא מה לראות עיניו הגביה כב מקומו. ידעתי לא הר״אש:
 בספרי )עמ׳ש ע״ב ס״ו קדושי׳ חילו, ה׳ מברך כדיליף ב״ג שהוא שנודע אהר עבד אפי׳ הרמב״ס וכ׳ כשרה עבודתו שעבד גרושה
 כ׳ דבהדי׳ קרא ל״צ ב״מ שהוא ע׳ בשעת ידוע אס ר״ש וכ׳ שלו׳. מבריחי כדיליף פסולה ע׳ שעבד מוס בעל אבל ר״נ( משנת

 יהא מב״מ עבודה לענין עדיף גרושה דבן כיון והו״א פסולה. ע׳ ועבד ידוע אינו אפי׳ אלא ט״ז, זבהיס ע׳ יחלל, ולא בו מוס
 דר״ה אע״ג עובדא האי דמייתי ופרש חזייא ר״ח גורס ה׳ סנהדרין רש״י אבל עובדא. האי רי״ף מביא להכי מדרבנן לטמא אסור

 בפ״ר. הלכה מורה כאן אין מאסור לאפרושי דלענין האסור חן זה מלהפריש לרבי כבוד חלק לא דרבי ובאתרי׳ דרבי תלמידו
 יזהירו הכהניס מ׳ לב״א, הכהניס מקדים והכא הכהניס, אהרן בני כ׳ מקומות בשאר כ׳ ור״אש ואמרח, אמור מרבוי קי״ד יבמות כד

 להפרישו, מ״הת מחויב אינו אבל מ״הת אסור לעייליה דוקא ורשב״א רמב״ן סמ״ג וכרמב״ס אמור ושאלחות ה״ג -לשון כה בניהם.
 סמך מצאתי ולא אסורים( ושאר בשבת ולא שמ״ג א״ח עב״י ושרצים בדס )וכן להפרישם מצווה ב״ד בטומאה פסקו ונ״י וטור

לדברי
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יליף ג ובגט׳ דם רביעית והיינו הנפש, הוא הדם כי ואומר לנפש ת״ל המת דם לרבות מנין ב יטמא לא לנפש א. באסורא
לרבות ומנין ד, לפחות דם רביעית קטן של ברייתו דבתחלת רביעית זה אומר הוי אדם של נפש איזה אדם בנפש במת מדב׳
הכהן אין ט״ע הנזיר שאין וכל מ׳ סופג הכהן עלי׳ מגלח שהנזיר טומאה כל ו תני׳ ה לנפש ת'׳ל מטת הפורשות טומאות שאר
מעפר חפנים מלא מחוקת מלא כף פי׳ רקב, תרווד מלא ועל ח המת מן כזית ועל המת על מגלח הנזיר אלה על ז. ט׳ סופג

 בארון ערום שנקבר שלם מטת אלא רקב טומאת ואין .. אהל כעין אלא במגע מטמא ואינו ובאוהל במשא שמטמא המת רקבון
של

אשכול נחל

 אף מדרבנן מחויב האב לכ״ע מיהו מביאו. הי׳ כן, רבנו פרשו ואלו מטומאה, להפרישו ב״ד מחויב לרי״ף שגס שס ב״י לדברי
 כבר שהגדולים הקטנים, ובנך, אתה בחומש רש״י הביאו יתרו ובמכילתא דאבל. פ״ג רמב״ס כמ״ש הוא חנוך בר אס להפרישו
 בקטן הרא״ס וכ׳ טליך ששביתתו לו שומטין אין לכבות בא קטן ששנינו וזה רש״י ומסיים הקטניס טל גדולים להזהיר אלא הוזהרו,
 להפרישו מחויבי׳ ואב ב״ד אין מא״אס הל׳ סוף הר״מ וכ״כ להפרישו א״צ דמטצמו קי״ד, יבמות כדאי׳ כמצוהו דהוי אביו ע״ד שעושה
 צריכי דכולהו מביניהו קי״ד ביבמות וטומאה דס משרצים לילף בשבת, קרא ל״ל וי״ל חייב. האב דרבנן חנוך מטעם אבל ת״הת
 בחלבי׳ דמתעסק א״ח, מחשבת מ' שבת דגבי כיון וי״ל דבסקילה? לשכת דמה יליף לא משכת דכרי׳ שאר בשלמא שמ״ג, טו״ז המ״ש

 המכילתא דכונת למימר ליכא והא שרי. לצוותו אפי׳ והו״א הוא, כמתעסק קטן מעשה וכל י״ט, כריתות פטור, וכשכת חייב וע׳
 מנ״ל וי״ל אביו. ע״ד בעושה דוקא לכבות שבא קטן האי ביבמות מוקמי הוי לא דא״כ להפרישו, אפי׳ שחייב בשבת קרא דאתא
 להס הי׳ שלא להנך דמה דיבמות מהני למילף דליכא מיני/ הנאה לי׳ בלית אף כרס וכלאי בב״ח חמץ לקטנים להאכיל דאסור

 שיצא. קודם הכושר שעת ה״ל איברים ודם להאכילן תורה שאמרה מדם דיליף וי״ל וש״ד? ק״כ חולין פריך והכי הכושר שעת
מאסור ואפי׳ להפרישו; אף מדרבנן מחויב עכ״פ דאב רכנו כ׳ שלא ותמהני כראב״ע. ולא רא״ס כמ״ש מלקות כו אין אכל א

פ״ב לרמב״ס בפ״ח וכן ע״ב חולין ג ת״כ. ב ועמג״א. דשכת פכ״ד מרמב״ס כמ׳ מת של ד״א תוך לכנוס כגון דרבנן טומאה
וערש״י הלמ״ח דשעורין הטעם עקר זה אין שם הר״מ וכ׳ ל״א, שכת ד מלנפש. אתי׳ דלא הטעם ז׳ ס״ק לקמן וע׳ דאהלות

אליהם. ואמרח ת״ל ממת הפורשות הט׳ לכל מנין כת״כ וגרסתנו אסמכתא. שפ׳ ועכ״מ דאכל פ״ג ורמב״ס רי״ף ג׳ ה ל״ח. נזיר
 הראשוני׳ וכל י״ט ברכות תום׳ ג׳ כך מוזהר הכהן אין שאנ״מע וכל ולוקה מוזהר הכהן עליהן מגלח שנזיר כל דוקא פ״ד בשמחות ו

 על אלא א״מ )נזיר עצמות ורובע דם רביעית על אפי׳ כמשמעו הדבר דט״מ ופ״ה פ״ג ולרמכ״ס מ'. סופג אינו גרסתנו אכל
 ואעפ״כ מת נפש על כ׳ נמי דכנזיר לדידי׳ ל״ק רביעית דפרשינן ולנפש מ״הת, מוזהר אינו הכהן מהלכה( עצמות קב וחצי לוג חצי

 מקדש. ביאת על ק׳ חייב ואין מ״הח אינן מגלח שא״נ ט׳ כל שס וכ״כ הוא, דרבנן אסמכתא שדרשו ורביעית לוג, חצי ההלכה פרשה
 הכלל ולרחכ״ס מגלח. הנזיר שאין במה מ״הח ט׳ שאין שאמר במה חולק אכל נ״ה, נזיר במשנה שכן הראב״ד מודה מקדש ובביאת

 עצמות ורובע דס כרביעית ממת הפורשות טומאות לענין אלא אינו מקדש, ב׳ על וא״ח מ״הת טומאתו אין מגלח שא״נ כל
 כ״וס נ׳ בשס בספרים מ״ש תראה מזה מ״ר. דפרה פי״א עתי״ט מת בטמא ונוגע במת הנוגעים כלים לענין לא אבל באוהל,

 נזיר שאין דכל מיושב ולרמב״ס רגליו, נגד גררוהו שמא לטהרו א״א גררוהו אי אפי׳ ע״ב ט׳ פסחים תוס׳ מקושי׳ לרמב״ס ראי׳
 ום׳ טהור ומ״הח תהום ט׳ הוי גררוהו צד באיזה יודע שאינו וכיון ס״ג נזיר כדאי׳ מגלח א״נ תהום וטומאת דאו׳ ט׳ אין מגלח
 פ״ו כדאי׳ טמא דמ״הת בר״הי ביאה ס׳ הוי אלא לנזיר ענין אין ולפמ״ש דאור׳. ס׳ הוי הבור על האהיל שמא אבל להקל, דרבנן

 אס סותר דנזירות פ״ו ולרמב״ם סותר אינו קרבנותיו הבאת אחר עד נודע לא שאס אלא אינו בנזיר תהוס ט׳ ועוד דטהרות.
 על מגלח נזיר אין לרמב״ס ז לת״וק. ולא מהלכה תהום מט׳ טהור ופסח נזיר דגבי וצ״א פ״א מפסחים נמי ומוכח זריקה, קודם נודע

 בנזיר מ״ש ע״כ וא״כ רביעית זו אדם בנפש במת ע״ב חולין מדאי׳ מטמא באוהל אבל ומשא נוגע דוקא ולראב״ד באוהל אפי׳ דם רביעית
 אלא מגלח שאינו הלכה בא שע״ז ומשא מגע ט׳ אלא דנזיר ספ״ז .ממעט ולא ברביעית ג״כ אוהל ט׳ דזה יבא לא מת נפש ע״כ
 דם שרביעית כנפש כמת בחולין ילפינן הא מוזהר כהן אין מגלח שא״ג כל לכללא הקשו י״ט ברכות וחוס׳ עצם. קב וחצי לוג כחצי

 כלל שייך שאין דכר על מוזהר כהן שאין אלא לומר בא לא כלל דהאי כונתס *בנזיר! נמי איתי׳ דם ט׳ שם שעכ״פ ותרצו מעמאז
 דאוהל, ברביעית מגלח נמי נזיר דעכ״פ כראב״ד חרצו דלא והא מ״ז. סנהד׳ כמ״ש מגלח שאינו במת שנגעו כלים כגון כנזיר

 כמת הנוגע קרא תרי ל״ל ע״ב חולין כקושיתס דמוזהר להו דפשיטא רביעית, נגיעת על מוזהר כהן למה ניחא לא דאכתי
 כאוהל דאפי׳ כיון דפשיטא להו ניחא לא לאוהל, וחד לנגיעה חד ח׳ באמור שרא״ס אף לרביעית, יבא לא מת נפשות כל ועל כנפש

 מקרא דרכיעיח דין בגמ׳ דרש דלא והא לאו. אין יטמא, כמת דנוגע הדין, מן מזהירין דאין לאזהרה ול״ל בנגיעה מכ״ש מטמא
 ובנזיר מת נפשות וע״כ האדם בנפש כמת ככקרא דמיותר היכא אלא דרש לא דש״ס רבנו? שהביא בת״כ כדדרש יטמא לא לנפש

 רביעית ילפינן דבחולין אע״ג מהרש״א תמה מגלח, שא״נ אף ארביעית מוזהר דכהן ברכות לתום׳ דפשיטא ואמה ל״י. מת נפש על
 וזה יבא לא מת נפשות כל על באמור מלא דמקרא יודעין שתשב״ר בדבר שטעה האחרונים והרעישו מוזהר, אינו כהן דלמא מטמא,
 במגע אכל יכא לא דכ׳ אוהל בט׳ עלי׳ שמגלח ארכיעית קאי כנזיר דכתיב מת נפש דעל כראב״ד לי׳ דפשיטא אומר ואני הדס? רביעית

 אהל נקט ולא מגעה ועל משאה על שיגלח דין אינו דנזיר ספ״ז ר״ע ממ״ש סמך לו )ויש מהלכה לוג חצי על אלא א״מ ומשא
 דכהן מנ״ל מהרש״א הקשה ושפיר אמגע, אלא קאי לא א״מ דנזיר כיון ברביעית מוזהר כהן למה תום׳ קושי׳ א״כ ערש״י(
 בנזיר, כמו אוהל אט׳ אלא אזהרה ליכא יבא לא נפשות ע״כ ומקרא שמטמא אלא למדנו לא בנפש במת הנוגע דחקרא מוזהר

 נפשות מע״כ מוזהר ודאי דכהן כללא אהאי להו קשי' ושפיר כרמב״ם מגלח אינו נחי ברביעית אוהל נט׳ ס״ל מ״ט נזיר חוס׳ מיהו
 מת. משוס ומטמא בשר כזית עליו אין בגידין אבריו נתקשרו שלא נפל כ״ש? שלס מת מטמא בכזית ואס מ״ט, נזיר ח ל״י. מת

 ברייתו דכתחלת דאהלות פ״ב ר״ש שהביא לתוספתא מטמא נחי דס ורביעית בכזיח! ש״א יצירתו תמלח הואיל טעס נחן בספרי
דס בו אין ואכתי כזית יצירתו תחלת ח׳ והגרא״ו מכזית, יותר ברייתו חתלת דא״כ תמה השני ובחוט מרביעיח. פחות בו אין

ואח״כ 22*



כהנים. טומאת הלכות האשכול, ספר 1ז2
 ועל מטת אבר ועל . . ג וטבעי׳ והגולגלת והשדרה ב נצל וכזית א אחר רקב תערובת בי׳ דלית אבנים רצפת או שיש של

 שאין אע״פי עליו שנשאר בשר אותו ע״י ארוכה מעלה הי׳ באדם מחובר הי׳ שאם עד כראוי, בשר עליהם שיש ד החי מן אבר
 ועל עצמות רובע על מגלח שאין היא והלכה דם, לוג חצי ועל עצטות קב חצי ועל ובאהל, בט״וטש מטמאי׳ כולן כוית בכולו

 ן איברים מנין רוב או ו א׳ וירך שוקין ב׳ הגוף, בנין רוב שהן עצמות על אבל ה באהל שמטמאין אע״פי דם לוג רביעית
 אבל מגלח, הנזיר אלה על ח אהלו על ולא ומשאו מגעו על כשעורה עצם ועל אהלן, ועל משאן ועל מגען על מגלח הנזיר

תחת וט׳ מכותל בולטות אבנים פי׳ והפרעות איזה, תחת וא״י הרבה ענפים לו שיש מאילן ענף תחת טומאה שיש פי' הסככות,
א׳

אשכול נחל
 ברייתו תסלח רביעית דם וגבי בכזיח, יצירתו תסלח החת מן כזית גבי הרע״ב מ״ש תבין בזה דס. רביעית בו כוחני׳ ואס״ב

 וא״א אסד גוף שאינו לפי בנגע מטמא שאין דט״מ פ״ב ברמב״ס וכן קכ״ו סולין נ״א, נזיר א לבריאה. קודמת שהיצירה רביעית׳
 ע״ב ה׳ מ״ק חוס׳ על הפליאה בזה לישב ויש סבור שאינו טמא אינו מקצתו על האהיל אס שאף תמצא ולפ״ז בפ״א, בכולו ליגע
 בכולו, ליגע שא״א לפי במגע מטמא שאינו מתבאר במיס גבלו אפי׳ סבור אינו מדתנן הטעס כ׳ פ״ב אהלות ובפ״ח שאינו. ר״ה
 נגיעה, אוהל דהאי מטפס פסוח עליו בחאהיל אביי וחוקי בכולו, ליגע שא״א אע״ג במגע מטמא יוסי לר׳ תני׳ קכ״ה חולין אבל

 אהל ר״י קרא לכך האהל< אל הבא כל כד׳ הטומאה ועל עליו אהל )שנמשך החשכה מאהל סוץ הוא נגיעה מאהיל כל אתר ורנא
 זית סצי דקיימ״ל צרוף לענין )ונ״מ מגע טומאת ימצא לא רקב ובתרוד אהל חקרי דהכל וס״ל פליג ר״ש קכ״ו שס ואמרינן נגיעה, זה

 בשוס מצטרף ואינו מגע משוס בתרוד דאין כר״ש דפסק שרמב״ס ׳ונ פ״ג( אהלות הן שחות דב׳ מצטרפי, לא מאהל וסצי מנגיעה
 דאהל דאשתכוסי ורבא ואביי היא, דיסידאי ש״ח קרי, נוגע דאהל תנא חאן דש״ס דסחחא משוס דט״ח בפ״ד כמ״ש אהל עס אופן

 חתני׳ לחרצי דברייתא, יוסי ר׳ בדברי מגע האי לתרץ אדמהדרי תדע להלכה, ולא מיני׳, חיובחא ולפרק קאמרי יוסי לר׳ נוגע, הוי
 מגע חקרי לא דאהל ס״ל כר״ז להלכה ודאי אלא שחות, נ׳ דהוי קתני ובסיפא א׳ כשס תצטרפי ואוהל מגע דברישא רפ״ג דאהלות

 אהל מיני ג׳ הביא דט״ח ונפ״א מצטרפי, לא ואהל נגיעה דט״ת ספ״ד ברמב״ס וכן איירי, רצוצה בטומאה דמצטרפי דמחני׳ ורישא
 דר״ז אוקימחא דט״מ פ״ד הרמב״ס הביא לא למה קשי׳ הא מיהו ס״ל. כר״ש ודאי אלא נוגע, משום אנפין תרי יוסי ולר׳ יש,

 ל״ל ואי להלכה, וסתמו זירא לדר׳ הביא ועדיות באהלות שפ״ת )ואחת חמש נגיעה עס ומצטרף נוגע, מאהיל הוי רצוצה בטומאה
 בספ״ז כ׳ דרמב״ס כיון וני מצטרף? לא ובסיפא מצטרף ונגיעה אוהל דברישא פ״ג דאהלות מחני׳ יפרנס איך דר״ז האי בתנורו

 התום׳ ומדברי כנוגע. אלא כמאהיל הוי נא העליון במגדל שהנוגע ידענו ממילא טומאה, מלא הכל כאלו הוי רצוצה טומאה דט״ח
 סוץ מקרי נוגע מאהיל דכל דרבא, ואליבא יוסי כר׳ דאהלוח מתני׳ ומוקי ר״ז על סולקין ורבא אביי דס״ל נ׳ ומאן ד״ה קכ״ה סולין

 נדה ומרש״י מגע איכא ברקב מ״ט נזיר מדבריהם נ׳ וכך עליו. הרקב או עליו, כשחאהיל נוגע, ברקב חצינו א״כ החשכה מאהל
 רבנו ח״ש והשתא ד׳(. אות פ״ב אהלות בתר״ע תמה )ובסנס יוסי לר׳ קאי דשס להלכה ראי׳ אין במגע מטמא רקב שכ׳ ע״א נ״ו

 אדם חוס׳ לדעת כח״ש או אהל, כעין נגיעה והוי העליון המגדל על ידו ומנית מגדלים ב׳ נין שרקב רצוצה לט׳ כונתו אהל כעין אלא
 או אי אנעי׳ נ״ב ננזיר ג ואפרש. ת׳ אלקי'׳ ויצל סרוסה, ליסה שנעשה המת נשר ב מקרי. נוגע עליו מאהיל רקב או רקב על מאהיל

 אדם עצם אוהל דנט׳ נהם ניכר אדם שצורת לפי עליהם נשר שאין אע״פי נאהל חטמאין והני עכ״מ, לי׳ פשיטא ולרמנ״ס קחני, או
 נ״ד, נזיר כמת הוא הסי חן סרנ שהנדילתו אנר נחת או סרנ נסלל דכ׳ ד נאהל. מטמאין נסמוך שנשנו הדנרי׳ גם זה ומטעם

 שנחה אין ועצם כלל נשר שאין אע"פי ממת עצם מיהו נמ״וחש, אנל נאהל א״מ מחת נין מסי נין שלם דאנר אע״ג כראוי נשר אין ואס
 להעלות כדי עוד יש אס הנשר, ססר מטמא; לא מ״הס דנשר טומאה אין העצס ססר אנמ״ה אבל כדלקמן, כשעורה הוא אס מטמא
 נחי נמ״ומש כלל בשר בו אין אס פ״א, כלים ומשמע, באהל; ולא בח״ומש לאו ואס באהל, אף מטמא השלם העצם על ארוכה

 עצמות רובע מ״ז פ״ב אהלות ה לדקדק(. נסית לא הסי חן אבר האי ד״ה נ״ד נזיר רש״י )וח״ש סה״ג פ״ב ט״ח רמב״ס וכן ל״ח
 ובאהל במשא מטמאי׳ שנשסקו כיון משמע ה״ד דט״ח פ״ד וחרמב״ס טומאות בג׳ מטמא כשעורה עצם בה שאין נשסקו אפי׳
 דנזיר משנה האשכול הביא למה לדקדק .ויש במגע. ולא במשא מטמא שנסלק כשעורה עצם וכן סבור שאין בנגיעה ולא
 איכא אסורא עלי׳ הכהן מלקי דלא נהי וכו׳ הפרם בית בסיפא דסשיב ועוד הכהן מטמא נחי עליו מגלס שאינו מה דאף כיון

 אין מגלת הנזיר שאין כל כרמנ״ס דס״ל ואפשר כראוי. נשר עליו שאין ואנמ״ה דם ורניעיח ודופק גולל ואף שס״ט נ״י כח״ש
 עצם ח הגוף. בנין רוב ואינם הקב רובע בהם שאין אע״פי קכ״ה מספר ז ח״ה. בכורות ו איכא. טונא ונ״מ מ״הת טומאה

 כתיב, לא במשא שמטמא מיהו אוהל, בט׳ כדכתיב אדם של שהוא ניכר שיהא אדם עצם כ׳ ולא בעצם הנוגע מועל ילפינן כשעורה
 להעלות ואין הסי מן הנסלל אבר בסלל כשעורה, עצם במת, או בסלל או בעצם הנוגע ועל מקרא ר״יו יליף נ״ד ובנזיר

 הכונה אלא המת חן הנסלל אבר זה קחני דנברייתא כשעורה עצם דוקא ולאו נחשא מטמא כשעורה שעצם ללמד נחת או ארוכה,
 הניא רמנ״ס אבל נמת, משא ט׳ ילפינן ותינה התוס׳( דקדוק נזה )מיושב במשא מטמא המת מן שנסלל עצם כל בברייתא'

 בנגיעה שמטמא בשר אלא ידעינן לא דמנבלה ונ׳ ש״ג. ל״ל וכריתות עכ״ח אב כבנין דהוי במשא מטמא דנבלה מק״ו במת משא ט׳ ספרי
 ח׳ החת מן בשר שכזית ידעינן לא מההיא ואי אעצס, דש״ס לחוד וצריך קכ״ה, חולין מטמא, אין נבלה דעצס במשא, מטמא
 ק״ב סולין יהושע כר׳ דס״ל אסר ללמוד צריך דאין ה״ט דספרי, לחוד אלא הרמנ״ס הזכיר דלא והא מנבלה. לילף וצריך במשא

 נזיר סוף ועתי״ט ע״ס ויבמות ל״א □בועות הכי ס״ל נמי וסכמיס מ״ג נדה כדאי׳ לסוחרא ובין לקולא נין נאתרי׳ ואוקי מינה דון
 -ןכ '׳באתר אוק, ול״ל משרץ אלא נש״ז מגע ט׳ כלל ידעינן דלא ה״ט נכעדשה, נש״ז נוגע שם כנדה הרמנ״ס דפסק )והא
 נאהרי', אוקי דאמר כרני דלא בלוג ומינה ממנסה בנדנה שחן מתנדב ק״ז מנסות כסכחיס דפסק הא ©רועים מלוא בס׳ חרץ
 בס׳ וכ״כ ס״ב מנסות רבינא וכן באתרי׳ אוקי לרבנן ס״ל דנכ״ד זה לסלוק צריכין וע״כ ממנסה. אלא שמן נדבת ידעינן דלא כיון

׳באתד ןאק, תנת ה״ה במשא מטמא נחגע בנבלה שמטמא מה מנבל© ילפינן דלספרי ניסא ונזה נאתרי׳( אוקי דקיי״לן כריתות

נמת
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 כאן שעד הקבר ממקום וברוחב באורך אמה ק׳ הפרם בית עושה קבר בו שנחרש שדה הפרם, ובית א טי תחת וא״י מהן א׳
 ארון צדדי הוא ודופק הארון, כס־י שהוא וגולל ג עליה ט׳ שגורו עמים וארץ ב כשעורה עצם המחרישה דלדל שמא רבנן חשו
 טומאת עצמו כמת שמטמאים אע"פי במת נוגעים וכלים ר עצמות ורובע דם ורביעית ה, ובאהל בנגיעה שמטמאין אע״פי ד עצמו

 ונויר כ״ג ט תנן מצוה. למת מטמא אבל מטמא אינו ח שם שעמיו בומן בעטיו בעל יטמא לא עליהם. מגלח אין ן ן׳
 קדושתו שאין נויר יטמא וחכ״א טומאתו, על קרבן שמביא חמורה שקדושתו נזיר ולא כהן יטמא רא״א בט״ט, ופגעו בדרך מהלכין

 אלא אינו בנזיר מדיר שאב פי׳ תורה, אינו ווו תורה וו י? מרחם אביו שהקדישו עצמך הגע שקק״ע, כהן יטמא ואל עולם ק׳
 למול ונזיר כ״ג זה הולך ואפי׳ יב, לט״ט מטמא נזיר הוא ואף כ״ג אלא כאן אין אבל שניהן, ביש אלא ל״פ וע״כ רא, מהלכה

 מתים, לו' מטמא הדיוט וכהן מטמא. למ״ט יג, לקרוביו מטמא אינו ההולך ישראל אפי׳ בעלמא דאמרינן פסחו, ולשחוט בנו את
אע״ג יד לה וקבר לב״הק ונכנס אותו מטטאין בע״כ ואפי׳ מצור. למת וכ״ש ואשתו הבתולה ואחותו ואחיו בתו בנו ואם אם

אשכול נחל

 אמרח ערב, ע׳ כאן אף למשא ערב עומאח בנבלה מה אי מסיים דספרי הוא שכן וראי׳ במשא. ה״ה במגע מטמא נמי עצם במת
 דס״ל למאן הברייתא מוקי בנזיר אבל באחרי׳, אוקי והיינו ערב, ט׳ היסטו ערב, ט׳ שמגעו מקום זי״ן, ט׳ היסטו זי״ן, ט׳ שמגעו מקום

 משא שט׳ ממילא ידענו השלישי ביום והזה דסמיך וכיון למשאו במת או קרא וצריך מנבלה, עצם למילף ליכא א״כ ומינה, מינה דון
 הנוגע וכל בספרי ראיתי למשאו? צרכינן דלא כיון ל״ל במת או נ״ד בנזיר ר״ל קושי׳ לדידן קשי׳ ואי כנבלה. ערב ט׳ ול״ל ימיה ז׳

 והשתא הטהור( והזה לי׳ )דסמיך הזאה לענין כולם הביא כך טומאה לענין כולם שהביא כשס ללמד במת או במלל או בעצם
 עליו יש )אבל כראוי בשר עליו שאין ממת אבר על דקאי הו״א כשעורה( עצם מיני׳ )דדרשינן בעצם הנוגע ועל אלא כ׳ לא אי

 מגלת שהנזיר היא שהלכה אף כשעורה עצם אבל כראוי בשר עליו שאין אנמ״ה על קאי במלל ואו מ״ג( ס״ב אהלות כדאי׳ בשר
 למוד עוד שם )ומצינו בספרי כדקתני הטהור והזה אל להסמיכן כדי שלשתן במת, במלל, בעצם, ג׳ כתיבי להכי הזאה, בעי לא ח״מ עליו

 וחמה מדרבנן ט׳ עליו כראוי בשר שאין ממת אבר דט״מ פ״ג ורמב״ס .ורא״ס( רמב״ן הביאו דמטות נפש הורג וכל מקרא למשא
 בנזיר לר״יו כלל מטמא לא דזה ותמהני מדרבנן, שזה מכשעורה פתוח האבר אס דמיירי כ״מ וח׳ מגלת, הנזיר כשעורה עצס הראב״ד

 דרבנן במידי הברייתא א״כ מדרבנן, נמי לרמב״ס כראוי בשר ואין החח ומן המי מן הנמלל אבר במת, או במלל או דברייתא נ״ד
 פמות באבר כר״ל ברייתא לוקי דאלת״ה מטמא, אינו מדרבנן אף ודאי מ׳ פליג, ור"יו מטמא, נמי מכשעורה פתוח אבר ס״ל ור״ל איירי

 פ״א אהלות עחי״ט א וצ״ע. בכשעורה אלא משש שאין הפרס ט׳ גבי משמע וה״נ עסיקא, בדרבנן הברייתא דכל כיון מכשעורה
 שנשען אבנים ודופק הקבר פי שסותם ג׳ אבן גולל ולר״ח פרש״י ד שס״ט. ס׳ ע׳ בא״י טהורי׳ שהיו בזמן ג פי״ז. שם ב פ״א.
 בשלמא דנבלה, מק״ו משא נמי לילף וקשה קכ״ז. מולין עמוס׳ ואהל נגיעה מ׳ השדה, ע״ס יגע אשר ע״ב מולין ה ע״י. הגולל
 כשמונת אנא טמא אינו דגולל ח״ד פ״ב אהלות מביאים ור״אש שר״ם וי״ל נ״ז, נזיר מק״ו, למדין ואין הלכה ודופק גולל בתולין לרי״ש

 מק״ו במשא מטמא ר״א זוטא ובספרי הצד( חן שפחות כגון מלמעלה מטמא אינו שקבר אף )ונ״ח כשפרם ולא הקבר פחת על
 עליהם. האהיל אס מגלת אינו ו מטמא. אינו הקבר מן פרם גולל אבל פריסה נאתר מטמאה סכן לנבלה מה מסיבו ור״י דנבלה

 דאהלות פי״ו עתי״ט עליהם מוזהר כהן ואין אוהל ט׳ בהם אין לר״הפ אבל כתלל, הוא הרי דתרב באהל אף מ׳ נ״ד נזיר לחוס׳ ו
 אמו מרסס בנזיר בנו חדיר סאב סס( מתי״ט )ואסחחיט הכי פריך דנזיר רפ״ז הירום׳ י מ״ז. נזיר ט ת״כ. ח שס״ט. וסי'
 ולר״יו מדרבנן, בנזיר דמדירו ריב״ת אלא חייתי דלא דנזיר בספ״ד לסטתו הירוס' בפשוט מפורש הייתי פרושו לולי יא כ״ת. נזיר

 לתלק ע״ב כ״ד קדושין לריב״א מצאנו וכן תורה אינו שמשון נזירות ה״ב פ״ק נזיר בירום׳ זה וכעין כאשכול צ״ל הוא דהלמ״מ בבבלי
 דסתיטה פ״ד וכ״כ לוקין אין ות״ש דטחאוח ותלב ניציס כמו מרבוי דיליף כל ולרמב״ס בתורה דמפורש למאי מדרשה דיליף מה בין

 בסאנה, איתי׳ דנזיר ננזיר כהן בין לתלק ים ועוד ב״מ, על א״ת סבקבלה מה ה״ה דט״מ פ״ה בכ״מ וכן דמפורס מחור דרוסה
 136 דף לעיל ע׳ פסת זמן מטי דכבר תצוח אתר מת לו םמת ססמע ומיירי תובה יטמא דלה אע״ג יג ח״ז. נזיר יב ה׳. יבמות
 ומוסיף אתרים קברות על מאהיל ממתו כספרס אע״ג לילך דחותר סס״ט וב״י י״ז סבועות כר״ח דס״ל מ׳ לכאורה יד ק'. וזבתיס
 הט׳ אב הוא החת מן כספורם לאפוקי עצמו, במת כנוגע הט׳ אב נעסה החת על מאהיל כסהוא בו התופס )דאדס טומאה

 סלאתריו, ביום עצמו סטמא כגון לעצמו טומאה ימי במוסיף דוקא אלא דידיה גבי מוסיף נקרא זה דאין כר״ע דס״ל ראסון( בו ונוגע
 אפי׳ ולטמא נתזור מדרבנן אסור לר״ת סאף ודע בשובו. קברים על להאהיל סא״צ מיירי והכא כר״ח, ס״ל דלא תראה לקחן אבל

 X.^ דף בת״א כן כ׳ וכבר דדבריהם ל״ת דותה הבריות וכבוד מתו לקבור סצריך כיון בחזירתו, להאהיל לכהן סרי והכא ביום בו
 ר״ת על וי״ל רמב״ס. כדעת ממתו פרם אס דלוקין וסבר בו סתזר מ׳ סבח״ד ועוד איכא אסורא לראב״ד שגס שהראיתי עי״ש

 פסק והוא ומטמא, חוזר אינו ביום בו נטמא אפי׳ פ״ד, שמתות כמ״ד, אתי' בתבורין סלא דלוקה מ״ב דנזיר האי שכ׳ י״ז שבועות
 שלא לוקה יוסף לר׳ דוקא ס״ל םר״ח וי״ל י״ט? ברכות בתוס׳ מיני׳ שמעינן איפכא שמתות ח׳ מפני שלנו גח׳ דוחה איך כאידך,

 מחייב לא בחבורין שלא אפי׳ בנזיר לרבה אבל דפליג׳ כר״ט אלא בשמחות כר״ע אתי׳ לא וזה ונטמא חזר אס בתבורין
 לא ב' דתייב רנה דקאחר וביאה טומאה הכי אי א׳, אנא מחייב לא וט׳ טומאה אבל הכי: בתר הש״ס ודפריך ב', ה טומא א

 וביתה בט׳ דאף ומתרץ לרבה, פטור כה״ג וטומאה ובטומאה הוא ועומד מחולל חת, לאהל בא ואת״כ במת נגע דאי פי׳ כך משכחת
 חטחא אל וחתני׳ אביאה, מחייב לא בנגיעה תתלה נטמא אבל וכו׳ המת לאהל שנכנס כגון בב״א ב׳ באו אס אלא ב׳ מחייב לא
 רמב״ס אבל ע״ד, גטין ר״י, לגבי כרבה ור״ח ראב״ד ופסקו כאחת, עליהן ועבר שתיהן על שהתרוהו וביאה בט׳ מיירי תטמא אל

 הש״ס וקושי׳ בחבורין, אלא ל״פ רבה התם דאביי לתרוצא דס״ל אלא כ״ח, כדעת יוסף כר׳ דפסק משוס לאו דחתייב
 באים אסורי׳ ששני כגון ומתרץ ועומד, דמתילל ב׳ מחייב לא נמי וביאה טומאה כה״ג א״כ נתבורין, פי׳ לא, וט׳ טומאה אבל
כר״ח. פרש״י אבל מהכא בד"© מ״ג דף וכ״כ חייב שנית ומטמא ממתו פרש אס אלא כר״ח ס״ל דלא חוס׳ כפי׳ וזהו כא׳,

 כד״ע
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 לו שאין כל ג מצוד׳ מת איוה ב. בקבר הגולל שיסתום עד מטמא מתי ועד א חובה יטמא דלה לה, דמקבר וזמן דאיכא
 במקומו יקברהו אלא קוברין ולקרות להניחו אסור קריאתו ע״י באו לא אם אבל ט״ט, וה אין אותו עונין ואחרים קורא קוברין,
 ומילה ונויר כהן קדושת דוחה דמ״ט ואע״ג ה. חלופיהן וחלופי וחלופיהן נושאין כדי שם שיהיו עד ממנו ידו מושך אינו ד ובירוש׳

 ט״ט שתדחה מכ״ש טולאחותו, כדיליף עבודה דוחה ט״ט וקבורת ד״ש עבודה הוא ק״ו ופרכינן ו שויו״ט דחי לא מקרא, כדילפינן ופסח
 בכל אש ל״ת דב׳ שבת דוחה ואינה למות תקחנו מובחי מעם כדיליף עבודה שדוחה תוכיח רוצח מיתת ומפרק השבת, את

 ר״י דמך כד ז הנשיא לכבוד מטטאין הכל בירוש׳ ותו ב״ד. מיתת שאר וה״ה בשבת שרפה דנין אין בב״ד אפי׳ מושבותיכם
 דצפורא דגופנין בכנישתא זעירא לרבי חייא ר׳ דחף נשייא דר״י ברי׳ בר נשייא ר״י דמך כד היום כהונה אין ינאי ר׳ אכרו נשייא

 אם דאטר סלק ולא כהנא טנא ר' בתר ר״ח שלח נשייא דר״י אחתיה ט נהוראי דמכית כד ע״כ, טמאו כלומר ח וטסאביה
 בבבלי וכן הכהנים טטמאין לנשיא אף חוינן יא. כט״מ אותם עשו במיתתן נסא ר׳ אטר במיתתן, כ״ש י מטמאין אין בחייהון

לא דעלטא לצדיק או מובהק אפי׳ לרבו אבל הי׳, דנשיא כהונה בטלה רבי שטת יום יג בהנושא ואמרו . . יב נשיא דטית
טטטא

אשכול נחל
 פ״ט. יבחוח ג שע״ג. בסי׳ כש״ך וזה כרש״י הארון כסוי גולל שס״ל אף בקבר הוסיף ורבנו פ״ד שמחות ב .,ק זבחים כר״ע א
 אס לקברו נכרים שרצו אף מכ״הפ ומשמע שע״ד. פרישה ע׳ שעור לית ומסכי דתני למאן בירושלמי ע״ש ה דנזיר. רפ״ז ד

 ידעתי ולא מסים• בז׳ כמו בח״ח לכהן טומאה התירה התורה עממין יתעסקו א׳ ביו״ט דמת ואע״ג כהן, מטמא ישראל, אין
 המצוה בלבודו חיינין שהכל בירוש׳, שס ז ל״ה. סנהדרין ר כהן. דמטמא לקברו ככריס רצו אס הוכהה אין דמש״ס מנ״ל

 דצפורא. בב״הכנ הי׳ רבי של וארונו לוי, במקום כהן דאקרי ה״ג פ״ז ברכות ירוש׳ כדאי׳ הי׳ כהן ר״ז ח רמב״ס. כולם על
 המת באהל עומדים אס או להם מטמאין אין זבים אהוחו או הנשיא אס י נהוראי. דברכות פ״ג ובירוש׳ יהודיני גרסתנו ט

 לא דבבבלי בקרוביו ולא בנשיא אלא טומאה היתר פ׳ הביאו לא מ״ח בכבודם, הייבין שהכל כיון יא .אצלם ליכנס רשאי כהן אין
 ק״ג כתובו׳ יג בו. להתעסק לכל דמצוה זמן באותו הנשיא מת אי בטומאה בא פסה ע', פסחי׳ יב לקמן. ע׳ נשיא אלא נזכר

 אמר תרוצא דבהד כיון וי״ל נשיא? שהי׳ ומטעם כירוש׳ כהונה פרשו ל״ל וקשה ויראה. ענוה פרשו תוס׳ אבל קדושה, בטלה גרסתנו
 הכהניס דטמאו פשיטא דלירוש׳ כיון ס״ל ורבנו בהפלאה, וכ״מ נשיא, הי׳ לא ור״ח קדושה, בעלה ר״ח כשמת וצ״ל איפוך החס

 צריך אר״ה דקאי בבבלי דמפרק למאי ונהי הי׳, דנשיא משוס כהונה קדושת בעלה שמת דיוס פרושו ודאי הי/ דנשיא בארונו
 והאי חיפוך, לא דמסיק תרוצא, בההיא קאי לא הבבלי מ״מ יראה, בעלה תוס׳ כפי׳ או הדור גדול שהי׳ מ׳ כהונה דבטלה לפרש

 כמ״ש הדור לגדול לעמא ראי׳ ואין הי׳, דנשיא משוס לירוש׳ מתאים הבבלי א״כ ברייתוח! ג׳ לשבש צריך קמא דלתרוץ קייס, פרוקא
 בטומאת דירוש׳ תוס׳ שדחה מה גס נשיא, משוס אמר דבירוש׳ קשה הדור גדול משוס כהונה נעלה דס״ל חוס׳ שמביא ורח״כ רבנו.
 ט׳ משוס שייך לא ושם בט׳ בא שפסח בפסחי׳ אמרו הרי הי׳ דנשיא כיון ועוד בכנישחא לר״ז ר״ת דחף דהא קשה דרבנן פרס
לא לר״ח לטמא רצה דר״ח התוס׳, בדבור חסרון שיש ונ׳ צ״ב. פסחי׳ כדאי׳ פסח ממנה נדחה לא נמי דבעלמא הפרס, בית

ר״ת דעת סותר דזה כנשיא הדור שגדול ב״י ע״ד כעלה ס״ל לא גס הי׳, דנשיא רבי, לגבי כ׳ דבטלה אירוש׳ שסמך מטעס
חת דר״ע משוס וטעמו כן אמר ר״ע ולכבוד בעלמא דחוי א״ח צדיקי׳ והשיב ר״ע קבר שאלי׳ שמה קי״ד ב״ח הר״אש שהביא

חחוי דמך ינאי ר׳ בירוש׳ שס ואמרינן המובהק, רבו הי׳ שר״ת רח״כ עעס אלא לטמא, אסור נחי דלגדול ס״ל וע״כ הי/ חצוה
 דנא כיון תוס׳ כ׳ וע״ז הוא, רב ומעשה תלמידיו, לו נטמאו תלמידיו לו יטמאו ואחר לטמא, אסר דר״י חמא ר׳ שמע רבי׳ והוי

 בנזיר ס״ל חוס׳ אזלו, לשטתס ור״ח חוס׳ ועי״ל בזה. הרגיש בח״א שגס וראיתי דרבנן. בט׳ דמיירי אפשר טמאו כיצד נתפרש
 בסח״ג לפח״ש ס״ל רח״כ ותלמידו ר״ת אבל כרמב״ס, לוקה אחר לחת מטמא אס ועומד מחולל שהוא אף חמתו שפרש כהן מ״ג
 הסמ״ג כ׳ בשביעי, לטהר יכול ואינו ט׳ יחי שמוסיף לוקה אחר ביום נטמא כתב י״ז שבועות שר״ת ואף דפטור, רל״א ס״ס עשין
 אינו בז"הז טמא שכבר דכהן ר״ת בשס הר״אש והביא יש, ט׳ חרבה מה בז״הז אבל חטאת, חי שיש בזמן דוקא זה ר״ת בשס

 ומותר דרבנן בז״הז כהן טומאת א״כ הקברים, על לחזור ורשאי קרוביו אצל מתו כבוד גדול אמרינן ובזה מדרבנן אלא לטמא אסור
 לצך ח״הת ט׳ עקר לשטתס חוס' אבל י״ג, ע״ז י״ט, ברכות עכו״ס עם ולדון א״ה מלכי לראות דרבנן ט׳ שהתירו כמו רבו לכבוד

 טומאה יחי לה להורות ובא הוראה ומורה הי׳ חכם כהן פרש״י כהן ובא ט״ו בנדה תמוה דבר ישבתי ובזה .ב״הפ בט׳ דחיירי כ׳
 למלתי׳ אמר רבה דגברא ספק ואין דט״ח. אלאו לעבור בא האיך חכם דאי דליתא ׳וכ בתרומתו ונוגעת בנית אצלו שגרה א״נ

 וחרוחתו, הוא נטמא וממילא נפל והפילה כהן בבית גרה הזאת האשה ונ׳ כטועים. נשוייהו ולא מ״ב ע״ז כן פי׳ עצמו דרש״י
חוזר אס תורה אסור כאן ואין יום באותו נטמא כבר א״כ נפל שהוא יראה אס בהיתר, והציץ והלך נטמאו, לא שפיר הי׳ ואס

אסור עכ״פ נפל הוא אס תאחר ומה תרומתי. ולא הוא לא נטמא לא שפיר יראה ואס בנזיר, ולרש״י לר״ת יוס באותו ומטמא
פ״י עמ״לח דרבנן לספקא נפשי׳ לעייל שאסור )אף דרבנן אסור ס׳ אלא הי׳ לא כאן הרי מצוה, לדבר לא אס לטמא מדרבנן

ועוד דשביעיח, ורפ״ח י״ג פסחי׳ להפסידה ואסור תרוחותי משחרת דכ׳ משרפה התרומה להציל ודאי חצוה ודבר ה״ו( דחקואות
 יהושע שהרי לדידן אף בעיר בעלה ואס מצוה, הוי לכ״הפ ובזמנם ל׳, נדה מצוה, בזמנה טבילה וקיי״לן טומאה יחי לה להורות דרצה
 דרבנן לס' נפשי׳ שעייל ואף עכו״ס, עם ולדון א״ה מלכי לראות הותרה דרבנן ט׳ מח״ש גרוע זה וכי ס״ג, ערובין ע״ז נענש

 דשמא ס״ס גס ואפשר דרבנן א׳ ס׳ שכאן ומכ״ש רבה א׳ ע״ה ליעבד דלא זוטא א׳ דליעבד לחבר ניחא ל״ב בערובין קיי״לן בשבילה
 ביום הי׳ אס ונ״ח טהרוהו בו דהציץ ממעשה בביתו, טמא הי׳ כבר וטיהרוהו מאי קשי׳ ואי מ״ב. ע״ז חוס׳ כמ״ש הנפל על יאהל לא
 שבת ריש הר״אש כ׳ בו וכיוצא חכחיס, דברו לא בבית טומאתו וח׳ שהציץ מעת ו׳ יוס שהי׳ אף נטהר בביתו שנטמא מטת ז׳

 משוס ולא נדה משוס ואחרו ר״ח מטהר י״ד ונדה שבח, מדין אלא עתה איירי לא מהא עור לפני ח׳ דאסור אע״ג ומותר פטור
הש״ס בכל כדרכם אדם ובא והול״ל נ״מ מאי לידע כהן ובא קאחר למאי תמוה דלכאורה הי/ שח״ח לפרש שדחקו ומה כחס.

 במקום
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 ילר״י אטד ילר״ע אלי׳ כשקבר ב בטדרש ודאמר הכי, עלטא צדיקי בכל בטלה, יום דבאותו דרבי רבותא מאי הכי דאי א מטמא

 יורש מאימתי ד בהאשה ג' תלמוד. לבעלי שנתקבלו נראה לא אם שבמדרשים הלכות על סוטכין אין ג בת״ח טומאה אין
 מטמא להגי דטלתא ומסקנא לה, ומטמא ויורשה לחופה טשתכנם דרבנן, וקדושיה ואחיה אטה שהשיאוהו יתומה פי׳ קטנה, אשתו

 דאין הוא, כללא ולאו ה ליה ענו ולא קרי לה ירתי לא וקרוביה לה ירית דהוא דכיון ט״ט, דהוית מראו׳ אשתו שאינה אף לה
 ומתאבל מטמא ט״הת לכשרה דוקא ש״ט ומטמא, יורש שני׳ מטמא, ואינו יורש לאוין חייבי ז כדתני׳ ו הפסולה לאשתו טטטא

 ייסא ר* תני ורובו, ראשו שיהי׳ עד ט״ט נעשה שאין מכאן י תקברנו קבר כי ט תני׳ ותו ח. בגופה פסול ואין שיורשה כיון
 ומטמא חוור מלקברו א׳ אבר ושכח לט״ט נטמא שכבר פי׳ תפתר, ובחוזר מצוה, מטת לאבר מטמא כך לט״ט שמטמא כשם

 מביא בתחום אבל לתחום חוץ שמצאו בוטן ואימתי יא, במקומו וקוברו בו מטפל ט״ט המוצא ט״ט. דין עליו הי׳ מתחלה זה שאבר
 פסיעה ע״כ ור״י ר״א לי ואמרו לב״הק שהבאתיו עד מילין ד׳ בו נטפלתי ט״ט ומצאתי בדרך מהלך הייתי פ״א אר״ע .בב״הק וקברו

 שעה מאותו עאכ״וב, כוונתי שלא בשעה נחחייבתי -לזכות שכוונתי בשעה אם אמרתי דם, שפכת כאלו עליך טעלין פוסע שהייתי ופסיעה
 לימין קברו בדרך מצאו אבל בשדה, שמצאו בוטן אימתי כרכום, מלא שדה אפי׳ אמות ד' מקומו קונה ט״ט חכמים. מלשמש זזתי לא
 בש״ו, קוברו כרם ושדה ורע שדה ניר, בשדה קוברו ורע ושדה ניר שדה בור, בשדה קוברו ניר ושדה בור שדה הדרך, לשמאל או

 בכרם ובז״הו יג בצירה הכשר מפני לא בכרם וא״ד יב הטומאה אהל מפני לא אילן בשדה אבל בש״כ קוברו א״ד אילן, ושדה ש״ב
 יד בדרבנן חששא אלא הוי לא נטי טהרות דנהיגי בוטן דכרם וההיא טומאתו על להוסיף שלא הכהן מוזהר בו״הו דאף באילן ולא
 ודתני׳ אילן בשדה ולא בכרם כט״ד נ׳ הלכך הכרם, לבעל אלא אינה בצירה הכשר אבל העוברי׳, לרבים תקנה מאהיל דגזרת ועוד

שתיהן או בור שתיהן היו הארץ. את תטמא לא משום עובר טן החליף ואם בירוש׳. דאייתי הוא בתרייתא ברייתא בכרם טו באבל

ניר
אשכול נחל

 ט״ה או קטן כ׳ ורש״י הי׳ שוטה כהן דהאי פרשו וחוס׳ לכהן, בכ״הג חותר דלפטחיס חדושא דקמ״ל ט״כ אלא נ״מ, שאין במקום
 ס׳, מאי ראה דאי בבור, נפל ראה לא שהכהן פי׳ דרש״י ה״ט יטמא, לא באזהרת נזכר דלא בפסחים רש״י במ״ש להו ניחא ולא

והשתא ונוטלו בא טורב דאחרינן טהורין כולן מצאו ולא שלשתן בדקו טהורין גלין בב׳ שנתטרב טמא גל יו״ד דפסחי׳ תמה וב״ש
מהני דלא ומכ״ש בדאו׳ מהני לא קטן עדות ^"ד דבב״ק ונ׳ חצויה? דחולדה הכא כ״ש תלינן אפ״ה חצויס דעורבי׳ ל״ק החס
 נאמן אינו ט״ה וכן חלוק( יש קטן לטנין דה״ה מ״ב סיכה וטי׳ לשאול דטת בו הוי לא דא״כ הוי לא גמור )שוטה שוטה עדית

נ״ח ב״ב חטמאין שצדיקיס מצינו ודאי ג ט׳. משלי ינקוט ב כהן. כר״ח ולא א טליו. סמכו לא לכך כ״ב חגיגה כדאי׳ לטהרות
אתו ס״ז ופסחים ש״י ארונו נושאי כ״ה וסוכה הי'( חלום שי״ג, רי״ף תשו׳ )ט׳ לשס טהרות יביאו שלא דא״א חטרתא מציין רבנא

 לטמא כהן דרשאי בת״ח טומאה אין ח״ש צ״ל לכן טחאיס, יכ״ג וטצמוח טהורי׳ חמור טצחות אחרו הרי פ״ד וידיס במחיצתו
 היתר אין ח״ח רח״כ פסק וטל אחדרש טצמו דסחך חאן ואף .והזאה טבילה צריך ודאי אבל ובזב בקרובים לטמא שרשאי כחו להס
 קרוביה קרי הבטל אס פי׳ ר״אש ג׳ ה פ״ט. יבמות ד הגולל. שנסתם לאחר דא״ח כקרובים דינם דלחא צדיקים קברי טל לילך

 דיורשה כיון חד״ס בט״כ מטמא לאשתו דאבל פ״ב שכ׳ לרמב״ס קטנה, לאשתו דמטמא הזכיר לא שט״ג ובש״ט טונין. אין לקברה
 טטס כ׳ ואולי שמטמא, ידטינן ממילא א״כ קטנה, אשתו שיורש הזכיר דאישות דבכ״ד ל״ק דרבנן( נחי ירושתה )ולדידי׳ ח״ח הוי׳
 נתקן לא טדיין שנתנה דבשטה לשארו לכתוב הצריכה )והתורה קטנה אשתו נחי לכייל אשתו, זו לשארו הלמוד ולא דיורשה כיון

 מתום׳ ונתטלחה פ״ב יבמות תוספתא ז כ״ב. יבמות ו לח״מ(. כמ״ש אסמכתא אשתו זו לשארו ס״ל או טכ״מ, אשתו ירושת
 בא ואח״כ ונשאת בטלה שחת שחטה היינו מטמא שאינה פסולה א״ח: בשס שכ׳ ב״י טל ותמהני כיון. ד״ה ע״ב פ״ט יבמות

 ורש״י פ״ט יבמות חוס׳ וכן מטמא שאינו א׳ בתוספתא צ״ט מאי ול״י טכ״ל וצ״ט להס מטמא כהן לכהונה הפסולות אבל הראשון
 וכן לאשתו לא אבל חללה שהיא לאמו כהן מטמא דאנל פ״ב ורמב״ס מטמא לא קיימא דלאפוקא כל כ״ב יבמות וכ״ח בחומש

 להדיוט ג״וח לכ״ג אלמנה וז״ל: כ״ב יבמות רשנ״א הביאה בתוספתא מוטטה מנוסח יוצא שהטטות ונ׳ וה״ג. בשאלתות
 שוס ואין ולירשה לכ״ד היא שאשתו ידטי דכ״ט כיון קטנה אשתו פי׳ ח ח׳. אינו כ׳ מדויק שבנוסח כ׳ ולבסוף לה ומטמא יורשה
 כאשתו שאינה מטמא לא ואי לה, ומטמא היא אשתו יורשה אס שיאחרו הקרובים יטמאו לא כשרה באשתו מלטמא מונט פסול

 כ״ט ידטי לו בפסולה וכן אחרים ויטמאו לא״וא אף לטמא חסרה שחורה כ״ט ידטי שיורשה אט״ג וכ״ג בנזיר אבל יירשה, לא
 ליורשה כיון יבם לשומרת מטמא דיבס ש״ט הביאו רשב״א טל לתמוה וים פ״ט. ביבמות כתוס׳ לרחק וא״צ ממנה שהחניטה

 יבמות ורש״י לכ״ד היא שאשתו הכל רואים בקטנה יש גדול וחלוק מקטנה, וראי׳ ארוסה( וטל טלי׳ מתאבל אינה דודאי )אט״ג
 לה א״מ מאחר טשה אפי׳ ב׳ וקדושין בביאה, אלא לה לטמא קנה לא כ״ד וסוטה בקבורתה׳ וחייב דיורש אט״ג מטמא שאינו מ׳ ח׳

 מפורסם פסול שאין כל בידו, דכנל נ׳ כ״ט יבמות רשב״א וחח׳ מטמא. ולא מלוג נכסי א״י ביאה קודס נ״ו יבמות חוס׳ וכ״כ
 ס״ל זה ומטטס לקטנה, דחטמא וה״ט יירשה, לא אשתו אינה א״ח ואם לה, יטמא היא אשתו ט״כ יורשה אס קרוביה אמרי

 רפ״ז ירוש׳ ט לה. לטמא אסור לפח״ם אבל לחיפה, בכניסה חצי׳ ולא היא אשתו יאחרו ירושתו שמכת יבס, לשומרת מטמא
 בח״ל אפי׳ וא״ד הארץ, את לישראל יהושט הנחיל שטח״כ יא ככולו. ורוב כולו משחט י פ״א. ב״ק ומקצתו הנמשך וכל דנזיר

 שבת טומאה, לקבל הוכשר לגת כרמו הבוצר יג טליו. מאהילין טדיין אילן וטנפי ט׳ חמקוס רחוק כהן ילך פטמים יב החנה.
 מליגנג נזהר נא שהבוצר החששא בזמנם אף אלא בכרס דקובר פשיטא טהרות אין בז״הז ר״ל יד מטומאה. נזהר לא ושמא י״ז׳
 או לי׳ ניחא ויהי׳ לאבוד המשקה ילך ולא מזופפות בקופות יבצרנו שמא גזרה אלא הוכשר אחרו דלא הוכשר לא כמי נגט אס

 לטיל שכתבתי הוא בז״הז. אף בדאור׳ הוא הטומאה טל שיאהל חשש לאפוקי דרבנן לא׳ יבא שמא החשש כל א״כ נושכוח, משוס
ל׳ טז באילן. שכתב הש״ע על ותמהני בכרס, כרבנו כ׳ רמב״ס פ״ד, טו אדאור׳. עובר בז״הז המטמא כהן כרמב״ס ס״ל דאשכול

ירוש׳
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 בעל מדעת שלא בשדה שנקבר אחר ומת לפנותה ואסור מקומו קנה שנקבר מצוה מת שירצה. במקום קוברו זרע שתיהן או ניר

 לאבט״ה מטמא אדם אין יוסי ר תני ב התם ג' ותו לי', אי׳ דקלא מצוד, מת דלטא חיישינן ולא מותר ומקומו לפנותו מותר א השדר
 אביו, של לאבט״ה מטמא כך מאביו כשעורה לעצם שמטמא כשם אומר יודה ר' ג מאביו כשעורה לעצם טטטא אבל אביו של

 כחוט והניח חתכה הודיעני השערה כחוט בה כשתניח לו אטר הרגל לחתוך הרופא נכנם ברגלו נוטי שעלת פכסם בן ביוסי ומעשה
 חכטים ואמרו מאביו אבמ״ה על מטמא אדם שאין צא ואילך מכאן בי מטפל היית ע״ב בני לו אמר בנו, לנחוניה קרא השערה,

 מאביו כשעורה עצם על מטמא יודה לד׳ בין יוסי לר' בין לן משמע מהכא ד, עטו וצדקו אובד בצדקו, אובד צדיק יש נאמר ע״ז
 בוטן לאביו דא״ק לו מטמא אין אביו של ראשו נקטע אר״ח ה ג׳ בבבלי אבל חסר, שהי׳ אף לגופו בהיתר לטכא דהתחיל כיון

 ן אביו של המת לאבר ולא אביו של לאבט״ה מטמא שאין לאיבריה טטטא אין אבל יטמא לה מברייתא וטותיב שלם, שהוא
 כשעורה לעצם ומטמא חוור קיים הי׳ הגוף דרוב בהיתר החסר לאביו שטמא כיון כלוטר כשעורה, עצם על היא מחזר אבל

 לאיבריה ולא יטמא, לה אמר יהוד׳ ר׳ דתני׳ כ״ע, ולאו יהודה, ר׳ ברייתא האי ומשני שלם? כשהוא אלא א״ט דאמר לר״ח וקשי׳
 דקאמר המת מן לאבר דטטטא הא לבבלי ס״ל וע״כ אביו, של הטת לאבר מטמא אבל אביו, של לאבמ״ה מטמא אדם שאין

 דקרובים מסתבר והכי בחזרה, אלא שרי דלא מינה דפריך ברייתא יהודה כר׳ אתי׳ לא לכתחלה דאי בחזרה, תפתר יהודה, ר׳
 ולבבלי ט דר״י אליבי' נינהו ואמוראי ח כשעורה עצם על מטמא לכתחלה יהוד׳ לר׳ ס״ל לירוש׳ אבל ד, טצוה מטת עדיפי לא
 המת, טן לכזית פרט לאיבריה טטטא אין אבל יטמא, לה כראב״י כהנא רב תני והא י פריך ותו בחורה, אלא התיר לא ד״י

 דלא לר״ח קשי' ט״ט אחרת, טוטאה לך הוסיף ואטרת אמיר ת״ל יא, מנינו ולרוב בנינו ולרוב ולשדרה לגולגלת יטטא לא יכול
 ובאו בגינזק הכהן יצחק ר׳ של אביו שמת מעשה דתני׳ תנא, בהאי ור״ח ס'ל, יהוד׳ כר׳ נטי ראב׳יי ומשני בשלם, אלא התיר

 ולהאי חסר. כשהוא ולא שלם שהוא בזמן לאביו ואמרו עטו וקנים וד׳ אלישע בן יהושע ר׳ את ושאל יב שנים ג׳ אחר והודיעוהו
 אלא מטמא אינו זקנים וד' אלישע בן ור״י ולר״ח כשעורה, עצם על וחוור רובו על מטמא כהנא ורב וראב״י יהוד' לר׳ טסקנא
 ר״ח נגד לפסוק מנ״ל קאמר, בחזרה נמי נפרש שאם אביו, של כשעורה עצם על שטטמא הגר״יצ ט״ש לן ברירא ולא לשלם.

 כיון ואפשר יג אזלינן המחמיר אחר בשוין אפי' ובדאור׳ וראב״י י ר כהנא רב לגבי' נינהו דרבים זקנים וד׳ אלישע בן ור״י
 משנתו אמרינן נטי וראב״י יד רבים לגבי כותי׳ הלכתא וא״ד עטו נמוקו ור״י מאביו כשעורה לעצם מטטא נטי יוסי לר׳ דבירוש׳

 היא, אביך שאר שג׳ אשתו אלא שארו אין לשארו אם כי ין תגי' . . טד דא ועל טו רבים לגבי אפי' כותי׳ והלכתא ק״וג
 לאכול מותר כלומר לה, מטמא ולא אונן לא ארוסה אשתו יט אט׳ ר״ח ותני הגרושה, ולא אליו הארוסה, ולא יה הקרוב
 ואינה בקדשים דטותרת לאשמועינן אצטריך אוננת לו, מטמאה ולא אוננת לא היא וכן כהן הוא אם לה לטמא ואסור קדשים

 כתובתה, גובה הוא טת כא, יורשה אינו מתה כ, לזר לטטא אפי׳ מותרת דכהנת נסבה כדי טטטאה לא אבל עליו מתאבלת
 בין כשרי׳ בין מטמא ולאחותו לאחיו ולבתו לבנו ולאמו לאביו שג׳ לפי מת״ל, בעמיו בעל ל״י כג ת״ר כב. איירי לה בדכתב
 שאינו בעל ויש לשארו, אם כי כתיב דכבר שטטטא בעל יש בעל, יטטא לא ת״ל מטמא, פסולה לאשתו אפי׳ יכול כד פסולים
 לכהונה חזיא דלא חלוצה או גרושה או גיורת ונסב דעבר היכא הלכות וב׳ טשבחא ר״א וכ׳ בה פסולה לאשתו שא״ט טטטא,

טה ולבתו ולבנו ולאמו לאביו ת״ל כד נפל אפי׳ יכול ולבתו לבנו בו. להחילו בעמיו בעל יטטא לא דב׳ לה לאטטויי אסור

אשבול נחל

 סס. ירום׳ ב קברוהו. השדה בעל מדעת שלח ידוע אם דוקא מ״ז סנהד׳ לרש״י א בניר. וקברו בור בשדה לקברו לו שהי׳ ופי׳ ירוש׳,
 אבל דאביו אבמ״ה על מטמא אדם שאין נאינריה, ונא יטמא צה גרסינן דבת״כ לזה הוכחה ויש קברו, שכבר חזרה ע״י פי׳ ג

 שמטמא יוסי ר׳ אמר ובירוש׳ מאביו, כשעורה לעצם מטמא חין אומר יוסי ר׳ ר״י( ת״כ וסתם )שחת, מאביו כשעירה לעצם מטמא
 מ״ג. נזיר ה צערו. בשעת אף הט׳ על בנו שהזהיר ד בסמוך. האשכול כמ״ש לכחחלה אפי׳ לירוש׳ מתיר יהודה ור׳ בסחר, וע״כ

 מטמא אינו למ״ח דאפי׳ ירוש׳ בשס נעיל רבנו הביא וכבר ז כך. פרושו ותוס׳ לרש״י אבל בגרסתנו ליחא המת מן חבר ו
 ורש״י בחזרה, המת מן לאבר מטמא דפרוש חוס׳ וכ״כ א׳, אבר ענ חוזר ושוב ורובו ראשו בתחלה שיהא עד א׳ לאבר בתחנה

 בש״ס טובא ט חזרה. שייך לא ונחי דאניו, לאבמ״ה כך כשעורה לעצס שמטמא כשם דאחר ה מחזר. אבל בהדי׳ בברייתא ג׳
 שדרה פרש״י יא מ״ג. נזיר י ט״ו. חמורה ע״ט זבחים ד׳, תענית ק״ג, שבת דרבי׳ חדא דידי׳ חדא נחי וי״ל הכי, דחחרץ

 אבותיו לקבר להביאו רוצה שהיו יב איברים. קכ״ה מנינו רוב א', וירך שוקין ב׳ בנינו רוב בזה, או בזה או תלוי הגוף עקר וג'
 עצמו. סמך צ״ל טד דאבל. ס״ג נכ״מ העיר ע״ז טו ע״ב. פ״ב תום' ושם ונ״א ח״ו ערובין יד ז'. ע״ז יג חסר. הי׳ ובודאי

 הקרובה הב׳ אחותו על קאי סיי״ף 3זשי כועי" נחק"י לפגי הי׳ משובש ונןסח הקרובה וש״ס ברי״ף ככתוב ולח כנ״ל יה ת״כ. יז
 קמ״ל א״נ ,3 דף ח״א שכתבתי חטעס כן נ״פ ורבנו ברגל לטמא אסורה פי׳ ורש"י כ כ״ט. יבמות יט עליו. ותמה אליו

 נסבה כדי צ״ל יטמא לה חצות בכלל חינה נשואה אפי׳ דאבל פ״ב ולרחב״ס חובה יטמא דלה ח׳ מחש דאשתו מחויבת, דאינה
 בש״ס. כן ל״ת ככסף תחפשנה אס מ״ל, האשה ואין למתים מטמא האיש בסיטה דאי׳ מ״ע וח״ש לרחבס, מנ״ל ידענו לא אבל
 דבעי משים פשיטא, לה כתב אי קסי׳ ואי כתיבה, נארוסה חין דאל״ה בב היא. שארו לאו ואכחי לשארו נחלתו ונחתם ד׳ בא

 חננה לאחו אפי׳ כד כ״ב. יבמות ת״כ כג פ״ט. כתובות האי, כולי לתחתוני דחקרנו אע״ג יורשה אינה היא חת לחשמועינן
 טומאה. הל׳ וה״׳ג אמור בשחלחית כך כו ע״י. מחולל כשהוא מלהחלו דמדייק בחומש ערש״י כה כ׳. מחייבי לחחותו אפי׳
 והתורה ראוי׳ אינה דח״הת גרושה, מנשא אלא מדברי׳ שאינם בפוסקי׳, נזכר שלא דין לפסולה? שח״מ אחר כבר מקמ״נ קשי׳ ואי

 ח״ע לעתור חלוצה אסור אלים ולח לחלק( ויש .175 ע׳ בשניות )כמו לטמח חייב דמ״הת הו״א חזיח דחדאו׳ חליצה אבנ יטמא, לא אמרה
 במעשה ה״נ וא״ח, בסב דכרנז בח״ע אפי׳ דבריהם חכמים העמידו מקומות בכמה שחמר וכמו דאליס שחענא רבותא וחהני דאו/

אדם של בנפשו חת איזה ע״ב חולין ודרשינן אדם בנפש בחת דכ׳ כד .130 דף כמ״ש לגזרתם חוששין אנו שאין בעשיתו בהדיא שנראה

 עובר
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 הוא בנו וכו׳ בכ״ט בן לו שיש טי א כדתנן ממורים אפי' פס-לים בין כשרים בין ולבתו לבנו נפלים, יצאו אלו, אף קיימין בני אלו
 שהוא ואחותו אחיו אף יורשן, הוא ובתו בנו מה ולבתו לבנו ת״ל מאמו, יכול ולאחותו לאחיו ונכרית, השפחה מן חוץ לכ״ד

 לאנוסה פרט הבתולה ולאחותו ג, כט״ש מדרבנן אבלות עליהו דאיכא אע״ג ב, יורשם שאין מאמו ואחותו אחיו יצאו יורשן,
 ולאחותו ד דדרשו ור״ש יוסי כר׳ וקיי״לן איש. בידי שהויתה לאיש היתר, לא אשר ת״ל עץ, מוכת מוציא שאני יכל ומפותח,
 לרבות אליו שנתגרשה, ארוסה לרבות הקרובה הויה, לה שהי׳ לארוסה פרט לאיש היתה לא אשר ומפותה, לאנוסה פרט הבתולה

 מטמא עץ לטוכת אבל ה טהני חד כל לגבי כותי' הלכתא יוסי ור׳ חרי, לגבי תרי הוי ארוסה, מרבי ור״י דר״ט ואע״ג בוגרת,
 ו, אותו וכופין מצוה יטמא לה כרבים. והלכה פליגי ור״מ יהודה ר׳ לה, מטמא לא לכ״ג ראוי׳ שאינה כיון אמר דר׳יש אע״ג לה
 אין וחכ״א ט, דר״ט קבורה יום עד מיתת מיום אנינות ואיזו . . ח ומתאבל מתאונן אעפ״ב ,ז ספק על ולא יטמא לה

 שם יש אם יב לאחרים לטמא אסור ביום בו אף ותני' יא עטה לאחרים מטמא ואין יטמא לה מיתה. יום אלא י אנינות
 וא׳ וטמאה קרובה א׳ דרכים ב׳ שם היו טהור, למקום פורש הוא קוברי׳, ובאו נטמא מטמא, קוברין שם אין המטה, נושאי כדי

 מקבל הקבר בתוך עומד שהוא עד מתו וקובר עומד הי׳ יג. העם כבוד מפני עמהם ילך בקרובה הולכין העם אם וטהורה, רחוקה
 טן שחייב ה״ט יום אותו לאחר נטמא פוטר, ור״ע מחייב ר״ט טו ביום בו נטמא יד, יטמא בלא זה הרי פרש וקוברו מאחרים

 במתני׳ וכן חייב בו ונגע אחר ומת מתו לו והושיטו בב״הק עובר נזיר הונא א״ר ין דאתמר כר״ט סתם ובבבלי א', יום שסותר
לר״ע אף לן וחזי אחר. מת ותופס מטתו פרש שכבר פי׳ בחבורין שאינו לה ומוקי עכא״וא חייב תטמא אל תטמא אל לו אמר
האי ולענ״ד פוטר. ד״ע נמי גרם יח ובהלכות פוטר, אלא קאטר דלא איכא, מיהו אסורא פרש, אפי׳ יום באותו מחייב דלא
 שהי׳ בשעה השיב ור״ע חלולו, על חלול הוסיף לא דר״ט וטעמי' מחייב, ד״ע פוטר ר״ט . . כ ג' דבירוש׳ יט דוקני לא נוסח

 ט׳, על טומאה מוסיף והוי זי״ן ט׳ טמא בו הנוגע ונכנס חזר ואם ערב, ט׳ טמא בו הנוגע פרש בו, הנוגע זי״ן ט׳ מטמא בב״הק
טעטא דקתני כיון ברייתא דאיפוך לטיטר מסתבר ולא החיים, מן כפורש ממך הפורש עקיבא אר״ט דמסיים לדבריו הודה ור״ט

הפורש דכל כב ולישנא וכו׳ בב״הק שהי׳ בשעה פרוקא: האי על וקאי ממך הפורש כל דמסיים ותו כא, הוא דוקא וחד חד דכל

1 אשכול נחל

 קדושין נ״ב יבמות א דס. רביעית מיני׳ ילפיכן להלכה הבל לר״ע, דוקא זה דרש מיהו בפרשה נפש כ׳ וה״נ אמו, במעי עובר
 ערובין ה ס׳. יבמות ד .153 דף ג אנותס. לבית למש׳ כד׳ משפהה נקרא מאב ודוקא ממשפסחו כ׳ ירושה גבי ב ס״ה.
 מ״ד נדה ועתוס׳ פ״ד, שמהות ח ק׳. יבמות ח״כ, לשני, ז׳ או לראשון ט׳ בן כגון בנו הוא אס ספק ן ק׳. זבחיס ו מ״ו.
 וכן אביו, על הוא וכן קיימא בן שהוא כיון עליו מתאבל אדס יהא שלא דגנאי עליהס מספק מתאבלי' דרבנן אבלות למ״ד אף

 לקולה דס׳ לרמב״ס ספק על יטמא שלא קרא דצריך והא מעשר. אכילת לענין דקאי די״ל אלא עליהם, אונן הוא ק׳ ביבמות
 יטמא לה מוקי דכבר הוא דאסמכתא שכ׳ ויש קוברין, כשיש פטור נמי וישראל קרוב, לספק לטמא מצוה שאין קמ״ל ולדידן נימא

 בגמ׳ ומסיק וק׳ מעשר אכילת לענין דאו׳ אנינות י רבי. ק׳ ובזבהיס פ״ד בשמהוח כן ט .151 דף ועמ״ש לאיבריה ולא
 פרש אבל ט׳ תוספת אין בהבורין יד דרבנן. בט׳ דוקא לקחן ע׳ יג פ״ד. שמהות יב ת״כ. יא מדרבנן. אלא ל״ק נמי רבי
 בדיקרב דיקרב ל״ז ע״ז במת נגע כאלו בו הנוגע המת אל בהבורו אבל זי״ן ט׳ טמא אינו בו הנוגע שפרש דאהר במת. יגע לא

 סתמא נמי ובת״כ מלקות, לענין אלא בסיפא פליג ולא לר״ט אפי׳ ולטמא לשוב שאסור דרישא ת״י בתשו׳ רשב״א וכ׳ טו מסאב.
 מתיר ר״ע אמר ר״ת כתוב נמצא הרשב״א ומ״ש כשפרש, ומיירי אתי׳ נמי וכר״ע עמה, לאהריס מטמא ואינו יטמא לה קחני

 הראשונה. לט׳ ז׳ ביוס לטהר יוכל שאין טז •£1 דף במ״א כמ״ש ר״ת איסר דמדרבנן מדאו׳ היינו צ״ל ע״כ פרש, אפי׳ לכחהלה
 יצא ה״ה, פ״ג נזיר כ פוטר. דר״ע שמהות דמ׳ יט טומאה. ס״ה ה״ג יח אסור. הכל מתאהרדלנזיר או פרש״י מ״ב, נזיר ין

 טעמא. דקחני כיון הכא שאני בתרייתא, איפוך קמייתא דאיפוך הזית מאי מ״ט הולין כדאי׳ כא נכנס. ושוב מב״הק יצא ונכנס
 עמ״למ דאור׳ לאו בהבורין ט׳ לרמב״ס ודע וש״ד. הכהני׳ אהרן ובני בהעליתך ספרי ה״ה, פ״ג הוריות ירוש׳ ס״ו, בקדושין כב

 וטמא פרש אס דהייב פסק ורמב״ס דמי. א׳ כטומאה ממתו פי׳ שלא כיון פי׳ ועומד שמהולל זה יצא בנזיר כפרש״י וס״ל דט״מ פ״ה
 בשמהות כדאי׳ באסור, נטמא ואה״כ לקרובים בהיתר הראשונה הט׳ אם אף נקרא ועומד מהולל ונראה ביום בו אף שנית עצמו

 שני׳ ט׳ ולגבי קרוב על בהיתר שנטמא וכו׳ בב״הק שעומד כהן ברייתא מוקי ה״ה דנזיר פ״ג ונירושל׳ וכו׳ מתו וקובר עומד הי׳
 שהוא אף מלקות שהייב נראה יצא ולא והתרוהו והודיעו מת לאהל שנכנס בשוגג בראשונה נטמא אס אבל הוא. ועומד מהולל

 ע׳ וטמא כתפו על ממת מ״ש הייב, יצא ולא והתרוהו בשגגה נב״הק עומד נזיר אמרו למה תמהו י״ז שבועות שהתוס׳ בהבורין,
 מוסיף אינו לכך מעליו הראשון להשליך הספיק לא השני על כשהתרו מיירי בנזיר ותרנו ועומד, דמהולל שא״ה בנזיר דאי׳ אהר למת

 פטור בהבורין כ׳ ודאבל דנזירות שבפ״ה לרמב״ס יתכן לא זה ותרץ הקבר, מן לפרוש מוזהר שעה שבכל ט׳ מוסיף הכא אבל ט׳,
 ראשונה, מט׳ להתרהק שיוכל אע״ג א׳, אלא א״ה כ״פ שהתרוהו אע״ג במתים ונגע בב״הק עומד אס וכן פעמים ק׳ שהתרוהו אף

 מהולל לוקה למה וק' לוקה, יצא ולא בו התרו שידע ואהר בשגגה לנ״הק שנכנס כהן דנזירות ופ״ה ה״ד דאבל פ״ג נבין איך ועתה
 ועומד, מהולל נקרא לא לב״הק בשוגג הלך אס אבל ועומד, מהולל נקרא עצמו טמא בפשיעות אס ש״מ אלא כבר? הוה ועומד

 נכנס לכהן ודומה בשוגג שע״ע ועומד, מהולל הוי לא לרמב״ס בבית שמת לו שהגידו כהן מזה היוצא השני׳. על מהייב להכי
 המת, מאהל עצמו לפרוש מוזהר שעה שבכל לוקה ג״ה י״ז שבועות ולתום׳ דלוקה. יצא ולא התרוהו שידע ואהר בשגגה לב״הק

 תורה אסור אין שלרמב״ס ותמה ערום, לצאת צריך בבית שמת לכהן הגידו הס שע״ב בסי׳ רמ״א על שתמה מרבבה כדגול ולא
 לוקה. יצא ולא התרו שידע ואהר בשוגג לב״הק שנכנס כהן ה״ד דאבל פ״ג לי׳ אשתמיט ובחה״כ מט׳, עדיין נפרש שלא כיון
 לר״מ דנראה ואע״ג בו, שעוסק ובשעה בהיתר במתו דוקא אמר, במת התעסקות במתו שעוסק בשעה שע״ג רמ״א דמתיר והא
שעומד כהן מתגיתא ה״ה פ״ג נזיר גירוש׳ )וכן לחתו שמטמא געת אפי׳ לטמא אסור כ׳ דאבל דספ״ג מדרבנן אסור זה גס
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כוהנים. טומאת הלכות האשכול, ספר 178
 ׳השם כבוד דגרם איכא העם, כבוד מפני עמהם ילך שטמאה בקרובה הולכין העם ,הי א דאטרו והא הוא דר״ט לישנא ובו׳ מכך

 רבים אם וטמאה קרובה וא׳ וטהורה רחוקה אחת דרכים ב׳ היו תני הרבים, לכבוד אדם שיטמא כהו ג': ב דבירוש׳ היא וטעיתא
 כבוד גדול זעירא ר׳ דאטר מן מהו? ט״הת בט׳ מדבריהם, שהיא בטומאה כדון עד הרבים, כבוד ט׳ עמהם ילך בקרובה הולכים

 אם ה תני׳ והכין דדבריהם, א׳ אלא כ״הב, ט׳ תורה אסור נדחה דלא ד אמרו ובבבלי ג, אהת שעה בל״ת לכצוה שדוחה הב׳
 מ״הת טומאה שאומר טי ויש הפרם. בית כנון דרבנן בט׳ דוקא ומסיק כבודו, ט' בטטאה עמו באין הכהגיס בטמאה הולך האבל

וליכא תורה וללמוד אתתא לינסב כגון מצוה לדבר אויל אי נטי התירו דדבריהם וט׳ ... ו בר״הר טומאה ס׳ היינו דקאכר
אורחא

אשכול נחל
 ותמיהה בהיתר, נתחלל אפי׳ פי׳ להחלו, בעמיו בעל ל״י שנ׳ איכא אסירא אבל קבל, אס ליקה דאינו א׳ מת לו יהישיטו בנ״הק

 אס בר״אש( וכמפורש האשכול )כמ״ש לכתחלה דחתיר פ״ד אשמחות עצמו סמך הרח״א שהבאתי( שביעות תיס׳ לסברת סרה שס פ״ת
 ושטח נזיר. וכירוש׳ י״ז שבועות כפשטות אחר לחת לטמא מ״הת לרמב״ס אסיר מתים, בשאר בשוגג נטמא אבל בהיתר, הראשונה ט׳

 על אבל א/ אלא א״ח ובחבורין שתיס, מחייב בחבורין שלא הרמב״ס( על ממ״ש להפך מהפך )והוא בשמי במכית רמב״ן מ״ש לפי ראב״ד
 שהוא עד לקרוב שמטמא הדיוט כהן אבל בי/ אי׳ אסורא במבורין, ב׳ לקה שלא אף מיהו מ״ג(, )נזיר ב׳ חייב אחת בבת יט׳ ביאה

 דנזיר פ״ג וגירוש׳ אחר מת הושיטו אס חתו לקובר מתיר דבשחמית החלוק טעס ונ׳ בח״ד, וכ״כ אחר בחת מיתר בחתו מהעסק
 עצמו שטמא במתו מיירי בשמחות הראב״ד ומישב לוקה, אינו טמא ואס יטמא לא חח לו והושיטו בב״הק עימד הי׳ ברייתא חייתי ה״ה

 באחר, לטמא איכא אסורא נחתו שמתעסק בשעה דאפי׳ נראה ספ״ב מרחב״ס אבל בהיתר, שלא שטמא והירוש׳ מיתר, לכך בהיתר
 ולדידי׳ לרמב״ס,( מותר דבחבורין כ״ח כהבנת )ולא במתו, כשעוסק אפי׳ עמה, לאחרי׳ מטמא ואיני יטמא נה הת״כ פי׳ וכך

 מת ג לנחמו. עמו הולכין רביס אס דנזיר, רפ״ז ב לעיל. שהביא דשחסית בפ״ד א דשחחוח. אברייתא פליגא דירושלמי ברייתא
 כבוד ח׳ בק״וע נדחין אין חורה אסורי שאר כ׳ ברכות שחוס׳ הירוש׳, פליג בכללא דלא הו״א חריש י״ט. ברכית ד המפרש. חצוה,
 מלתא ולאו בירוש/ ר״ז קאי וע״ז בש׳, איתי׳ ונזיר בכל שוה שאינו לאו דהוי כ״הב ח׳ חציה מחת נדמה כהן ט׳ אסור אבל הב/
 אסור שהוא כיון סי׳ ד״ח, אסור ח״ד חותר אחר וחרנא אסיר אחר חד כלאיס לבוש ונמצא בשוק הולך דכנאיס פ״ט דבירוש׳ הוא,

 ברמב״ס וכן ועשה קוס בתיכו שט׳ בבית שוהה אס וכן ואפי/ ד״ה חוס׳ ל׳א מכוח ע׳ ועשה קיס פושט שאיני )חה דאו' לאו
 אפי׳ דלר״ז ש״מ א׳. שעה בל״ח מציה שדוחה כ״הב גדול כר״ז חותר וח״ד בשוגג( שנכנס אע״פי ט׳ בחקיס שהיתי על ליקה

 גדול שאמר שר״ז הבבלי, על חולק שאינו וכ׳ דכלאיס ירוש׳ שהביא לנו״בי וראיתי הבבלי. על וחילק כ״הב דוחה דאי׳ דכלאיס לאו
 שוא״ת והייט ל״ת נקרא וזה לפשט, שחצוה אף מעליו פושט שאינו הייט כלאיס שדוחה פרושו כך בל״ח ח׳ שדיחה כ״הב
 הכלל על אבל ועשה, קוס דהוי דס״ל אר״א וחולק מעשה, נקרא לא פושט אינו כ״א מכות ביבי כרב וס״ל פישט, ואיני שיישב

 ותימה אבבלי חולק הירוש׳ שכ׳ דכחובות רפ״ב ר״אש על וחמה י״ט ברכות פנ״י וכ״כ ר״ז ל״ס נק״וע א״דא דוחה אינו דכ״הב
 אסור מ״ד בכלאים, הירוש׳ דפרש י״ל מיהו בק״וע. אפי׳ ס״ל ח״הת, טמא בדרך לילך שחותר מר״ז ראי׳ שמביא דנזיר, דירושל׳

 בנזיר, דאחר והא דרבנן, במידי דתיירי אר״ז וסמך דרבנן בכלאים מיירי חותר ומ״ד אוסר, לכך דאו/ מכלאי׳ שחיירי היינו ד״ח,
 הכהן כ״הב, מ׳ טמא בדרך לילך רשאי אם האבל, הוא שהכהן דחיירי הברייתא על קאי השאלה אר״ז, סחך ח״הת בטיחאה

וסייעתי׳ לר״ת דרבנן תרי דהוי כ״הב, ח׳ דהולך לן פשיטא הפרס, כבית דרבנן ט׳ הדרך ט׳ ואס נקרובו, ביום בי נטמא כבר הזה
מר״ז ופשט חמתו, שפרש אחר בו ונטמא חוזר אס מדרבנן, אסור ויש דאורייתא, ט׳ הדרך ט׳ אס חהו אבל בייס, בי נטמא אס

דלכ״ע פ״ג נזיר מסיק דהירוש׳ ליתא ג״ז אך דדבריהס. אסור ביוס בו ור וחזר נטמא וה״נ דדבריהס, והיינו בל״ת דוחה דכ״הב
מ׳ לילך מותר אס מ״הת הדרך ט׳ אס ששאל דירושלחי ר״ל אולי ו י״ט. ברכות ה בסמוך. וע׳ ליקה, נחי בייס בי נטמא
 אסור לכחחלה מיהו הוא, בר״הר דס״ט לגמרי טהור הלך ואס עליו מאהיל ההולך אס ספק אבל חת נקבר שבדרך פרושו כ״הב.

 כדחוי נראה זה דאין וכפרש״י, וא״ת בשב צ׳ ויבחוח כ׳ ברכות כדמסיק והייט בל״ת ח׳ שדומה שאמר מר״ז ופשט א״ל, כמבטל דהוי
 אף שבילין בשני וה״ה בהדי/ דוחה ואינו עליו, דחאהיל חזינן לא ח״ח דאו׳, ט' והוי חח, שם שנקבר בדרך שהונך אף וה״נ להדי',
 דחי׳ נראה אין זה באופן ח״ח טומאה, בס׳ עצמו להכניס לכהן אסור ח״הת ודאי מ״הח, טמא ומאהיל טמאה בדרך הולך כאס
 ב׳ דוקא ׳שכ חוס׳ על ס״י במ״ש אעיר )ואגב שבילין. ב׳ גבי יו״ד פסחי׳ חפורשי׳ אלה ודברי׳ לכ״הב והתירו הילך אס צהדי׳

 ס״ט נמי א׳ באדם פ״י וחתה בתרומה, בפ״א ב׳ יגעו שחא מטהרץ לא שהלכו טהורין אנשים ב׳ אבל בר״הר חטהרין טהרות
 דשא״הט פט״ו ברחב״ם וכן יועזר בן כיוסי ועקר הוא בעלמא דחוהרא וליתא ל״ז? ע״ז בטבילה, תקנתא דאי׳ כיון טתא בר״הר
 חום׳ כ׳ למה ונשאלתי נר״הר. ס״ט ח׳ שטהרוהו מפני ד״ה מ״ב בע״ז וכ״כ בחוס׳ ל״ו וערובין דטהרות פ״ה וכ״ח חשיבח, הטיבל

 ס׳ צ״ל אין לבור, נפל כמין הטילה דחחרץ למאי איירי בר״ה אי כ׳ דהרש״א וג׳ בר״הי. דבור המניטו ובפסמי׳ איירי, בר״ה שם
 הפיצה אימא הש״ס דתרץ ומאי בר״הר, ס״ט ככל לטהרו די שפיר בספק כונחו כבר, בו מטילים שהיו הנפלים מפני אנא גררוהו,

 אלא בגמ׳ גרסינן בפסמי׳ אבל אחרים. נפנים ח׳ דקחני, דברייחא וגררוהו א׳ בספק דדי הכל מיושב בזה שפיר וספק נפל כחין
 חמה ובאחת שם. חוס׳ כמ״ש בר״ה דבור לומר א״א א״כ גררוהו וסי שפיר ספק פי׳ וספק ספק והוי נפל כמין הפינה מיתא

 ליכא אפ׳ טהור נר״הר שס׳ אף ולענ״ד טהור? ספק כל בר״הר ח״ו, מוציא ס׳ אץ גררוהו ס׳ על להקשית דחקשן ס״ד מאי תהר״ס
 נפלים ודאי >6 אבל טהור, בר״הר אחרינן נפל בס׳ לכך מכבר, העומדת חזקה עוקר בר״הר ס״ט אץ אבל ט/ מילין חוס׳ כח״ם חזקה
 נדה ריש חוסי לח״ש דוחי׳ אחרינן, לא זה בר״הר, ס״ט חכח טהור, והבור גררום אס״כ שחא לומר א3 ואחה ט׳, בחזקת והיתה בבור

 מביא בע״ז והחוס׳ כודאי. דחזקה טמא בר״ה אפי׳ חת מצאו ולמחר בלילה בא׳ נגע מציאותן כשעת הטיחאות כל מחזקת
 דאיירי ,חוס ש״וכמ עליו המאהיל טהור דהו״א ונ׳ מרישא? ליפרך חהרש״א והק׳ טהור, נפלים בו שחטילין ביר דברייתא רישא

דר״י בח׳ בסיפא אכל של; ט׳ מחזקת הבור מוציאין אנו אין ונזה איירי, רחב דבבור לא או הטומאה על האהיל אס והס׳ בר״הר,

 טהרוהו
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 מפני שלהן בערכאות ומעלה ושדות בתים ושפחות עבדים בהמות מהם ולוקחים עכו״ם ליריד הולכין א כדתני׳ אחרינא אורחא
 ולישא ת׳ ללמוד וכן הפרס בבית ומטמא עטהם ולערער לדון ג לארץ בחוץ מטמא כהן הי׳ ואם ב מידם כמציל שהוא
 ע״ג היינו מדלגין ו כט״ש מצוד. לשאר וה״ה ה, מכל ללמוד זוכה אדם שאין לפי במקומו, ת׳ ללמוד מוצא אם אפי׳ ד אשה

 חלל שיש דכל שאומר מי ויש . . . בראשן פתוח ן מלכים לקראת לרוץ מדרבנן שטומאתן טפח פותח ברובן שיש ארונות
 בארץ לטמא לח״ל לצאת מהו לר״יו שאל . . לבצרה יסא ר׳ ט ובירוש׳ ח. א״ה מלכי לקראת לרוץ ואפי׳ . . . חוצץ טפח
 יטמא לא לנפש אמו. לכבוד דרבנן ט׳ לו שהתיר פי׳ מזה גדול רשות אין ר״א ואמר בשלו׳, תבוא לצאת גמרת לו אמר עטים
יא. עליהם מתאבלין ואין להם טטטאין שאין והטינין המומרץ כגון צבור, מדרכי שפרשו ולא עטיו מעשה שעושין בוטן י בעטיו

וכן לטומאה ד״א תופס דמת אסור שלו ד״א תוך לכנוס אפי׳ אלא ולב״הק המת לבית לטיעל לכהן דאסור טבעי׳ לא
אלא מווהר הכהן שאין אומרי׳ טרבותא הרבה מיהו מקבר כשנפרשו אף שטטטאין ודופק בגולל ליגע ואסור יב לק״ש

ארונות ע״ג היינו מדלגין אמרו שהרי תדע יג ממת הפורשות הטומאות כל לרבות כלישנא עצמו מטת הפורשות הטומאות על
מיהו דרבנן אסורא וט״ט יד מוזהר אינו עליהם מגלח הנזיר שאין כיון אלא מטמא, עצמו הגולל ח״ט טהני ומאי טפח בחללן

איכא
אשכול נחל

 שפיר בר״הר, ספק מ׳ לו שהי׳ ט׳ מחזקת הבור להוציא באח א״כ האהיל, ס׳ משוס ולא וגררוהו מצויה שחולדה מפני טהרוהו
 יריד דסתס אע״ג אסור שאין קמ״ל אלא בטומאה מיירי לא ב י״ג. ע״ז א בר״הר(. ס״ט ול״ש מ״ו, מוציא ס׳ אין פריך

 דלכל אמור ושאלתות בה״ג וכ׳ ד מותר. לא״י לחזור דעתו אס דוקא חוס׳ וכ׳ עמיס אק על ט׳ שגזרו אע״פי ג לע״ז. לתפארת
 י״ט ע״ז ה כגון. כ׳ שלא ב״י על ותימה כתוס׳. ולא ח׳ ללמוד כגון לעיל כרבנו שכ׳ וטור רמב״ס מרי״ף מ׳ וכן שרי מצוה
 סברא ילמד התלמוד בפיו שגורה שכבר לאחר ופרש״י עדיף א׳ מרב גמרא אבל סברא והנ״מ ברכה ס׳ רואה אינו א׳ מרב חורה לומד

 שפתוח כונתו נ׳ ז י״ט. ברכות ו בפי. שגור עדותיך שכבר אחר פי׳ לי שיחה עדותיך כי השכלתי מלמדי מכל הכ׳ כונח וזה מהרבה,
 הרמב״ס אבל שס חוס׳ כמ״ש הט׳ כנגד אלא מטמא אינו טפח חלל בלא אבל מטמא הריקן צד נגד אפי׳ עליו טפח וחלל סחוס דאי בראשו

 ברוס טע״ט הטומאה מקוס אס דאהלות דרפ״ז וההוא הצד מן פתוח אינו אפי׳ טפח חלל חוצץ עץ של בארון ס״ל דט״מ פי״ב
 פ״ז הראב״ד שאומר( מי ויש באמרו רבנו כיון )ועלי׳ ג׳ ודעה ספ״ו. ב״ב עתי״ט אחמר בקבר דוקא הצדדיס מכל מטמא טפח
 חלל כשיש מגע על מוזהר הכהן שאין ארונות ע״ג מדלגין ולהכי במגע, אלא מ״הח באהל א״מ טפח חלל בקבר דט״מ ופי״ב
הוא, מת של כגופו ט׳ חלל אין אבל ודופק וגולל קבר על לא מת של גופו על אלא מגלח הנזיר שאין כיון למת, אוהל בין טפח

ומ״מ ט׳ חלל ויש סחוס הוא הזה והבית סביביו, מטמא פצימיו שפרץ סחוס ביח י״ב מב״ב ט׳ בחלל מגע ט׳ יש שעכ״ס וטעמו
אהל טומאת לא בו אין ט׳ שחללו כל מהר״ס( )כמ״ש מ״ב ע״ז וחוס׳ ט׳, פסחיס נ״ג, נזיר רש״י ד׳ ודעה סביביו, במגע מטמא

דאו׳. ט׳ דליכא דפ״ט ארונות ע״ג דמדלגין והיינו מדרבנן רש״י כ׳ סביביו מטמא סחוס בית בב״ב דאמר והא ת, ה מ" מגע ט׳ ולא
 שהוא מפני הצדדים מכל מטמא טפח ברום טע״ט הטומאה מקוס אס דאהלוח מפ״ז טפח בחלל אהל טו׳ שאין שס״ל וראב״ד לרש״י קשי׳ ואי

 פנוי בחלל )לאו טע״ט הט׳ מקום אס פי׳: כך דט״מ בפ״ז הראב״ד הטומאה, כנגד אלא א״מ אטומה נפש אבל סחוס, כקבר
 סביביה וכל באהל ומטמא ועולה בוקעת זו טומאה החלל, ממעט שהיא עצמה הטומאה עס מרובע טפח שים אלא איירי(
 הכהן דאין דברכות ומדלגין י״ב דב״ב מההוא במגע סביביו אלא באהל מטמא אינו פנוי חלל ט׳ יש ואס סחוס, קבר וזה במגע
 מטמאה ואילה וע׳ שבוקעת באהל שמטמאה רצוצה היא זו מרובע ט׳ הטומאה במקום אין ואס לעיל; כמ״ש זו מגע על מוזהר
 פ״ט ביציאתו ואין ט׳ פוחח בו יש מציעחא דקחני קמור שהוא ביב דאהלוח מפ״ג רש״י נגד ראי׳ ק׳ ב״ב חוס׳ ומ״ש בצדיה. במגע

 הבית שחין ס״ל שרש״י דלק״ח פ״י כ׳ הצדדים, מכל באוהל ומטמאה וע׳ בוקעת ט׳ טפח דבחלל ש״מ טמא, הבית בביב טומאה
 )ושאר טפס הוא הבית לצד הביב שפתח פי׳ בפ״מ שר״מ וכונחו עכ״ל הרמב״ס כמ״ש אלא ועולה בוקעת שטומאה מ׳ טמא

 הביב יציאת בפתח יוצאת אלא לבית הט׳ תכנס לא פ״ט ביציאתו גס אס בביב טומאה הלכך הביב( מחלל אלא דברו לא מפרשי׳
 לבית, בפתחו פ״ט ויש הביב ביציאת ס״ט אין אס אבל לצאת, אלא להכנס הטומאה דרך שאין טהור הביב בבית ט׳ ואס לר״ה,

 שט׳ הביב, יטמא לא מ״מ בבית טומאה ואס טומאה, מביא טע״ט דמשנה רישא פרוש וזה פתחו דרך לבית מביב יוצאת הט׳
 לא אס אבל הבית, חקרת עס דבקות לו ואין לבדו אוהל שים פי׳ לבדו מקים לו וחלק טפח חלל ביב ה ם כיון בו נכנסת אינה

 עכ״ל הט׳ בפ׳ חוצץ טע״ט פי׳ וזה הבית, אהל טומאת ע״י טמא בתוכו אשר וכל הבית של כקרקע נדון ה׳ טפח חלל הביב הי׳
 טפח הביב שפתח מטעס אלא המפ׳ כמ״ש ועולה בוקעת בביב שהטומאה מטעס לא ב׳ בבבא הבית שטומאת מזה נ׳ בקצור.
 כההוא הבית מטמא הי׳ לא טפח שבחללו אע״ג טפח לבית פתחו הי׳ לא אי אבל טפח, פתח ביציאתו שאין כיון לבית הט׳ ומביא

 הקבר על למעלה טפח חלל אהל בנה אם שלכ״ע ודע שאעתיק. פ״י בעל בחשו׳ אלו הלכות סוף וע׳ לפרש״י היינו דמדלגין
 היו כבש מ״ז דפרה פ״ג כדאי׳ טהור האהל על למעלה ממנו הרחק אס כי הט׳ מקום על נשענים אין אהל וכותלי שעמודי וידענו
 וכו׳ בירושלים היו חצרות מ״ב ושם חלולים, עמודי׳ עם עליונה כפה שתהא כדי כיפין ע״ג כיפין המשחה להר הבית מהר עושין
 אפי׳ הרמב״ס וכ״כ ח מ״ה. פי״ז, רפ״ח, אהלות וע׳ ז׳ אמשנה וסמך פרושו כך ודאי כיפין גבי על כיפין שם נזכר שלא אע"ג
 ט׳ לדחות אבל לראותם מצוה על אלא קאי שלא לדחוק שיש )אע״ג בברכות הש״ס כפשטות דרבנן בט' מותר א״ה מלכי בשביל
 מותר המלכות לכ׳ אס תרנ״ו וסי׳ רכ״ד סי׳ ועמג״א שע״ב; בסי׳ ב״י הזכיר לא ואעפ״כ פ״ג, ברכות בירוש׳ וכן ישראל( במ׳ דוקא

 שעושין בזמן להחלו בעמיו בעל יטמא לא ג׳ בת״כ י לבוצרה. אמיה דאתא שמע ייסא ר׳ וכצ״ל דנזיר פ״ז ט אדבריהס. לעבור
 מלנפם דורש מ״ז ובסנהדרין שגרע? עמיו מ׳ עושין אין שאס ומנ״ל להחלו, הוא אס בעמיו אף יטמא לא אמר קרא וקשה עמיו, מ׳
 י״ח וברכות מ״ד סוטה יב פ״ב. שמחות יא רבנו. כגרסת וזהו לשאר? יטמא עמיו מ׳ בעושה לשארו, אס כי בעמיו יטמא לא

ברכות תוס׳ וכ״כ יד .171 דף שהביא ת״כ ל׳ יג שרי. מחיצות איכא ואי ע״א, סי׳ עש״ע ובדיעבד ק״שחוךד״א לקרות שאסור
 י״ח 23*
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 ע״כ. להזהירם לרבותינו ראינו שלא אלא ב במת שנוגעים בכלים גם לזהר צריכין הי׳ וטה״ט . . א אמרו שלא לענ״ד, איכא
 אדם קרוץ גוים ואין באהל ימות כי אדם דב׳ כרשב״י דקיי״לן לרבה אליה וכדמהדר ג כרשב״י באהל מטמאי דלא נ׳ גוים וקברי
 מתני׳ דסתם באהל אף לאסור ראיו׳ שמביאים ויש ד ממעטינהו לא ומשא ממגע מאהל קרא דמעטינהו נהי רבינא ומסיק

 איכא גויס במדורות לענ״ד מכרענא ולא עמים, ארץ על גזרו וכן נפלים שקוברין טמאים גוים מדורות ס״ל רשב״ג ואף ה באהלות
 ועוד ז בעפר נתערבו כשעורה רבות ועצמות בעומק שלא שקבורתם עמים ארץ וכן ו כשעורה עצם יסיט או יגע שמא למיחש

 לא ובהל' קשי׳. לא מעיקרא ט אוירא משום ולמ״ד ח ראשון בית חרבן מזמן עטים בארץ נהרגו מישראל נפשות אלפי׳ כמה
 אע״ג שהוסיף ויש באהל. מטמאין אין גוים קברי וסימנך שרי נונא קבר י בפא״ט גרם ר״ח אבל היתר ולא אסור לא מצאנו
 מחמדו הוו לא הכי דאי ול״נ, יא, נבלה כטומאת וטומאתן עליהם מוזהר הכהן אין ט״ט מט״וט, קרא מעטינהו דלא רבינא דטסיק

 את ויקח אלף מהם ויך דב' יג למתים מטמא שמשון נזיר אמרו הרי ותו עטים, ובארץ יב בספק אפי׳ הגוים במדורות רבנן
 אפי׳ טללא האי תותי למיעל לכהן אסור טו טללא תותי מיתא דמיחת והיכא — . . יד במ"וט ונזיר כהן שרי ואי חליצותם

 מה ומצילין תחתיהן, המת אם גבן שעל מה שמצילין ט', בפני וחוצצין ט׳ מביאין יש טן כדתנן מגדר יוצאות ואבנים אילן תותי
 ין והגווזטראות תחתיהן, לעמוד לכהן אסור תחתיהן הט׳ אם מכותל יוצאים ואבנים עצים פי׳ הזיוין עליהן, המת אם שתחתיהן
 והשקיפים גשמים, ע״י בסלעים נעשים חורין פי׳ והסלעים המאהילים, סלעים סעיפי פי' והשקיפים ותרנגולים, יונים של פי' ושובכות

 מערות מין וי״א אור, בא שמהם חורין מין פי׳ יט והגחרים יח אהל הוי נעשה אדם ביד דלאו אף וקמ״ל מאליהם, נעשו
 לקבל ויכולין כ מגדר יוצאים וברקנין קוצים והפרעות, הארץ, על בענפיו מיסך אילן הסככות, וכן סלע, שיני פי׳ והשננים, וחוחין,
 כב אחרינא לביתא ביתא ההוא מן כוותא ופתיחא בביתא מת דמיחת והיכא בינונית. מעזיבה וחכ״א דר״ט, כא רכה מעזיבה

 כג ביתא ע״ג עליתא אם וכן לגוויהו, למיעל לכהנא כולהו בתי הני כל אתסרו טע״ט, כוויי מהני הד בכל והוי בתי כמה עד וכן
 בי דאתרו בתר דעייל ומאן לתרוייהון למיעל לכהן אתסר מנהון בחד טיתא והוי טפח בפותח לביתא עליתא בין ארובה איכא אי

מיתא בי׳ דלית ביתא להאי לטיעל ושרי טומאה להו אפסק שאמק״ט בכ״ד או אבנים או בעצים לכוותא להר סכר ואי כד, לוקה
הכין

אשכול נהל

 פ״ד בשמסוח צ״ל אולי א מג״ע. כנזיר ט׳ בחינם איכא ח״ח סצי, טל אלא מגלת כאין אט״ג עצמות ורובע דם רביעית ושאני י״ס
 בנגיעה שמטמא לטנין כסלל הוא הרי בחת כנגט כלי כל לרמב״ס ב מותר. אחרו ולא מ׳ סופג הכהן אין נמג״ע כאין כל אלא
 נזיר לר״ח אבל ליגע לכהן כאסור פ׳ לכוס חצאנו לא אך ,כחת חטחא בחת כנגע חתכות כני רק ולראב״ד ולאהל לחכא ולא
בגולל ליגע כאסירי׳ דמודה וחכחע בחת כנגע בסרב דמקילין ככ׳ ורמ״א שי״א, ויראים רס״כ תלמידיו דעת כן ולא כן חכחע נ״ד

ובהרוגי תתסטאו בסלל נוגע כל כ׳ דבקרא לכך והוכרס ד קי״ד. ב״ח ס״א, יבחית ג תע״ו. ע״רכבא ביניהם לסלק ול״י ודופק,
 היראי׳ דעת כזה ואפכר מישראל סד דאקטול בסלל ניגע כל ודכ׳ מטמאי לא במ״וח אף נ׳ גמ׳ דסחס א׳ לתרץ מיהו דבר, מדין

 בהס ים טומאה אבל מ״וח על מוזהר אינו הכהן ליראים דס״ל נ׳ המקבל פ׳ מנמק״י אבל כלל, מטמאי דלא שע״ב ב״י כהביא
נחי דחשא )אע״ג אוהל הזכיר ולא ל בסל נוגע כל ח׳ במלסמת כל באוהל מטמא הגוי אין כ׳ פ״א ט״ח ורחב״ם נבלה. ט׳ כמו

דחעטינהו באהל ימות כי אדם דגח׳ ילפיתא הביא לא למה מקסי׳ וראיתי משא( והיינו בהיסט נפש הורג כל בספרי דרשינן כ׳ לא
 בנפשות יבא לא מת נפש על אומר הרי א״צ, ריש״א ולאמו, לאביו ת״ל בהמה נפש יכול יבא לא נפש על מ״ס דבנזיר ונ׳ בהדי׳?

 מוזהר שאינו נמי מוכס הוי ולפ״ז מוזהר. הנזיר אין במ"וח אפי׳ הלכך באהל, ליכא נבלה וט׳ הכתוב דבר באהל פי׳ בביאה המטמאות
 ממילא א״כ ט/ באזהרת דבריהם לכל הושיו ונזיר ג׳ דכהן בנזיר התם דאמרינן וכיון אהל שייך לא נחי דלגבי׳ גוי מגע על הנזיר
 נפש דממטט למאן אפי' כנ״ל והוסיף כי״א סימן ביראים שרי בח״וח שאף זו ראי׳ ח׳ שוב מוזהר, הכהן אין בח״ומ כאפי׳ מוכס

 גויס? סל אמ״ומ מוזהרים ונזיר דכהן דס״ל לכ״הפ וקסה עי״ס, קאי ניסראל ולאמו דלאביו גוי נמי מחוטט ולאמו חלאביו בהמה
 נחי הול״ל הכי דאי חיסראל, דאקטל כתרוצא ולא איירי בגוי ס״מ באהל קאחר ולא תתסטאו בסלל ט ג נו כל קרא חדאמר נ׳ אך

 כן ז ט׳. פססיס מרס״י וכ״ח ו פי״ס. ה רמב״ס. הביאו ומה״ט באוהל, ולא יסראל כחת מטמא דבמ״וח וחוכס באהל, הבא
 המת לאהל לסוס דאין אט״ג בקרון הולך אפי׳ ונ״מ טמא, נמי טמיס א׳ אויר ט נ״ד. נזיר תוס׳ ח מ״ג. פ״ב אהלות בתי״ט
 יראי׳ דעת כך יא זו. ראי׳ סהביא ס״ב פנ״מ ובתשו׳ בחוס׳ עי״ש ל״ט ע״ז י תום׳. טי״ש לס״ל מארץ ילכו שלא ח״ח וגזרו בכה״ג
 אפי׳ גויס מדורות יב דמי. במ״ומ ליכא בעלמא טומאה אפי׳ גח׳ דסתם קמא לחרוצא אבל דבריו קי״ד ב״ח נמק״י פרש וכאשר

 דפליגי כרבנן דאתי' ותרץ לנפשי׳ הקשה גופ׳ היראי׳ מפלשתים. ראי׳ מאי צ״ל יד ד׳. נזיר יג מספק. טמא יום מי אלא שם דר לא
 דבר וכן לאהל נעשה שלא אף אילן אפי׳ עליו מאהיל ודבר מת שמונס כל וק״מל ורי״ף ה״ג ואסריו אמור שאלתית ל׳ טו ארשב״י.

 עליהם. לישב מכותל יוצא אבן או מעץ בנין והס ערוך ג׳ ין פ״ס. אהלות טז ט׳. מביא לאהל נטשה לא דודאי הגדר מן הפולט
 דכיון קוצים לפרס נ' שיותר וטתי״ט נ״ד נזיר תום׳ וכן אבנים ג׳ סך ובטרך כ גהירין. גרסתנו הטרוך, ג׳ יט כ״א. סוכה יח

 הסיט, שיקבלו כ״כ קרובי' טנפיס כא מעזיבה. לקבל סיוכל צריך לכך אהל הוי לא מ״הת ביניהם אויר שיש טפס אהל בהם שאין
 עליו יש המקורה התסתון סדר על כג ביניהם. מפסיק למעלה אויר ואין זה לבית זה מבית• פתוס סלון כב רבה. מעזיבה ר״ג

 הטומאה להם שתכנס האהלים כל בארנו וכבר לוקה לו נכנסת אס אסר בבית שהטומאה אע״פי דאבל פ״ג רמב״ס וכ״כ כד סדר.
 כ׳ ס״א ובס׳ וסמ״ג. שי״א מג״א השיגו וכבר שט״ב כש״ך ולא מ״הת ט' מביא טע״ט תראה ומשם דט״ח וי״ד פי״ג אותם ובאר
 ט׳ דסוה לפקפק יש ע״ז גס דרבנן. זהו לצאת ט׳ סוף משוס אלא טמאים אינם הסדרים לו סוצה סחוס הבית אס ש״ך כוונת
 /י5״מסר שמביא שלו׳ הר״ר מיהו מ״ג. פ״ז אהלות ותי״ט שמ״ג ומג״א י׳ ביצה שטה וע׳ ל״ס ביצה רש״י גמירי הלכתא לצאת

על מוזהר הכהן אין ש״ע בב״י חאייברא ולר״ש מ״הת ט׳ אין דט״מ פ״ג לרמב״ס א״כ מגלס הנזיר לצאת ט׳ בסוף אס מספק

 סוף



!81 כהנים. טומאת הלכות האשכול, ספר

 הכותב ולי א. יחפור לא פ׳ כד׳ החוצץ דבר אותו לבטל שצריך מידי אמרו ולא והגר״יצ, הלכות ובעל משכחא ר״א כ׳ הכין
 למיעל כהני ובעו טת כי׳ מחית דהוי ד לאדרונא פתיח דהוי ג דרוטאי כנישתא בי האי ב עיר בני פ׳ דג׳ מהא דטעמייהו נ׳

 ומנין לרבא רבנן לי׳ אמרו הט', בפני וחוצץ דאמק״ט ו לנחת עשוי עץ כלי דהוי ה אותבוה תיבותא דלו רבא אמר לצלריי,
 תבא שלא בטפיח המאור את פקקו שבת בסוף וה״נ .א״א הכי אי אמר וריקם מלא מטלטל והו״ל ס״ת עלי׳ מנח כי לי׳ מטלטל

 לפרש א״א בטפיח ואף חול, לצורך לבטלה אסור בה דקדושה כיון שיבטלוה, רבא של דעתו לומר ל״ש ובתיבה שם, דרך ט׳
 ח בטול צריך מטפח החלל ממעט אי אבל בטול ל״צ כולו סותם אם שמחלק מי ויש ז מהיכנו בשבת כלי מבטלין דאין הכי,
 הפתחים על לחוץ למעלה ופולטים כאחד שגגיהם בת*ם של שורה אדרבא. וסמכוה מבטול אדכרו דלא רבותא מהני כן ול״ט

 יוצאת שהטומאה טמאים פתוחות מהם חלון אפי׳ או שדלתותיהן הבתים כל הבתים מן בא׳ וטומאה יותר או טפח אהל כשעור
 למעלה זו גגין ב׳ שהם אלא א׳, גגיהם אין אפי׳ לבתים. נכנסת ומשם הבולט הגג תחת ומתפשטת ט מת שם אשר מבית

 גג עם בשוה מונח העליון הי׳ אם רואין, שתחתיו, הגג ובין בינו שיש האויר רחב מכסה והעליון טפח רחב לפחות א׳ וכל מוו
 טפח רחב אית דאי יב אמינא מנא רבא אמר יא, רמי חבוט אטרינן או י באמצע אויר הי׳ ולא הגגין ב' נדבקין היו התחתון,

 מהקורות א׳ תחת טומאה יד, מכוונות והם יג מעזיבה עליהם שאין והעלי׳ הבית קורות דתנן לא, ר״ט לית ואי רמי, חביט אטרינן
 היו יד, טמא הרקיע עד כנגדה העליונה גבי על טז; טמא ביניהם לעליונות התחתונות בין טו; טהור גבה ושעל טמא תחתיה

 עלה ותני טמא*. לרקיע עד כנגדן כ גביהן ועל יט טמא כולן תחת מהן אחת תחת טומאה ידן, התחתונות כבין בעליונות
 גביהן ועל ביניהן טמא תחתיה מהן אחת תחת ט׳ טפח, פותח ביניהם אין אבל כא טפח וביניהם טפח בהן שיש בוטן בד״א
 לכהן דאסור דמשכחת דאטרי טרבותא איכא כב. אטרינן לא לית וכי רמי הביט אמרינן טפח ביניהם אית אי אלמא טהור.

 בו שאין קטנה ארובה תחת בבית מונח המת מן כזית כגון ט', בי׳ דאי׳ תחתיו בבית ומותר טומאה בי׳ דלית בעליתא למיעל
 פותח בה שאין אע״פי הארובה תחת דמונחת כיון לעליה ועולה בוקעת ט' דאמרינן המקורה, עליתא מארובה ולמעלה טפח פותח
 בעליה ואסור בבית להיות לכהן מותר הלכך טפח, פותח בה שאין כיון הבית תוך למטה ממעלה שחוזרת אמרינן לא אבל טפח,
 טלמעלן בין הארובות על כד טק״ט שאינו דבר ונתן הארובות כנגד וט׳ טפח פותח בארובות אין אם כג ממתני׳ ראי׳ ואייתי

 שבעלי׳ ארובה על פרם ואם שאק״ט דבר אותו עליו שפרם החלל הוא תחתון דהאי וסברוהו התחתון, אלא טמא אין טלמטן בין
 טמא הבית התחתון, ארובת על פרם ואם התחתון לארובת קרוב מונחת שהטומאה אע״פי טהור, שתחתיו והבית טמאה העלי׳

ואיפכא פרושא האי לן חזי ולא כה הארובה כנגד אלא בבית טומאה אין ארובה כנגד שפתוח מקום דבכל טהורה והעלי׳
מסתברא

אשכול נחל
 חגלה ב י״ט. ב״ב א בנזיר. איכא אהל טומאת דמין הכהן מוזהר דמ״מ י״ל ברכות לתוס׳ מיהו שאנמ״ע ברור ולענ״ד לצאת ט׳ סוף
 סל בתיבה הסתת סתמו ה ל״ג. מנחות ט' חדר יון בלשון ד ב״הכנס. ובני שס ונתישבו למחוזא מרומא באו יהודי׳ ג כ״ו.
 וכו׳. המטלטל שק מה שק או א״ב עץ כלי דכ' לשק אתמש עץ דכלי ואמק״ט, תשמישו אחד במקום לנוח ו ארון. לרש״י ש״צ

 רבותא הני שכל וכיון כ׳. ב״ב בתום׳ תמצא כ״ז ח אצנו. שמחברו דבר לענין בונה או כלי לגבי סיתר דהו״ל מ״ג שבת עחוס׳ ו
 שהביא רחב״ס לדעת חשש שלא סע״א ב״י עבד שפיר בטול ל״צ כולו סותם אס עכ״פ מסכימים ור״אש ותום׳ בטול/ הזכירו לא

 וכשבתים תחתיו טמא הגג תחת לצאת ט׳ דסוף כיון המת בית נעול אפי׳ ט כולו. סותם אפי׳ בטול דבעי דאהלות פ״ו תי״ט
 דאי י טהורין. הבתים המת הוצאת לאחר עד מיתה מקודם סתומות הס אס אבל פ״ז, אהלות הגג, מתחת בהס ט׳ נכנסת פתוחים
 שלמעלה הגג והשלך השפל יא לטומאה. לבוד אחרינן לא בשוה הגגין אס אפי׳ לקמן ע׳ כה״ג, לבוד אמרינן לא מעט אפי׳ באמצע

 העלי׳ ועל החדר על מונחות קורות אלא מלמעלה אותם שסותחין העלי׳ ועל החדר על אין יג כ״ב. סוכה יב למטה. שיהא
 הרקיע אויר לקורה קורה בין בתחתון שנראה עד התחתון החדר שעל הקורה כנגד מכוון דעלי׳ עליון קורה יד הקורות• בין ואויר

 קורה למטה גס למעלה קורה שיש מקוס וכל למטה שפתוח מקוס כל פתוח עלי׳ בגג שגס מלמעלה כנגדו חוצץ דבר סוס ואין
 אס טד באויר. הט׳ מונח כאלו והוי חוצצת ולא ט׳ מביאה לא לאו ואס ;טפח, רחב בה כסיש חוצצת הקורה טו מכוון.

 קורה על ולמעלה תחתון קורה תחת אבל זכ״ז, המכוונות הקורות סני בין טמא העליון לקורה החדר סעל התחתון קורה בין הט׳
 שתחת שהקורה התחתון בחדר ומכ״ש בעלי׳ טו׳ סוס אין העליונה הקורה על הטומאה אס יו חוצצות. דסתיהן טהור עליון
 רחבן וגס לקורה, קורה בין בתחתונות סיש אויר נגד נתונות דעלי' העליונות אלא זכ״ז הקורות מכוונות סאין יח חוצץ. הטו׳

 לך ואין סוה התקרה כאלו דהוי יט התחתון. אויר יסתס היושר בקו העליונות יפלו סאס באופן התחתונות, שבין אויר כשעור
 עד שס המונח כל סנטמא פשיטא הקורות על ט׳ יש אס כ הלמ״מ• סזה הרמב״ס וכ׳ אחד, אהל והוי העליונה התקרה אלא

 דבאויר טפח, הקורות בין האויר וגס הט; מפני ולחוץ ט׳ להביא שעור דזה ט/ הקורה רוחב כא דחייץ. מידי דליכא לרקיע
 כנגד ולא הט; סמנחת הקורה תחת אלא טומאה ואין כפתוח חר״לא( יסי׳ ור״ן )ע״ריטבא והוי רמי חביט אמרינן לא מזה פחות
 ממנה למעלה וכל חייץ לא סבלא״ה ט׳, רחבה היא אס )ודוקא חייץ תחתיה שהטו סנמטה סהקורה ט׳ סוס בעלי׳ אין וגס האויר
 סהקורה כיון עליהם אהל דאין טהור בצידיה סמונח מה אבל הט׳, ששוכבת מקום אלא סתחתיה מה כל טו׳ אין אז וגס טמא,

 לא פחות ואס אחד גג הוי מכסה; ועליון טפח פותח השוה בשטח לתחתון העליון גג סבין האויר אס לכן כב מטפח(. פחותה
 זא״ז סמוכים בתים ב׳ אס וה״ה פתוחות, שדלתותיו אף הסמוך הבית נטמא לא המת שם אשר הגג למעלה עליו ססוכך ואף
 מ״ה. פ״י אהלות כג י״ח. סוכה להו, גמירי הכי לבוד בטומאה אמרינן דלא כנפרדיס הוו מטפח פחות אפי׳ אויר ביניהם ויש
 הנקב שכנגד וכל חוצץ אינו טמא ודבר הארובה כנגד דטומאה כיון טמא, הכל מלמטן בין מלמעלן בין מק״ט דבר הארובות על נתן דאס כד

 כנגד והטומאה פתוחה הבית וארובת סתומה העלי׳ אס אמרו לכך אריסא קאי זה כה פ״ט. דליכא אע״ג טמא הטומאה כנגד
שמאהיל מה אבל לבית, הטומאה מביא לא כזה ונקב פ״ט, בארובה שאין כיון יורדת אינו אבל לעלי׳ עולה הטומאה ארובה,

 מכוון
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 הו״א הכי תני הוי דאי א, ברישא כדתני טהור ולמעלה מטנו טמא ולמטן מטנו שאטק״ט דבר נתן במתני׳ קחני טדלא טסתברא

 לתחתונה שבינה ארובה נגד שטומאה אף טהורה העליונה ובקושטא העליונה, אפי׳ טמא הכל ולהלן ממנה העליונה סתם אם

 או הסתימה שנתן מקום דבכל דטשתטע תחתון, אלא טמא אין מלטטן בין טלמעלן בין תני להכי בנקב טפח פותח דאין כיון
 הוא מהן א׳ נפתח ד טמאים כולן הרבה פתחים ולו בבית המת ג באהלות תנן ב. טמא לבד התחתון בתחתונה או בעליונה

 אושעי׳ ר' ומוקי הפתחים. ע״כ הציל ה טפחים דע״ד שהוא בחלון או מהן בא׳ להוציאו חשב אם וכן טהורין, וכולן טמא
 זה, בפתח להוציאו דעתו גלה או מהם א׳ כשפתח לומר ברירא, אטרינן לא דבדאורייתא ז ולהבא מכאן הפתחים לטהר ו ורבה
 אלא למפרע אפי׳ אמר דוקא לאו א״נ . . ח נינהו רבים אמרינן לא טהורים, שחשב קודם בפתחים שעמדו הכלים כל שיהיו
 בצד המת הבית בעל שיוציא סמך על הפתחים מן א׳ תחת לעיל לכהן ואסור דאו׳, לצאת ט׳ סוף חוינן מהכא קושי׳. לאו דטהא

 ביתא בחדא טיתא והוי אכמדרא מוקפת נטי אי וידן, דמוקפת דרתא דאיכא והיכא הגר״יצ וכ' בכך. דעתו שגלה אחר אלא אחר
 הוי אי אבל ט אכסדראות הני תותי או דדרתא רוחי דטארבע ויזין כולי הני תותי לטיעל לכהן אסור דרתא בההוא בתי טהנך
הבית כל שסובב ויו יא כדתנן י להכנם ולא לצאת הט׳ שדרך ביתא בגו לטיתב לכהן שרי אכסדרא גו או זיזין הני תותי טיתא
מטהר יהושע ור׳ יד הבית מטמא ר״א הזיו תחת ט׳ יג, טמאים שתחתיו כלים בבית טומאה אם יב אצבעות ג׳ בפתח ואוכל
 המקורה בבית מונח המת אם ה״ט תחתיהן, המת שמוציא הפתחים וטטטאין לצאת ט׳ סוף דאטרינן והא להכנס. ט׳ דרך דאין

מבחוץ טומאה טז שנסדק הבית טו תנן והכי הכין, אטרינן לא באויר מונח אי אבל אחד, אהל נעשה הכל הוצאתו דבשעת
טפחים ד׳ בסדק שיהא עד בש״א שבחוץ כלים מבפנים ט׳ ליכנס, טומאה דרך דאין טהורים, שבפנים כלים הפתח, לצד כלומר
 איכא טהכא יד, גמירי דהכי ט׳ הלכות שאני אמרינן וטעטא המשקולת, כחוט שיהא ובלבד בתוספתא ופרשו כ״ש, ובה״א

 ותניא יח טפחים ד׳ רחב האויר אם סט״ל אמר לא ב״ש ואפי׳ לצאת ט׳ סוף אטרינן לא באמצע אויר שיש דכל למשמע
בתוספתא

אשכול נחל
התחתון אלא טמא אין מלמטן בין מלחעלן בין סתם אס במתני׳ חדקתני שדייק הר״אש דעת תו העלי/ והיינו מטמא כנגדו מכוון

בארובה דאין כיון ליחא והא טמא, נמי התחתון לבד העלי׳ סחס שאס משמע דהוי טמא, ולמטה ממנו חני ולא העליון ולא
בארובה דאין כיון לבית מעלי׳ חוזרת ואינה לחוד, בעלי׳ הטומאה מעירבת שחהי׳ לנו די עלי׳ ארובת וסותם טפח פוחח החחחון

וכ״מ החחחון והיינו הבית אלא טמא אין למטה או למעלה הסתימה שנתן דבין להפך כתב הרמב״ס אבל בפסקיו. וכ״כ פ״ט,
 בארובה שלמעלה שהסתימה די יותר: מפרש ומהר״ס ב במ״ד. א בפניס. תמצא וישובו מהר״ס בשס חי״ט הביא וכן בדש

 שחמה בג״ט וראיתי בעלי׳. נמי הט׳ כאלו לה חזינן לא אבל הטומאה, שמונחת מקוס התחתון בית בכל הטומאה מערב העליונה
 טפח הפולט גג תחת או הפתחים משקיף תחת העומדים והכלים ד פ״ט. ג רבותא. הני כל כנגד להקל כר״אש ב״י שסתם
 בעינן פתוחים טפחי׳ דע״ד שלם מת להוציא שעור ה טמא. לצאת ט׳ שסוף מקום דקיי״לן נעול, בו שהמת החדר שפתח אע״ג

 פתחים שאר של הכלים מהן, בא׳ להוציא שחשב לאחר ז ול״ח. י׳ ביצה ו אחרים. פתחי׳ לטהר בטפח די לכזית אבל
 הוא, ובתרא למפרע מטהרין לעולם וס״ל חולק דרבא אע״ג צ״ל: ח שחשב. קודם הפחחים אלו חחח שעמדו הכלים ולא טהורים

 או דאו׳ לצאת ט׳ סוף אי ורבא דרבה פליגחיהו ואפשר הסמ״ג, אבל רבא הביא לא נמי ורמב״ס כרבים הלכה ורבים יחיד מ״ת
 מ״ש ואפשר ע״ב. מ״ח גטין עתים׳ ברירא אין ס״ל גופא דאיהו למפרע לעולם משני הוי לא דאל״ה מאייברא, ר״ש כדטת דרבנן
 דבא טעמייהו ועקר ושביק, למטלטל דחיישינן יו״ט שאני מיו״ט, ל״ק מ״מ למפרע, ס״ל ב״ה אי אף ה״ק למפרע לעולם רבא

 מישב וכ״הג בסמוך, רבנו כונת וזה דאורייתא לטו׳ יו״ט טלטול דחדחי לב״ה ברירא לית בדרבנן אפי׳ דס״ל ור״א רבה על לחלק
 סגורה המת שם אשר הבית שדלת אע״פי ט בשער. סחיטה יש חימא אפי' קכ״ח שבח ר״א דאמר הא 154 ח״א רבנו
מזרח פחח ונפתח למערב ופתח למזרח פחח לבית הי׳ אם אבל אחד, אהל והס ואכסדראות הזיזין תחת לצאת ט׳ שסיף לפי

סגורים, הבית ותלוני פתחי אס ודוקא י מזרח. גג עס מחובר מערב של הזיזין גג אין אס מערב פחח נטהר המת להוציא
 הפחח על אבל עליו ומאהיל הבית מסבב טפח רחב נסר יב פי״ד. אהלות יא לבית. ט׳ באה טפח אפי' פתוח הבית אס אבל
חחח הטומאה אס לד״ה טמא הבית בטפח, אבל רמב״ס. בעינן טפח דמ״הת הוא דרבנן וט׳ אצבעות. ג׳ אלא רחב אינו

אע״ג יד סגור. אס הבית נטמא לא בחץ וטו' לצאת, ט' סיף משוס סגור הבית אפי׳ לרי״ף הר״אש וכ׳ יג הסובב. טפח
 לעבר. מעבר לדרוס מצפון גגו כל ונסדק למערב ואחוריו במזרח שפתחו בית טז פי״א. אהלות טו ליכנס. הט׳ דרך גס סבר שנעול

 שע״א. וי״ד חרל״ב וסי׳ ט׳ ס״ק חק״ב עמג״א אמרינן, לא בטומאה לבוד אמרינן מקומות דבשאר אע"ג וכ״ב, י״ח סוכה יו
 .ערמ״א לצאת, ט׳ סוף מ׳ בעיר מת אס המקורה עיר שער דרך לילך לכהן האסור מהרא״י נגד צבי חכס בחשו׳ כחובה זו ראי׳ יח

 כמהרא״י והוא מחש הסדק שכנגד כלים אלא ב״ה מטהרי דלא משמע בסדק, בחוץ וכלים שכ׳ במשנה הר״אש לפרוש כ׳ ובדמ״ר
 בפרוש אאל״כ ובלא״ה כ״ש, בסדק מונחים כלים שיהיו למימר ג׳ ודחק לצאת. ט׳ סוף ח׳ דאסיר י״ל הפחח כנגד לסדק דחץ

 רביעית מרוח פרוצה אכסדרא ר״אש פי׳ טהורים, האחר שבצד כלים זה בצד טומאה שנסדקה אכסדרא ב׳ דבמשנה הר״אש
 האחר שבצד כלים זה בצד טומאה למיתני חצי מש״ה הפנימי, הכותל עד הפרוץ מרוח התקרה ונסדקה רוחות, מג׳ וסתומה
 ואי עכ״ל. טפחים ד' בסדק שיהא עד מטמאין ב״ש פתח בצד כלים אס דהא הכי למיחני חצי לא סדק גבי וברישא טהורים,

 ודאי אלא בסדק, המונחים כלים אלא מטהרי דלא טהורים, האחר בצד כלים לחיתני מצי לא נחי לב״ה הול״ל דגח״ר כדברי איחא
 תדע בר״אש, מארבה רבו ט״ס וכמוהו לסדק, וצ״ל ט״ס בסדק בחוץ וכלים הר״אש ומ״ש טהורים, הפחח בצד כלים גס לב״ה
 אמרינן ודאי כדבריו ואי לעבור, לטומאה מקום אין לעבר מעבר הסדק שעובר כיון סבר וב״ה הר״אש: כ׳ לזה סמוך שהרי

 ע׳ סט״ל, אמרינן לא באמצע אויר שיש שכל מקומות מכמה להכריע יש ובלא״ה הפחח. בצד טמא לסברתו שהרי עוברת שט׳
 ממקום להוציאו שאפשר המת מן בכזית דוקא דלמא ק׳ להשיב יש ע״ז מיהו טהור, הבית הארובה כנגד טומאה פ״י אהלות תו״ח

האויר
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 לאו ואם טהורים, והבתים שער בית בחצר, לצאת טת של דרכו הי׳ אם טהן, באחד והטת לאכסדרא פתוחים בתים א בתוספתא
 קורה ט אינו שטוציאין טקום ואותו דע״ד בו שיש חלון או בפתח להוציאו חשב אפי׳ לן וחוי ב טהורים והבתים טטא שער בית
 כל טטטא וסתמו פציטיו את פרץ סביביו, כל מטטא אינו סתום בית ד תני׳ ג. סט״ל בהו אמרינן ולא טהורים הפתחים כל

 ראוי פתחו אין ואם כדאטרן, לצאת ט׳ שסוף טטטא פתחו דרך אבל סביביו כל מטטא אינו סתום בית דאטר והא ה, סביביו
 הטוטאה להציל טפחים בד׳ פתחו והטת בטפח פתחו . . ו כדתנן הצדדים טכל טטטא טפחים טדע״ד פחות שהוא הטת להוצאת

ח. טפח בפותח הטומאה להוציא אבל ן הפתחים על
 ט שמואל דאמר באהל וטטטא הוא טת נשמתי׳ נפקא דלא אע״ג עטה בשר רוב ונחתך מפרקתו ונשבר אינש דנפל והיכא

 טפרכסין שהן אע״פי ראשיהם הותוו ותנן רישא כולי׳ דהותז כטאן דהו״ל באהל מטמא עטה בשר ורוב מפרקת נשברה
 דהכי יא, הוא כמת נטי עמה הסימנים שנחתכו אלא בשר רוב בלא מפרקת נשברה אפי׳ נ׳ הכותב ולי י. הלטאה כזנב טטאין

 מטמא עטה בשר ורוב מפרקת נשברה ריא״ש ואמר יג, נבלה עטה בשר ורוב מפרקת נשברה ועירי אמר יב חולין בשחיטת ג׳
 דמלק טהא לועירי סייעתא התם טייתי מאי נבלה, הוי קיים שחוט אף אמרת דאי עטה, השדרה חוט בנשברה ודוקא באהל,
 הוי ומפרקת שדרה תבר דאי נהי טו השוחט בפ׳ טדקאטר להוי לא נטי טרפה החוט נשבר לא אי ותו יד, בגדים מטמא בסכין
 כשרות דבאלו החוט בלא לחוד עצם בשבירת טרפות טצינו ולא טז תלי׳ החוט בפסיקת דטריפת משמע וכו׳ סכין תהני טרפה

וטייתי יח, נפסקו ובשר מפרקת אם לן איכפת לא קיים החוט אם אלטא שלה, החוט נפסק ולא השדרה נשברה ין וזנן
התם

אשכול נחל
 ן י נסדק הבית כותלי שנס שנסדק הבית מחני׳ מיירי דט״מ ופי״ו דרמב״ס ולפ״מ שאני. פתח שצריך שלס במת אבל האויר

 אמרינן מחיצות דאיכא היכא אבל סט״ל, בינתיס באויר אמרינן לא סובבות מחיצות אין אס דוקא לומר לבע״ד מאוס וים הגג, עס
 בבית ליכנס לכהן שאסור שלמות מחיצות ד׳ מצדדיו אבל אהל, עליו שאין בחדר שהמת בחדר שהמת ד׳ ס״ק שע״א סי׳ הטו״ז כנדון
 פתוחיס בתיס הגרא״ו פרש ב דאהלות. פי״ב א בסמוך. מתוספתא רבנו שמביא מראי׳ נסתר זה גס אך לבא המת ססיף

 להוציא דרכו אס הבתיס, מן בא׳ והמת לחצר, ופתוחה המקורה אכסדרא בסוף שער ובית הבתיס כל לפני ההולכת לאכסדרא
 ולא טהור, שער בית וגס הבתיס שער, לבית ומחצר האכסדרא( עס הבית מחבר אהל שאין )במקום לחצר הבית מן חמלה

 כשאין אלא סט״ל משוס מטמאינן ולא מפסיק, ואויר תחלה במצר המת שהוציאו כיון לצאת ט׳ סוף משוס שער לבית מטמאינן
 לבית המת ויצא למעלה סתוס וכולו שער לבית מאכסדרא לצאת מת של שדרכו לאו ואס הסמוך, לבית המת אהל בין מפסיק אויר
 אף פ״ז זו תוספ׳ שהביא והר״ם בתיס, דרך בא מת שאין טהורים והבתים טמא שער בית מפסיק, אויר בלי אהל דרך שער

 שע״א בסי׳ המתירין כדעת מוכח שמכאן הגאון ומסיים הגאון. כפי׳ פרושו עקר מ״מ וכו׳ עצמו המצר הוא שאכסדרא שפרש
 אבל בתוכו שהמת הבית פתח על העומד אלא טמא אינו פרושי לכולהו לביצה מ׳ בשטה מ׳ וכן העיר שער דרך לילך לנהנים
 בו. לצאת ושסופו שם שהמת בית של פתחו שיהא בעינן דתרתי טהור שם דרך לצאת המת שסוף אע״ג בתים שאר של פחמים

 אע״פי הרמב״ס ופי׳ הפתחים, ע״כ הציל דע״ד בו שיש בחלון או הפתחין מן בא׳ להוציאו חשב דאהלות פ״ז דמתני׳ דין היינו ג
 וחשב באייר להוציאו שיכול היכא דכל מזה מוכח ע״הפ, מציל מ״מ אסור שהוא אע״פי איברים דרך אלא שם להוציאו יכול שלא
 אע״פי טהור, וצדדיו גבו אבל בתוכו מת אס הפתח כנגד אלא סביביו מטמא אינו י״ב ב״ב ד דגמ״ר. וכ״כ סט״ל מקוס בשום ל״ש כך

 ואיכא עץ של בארון אפי׳ לרמב״ס 179 לעיל כ׳ וכבר פתח. לו שיש כיון סתוס, כקבר בית דין שאין הטומאה, על טפח מלל שיש
 לילך מותר נעול הוא אס כ״ע בבית מ״מ חוס׳, דעת כן שאין אף ב״וע, טומאה אמרינן לא בצדו פתוח שאין אע״ג טפח מלל
 נעול שפתחו כיון שמרחף שחשבו דמרחף במעשה וש״ך טו״ז על האחרונים תמהו ושפיר מפסיק שאהל כיון רצוצה ט׳ הוי ולא ע״ג
 לצד פתוח המרחף שאין וכיון מגבו מטמא דאינו ספק אין ולהוציאו לפתחו דעתו אס עב״הג כחשו׳ והעקר סחוס כקבר דינו

 בית דט״מ פ״ז ברמב״ס וכן סביביו כל מטמא אינו סחוס בית דברייתא לדין הדרן הרבים לרשות פונה המרחף פחח אלא הבית
 ומשקוף הבית מזוזות סלק פי׳ ה טהור. מגגו או מאחריו בו הנוגע פצימיו פרץ לא אס סתמו אפי׳ פתח בו נפתח סחוס
 על טפח אהל וראב״ד לרש״י כתבתי 179 ולעיל סחוס, כקבר דהוי סביביו כל מטמא לפתחו רוצה שאין דעתו גלי וסתמו ומפחן

 בבית מת שאם ז בטפח. פתחו המת מן כזית מ״ו פ״ג באהלות צ״ל ו מדרבנן. אלא וא״מ בקבר אף מ״הח חוצץ הטומאה
 יוציאו, פתח באיזה נתברר דלא כיון סט״ל, משוס טמאים הפתחים משקיף תחת לבית חוץ המונחים הכלים הרבה פתחים ולו

 דדעד״ט אלא להציל פתח מקרי דלא ומינה הפחחים, כל מצילעל בטפח( די המת מן )ובכזית דעד״ט בחלון או בפתח להוציא חשב ואס
 אהלות י כ״א. חולין ט פתוח. טפח חור אס לבית מבית ט׳ בא בכזית בין שלס במת נין ח די. א׳ בטפח כזית הוא ואס

 מלטאה שנחתך כזנב אלא חיות אינו הפרכוס שזה טמאים שמפרכסין אע״פי וחי׳ בהמה של הראש נחתך אס פי׳ ס״א,
 החס מדקאמר כדמוכח מחיים יג ע״ב. כ׳ יב להלן. כמ״ש נחשב כחי ומפרכס לבדן סימנים נחתכו דאלו יא מנענע. שעדיין

 בהן יש דעדיין קכ״א חולין כדאי׳ כחיים דהן ומפרכסין סימנים ב׳ ולשחט גרגרת ופ׳ ושט לנקובח דמי ולא ומולק עומד מחה וכי
 ששחטה טרפה כדין נבלה מדין להוציאו בסכין הסימנים אח״כ ששחט מה תהני מטמא למה נבלה הוי לא דא״א יד ממש. חיות

 אפי׳ נבלה הות לזעירי אי והשתא נבלה. הוי עמה בשר ורוב מפרקת שחתך כיון ודאי אלא שחיטה( נקרא מאחוריו דגם )דס״ד
 עם נמי זעירי ע״כ אלא השדרה, חוט עם ע״ב ס״ה זבחים כפרש״י והיינו ומפרקת שדרה חותך במליקה סייעתא, מה קייס חוט

 הוא שדרה שהבאתי זבחים ברש״י וכן ועצם חוט פרוטו ומפרקת שדרה לשון טז כ״ח. חולין טו בכ״ופ. וכ״כ קאמר, החוט
 החיט ונפסק השדרה נשברה דחנא כיון מ״ב חולין חוס' קוסי׳ לישב שבא אפשר יח נ״ד. יו מפרקת. בצדו נכתב אס החוט

 חוט נפסק סתם לימא הכי דאי דוחק, הא או דהו״א וחרוצס שלה, חוט נפסק ולא הם׳ נשברה כשרות באלו למיחני ל״ל טרפה,
דמרישא ניחא, ולרבנו לטעותא, נחיח לא אורחא משוס שדרה, שבירת ע״י החוט דפסיקח כפרש״י דמלחא אורחא משוס ואי השדרה

מוכח
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 כהבדלת אמר מני ,ר ממש׳ הותוו אומר לקיש ריש הותזו, מאי ופריך טמאים, שטפרכסץ אע״פי ראשיהן הותזו מתני׳ א התם

 ודאי מיהו סימנים, ב׳ ברוב די מני ולר׳ לשנים, סימנים כל חתיכת בעינן לר״ל כלומר סימנים, שני ברוב לראבר"ש עוף עולת
 וכן כחיה היא הרי מפרכסת היא ועדיין שנים רוב או שנים בה שחט בידינו פסוקה דהלכה המפרקת, נשברה לכ״ע נמי בעינן
 ורוב מפרקת נשברה דאמרי ג ושמואל אזעירי הפליגי משמע ומפרקת, סימנים והיינו בעינן הותזו מני ולר' דלר״ל וכיון ב, באדם
 המולק ותני׳ ד מתה עמה בשר ורוב מפרקת לנשברה קרי דש״ם דסתמא כזעירי ומסתברא סימנים, דקיימי אע״ג נבלה עמה בשר
 נוטל דאם טעמא רבא וקאמר בשר רוב חותך הסימנים שחתך ואחר לסימנים שמגיע עד בשר רוב בלא ומפרקת שדרה חותך

 אע"פי ראשיהם הותוו דאהלות מתני׳ וזעירי שמואל טתרצי איך לן וקשי׳ סימנים. חתיכת קודם הויא כמתה בשר רוב תחלה
 להו דאית לשרצים ראשיהם הותזו האי ושמואל לזעירי דמתרצי איכא לא? בשר ורוב מפרקת בשבירת אבל טמאים שטפרכסין

 דטתרצי, ואיכא משרצים, ולא איירי ובהמה מאדם מתני׳ דכולא מחוורא, ולא ה מפרקת בשבירת די ולא ובהמה׳ מאדם טפי היות
 הגר״יצ דעת שכן לן וחזי עמה בשר ורוב מפרקת נשברה היינו ראשיהם הותזו מפרשי ואינהו מני, ור׳ אר״ל פליגי וזעירי דשמואל

 תלטודא שתק הוי לא הכי אי ולענ״ד טני. ור׳ דר״ל וטפלוגתא ראשיהם מהותוו מידי ולא ועירי אלא ו בהלכותיו הביא שלא
 בשבירת ולא ראשיהם, דהותזו עד נבלה הוי דלא דס״ל מני ור׳ אר״ל לאקשויי דהו״ל ועוד מני, ור׳ לקיש אריש דפליגי לטימר

 סימנים חתיכת קודם בשר רוב גם חותך אם אלמא בשר, רוב בלא ומפרקת שדרה חותך מולקין כיצד והתני׳ בשר ורוב מפרקת
 אבל מחיים נבלה הוי בשר ורוב מפרקת נשברה ס״ל וכ״ע לחוד, דהותזו ומתני׳ לחוד ושמואל דזעירי נראה להכי נבלה. הוי

 שום לראש שאץ נשברה השדרה וגם הסימנים שנחתכו כלומר הראש, הותז אם אבל טרפה עושה מפרקת שבירת בשר רוב בלא
 ממש הותז ולר״ל הראש, הותז נקרא וזה קיים בשר שרוב אע״ג מחיים, נבלה זו הרי מצואר ובין מעורף בין בגוף יפה אחיזה

 רוב בלא מפרקת שחותך לראב״ש עוף עולת כהבדלת סימנים ב' רוב מני ולר׳ לרבנן עולה מליקת כסדר הסימנים כל שנחתכו
 מפרקת דנשברה מהכא שמעינן ז. המליקה ממצות אינו אח״כ שהותך בשר רוב אבל המליקה, עקר דוה סימנים ב׳ ורוב בשר

נשברה אבל שלמים והסימנים עמה בשר ורוב מפרקת נשברה וה״ה ה באהל מטמא נטי סימנים ונחתכו בשר רוב בלא אף
 מפרקת

אשכול נחל
 ורוב מפרקת נשברה כגון קייס שמוט אף מטריף טצס ששבירת אפשר מ״מד דהרא אלא טרפה, פושה המוט דפסיקח מוכס
 זה דין ופל פמה. בשר רוב נפהק אפי׳ כשר אופן בכל המוט נפסק ולא שדרה נשברה יתרה במשנה סיפא קמ״ל פמה בשר

 האדם פ״א דאהלות מתני׳ מייתי כ״א חולץ א כ״ז. סי׳ האחרוני׳ הסכימו בשר ורוב מ׳ שנשבר אפ״פי קייס המוט אס להכשיר
 דאל״ה דשאב״ט, ספ״ד )רמב״ס בשר וקצת הגוף בפור דמפורין אפ״ג ראשיהם הותזו ובהמה, מיה וכן נפשו שתצא פד מטמא אינו

 פ׳. וגטין שמיטה ד״ה פ״ו וב״ק והתנן ד״ה ל׳ חולין חוס׳ כמ״ש קי״ז חולין ממחני׳ כדחוכח ב טמאין. שמפרכסין אפ״ג פשיטא(
 בחולין. ו בסמיך. כמ״ש ומפרשים רבנו מטפס חולקין וחוס׳ רש״י׳ דפת ה ומולק. פימד מחה וכי דפריך ד חוס׳. וכ״כ ג

 לפנין נ״מ מ״מ למוד, מ׳ בנשברה הויא דטרפה בבהמה, האידנא נפקוחא דליכא אפ״ג נבלה בשר ורוב מ׳ נשברה רי״ף ומ״ש
 כיון ר״ל ז כ״ז. סי׳ פנק״הכ ששמטה בטרפה חשא״כ אמריו, בכו לשמוט ומותר שמיטה לה מהני לא נבלה דאי בנו, ואח אוחו

 מברייתא רבנו לדברי וסמך חולין. במאור לזה קרוב ח כמתה. היא הרי קייס בשר שרוב אפ״ג והסימנים המפרקת שנחתך
 מוחך קחני ובפולה פמו בשר ורוב א׳ סימן מוחך לקנה או לושט שמגיפ פד בשר רוב בלא ש״ומ מוחך פ׳ חטאת מולקין כיכד שס
 כחב לא דמפ״הק ספ״ו הר״מ גס מקרי, הראש והותז מחה כבר סימנים וב׳ ש״ומ שמחך כיון ש״מ פמו, בשר ורוב מסיים ולא ב׳

 קודס מגוף ראש להסיר שצריך הרמב״ס הביא )וזה הגוף חן הראש בפולה להבדיל שצריך שגז״ה ואף במליקחו בשר רוב שצריך
 אס בשר רוב בלא אף מ׳ נשברה לאשכול והנה ומולק? פומד מתה דכי מליקה ממצות אינה מ״מ למ״מ( תמיהת וסרה שימצה,
 נשברה נפשו שתצא פד מטמא אינו החת הט״ו דט״ח בפ״א שכ׳ רמב״ס דפח גס זו ואילי חקרי. ראשיהם הותזו הסימנים נפסקו

 ל״ל נחשב, כמת פחה בשר ורוב ת׳ נשברה אס וקשה מפרכס. שפדיין אף מטמא זה הרי ראשו שהותז או פחה בשר ורוב ח׳
 א״כ פתה, בשר ורוב הש׳ נשברה כ׳ ואמ״כ הראש שיתיז או שתמות פד מטמא אינו כ׳ דשאבה״ט בפ״ב וכן הראם? הותז לחיחר

 ח׳ נשברה ותני הדר ולהכי קיים, בשנר רוב ופדיין סימנים ונפסקו שדרה נשברה היינו הותז דס״ל נ׳ לכך הוא? ק״ו ל״ל, הראש הותז
 חדהביא שכ׳ טומאה בס״ה למפי״ט וראיתי דר״ל. הא ובחרייחא דזפירי הא וקחייתא נבלה, נחי הוי סיחנים נחתכו ולא בשר רוב טס

 ולא קאי אשרציס דהותזו כרש״י ס״ל דרמב״ם אלמא וכו' ראשיהם הותזו שימוח פד מטמא אינו השרץ דשאב״הט: ספ״ד רחב״ס
 שפרש כ״ז סי׳ בכ״ופ ראיתי שוב וכמ״ש. קאי אכולהו דס״ל צ״ל ופ״כ ובהמה. אאדס גס הביאו שהרי וליחא ובהמה. אאדס
 ברישא כ׳ גופא איהו לן׳ נהיר ולא ח׳, נשברה קחני הדר למה תקשי שלא כדי קייס המוט אבל הראש הותז הרמב״ס לדפת

 לישב"קושי׳ מצאתי זה ובפנין הגוף. פס הראש מחברת פקר שהוא קיים המיט אס הראש, הותז לחימר שייך דלא דפנינא
 מחמץ יליף לא מלב ואחרינן השותה, לרבות ונבלה מלב במחץ דכתיב נפש ר״ל אמר ק״כ דבמולין הרנה. בספרי׳ הכתובה

 ")6 )דלדידן לר״ל והקושי׳ לכהן׳ פוף מליקת דאשתרי ה״ח, נחי נבלה מזבח׳ אנל מכללו הותר אי ופריך מכללו הותר דחלב ונבלה
 סימנים׳ בנמירת ודי ח״הת לפיף שמיטה אין כ״ט נזיר דס״ל מידי, פריך לא ולדידי׳ שם(, חוס׳ כח״ש אמרינח למלתא נפש דאצטריך

 דמטאת דנזיר ש״ס מסקנת לפי זצ״ל שייאר הירץ הג״חוה ובשם בשמו ח׳ בנימין שחלת ובס׳ ? נבלה קרי לא בחולין אפי׳ מליקה א״כ
 אלא מ״הח, לעוף שמיטה חין כמ״ד מדרבנן בנזיר בנו דמדיר הא לר״ל לאוקחי צרכינן לא לרבי, הש״ס כדמסיק נאכל אינו פוף

 5״רשמה בזה קדמום כבר ובאמת לאכלו. ל״צ שכהן כיון וחולקו פוף מ׳ ומביא מדרבנן בנזיר בנו חדיר ומ״ח מ״הת לפוף י״ש
 הת״מלשא וא״א בגדי׳, מטמא בסכין חלק חנן והא ח״הת לפוף א״ש למ״ד פריך כ״ח דנמונין ל״ק חפיקרא ולדידי כ״ח. חולין
 הוי הסימנים אמ״כ וכשמוחך טרפה׳ אלא הוי לא ח״ח בשר רוב בלא ח׳ בחמלה שחתך דאפ״סי נבלה, מידי לטהר סכין חהני

ונמצא בסכין מלק ס״ט זבמיס נבלה( ששחטה טרפה דס״ל יהוד׳ לר׳ )ומכ״ש יוסי לר׳ חוס' וכ׳ לבלה? מידי ומוציאה הגונה נחירה

 טרפה
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 א דעלי מפרקת וא״ת שימות, עד מטמא אינו מ מ" וימית טרפה שהוא אע"פי בשר רוב בלא השדרה חוט עם לבד מפרקת
 ג ומגבו מטמא, כדג קורעו יונתן א״ר .ב האיש זקן כי דב' שאני וקנה וימת, מפרקתו ותשבר דב׳ ומת בשר בלא לבדה דנשבר׳
 אם דקיי״לן נפשו שתצא עד א״ט רובם או שנים בו דשחט והיכא החלל. עד לרחבו שנחתך פי׳ גיסטרא, עשאו אם ומכ״ש

רמז אשכול נחל

 נחי מליקה ל דם נר״מ דוקא אלא מידי פריך לא אסר, הכשר סיס ולא נבלה מידי מוציאה הגונה שחיטה ודוקא נבלה, הוי טרפה
 יוסי, כר׳ הלכה דודאי מר״מ, להקשות מג״ל וסימה סכין, לי׳ סהני פריך ספיר סוין הכסריס כל א״כ נבלה מידי טרפה מוציאה
 בראש ותרץ בגדים? א״מ בסכין מלק לר״מ באמת ודלמא כר״מ, להקל אזלינן לא יוסי, מר׳ טפי מסמיר יהודה דר׳ במלתא ומכ״ש

 מטהר, ור״מ בגדים מטמא ולר״י יוסי לר' טרפה ונמצא מלק קסני ובסיפא מ״ב בסכין מלק קסני דזבחיס דמסני׳ דברישא יוסף
 מטמא בסכין מלק למה בנחירה, והכשרו אשלעמ״הת אי שפיר ופריך ר״מ, פליג לא בגדים מטמא בסכין מלק ברישא להדי׳ משחט

 יהודי וכר׳ יוסי כר׳ ס״ל ר״ל דודאי כיסא והססא נבלה. מידי הטרפה לר״מ מוציא הכשר דכל גבלה מידי בנסירה לטהר תהני ב׳,
 וטוסה הסד׳ סובר מולק וכל כר״מ, ולא סיס׳ כמ״ש מכשרס בטלמא אי אף מהני לא נסירה וה״ה טרפה מטהרס אינו דמליקה
 ושפיר זה, הכשר מהני לא טרפה שנטשה דאסר הוי, הכשר סימנים נסירס אי אפי׳ נבלה בסולין וזו הסימנים חוסך ואח״כ טרפה

 שרי לא מ״מ י״ט בסילין מסזיר דס״ל למאן דאפי׳ )ודט לעמ״הת אא״ש אפי׳ נבלה והוי מליקה דאשסרי ה״מ נמי נבלה לר״ל פריך
 דכסבו והא במליקה(. טרפה חסלה אותו טושה הדטוס לכל א״כ כ״ט, ונזיר סס סוס׳ כמ״ש אסר בטנין א״א ואס בדיטבד אלא

 למ״ד קמ״ל, נמי וטרפה נבלה מליקה דאשסר הואיל ס״ד הכהני׳, ל״י וטרפה נבלה הזהיר להכי מ״ה במנסוס דאמר הא כ׳ חולין
 בחולין לדבריהם והרי טכ״ל בטוף מהני סימן דססיכס דוקא לאו דנקט ונבלה מפרקס ששבר טרפה אלא כאן אין אשלטמ״הס

 לכך דהוצרכו ואפשר לטהרה? נחירה מהני ולא טרפה נטשה סדרה דססך כיון בסולין נבלה הוי ספיר יוסי כר׳ דקיי״לן ולמאי כ״ת
 הדטוס, לכל קרא לפרושי כונסס דכך סדט גבלה, מידי מוציא הכשר כל ולדידי׳ לר״מ נמי לסרוצי בטינן כהניס יאכלו לא דקרא משוס

 דלא וטי״ל גבלה. סי׳ ומליקס לטוף, די״ש שבידינו ההלכה ט״פי מפרש רבינא לימא דןקא, ולאו נבלה דנקט לדסוקי ל״ל דאלס״ה
 למה קשה אכסי דא״כ נבלה במליקה שפיר והוי נבלה מידי להוציא הכשר מהני לא לטרפה יוסי כר׳ סבר אשל״ע דמ״ד לסרוצי נעו

 מ׳ שבירח ט״י שנטרף כבמליקה דוקא ודאי נבלה, דשרי למטטי מצי הוי אופן דבאיזה בסולין, יאכלו לא נבלה לומר יחזקאל הוצרך
 טרפות או בחולין מ׳ שובר אש וידיטנן יאכלו, לא טרפה אמר אס די והי׳ הדטס( טל א״ט מטצמה )דמסה הסימן נוחר ואח״כ

 אאכילה יאכלו, לא במשמטיס זה אין מטמאה, אינה שנחרה טרפה שיאמרו ירא דיסוקאל ול״ל ל״ל, נבלה שאסור, סימנים ונוחר אסר
 מיוסר, נבלה ודאי א״כ ע״ב( ק״כ שם וכן טומאה, ולא נפקא אכילה מ׳, מזבחי ויאכלו י״ג חולין סוס׳ )כמ״ש אטומאה ולא קמזהר

 אבל יאכלו, לא שנטרף טוף ידטינן לסוד, יאכלו לא מטיפה דאי יאכלו, לא נבלה לומר הוצרך מ״הס, לטוף שסיטה יש אי אבל
 והיא קישי׳ מ׳ טוד יאכלו. לא נבלה לומר הוצרך להכי רסמנא, ושרי היא נסירה גמי דמליקה לכהן, דמוסר הו״א שנסר כשר עוף

 כדאי׳ מטיס בני לאכול אסור ממילא א״כ מלסא, סלי׳ בשחיטה לאו לדידהו א״כ נבלה, לכהן דשרי דמגסוס דש״ס ס״ד האיך נדפסה
 הטטס שייך לא שרי, ולישראל אסור דלגכרי מידי איכא מי מטטס דפליג מאן אפי׳ לראב״י, ב״מ טל נכרי מזמגין אין דמה״ט ל״ג, סולין
 שמולק דמליקה דומי׳ היינו לגבייהו שרי נבלה הו״א דאמרינן דהא הוא, ושבוש לכהן? הקיבה ליסן סורה אמרה ואיך כהן, גבי

 אס ודאי אבל דורם, או סולד שהוא משוס אלא נבלה לדידן מקרי ולא כ׳ וסוס׳ כ״ח ריש סולין רש״י כמ״ש נסירה הוי וזה בסימנים
 שחיטסן היא זו וכחירסן נחירה, לכהן שמוסר למילף מצי וממליקה מ״הת, אש״לט למ״ד אף היא נבלה בסימנים שלא המית
 סימנים. רוב בנחירס אלא מלסא סלי׳ במיסה לאו לכהן בהו״א אף ולהכי ס״ד, לא מסה לאכול לכהן דשרי׳ אבל י״ז, חולין כדאי׳
 זביסה בר בהו״א גס ודאי אלא ואכלס, וזבחס וכ׳ הוא זביחה בר לאו הא לשסיט יוכל איך לכהן שרי נבלה ס״ד >6 ל״ק נמי ולהכי
 בלא אפי׳ בזקן מש״ס דמשמט כ׳ ש״ט סי׳ הש״ך ב הנמשך. וכן כ״א חולין א נבלה. הוי דאל״ה בסימנים להכשירה וצריך הוא
 וז״ל: אמור פ' שאלסוס ג׳ לראשונים שהיו ונ״ל מראשונים, א׳ שוס ולא הרמב״ס הזכיר שלא לסמוה ויש באהל. מטמא בשר רוב

 סוף )ט׳ דמהרזקא בטלמא והרזוקי הוא מס נשמסו נפק דלא אט״ג נחסך בשר ורוב מפרקסו ונשברה דנפל אינש דאיכא והיכח
 שנ׳ באהל מטמא בשר ורוב מפרקסו נשברה ז׳ דאמר ליה לאטמויי ואסור נשמסו בי׳ בביס( סגור פרש״י בביסא דמהרזקא נדריס

 האיך בשר, רוב בלא דאי ליה, פשיטא זה בשר ברוב ודמיירי כמס, מפרקס ששבירס מטלי ראי׳ מביא א״כ וימס, מפרקסו ותשבר
 ברוב מפרקתו ותשבר ודאי אלא רבא, כדפריך ומולק טומד מתה וכי סימנים, קוצץ ואח״כ מפרקת שחוסך מליקה סורה שרי׳

 למיססו טטס אין וכבד זקן כי הכסוב ומ״ש בשר ברוב דוקא אבל שמפרכס, אט״ג הוא דכמס מטלי שמטינן וימס ומדקאמר בשר,
 מפרקת טני וא״ת כניסתנו: שגרס וכאן בחולין רי״ף לג׳ ניחא לא טדיין מיהו טצמו. להחזיק יכול לא זקנה דמ׳ לנפילתו אלא
 מת, לי׳ וקרי ר״ב בלא מ׳ שנשבר טלי וא״ת פי׳ דרש״י דלק״מ וני שאני. זקנה וימת, מפרקתו ותשבר וכ׳ הוי בשר רוב בלא
 מפרקתו ותשבר שג׳ ומת הוי ר״ב בלא טלי וא״ת פי׳ הר״ן אבל מפרכס. שטדיין אף מקרי מת ר״ב בלא אפי׳ דמשמט ל״ל

 הוא, מת מפרכס שטדיין אף נמי ונימא מיתה, טושה לחוד מ׳ שבירת ש״מ מת, מפרקת לשבירת דת״ומ כיון הקושי' א״כ וימת,
 וטדיין סימנים ב׳ נשחטו כאלו והוי מפרכס אלא מיד מס אינו אחר אבל לחוד, מ׳ נשבר אס מיד מס זקן שאני, זקנה משני ע״ז

 להס א׳ דין כזקן וכנטר מטמא, אינו מפרכס ואס מטמא, מפרכס אין אס ר״ב בלא המ׳ שנשבר בזקן וה״ה כחי, שהוא מפרכס
 כמת צלטיו מצד נקרט אס ג מפרכס. אין אס בגטר וה״ה ר״ב בלא מ׳ בשבירת ס״ומ ומס מפרכס שאינו שכיח דבזקן אלא

 בזו יש ממילא ל״ב שם כדאי׳ מטמאה בחייה אפי׳ רש״י כ׳ נבלה שלה ומלל ירך נטל בחולין מ״ש ודט לא. כרסו מצד אבל נחשב
 ומטמא נבלה בש״ס נזכר דלא היכא כל דס״ל וא״ל באהל, שמטמא הזכירו לא הפוסקי׳ אבל ור״ב, מ׳ בנשברה כמו אהל ט׳ גמי

 חולין דחשיב הני וכל בבהמה מחייס נבלה הוי נמי טו׳ לטנין כ׳ דשאב״הט פ״ב דהרמב״ס ליסא בלבד אסור לטנין דגבלה פרושו
וקורעו מסרקת נשברה אלא הזכיר לא דט״מ פ״א סוף אדם טומאת גבי אבל מחיים( נ׳ הוי דלא וכו׳ ושט נקב )לאפוקי ול״ב כ״א

 כד^ 24 ח״ב
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 נפשו שתצא עד א״ט אדם ב דתנן שימות עד מטמא אינו הגוסס וכן א, ויתנו יכתבו אלו הרי לאשתי ותנו גט כתבו ואמר רטז
 למקרב לכהן אסור רוחי׳ למיפק דקבעי שעתא בהאי אמרי רבנן ורבנן, רבי פליגי בגוסס ד בהלכות וכ׳ גוסס. וכן ג מגויד אפי׳

 אמר ביניהו, מאי שימות, שעה עד במותם, להם יטמא לא כ׳ בנזיר פי׳ במותם, אומר רבי מיתה, שעת עד ה להחלו דתגי׳ לי׳
 הלכתא ז קג״ם טיע״ל לבר כרבא הלכתא ורבא אביי דפליגי היכא וכל ביניהו, איכא גוסס אמר רבא ו דורשין משמעות אביי

 בברייתא מחל׳ וכל במתני׳ וסתם בברייתא מחלוקת והוי גוסס, ואפי׳ מגוייד אפי׳ נפשו שתצא עד מטמא אין אדם ח״ש מאי?
 בגוסס לט״ד אף מתניתין דמתרצי י נוסחי איכא אבל והגר״יצ. ט משבחא ור״א ה״ג כ״ב ח משנה כסתם הלכה במתני׳ וסתם
 אתחיל, אתחולי לענין אבל נשמתי/ שתצא עד מטמא אינו טטויי נ׳, שתצא עד טטטא אינו מתני׳ דקתני הא טלהחלו, ויליף אסור

 יוחנן ר׳ אלא גוסס, אטר ורבא דורשין משמעות אמר אביי גרסו לא נוסחאי והגי יחלל, דלא בלאו קאי גוסס דהוי כיון כלומר
לגבי כר״יו הלכתא דהא מוזהר ואינו מטמא אינו גוסס נטי ולהני ביניהו, איכא גוסס אמר ור״ל דורשין משמעות אמר

ר״ל
אשכול נחל

 ע״ג כ״ג דבנדה ול השמיטו? ולמה דמטמא, סלה וסלל ירך נטל והשמיט כמת שמטמא בבטנו חלקים לב׳ נסלק או כדג
 הארכובה, עד אומר זכאי ר׳ וכמה, וימות, הסי מן שינטל כדי אומר ר׳ אטוס גוף ואיזה לידה, טמאה אמו אין אטוס גוף המפלח

 ואמרו טבורו, מקוס עד יהושע בן יוסי ר׳ משוס א׳ יוסנן ר׳ בגוף( הירך שנכנסת הסלל עד )והוא לנקביו עד אומר ינאי ל'
 ור׳ אמו, תטמא לא ארכובה עד נטל אם אמר לכך סיה אינו טרפה ס״ל ר״ז פי׳ סיה, טרפה א״ב ינאי לר׳ זכאי ר׳ בין בגת׳
 וסלל הירך נטל ר״א כדא׳ נבלה היא דבכה״ג הגוף נקב שתראה הירך כל היינו נקביו עד נטול צריך ולדידי׳ סיס טרפה ס״ל ינאי
 עד נסחך אס פסק דא״ב ס״י ורמב״ס פרש״י. כך טבורו, מקוס עד שנסתך עד דסיה ס״ל לכך דר״א ל״ל יוסנן ור׳ נבלה, סלה

 עד נסתך אס כר״ז לפסיק הו״ל נבלה ירך ונטל א״ס טרפה מקומות בשאר הרמב״ס לפמ״ש ה״ה וחמה לידה, טמאה אינה טבורו
 להלנה זה דין הס״ס קסשיב ול״ב ט׳ דבסולין בבהמה נבלה שלה וסלל ירך נטל להו איח כ״ע דודאי ,ונ ל׳. טמאה אינה הארכובה

 חוס׳ וכ׳ סיה טרפה דס״ל ומשמע לידה טמאה אמו הושט נקב בנדה שס אמר רבא דהא לאדם, כלל זה אין ומ״מ פסיקה,
 זמן ולסיות נשמה לבריאת ראוי מ״מ סיה אינה ט׳ למ״ד אפי׳ כ׳ ורמב״ן רשב״א אבל סיה, אינה ט׳ שס״ל מצינו י״ג בבכורות

 למימרא לאו סיה בטרפה קמפלגי לידה הוי ארכובה עד ונסחך ושט נקב למ״ד בשמעתין ודקאמר ע״ב׳ כ״ד נדה כדאי׳ מועט
 וימות, מקרי נמי טרפה סבר ר״ז קמפלגי, לידה הוי לא וימות הסי מן שינטל כדי בברייתא דנקט הסימן על אלא יב״ס, דסיה

 דמקרי וימות שינטל כדי וזהו לנקביו עד שנסחך עד ט״ל אמו לכך מה זמן לחיות שיטלה כיון סיה מקרי טרפה סבר ינאי ור׳
 דעדיין וימות שינטל כדי מקרי לא באדס מ״מ בבהמה נבלה דהוי אס ס״ל יוסי ר׳ בשס ור״יו וכו׳, הירך נטל כר״א בבהמה נבלה

 טרפה נמי ס״ל לידה הוי ושט נקב דאמר ורנא נשמה, לבריאת רחוי ואין הוא כמת טבורו עד נחתך אס אבל סיוח קצת בו יש
 נטל ס״ל נמי ב״י יוסי ר׳ משוס יר״יו מעתה אמור לידה. לענין מקרי סיה וטרפה לב״נ ראוי מועט זמן דסי כיון אבל יב״ס א״ס
 ג״ג שבת כדאי׳ ר״ת לשטח מזלא לי׳ דאי׳ באדס אבל לעיל, כמ״ש סולק בש״ס מצינו דלא ומטמא נבלה בבהמה שלה וסלל ירך
 ס״ל באדם ולהט כבהמה, מהר מת ואינו מבהמה סזק אדס קרוס כ׳ מ״מ מ״ב, בסולין אר״ח שסלקו ולתום׳ לא, ולבהמה ע״ב
 באדם אבל מסייס מטמאה וסלל ירך נטל בנהמה ספיר הרמב״ס פסק להכי וסלל. ירך בנטל מת נקרא אינו ריב״י משום ר״יו

 של נ״ז סולין תום׳ דעת ג״כ וזו ריב״י. משוס כר״יו טבורו עד נסתך אלא ומטמא מת מקרי דלא דא״ב ופ״י דט״מ בפ״א כ׳
 מיושב ולמ״ש דר״א, הא ס״ל לא ור״ס ר״יו י״א ותמורה כ״ג דבנדה עליהס תמה ובכ״וס דפליג, מאן ליכא נבלה וסלל ירך נטל בדין

 לר״א ל״ל דאמר והא ממש למתה שכונתו המקדיש לענין דוקא לתום׳ ס״ל בתמורה ר״ש )ואף שמטמאה דר״א הא להו אי׳ דכ״ע
 וכן נבלה גיסטרא עשאה סזקיה אמר ח״ל: אמור בשאלחות מפורש זה דבר מצאתי ושוב בנדה( רמב״ן כמ״ש נקט בעלמא סימנא
טבורו כל אומר יהוסע בר יוסי ר׳ משוס יוסנן ר׳ החס כדאמרי׳ אדס וגבי נבלה, שלה וסלל הירך נטל ואר״א נמי אדס לענין
שלו׳ שאלת ובעל טבורו, עד אטוס נולד אס וה״ה שנחתך ופרש״י טבורו מקוס עד ריב״י משוס ר״יו כ״ד נדה מ״ש )והוא סחוך

 וסלל ירך נטל באדם הביא לא לכך כשאלתוח פ׳ שרמב״ס בעליל ונ׳ היא( ערוכה ׳גמ הלא ותמהני מקומו, ידעתי לא בצדו כ׳
כר״יו פסק למה מתמיה והכ״מ לידה, ט׳ אמו אין ולמטה מטבורו ססר דוקא כר״יו בהדי׳ פסק א״ב מהל׳ בפ״י וכן מטמא סלה

טרפה׳ סנעשה משוס הארכובה עד אמר ינאי ר׳ ירוש׳ )ולג׳ ינאי אר׳ פליג נמי גידול בשס שר״ז מצינו דבירוש׳ וג׳ ינאי/ ר׳ כנגד
 לידה, טמאה אמו נקוב ושטו דס״ל ע״ב כ״ג בנדה כרבא לא ינאי ר׳ א״כ וסלל ירך נטל דהוי משום לנקביו עד אמר זכאי ור׳

 הרמב״ס פסק שפיר א״כ ולד מקרי מסיים נבלה הוי מדלא מ״מ נבלה, ושט דנקובת נבלה אפי׳ טרפה שעושה בדבר אפי׳ דס״ל ס״מ
 בנדה יהושע בר יוסי דר׳ וס״ל טרפה, ונטל כשר ססר נברא לשטחי׳ הרמב״ס שמתרץ נ׳ סי׳ בכ״ופ וראיתי ינאי(. כר׳ ולא כר״יו

 ולא טרפה לא הוי לא ססר ובנברא ססר שנברא מיירי בנדה אלא בבהמה, בין באדם בין נבלה וסלל ירך נטל כר״א נמי ס״ל
 הרמב״ס שהרי כלל, ול״נ ומטמא. נבלה וסלל ירך נטל כר״א א״הט שאר בהל׳ נמי ופסק ב״י יוסי כר׳ א״ב בהל׳ פסס שפיר ולהכי נבלה,
 ונכון ברור להכי דמטמא, וסלל ירך נטל בכיוון והשמיט כ״א בסולין המפורשים מת האדם שנקרא אופנים כל קסשיב דט״מ בפ״א

ע'׳ גטין א טומאה. בהל׳ ולא נבלה וסלל ירך נטל הביאו שבסולין ורבנו רי״ף דעת נ׳ וכן מטמא אינו באדם כשאלתות דפ׳
ב״ב יטמא לא מ״ג נזיר ה טומאה. דה׳ ד׳. דניאל אילנא גודו לשון מסוחך ג פ״א. אהלות ב ופ״ד. ב׳ שם וחוס׳ ל׳ חולין

לפרש כדי זה הקדים נ״ב, קדושין ז ממש. מת דהיינו סלל כשנעשה אלא מוזהר שאינו מזה תה זה מקרא דורש זה ו להסלו.
אמור. שאלתות ט מ״ב. יבמות ח אסרו. ורבנן בגוסס מתיר רבי לרבא אבל נ״מ, אין דלאביי מאי הלכתא דנסמוך ס״ס קושי׳

 מ״מ בגוסס דאוסר למאן אף מתני׳ דמישב נהי בגוסס, שרי נמי כה״ג דלא נוססנו נחפש אס אף ר״ל יא מ״ג. נזיר נוססנו י
 ה״ג נוסס מקצת לתפוש ריכשי אתרי דארכבו בגוסס דאסרו הפוסקי׳ כדעת לא תה ר״ל. כנגד כותי׳ והלכתא ר״יו סוא המתיר

)לא שגרס ה״ג הביא הר״אש אבל מוחל. שבגוסס מוכס ממחני׳ שלנוססו ה״ג, טסס סוף לא אבל א״ב מסס אמר שרבא

 כנוססנו
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 אחד גוי שאל — ד. ביניהם מחלוקת אמר רשב״ל במותם, אף אומר רבי ג מיתה בשעת להחלו ב בירושלמי והכין א ר״ל
 ואחד אפרה את ונוטלין אותה וכותשין אותה ושורפין פרה מביאים אתם כשפים כמין נראין עבדין דאתון מילין אילין ה ר״ג את

 לאו, לו אמר מימיך, ו תווית רוח בך נכנסה לא לו אמר טהרת. לו אוטרין ואתם טיפין וג׳ שנים עליו מוין למת מטמא מכם
 בורחת, והיא מים עליו ומרביצים תחתיו ומעשנין ועקרין עשבים טביאין א״ל לו, עושין וטח לו אמר חן, אמר בו שנכנס אדם ראית

 הטומאה רוח ואת ז הנביאים את וגם דב׳ טומאה רוח הזה הרוח כך מפיך, מוציא שאתה טה אדניך ישמעו לו אמר
 אמר אומר? אתה טה לנו בקנה, דחית לזה רבנו תלמידיו לו אמרו שיצא לאחר בורח, והוא נדה טי עליו מוין הארץ, מן אעביר

 ח, גזרתי על לעבור רשאי אתה אי גזרתי גזרה חקקתי חוקה חקב״ה אמר אלא טטהרין, המים ולא מטמא המת לא חייכם להם
 אם כי נדפסה, לא והיא פפ״דט בק״ק היהודי׳ ברחוב כהנים טומאת בענין ז״ל יהושע פני בעל ישראל של מרבן ןק^ובךץ

 ובספר תקט״ט, ברונא מרדכי, מאמר ושטו (24 דף א' ברית בספרי המבואר )מטעם כלל מצוי איננו אשר בספר
 עטה נא ואציגה עלי, הטובה ה׳ כיד ואבארה נגף ואבני הטועים מאבני אסקלה ואמרתי ושבושים. חרולים פניה כסו הזה

 ראיתי בדעות רבתי עם רבתי לאלקי׳ הגדולה עיר פפ״דט לק״ק בבואי וז״ל: הגאון, מדברי לנטות רעיוני הרהיבוני אשר המקומות
 מצד א׳ שכונות, לב׳ ונחלקת לדרום, מצפון שהיא כמות ארוכה א׳ רחבה כ״א פה ליהודים שאין בהיות ה/ כהני בין שערורי׳

 הוצרכו השכונה מבתי בא׳ מת ימות וכי מעט. במקומות כ״א ושכונה שכונה כל בתי בין הפסק ואין מערב, לצד ושכנגדה מורח
 כ״א ברחוב ללין רגלם לכף מנוח ימצאו לא מת ימות שכונה באותה גם ואם שכנגדה, לשכונה משכונה ונדים נעים להיות כהני׳

 בין ריוח שעושין בראנדטויער שקורין חומות הפסקות ע״י לתקן אפשר הלא ואמרתי צערם, הנהנים לי וספרו מעט, במקומות
 בתי כל שופכים ששם השכונות, אורך בכל לארץ שמתחת הביבין מחטת יועיל שלא לי ואמרו הפולטים, וזיזין בגגין הדבקי׳
אין ולדעתי הביב. דרך לחומה מתחת אף ט וחוזרת לארץ, מתחת א׳ מקום אל הולך הכל שבבתים השופכים וכל כסאות

טפח פותח בו יש הבתים תחת קמור שהוא ביב דאהלות בפ״ג שנינו הרי לארץ מתחת לבית מבית הטומאה שתסוב מיחוש בית
 הבית בתוכו טומאה טפח פותח ביציאתו ואין טפח פותח בביב יש י, טהור שבבית טה בתוכו טומאה טפח פותח ביציאתו ויש

 ול״פ, יב, בבי בכולי וכן טפחים ד׳ על ד׳ קמור פיו אי׳: ר״ש הביאה ובתוספתא עכ״ל יא טהור שבתוכו טה בבית טומאה טמא,
טפח פותח במשנתנו ששנה כ״ט הרטב״ם ופי׳ טכוית. יותר שהוא בנפל איירי וברייתא בטפח יג שאסור בכוית איירי מתני׳
טומאה אין ברישא אפ״ה לבית, הפתוח הביב בפתח תלוי שהכל במשנה כפל וכן טפח פתוח הביב יד בטפח גם שיש ירצה

 ושאר בטעם, שם והאריך טפח, הביב שפתח אע״ג הביב תוך יוצאת אינה בבית הטומאה אם להפך וכן לבית הביב מפתח יוצאת
 טומאה טהור׳ שבביב טה בבית טומאה פ״ט, ביציאתו ואין טפח פותח בביב יש טציעתא בבא רק הפשיטות לגודל קצרו מפרשים

 ואין טפח, שפתוח כיון הביב פתח דרך לבית טומאה שנכנסה מפרש הרמב״ם העולם אבות נחלקו טמא, שבבית טה בביב
 סברא האי להו דלית בת״הא רטב״ן שהזכיר מקדמונים וכמה הצרפתים רבותינו מקצת פרשו זו ובשטה פתוח טפח ביציאתו
בקונטרום שהארכתי כמו לובלין מהר״ם כג׳ ברורים הדברים אלא כטהרש״א להגיה וא״צ בע״ו תים׳ דעת וכן טו ועולה ובוקעת

וכו
אשכול נחל

 פליגי בגוסס לרבא לפ״ז הר״אש ומסיים גוסס אמר ורנא דורשין משמעות א׳ אביי :רבנו שהביא כמו ור״ל( ר״יו בש״ס כנוססנו
 כסחס והלכה שלנו דה״ג סיומא הר״אש בגרסת הי׳ שלא מזה למדנו עכ״ל מסבריו כרבי הלכה ואין אסור גוסס ולרבנן ורבנן, רבי

 דנפשיהו בעעמא פליגי לא אי אפי׳ אביי לגבי כרבא הלכה לר״אש דס״ל נמי וש״מ מוזהר, אינו ה״ג לג׳ אף לומר הו״ל םא״כ משנה,
 דאין מחני׳ ל״ק ולר״אש בק״נ, וכ״מ דנפשיהו בעעמא דפליגי היכא אלא כרבא הלכה אין לר״אש שכ׳ שס״ג סי׳ בא״ח כב״ח ולא

 דפליגי אע״ג כ׳ לכך פרוקא האי גרס לא ה״ג אבל אתחיל, אתחולי אבל לא אטמויי דש״ס פרוקא בנוסחו שהי׳ נ׳ שתצא עד מטמא
 אינו עצמו כדעת רבי שסתם סתס דכ׳ מ״ז פי״א זבחיס דחי״ט ספקא מזה נפשע מ׳. סתס מכח כרבי הלכה בברייתא רבנן

במתני׳ נקע לא דעתו ואף נסיב דורו חכמי דרוב אליבא רבי שסתס מה שכל כן, שאינו נשמע ומכאן בברייתא, מחלוקת אס הלכה
שקרוב בשעה סבר ת״ק ג ה״ה. דנזיר פ״ג ב ל״ו. יבמות א נ״ח. סי׳ ש״ב כריתות ס׳ כמ״ש הרוב הסכימו לא אס לסתס
 דורשין משמעות ס״ל ר״יו שהוא ירוש׳ סתס ד ור״ל. ר״י פליגי ובזה ממש מיתה בשעת שכונתו אפשר או יעמא, לא חלל להיות
דבימי ועקר, ריב״ז את שאל וגרסחנו חוקת פ׳ רבה ה למיתה. קרוב פי׳ ולהחלו בגוסס מחלוקת ולר״ל שימוח, עד א״מ ולכולן
מתלמידי הי׳ והוא ע״ב כ״א מנחות בתוס׳ וגס פ״ג פרה מתוספתא והוא ל״ד שבת רש״י כמ״ש שרפתה הגוי וראה פרה עשו ריב״ז
 יוחסין. ע׳ הלל בימי שהי׳ דפרה, פ״ג פאבי, בן ישמעאל שעשה האחרונה הפרה היא ואולי החרבן, קודס שנה ק׳ ששמש נ״ה

 ת״י דשקרא ז העבט. חוקי לפי פעולתו עעס לא אבל פעולתו שנודע דבר ט״י לו להסביר ובא ושגעון, בהלה יון בלשון ו
 עהור שבביב מה בבית טומאה במשנה ומסיים י לחברו. זה שבבית הטומאה פי׳ ט מקואות. ס״ה רמב״ס וכ״כ ח י״ג. זכרי׳

 טפח פתוח הבית נגד פתחו גס אלא בחללו לבד לא טפח פתוח שהביב מפרש פ״י הרב להכנס. דרכה ואין לצאת הטו׳ שדרך
 כ״מ יב .לביב להכנס ולא הבית מן לצאת הטו׳ שדרך יא ט׳. פתוח יציאה לביב שיש כיון הבית נטמא לא בביב טו׳ אמרינן ומ״מ
 פתוח הביב בפתח צ״ל יד מ״ו. דאהלות בפ״ג אלה שעורים בטפח׳ ששעורו צ״ל יג ד״ט. בברייתא קתני טפח במתני׳ דתני
 בבית טומאה פ״ע ביציאתו ואין טפח פוחח בו יש ומציעתא הביב, בחלל לבד ולא לבית, שפתוח במקום טפח
 כל הכי אמריכן דלא טו התשובה. בהמשך מתרץ זו קושי' בביב, נכנסת הטומאה וקשה טפח פתוח שהביב איירי נמי טהור, הביב
 הבית, לצד טפח, פתוח הוי לא אי לבית הביב מן הטו׳ נכנסת לא הכא לכן למעלה, וסתום הטומאה על טפח חלל דאיכא היכא

 בוקעת למעלה שסתום אף טפח חלל שיש כל ק׳ ב״ב כתום׳ ס״ל צרפת חכמי מקצת שגס הביאו אבל ק; ב״ב ורמב״ן נרשב״א וכן
 שיש כיון דמ״מ ורא״ש מר״ש כמ׳ למעלה פתוח הביב פחח שאין איירי שמשנה אפשר ולדידהו סתום, כקבר הטו׳ כנגד שלא אפי׳ ועולה
שאין כיון בבית טומאה אס טהור והביב בניב, טומאה אס טמא הבית להכי בוקעת, טומאה טפח יציאה לו ואין טפח בחללו

 , פתוח 24♦
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 החולקי' כת אמנם ועולה, בוקעת אמרינן לא טפח חלל ביש א ונזיר ונדה ע״ז ופסחים היינו מדלגין גבי ברכות רש״י דעת וכן

 ב דכוכין במשנה תום׳ וכ״ב ועולה בוקעת טומאה משום טמא הבית בביב טומאה דמשנתנו א ת מציע בבא מפרשים ור״ש הר"אש
 הביב מפתה תכנם שהטומאה לטימר שייך דלא סברא הך טפי רבותא להנך פשיטא אדרבה אלטא ג, שם טהרש״א וכמ״ש

 טהור, שבביב מה בבית טומאה פ״ט ביציאתו וגם טפח פתוח בביב יש דרישא בבבא אבל תא במציע אלא פליגי ולא ד, לבית
 שמאריך הרמב״ם זולת להאריך, המפרשים הוצרכו שלא עד פלוגתא ואין שוין אנפץ כל בהא טהור, שבבית מה בביב טומאה

 עצמו מרתף באותו המת אפי׳ בקהלתנו הנמצא ביב לדין זכינו ע״ו. טעמים לקטן ואביא לי׳ אודי אודויי ומדשתקי המשנה בפי׳
 הביב קמירת תחת לחומה מעבר השני שבבית במרתף לעמוד לכהן רשות יער נדמו ברא שקורץ מפסקת הומה ויש הביב שבו

 להיות לכהן רשות הקמור במקום עצמו בביב נמצא המת מן כזית או נפל הי׳ אפי' שניהם, על טאהלת א׳ תקרה שאין מטעם

 העיר שער בסוף הביב ביציאת וגם רצוצה טומאה הוי דלא בענין מטפח יותר הרבה ה הבית בחלל שיש כיון הבית בכל שם
 ומוציא מכנים הביב זה שאין ק״ו מאלף א' ולפ״ז שלם. מת להוציא שעור טפחים, מדע״ד יותר גדול פתח הביב שכלה במקום
 שא״א וישכיל יבין בקדקדו מוח שיש טי וכל בזה, להחמיר מובהק חכם טפי שיצא יאומן שלא עד אחה לבית מבית כלל טומאה
 שא׳ הטומאות בכל מציגו שלא בראנדמויער, שקורץ מפסקת חומה שיש במקום הביב דרך לבית מבית טו׳ שתכנס בעולם

 דרכים מג׳ בא׳ אלא אהל טומאת שייך דלא חדושו אלא בו לך אין החדש בדבר לירון שיצא ודבר ... ו באהל מטמא מהן
 מת בצדדי אין בזה אמנם אוהל, בלא מגולה במקום המת אם אף מקצתו, או בכולו המת גוף נגד אוכלים או אדם שמאהיל 1

 ממש; כנגדם הטהרות על או האדם על מקצתו או כולו המת שמאהיל 2 אהל; שאין כיון סגי דהו כל ובהפסקה כלל, טומאה
 באהל ימות כי אדם בכתוב המפורש אהל טומאת עקר והוא ז המשנה בגט׳ הנקרא וזה אחד אוהל תחת והאדם המת שהי' 3

 טד״ס. ולא טד״ת לא טומאה שייך לא אלו אהל טומאות מג׳ חד דליכא היכא מזה למדין יטמא. האהל אל הבא כל
 מעליות לאהל מאהל לילך הדין מעקר כח לה יש מת טומאת הפרוש אין מט״לטק נכנסת טומאה בגט' דוכתי בכמה שמצינו וטה

 ח. שבארנו דרכים מג׳ בא׳ אלא אהל טומאת שייך לא דלעולם טעות, זה אחר, לבית פ״ט נקב דרך לארץ מתחת ואף לתחתית
 בתוך עימד תנור דאהלות: פ״ה בט״א דביב. המשנה מלבד ראיות אביא ואפ״ה הפוסקי׳ מכל שמוסכם לפנים צריך אין זה ודבר
 טהור. התנור אף רע״א טהור, והבית טמא התנור וב״הא טמא, הכל בש״א המת קוברי עליו והאהילו לחוץ קטורה ועינו הבית

 והטעם לבית התנור דרך הטומאה נכנסת לא ואפ״ה ט, טפח על טפח התנור בעין שיש המשנה לפרש משניות מפרשי והסכימו
 הראב״ד עטו והסכים לבית, טומאה שתבא כדי הארץ מן גבוה התנור שאין לפי טהור, והבית טמא התנור י. ברמב״ם מבואר
 וכו', הארץ בשפלות אשר הנקב הוא התנור שעין בפ״ט לפמ"ש הרמב"ם מפרש וכ"ט טע"ט. הארץ מן בגבוה אפי׳ יותר והקיל
 עכ״ל. עינו דרך לתנור שנכנסת טומאה לו שיביא הבית עם אחד אהל אין זה לענין נמצא הבית, בקרקע משוקע שהתנור ומיירי

 מבואר והטעם עצמו, המת עם אחד שהאהיל היכא לא אם למקום ממקום בעצמותה לכנוס לטומאה כח אין שלעולם לפנינו הרי
 לאהל ונדבקות התנור פתח על מונחות יהיו הבית שתקרות יא אתית וגוד רמי חביט לומר שייך לא הארץ בתחתית שתנור כיון
יותר. אבאר ולקטן התנור, מכסות הבית תקרת שהרי שבבית הטהרות על הטומאה להביא כלל אהל כאן אין דא״כ התנור, עין

לטדיו , ,
אשכול נחל

 הרע״ב כמ״ש הבית בקרקעית נסשב עבת סלל לביב שאין ובסיפא תקרה, לו שיש אסר כסדר הוי עפס בסללו ויש הבית לצד טפס פחוס
 הוי ולא טפס סלל בו דיש הטומאה שבתוכו הבור טל רגליו בעמדו נטמא דלא כתבו מ״ב ע״ו חוס׳ אבל טמא הביב בבית טומאה להכי

 כתום׳ דס״ל כ׳ דט״מ פ״ז ומרמב״ס 179 לטיל כמ״ם ראב״ד דטח וכן ע״ב, נ״ג נזיר ט״ו, נדה מ״ב, ע״ז ט׳, פססיס י״ט, ברכות א רצוצה.
 הבית, דרך ויוצאת טפס הביב יציאת שאין כיון טמא שהבית הטטס שאין ג ע״ב. ק׳ ב״ב ב בקבר. ודוק׳ סביביו כל מטמא טפס בסלל ברכות

 שאין כל ועולה בוקעת שהטומאה משוס הטעס ודאי אלא בתוכו אשר כל להגרות עשוי הנקב שהרי קטן בנקב אפי׳ יוצאת דמ׳'מ ליתא
 טו׳ מביא אינו והבית לבית טו׳ מביא אינו ומ״מ הניח, לצד טפס פחסו פחוס שהביב רמב״ס לפי׳ שמודי׳ ד בברכות. חום׳ טפס ביציאתו

 בדבריהם רושס מצאתי ולא פ״ט, הבית לצד הביב בפתס אין ור״אש דלר״ש ט״ו ס״ק לעיל כתבתי כבר אך טפס. שביציאחו כ״ז סליו
 הוא, כן ודאי בבית, אשר כל להגרות עשוי שהרי הבית לצד פתוס שהביב צ״ל דע״כ לקמן הגאון והוכסת הגאון, כדברי המורה

 במקום ליכא מקדס כמלא ואפי׳ וברזל נסישת רשת ומעשה סרוגות ט״י פחסו דלמא א׳, במקיס מרובט טפס נקב שנקיב יימר מאן אבל
 לקמן וטי' פ״ט כשביציאתו אף לבית טו׳ מביא לבית פ״ט הוי אי אבל דט״מ, פי״ד ורמב"ס והרפפות הסריגות דאהלות טפי״ג אסד

 בהמשכה גרידא אהל ט״ב קכ״ה סולין כדאי׳ המשכה, אהל צ״ל ז המת. מן סוץ ססר: ו הביב. צ״ל ה לזה. הוכסה
 טטמו שם כרבא ולא אוהל טומאת דט״מ בפ״א הרמב״ס קורא שהזכיר השנים גם הטומאה, וטל טליו מאהיל אסד אהל פרש״י

 בביב טומאה אס אבל בשטסיא׳ התקרה אס אלא אסר לבית טומאה מביא אינו פחוס טט״ט הרב דטח ח .172 לטיל בארתי
 הטומאה בין מבדיל הביב שתקרת לפי לבית הטומאה טולה אינו טפס הבית לצד שפחיס אף טפס יציאה לו ויש טפס וסללו מקורה

 למטה א׳ תקרה אס ולא שום בשטס התקרות שתי אס אלא לסדר מסדר נקב דרך נכנסת הטומאה אומרין ואין א׳ אוהל כאן ואין לבית
 והרט״ב טפס, פתוס שאינו ומיירי טמא הבית ט׳ בפוחס להדי׳ פי׳ הר״ש ט .189 לקמן כתבתי ט״ז לתמוה שיש ומה למטלה. וא׳

 לענ״ד כונתו טכ״ל טהור התנור בטין, טומאה אפי׳ דאל״ה טט״ט התנור בטין שיש מיירי פי׳ הר״אש אבל מזה, שתקו והרמב״ם
 טין ע״י שבאה הטומאה מ״מ טט״ט, לבית שפתוס מיירי אי ואף פ״ט, בו דאין לר״ש מודה לבית התנור בפי אבל טט״ט, הטין
 תנור של ועינו הכלי פתס דרך אלא טומאה טיילא לא דמ״הת כלי שאני תי״ט, הביאו מהר״ס כמ״ש טומאות לשאר לדמות אין התנור

 הר״ש כמ״ש התנור טין לא אבל הבית, לצד פ״ט התנור דמיירי וי״ל בארץ שקוט התנור פי׳ והרמב״ס טי״ש להוציא אלא להכניס אינו
 לכלי. דומה ואינו בארץ שמשוקט כיון הטטס ולרמב״ס לבית, לא אבל קטן בנקב אף לכלי טומאה דנכנס התנור טמאו דלסומרא

אותה משיד אתית, וגוד ברוסב׳ שחסתיו אויר טל שלמעלה תקרה והשלך השפל רמי סבוט סרש״י כ״ב סוכה יא דט״מ. פי״ס י

 והורד



189 כהנים. טומאת הלכות האשכול, ספר
 אין אפ״ה . . ב א׳ כאהל קצת נ׳ התנור שעין לפנינו שהרי . . מתוך א נכנסת ט׳ שאין הביב ענין לתמוה שאין מזה למדין

 התנור מטמא ולב״ה התנור, אפי׳ ר״ע מטהר וטש״ה ג, ממש א׳ אהל שאין כיון השערה כחוט אפי׳ לגבולה חוץ נכנסת הטומאה
 תקרת תחת שעומד התנור ה צואר פרשו משניות שמפרשי וג׳ א', אוהל שאין גופא מה״ט טהור הבית ואפ״ה ד שנראה כיון

 הבית אהל שאין לפי הביב לתוך הביב ופתח מבית ו לכנוס בטומאה כח שאין ק״ו א״כ כרטב״ם, ולא שלנו כתנורי׳ הבית
 לו שקבעו לפי טו/ בפני חוצץ טע״ט אמרו הרטב״ם: שב׳ וזהו ז ובין הביב בין לגמרי מפסקת הביב שתקרת א', הביב ואהל
 אוטרי׳ שאנו בענין אלא טט״לט נכנסת טומאה אין לעולם מזה העולה ופרח. כפתור כשמלה, ברורי׳ דבריו עי׳ בפ״ע, אוהל בשם

 כ״ש טט״לט, כלום לטו׳ אין א/ אהל ח ואם שייך, לא והכא רמי, וחביט אחית גוד דשייך היכא והיינו א/ אהל נעשה שהכל
 הרטב״ט שהזכיר אוהל טו׳ מיני מג׳ א׳ שייך לא דבנד"ד וכיון .חלון או פתח דרך לצאת הטו׳ שסוף היכא אלא ט לבית מכיב
 המת על מאהיל הכהן ואין מפסקת/ שחומה י לבית מבית הכותל בגוף וחלון פתח ואין אחר בבית וכהן זה בבית המת שהרי

 יא בעצמה קטנה שהשכונה היכא וכ״ש א׳. כאהל להיות בתים ב׳ לצרף א״א א״ב שניהם, על שמאהיל אהל ואין עליו המת ולא
 חקוקי' היו האלה הדברים ככל שניהם. על א׳ אהל שיהא ענין בשום שא״א אחר, שמעבר לבתים זה שמעבר בתים בין מפסקת

 מילין. פטפוטי ב״א דברת על כ״א חכם, הוראת ע״י מקדם בקהילתנו אסור שנוהגין א״א ואמרתי עינתי, בטרם לבי על
 והולכין שסובבין הזיזין הוצאת מצד בשכונה לכנוס אסורין הכהנים היו שבלא״ה למעשה, להלכה הדבר בא שלא אחרת ועוד זאת
 הוצרכו ולא המפסקת חומה שום הי׳ שלא יב ב״ט הגדולה השרפה קודם ומכ״ש המפסקת החומה על אף השכונה על

 לי שנתברר כמו שכנגדה, לשכונה זו משכונה נמשכין האלו. הביבין הי׳ שאם בעצמך הגע דאלת״ה הי', שכן תדע זו. להוראה
 בכ״י מעשה וגם לעיר, מעיר לגלות שיצטרכו עד בתוכה לעמוד דירה קלטתו תהא ולא גולים הכהנים שיהיו ע״ד היעלה אח״כ,
 לבוב בק״ק הוינא כד ונהירנא העיר. סוף עד לשכונה משכונה יוצאים שהם ישראל קהלות ברוב נמצאין אלו שביבין יוכיח

 שם ששמשו וידוע בראנדמויער. שקורץ יג לכהנים אסור חשש שום ראיתי לא ומימי בקהלתנו, כמו גדולים ביבין נמצאו ששם
 הרבה ואחריהם בנימין משאת ובעל כ״ץ שטענצעל אברהם מו״ה הגאון ואחריו באהלות, מומחה יחיד שהי׳ הסמ״ע בעל גדולים
 ישראל ולכל לבי על שמתים בדבר עוסקים שהיינו האלה הדברי׳ אחר זה. בענין שחשש מי נראה ולא נשמע ולא גדולים כהנים

 וכל לחופה כלה הכנסת אחר טלתא אסתייע שפ״א עד טו. החבילה נתפרדה ואח״ב היתר ולא אסור לא יד הוריתי לא

 שנתערבב וכטעט מת, הי׳ אחרת בשכונה וגם המשתה מקום בשכונת א׳ תנוק ומת ערוך שולחנם הי׳ וכבר כהנים היו המשפחה
 ומטולטלים נעים הכהנים הרבה פעמים גם העולם, לאויר בחצר הולד להוציא שמת הילד אבי לפייס שהוצרכתי עד הנשואין משתה
 עזר למצוא בי והפצירו הכהנים אלי נגשו לכן טבילה, בליל אף עונה וט׳ שבת עונג לבטל מביתם לפרוש וצריכין שבוי״ט בלילי

 יצא שלא נאמנה אדע אז אסור צד שום אמצא לא אם אך כהוייתו, הדבר אניח לאסור נוטה סברא יש אם לעיין ע״ע וקבלתי
 ז״ל שאטין שמואל טו"ה המא״הג שהרב א׳ מופלג לי והגיד טצוה בם׳ מסובין היינו ההיא בעת מובהק. חכם משום זו הוראה

 כשמעי טז. דמגדל ממשנה זו משנה לדחות שיש לו אמר אך דביב, משנה לו והראה זו לחומרא טעם יודע שאינו לו אמר
 טהור, שבביב מה בבית טומאה דביב דמשנה קמייתא בבבא כתבתי כבר יותר. ראי׳ משם דאדרבה בי^בי, שטחה נתתי הדברים

 שהוקשה דמגדל, במשנה שהתעוררו כמו לחלון מחלון מ״ש יד, לביב הטו׳ תכנס לא למה טעם ליתן המפרשים התעוררו לא
 נעולות, שדלתותיו דטגדל האי ומוקמי לזה, מזה יוצאת דטוטאה יח שבין מחלון מ״ש טהור שבמגדל מה בבית טומאה להם:

הביב ענין מצד הכי מיירי מתני׳ דע״כ הביב, כניסת בהתחלת פ״ט שיש אע״פי לחלון דמי לא דביב לחו דפשיטא טשטע
ואותו

אשכול נחל
 והבית התנור עס ב לביב. הביב ותפחת לביב הבית חתיך נכנסת ט׳ שאין הביב ענין על צ״ל א באורך. מחיצה לעשות והורד

 אא״ל קאתר שפיר ושס בבית שמונחות העהרות היינו טהור הבית אתרינן בתנור התס לביב, דמיון אין לענ״ד פרושו לפי אף ג
 הטומאה עס הבית חקרת רמי, תביט נאמר אס בבית שהטומאה הכא אבל הטהרוח, על כלל אהל כאן אין שאז רמי תביט

 עתי״ט. החנור עס א׳ כדבר ד הטומאה? בחקרה אס טהור הביב יהי׳ ולמה ותקורה, טפח חללו והביב הביב פתח טל מונחות
 האיך וקשה ט לעיל. כת״ש כליס לטותאה אין א״כ אחד אהל שהס דאא״ל צ״ל: ח הבית. חקרת ז להיכנס. צ״ל ו צורת. צ״ל ה

 טמא התחתון גס בעליון טותאה לעלי׳ הבית בין פ״ט ארובה ויש גבו על ועלי׳ בבית הטותאה דתוכח ת״ד דאהלות פ״י תפרש
 הטו׳ תצא לא ולתה כעלי׳ שעליו והבית טפח ופחות תקורה כבית הביב וה״נ ה״ג פי״ו ברתב״ס וכן טתא העליון גס בתחתון טו׳

 בתקוס טפח ואין בסריגוח תכוסה הביב שפחת 188 לעיל כת״ש תיירי דתחני׳ ברישא דתטהר הא ודאי אלא להפך, וכן לביב מבית
 כשאין תתנו הבית דנטתא והא בפ״ת, הר״ת כת״ש הבית כקרקע ואינו טפח בחללו שיש זתן כל הבית תטו׳ נטתא לא לכן אתד

 זה. בענין דבריו וכל לעיל, סתרתי כבר תנור של תעינו הגאון וראית ס״טל, ת׳ או ועולה בוקעת סתוס כקבר שהוא תפני טפח ביציאתו
 וכ׳ שי״א, ביראים וכן ע״ב ת״ב נזיר רש״י וכן ולטתא לשוב חורה אסור אין ביוס בו נטתא דלר״ת כיון תיהו מתוורין. לא לענ״ד

 שתוסיף תשוס אלא חייב אינו אחר שביוס כיון הסת״ג כת״ש והיינו ב״זהז, תורה אסור שאין תשתע דנזירות ס״ה בהשגות מראב״ד
 שבת״ד 173 דף שכתבתי ואף חורה, אסור אין אתר ביוס אפי׳ הוספה ליכא חטאת תי לנו שאין ובז״הז טותאחו על טותאה יוס

 הביבין אבל י זו. הוראה על לסתוך אפשר הדחק בשעת לכן זקנתו, לעת כ׳ הרתב״ס על השגתו מ״ת כרתב״ס, הראב״ד פסק
 מניב הטומאה נכנסת א״כ ־הגדול לביב ומגרים יוצאים וכולן למטה מפסקתן תומה ואין למטה ופתוחים למעלה פתוחים לארץ מתחת

 לכהני ספק הי׳ לא דבזה שבמערב, לשכינה מזרח שבצד תשכונה כונחו אין רא בפס״דת. האוסרים חשש הי׳ וזו לארץ, תתתח לביב
 הגאון משתעי עצתה שכונה תאותה אלא שכנגדה, תערב לשכונת הלכו ^עזרת בשכונת תת שאס החשובה תראשיח כנראה פפ״ד
 ל׳ יד תחיצה. שיש במקום צ״ל יג ח״ק. בשנת שהיחה יב לבית. ביח בין אויר ברחוב מקומות בקצת עצתה בשכונה שגס

צ״ל; יח תי״ט. כמ״ש הבית לצד ס״ט שאינו שס״ל כתבתי כבר מ ת״א. פ״ד אהלות טז נ״ט• גטין ש״ס ל׳ טו ל״ו. ע״ז הש״ס
גיתו
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 דא״כ ע״י, סתום ושהוא דלת לו שיש לאוקטי וליכא ועונה, עת בכל הבית חדרי מכל הנוזלים המים להגדות שפתוח א ואותו

 בית בין מחלון מ״ש תקשי דלא היכי כי כך לומר תדחק אם ואפי' וירדו, נפלו מהיכן הבית מחדרי הנשפכים המים כל
 אלא דטגדל, פרק קודם נשנה זה פרק שהרי המגדל, במשנה כמו ולתרץ להקשות אלא לסתום למפרשים הוי לא עכ״פ לחברו,

פ״ט דאי פ״ט, שאין דמיירי הר״ש כ' המת קוברי עליו שהאהילו תנור גבי דאהלות ברפ״ה ועוד שאכתוב. מטעמים דליתא ע״כ
לפ״ו נעולה. בדלת אוקטינן מגדל לגבי ועוד לתנור, נכנסת דהכא וכו' דלעיל דפרקין להנך דמי ולא לבית, ב תכנם למה
 דביב דהאי לטימר וליכא עסקינן. נעולה בדלת דטגדל דהאי ג דביב משנה אל רומז לעיל, דפרקין להנך דמי לא ר״ש ט״ש
מוקם הוי מעיקרא לומר ונדחק שקטרוהו, לאחר בחללו אלא טפח ואין טפח, בפתחו שאין לאוקמי איכא בפתוחות, דטיירי נהי

א״כ טפח, בפתחו שאין נטי ביב טפח, בפתחו שאין איירי דתנור התוספתא מתוך דאסיק למאי אבל טפח, בפתחו ביש הר״ש
 כיצד דקתני הא כ׳ שכולם ועוד תנור, גבי כמו ביב גבי כן ולתרץ להקשות המפרשים הרגישו לא למה עומדת במקומה הקושי׳

 בחוצץ, וסיים וחוצץ במביא פתח הקדוש רבנו על ותקשי ד טומאה אטביא ולא הטומאה בפני אחוצץ רק קאי לא וכו׳ הביב
 שמביא פ״ט ביציאתו ואין בביב והטומאה בחלל כמו טפח לבית פתוח אם מביא, כיצד למיתני מצי גופא הביב בענין הלא

 מביא אכיצד שקאי טמא הבית בביב טומאה מציעתא לפרש למפרשים להו סגי דלא אלא בפ״ט, הרטב״ם כט״ש לבית טומאה
 ביציאתו שאין דאע״ג ה טהרש״א כט״ש טומאה מביא הביב אין בפ״ט אפי׳ להו דפשיטא לבית, פתחו דרך שמביא טומאה,

 בבית טומאה בבבא וט״ט לר״ה, השופכים עם יציאתו דרך להוציא עשוי שביב הבית דרך לצאת הטומאה דרך אין אפ״ה טפח
 לא ואפ״ה ליה אודו אודויי המפרשים דמדשתקו ו פ״ט לבית הביב בפתח שיש הרמב״ם לט״ש מסכימים כולם טהור שבביב מה

 דמי לא דביב וה״ט ותנור, דטגרל במשנה דמקשים היכי כי לבית בית שבין מחלון ט״ש לבית טביב תכנם לא למה להם הוקשה
 על א׳ אהל שיהא באופן אלא מט״לט טומאה יוצאת אין לעולם הכ״ט ופי׳ וראב״ד לרטב"ם כתבתי שכבר מטעם לחלון

 טומאה אין הרטב״ם מפרש ומה״ט בו, וכיוצא אסיק גוד אחית גוד המסורות הלכות ע״פי האוהלים ויתחברו המיטמא ועל המטמא
 נתבטל אחית גוד אטרינן ואי בקרקע משוקע שתנור כיון התנור, בעין האוהל עם הבית תקרת לחבר שא״א לבית טתנור יוצאת
טע״ט בתנור שיש נטי כ׳ והר"אש התנור, גבוה אם אפי׳ טקיל והראב״ד לעיל, כט״ש הקרקע תחת אוהלים חבור שייך ולא האהל

לטיטר טצינו אחד, אוהלים ב' לעשות שא״א כיון הקרקע, תחתית תחת מט״לט נכנסת טומאה שאין ן אריותא תלת לן דשמיע וכיון
להוציא עשוי התנור ועין בקרקע שקוע כרטב״ם התנור מצייר שאינו בהכי, דתנור מתני׳ מפרש דלא והא סברא, הך פשיטא נטי לר״ש
בטעם מבואר דביב משנה וטעם התנור. בעין פ״ט שאין מתני׳ טוקי טש״ה עשן, להוציא עשוי התנור שעין שלנו בתנורים אלא אפר,

 אינה אפ״ה הבית, תקרת תחת עדיין והטומאה הביב לפתח שמגעת עד החפירה דרך נכנסת בבית כשטומאה דרטב״ם, לפ״ט מספיק
 הביב ותקרת בפ״ע, אהל לקרוא לעצמו מקום לו חלק שהביב לפי שבתוכו טהרות לטמא עצמו לביב הביב מפתח להיכנס יכולה

 ח וכו׳ ביב כיצר בפ״הט חוצץ טע״ט במשנה וז״ש א׳. אוהל תחת והטהרות המת שאין נמצא לטהרות, הבית תקרת בין חוצצת
 הביב לפתח כ׳ ולא לביב הביב מפתח הטו׳ תכנם שלא שב׳ וזהו ט. קאי אכולי כיצד דבריו דלפי הרטב״ם בלשון מפורש זה וכל

 ניחא דלא ועי״ל התנור. עין עם אחד כלי שהוא תנור שאני טמא, שהתנור אטרינן תנור וגבי עצמו הביב דמטהרין והא י. כן מורה
 ב״ה טטהרין לא דה״נ עצמו שבביב טה לטהר מספיק טעם זה דאין יא מה״ט טהור הביב בבית טומאה לפרש ולתי״ט לר״ש

 חלונות הנך התם במגדל, וכן סתום בפתח אלא ה״ט טהני לא דבעלמא אע״ג לצאת; טומאה שדרך הטעם להם והספיק התנור,
 כגון שעה באותה לקברו רוצץ כשאין לחדר מחדר מת בו להצניע ראוי חלון אפי׳ הן, גמורין פתחים פתוחים, הם אם ופתחים
 יב, לאיברים לחתכו שראוי כיון גדול אפי׳ מת להצניע שראוים זמן כל לגדול קטן פתח בין חלקו דלא טמא מש״ה בשוי״ט,

 אוקטי וטה״ט קיים, ששלדו טת גבי יד הטפלת ובפ׳ כמלואו פתחו . . טוגלך גבי יג מערבין ב׳ כדאי׳ חלקו דלא טמא מש״ה
 להגרת שעשוי בכיב טשא״ב מטת, כזית או קבורה שעת עד קטן נפל להצניע שראוי טמא הוי דאל״כ נעולה, כשדלת דמגדל הך

 שאמרה ממש טעם וזה טו, דבר בו להצניע עשוי אין וגם ישטפוהו, שהמים ענין בשום הטומאה בו להכנס דרך שאין מים
 הוי לא חלון דרך לחדר מחדר אפי׳ טו׳ כשנכנסה נאמר אם מבעי׳ ולא בביב. להכנם דרך ואין לצאת הטומאה שדרך המשנה

 סתומות אסרו וטה״ט המת, להוצאת שראוים גורו דבחלונות לחלון, ביב בין לחלק שיש פשיטא דלפ״ז הש״ך כדעת דרבנן אלא
 לא אם אפי׳ ין טהרש״א מלשון כמשמע לא להצניע אפי' לקברו להוציא חזי דלא ביב טשא״ב טן בהמפלת כדאי׳ בפתוחות

 נטי שייך א״כ אחר, באוהל ולא באוהל אשר כל משמע דקרא טהלט״ט, דוקא דאו', דהוי יח מרמב״ם כדטשטע כש״ך נאמר
 דוטי׳ מקצתו, או כולו להוציא שראוי במקום אלא בפתוחות אפי׳ שייך דלא גטירי דהכי עלה, לוסיף לא והבו כדפרישית ה״ט

לט״ש

אשכול נחל

 דביב משנה אל ולא דלכגיל הפרק )שהוא פ״ד מ״ג אל שרומז אומר אני ג חכנס. לא צ״ל ב ואיכותו. צ״ל א סברו. לבית ביתו
 טומאה סיף משוס ואי הטומאה נגד הפתס שאץ טהור ומ׳׳מ טפס שפתוס דמיירי לסוך ופתסו הפתח בתיך טומד הי׳ בפ״ג(
 לזה מוכרסת ראי׳ ו ע״ב. ק' ב״כ ה סוצץ. טע״ט הביב ביציאת דאס סוצץ טע״ט נשמט שממתני׳ ד שס. יציאתה אין לצאת

 מלול• טע״ט שחסתיו ט״י תקרה שנטשה הביב שטל התקרה הוא הסציצה ח דליתא. 188 טימ"ש ראב״ד ר״אש רמב״ס, ן ל״י.
 אלא בוקטת משוס לאו טמא, הבית בביב טו׳ פ״ט ובסללו פ״ט ביציאתו אין שאס טו׳ מביא טט״ט טל נמי קאי כיצר שלדטתו ט

 הטו׳ רואה הביב שפתס אע"פי י שס. דרך לצאת הטו׳ סוף דאמרינן לבית טו׳ מביא טט״ט הבית לצד פתוס שפתסו משוס
 אהלות לרמב״ס טפ״מ יב אסר. אהל והוי מפסיק הביב שתקרת יא אסר. אהל הביב שתקרת לביב נכנסת אינה מ״מ שפתוס

 לדון הרב יצא זה בדבור טו כ״ז. נדה יד וכצ״ל. הבשן מלך טיג גבי ל׳ טרובין יג אסור., שהוא אט״ג שכי מ״ג פ״ז
 וש״ד. ה״ג דאבל פ״ג יח ט״ב. ק' ב״ב ין דרבנן. שהוא שס נזכר לא טן פתוס. לסדר פתוס ביב בין לסלק סדש בדבר

צ״ל
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 דין והסתומות הפתוחות בביזה רש״י לט״ש .־ביותר ב בפתוחות וה״ה א בסתוטות לצאת טומאה סוף לענין משולם ר׳ לט״ש

ג. ודו״ק להם א׳

אשכול נחל

 לאהל מאהלו החת שיוצא במקום אלא סט״ל שייך דלא שב׳ חהרי״ל של רבו מוחן שלו׳ ר׳ והוא שע״א סי׳ בב״י שלח ר׳ צ״ל א
 רש״י שמ״ש מצאתי, ולא יגעתי ג הביב. לענין היינו ב כ״ד. מהר״אי עי׳ ליסיף דלא והבו הלכתא דסט״ל עיר לשער ולא השני

שטה. ע׳ וי״ל מהן בא׳ להוציאו תשב אס פתיסין שטהורין למימרא ולאו קאי, טמאין אכולן סחומין או פתיתים כולם יו״ד ביצה

 שהוספתי ומה מאאמוהג״זל א׳ פרפרת אעתיק אסרונה ביריעה עודף סרת יהי׳ שלא וכדי תרכ״ת. השבועות ע״ת בעה״יח נשלם
 קדס לר״ט מ״ק תמהו )החום׳ כלל אתסר דלא הכא כ״ש קמ״ל עד וכו׳ במדינה מתיר הי׳ העומר ס״ת מנתוח תארתיו. במתוגה

 שתי נילף לי׳ דקשי׳ אלא ר״ט ידע דזה ותרצו להדיוט. הותר עומר לאתר לאפיקי למנתה ישראל ממשקה משוס פסול שפיר לעומר
 לא וזה ישראל ממשקה דזה לר״ט, מ״ק א״כ כתורחס קשי׳ ודבריהם להדיוט. הותר דלא עומר קודס שאני ריב״נ ומהדר מעומר, ל׳

 דכ׳ אע״ג קרא דצריך ואמרינן לגבוה, אסור דטרפה מקרא דיליף ו״יו מנתוח דאי׳ מה ע״פי ולענד״נ להשיבו. לריב״נ הו״ל וכך
 בהאי דכתיבי הני וכל ערלה כמו אמה ממעי דנטרפה הנושר שעת לה היתה דלא היכא דוקא הו״א לישראל, המותר חן י״ל, ממשקה

 אלא י״ל ממשקה ילפינן דלא דסברא וכיון יעבר. אשר כל רתמנא כתב חתכשר, אימא הכושר שעת לה היחה אבל ערש״י, קרא
 שאתר לעומר קודם תדש להקריב כגון לאשורו, היתר שיש לבס'ף שיכשר מה לגבוה לאסור מיני' נילף לא נמי לערלה, דדוחה מה
 לאסיר היתר דים שרי׳ תלב ס״ט ותולין לאסירו היתר ויש עולם אסור אסירו אין תדש ל״ת בקדושין וה״נ להדיוט הותר ממילא י״ו

 התדש חן ונסכים חנתוח חביאין אין פסק הרמב״ם י״ל( דחשקה חהא לר״ט ל״ק ולהכי היוצא, באבר לאפוקי שתיטה ע״י אבר
 נסכים משנתנו לטעם דחפרש ריב״ן לדברי שהרי חי״ט ותמה כשר, הביא שאס פסק לתם ובשתי פסיל הביא ואס לעומר קדם
 קאי דגן אבכורי במתני׳ דתנן לעומר קודם בכורים מביאים אין ולדידי׳ להדיוט, דהותרו כיון כשרים בדיעבד התדש מן לעומר קודם

 אלא אתדש קאי לא הרמב״ס ׳שכ דנסכיס לומר גדול דדותק בר״הז בדברי ישוב לכלל בא ולא רש״י. כח״ש נסכים ויין אפירוח ונא
 אסור אין דהא שייך לא התדש חן ובנסכים בעברה, הבאה מצוה דהוי הרחב״ס מסיים שבסוף מפני כך צ״ל שע״כ ומ״ש אטבל,
 חנתית כדאי׳ לתם שתי קודם נסכים יקריב שלא תורה אסיר דעכ״פ להפליא, הוסיף בזה לעומר, קודם תדם יין לשתות להדיוט

 שהביא אסירין שאר על זה טעם הרחב״ם קאמר שפיר עכ״פ שייך, דלא כדבריו יהי׳ ולו מביא, אס מה״בע נחי ושייך ע״ב פ״ד
 קודם הפרש, ומה כשר לתם לשתי קידם פסול, הביא אס לעומר קודס פנתס: פ' בספרי כמ״ש העקר אבל זו. בהלכה באתרונה

 קודם מה מתירין, וש״ל מתיר העומר ר״ט אחר כשר, הביא אס להדיוט מותר לש״ל קודס פסול, הביא אס להדיוט, אסור לעומר
 נ׳ זה מלשון הדיוט. אצל מכללו הותר שכן לעומר חה רינ״נ לפניו אמר פסיל, הביא אס לש״ל קודם אף פסיל הביא אס לעומר

 ג״ה דילפינן רי״הג ס״ל כ״ג דבפסתיס מכללו הותר בסברת דפליגי ונ׳ וצ״ב? קבלו ולא להדיוט חותר לש״ל שקודם הטעם ר״ט שידע
 בבהמה אנן חשיב ורי״הג תיה, אצל מכללו שהותר לסלב חה תולק ור״ם ג״ה, מכ״ש מ״בה שבכרת תלב חה דתלב מק״ו דמ״בה
 באכילה קאמרי׳ בעבוד׳ אטו הלל ובית מכללו שהותר לטמא מה ב״ש דקאמרי ל״ג בבכורו׳ מצינו וה״ג מכללו. הותר לא ובבהמה קיימינן

 ר״ט וה״נ מכללו, הותר עליו דנין שאנו ענין באותו אס אלא מכללו הותר מקרי לא לרי״הג א״כ מטמא. עדיף זר ובאכילה קאמרינן
 כר״ש ס״ל ריב״נ אבל לש״ל, קודס אשחרי לא חיהת ולגבוה קיימינן, לגבוה אנן אבל הדיוט, אצל מכללו הותר לש״ל דקודס ידע

 כשר הביא אס לעומר קודם אפי׳ נסכים וממילא הדיוט אצל מכללו הותר לש״ל דקודס לש״ל עומר בין במתני׳ מתלק שפיר ולדידי׳
 גיד הותר לא א״כ בנ״ט בגידין אין דפסק הרמב״ס טל הקשו והמפרשי׳ דגן. בכורי ע״כ במתני׳ דנקט ובכורים להדיוט נאסרו דלא

 רשב״א ות׳ במשמע? א״הנ יאכל לא אבהו כר׳ ס״ל דאיהו בהנאה מותר ג״ה פסק ואיך פ״ב פססיס כדאי׳ נבלה בכלל בהנאה
 הטעם לחימר דליכא דריב״נ, תלוקא ונסתר קיימינן בבהמה דאנן מכללו הותר חקרי לא דתלב נחי ס״ל א״כ כרי״הג, דתלב מק״ו דיליף

 עומר בין חה ר״ט כדפריך והק״ל אשתרי, לא חיהת ולגבוה קיימינן לגבוה אנן דהא להדיוט. דחותר משוס כשר הביא אס דבש״ל
 כשר, וש״ל בעומר ס״ל ראשונה וברייתא הישן, חן באי׳ אין וש״ל עומר תגן ע״ב פ״ג דבחנסות בא״א, לסלק הוכרתנו לכך לש״ל,

שיקריב עד המדש חן יביא שלא מנסות לכל סדשה שתהא סדשה דכתיב והא כשרות מישן ש״ל ור״ע ר״נ ס״ל שני׳ בברייתא אבל
תקריב ואס בויקרא כ׳ דבעיחר מעכב סדש בעומר אבל תוס׳ כמ״ש לעכב הכתוב שנה דלא הישן מן באות עצמן הן אבל ס״ל,

 בדף ור״א דר״יו כמימרא קצירך ראשית וכ׳ כרחל דכ׳ ועוד אלחא ד״ה פ״ד שס חוס׳ וכ״כ לעכב בכורים פעמים ב׳ וגו׳ בכורים מ׳
 בש״ל. דפסיל מפורש לא פ״ג במתני׳ דגס טעמו ועלס״ח כשר ובש״ל פסול הישן מן הביא בעומר ור״ע כר״ג פסק והרחב״ס הנ״ל
דסדשה לעכב שנה לא אבל המנסות לכל סדשה שתהא סדשה כ׳ ש״ל דגבי משים יביא לא לש״ל קודם ע״ב מ״ס במשנה כ׳ ורש״י

בדיעבד שפסול לעומר דמה מעומר, ש״ל ילפינן דלא טעם ידעינן שפיר והשתא ע״ב. פ״ד מנסות כדאי׳ לשעורים מבעי׳ בפנסס ׳דכ
 הישן. מן באים עצמן הס לסם בשתי תאחר פסיל׳ חסדש לו קודם מביא אס לה״נ בעינן, קציר דראשית הסדש מן הביא לא אס

 דשאני כדאמרן חתני׳ טעס אלא חלתא לאו ריב״נ של דסלוקו ידע לשטחו דר״ע לר״ט תשובתו על בריב״נ ר״ע גער שפיר והשתא
 .אאמו״זל עכ״ל הרמב״ס כפסק פסול לעומר קודם שהביא הסדש מן נסכיס אפי׳ וממילא קציר, ראשית שיהא הקפידה דהתורה עומר
 נגד והוא פרכא לאו בסלב מכללו דהוחר ס״ל א״כ לי, קשי׳ דרי״הג, מק״ו ח״בה ג״ה ס״ל שהרמב״ס הרשב״א ח׳ שעל אעיר ואגב

 בחום׳ ועי״ש מכללו דהותר לסלב דמה ונבלה חסמץ לחילף דליכא השוחה לרבות בסלב נפש דאצטריך דאמר ק״כ סולין דש״ס סתחא
 דסלב חכ״ש נבלה היתר בכלל שג״ה לומר אלא ו ק" רי״הג עביד דלא כ׳ כ״ג דבפססיס )אמת כרי״הג דלא דסוגי׳ מוורדין ר״ש בשם

 בשאר אבל מכללו הותר פרכת לרי״הג נראה לא זה ולענין בלאו, אלא שאינו ג״ה מכ״ש נבלה היתר בכלל הוא ואעפ״כ שבכרת
דאין לר״ש כ״ב דף אחר כבר הא ור״ש הש״ם פריך מאי א״כ7 גפ״י כח״ש להבין קשים דבריהם אבל פרכינן. מקומות

בגידין
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 כיסא לא אכתי מהלב, ק״ו אין יבבנ״ט אס דאף השיב רי״הג לשטח ר״ש נדחק ואס שס רש״י וכמ״ש נבלה בכלל אינו בנ״ט בגידין
 לזה החום׳ שדחקו מה בעקר והנה ת״בה? דג״ה מנ״ל לרחב״ס והק״ל נבלה בכלל דיהא מחלב ק״ו וליכא אבבנ״ט דס״ל לדידן
 וכלאים כב״ח יוכיחו אסירין ושאר הנסקל שור לחפרך איכא הא שבלא; גיד מכ״ש ומ״בה כרח שענוש מחלב ק״ו זו מה ,קושי מכח

 כפיו ליציר הקב״ה שהכין מה כל לחלוטין בהנאה חורה אסרה שלא הוא דסברא ל״ק ולענ״ד כ״ה. ופסחיס קט״ו עחולין וזולחס
 בב״ח כמו מעשה בהן שנעשה לאחר אלא א״הנ הוייחן בחחלח הטבע בברואי מצינו ולא מהס ליהטח אלא בראס לתוהו ולא
 נוהג דבישוב והא פטור אדס נטעו שלא מאליו העולה קיי״לן בערלה וכן חולדה, בשטת נעשה לא שהאסורין כ״כ, הנסקל שור

 לא בקמה נמי וחמץ עלה. בתחלה שעבדו אדמה עבודת ע״י דאמרינן רצ״ד סי׳ ש״ך כמ״ש מדרבנן דערלה פ״א פדחנן ערלה
 לחלוטין אסור אין מתולדתו שאסור ובכור הקדשן, ע״י בא וקדשים מעשה, ע׳ נעשו כולם חמורה סיף ששנינו א״הנ וכל נעשה,
 יש שהרי הנאה אסירי לשאר דומה אינו אסור, מסיים ולמ״ד בסייס מותר לר״ש חמור, ופטר לישראל אף ובמומו לכהן שמותר

 אלא הנאה אסור ואין מ״בה, כולם שנבראי׳ הטמאים וכל ונבלה וטרפה ואבמ״ה וחלב ודס מותר, ופדיונו והוא פדיון לו
 מדברי אסירו ללמוד ואין בבריאה שנעשה כיון שא״בה לומר סברא אין נמי גיד לפיכך בריאתם, אסר מעשה בהס שנעשים בדברי׳
 בכרת ונאסר בטבע שנברא מסלב ק״ו רי״הג יליף זו סברא ולסזק ובב״ס, כ״כ הנסקל כשור בריאותן אסרי מעשה בהם שנעשה

 איכא דאכתי חוס׳ שדקדקו ומה מכללו, שהותר למפרך איכא דסלב ק״ו דעל סברא האי לי׳ לית ור״ש גיד, מכ״ש מ״בה, ומ״ח
 שרי והדר דסיה אף משמע סלב כל דג׳ סלב כמו היינו מכללו הותר ע״ב קט״ו סולי^ כ׳ שהרי מכללו הותר נמי דס מדם, ק״ו
 סלב דנקט והא כ״א, כריתות ושרצים וסגביס ודגיס שתים מהלכי דם ולבהמה לעוף ממעט ואס״כ ל״ת דס כל כ׳ ב־ס וכן סי׳,

פריך וכה״ג ס״ה סי׳ כ״וס כמ״ש מבשלו אס לאסירי היתר שיש לדם מה נמפרך איכא בדס ועוד אסורו קרא דאקדמי׳ משוס
אכילה, בי׳ שייך דלא אסרו בהנאה גיד רסמנא אסר כי ודאי אבבנ״ט ס״ל דר״ש כיון כ״ג פססיס תוס׳ למ״ש ועי״ל ל״ס׳ בקדושין

שהם ושארא הנסקל משור א״בה שגיד למילף דליכא נצבה וגס קמה לרי״הג אבל שאמרנו, סברא שייכי לא לדידי׳ ממילא א״כ
קט״ו דבסולין ונ״ל א״בה(. אינו מ״מ בטבע שנברא סמור אסיר שאפי׳ מסלב, הק״ו שפיר ואתי׳ בטבע, שנבראו אסירי׳ אינם
 כ״ד פרכא פרכינן, וסומרא קולא מסדא סדא דר״ל משחי׳ אמרינן הכי מרדכי רב ומשיב קרקע גדולי שהן לכ״כ מה פרכא חייתי

 ק״ו. ואינו אב בנין למוד הוא שבהן שוה ומצד חתרתי סדא שענין סכמה בתסלת ועי׳ פרכינן כ״ד פרכא אפי׳ חתרתי סדא פרכינן, לא
 קייחינן דבבהמה כיון אך כ״ד, פרכא הוי חיה לגבי מכללו הותר דהאי נחי ס״ל רי״הג חפשינן, לא פלוגחא דאפושי כיון י״ל והשתא

 לחילף ליכא ומק״ו בכרת דשותה חסחץ סלב לחילף דבעינן ק״כ בסולין אבל הוא. מחש דפרכא סברא ור״ש ק״ו, לחפרך אליס לא
 והיינו שוה, וצד הדין וסזר יוכיס חמץ שמטמאה לנבלה ומה ונבלה, מסחץ שם כדחסיק לחילף אחה צריך וע״כ שא״בה, לסחץ דמה
 אפי׳ פרכא והוי חיה, אצל ה״מ חלב תאחר מכללן, הותרו שלא להנך מה כ״ד פרכא מיתיבין חתרתי חדא ועל חתרתי, סדא

 ולא מכללו, הותר פרכת לסוד מסחץ ק״ו כדחייתי בהסלה אף הש״ס דנקט והא כרי״הג. דס״ל הרמב״ס על ולק״מ לרי״הג
 מכללו הותר בפרכת אבל חוכיס, נבלה לחימר דא*כא פרכס, בהאי לי׳ סגי דלא אדעתי׳ אסיק דכבר שא״בה, לסחץ מה פרכת

 לחפרך וליכא חסחץ דאתי׳ בסלב קרא צריך לא לרי״הג שהקשה חוורדין ר״ש דברי לישב יש ובזה נפיק. לא מתרתי סדא דגס ידע
 לרי״הג למפרך דליכא ונבלה, מסחץ סלב נילף אכחי א״בה הי׳ אס לי׳ אהני מאי ותמוה עכ״ל מ״בה לדידי׳ שא״בה, לסחץ מה
 דרי״הג להיס׳ ס״ל ונבלה, מסחץ לחילף וצרכינן שא״בה, לסמץ מה ליפרך נוכל שאס ניסא ולדנרנו מכללו? הותרו שלא להנך ומה

 סחץ חה בק״ו לסוד מסחץ סלב למילף דאיכא השתא אבל כ״ד, פרכא דהוי מכללו הותר סלב פרכת שוה אצד דפרכינן מודה
 אק״ו. פרכינן ולא כ״ד פרכא הוי סיה אצל היתר שסלב דחה מ׳, הותר שלא לסחץ חה למפרך ליכא וכו׳ הפושר שעת לו ושהיתה

 יראה בבל שהוא לסחץ דמה חחחץ סלב לחילף מצי דלא פרכא איכא נמי דלרי״הג ר״ש על קשי׳לן אכתי מיהו תוס׳. בכונת צרור זה
 בל פרכא דס״ל וצ״ל תותירו? בבל שהוא נותר דשאני שרפה דבעי מניתר ש״הנ סלב נילף דלא ע״ב כ״ז פססיס חוס׳ כ׳ וכה״ג
 להשיב ואיכא גופא, אסור שתי׳ הנאת על קאי דק״ו כיון הכושר, שעת לו שהיתה מסחץ דסלב ק״ו לגבי כ״ד פרכא נמי יראה

נכון. ישוב אכתוב בס״ג ואי״ה בסחץ, וסומרא בסלב קולא חצינו לא ובהא קייחינן, האסור גוף בהנאת אנן רי״הג לשטח נחי


