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מטבעו חון ותמוה זר מעשה שעשה מראה שהוא אמד הס> העיניס אוחז גווני דחרי י״ל ועוד אלו הרי וידעוני אוב גבי מימות ד' פ׳ (שם.) משנה ונו׳. אוב בעל לשאול אסור יד
שמראה כגון עולם של מבעו שהוא ומראה העינים האוחז אבל שלוקה עולם של בך ימצא דלא אזהרה דהיינו ומפרשרבינו באזהרה. בהם והנשאל בסקילה

רבינו לשון ודייק לוקה. אינו זה עולם של מבעו שהם מדברים בו וכיוצא קישואין שממע :כתבוהחוש׳ וכן .אוב ושואל וכו׳
לא לוקה אינו גבי וכאן חמהון מעשה שעשה הרואים בפני שמדמה כתב לוקה גבי שלעיל נסקלין בהדי מכשף דמני וס״ז.) (נ״ג. שם משנה .וכו׳ סקילה חייב המכשה טו

מהר״י כתב זה _ ודרך ,,חמהון מעשה כתב זה המכשף הכי במר וקאמר
 שנאמר לוקה ויודיעו המת שיבא כדי העושה כל דבר ’ יי

:המתים אל ודורש וגו׳ מעביר בך ימצא [ח] לא
 לא שנאמר ידעוני בעל או אוב בעל לשאול אסור יד

 למד נמצאת .אוב.וידעוני ושואל וגו׳ מעביר בך ימצא
 באזהרה [מ] בהן והנשאל בסקילה עצמן וידעוני אוב ^^בעל
ת. מכת אותו ומכין כפי ועשה מעשיו כיון ואם מרדו

ן :לוקה מאמרן הואיל עד וכו׳ המגלח לפיכך א' פי״ב שעשה והוא סקילה הייב המכשף [י] ט
ל . כשפים מעשה א העינים את האוחז אנ f דף (״■י ״י p . S V;־ ?'־Sto
 זה שלאו מפני מרדות. מכת לוקה עשת לא והוא שעשה
 שניתן ולאו הוא בך ימצא לא בכלל במכשף שנאמר

 שנאמר עליו לוקין ואין הוא דין בית מיתת לאזהרת
ז תחיה: לא מכשפה  שקר דברי בולן האלו ודברים ט

 לגויי הקדמונים כוכבים עובדי בהן שהטעו והם הן וכזב
 שהם לישראל ראוי ואין .אחריהן שינהגו כדי הארצות

 על להעלות ולא אלו בהבלים להמשך מחוכמים חכמים
 ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר .בהן תועלת שיש לב

 יורש אתה אשר האלה הגוים כי ונאמר .בישראל קסם
וגו׳. כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם

 בלבו ומחשב בהן וביוצא האלו בדברים המאמין כל
, . מן אלא אינן אסרתן התורה אבל חכמה ודבר אמת שהן

שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי הסכלים
 פסקו וכן דמחייב L כרב ופסק ייעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אבל .שלימה דעתן

 אינם תורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות
 הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל תהו אלא חכמה דברי

 תורה אמרה זה ומפני .בגללן האמת דרכי כל ונטשו
ה׳ עם תהיה תמים ההבלים אלו כל על כשהזהירה

:אלהיך

 אומר ר״ע העינים אס האוחז לא מעשה העושה
 אחד קשואים לוקמיה שנים יהושע רבי משום
 מעשה העישה פטור לוקט ואחד חייב לוקט
 הטעם רבינו ופי׳ פטור. העינים את האוחז חייב

 ימצא מלא אלא למכשף אזהרה דליכא משום
 ולאו ומכשף ומנחש מעוק קסמים קוסם בך

 לא מכשפה שנאמר הוא ב״ד מיחס לאזהרת שנתן
 : ימצא לא אלא אחרת אזהרה מצינו ולא תחיה

 אבל כאן רבינו שאמר מה על למידק ואיכא
 לוקין • ואין וכו׳ העינים את האוחז

 את האוחז זה בפרק לעיל מ״ש הפך שזה עליו
 שיראה רבינו מ״ש שלפי ועוד לוקה. העינים
 בו שאין לאו שהוא נראה עשה לא והוא שעשה
 מלקות חייבו בהחלה למה קשה וא״כ מעשה

 בסוף כשבא ועוד הוא מעשה בו שאין לאו הא
 עליו לבא הוצרך למה ממלקות למעמו דבריו
 ב״ד מימת לאזהרת שניהן לאו שהוא מטעם
 .מעשה בו שאין לאו שהוא משוס ליה תיפוק

 כדי מעשה עושה הוא העינים אוחז דכל ונ״ל
 והוא שעשה שיראה והוא ומ״ש העיניס לאחוז

 עשה שלא למימר לאו כלל מעשה עשה לא
 ממהון מעשה שאוהו לומר היינו אלא מעשה
 אלא באמת עשאו לא שעשה אדם לבני שנראה
 שוס עושה שהוא ודאי אבל כך להם שנדמה
 ומאחר כך להם להדמות עיניהם שאחז עד מעשה

 אמס שתים עליו ללקות היה בדין מעשה ט .שיש
 דסרווייהו מכשף משום ואחת מעונן משום

 מעונן בברייתא חכמים שנו דהא ביה איתנהו
 ארבע דס״פ ובמתני׳ העיניס את האוחז זה

 ממלקות שנפטר אלא מכשף שהוא משמע מיתוס
 מיסת לאזהרה שניתן לאו שהוא מפני דמכשף

 ממלקות גופיה מעוק דליפטר לומר ואין ב״ד.
 בך ימצא לא דכתיב שבכללות לאו דהוי משום

 מעונן קסמים קוסם באש ובסו בגו מעביר
 לא דכתיב קרא דאהדרינהו דכיון ומכשף ומנחש
 לאו מהם אחד שכל לומר מעוננו ולא תנחשו

 רבינו וכ״כ שבכללות לאו ואינו עצמו בפני
 לאו מפום לוקה וא"כ סנהדרין מהלכות בפי״ח
 ונמצאו דמכשף לאו משום לוקה ואינו דמעונן

 שאינו שכתב ובמה לוקה• במ״ש רבינו דברי
:קיימים לוקה

ועוד

 אבל אלו לשונות ’ ליישב י ע״ז בשורש קולון
 יהושע וה״ר . בכך לחלק לו מנין לי קשיא
 עיניס דאחיזת מירן רבינו של בניו מבני

 דמכשף עירם ואחיזת לחוד תמהון דמעשה
 ההם. בדברים היודע אלא ישיגנו לא וזה להוד
 משום בו התרו שאם שני תימן חירן ועוד

 אינו מכשף משום בו התרו ואס לוקה מעונן
:שכתבתי למה קרוב וזה לוקה

 בחר וקאמר הקפה שמה הראש כל הקפת
 תנאי הראש כל הקפת למימרא [נ״ח.] הכי
 שמה הראש כל הקפת דכ״ע רבא ואסיק היא

 רב בין הונא רב דבין התם ואמרינן הקפה
 שמה הראש כל הקפת ס״ל אהבה בר אדא

 [מכוסכ׳:] וכו׳. המגלח בד״אבאיש הקפה:
 ואחד המקיף אחד חסדא קמיהדרב תנא חגי

 דוקא במסייע אשי רב ואוקמה לוקה הניקף
 בו שאין דלאו משום פטור מסייע אינו דאם

 השערות מזמין פירש״י ומסייע הוא. מעשה
 איט המחגלח אפל הראב״ד כתב :למקיף
 שמדעתו כיון לוקה שאינו אע״ס א״א לוק̂ה
 שייך דלא נ׳׳ל ויותר .עכ״ל > בלאו עופר עשה
 מעשה עבד דלא כיון בלאו עופר שהוא לומר
אין ראשו פאת לו להקיף א״ל אם ואפילו כלל

עשר שנים פרק
 עובדי עושץ שהיו כמו הראש פאתי מגלהין‘' אץ א

וחייב ראשכם. פאת תמיפו לא שנאמר כוכבים

מכות: בסוף והרא״ש
 (דף פ״ק בקדושין .וכו׳ שגלחה האשה ב

 מבל פטורות נשים תנן ל״ה:)
 פאת תקיפו לא דכחיב מנ״ל ובגמ' תקיף

 שישט כל זקנך פאת משחית ולא ראשכם
 וליתגמ הואיל נשי והני בהקפה ישנו בהשחתה
 דליחנהו לן ומנא בהקפה ליתנהו בהשחתה
 להו ליס דהא סברא אימא איבעית בהשחתה

 ראשכם פאת תקיפו ולא קרא איבע״א זקן
 בדיבוריה קרא מדשני זקנך פאת תשחית ולא

 זקנך זקנך מאי זקנכם פאת רחמנא נכתוב דא״כ
 והסריס האשה זקן והסניא ולא אשתך זקן ולא

שהעלו  אפילו צדעיו שני המגלח לפיכך .ופאה פאה כל על
 הראש [א] כל המגלח ואחד הראש כל שיער ומניח בלבד הפאות המגלח אחד .שתים לוקה אחת והתראה אחת בבת

הראב״ד השגת המתגלח איש *אבל המגלח באיש אמורים דברים במה .הפאות וגילח הואיל לוקה כאחד
א׳א למגלה. סייע אא״כ לוקה אינו המחגלח איש *אגל פאת שגלחה האשה ב t לוקה הקטן את והמגלח .למגלח סייע כן אם אלא לוקה אינו

̂ך פאת תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לא שנאמר פטורה שנתגלחה או האיש ראש :נלאו עוני עשה שמדעחו כיון לוקה שאינו אע״פ ץק
כל : קפא סימן יו׳ד טור .נא לאוין סמ׳ג א

לחם
 התירוהו לא תורה של פסוק שהוא משום הכא אבל סכנה משום התירוהו מנחש ׳שהוא אע״ס

 עד הדברים שאר. וכל .וכו׳ בתורה כופר שהוא אלא בדוכתיה דמנחש איסורא דקאי די ולא
:ס״ה.) מיתות(דף ארבע בפרק מבוארים הפרק סוף

ב3  שפירן יוסף בבית דעה ביורה קפ״א בסי׳ עיין .כו׳ הראש פאתי מגלחין אין א י
 בחרא בפרק • וכו׳ המתגלח איש אבל :ז״ל הטור עליו שהשיג מה

 לדברי דמסייע אשי רב ואוקמה לוקה הגיקף ואחד המקיף אחד אמרו כ׳) (דף דמכות
איסורא לוקין שאין אע״פ מ״מ עליו לוקין ואין מעשה בו שאין לאו הוי דאל״כ וטעמו הכל

מיימוניות הנהות
 לו להגיד מיהה לאחר אליו לשוב החולה אה המשביע רא״ם נתב [ח] :ע״ב] רקיקה

 והרוח לרוח אלא מת של לגופו דורש שאינו ביו^ המתים אל דורש זה אין ישאל אשר
 רוחות לשמוע הקברות בבית שלן אחר בחסיד פ״ג כברכות אשכחן ובן מת נקרא אינו

 על מאביו לשאול מות לחצר אזל דשמואל פירקא בההוא נמי ואמרו זו עם זו מספרות
 בתבו וכן [ט] : ע״ב ,בו׳ מר לי ליתחזי קטן דמועד בתרא פרק וכן יתומים של מעות

 בפונה שהרי האלילים אל תפנו מאל שפירש כרש׳יי, ודלא מרבותיו שקבל בס״ה וב״ב התום׳
 מיתות ארבע בפרק תנן ואנן ונכרתה האבות אל חפנה אשר והנפש שנאמר ברת בו יש

 6בישון זה אין שרים שהשבעת מוכיח מיתות ר' פרק [י] :ע״ב ,באזהרה בהן שהנשאל
: ע״ב ,וע״ש ישנים בספרים חלק בפרק כדאיתא הסבנה מפני אסור אמנם שדים מעשה

: ע״ב ״ הקפה שמד, הראש כל הקכת ק״ל [א]

משנה
 ליכא מלקור. כלומר לוקה אינו רבינו שכתב וזהו ,בהשגות ז״ל הראב״ד וכ״כ איכא דלאו

: איכא דלאו איסורא אבל
 לפיכך שאמר ומה .יפה רביט דברי שביאר ב״י בהרב עיין .וכו׳ שגלחה האשה ב

 מפני אלא אימעיט לא דאשה דכיון מהסברא זה ז״ל רבינו הוציא וכו' העבדים
 בגמרא איכא [ל״ה:] דקדושין דבפ׳׳ק ואע״ג חייב זקן לו דיש דעבד ממילא זקן לה שאין
 לאשה דאיתקש עבד ה״ה זה טעם לפי וא״כ וכו׳ מזקנך אימעיט אשה אימא בעיס ואי

:לחומרא קמא כלישנא רביגו תפס ומ״מ בכ״מ
וכל

עוז מגדל
שף ה) (דף מיתות ד׳ ופ׳ שמתו מי ס׳ .מחיה לא עד בסקילה חייג המכ  האלה והדברים :ונספרי ס׳

 וקינל ס׳ז) (דף אשה נמה ומפיק והמדרשות ההגדות מרמזי למד .הפרק סוף עד כו׳
: בס״ה כתג וכן העם את דעת ולימד

 :ונספרי כ') הלוקין(דף הן אלו פרק .ופאה פאה כל עד וכו׳ הראם פאתי מגלחין אין פי׳׳ב
ו׳ המגלח לפיבך  עד כו׳ המגלח אחד :שם הלוקין ופ׳ כהנים נתורת . שתים ולוקה עד נ

ב :נ׳ז) נזירים(דף שני ופ׳ מינין ג׳ ופרק הלוקין פרק .לוקה הקטן ואת ת כ  אע׳ס ז׳ל ראנ׳ד ו
אני :עכ׳ל נלאו עונר עושה שמדעת כיון לוקה שאינו  פירשו ולא נזה יודה ז׳ל ר'מ כי אומר ו

שה :כתנתי כאשר תורה נמשנה כמנהגו :נ׳ז) נזירים(דף שני ס' .זקנך פאת עד כו׳ שגלחה הא
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 מציה לא להשחסה אביי אמר להשחתה לאו מאי זכריהם לכל כזקן הוא הרי שער שהעלו
 ורבינו ,פעורות נשים כאן אף עמומה נשים להלן מה אהרן ממי פאת דיליףפאת אמרת
 דיליף הג״ש ע״י אם כי העמדה w לסנרא שאין ואע״פ מסכרא דאמר אעעם פה חפש
 לאו פעורה שנתגלחה דאשה רנינו ומ״ש הזכירה. ולא רגינו קיצר אהרן ממי פאת פאת
משום אלא כסמוך וכ״כ היא נמי דמותרת דוקא

 שגלמה האשה ככא האי כהדיה וחני דעריכ
 אינה אכל ׳ היא דפעורה האיש ראש פאת

:פעורה כהא נמי תנא מותרת
 דכל דאע״ג כלומר .וכו׳ העכדים לפיכך

 חייכ מכד כהן חייכת שהאשה מצות
 אימעיעה לא דאשה משום מאשה עדיף בהא בהן
 עכדים הלכך זקנך פאת את השחית מלא אלא
 זה: היקש בכלל ליתנהו זקן להו דאית כיון

 (שם משנה וכו׳. תעשה לא מצות כל ג
 משנה וכו׳. עשה מצות וכל כ״ע:):

 פעורות ■ הנשים גרמא שהזמן מ״ע כל שם
 מצה והרי הוא וכללא ל״ד.) (דף ממרא ופריך
 ונשים הן גרמא שהזמן דמ״ע והקהל שממה
 הכללות מן למדים אין יוחנן א״ר חייבות
 חייבות נשים אמרו (כ׳:) שמתו מי ופרק

 הפסח ואכילת ומ״ש . ד״ת היום בקידוש
 האשה: בפרק בפסחים משמע הכי ושמיעתו

:בתוספתא פשוע .וכו׳ טומטום ד
 נזירים שני בפרק וכו׳. שהאשה אע"פ ה

 המקיף ר״ה אמר נ״ז:) דף (נזיר
 לרב אהבה בר אדא רב א״ל חייב הקען את

 א״ל חובה א״ל להו מגלח מאן ודידך הונא
 אדא דרב שני כולהו לבניה, חובה תקברינהו

 בסוף הרי״ף ופסק . לר״ה זרעא איקיים לא
 הזה האיסור הראב״ד וכתב :הונא כרב מכות
 ולא .עכ״ל ,בהו אית איסורא אלמא וכו׳

 רבינו והלא כן לכתוב לו היה צורך מה ידעתי
 אמר ובהדיא אסור אלא לוקה הזכיר לא

 שנהגלחה או האיש ראש פאת שגלחה האשה
פעורה

 . דאורייתא איסורא ולא דאיכא הוא דרבנן דאיכורא אלא לחדש נתכוון לא ואולי פעורה
 אי מוכמא לא עובדא דההוא דאורייתא איסורא ולא הוא דאיסורא.דרצנן מנ״ל וא״ת

 הוה-ביה נמי מלקוח דאורייתא איסורא ביה הוה דאי וי״ל דרבנן. או דאורייתא הוי
בכך: עועה הונא היהרב לא התורה מן אסור היה אס א״נ

פחות שאינו מזקנינו ושמענו . וכו׳ v ופאד, ו
 שאינה ואשה תקיף בבל ישנו תשחית בבל שישנו כל

 לפיכך .תקיף בבל אינה זקן לה שאין לפי תשחית בבל
 כל ג בהקפה^ אסורין זקן להם ויש הואיל העבדים

 נשים ואחד אנשים אחד שבתורה תעשה לא מצות
 כהן יטמא ובל תקיף ובל תשחית מבל חוץ חייבים
 תדירה ואינה לזמן מזמן שהיא עשה מצות וכל .למתים

 בלילי מצה ואכילת היום **מקידוש חוץ פטורות נשים
 שהנשים ושמחה והקהל ושחיטתו הפםח ואכילת הפםח [ג]

 נותנין ספק הן הרי ואנדרוגינום טומטום ד : הייבות
 וחייבים מקום האשה.בכל וחומרי האיש חומרי .עליהן

:לוקין אינם עברו ואם ,בכל
 פאת לנלח מותרת שהאשה 'ה*אע״פ

 פאת לגלח אםורה היא הרי ראשה
 אסור קטן [ג] ואפילו האיש ראש

 זו ופאה ו :פאה לו לגלח לה
 ■בו נתנו לא בצדעים שמניחים

 שאינו מזקנינו ושמענו שיעור חכמים
שערות. מארבעים [ד] פחות מניח

 לא במספריים הפאות ללקט ומותר
 דרך ז :בתער השהתה אלא נאסר
 אסרה לפיכך .זקנם להשחית היה כוכבים עובדי כהני

 לחי [ה] בו יש פאות וחמש .הזקן **להשחית תורה
.הזקן ושבולת משמאל וכן מימין התחתון ולחי העליון
 לוקה כאחת כולן נטלן ואם ופאה פאה כל על ולוקה

 זקנו גלח אם לפיכך .השחתה בו שיש גילוח זקנך פאת את תשחית ולא שנאמר בתער שיגלחנו עד חייב ואיגו .חמש
ר. במספריים  זקן השחיתה ואם בזקן, שיער לה יש אם זקנה להשחית מותרת ואשה שיסייע. עד לוקה המתגלח ואין פטו

 התחתונה.. השפה מן המדולדל השיער וכן העליונה השפה גב שעל השיער והוא בתער מותר.לגלהו השפה ח .פטורה האיש
משאר השיער ׳*העברת. ט ושתייה: אכילה יעכב שלא עד קצתו יגלח אלא להשחיתו ישראל גהגו לא מותר שהוא ואע״פ

 הראב״ד משגת
 לגלח מוסרה שהאשה *אמ׳פ

 אסורה היא הרי ראשה סאה
 ואפילו האיש ראש פאת לגלח
 .פאה לו לגלח לה אסור קהן
 לוקה אינה הוה האיסור א׳א
 אלא בקטן ולא בגדול לא מליו

 מדאמר דאסור הוא מדרבנן
 הונא לרב אהגה גר אדא רב

 קטנים לבניה • דמקפה חוגה
 איסורא אלמא לבניה תקגרינהו

:בהו איה

 בשם כסב המור .שערוה מארבעים
 היה שכך נראה ארבעים במקום ארבע רבינו
 דברי על כסב וסמ״ג רבינו. לשון במסחסו כתוב
 בהוספהא דחניא משום בדבר להתיישב שיש רבינו

 נזיר משום וחייב שערות שסי תולש יש דמכוה
 דהא לסמ״ג הוקשה מה יודע ואיני מקיף. ומשום
 שערות צמה הפאה הנחת בשיעור איירי רבינו
 שערות בתולש איירי והתוספתא להניח חייב

̂אמר ויתחייב יתלוש שערות כמה מהפאה  ונ
 לדברי ענין זה ואין חייב שערות שחי דבתלישת

 בחרא פרק משנה וכו׳. ללקע ומותר רבינו:
 ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא כ׳.) (דף דמכות

:כרבנן ופסק
 על : וחייב שם משנה .וכו׳ פאות וחמש ז

 ואהה מכאן אתת שהים הראש
 מכאן ושתים מכאן שחים חמש הזקן ועל מכאן
 כאחד כלס נעלן אס אומר ר״א מלמסה ואחד
 שאפילו סבר דס״ק ומשמע אמס אלא חייב אינו

 : ואחד אחד כל על חייב כאחד כלס נסלס
 השחיתה ואם עד .וכו׳ שיגלחנו עד חייב ואינו

 פאת דין להיות הפעם פמורה, יש הא זקן
 דינים ביארתי וכבר הראש פאת לדין שוה הזקן
 במ״ש למידק איכא ומ״מ הראש בפאת הללו
 איסורא דמשמע פעור במספריים זקנו גלח אם

 .הראש דהקפת דומיא ליה מבעי דמותר איכא
 נקע דמהניתין דלישנא דסירכא לומר ונראה

:שרי נמי דלכתחלה דוקא ולאו
 (נזיר נזירים בפרקשני .השיער והעברת ט

 מכות סוף הרי״ף וכתבו נ״ע.)
 מהיבי בתער גופו כל אדם מקיף רב אמר

המעביר

, שמתו(דף מי פרק א ( : ׳ הגוף:קפ״ב סי׳ יו׳ד טור ג :קפא סי׳ יו׳ד טור .נח לאוץ סמ׳ג צ :שבת מהלכות כט פ׳ ועי׳ כ

למלך משנה
 דנל דאע׳ג כלומר ז׳ל מרן כתב .בהקפה אסוריס וקן להם ויש הואיל העבדים לפיכך ב פי״ב

 שדברי אמת הן .כו׳ מאשה עדיף בהא גהה חייב עבד בהן חייבת שהאשה מצות
 ממעטינן לא המסקנא דלפי מוכח ל׳ה:] [קדושין הגמרא מסוגיס דהא עצמם מצד תמוהים רגינו
 למרן זה כל הוקשה וכבר אהרן מבני פאת דפאת מג׳ש אלא זקן להו דלית סברא משום מהפחתה נשים

 להם דאין משוס מהשחתה פטורות דנשיס לומר הטעם בעיקר דוחקו שנסבול והגס .יע׳ש ליישב ונדחק
 הטעם דלפי כיון וקן להס ויש הואיל חייבים דעגדים מוה הוליד דאין רגינו על לתמוה יש אכתי .זקן

 וו״ל כתג כעל׳מ והרג . דעבדיס פטורא מיניה נפיק לא אהרן מבני פאת סאת דיליף שהוא האמיתי
 ממילא קן1 לה שאין מפני אלא אימעיט לא דאשה דכיון מהסברא וה הוציא כו׳ העבדים לפיכך ומ׳ש
 ואס מוקנך אימעיט אשה ואיבע׳א בגמרא איכא [שה] דקדושין דגפ׳ק ואע׳ג ,חייג וקן לו שיש דעגד

p מ בכ׳מ לאשה דאיתקש עבד ה׳ה וה טעה לפי  ודבריו . ע׳כ לחומרא קמא כלישנא רגינו תפס מ׳
 עיקר אלא וקן בהו לית דהא דסגרא טעמא קיימא לא המסקנא דלפי מוכח הגמרא דמסוגית תמוהים

 המסקנא לפי קיימא לא אשתך וקן ולא דוקנך האחר הטעם ואף אהרן מבני פאת פאת דיליף הוא הטעם
 לנשים ממעטינן מקים גשום וקן חשיבות להן דיש בברייתא דשמעינן מקמי דדוקא התוספות וכמ׳ש
הן קרא משני למעוטי לן לית דגלי דשמעינן לבתר אבל בדבוריה קרא דשני משוס ה. רי בו ד  אמת ג

 דגר סוף . גזה שנתעורר יוסף עצמות בספר ועיין .בדגוריה קרא דשני הטעם הביא גפשקיו דהרא״ש
:תלמוד אצלי צריכים רגינו שדברי

 הוא פשוט דדגר משום ביארו דלא דהא *ונ׳ל
:הן שומע אתה לאו דמכלל

משנה לחם
 זכל בגמרא שם אמרו עוד כ״ע:} לקדושין(דף בפ״ק משנה ,וכו׳ עשה מצות וכל ג

 חייבות נשים גרמא הזמן שאין מ״ע
 *ואולי למה ידעתי ולא רבינו כאן כתבו ולא

אחר; במקום ביארו
 ויום שבת מקידוש חון רבינו בדברי שכתוב ספרים יש .וכו׳ היום מקידוש חוץ

 היום מקידוש מון אלא עוב ויום שבת ז״ל רבינו בדברי כתוב שאין ספרים ויש סוב
 הלכות בסוף המגיד הרב כמו:שכתב התורה מן איע יו״ע דקידוש עיקר לי נראה וכן

 אמלאכה אלא אקידוש קאי לא דביו״ע סימא וכי תורה דבר יו״ע קידוש שאין ודע שבה,
 חון למכתב לי למה מ״מ עשה נמי בה דאית ואע״ג חייבות ונשים היא העשה לא הא

בדברי גרסינן דלא הוא העיקר לכן בהם רי־בות הס תעשה דלא דמעעמא כיון מיו״ע
: מוב וייס רבינו

 מיהא איסורא כלומר .האיש ראש פאת לגלה אסורה וכו׳ לגלח מותרת שהאשה אע״פ ה
ראש פאת שגלחה האשה למעלה עצמו הוא כתב שכבר מלקות לא אבל איכא

:בהשגות ז״ל הראב״ד כתב וכן ספורה האיש
:ז״ל רבינו דברי יפה שביאר יוסף בבית שם עיין .וכו׳ מזקנינו ושמענו ו

 שמתחיל-העליון מקום למעלה מגדו ואמרח התחתון למי שמתחיל ממקום אחת .האופן בזה פאות החמש מפרש שהוא נראה וכו׳. התחמון ולחי העליון לחי יש'בו פאות וחמש ז
המפרשים: משאר אחד שום ולא כן פירש לא ז״ל רש״י אבל .המשנה בפירוש מדבריו נראה וכן ה׳ שם הרי הזקן מן שנתלה מה והאחת הכי, בשמאל וכן

הנזכר: בסימן דעה ביורה יוסף בית הרב ביאר זה גם וכו׳. בתער לגלחו מותר השפה ח

עוז מגדל
ם :ל׳ח) דקדושין(דף פ׳ק .חייבוה הנשים עד כו׳ השחית בגל שישנו בל מטו  וכו׳ ואנדרוגינוס טו

ם :תוספתא .לוקין אינן עד ג :נזיריה שני פ׳ .לו לגלח עד מוחרת שהאשה אע׳ ת  ז׳ל הראג״ד ב
אני :טכ׳ל בהו אית איסורא וכו׳ הזה האיסור  הראשונים רבותינו זו בהלכה בה נתחבטו שכבר אומר ו

 בתלמוד המפורשים הדברים לחבר שכתב תורה במשנה כמנהגו בזה נהג ז״ל ור׳מ נזיריה ג׳ פ' ז״ל
ס. בהורת הסכימו וכן שערות מארבעים עד שמניהין זו ופאה ;וכד״ן הוא והבין מגמגם הני  כ

תר : מינים ושלשה נ׳ט) (דף נזירים שני פ׳ ל״ה) (דף דקדושין ופ״ק  זו הלכה . הער עד ללקט מו
פ׳ נ׳ע הראשונים בה נחלקו ו כ, ת׳  כמין במספרים אוסר ויש הלוקין. ופרק מינים ג׳ ופ׳ נזירים שני ג
קדושים כהנים בתורת .הזקן להשחית עד כו׳ כומרי דרך :כד״ן ברכה עליו תנא והמחמיר הער

לא
מיימוניות הנחות

 משמו המצות ספר בתב וכן [ג] : מצה אכול בקום ישנו חמץ תאכל כבל שישנו בל [ב]
 שכתב לרא״ט מצאנו וכן ע״כ. שמתירין נזירים שני בפי הונאמשמע ורב שמואל אמנם עד

 בדבר להתיישב שיש אני ואומר וז״ל עוד וכתב משמו בס״ה כתב וכן [ד] : ע'כ ,שלזותר
 וז״ל רא״מ כתב [ה] : מקיף משום וחייב שערות שתי תולש יש בתוספתא דתניא משום

 ראשי ע׳א ,הראש לצד לחיים ראשי האחת הפאות הן היכן פנים כמה בזר■ שמעתי
 ידי יצא שמים וירא לגרון סמוך הלחיים תחת פירוש מלמטה ואחד עד בו' לארכו לחיים

:ע״ב פאה הנראה בל להשחית שלא להזהר בולן

אינו : מכות וסוף דשבועות פ״ק . ממש לוקה עד כו׳ פאות וחמש :כ׳) ופ׳יהלו־ין(דף פ״ו  דקדושין(דף ופ׳ק הלוקין ופרק נ׳ט) (דף נזירין שני ס׳ . פטורה האיש זקן עד בתער שיגלחנו עד חייב ו
משעמדנו נ׳ע רבוסיני כתבו אבל ענינים בכמה וחולקין בדבר מחמירין יש ומ'מ נזירים שני פ' עיקרה זו הלכה .גכ״מ עד כו׳ הגוף משאר השער העברת ושתיה אכילה עד לגלחו מותר דזשפה ל״ה)

ולחון.: השפה מן בגוף ולא בראש ■לא וכלל .כלל מספרים אפ־לו בשרנו על ברזל העברנו לא דעתנו על
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 התם ומסיק אברים בשאר רב קאמר כי לוקה ה״ז הערוה ובית השמי ביש שער המעביר
 במספריים הייגו הער דקאמר ורב שרי במסאריים דוקא הגוף שאר שער העברת דאפילו

 ואע״גדלהד שם. ברייתא סופרים מדברי אלא חורה מדברי אסור ומ״שאינו תער: כעין
 עוד ויש . רביגו דעת וכן ברייתא כההיא כלישגאדאתי הרי״ף פסק עלה פלער׳יוחגן לישנא
לא ונקי קב שמשנתו דלראב״י לדבר סעס  קב שמשנתו

 כלי האשה תלבש שלא לענין אלא קרא מפרש
 אבל בסמוך שאכתוב וכמו אשה בגד והאיש זיין

 ליה: דלית משמע השחי בית שער העברת
 כ"כ .ופו׳ מעבירים שאין במקום בד״א ומ״ש
 ונ״כ והרי״ף שרירא רב בשם יוסף נימוקי
 וכתב הגאונים בשם מעמידין אין בסרק הר״ן

כן: לומר למדו מהיכן
 [נ״נו.] נזירים ב׳ בת׳ .וכו׳ אשה תעדה לא י

 מה אשה שמלת גבר ילבש לא תניא
 הרי וכו׳ אשה שמלת איש ילבש שלא אס ה״ל

 שלא אלא תועבה כאן ואין היא תועבה נאמר
 ואשה הנשים בין וישב אשה שמלת גבר ילבש

 אומר ראב״י האנשים בין וחשב איש שמלת
 ה״ל למלחמה זיין בכלי אשה תצא שלא מנין

 גבר ילבש ולא אפה על גבר כלי יהיה לא
 ופסק אשה בתיקוני איש יתקן שלא אשה שמלת
 תירגם וכן ונקי קב שמשנתו כראב״י רבינו

 הצריך ולא וכו' דגבר תיקון יהא לא אונקלוס
 .האנשים בין האשה או הנשים בין איש שישב

 השחי בית שער שהעברת רבינו שכתב ואע״ס
 כתב מד״ס אלא אינו לאיש הערוה ובית

 וכתב האיש עדי הוי כאיש האשה ראם שתגלחת
 ונראה לוקה. האיש עדי האשה עדתה שאם

 הוי כאיש אשה ראש שתגלחת מפני שמעמו
 האיש מלבוש ללובשה ודמי מובא הניכר דבר

 במקום שהם הערוה ובבית השחי בבית משא״כ
 פרק ברייתא וכו׳. שערות המלקט :sמכוסר
 הנועל המצניע פ׳ (צ״ד:) ושבת דמכוח(כ׳) בתרא

 הזוג פי מלא וכמה חייב בשבת הזוג פי מלא
 חכמים ומודים אחת אומר אליעזר רבי שתים
 שאפילו שחורות מתוך לבנות במלקע לר״א
 משום אסור בחול אפילו זה ודבר חייב אחת

 :אשה שמלת גבר ילבש לא שנאמר
 לוקה שיהא מחוור לא א״א הראב״ד כתב

 מאי ועוד אסור אלא אמרו שלא באחת
 כלל מילחא מינכרא לא והא בחדא איכא אשה עדי

 ולוקה אסור במול דאפילו סובר ורבינו .פכ״ל
 למימר לן מיתי מהי לה יליף דמקרא דכיון נמי
 אשה עדי מאי ועוד ומ״ש ;עליה ילקה דלא

 דבגמ׳ חזינן דהא לתמוה יש וכו׳ בחדא איכא
 זה ודבר קאמר אחת אפילו דעל כ׳:] [מכות
גבר ילבש לא שנאמר משוס אסור בסול אפילו

וכו׳

הראב״ד השגת
 משוך לכנוה שערות *המצקע
 מוקנו או מראשו שחורוה
 . לוקה אסש פער משילקע

 לוקה שיהא מחוור לא א״א
 אשור אלא אמרו שלא גאחש
 איכא אפה עדי מאי זעוד

 מילשא מינכרא לא והא נחדא
:כלל

 התורה מן אסור אינו הערוה ובית השחי ״בית כגון הגוף
.מרדות מכת אותו מכין ■דהמעבירו סופרים מדברי אלא
 אלא אותד מעבירין שאין במקום אמורים דברים במה
 במקום אבל .נשים תיקון עצמו יתקן שלא כדי נשים

 מכין אין העביר אם ואנשים הנשים השיער שמעבירין
 במספריים איברים שאר ^יער להעביר ומותר .אותו
 שתשים כגון האיש עדי אשה תעדה י*לא י : מקום בכל

 או בו וכיוצא שריון תלבש או כובע או מצנפת בראשה
 כגון אשה עדי איש יעדה ולא .כאיש ראשה שתגלח
 לובשין שאין במקום זהב וחלי צבעוגין בגדי שילבש

 הכל נשים אלא החלי אותו משימים ואין הכלים אותן
 עדי שעדה איש .המדינה כמנהג

.לוקין איש עדי שעדתה ואשה אשה
 מתוך לבנות שערות *המלקט ^

 משילקט מזקנו או מראשו השחורות
 עדי שעדה מפני לוקה אחת שערה

 שחור שערו צבע אם וכן .אשה
. לוקה אחת לבנה שיער משיצבע
 עוטף אינו ואנדרוגינוס טומטום

:לוקה אינו כן עשה ואם כאיש ראשו מגלח ולא כאשה
א  על שישרט הוא בתורה האמורה קעקע לכתובת י

 שאר או דיו או כחול השריטה מקום וימלא בשרו
שרושמין העכו״ם מנהג היה וזה .הרושמים צבעונים

. זו אזהרה ובבלל T לה מכור עבד שהוא כלומר כוכבים לעבודת עצמן ׳ ו כ ק ו ״ פ ף  דיבמות סו

 מדברים באחד שירשום ומעת .לעבודתה ומורשם
 איש בין הגוף מן מקום זה באי שישרוט אהר הרושמין

 בצבע שרשם או בצבע רשם ולא כתב .לוקה אשה בין
 שנאמר ויקעקע שיכתוב עד פטור בשריטה כתב ולא

 זה אבל בכותב אמורים דברים במה .קעקע וכתובת
 סייע כן אם אלא חייב אינו בו וקעקעו בבשרו שכתבו

 אינו כלום עשה לא אם אבל מעשה. שיעשה כדי
ב :לוקה  שנאמר לוקה המת על אחת שריטה יהשורט י
ישראל. ואחד כהן אחד .בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט
 על שריטות חמש או מתים המש על אחת שריטה שרט

 בבשרם שורטים העכו״ם שהיו וכשם היא. אחת ושריטה נדידה יג :ואהה אחת כל על בו שהתרו והוא .חמש לוקה אחד מת
 שנאמר תורה אסרה זה גם . כמשפטם ויתגודדו שנאמר כוכבים לעבודת בעצמם חובלין היו כך הצער מפני מתיהם על
 פטור: בידו מלקות חייב בכלי כוכבים לעבודת לוקה. בכלי שרט בין בידו שרט בין מת שעל אלא ° .תתגודדו לא
ך גורם זה שדבר . אחר כמנהג נוהג וזה זה כמנהג נוהג זה אחת בעיר דינין בתי שני יהיו שלא זה אזהרה ובכלל י

למחלוקת :שם שוי .סב לאוץ סמ״ג ד :קש סי' יו׳ד מור .סא לאוץ סמ׳ג ג :ס לאוץ סמ׳ג ב :ס נמ לאוין סמ״ג א

משנה לחם

 למוח מלקע על הסור בחול אפי׳ זה ודבר דכשאמרו לפרש דיש סובר דהראב״ד וי״ל .וכו׳
 באחת לוקה שיהא מחוור ולא דבריו פירוש וכך אחת אפילו על לא קאי שהורות מתוך
 אחת אפילו על אסור קאי דלא לפרש דאפשר ועוד חייב אמרו ולא אסור אלא אמרו שלא

מילתא מינכרא נמי דבחדא לומר יש רביגו ולדעת .וכו׳ בחדא איכא אשה עדי דמאי
 דבשוס ואפשר הדין בהוא לצובע רבינו ולמד

וכו׳. ואנדרוגינוס טומטום : איתיה דוכתא
:דבכוריס בתוספתא

 בהרא פרק משנה וכו׳. רשם ולא כתב יא
 בד״א ומ״ש כ״א.): (דף דמכות

 שלמדה ואפשר מפירש מקום לו ידעתי לא וכו׳.
;למעלה שכתבתי הראש הקפת מדין

ל״ז) דקידושין(דף בפ״ק כהןוכו׳. אחד יב
 אחת שרימה שרט :בג״ש לה יליף

 דמכות פ״ב משנה וכו'. מתים חמשה על
:כ׳.) (דף

 שם זה גס .היא אמת ושרימה גרידה יג
 לה דסבר דשמואל מימרא [כ״א.]

 דלא רביני וכוונת .הכי החס דאמר יוסי כר׳
 לא וגדידה ביד אלא שייכא לא דשריפה תימא
 עליו והחרו ביד עשה ואי בכלי אלא שייכא
 משום בו והתרו בכלי או התגודדו לא משום
 תתגודדו דלא א״נ .קמ״ל ליחייב לא משרע
 לחודיה אלא אלמח קאי דלא לרבינו משמע
 כתיב דלא דאע׳׳ג וקמ״ל כוכבים לעבודת והיינו

:חייב גדד אם שרימה אלא במה
 בחרא בפרק וכו׳. מת שעל אלא וכו׳ זה גם

 יוחנן דרבי קמיה תנא חני (שם) דמכות
 דרכן שאין דאשכחן משום סעמא לי ומשמע
 כמשפמם ויתגודדו דכתיב בכלי אלא לעכו״ם
 עצמו שהמשרמ רבינו וכתב וכו׳. בחרבות
 הא מילתא לי ותמיהא מלקות חייב לעכו״ם
 שלא וי״ל ,ליחייב נמי וסקילה בכך עבודתה

 כך עושים שהיו אלא בכך אותה עובדים היו
 מחשבתם כפי אותם לענות שהתעורר כדי

המשובשת

 היאך תאמר י ואס .י״ג:) (דף
 אמרו דלא י״ל ושמא ,כרבא ודלא כאביי פסק

 דנפשייהו אליבא דפליגי היכא אלא כרבא הלכה
 .ודו״ק שם עיין דמ״ד אליבא דפליגי היכא ולא

 רבינו ■לשון בפירוש נדחק בתשובה כהן דוד וה״ר
 מהם שהלק מנהגים חילוק בעיר שכשיש שר״ל

 אחר מנהג נוהגים מהם וחלק זה מנהג נוהגים
 אינם אבל דינים בתי שני נעשים הדבר שבזה

 .ענין ובכל דבר בכל ממש דינים בחי שני
 בסי ששני כתב ולא בלשונו דקדק שלזה ואפשר

 שלא זה נוהגים יהיו לא אמת בעיר דינין
כמנהג

 :ע״ש קפ״ב בסימן ביאר זה גס .וכו׳ תעדה לא י
 :כר״ש ודלא כרבנן ופסק כ״א.) (דף מכות בסוף משנה .קעקע כתובת יא
 שכתב מהמעמים ועוד .עמו דנימוקו יוסי כר׳ ופסק שם .וכו׳ פרימה השורט יב

שם: הרב״י
 לא אמאי א״כ וא״ח כ׳׳א.) (דף שם יוסי כר׳ זהו .וכו׳ היא אחת ושרימה גדילה יג

 גדידה משום ואמת שרימה משוס אחת שהים לוקה המה על דהשורמ קאמר
 לשימחיה אזיל דרכינו וי״ל מדא. דמשמע סחס לוקה אלא כתב לא והוא היא דאמת כיון

מאיסורים שהלאוין איכא אלא הלאוין רבוי בעבור המלקיות רבוי דאין המצות במנין שאמר

מיימוניות הגהות
 גם לגלח לו מותר רגלו וער מראשו שבו שער כל שמגלח מי הגאונים [כתבו «

 לאוין הסמ״ג כתב וכן הוא ניוול אדרבה יפוי שאינו הערוה בית ושל השחי בית של
 יעקב בן כר״א לן דקיימא כתב רא"מ אבל יעקב בן אליעזר דרבי כת״ק [ו] :יע׳ש] ם׳

 הפסוק שדורש פירוש יעקב בן כר״א דקאי ליה ומוקמינן יוחנן ר' כדאמר לוקה דאמר
 כין לשבת איש ילבש שלא אלא קרא מפרש לא ת״ק אבל אונקלוס של כתרגומו כפשטו
 ק״פ ם׳ [טור ° ; החולץ ם׳ בתוספתא ועיין לניאון! האנשים בין לשבת אשד, ולא הנשים

 שפגע בר׳יע כדאשכחן מותר בשרו על בידו מכה אם אכל שריטה דוקא הרמכ״ן כתב וז״ל
תימה דכד ז׳׳ר א״א וכתב ,לארץ שוחת שדמו ער בשרו על מכה והיה ר״א של במטתו

 הוא שהאיפור היכא אבל מחולקים איסורים שהן ארבע לוקה פומיחא אכל כגון מוחלקים
 רבינו ביאר וכבר .לאוין בשני עובר ומכ״מ מלקיוח רבוי עושה הלאוין רבוי אין אחד

:בשתיהם שעובר דמשמע היא אחת ושרימה גדידה באומרו לאוין בשני שעובר ז״ל
 י״ג:) נשים(דף מ״ו פרק דיבמות דבגמרא תיר,ה דבר זו .וכו׳ זו אזהרה ובכלל יד

 כי עשו דאמר דלמאן כדבריהם שמאי בית דעשו שמעתהא כההיא אסיקנא
 עיירות בשתי דינין בתי שני אבל אחת בעיר אמד דין ביה מילי הני התגודדו לא אמרינן

 .בגמרא שדחו דמ״ד אליבא דאביי סברא היא ז״ל רבינו כאן שהזכיר וסברא .בה לן לית
דהלכתא שמואל לגבי רב דהי,ינו עשו לא דאמר כמאן פסק דרבינו לומר היה ואפשר

כותיה
עוז מנדל

א  עד ׳1כ לגנוח שערוח המלקט :נ״ט) נזירין(דף שני ופ׳ הלוקין פרק . איש עדי עד אשה העדה ל
) הלוקין(דף פ׳ . לוקה אחח לגנה ב :ג׳ ת  אמרו שלא באיזת לוקה שיהא מחוור לא הראנ״ד כ

 הניאה לא והמחבר .עכ׳׳ל כלל מינתא מינכרא לא והא בהדא איכא אשה עדי מאי ועוד אסור אלא
ם : שלנו בהעתק בפירוקיו  . לוקה אינו עד קעקע כתונת . לוקה אינו עד כו׳ ואנדרוגינוס טומטו

שורט :כ״א) הלוקין(דף פרק שס): כהניסופרק בתורת . פטור בידו עד אחתכו׳ שריטה ה  הלוקין(
:מקומות בהרבה לה ומייתי י״ג) דיבמות(דף פ״ק . אגודות עד כג׳ אזהרה ובכלל

ה, דרך שרי יהא היאך אסור בכלי בין ביד דבין דכיון הוא א כ היה שר״ע פירשו והתוס׳ ה
שה עו
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 מנהגים שני שמהגיס שכמה פירוש ,אהח בעיר דיני! בסי שני יהיו שלא כחב אלא זה כמנהג
 כשני■ יהיו שלא היא הנכונה והגירסא בספרים פעיח שנפל נמי ואפשר ,!דיני בסי שני הם
 לאו דהא עצמו המגדד לוקה היאך וא״ה .עכ״ל ,הכ״ף חסרו והסופרים דינין בהי

 שהוא ידענו הלאו עיקר דהכא דמי וי״לדלא לאודלאהאכלועלהדם. כמו הוא שבכללוח
שלא גס הכסוב שרבה אלא עצמנו נגדד שלא

 על האכלו דלא אבל אגודוה אגודוס להעשוה
 הד ולהכי איזהו נודע לא הלאו עיקר הדם

;לי נראה כך שבכללוס. לאו
 סימא דלא כלומר .וכו׳ ישראל אחד טי

 יקרחו לא משום חרי לילקי כהן
 למס עיניכם בין קרחה חשימו לא ומשום
 ל״ו:) דקידושין(דף פ״ק דבסוף מפום ומעמא

 ללא קרסה יקרחו מלא דברים כמה בג״ש יליף
 אחא לכהן לאו לפפויי לאו וא"כ קרחה משימו

 :כנ״ל קרחה חשימו לא על לגלוח אלא יקרחו לא
הקודח

 אגודות תעשו לא תתגודדו לא שנאמר גדולות למחלוקות
ו : אגודות  שנאמר לוקה המת על קרחה הקורה“ ט

 ואחד ישראל אחד .למת עיגיכם בץ קרחה תשימו ולא
 הקורה . אחת אלא לוקה אינו המת על ששרט כהן

הקרחות כמנין לוקה אחד מת על קרחות חמש או ארבע
שם: ברייחא וכו׳. ראשו הקודח טז הקורח אחד . וקרחה קרחה כל על בו שהתרו והוא
 בחמשה והניחם בסם אצבעותיו הטביל או בסם או בידו

 קרחות חמש וקרח הואיל אחת בבת בראשו מקומות
 כולן שהרי חמש לוקה אחת התראה שהיא פי על אף

 מראשו שיראה כדי הקרחה שיעור וכמה .בראשם קרחה יקרהו לא שנאמר העינים כבין הראש כל על וחייב .כאחת באין
ן :שיער בלי פנוי כגרים ״  לוקה ואינו פטור בים שנטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על בבשרו השורט או ראשו הקורה ט

 והכותב חבירו בבשר שריטה והשורט חבירו של בראשו קרחה הקורה .כוכבים לעבודת השורט או בלבד המת על אלא
משניהם המזיד מזיד ואחד שוגג אחד .לוקין שניהן מזידין ששניהן בזמן .מסייע חבירו והיה חבירו של בבשרו קעקע כתובת

:פטור והשוגג לוסה

 וה׳ ד׳ אפילו יכול קרחה יקרחו לא ח״ר כ׳.) (דף דמכוס בהרא פ׳ .וכו׳ ארבע חקורח
וה׳ ד׳ הני וקרחה קרחה כל על ליחייב קרחה ס״ל אחח אלא חייב יהא לא קריחוח

 החראה ובהדא אחח בבס אלא פשישא הסראוס ובחמש זה אחר בזה דמי היכי קריחוס
ואוסבינהו השיער אס המשיר סס כלומר נשא אצבעוסיו חמש דסך צריכא לא סיחייב מי

 אחת החראה בו והחרו כלומר אמס בבס
 הראש כל על וחייב חמש: מיחייב ואפ״ה
ףדקידושין פ״ק וכו׳. ד  דחייב בג״ש ל״סיליף (

 שקרח דבין כלומר העינים כבין הראש על
 שקרח בין בפדחת הנולד השער מן עיניו בין

 בפרק הקרחה שיעור וכמה •־ חייב בראש
 הונא דרב פלוגחא כ׳:) (דף דמכות בחרא

:יוחנן כר׳ ופסק ור״י
קור

 בתוספחא וכו'. חבירו בראש קרחה הקודח
:דמכוס

תשובה הלכות
 ויתודה ה׳ לפני מחטאו החוטא שישוב והוא אחת. עשה מצות

: אלו בפרקים בגללה עמה הנגררים ועיקרים זו מצוה וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
כן ר  הלכה רב אמר שמואל בר רבה אמר כשגגות זדונות להם עשה תשובה ועושים לפניך מושאים דברים: וידוי זה עשו אשר משאתם אס והתודו וכו׳. אשה או איש א א פ
אמרו ובהדיא מהכתוב ראיה מביא שהרי פשוש זה וכו׳. משאות בעלי וכן חכמים: כדברי יומא וכו'. מסודין כיצד :מות אחרי פ׳ בספרא דאיסא כתוב מצאתי י

 מחוייבי כל וכן, השביס: על אלא מכפרים אין ואשם שמשאת י״ג.) דשבועות(דף בפ״ק אומר הוא במשה וכן וכו׳ חשאתי פשעתי עויתי ספדה כיצד ת״ר הממונה(ל״ו;) להם אמר פ׳
המתודה שכל מתודין המומתין כל מ״ג) הדין(דף עמר פרק בסנהדרין משנה וכו'. מיסות אלו חשאים המרדים אלו פשעים הזדונות אלו עונות וחכ^ ר״מ דברי וחשאה ופשע עון משא

שהסודה בעכן מצינו שכן לעוה״ב חלק לו יש
 אם תעשה לא כץ עשה בץ שבתורה מצות כל א

 בשגגה בין בזדון בין מהן אחת על אדם עבר
 לפני להתודות חייב מחטאו וישוב תשובה כשיעשה

וגו׳ יעשו כי אשה או איש שנאמר הוא ברוך האל
 זה וידוי דברים. וידוי זה עשו אשר חטאתם את והתודו

 עויתי חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד .עשה מצות
 ובושתי נהמתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי

ה. לדבר חוזר איני ולעולם במעשי  וכן .משובח זה הרי זה בענין ומאריך להתודות המרבה וכל .וידוי של עיקרו וזהו ז
 .תשובה שיעשו עד בקרבנם להן מתכפר אין זדונן על או שגגתן על קרבנותיהן שמביאין בעת ואשמות חטאות בעלי

 להן מתכפר אין מלקות ומחוייבי דין בית מיתות מחוייבי כל וכן .עליה חטא אשר והתודה שנאמר דברים וידוי ויתודו
לו חייב שהוא מה לו ששילם עלפי אף ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן ויתודו. תשובה שיעשו עד י=בלקייתן או במיתתן [א]

 המרדים ועל הזדונות על שהתודה ומאחר השגגות
 מתודה היה כך אלא השגגות על ומתודה חוזר

 אומר הוא בדוד , וכן פשעתי עויחי חשאתי
 בשלמה וכן הרשענו העוינו אבוסינו עם משאנו

 בדניאל וכן ומרדנו והרשענו משאנו אומר הוא
 ומרדנו והרשענו והעוינו חשאנו אומר הוא
 ומשאה ופשע עון נושא משה שאמר מהו אלא
 שישראל בשעה רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר

מושאים

 הזה היום הזה היום ה' יעכרך יהושע שא״ל
 :לבא לעמיד עכור אתה ואי עכור אסה

 המובל(דף סוף בב״ק משנה .כו׳ החובל וכן
 עד לו נמחל אינו לו שנותן אע״ס צ״ב.).

 לה דמפיק מאי ומ״מ .ממילה ממנו שיבקש
 לה מיימי היכא צ״ע האדם ממאות מכל רבינו

:זושא] ספרי גשס הכי איהא נשא פ' [בילקוע
שעיר

:יו עשין סמ׳ג כ :ר,פ פי׳ יו׳ד שור .סנ לאוץ שמ׳ג א
משנה לחם

אינו

 עשו לא למ״ד דאפילו משום הוא אמת בעיר דינין בהי שני בין שמלק ומה באיסורי. כותיה
 בשתי דינין במי שתי אבל אסור אמת בעיר דינין בתי שני דוקא לדידיה לומר■ צריך

 הוי והחס וכו׳ נקראת מגילה התם חנן דהקשו דמגילה ההיא לתרן כדי מוהר עיירות
 ההוספות שם שפירש כמו בעירם אלא מתכנסים היו דלא עיירות בשתי דינין בחי כשני
 לאותם בביאורי שם אני שביארתי כמו מגילה בהלכות ז״ל רבינו מפרש וכן חיים ה״ר בשם

 ה״ש המס דמייחי ההיא משום דמוסר ודאי עיירות בשתי דינין במי דבשני ועוד ההלכות.
 מומר מקומות דבשני משמע שאני מקומות דילמא שם ואמרו וכו׳ אליעזר ר׳ של במקומו

 דינין בתי דשני בגמרא אמר לא דרבא כרבא אפילו דאתי א״ש הוה הא ובכי ודאי לכ״ע
 בעיר דינין בתי שני וב״ה דב״ש משום עשו דאמר למאן אלא בה לן לית עיירות בשתי
 אמת בעיר דיני בהי שני דאפילו ודאי עשו לא דאמר למאן אבל שם כמבואר הוא אמת
הרכינס בן דוסא ר׳ בימי ח״ש אמרו סוגיא ההיא דבסוף משוס כן לומר א״א אבל .אסור

עוז מגדל
ל א פרק .מחטאו וישוג עד כו׳ שגסורה המצוח ג הי ג :וגמכילהא פ׳א) דיומא(דף נ  להסודויז הוא חיי

א ונמכילתא ל׳ו) הממונה(דף להם אמר פרק .משונח זה הרי עד כו'  הטאוס נעלי וגן :ונספי
ן : ונהפרא דיומא(שס) נתרא סרק .עליה עד ג מר פ' .ויחודו עד מיתוס ממוייני כל ו  הדין ע

ף פרק .האדם חטאות מכל עד כו׳ המונל וכן :ונספרא מ׳ג) (דף ד ל( :צ׳נ) החונ

 היה לא כך אפיקו דבסוגיא כיון וא״כ ,מינה שמע עשו מינה שמע לאמין הבת צרות הותרו
 לא אבל הותרו דדילמא ראיה ההיא לדמות דיש ואע״ג כסוגיין דלא למפסק לרבינו לו

 לא שהוא להם אמר דוסא דר׳ ברייתא בההיא לקמן מבואר שהרי לעשות בידם עלה
 והרב .כסוגיין דלא למפסק לרבינו ליה הוה לא עשו אסיקו דבגמרא כיון מ״מ התירס
 שאמר ומה .כרב פסק דרבינו וכתב זה על עמד י״ג בבית בפפקיו ז״ל הכהן דוד מהר״ר

 בתי כשני דנראין כמד מורים ופלג כחד מודם פלג אחד ב״ד ר״ל דינין בחי שני יעשו שלא
: וצ״ע גדול דוחק והוא > דינין

 מכות דמסכה בתרא בפ׳ נתבארו האלו הדברים כל .וכו׳ המת על קרמה הקודח טו
:כ״א) (דף

 פסוק על בספרי אמרו כן .וכו׳ חשאהם את והתודו וכו׳ עשה מצות כל א פ״א
: רביע שהזכיר אלו מדברים קצת נתבאר ושם זה

שנאמר
מיימוגיות הגהות

 עכז־ל* להרצותן שולחני לי ואין לי יש מעות חרגת אומר שהיה כמו התורה על כן עושה
 איסורא איכא באחד אפילו אבל חייב שערות בשתי פסק [הרא״ש ̂ : שם] הפמ׳ג כ״כ

טדלימיז במה בם׳ כראיתא התודה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ואפילו [א] :ע״כ]
: ( נ ' ל ף ד )


