
שנה 13 ז משנה כסף פ־ב שמע לךאת הלכות .אהבה בסףט
 אפילו שמ&סיק הסכימו הפוסקים ורוב מפסיק שאינו שי״א ז״ל והרא״ש יונה ה״ר בחבו

 ורבינו הכבוד. מפני ומשיב היראה מפני שמפסיק ממה גרע דלא הפרק באמצע
 יוצר יוצרנו יאמר שאם די לבד כשישהה ומיהו.ודאי מפסיק נמי דלמודים כחב יונה

 הפסקה וקרי דבר יאמר ולא שישמה כוונחו אם לי ומספקא עכ״ל. גדולה הפסקה בראשיחה״ל,
 ולזה עוד ולא מודים יאמר אם או לשחייה

 והפילין ציצית להניח ולעני; .יותר נוטה דעתי
 עליהם ולברך שעה באומה לו הביאום אם

 והיותר בדבר מחלוקת וההגהות המוס׳ כתבו
 שיסיים ואחר 'ברכה בלא שיניחם הוא נ״ל

עלייהו ומברך בהם ממשמש תפלתו

 אנס או *מלך כגון ממנו w מתיירא שהוא מי בשלום
 אורכו אביו כגון בכבודו חייב שהוא מי אבל בהן. וכיוצא

 ואלו יז .• שלום לו ומשיב פוסק תחלה שלום לו נתן אם
שנייה בין .לשנייה ראשונה ברכה בין .הפרקים בין הן

 שמא האי חיישינןכולי ולא יותר ארוך זמנה מפלה אבל יעבור ואולי קצר זמנה דק״ש משום
 יעקב ורבינו ענמ״י לברך והראב״ד הר״ם דעת ותפלה לק״ש דלנט׳׳י וכתב מים. בבקשו תעבור

 בק״ש אבל מים בלא נפשיה פטר מצי ובצפראדלא מיכלא בעידן אלא מברך דלא כתב
בדופני ידיו מקנח בספינה הוא ואם מברך אינו דמנקי מידי בכל נפשיה פער דמצי ותפלה

 בשבת ק אמה וכן קשים בבגדים או הספינה
:עכ״ל עפר או צרור בטלטול רשאי שאינו

כו׳. בבית לא קורץ אין ב  דשבת פ״ק המרחןו
 (ברכות שמתו מי פרק וסוף י) (דף

( כו ף. ק חנינא בר יוסי א״ר ד ר  שאמרו מ
בו מתפללין ואין ק״ש בו קורץ שאין כלומר

אלו יז L אהא שם משנה וכו׳. הפרקים פין הן ו s . אע״פ שאמרו הכסא בית אדם בו שאין אע״פ י •l ״1״
ע. ^3ויצי לאמת ויאמר בין דקתני מ ש א : צואה פו שאץ שמיע אם והיה בין . ע שמ אם לוהיה שמע בין ^ ל  בצד ולא הקברות בביס ו

מ״ג) (דף מלחמה משוח פרק סוטה כו׳. המת ומשיב הכבוד מפני שואל האלו הפרקים בין . לויאמר ויאמר בין אומר יהודה ור׳ הפרקים כפץ
שםיד)א״ראבהו יפסיק לא ויציב לאמת ט׳( בג ריי ויציב לאמת ויאמר* ביו אבל .אדם לכל שלום ו אמות ד׳ תופס מה יוחנן א״ר דימי רב אתא כי ץןץ ה

דה הלכה יוחנן א״ר הו אלהי״ם דכתיב כר'י י mSm יתחירי וילא הפרק 5כאמצ? וה' ו ת י ת י דויר̂י
 לאמת. אלהיכם ה' למסמך דבעי כלומר אמת

 רבני בשם כתב יוגי: רבינו המפרשים ונחלקו
 לה׳ היכף אלא כלל מפסיק שאינו צרפת

 לשאול יצטרך אם ואח״כ אמה יאמר אלהיכם
 כמו יפסיק הכבוד מפני ולהשיב היראה מפני

 הרא״ש דעת נוטה ולזה הפרקים שאר באמצע
 ור״י ה״ק בין לחלק שאין רבינו דעת אבל .ז״ל

 לפרק פרק בין כמו פוסק דלת״ק האי כולי
 אלא יפסיק לא הפרק באמצע _ אפי׳ ולר״י
 פרק פין כמו חשיב דלח״ק פלוגחייהו היינו
 ה״ר וכתב .הפרק כאמצע השיב ולר״י לפרק
 ופין הברכה בין מפסיקים דאין ואע״ג יונה

 מברכין דלא כיון הכא עליו שמברכין הדבר
 עוד וכתב האי. כולי קפדינן לא שמע לקריאת

 דכאמצע מסהברא להפלה ויציב אמת דבץ
 הוא פשוט ודבר עוד וכתב . הוא הפרק

 אפי׳ מותר הכא דאמרינן והשבתו שלום דשאלת
: עכ״ל ז״ל רש״י וכ״כ בלעז

ק3 א א ג ר ר קו  פרק .וכו׳ שמע את ה
 (ברכות קורא היה

 מלכות עול עליו לקבל הרוצה יוחנן א״ר טו)
 וקורא תפילין ומניח ידיו נוטל שלימה שמים

 לרבא מרבנן ההוא א״ל ומתפלל שמע קריאת
 ממערבא דאתא מרבנן צורפא ההוא מר חזי

 בצרור ידיו יקנה ליטול מים לו שאין מי ואמר
 כתיב מי קאמר שפיר א״ל ובקסמיה בעפר או

 רב לייט דמנקי מידי כל כתיב בנקיון במים
 וה״מ צלותא בעידן אמיא דמהדר אמאן מסדא
 לאהדורי בעי להפלה אבל שמע קריאת לענין

וטעמאדמילהא הפלהבס״ד. מה׳ פ״ד ויתבאר

 לשאול אלא יפסיק ולא
הכבוד* מפני ולהשיב

שלישי תרק

מפני

הראב״ד השגת

א א ל ו ק . שיקרא קודם במים ידיו רוחץ שמע אאת ה
 קודם מים מצא ולא קריאתה זמן הגיע

 מקנח נא] אלא מים לבקש וילך קריאתה יאחר לא שיקרא
 :וקורא נ־] בהן וכיוצא בקורה או בצרור או בעפר ידיו

 אע״פ הכסא בבית ולא המרחץ בבית לא קורץ באין ב
 עצמו המת בצד ולא הקברות בבית ולא צואה בו שאין
 הקבר מן אמות ארבע הרחיק ואם

 *וכל . לקרות מותר המת מן או
 בו קורין שאין במקום שקרא מי

 *הכסא ׳בית ג • רקייא חוזר
 נשתמש לא ועדיין שהוכן החדש

 שמע קריאת לקרות מותר בו
. בתוכו לא אבל לנגדו

מרחץ
 טור ב ; י״ח עשין טמ״ג ד' סי׳ א״ח טור א

;שם נטור עיין ג :פ״ד פ״ג סי׳

 שאין במקום שקרא מי וכל*)
: וקורא חווי בו קורין

ב ת  על אמר אם א״א ז״ל הראב״ד נ
 שיחזור כמת בצד שקרא מי

; עכ״ל כלום אמר לא ויקרא

הראביד השגת

א״ח

 נעיא בגויה
דלקולא בהא

t.
ב :הזמן יעבור שמא בה החמירו דאורייתא דק״ש דכיון משום ת כ דטעמא מנוח הר״ר ו

 ועדיין שהוכן חדש הכסא בית *)
 לקרות מותר בו נשתמש לא

: בתוכו צא אבל כנגדו ק״ש
ב ת  כתב הרב א״א ז״ל הראנ״ד כ

 לצלויי הכסא בבית והזמנה
 למימר ואיכא בסנדלו דבוקה צואה לענין כדכתב לחומרא כתב ולא אפשיטא

 הוא בזיון משום או גזירה ומשוס היא מילתא לאו דהזמנה
: עכ״ל לקולא כפיקא הילכך ל) '! דאינע

ד א י י י  הקברות בית משוה שמתו(יח) מי ובריש לק״ש ד
י  במקום שקורא מי שכל וסובררבינו עצמו. למת י'” י י

: קריאה לו עלתה לא בו קורץ שאין
ב ת  שקרא מי על אמר אם א״א הראב״ד כ

 כלום אמר לא ויקרא שיחזור המת בצד
 משום אלא הוי דלא דכיון משום וטעמו עכ״ל.

 וכ״כ ויקרא שיחזור בדין אינו לרש לועג
 אמרה לא רבינו שאף לומר ואפשר .הרמ״ך

 על דעבר דכיון א"נ .אמת ולא אאינך אלא
 היה אם ואפי׳ לחזור קנסוהו חכמים דברי

: אמרת פעם שיזהר כדי שוגג
ת ג  שמתו(דף מי בסוף וכו׳. החדש הכסא' בי

 ארבע הצואה מן ירחיק כמה הנן כ״ו)
 אלא שנו לא הונא רב אמר ובגמרא אמות

 וכן עיניו מלא מרחיק לפניו אבל לאחריו
 חסדא רב אמר רפרם אמר והא איני לתפלה
 הב״ע ומתפלל הכסא בית כנגד אדם עומד
ר׳ והאמר איני צואה בו שאץ הכסא בביס
 ובית צואה בו שאין אע״פ שאמרו בה״כ יוסי

 הב״ע אלא אדם פו שאין אע״פ שאמרו המרחן
 לבית הזמינו לרבינא ליה מיפעיא והא במדחי
 קא כי זימון אין או זימון יש מהו הכסא

 בנויה לצלויי עליה למיקס לרבינא ליה מיבעיא
ב לא: כנגדו אבל ת כ כתב הרב הראב״ד ו

(לא
קיימ״ל דהא

ז״ל הראב״ד וכדברי

y g j א א ר  :וכו' ידו ונוטל הנפנה כל ט׳׳ו) (דף קורא היה סרק .וכו׳ שמע את הקו
א ל :וכו' דאתא מדרבנן צורבא ההוא שם .וכו׳ ידיו מקנח א

 בר יוסף דרב מימרא כ״ו) שמחו(דף מי פרק סוף .וכו' המרתן בבית לא קורץ אין ב
כל :וכו' שאמרו הכסא בית חנינא  מדסתס לפינו מדברי נראה .וכו׳ שקרא מי ו

 . וקורא שחוזר המת בצד קרא דאפילו וכו׳ קוראין שאין במקום שקרא מי כל ואמר
 שממו(דף מי סרק ריש בברייתא שאמר מפני וטעמא כן סובר אינו בהשגות ז״ל והראב״ד

ק עושה ואם בזרועו תורה וספר בראשו ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא י״ח.)

מיימוניות הגהות
ב [פ] ת מ כ שוגיי ר׳ ש בת ת דכ׳ ענו  מזו גדואה יראה לך דאין וברכו וקדיש רבא שמיה יהא ל

ח מצאתי וכן ולפארו יוצרנו להמליך ב שו ת כ אחרים גאונים ב כ ג' ל פירש׳י [כן * :ע׳  מפני ז׳
ש ול"נ זזיראה ל להרא׳ דבר שאין היא דפשיטא דמילתא ז׳ ח כפני עומד לך, ש פקו  מפני ופי׳ נפ
ג הגאונים פי' וכן שמים כמורא רכך ומורא דתנן רבו או אביו יראת היראה מ׳ הס ב ו ת  כ

מ ל] כר' ל שם [טור * .־ז׳  יאמר אלא הפרק באמצע כמו אפילו כלל יפסיק לא פי׳ ור״י ז׳
ב * : ע'כ] הפרק באמצע כמו יפסיק ואז אמת אלהיכס ה׳ אני ת כ היג [  שמע הקורא המנ

רה לקרוא ההון וקראו תו ת מכבוד שק׳ו שמפסיק ב שבילם שמפסיק ויראתם הבריו כ ב  : ע'
א מרבנן צורבא האי מר חזי נחמן לרב רכא ליה אמר [א] ערב מ מ אתי  שפיר ליה אמר כו' ואמר ד

ב מי קאמר תי כ כו' כתיב כנקיון במים ארחץ כ  אמיא דמהדר אמאן לייט חסדא רב [נ] : ע'
ש בעידן שהה טליתו אחר שלח יהודה בר' שר׳י במחזורים כתלב •־ ק׳  שככר עד השליח ו

טף ברכותיה עם ק״ש קרא תע תו ונ תפלל בטלי ה שא ררב מהא ראיה והביא ו  וקורא יריה מ
ש ח ק׳ מנ  מעיד כאילו תפילין בלא ק״ש הקורא דאמר תפילין דשאני נראה ואין ומצלי תפילין ו

ת ה וה״ה בעצמו שקר עדו פל ת  תפילין ויניח יריו יטול כדאמרינן תפילין צריכה היא שגם ב
ש ויקרא ת היא וזו ויחפלל ק׳ אולה בין הפסק חשיב לא ולהכי שלימה שמים מלכו ה ג תפל  ל

ת אבל ש כלל שייכא לא ציצית ברכ שאילת מותר יהא ואפילו הפסק והוי לק׳  לו אין שלום ב
ת להפסיק צי צי שו יכול כן כמו כי בברכת. תו אהר ללוב ם׳. ע״כ תפל ה מצאתי שוב בתו ה׳  הג
ה דהוי לומר יש ציצית גבי אדרבא ר הכון מטעם עטוף משום מצוה עיקר נמי תפל ה׳ שה ו  מ
ח למימר דמצי ראיה אינה מכאן דאפילו אומר היה מקוצי מנ  ולאחר כרכה בלא תפילין ד

ש בהן שהתפלל טף מותר שגם פגי וכהכי עליהן ומברך בהן ממשמ תע ת לה ת כטלי ע  שידיו ב
ת כ ויברך בטליתו ימשמש כך ואחר מטונפו ; ע'

משנה לחם

א הילכך וכו' ק  פוסק ורבעו .עכ״ל לקולא ספ
 פפא בר רפרס מדקאמר לסומרא בעיא בהאי
כנגד מהפלל הסדא רב אמר  הכסא ביה אדס.
 משמע בהדתי לה ומוקי צואה ביה דליה

 דיש ועוד ז״ל. הרא״ש כתב וכן אסור דבתוכו
 רבעו שכהב הכסא ביה הזמנות בדיני הפרש
 לקולא בעיא בהאי דנקתינן איהא ואם בסמוך

: הללו הזמנוה דעי להו במלו א״כ
מרהז

 הוא ראוי שהמקום המקום מחמת האיסור בה דאין כיון וא״כ וכו' לרש לועג משום עובר
ט משוס א״כ המת מן שלועג מפני אלא בו לקרות  סובר רבעו אבל למיהדר. מיהייב לא ה

: קריאה באותה יצא לא מקום באופו קורין דאין כיון הכי דאפילו
ת א בי ס כ כו/ החדש ה  אדם עומד חסדא רב אמר כ״ו.) (דף שמתו מי פרק סוף ו

איני ומתפלל הכסא בית כנגד כו'  במ״ע הכא אלא וכו' יוסף רב והאמר ו
 עילויה למיקס לרבינא ליה מיבעיא קא כי וכו' הזמינו לרבינא ליה איבעיא והא בחדתי

:ע״כ לא כנגדו אבל בגויה לצלויי
מרחץ

עוז מגדל
ק ר א ג פ ר ו ק  קריאהה זמן הגיע :כ״ב) שמתו(דף מי פרק .שיקרא קודם עד כו' שמע את ה

צואה. עד כו' המרייז בנית לא קורין אין :טו) (דף קורא היה פ' וקורא. עד כו'
 מלהמה מנוח ופרק כו) (דף שמתו מי פרק לקרות. עד כו' הקברות בבית ולא :י) (דף דשבת קמא פרק
ב :וקורא הוזר בו קורין שאין במקום שקרא מי וכל :מג) (דף ת  מי על אמר אם ז״ל הראב״ד כ

 דעתו מברר מהם אהד שאין מאחר אומר ואני :עכ״ל כלום אמר לא ויקרא שיחזור המת בצד שקרא
מת ב״ל יהושע רבי בשם יוחנן רבי אמר דימי דרב מימרא רואה אני אבל אכריע במה וראייתו

דבית דומיא תופס קאמר וכתם פסיקתא הלכחא גבי לה ותאני מלחמה משוח פרק אמות ד׳ תופס
 כו) (דף שמתו מי פרק ריש דמשמע משוס ואי וקורא חוזר קרא דאם משמע לגמרי תופס ולשון הכסא

: כד״ן להפטר שרוצה מי לברר צריך מקום מכל חזו ואתרא גברא ׳ הא לרש לועג משוס דטעמא
ת מי פרק .בתוכו לא אבל כנגדו ק״ש לקרות מותר בו נשתמש לא ועדיין שהיכן חדש הכסא כי

ב :י) (דף דשבת ופ״א שמתו ת  אומר ואני :עכ״ל לקולא הפיקא הילכך וכו' כתב הרב ז״ל הראב״ד כ
 למרחץ מינה ואקשינן לרבינא פפא רב שגורס ויש שמתו מי יפרק בסוף היא דרבינא בעיא דהאי

 מינה לאקשויי דמרחן בשמעתא דשבת קמא פרק נמי לה ומייתינן כנגדו הכא בו להתפלל התם ופרקינן
^רינן חדש במרחץ דשרי אהבה בר אדא לרב  בית שאני ומתרץ ליה וקשיא למרחץ ה״ה לאן מאי ו

 נמצאת א״כ דרבינא תיקו בהאי להקל כיון ז״ל הרב אם עצמך הגע ומעתה זוהמיה דנפיש הכסא
 דקא ממרחץ זוהמיה נפיש מאי כן ואם לכ״ש כנגדו מותר בתוכו להתפלל אם הדברים ק״ו אומר

 אלפס ר״י לפשוט רצה לחומרא ודאי אלא שמתן מי דפרק כשינוייא בינייהו לפלוגי איכא דשבתומה משניפ״ק
 מה משכיל לכל ודי וליזיל ליכתוב מכלא כי דאטו לפרש הוצרך ולא להומרא דאיסורא תיקו כשאר ז״ל

מנה ז״ל לר״מ מצאתי ושוב .וכד״ן ז״ל ר״מ תלמידו הלך ובשיטתו דבוקה בצואה שכתב  ולר'
' :ז״ל הרב כן גם הביאו ושם שמתו מי פרק סוף כן שפסקו
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 בניה וpלbמ אדם מחפלל אהבה ר5 אדא א״ר מ(דףי)5דש א״ק . ונו׳ החדש מרחץ
 ברוב וק״ש והפלה מעולם אדם נו רחז שלא בחדחי דוקא ואוקמוה המרק

 : )f (דף מדרים פ״ק .בהם קורץ ואין עד ונו׳ נחים שני היו :הם שוץ אלו דינים
 שב״א מקום המרק לביס הנננס תניא דשנה(שם) פ׳׳ק ונו׳. המרק חצר

 והפלה שמע קריאת שם יש לבושים מומדם
שם יש ולבושים ערומים עומדים שב״א מקום

 : והפלה ק״ש שם ואין שלום שאלה
 מרחן דאיסור דניון וא״ד מנוח ה״ר וכתב

 להני ה״ה ערומים שם שעומדים מפני
 או לברך אסור משים בהם שמובלות מקואוח
 איסור דעיקר מסתבר ולא בהונו לקחה
 והבלא זוהמא איסור משום אלא אינו המרק

 הני אבל בחמין שחשמישו ידי על ביה דאיח
 ומוהר ווהמא לינא צוננין שלהן שהמים מקואוח

 נביה הסבילה בית מזוזה לענץ דהא וצ״ע
:ענ״ל המרק

 קורץ דאין הא נלומר נו׳. בלבד ק״ש ולא ד
 ק״ש לא הנסא ובית המרק בביס לא

 נד:) שמתו(דף מי סוף דאמרינן ונו׳ בלבד
 הצלמים נל ובפרק מ) (דף נירה ובפרק

 רבי אמר חנה בר בר רבה אמר מד) (דף
 חץ בד״ח להרהר מותר מקום בנל יוחנן
 בית סתם ומדנקס המרק ובית הנסא מבית

 בביס שאין שאע״פ משמע הכסא ובית המרחן
חדש ואפי׳ אדם במרק ולא צואה הנסא

 לנתחנה ה״מ בד״ס להרהר אסור אמרינן דני דילן אגמרא פלע דלא ז״ל הראב״ד ונתב
 לאונסו והרהר בפיו שגור תלמודו היה אם אבל בד״ת לחשוב ולבו מחשבתו לשוס נלומר
 רבא אמר ב׳) (ק״ב זבחים יום סבול דגרסינןפרק דידן בגמרא הוא מבואר .ענ״ל מותר
בנל יוחנן והאא״ר הני עביד והיני נו׳ בבה״נ דאמר גמירנא בר״ש אלעזר מר׳ דינא האי

 לאונסו ובה״נ ממרחן חון להרהר מותר מקום
 שגורה שמועתו שהיסה לאונסו ופירש״י .שאני

: נרחו על בה ומהרהר בפיו
 לי תמיהא ונו׳. המיוחדים השמות אבל ה

 הזניר שלא סובא דרבינו מילסא
אמרינן ובהדיא המרק בבית שלום לומר שאסור

cSpD ־S ־S עימדיו אדם שבני המקום והוא הטרהץ הצר .בהן קודאין
 אלא שלום ה׳ לו ויקרא שנאמר המרק בבית קר׳־את ולא ף ♦ שמע קריאת בו לקרות מותר לבושין בו

 אסור הקדש מדברי ענין_שהוא בל אלא בלבד שמע
 בלשון אמרו ואפילו הכסא ובבית המרחץ בבית לאומרו

בדברי בלבו אפילו»להרהר אלא בלבד לאמרו ולא .חול

היו לקרות מותר החדש מרחץ כו. תו  זימן בתים שני ב
 השני הרי . וזה השני על ואמר הכסא לבית מהם אחד
כך אם לכך הזמינו אם ספק לפי א.  לכתחלה בו קורין אין ל
ואין מזומנין שניהם הרי זה גם .אמר יצא קרא ואם

 ובירושלמי ותפלה דק״ש דומיא בו להרהר אסור
 דה״ה אמרו ושם ונו׳ אסור לך דאמר ואסור

 ואפי׳ ומ״ש .הוא ופשוס המסונפות למבואות
 וכו׳ מול של דברים מ״ש ונן חול בלשון אמרו
 בפרק ונו׳ האיסור מן להפריש לו נזדמן ואם

הנסא בבית בד״ת להרהר דמוחר בירושלמי דאמרינן מנוח ה״ר וכתב :מ:) דף (שבס נירה

 בהטנופת ובמקום המרחץ ובבית הכסא בבית ני] תורה
 ומי צואה בו שיש המקום והוא

 של ״דברים ה ♦* אסור רגלים
 קדש בלשון לאמרן נמותר חול

א. בבית ס  כגון הבנויים וכן הכ
 מותר בהן וכיוצא ונאמן וחנון רחום

א. בבית לאמרן  השמות אבל הכס
נמחקין שאינן השמות והן המיוחדים

אסור
: ל״ד דף ר״ה כ : פ״ה הי׳ א״יו הור א

הראב״ד השגת
ם *)  וכן עד וכו׳ חול של דניי

 ונאמן חנון רחום כגון הננויין
ס לאמרן מותי נהן וכיוצא  נני
ה : הכסא  לא ז״ל היאנ״ד פת
 על אם כי יחוס שם מצאנו
ס לאמיו ואסוי הנויא  נני

:ענ״ל הכסא

.וצדיק
: מ׳ דף שנת

קאי לא ישן רבינו ומ״ש

משנה לחם

 הנאמן האל דנתיב אסור נמי הימנותא מעתה
 שרי רב אמר גוריא בר חמא רב אמר והא

 גופיה שם התם הכסא בבית הימנוהא למימר
 הנא מהימנא אלהא דמסרגמינן הכי איקרי לא
 שמוח רבינו כתב ולמה שלום אקרי גופיה שם

 דפליג מאן התם אשכחן ולא לא ותו המיוחדים
 כתב : ליה מסייעא ברייתא אדרבא עליה

 על אם כי רחום שם מצאנו לא ז׳׳ל הראב״ד
: עכ״ל בב״ה לאומרו ואסור הבורא

 וצדיק רחום דאשכחן כתב ז״ל יונה וה״ר
 אור בחשך זרח קיב] [תהלים דכתיב

 קרא מהאי דלעיל וצדיק 'ורחום מנון לישרים
 ועושר הון [שם] ואמר והצלחתו בצדיק מיירי
 לו יש כשהצדיק כי לעד עומדת וצדקתו בביתו

 יזרח צדק ועושה וכבוד מעושר הצלחה
 לישרים אור שעושה והצדקות והצלחתו במעלתו

 ורחום חנון שהוא מפני בהצלחתו שמתפארים
ק אבית אלא ר מ נמי חדש אפי׳ הכסא בית אבל ה

ונדלעיל

 אדם מתפלל אהבה בר אדא א״ר אמרו י׳.) (דף דשבת בפ״ק .וכו׳ החדש מרחץ ג
 שאני ותירצו וכו׳ בעי מיבעיא והא והקשו בחדתי ואוקמה המרחן בבית הפלתו

 יד יש רבינא בעי ז׳.) (דף דנדרים בס״ק .וכו׳ בתים שני היו : דמאיס הכסא בית
 לבה״כ נמי והדין דאמר והדין מאי נמי אמר ולא והדין דאמר כגון שם ופירשו לאו או לבה״כ

 זימון דיש לרבינא ליה דפשיטא מכלל והקשו קאמר בעלמא לתשמישא והדין מאי דילמא או
 זימון ליה מיבעיא קא חדא מגו חדא ותירצו וכו' ה!מינו לרבינא ליה מיבעיא והא לבה״כ
 רבינו דברי ונתבארו וכו׳ יד אין או יד יש זימון יש ס״ל ואס מועיל זימון אין או מועיל

 לחומרא בודאי פסק בתוכו להתפלל דהיינו זימון דיש בבעיא דלמה להקשות ויש .ז״ל
 י״ל לזה מיהו יצא קרא ואם וכו' קוראין אין ולפיכך ספק דהוא פסק דהדץ ובבעיא
 דכל ז״ל רבינו של שטהו ידוע וכבר זימון יש את״ל אמרו דבנדריס דזימון בעיא דכאני
 פסק והדין גבי הכא דמ״ש קשה מ״מ .,אבל הגאונים שיטת והיא הוא פשיטות את״ל
 ולא ע״ב) כ״ה שמתו(דף מי בפרק בעיא דהיא בסנדלו דבוקה צואה וגבי ספק דהוא

 .דאם דמפמע בו נוגע סנדלו יהיה שלא והוא שם בכתב בודאי לחומרא ופסק איסשיטא
 אם אבל קוראין ואין ספק זה הרי נוגע סנדלו דאם לומר לו היה יצא דלא נוגע סנדלו
 דהך הכא אבל דאיסורא תיקו כל כדין לחומרא פסק דשם וי״ל . הכא כדאמר יצא קרא
 אע״ג ססיקא לספק קצת דומה זה דבר הרי איכ אמרת בעיא מכלל אתי דהדין בעיא

 א״ל הוה האח״ל דאי י״ל מ״מ פשיטותא והוי לומר תמצא באס אסיק כבר דזימון דבעיא
 סתם הבעיות תרי בעי דרבינא כיון אבל פשיטוחא דהוי א״ש הוה רבינא שהוא הבעיין
 בעיא שנפסוק די אמרו לא עצמו דהוא כיון ליה קמיבעיא דבאס״ל קאמר שהגמרא אע״ס
 הבאה דהדין דבעיא שנפסוק כדי כך כל גמורה פשיטות הוי לא אבל כפשימות דזימון
 כיון ספק דהדץ הבעיא לפסוק כדי קצת ספק דזימון בעיא דיינינן אלא לחומרא מכללה
 דלא מפום דהדץ בעיא לקולא פסק לא ומיהו ספיקא לספק דומה דהדבר מכללה שבאת

 לדברי טעם למת נ״ל זה פשרה כעין והוה ספק דהוי פסק אלא גמורה ספיקא ספק הוי
 דאורייתא במידי ספק הוי דבוקה צואה גבי דבשלמא ז״ל רבינו לדעת ועייל .ז״ל רבינו

 ז״ל, יונה ה״ר כדכתב מדרבנן הוי ספק הכסא בית אבל אסור התורה מן הוא הצואה דמקום
 איפשיטא דלא והדין גבי אבל למומרא רבינו כתב באת״ל דאיפשיטא זימון גבי דוקא ולכך
 כתב ולא חיישינן מיהא לכתחילה דרבנן מידי דהוי אע״ג ומ*מ לקולא דרבנן מידי והוה
 וכו׳ לקרות מוסר שכתב הכסא בית דין על כתוב ובהשגות . עיקר וזה .ספק רבינו
 כאן דיש ובודאי .ע״כ לקולא ספיקא כו׳ הכסא לבית והזמנה אברהם אמר .בתוכו לא אבל

 דהזמנה בעיא הך גבי שכתב זיל הרי״ף על וכוונתו והזמנה כתב זיל הרב וצ״ל לשון חסרון
 תיקו כתב בסנדלו דדבוקה בעיא וגבי איפשיטא ולא בעיא בגויה לצלויי הכסא לבית והזמנה

 גבי שכתב כמו לחומרא דהזמנה בעיא גבי כתב ומדלא לחומרא דאיסורא תיקו וכל
זיל הראביד שכתב טעמא מהך לקולא פסקינן דהכא שכוונתו י״ל בסנדלו דבוקה צואה

עוז מגדל
 קורין ואין עד נו׳ גסים שני היו :דשנס ופיק שמחו מי פ׳ סוף .בסונו לקרוס מוסר חדש סרחץ

הן. ם(דףז) פ״ק ב ׳ המרחן חצר :דנדרי מר רגלים ומי עד ס : י) (דף דשנס פ״ק .א
ס לאמרן מוסר נהן וכיוצא נאמן וחנון רחום כגון הננויין וכן עד נו׳ חול של דברים ק נני פ״ א. ס הכ

 זה זיל הרייף כדעת שלא לחומרא בשתיהן פסק דאיך זיל רבינו על להשיג דעתו וא״כ
 דהוי בהזמנה הרי״ף כתב דמדלא ג״כ כסב הלכות בפי׳ יונה ורבינו ,כוונתו ודאי נראה

 בהו לפסוק דדעתו נראה רבינו אבל ז״ל הראב״ד וכדפי׳ לקולא לפסוק דדעתו לחומרא
 .כדהתיבנא דסלקאבאת״ל מפני לחומרא דהזמנה בההיא לפסוק נראה יותר ואדרבא לחומרא

 באת״ל הך דסלקא כיון כך בהרי״ף פי׳ איך ז״ל יונה ורבינו זיל הראב״ד על תימה יש זה ועם
 אתיל דכל הוא גיכ ז״ל הרי״ף של דרכו שהרי לחומרא בה לפסוק דיש ודאי א״כ בנדרים

 וכדכתיבנא עצמו הבעיין אמרו דלא את״ל הך דשאני ז״ל לדעתו י״ל ואולי הוא פשיטותא
; עיקר נראה ז״ל רבינו דעת ומ"מ .ז״ל לרבינו טעם לתת לעיל

 מקום המרחץ לבית הנכנס י'.) (דף בברייתא אמרו דשבת בפ״ק .וכו׳ המרחץ חצר
 ומניח שלום שאלת ואצ״ל ותפלה ק״ש מקרא שם יש לבושין עומדים אדם שבני

 שלום שאלת שה יש ולבושים ערומים עומדים אדם שבני מקום חולץ שאינו ואצ״ל תפילין
 אדם שבני מחום לכתחילה מניח ואינו תפילין חולץ ואינו ותפלה ק״ש מקרא פס ואין

 שאינו ואצ״ל תפילין וחולץ ותפלה ק״ש מקרא ואצ״ל שלום שאלת שם אין ערומים עומדים
 הוא הראשונה החלוקה אלא בדבריו הוזכר שלא ז״ל רבינו בדברי נוסחאות ויש .מניחן

 להזכיר הוצרך ולא ק״ש לקרות מותר לבושים אדם בני שעומדים במקום והוא המרחץ חצר
 אמר שהוא דמאחר בחורה ולקרוא ק״ש לקרוס דאסור אחרים הבתים מהשני חלוקות הב׳

 בין הפרש אין האחרים ובשנים אסור האחרים שבשנים למד אתה מותר החיצון שבבית
 יש אבל תפילין מהל׳ בפ״ה ז״ל רבינו כתבו וכבר בלבד תפילין לענין אלא לאחר אחד

 איתא והכי הזכיר לא והאמצעית חלוקות השתי שהזכיר ז״ל רבינו בדברי אחרה נוסחא
 ולא שמע קריאת לקרוס אסור ערומים עומדים אדם שבני מקום אבל וכו׳ המרחץ חצר
 וכו׳ בלבד קיש ולא אח״כ שאמר מה טפי שפיר אתי זאת נוסחא וכפי .וכו׳ בלבד קיש
 דסליק למאי קאי לא דידן הנוסחא דלפי וכו׳ מקום אבל שאמר מה עם קשר לו שיש

 עומדים אדם שבני מקום שהוא האמצעית החלוקה הזכיר לא אמאי קשה אבל .מיניה
 שכיון הראשונה החלוקה מן זה דנלמד י״ל ואולי . ק״ש לקרות שאסור ולבושים ערומים

 ומה אסור האחרים הבתים שבשני למד אמה לבושים שעומדים המקום אלא הותר שלא
 כדכתב החיצון בבית מוסר דהרהור סובר שהוא מפני השלישי הבית דין להזכיר שהוצרך

 בבית אלא אינו וזה שאסור ההרהור דין כך אחר לומר רצה והוא הצלמים כל בפרק הר״ן
 רבינו על לתמוה יש מקום ומכל .עיקר הא׳ הנוסחא מ״מ אבל השלישי ביס הזכיר לכך הג׳
 אגל השלישי בבית דאסור בברייתא שם דאמרו שלום שאלת דין הזכיר לא למה ז״ל

 וקשה .שלום ה׳ לו ויקרא שנאמר משום הטעם :] [שם בגמרא ופירשו מותר ושני בראשון
 משמע וכו׳ נמחקים שאינן השמות והן המיוחדים השמות אבל למטה שכתב מזה עוד

: וצ״ע המרחץ בבית לאומרו דמוסר נמחקים שאינם משמות הוי דלא דשלום
א פעם אבדימי בר יצחק רב אמר ע״ב) מ׳ כירה(דף פיק .וכו׳ חול של דברים ה

נכנסתי
מיימוניות הגהות

ר חילוק ואין [ג] דכ ה ב ת כתי כין ז או ס תי טגולץ שהיו שלהן כ ת לב  המבוסין שלנו כסאו
ה דהא ת אמרו מזו גדול א בי ם שאסרו הכס ד כדלעיל צואה בו שאין אע׳ ד . בעמו  עו

ת האריכו ספו תו ג פרק בסנהדרין קצת ה : ב׳
שנס(דף כ :ז) ד ת  .עכ״צ הכסא בביס לאמרו ואסור הנורא על אם כי רמוס שס מצאנו לא הראנ״ד!״ל כ

 ומסרגמינן כסיג הנאמן האל נאמן איקרי לא גופיה שס הסם הנאמן מהאל המנונא לרג אקשיה כי דמרסן נשמעסין דשבס פ״ק משנינן דקא האי מאי כן ואם שלום נמו רמוס עושה שהוא לשונו מתוך נראה אומר ואני
 לומר חמא רג דשד ומאי שם. נעינן אלמא עכ״ל. שם שאינו לפי נאמן לומר מומר ז״ל פר״ס וכן רחמנא אלהא ומחרגמינן כמיג רחום אל נימא נמי והכא לישנא נההוא השם דליקרי דנעינן להדיא דמשמע מהימנא אלהא

: דשנח קמא פרק .ישן המרחץ ונניח עד אומר המיוחדין השמוח אבל :כד״ן ז״ל הסוס׳ נעלי רנוחינו דעס וכן נקט מינייהו וחד הכנויין לכל ה״ה אלא דוקא לאו ׳הימנוסא
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̂ל  עד חרס מסורח יצאח לא גלילה3 מארכת אע״א כלומר וכו׳ זרקה שאם עד שכחכ רגעו אנדימ׳ נר ר״י אסר מ:) (דף שנח נירה ארק . ונו׳ לו נזדמן ואם :נסמוך זכדלי
 לא אנלאם אירוני[ חתארךדוקא זרקה אם אי׳ מנוח ה״ר וכתב :ממארך זרקה שאם והיניעניד ונו׳ ש״מחלח וחן שני ננלי וא״לעול המרחץ לניח רני אחר נכנסתי אהח אעם
 דוקא נמחארך דשרי דהא נחג ועוד כנגדה לקרות אסור לחציה שתשנר אלא אירוכין תעשה המרחץ מניח חוץ להרהר מותר מקום ככל יוחנן ר׳ אמר חנה נר נר רנה אמר והא הכי
 רגלים מי :הוא עיקר לו שיש רע ריח הוא כעלמא דעארא אע״ג כן לא שאם רע ריח לה נשאין דנרים נלה״ק לאומרם מותר חול של דנרים אניי והאמר א״ל חול נלשון וכ״ת הכסא וניה

אסורלקרות היד מרעיכין היו אם כקרקע שגכלעו אארושי חול נלשון לאומרם אסור קודש של
ואם . ישן המרחץ ובנית הכסא בבית להזכירן אסור ר’

ץ לן, ה,״.,;! ,ח5ל ן , ן  או המרחץ בבית האסור דבר מן להפריש לו נזדמן ל
 בלשון ואפילו מפריש הכסא בבית מאיסורא אסמשי אלמא סכין אין לסוך מדימין

̂̂י י**צואת ו :קודש ובעניני קודש ’יי
 וחזירין כלבים ני] וצואת האדם
 וכל עורות בתוכן שיש בזמן
 אסור אלו כגון רע שריחה צואה

 וכן כנגדן. שמע קריאת לקרות
 מי אבל אדם. של רגלים מי כנגד

.כנגדן קורין בהמה של רגלים
 הגדול שיאכל בכדי דגן כזית לאכול יכול שאיגו גקטן

 ממי ולא מצואתו לא מרחיקין אין דגן ביצי כשלשה
כגגדה. לקרות אסור כחרש יבשה צואה גהיתה ז 5 רגליו

 תתפרך זרקה שאם עד מחרש יותר יבשה היתה ואם
 רגלים מי . כנגדה לקרות ומותר כעפר היא הרי

 כנגדן לקרות אסור היד מרטיבין היו אם בקרקע שנבלעו
 וממי מצואה אדם ירחיק יכמה ח •* מותר לאו ואם

אמורים דברים במה אמות. ארבע יקרא כך ואחר רגלים
בזמן

פ״נ סי׳ א״ח עור ג :6ס״ סי׳ נווי י״« משין סמ״ג a :ע״נו סי׳ י״ד מור א
: ע״מ סי׳ מוי ד

 של דכריס המרחץ, נכית תורה דנר שהיא
 עדיף דר"מ מעשה הרי עכ״ל. ד״ת, קדש

 ליה אמר ולא שני ככלי לימול אמר דרגי מדרכי
 אין כפי׳ א״ל ור״מ אחר כאופן לעשות שאסור

 או חסוך אל לו לומר אפשר היה וככר סכין
 ענין. ככל דשרי משמע אלא שתסוך רוצה איני
 הקדש ונעניני קודש כלשון ואפי׳ רנינו וז״ש

: ר״מ שעשה כמו הדין שיאמר כלומר
 שמחו מי פרק נרייהא .ונו׳ האדם צואת ו

 שנזמן שכתג שמה ודע כרכות(כ״ה.)
 כלכיס אצואת אלא קאי לא עורות נהן שיש

 צואת אכל כצואהס עורות לעכד שדרך וחזירים
 רנינו וכחכ רע. ריח לה יש ענין ככל האדם

 שאמרו ממה אלו. כגון רע שריחה צואה וכל
 חרנגולין של אדומה מצואה שמרחיקים כירושלמי

 כנגד וכן ומ״ש הדרך. מן הכא חמור ומגללי
 אכל וכתכ כגמרא. שם הוא פשוע אדם. רגלי מי
 שלא לפי מעמא כנגדן קורין. נהמה רגלי מי

 שכחכ פי על ואף מקום. נשום שאסרו מצעו
 התרנגולין צואת וכן וכו׳ הרג זה ז״ל הראנ״ד
 שצריך כירושלמי שכתוכ מ״ש .עכ״ל האדומה
 נראה הדרך מן הכא חמור רגלי ממי להרחיק

 איסור שום וא״נ המפרשים שכחנו מצאתי וכן חמור מגללי אלא רכינו ננסהת כן היה שלא
 צואה וכל רנינו שנחכ נמה נכלל החמור גללי ואיסור הוזכר לא נהמה של רגלים מי

 שאינו שכתנו רכינו נדנרי ז״ל והרא״ש יונה ה״ר דעת הכנתי ולא אלו. כגון רע שריחה
 נראה כעניי ואני עליו. תמהו כן ועל נצואתם ואוסר כלומר נהמה רגלי מי כנגד אלא מחיר

 הדנר והניח אלו כגון רע שריחן אותן דוקא אלא הנהמות כל צואת רכינו אסר דלא לי
 שאמרו שמה סוכר שהוא לפי וזה לא או הרע כריחם להצעער כ״א דרך אם הדעה לאומד

 אלא הני דוקא לאו הדרך מן הכא המור וצואת תרנגולים של אדומה מצואה כירושלמי
 רע דריחם משום חתולים נצואת אוסר ז״ל יונה ה״ר וגם רע •שריחה צואה כל ה״ה
 הגזול לולג ס״פ נרייחא וכו׳. יכול שאינו קטן : מקום נשום הוזכרה שלא אע״פ מאד

 ניצים שלש אכילת נכדי כזית לאכול יכול שאינו אע״פ שגדול שם ונחנאר מ״נ) (סונה
: משמע וממילא קטן אלא כתג לא ורנינו רגליו וממימי מצואתו מרחיקין

D כהרס הלכהא'יאה רנא אמר כה) שממו(כרכות מי פרק סוף וכו׳. ינשה צואה היתה 
 כר א״ר כחרס צואה ה״ד אמרינן מהא ולעיל שמטפיחין זמן כג רגלים ומי אסורה

 דלישנא פירש״י נפרכח. ואינה כ״זשגוללה לה ואמרי נפרכת ואינה שזורקה זמן כל חנה כר
 כלישנא פסק ורנינו קולא הוא כחרא דלישנא כהכ ז״ל יונה ה״ר אכל הומרא הוי נחרא
לשון דייק והכי קדוש מחניך מוהיה כלומר דאורייתא איסורא דהוי משוס למומרא קמא

 והקשו וכו׳ שני ככלי טול רני לי ואמר וכו׳ רני אמר נכנסתי
 והאמר א״ל חול כלשון תימא וכי וכו׳ להרהר מותר ככ״מ חנה נר כר רנה והאמר הכי
 ז״ל רנינו דכרי ונתנארו ע״כ. שאני מאיסורא אפרושי ותירצו וכו׳ קדש של דנרים אכיי
 מפשטה יצחק דר׳ מימרא מפיק לא שאני מאיסורא אפרושי כגמרא דכשתירצו סכור והוא

 :הקדש כלשון ואפי׳ מפריש כתג ולכך המימרא פשט נראה דהכי ליה קאמר הקדש דכלשון
 מתניחא הא כי הלכחא לית רכא אמר כ״ה.) שמתו(דף מי פרק .וכו׳ האדם צואת ו

. וכו׳ כנגד לא ק״ש אדם יקרא לא דחניא הא כי אלא שמעתתא הני ככל
 .ע*כ האדומה התרנגולים צואת וכן וכו׳ סומך להיות כהשגותדרכו כחג ז״ל והראנ״ד

 דידן בגמרא דאיתיה תרנגולים צואת למיתני דהו״ל ז״ל הראכ״ד השיגו לא למה וא״ת
 וכו׳ אדם צואת כנגד לא ק״ש אדם יקרא לא חסדא דרכ כוותיה תניא דלעיל בנרייתא

 כי הלכתא ליח רנא דאמר מההיא לה אדחיא הא חימא וכי תרנגולים צואת כנגד ולא
 אמר דלא זה כפרק לקמן האחרת כהשגה כתנ ז״ל הראכ״ד שהרי ליתא הא מחניתא הא

 אכל עורות נתינת דנעינן וחזירים כלכים אצואת אלא מתניתא הא כי הלכתא לית רנא
 דרכינו להיות דיכול כך כל השגה זו אין דמ״מ וי״ל קמייתא. מחניתא קיימא השאר בכל

ולכך קמייחא נרייתא לגמרי דחי הוא מתניחא הא כי הלכתא לית רנא דכשאמר מפרש

מיימוניות הגהות
 עורות בהן שאין אעס׳י וחזירים כלבים צואת כנגר דאסור מתני׳ כתא הלבתא לית רבא אמר [ד]
 שיש נפרש אם אפילו התוספות וכתבו ככעמור. בו׳ דחניא הא בי אלא תרנגולים צואת אסור ובן
 אם בי שם ואין כבתי' בשגדילין אבל סרחון שם שיש שלהן בלול דוקא תרנגולין צואת לאסור לנו

 תרנגולים ומצואת חזירים מצואת מרחיקין אמר ובירושלמי סרחון. שם אין בי לאסור אין מעט
 אומר זעירא בן יוסי רבי באדומין ובלבר אומר בון כר יוסי רבי בהמה ומצואת אמות ד׳

:ובו׳ אמות ד׳ ממנה להרחיק צריך שנסרחה נבלה

הראב״ד השגת
 כלניס אלז151 האדם צואס *)

 : ,כנגדן קורי; עד ׳1כ
ב ת  דרנו הינ זה ז״ל היאנ״ד נ

 הירושלמי על סומן להיוה
 מי אמר שס כי סמן לא וכאן

 הדרן מן שנא חמור של רגלים
 צואת וכן כנגדן לקרות אסור

:ענ״ל האדומה התרנגולים

 דאסיק נסמוך כתנתי כנר מותר. לאו ואס כנגדן
 שמטפיחין זמן כל רגלים מי הלכתא(שם) רנא

 היינו שמטפיחין זמן כל גאון נשם הרא״ש וכחנ
; עכ״ל דר״י כח״ק להטפיח מנח על טופח

 כתנאי לימא אמרינן דנגמרא הדנרים ביאור
ר׳ אסורים ננלעו לא מותרים ננלעו

 ומאי ננלעו מאי שמטפיחין זמן כל אומר יוסי
ר׳ וכו׳ מטפיחין דאין ננלעו אלימא נכלעו לא

 ניכר רישומן דאין ננלעו אלא ח״ק היינו יוסי
 למימר יוסי ר׳ ואחא ניכר דרישומן ננלעו לא
 ניכר רישומן הא דאסור הוא שמטפיחין זמן כל

 כינייהו איכא להטפיח ע״מ נטופח והכא שרי
 יוסי ורני להטפיח ע״מ נעי ח״ק ופירש״י
 לאוקומי לן דאית לגאון ליה ומשמע מחמיר
 חימא דאי משום וטעמא כח״ק דרנא מסקנא

 זמן כל דכ״ע לא דחי אמאי יוסי כר׳ דאתי
 מוקמינן הוה כי הא וכו׳ דאסור הוא שמטפיחין

כר׳ אתי הוה וכו׳ ניכר רישומן דאין ננלעו
 היכי כי דדחי טעמא היינו ודאי אלא יוסי

 דכל משמע רנינו מדנרי אכל כת״ק דליתי
 אסור להטפיח כדי נהם שאין אע״פ שטופחין

 דאמרינן והא דרנא דלישנא פשטא וכדמשמע
 בעי לא דח״ק ה״פ א״ב להטפיח ע״מ נטופח

 מותר מטפיחין דאין ננלעו וה״ק להטפיח ע״מ
 שיהא עד מותר שמטפיחין כ״ז אומר יוסי ר׳

 כת״ק רנא א״ש והשתא להטפיח ע״מ נהם
 כיון דר״י כלישנא דרבא דלישנא ואע״ג דר״י

 לא כתנאי לימא דקאמר דהא ועי״ל קאמר. להטפיח דע״מ לפרושי לן אית אח״ק קאי דר״י
 שרישומן כ״ז אמר ומר שמטפיחין כ״ז אמר דמר לעיל דאפליגו אאמוראי אלא קאי ארבא
 הוא להטפיוז ע״מ ונטופח אסור ומטפיחין שרי ניכר רישומן עלמא דכולי לא ודחי ניכר

 דהשתא ואע״ג כח״ק שמטפיחין כ״ז ומ״ד בעי יוסי ור׳ להטפיח ע״מ כעי לא דח״ק דפליגי
 אסור ניכר רישומן ומ״ד ככ״ע אתי מיהא שרי ניכר דרישומן דקאמר דהאי ככ״ע אתי לא נמי
 מסקנא דאיהו כתנאי לימא לאקשויי ליכא לרבא ומ״מ .כח״ק ואתי כתנאי לה מוקי כרחיה על

 לא דאתיכח״ק נימא נין יוסי כר׳ דאתי נימא ונין שמטפיחין זמן כל דהויא קאמר דהלכחא
 אלא רבא דאמר מטפיחין לפרש לנו אין תנאהילכך כההוא דהלכה לאשמועינן דאתא קשיא

 כפירושא יוסי כר׳ אתי ואי להטפיח ע"מ נו אין ואפי׳ היד שמרטיבין דהיינו כפשוטו
 רישומן הא דאסור הוא שמטפיהין שכ״ז למימר ר״י דאתא הגמרא דנעי למאי וא"נ דרש״י
 שפירש הפי׳ וכפי כת״ק אתי ואי הוא •דיהידאה אע״ג כווהיה דהלכתא אשמועינן שרי ניכר

ע :בהא כווחיה הלכחא לית עמו נמוקו יוסי דר׳ דאע״ג אשמועינן ד  ספרי שבקצת ו
 מסקנא היפך שהוא הוא וט״ס ניכר שרישומן כ״ז שמטפיחים כ״ז כמקום כחוב רבינו

: מנוח ה״ר וכ״כ דרבא
פי׳ אמות ארבע הצואה ומן מק ירחיק וכמה [כב;] שם משנה וכו׳ אדם ירחיק כמה ח

לאחריו אלא שנו לא הונא רב אמר רנא אמר [כו.] ונגמרא רגלים ממי מהן
אבל

משנה לחם
 אין הריח שפסק מקום גני שהשיגו לקמן אכל להכחישו ואין פשוט שהוא מהירושלמי השיגו עניד היכי

 רצה כאן אבל ז״ל יכינו כדברי האמת שאין דעתו לגלות אלא לו להקשות שם כונסו
 צואה כל נכלל דרכינו ונראה . כדפרישית מהירושלמי אלא קושיא הוי ולא י לו להקשות
 דכיון להזכיר הוצרך לא המור של רגלים מי וכן האדומה דחרנגולין להא כייל רע שריחה

הגזול לולב סרק סוף . וכו׳ יכול שאינו קטן : כנגדן יקרא דלא סשיטא רע ריח דיש
^: (דף מ״נ

ופירשו(שם) אסורה כחרס צואה כ״ה.) (דף שמתו מי פרק וכו׳. ינשה צואה היתה ז
 כל דאמרי ואיכא נסרכת ואינה שזורקה זמן כל וכו׳ כחרס צואה דמי והיכי

 גוללה שאס שאעפ״י ז״ל יונה ה״ר כפירוש לפרש רנינו ודעת נפרכת, ואינה שגוללה זמן
 באיסורא לחומרא פסק ולכך לקולא נתרא ולישנא נפרכת ואינה שזורקה אפשר נפרכת

 היד מרטינים היו אם היא ז״ל רבינו בדברי הנכונה הגירסא וכו'. רגלים מי :דאורייתא
 ז״ל מהררי״ק שפירש הפירוש וכפי (שם) שמחו מי בפרק הכין דאמר כרבא רבינו ופסק

:הצורך כל שם ביאר וכבר פ״ב סימן חיים באורח
בגמ׳ וכו׳. אמורים דברים במה :) כ״ה שמתו(דף מי פ׳ בסוף משנה .וכו׳ ירחיק כמה ח

עיניו: מלא מרחיק לפניו אבל לאחוריו אלא שנו לא וכו׳ רבא אמר כ״ו.) (דף שם
נד״א

עוז מגדל
׳ נלגיס ונואת אדס צואת ; מ) (דף שנת קדש. ונעניני עד כו׳ האפור דנר מן להפריש נזדמן ואם ו נ

ב :נה) (דף שמחו מי פרק כנגדן. קורין עד ח  החמגולין צואת וכן וכו׳ הרג זה ז״ל הראנ״ד ב
 צואה וכל שכתב נלשון כללה כנר תרנגולין של האדומה הצואה ענין ני אומר ואני .עכ״ל האדומה

 שאסור מודה הוא ושמא הננלי כמפרש אלא אינו נזה הירושלמי ולשון כו׳ אסור אלו כגון רע שריחה
 שלא עשה יפה הדרך מן כשנא חמור של רגלים נמי אמנם התוספות נעלי רנוחינו מקצת דעת, וכן

א נין נהמות לשאר חמור נין נהמה כל רגליס נמי חלק לא הננלי כי הירושלמי על סמך מן נ נמי חלק צא הננצי ני
 ננלאה דנל ועוד אחרון שהוא הננלי על וסמך הננלי על חולק הירושלמי ונמצא נניח ליושנ הדרן

:כה) (דף שמתו מי סרק הכל אמות. ארנע נתור עד כו׳ ינשה צואה היתד, : מנ) הגזול(דף לולנ פרק סוף .רגליו ממי עד כו' כזית לאכול יכול שאינו קטן ;כד״ן גריר ננל נני נסר
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 נמב ממח וה״ר .נלאמדו ק הרי דצדדין רבעו וסובר עיניו מלא מרחיק לאניו אבל
 מיירי הרב דמ״ש לומר ואאשר עקוס. לולב גבי נדאמרינן דמי דכלסניו משמע דלכאורה

 נלצדדין] (לאחריו) יסלקנה אאשר דלא דהינא [כב:] בגמ׳ דאמר לאחריו לסלקה יכול בשאינו
: עכ״ל דמי כלאחריו אאשר דלא והינא דמי נלאניו דאאשד היכא א״נ אמוח ארבע

ונו׳. עמק כשהיה אמורים דברים בפה ט
 מקום שם היה אם שם ברייתא

 יושב עשרה נמ̂ו או מאחים עשרה שגבוה
 כשאין מילי דמי רבעו וסובר . וקורא בצדו
 רואה דאאי׳ הרא״ש וכמב רע. ריח לי מגיע
 ומ״ש אותה. ברואה אוסר והרשב״א מופר אומה
 יונה ה״ר רע ריח לו יגיע שלא והוא רבעו

מועלת דהאסקה היני דני שי״א כתבו והרא״ש

 פלו כנגד היו אם אבל מצדיו או מלאחוריו שהם בזמן
: יקרא כך ואחר אותן יראה שלא עד מהן מרחיק

 במקום בבית m עמהן כשהיה אמורים דברים במה ט
 טפחים עשרה מהן גבוה מקום שם היה אם אבל שוה

 וקורא המקום בצד יושב טפחים עשרה מהם נמוך או
 וכן . רע ריח לו יגיע שלא והוא .ביניהם נפסק שהרי סתם והמיר לריח מועלת ה׳ע לציאהעצמה

פי על אה רגלים מימי על או הצואה על כלי כפה אם כש«מ&לל ליזהר ולא״זצדך רביני כדעת דבריו
ת עמו שד,ן ץ אלו היי בני קניר ^ יםו״■ נ ק־ ־ בנגדן ל

. מינוס «א [פ«ס  על אף זכוכית של w סחיעה הצואה וכין כינו ״היה י «.«. ה6!י »
לקרות מותר הזכוכית מאחרי אותה רואה שהוא פי מליאמילמא]:

אחת ש פעם של רגלים מי לתוך מים רביעית נתן .בצדה ' ״’”® ״י j”® ?י: '

״י י י’®’ «“לז « י ״ י השנת 'י ב י נ ו ז י י
עומד בגומא צואה *היתה תליא בכסוי דצימה כנגדה ק״ש לקמת אסיר

 והוא . וקורא הגומא על בסנדלו קדיש ממניו שהרי כלומר מכסיא יהא מילתא
״ ו״ז זזיזסי• א״י דני עמת בן יראה לא ערוה ביה קרען ״ . . י , א , א , : בה נוגע סנדלו 1[״ יהיה שלא - ,ע5,,

ביותר מעוטה צואה כנגדו *היתה מי שהוא כל מים לתוכן יטיל כמה מ״ר שם
 עבה רוק עליה רוקק טיפה כמו
 נטישת היתה .וקורא שתתכסה עד

 מטונפות ידיו * או בשרו על צואה
 ריח להן היה ולא הכסא מבית

 יבשותן או קוטנן מפני כלל רע
m ריח להן שאין לפי לקרות מותר 

 אף במקומה היתה אם אבל .רע
 עומד כשהוא נראית שאינה ע״פ

 יושב כשהוא ונראית הואיל
 יפה יפה שיקנח עד לקרות אסור

מפני ■
:וע״ש ע״ז ע״ו סי׳ א״רו טור א

 צ״ע מנוח ה״ר וכתב :ליה סבירא דהני משמע עליו נחלק ולא רבינו דברי תירש שהרא״ש
 שיערו דהכמים נראה ולי . עכ״ל שוים האעמים כל אין שהרי אחת אעם של הרב מ״ש

: סגי לא לקטנה אתילו מרביעית ואחות לגדולה אפילו סגי דברביעית
עליה סנדלו מניח בנומא צואה רבא אמר שם . ונו׳ בגומא צואה היחה יא

 דבוקה צואה דרבעא בריה מר בעי ק״ש וקורא
 ז״ל והרא״ש הרי״ף וכתב תיקו מאי בסנדלו

 רבא דקאמר דאמאי רבינו ומארש ולחומרא.
 צואה והיתה הגומא על סנדלו הניח מהדר קא

: ז״ל הרא״ש אירש וכן מהו בסנדלו נוגעת
 צואה רבא מדנקט דדייק כתב מנוח וה״ר

 מגע סנדלו באין דדוקא אלמא בגומא
: לי למה דנקט גומא כן לא שאם דשרי הוא בה

 דומה וכו׳ בגומא צואה היתה הראב״ד וכתב
 בחיקו ועלתה וכו׳ מארש שהוא

 ודברי מוכרחים דבריו ואין . עכ״ל ולחומרא
 אמר שם וכו׳. כנגדו היתה נכוחים: רבינו
 רבא אמר ברוק מבטלה שהוא כל צואה אביי

 דוקא בירושלמי הראב״ד כתב עבה: וברוק
 שעה לאחר אבל בעביו עומד שהרוק לאלתר
 ואני עכ״ל. מתגלית הצואה נימוק שהרוק
 שאינו הרוק נימוק שאם הוא פשוט שדבר אומר
 מה לכתוב הוצרך לא ולכן דאסור עבה רוק

עומד שהרוק לאלתר דדוקא בירושלמי שאמר

 יוסף רב ליה אמר
זכחי כרבי דמיא רביעית לי

 רביעית אומר זכאי
אייתי לשמעיה

 והרשב״א והרא״ש הרי״ף ואסקו . הלכה וכן
 קמא אמרינן לא רגלים למי מים קדמו שאפילו

 לעולם אלא סגי מרביעית ובאמות במיל קמא
 בגמרא הכי דאמר יוסף וכרב רביעית בעינן

 הרא״ש וכתב חילק. ולא שכתב רבינו דעת וכן
 של רגלים למי רביעית כתב משה רבינו ז״ל
 השיעור לאי להוסיף צריך יותר ואם אחת אעם

 דמסתבר וטעמא רבינו לשון דייק והכי עכ״ל.
 דעשר רגלים דלמי נימא מי דאטו הוא

 של רגלים למי אלא ברביעית ליסגי פעמים
 דין לבעל מקום שיש ואע״א אמרו אחת אעם

 שכיון אלמא שהוא בכל סגי לח״ק דהא לחלוק
 רגלים מי תורת מהם בטל מים בהם שנתערב

 משום היינו רביעית בעי זכאי דרבי ונהי
כיון מקום מכל זכאי רבי דברי באירוש הרשפ״א נתב וכן שיעור חשיב לא מהכי דבבציר

 עד ׳1כ בגומא צואה היתה *)
ג : בה נוגע ח  הראנ״ד ב

 דוקא מפרש שהוא דומה ז״ל
 ואינו נוגעת שבגומא בסנדלו
 דבוקה בין הפרש יש ני מחוור

 אפילו שנגומא ומשמע לנוגעת
 על דיס אס אבל מוסר נוגעת

 היתה בסנדלו ועלתה הצואה גוף
 ולחומרא בתיקו ועלתה הבעיא

: עכ״ל

,השגתהראב״ד
 עבה יוק עד נו׳ כנגדו היתה *)

: וקורא שתתכסה עד
ב ת  דוקא בירושלמי ו״ל הראב״ד כ

 בעביו עומד שהרוק לאלתר
 נימוק שהרוק שעה לאחי אבל

: עכ״ל מתגלית הצואה

 נטישת נ״א . וכו׳ צואה מיאת היתה בעביו:
 על צואה איתמר שם והדין עיקר וזו צואה
 היא כך הכסא מבית מטונפות ידיו או בשרו

 נקרות מוהר אמר הונא' רב ז״ל הרי״ף גירסת
ואפי׳ ק״ש לקרות אסור אמר הסדא רב ק״ש

 ולכן ממנה יוצא רע ריח שאין יבשה שתהיה
 ממשות בה שאין כלומר צואה נטישת רבינו כתב
 ידיו או בבשרו שנתפשט בעלמא לכלוך אלא

 אוהו נדון ויבשותו קטנותו ומחוך מטונפות
 כרב הרי״ף ופסק . כלל צואה שם אין כאילו
 מדמקשינן ועוד חסדא דרב רביה דהוה הונא

 אלמא ל׳.] [דף הממונה להם אמר בפ׳ מיניה
 גורסים ז״ל יונה וה״ר והרא״ש היא הלכתא
:קורא אינו לכ״ע בנה״ג דאילו אמרת גירסא
 טינוף במקום מונחות שהם כתב מנוח וה״ר

 אי בעי נטילה מטונפות ידיו היו דאילו
 שם שהכניסם הכסא מבית מטונפות ידיו נמי

 הכסא ביס של והשלו מזוהמחו לכלוך וקבלו
 רע ריח להם היה שאילו רע ריח להם יאין

וכו׳. במקומה אבל.אההיתה וטשטוש: לכלוך לשון הוא■ נטישת עוד וכתב הוא. עיקר לו יש
יומא

משנה
מי. וכו׳.,בסרק צואה נטישת הייתה : שתתכסה עד בלשונו כתב שכן לזה יודה ודאי
 מותר אמר הונא רב וכו' הכסא בבית מונחת ידו או בשרו על צואה איתמר שם שמתו

 ידיו או והו׳ מונחת ידו או במקום גורס ז״ל ורבינו אסור אמר חסדא ורב ק״ש לקרות
 כתלמיד הלכה ואין חסדא רב של רבו דהוא הונא הרב ופסק הכסא בבית מטונפות

ל.) דף (יומא הממונה להם אמר בפרק .וכו׳ במקומה היתה אם אבל : הרב במקום
 נהנה לא נראית דלא אי פשיטא דנראית אי דמי היהי ק״ש לקרות אסור במקומה צואה

 שנא ומאי נראית ואינה עומד ונראית דיושב [אלא] צריכה לא השרת למלאכי התורה
 עד זוהמא נפיש לא במקומה שלא זוהמא נפיש במקומה וכו׳ דאיהמר בשרו על מצואה

לה שאין מפני מותרת בשרו על דצואה אמר דהוא ז״ל רבינו על קשה ולכאורה .כאן , , .
שהיא מפני אמרו אלא ק חילקו דלא נראה ובגמרא רע ריח לה יש וההיא רע ריח דפסק לבסוף תחלה בין ז״ל רבינו חילק לא ולזה מודו עלמא כולי לבסוף אבל רביעית
מקום באותו לה יש במקומה היא הצואה דזו מאחר הכי מפרש דרבינו ונראה . במקומה ר׳ שטעם שסובר מפגי כן כסב אחת פעם של ז״ל רגינו ומ״ש . לשמעיה יוסף רב כדאמר

היא -לחה שהצואה שאמר וזהו בשרו על בצואה כן שאין מה רע ריח לה ויש קצת לחוס אחת: פעם של רגלים למי לבטל יש ברביעית ולכך הביטול מפני הוא זכאי
נראית שהקשה דהמקשה להקשות ויש . רע ריח לה ויש לחה היא מקום באותו כלומר .וכו׳ יהיה שלא והוא :וכו׳ סנדלו מניח בגומא צואה שם .כו׳ בגומא צואה היתה 'א

הך בין ליה דשאני אלמא דמותר פשיכיא פריך דמעיקרא אדידיה דידיה פליג פשיטא שדבוקה מפרש בהשגות ז״ל והראב״ד ע״כ. תיקו מאי בסנדלו דבוקה צואה שם
דמוסר אמרינן בשרו על בצואה הא פשיטא קאמר איך דאל״כ בשרו על דצואה לההיא מותר סנדלו על נוגעת אפילו בגומא היתה אבל בסנדלו ועלתה הצואה גוף על ר״לשדרס

דמעיקרא סירז יונה רבינו והרב .בשרו על מצואה שנא מאי הכי בתר פריך היכי וא״כ .וכו׳ מעוטה צואה כנגדו היתה :ז״ל רבינו כדעת להחמיר והעיקר דבוקה לשון ודייק
ידיו אצילי בין שהיא מיירי דהחס מפני דצואה לההיא הך בץ ליה שאני דהוה ודאי דוקא בהשגות וכתב כאן. עד עבה וברוק רבא אמר ברוק מבטל שהוא כל צואה שם

כשהוא נראית דהכא דהך דקאמר השתא אבל שרי ולכך מלבושים בלא מאליה נכסיה והיא ורבינו נגלית. והצואה נימוק הרוק שעה לאחר אבל בעוביו עומד שהרוק לאלתר [כשקורא]
יושב

לחם
 פשק סגי אמות ארבע בהרחקת בבית דכשהם מ״ש וכו׳ בביס עמהן כשהיה א בד״ ט

:סגי אמות בד׳ המסה לאחר בין המטה בין.לפני מחלקים שאינם כרבנן
 דרב כווחיה דתניא ברייתא שם וכו׳. נמוך או וכו׳ מהן גבוה מקום שם היה אם אבל

 הוציא זה וכו׳. כלי כפה אם וכן :וכו׳ עשרה גבוה מקום היה דאם מסדא
 סגי דבהא דפליג מאן וליכא המסה יניחם,תחת או כ״ה:) (דף שם שאמרו ממה רבינו
סימן יוסף בית הרב ביאר כבר וכו׳ פשה חמשה דארבעה הבעיא הביא שלא ומה

: הנכון הטעם פ״ז
 : כנגדה ק״ש לקרות מותר בעששית צואה כ״ה:) (דף שם . הצואה ובין בינו היה י

זכא' רבי קאמר לכתחלה דאפילו דאמר יוסף כרב ופסק שם .וכו׳ רביעית גחן

עוז מגדל
ב .שמחו מי פיק בה. נוגע עד נו׳ נגומא צואה ד.יתה ת «׳ מפרש שהוא דומה ו״ל היאנ״ד כ  ו

 לו היה מהו נסנדלו דמקה הבעיא לשון כן אם אומר ואני .ע״כ ולחומרא בחיקו ועלחה
 בו ודבוקה בסנדלו שנוגעח משמע דבוקה אלא עולה או דבקה או מהו בסנדלו להדבק יכולה לומר

 וכה חדבקון ובו בו ולדבקה בידן ידבק לא בה דבקה ורוח כמו הגומא על סבדו מפני קדאה בשמח
̂לידבק המשמעוח שאין בזה כיוצא והרבה נערומי עם חדבקין  לכן עמו זה יעלה זה שבעלוח ממש ^

תח : וכד״ן ויציב נכון ימז׳׳ל פירוש נמצא  שממו מי פיק וקורא. שתחכסה עד עבה רוק עד כנגח חי
ב .כ״ה) (דף ת  נימוק שהרוק פעה לאחר אבל בעביו עומד שהרוק לאלחי דוקא ביחשלמי ז״ל היאב״ד כ

מ סמן ועליו אצלי הוא פיחש הירושלמי זה גם אומר ואני .עכ״ל מסגלה הצואה '  כלשונו שדקדק ז״ל י
תח : מילחא חליא בכסויא דאלמא שחגוכסה עד מי פיק רע. ריח עד, כו׳ נשיו על צואה סיפח חי

» אמי ופרק שמחו ל :הכלל דזה מסניסין גמרא ל׳) (דף הממונה לי ב :הכלל דזה מחנימין גמרא ל׳) (דף הממייי להם אמר ס׳ . מסזנפוס עד במהומה היחה אם א

מייימונייות הגהות
 כרב ולא דטי אמות כד׳ בית כוליה דאטר כרעוכ׳א הלכה אין דאמר כרבא לן קיימא [ה]

 מותר בעששית צואה כו׳ אסור בעששית ערוה רבא אמר [ו] : ע׳ב כרשב׳א הלכתא דאמר
 בשרו יהא שלא ובלבד ירושלמי [ח] : ע׳כ בכלי בין בקרקע בין לן קיימא והכי [ז] ; ע׳כ
 ידוו פירש ו׳ל ורש׳י הכסא בבית ידיו שהיו או ל׳) דף (יומא הגמרא [לשון * ;כהן נוגע

 הונא ברב [ט] : ;] ע׳ו סי׳ הטור פי׳ וכן הור דרך ידו הבנים וזה מפסקתן מחיצה בבה׳ב
 מקשינן דקא ועוד חסדא דרב רביה דהוה חדא אלפס ר׳י פסק כן אסור דאמר הסדא ברב ודלא
 שמע קריאת לקרות אסור במקומה צואה פפא רב דאמר אהא הטמונה להם אמר בפרק מיניה

: חסדא כרב פסק ור׳ח הכי דהלבה ש'מ מיניה ומרטקשינן
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 1ש מרף ליה דייניגן ממיד היו ללכלך דדלנו שניץ להי מנהרא דסליק פלגכ דאף שם בשרו על מצואה שסומ״ש ואמרו פהא. דרב מימרא הממונה להם אמר פ׳ ל׳.) (דף יומא

 : לפנוגי לן תיהי דמהי משמע וממילא חילוק שוס בלא ^יר פי סתם נחב ורבינו .רעי . זוהמא נפיש לא במקומה שלא זוהמא נפיש במקומה ק״ש לקרוא מוהר הונא רב דאמר
 ע״פ ידו מניח אמר משמיהעדר״י הונא דרב פלוגחא [כ״ד:] שם וכו׳. קורא היה T : רע ריח לה יש ועכ״פ לחה שהיא מפני במקומה זוהמא דנפיש דמעמא רבינו ומפרש
מ ונווחיה הונא דרב כוומיה וחניא פוסק אמר חסדא רב ק״ש וקורא וכחב ז״ל. אחרים ומפרשים האיי רבינו ז״לשהם יונה ה״ר כחב .וכו׳ הורו גאונים וכמה חסדא ד

 עולה אינו הדין שכפי שאע״פ רבינו
 לעשות ראוי כך’ מ"מ ז״ל הגאונים הוראח
ממונפות: וידיו ק״ש לקרות הוא מגונה דדבר

ב .  [ברכות .וכו׳ עיקר לו שיש רע ריח י
 חסדא ורב הונא דרב פלוגתא כ״ה.]

 כתב והראב״ד . הוא דרביה הונא כרב ופסק
 כן אינו א״א וקורא. הריח שפסק מקום עד
 עכ״ל. בעיקר גאון האי רב כתב והכי וכו׳

 דרב כוותיה דתניא דאע״ג סובר ורבינו
 הני ככל הלכתא לית רבא אמר הא חסדא

 בההיא דאיתני ממאי קצת ודחי שמעחחא
 מהני לא במקצת היא דמשבשתא וכיון ברייתא
 דאין כללא למדחי חסדא לרב דידה סיועא
 של מנוח ה״ר כתב וכן הרב במקום כתלמיד הלכה
 פוסק דרבינו כתב ז״ל מ״ע בעל והרב

 חסדא בדרב שגורס אלא דברייתא כסייעתא
 לו שיש רע הריח ופי׳ הריח שיכלה מקום עד

וסובר ומסרחח שם מונחת שהצואה היינו עיקר

הראב״ד השגת
.מ׳1 עיקר לו שיש רע ר« •)

 שפסק מקום מיחיק«ד עד
 היאכ״י כחג : וקורא הריח

 ארגע מרחיק אלא כן אינו ו״ל
 וקורא הדח שפסק ממקום אמות
 חסדא דרג כווסיה תניא דהא
 לית רנא דאמר והא הכי דס״ל

 אהא לאו מתניתא הא כי הלכשא
 וחזירים כלרס אצואח אלא אמרה
 כתג והכי עורות נתינת דגעיא

: עכ״ל כעיקר ז״ל גאון האי רב

 גאונים וכמה .רע ריח לה ויש היא לחה שהצואה מפני
 ראוי וכך מטונפות ידיו היו אם לו-לקרות שאסור הורו

ב’• לעשות  עיקר לו שיש רע *ריח י
 פסק אם ני] וקורא אמות ד׳ מרחיק

 מרחיק הריח פסק לא ואם הריח
 לו ייושאין הריח. שפסק מקום עד

 רוח ממנו שיצא מי כגון עיקר
 שתכלה מקום עד מרחיק מלמטה

 ועכיט רעי של בגרף .וקורא הריח
 לקרות אסור רגלים מימי

 כהן שאין ואע׳׳פ כנגדן שמע קריאת
 מפני רע ריח להם ואין כלום
ג י* הכסא כבית שהם  שטה שהיתה כגון עוברת גצואה י

̂נו ̂עיקר רב ̂לשישל כצואה חזיר 1נל ופי כנגדה. לקרות אסור המים פני p[ על מרחיק שאמי הוא דמקא
ארבע ממנו שיעברו עד כנגדו לקרות ואסור דמי עוברת ...........................

 יניח לא הטנופת , למקום והגיע קורא יהיה יד ז אמות
 מאותו שיעבור עד יפסיק אלא ויקרא פיונ«] על ידו

 עד יפסיק מלמטה רוח ממנו שיצתה הקורא ״וכן מקום.
 יצתה תורה. כדברי וכן לקריאתו. וחוזר באשה שתכלה

 פוסק אינו שמע לקריאת שמפסיק אע״פ מחבירו רוח
ו :תורה לדברי  ונסתפק בבית שמע קריאת קורא יהיה ט

 הרי שם אין או רגלים מימי או צואה שם ש יש אם לו
 יש אם לו וגסתפק באשפה קורא היה .לקרות מותר זה

 שחזקת שיבדוק עד יקרא לא שם אין או צואה שם
 אפילו רגלים מי יספק אבל הטנופת. מקום שהיא האשפה
ז י* לקרות מותר באשפה  כנגד לקרות שאסור ״כשם ט

 כנגד לקרות אסור כך שירחיק עד רגלים ומי צואה
 יקרא לא קטן או כותי אפילו פניו שיחזיר עד הערוה

 הואיל מפסקת זכוכית של מחיצה אפילו עדותן כנגד
 וכל .פניו שיחזיר עד לקרות אסור אותה רואה והוא

]0[ מגולה היה ואם אשתו ואפילו קורא כשהוא האשה בגוף יסתכל לא לפיכך ערוה האשה גוף
כנגדה

במור ע״ש ח :ע״ה סי׳ נתר ז שם: סמ״ג ע״ו שי׳ נתל ו : ע״ש סי׳ שזי ח :פ״ס סי׳ שזי ד :סמ״ג.שם ס״ז סי׳ שזי ג :שם נשזי זעיין שם סמ״ג פ״ז סי׳ שזי כ :ע״ט סי׳ שזי א

 עד מרחיק עיקר לו לשאין אשל אמות ארבע
 מיירי מגוח ה״ר ונתב .הריח שיכלה מקום

 היא שאם לצדדין או לאחריו שהיא שמכוסה
 שירחיק עד אמות ד׳ בהרחקת סגי לא לסניו
 שם ברייתא .וכו׳ רעי של גרף :עיניו כמלא
 :מומר זכוכית דבשל דמסמברא ז״ל הרא״ש וכתב

 דאביי, סלוגתא שם . וכו׳ עוברת צואה יג
 מדקדוק ונראה כרבא ואסק ורבא

 כיון לעניו עוברין שהן שאע״ע רבינו דברי
 דמו ולא שרי אמות ארבע ממנו שהרחיקו

 להרחיק שצריך אחד במקום העומדת לצואה
 שעוברין כיון דהני עיניו כמלא מלעניו ממנה

 וכ״כ סגי אמות ארבע בהרחקת להם והולכין
 א״ח. למור בביאורו אבוהב מהר״י הגדול רבינו
 לכך בגמרא לזה גלוי מצאתי שלא לי קשה אבל
 ממנו ששיעברו סגי ומ״ה מיירי דשלאחריו נ״ל

 מלא להרחיק צריך מלעניו אבל אמות ארשע
 מיירי דבלאחריו לערש רבינו חשש ולא עיניו

 : ההרחקה שיעור בדיני שכתב מה על שסמך
ואמרו עעא דרב מימרא שם .וכו׳ מזיר ופי

 סובא דאמוראי משוס חסדא כרב רבינו ועסק
 אינו עד וכו׳ הקורא וכן כווחיה: קיימי
 ששת מרב מיניה בעו [כ״ה.] שם לד״ת. עוסק
 דאית מנוח ה״ר וכתב .רבינו כמ״ש ועשיס
 שיעסוק עד כלומר הרוח שיכלה עד דגרסי

 שהיא עיקר סערנו גירסח אבל העיסוש. קול
: הרע רימה כלומר באשה שתכלה

 לקרוס רוצה היה כלומר . קורא ז1הי טו
ובגמ׳ שם יהודה דרב מימרא והדין

 רבינו ועסק יהודה בדרב לישני מרי איכא
 . ז״ל והרא״ש הרי״ף עסקו וק בחרא כלישנא

 רש ריחה שאין באשעה ודוקא מנוח ה״ר וכתב
 . אשעה משוס ליה תיעוק הכי סימא לא דאי

 מי דסעק מעמא דהיינו [שם] בגמרא ואמרינן
 המנונא כדרש מותרים באשעה אעי׳ רגלים
 רגלים במי חורה אסרה לא המנונא רב דאמר
 הקלוח כנגד כלומר בלבד העמוד כנגד אלא

 תהיה ויד כתיב רמי יהונתן דר׳ יהונתן וכדר׳
 ויחד וכתיב כסוי הצריך ולא כלומר וגו׳ לך

 בגדולים כאן כיצד הא וכסית וגו' לך תהיה
 אלא חורה אסרה לא אלמא בקטנים כאן

 גזרו ורבנן שרי לארעא נעול הא עמוד .כנגד
:גזרו לא בסעיקן בודאן גזרו וכי בהו

 רב אמר שם .וכו׳ לקרות שאסור כשם טז
 לקרות אסור ערום כותי יהודה

 נמי ישראל אעילו כותי אריא מאי כנגדו ק״ש
 וכתיב הואיל דחימא מהו ליה איצמריכא כותי
 כחמור אימא בשרם חמורים בשר אשר בהו

 ערוה איקרו נמי דאינהו קמ׳׳ל הוא בעלמא
 רבינו משם ולמד ראו. לא אביהם וערות דכתיב
 שאין וכיון מכותי גרע דלא היא דערוה לקטן

 בעלמא ענים שחזרת ראייה מעני אלא הטעם
 וכו׳ זכוכית של מחיצה אעי׳ ומ״ש .ליה סגי
 עד רבינו וממ״ש .זה בערק נתבאר כבר

 סגי ענים דבחזרת בהדיא נראה עניו שיחזיר
 רחמנא תלה לא דהא לו סמוכה שהיא אע״ע
 .וכו׳ האשה גוף וכל : בראייה אלא ערוה

 ואוקמוה ערוה באשה טעח יצחק א״ר שם
באשתו

'מרא לא מגופה טפח

לחם
 חילק דלא ז״ל רבינו מצואה.אבל שנא מאי א*כ עומד כשהוא נראית אינה אבל יושב
 לומר ונראה .קשה מוהר גווני דבכל אמר שמקום או ידיו אצילי בין הצואה שתהיה בין

 במקומה דצואה אדעתיה משוסדאסיק בשרו על לצואה דהכא ליהבץהך שאני דודאי
 כשעומד ולא כשיושב נראית דהכא דהך דקאמר השתא אבל אסורה ולכך זוהמא נסיש
 ולא אסורה מסכסיח שהיחה דאע״ס לומר במקומה דלואה סעמא הך סגי דלא ליה קשה
 ההא שאני מומרת בשרו על דצואה אעס״י אסורה דנגליח לומר אלא טעמא הך סגיא
 ומיח .סעמא מהאי לאסור סברא אין אסורה מסכסית דהיא דאסילו אבל במקומה שהיא

אסורה: מתכסיס שהיא דאע״ס אהנילןלהכי טעמא הממרץדהך
 ואע״ג הרב במקום כתלמיד הלכה דאין הונא כרב עסק .וכו׳ עיקר לו שיש רע דיח יב

 רבא דאמר דכיון ז״ל רבינו סובר כ׳ה.] [ברכות חסדא דרב מומיה דסניא
 מקום היה דאם שההיא אבל כלל ממנה ראיה להביא אין מתני׳ כהך הלכסא דלית
בהשגות ז״ל והראב״ד בזה עליה חולק מצינו דלא משום ברייתא כההיא עסק וכו׳ גבוה

:רבינו על מולק
 שם .דמי עוברת כצואה מזיר ופי :דאסורה אביי לגבי כרבא עסק עוברת. צואה יג

דמדרך לפרש הוצרך לא ורבינו דסליק״מנהרא. אע״ג צריכא לא עשיטא והקשו

מיימוניות הגהות
 ודאא נוותירו דתניא ווריח שפסע ממקום אמות ד' מרחיקץ דאטר חסדא נרג אן קיימא [י]

 פרבא [נ] : צ׳ע העמוד ^שון הגאון פסק כן וכגון יותר ואא אמות ד׳ מרחיקץ יאמר הוצא כרב
 אמוראי כמה דקיימא הפרא כו־כ [מ] :מגהרא ואתי דסאיק זוריכא אא [ל] :אכיי אגבי

̂זז הוצא כרב ודאא כוותיה א תורת אסרה אא [נ] :ע  גזור וכי עד וכו׳ כאבר עמור כנגד ^
 אחרת באשה אבא אשתו מיאי הצי בה׳ג ופי׳ [ס] : ע׳כ פר׳י וכן גזור אא בספקן בוראן רבצן

 כנגדן ק׳פז אקרות אסור הצי כא באשת וקוא ושער באשה שוק וכן מטפח קטן דבר אפילו
 שאץ דוקא אאת וכא איכא מיחא הרמר אעיגיס נראה דאין אע׳ג וקוא רביצוחצצאא פי׳ זכו׳

:בו הרגיא בקוא וכן הרהור דאיכא חיישיצן אא שער בגאוי הרגיאח בתואה אבא אהגאוח דגיאות

משנה
: מנהרא דסליק אעיג שיהיה אופן בכל יובן הסתם

T ופסק חסדא ורב הונא רב מחלוקת ע׳ב) כ״ד (דף שם .וכו׳ והגיע קורא היה 
 אמוראי דכולהו הכא שאני הרב במקום כתלמיד הלכה דאין אע״ג חסדא כרב

 אמר אסי ורב מיאשהוכו׳ רב אמר מאי פסק לא שם דאמרו מסדא כרב קיימי בתראי
 מיניה בעו שם .וכו׳ הקורא ובן :חסדא כרב והיינו כו׳ אמר אהבה בר אדא ורב וכו׳
 והני גנו דהני רב דבי ציפי הני חזו אתו להו אמר מהו עיקר לו שאין רע ריח ששת מרב
אבל דחבריה אלא אמרן לא נמי תורה ודברי לא בק׳׳ש אבל בד״ס מילי והני גרסי

I לא: דידיה
 אס(|ה דלא ומעמא כו׳ צואה סעק יהודה א״ר דאמרי איכא שם .וכו׳ קורא היה טו

 הוא ורבנן שרי לארעא נפול וכי בלבד עמוד כנגד אלא רגלים במי מורה
ן : בודאן אלא רבנן גזרו ולא בהו דגזור

 כוחי שם עוד .וכו׳ אסור בעששית ערוה שם .יוכו׳ הערוה כנגד לקרוס אמר כך מז
 [ישראל נמי ישראל אפילו כוחי איריא מאי כנגדו ק״ש לקרוס אסור ערום

 כ״ד.) שם(דף .וכו׳ ערוה האשה גוף וכל :ליה איצמריכא כותי דאסור] ליה פשימא
שכל לך לומר וכו׳ ששת רב אמר והא בה לאססכולי אילימא למאי ערוה באשה טפח

המסתכל
עוז מגדל

ע ריח :כ׳׳ס) שמסז(דף מי פיק זקזרא. סריוו שפסק מקזס עד מרחיק עד זנז׳ עיקר לז שיש י
« זהכי זכז׳ גן אינז ז״ל היאנ״ד כתב  גס ני אזמר ואני .עכ״ל נעייד ז״ל גאון האי מינז כ

 P היזזס׳ נעלי זינזתינז יש׳׳י זגם ז״ל הגאזן משזנח ממנז יחזקה ולא מפרשה הזא כן ז״ל הר״מ
ג הדח שיכלה מקום עד זגזרם עמז אחיס יזח ז״ל ר״מ אנל פירשוה  זק סזתיה דשניא מסדא מי
־ ידע ז״ל זר״מ הסופי וספה דעתי לפי חסדא נדרג ליה דאיחלף הזנא נדרג ספרדס גרסא מצאתי ^  ה
ק לקחת. מותר עד עיקר לה מזאין :הנכון על והסכים הישר  אפי׳ עד זנו׳ שאסור בשם :שמתו מי מ
:כ״ה) (דף שמ« מי פ׳ הפרק. סוף עד זכז׳ מותז ואפי׳ :ק״ז) השואל(דף זפ׳ שמתו פ׳<מי זכו׳. מתי
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 ולישנא שבה מנוסה ממקום דוקא היינו מגואה מאח מגולה ומ״שואסהיה ולק״ש. באשחו
 ק״ש לענין שלא יבינו וסובר ערוה באשה ושער קול בסמוך שם ואמרו הכי. דייק דמגולה

: C* הזכירם לא ולכן בשערה ולהסחנל בקולה ליהנוח שאסור לענין אלא נאמר
 ימבסה כ״ב:)שכמבחי.בא״ב (שם מהמשנה ומתבאר אשומ זה ונו׳. אסור שהוא וכשם יז

, : בסמוך וממ״ש וימרא עכורים במים
דרב מימרא (נ״ד.) שם י׳ וכו חגורה היתה

 מתניו על ואי׳ כותיה. ותניא הונא
 הוא ולמעלה שממתניו אע״א ולמטה ממתניו
 . הוא ומוכרח אירש׳׳י וכן ק״ש קורא מרום
 (נ״ה.) שם ונו׳ עקבו יהא שלא ובלבד ומ״ש

 הערוה את רואה עקבו בגמרא.והלנתא מסקנא
 והרא״ש יונה ה״ר ונתבו .אסור נוגע מותר

 שאסורים בערוה נוגעים איברים לכל דה״ה ז״ל
 את רואה דקאמר משום עקבו דנקמ והא

 : מותר ורואה כנגדו שהוא אע״א הערוה
 ישן היה (נ״ד:) שם ברייתא .וכו׳ ישן היה

 מאני ראשו להוציא יכול ואינו בטליתו
 ק״ש וקורא צוארו על בטליתו חוצן הצנה
 הערוה את רואה לבו הרי ות״ק לבו על וי״א

 ואסקו . מותר הערוה את רואה לבו קסבר
 כי״א ז״ל ור״ת והרא״ש והרי״ף ור״ח רבינו

 את רואה לבו והרי דתלמודא סתמא מדאריך
 דאביי התםבגמ׳(כ״ה:) ועודדמשמע הערוה

̂ הכי: נהו סבירא אינון דבתראי ורבא
 מתחת ומוצן עד ונו' ישנים שהיו שגים יח

 רב בעא (כ״ד.) שם .וקורא לבו
 שהיו שנים יהודה מרב נחמיה דרב בריין יוסף

 לכאן אניו זה שיחזיר מהו אחת בטלית ישנים
 ק״ש ויקרא לכאן אניו זה ויחזיר ק״ש ויקרא

 מתקיף עמו אשמו ואפילו שמואל אמר הכי א״ל
 אשמו אדרבא אחר מיבעיא ולא יוסף רב לה

 ישנים שהיו שנים מיתיבי כגופו לאו אחר כגואו
 וזה ק״ש וקורא אניו מחזיר זה אחת בטלית
 ישן היה אידך ותניא ק״ש וקורא אניו מחזיר
 ק״ש יקרא לא בצדו ביתו ובני ובניו במטה
 היו ואם ביניהם מפסקת טלית הימה אא״כ

 יוסף לרב בשלמא מומר קטנים ביתו ובני בניו
 קשיא לשמואל אלא באחר הא באשמו הא ל״ק
 תניא והא ניחא מי יוסף ולרב שמואל לך אמר
 יחזיר לא בצדו ישנה היחה ואשתו במטה ישן היה
 מאסקת טלית הימה כן אם אלא ויקרא אניו

 לרב אשמו למימר לך אית מאי אלא ביניהם
 היא תנאי אמר נמי לדידי היא תנאי יוסף

 ומותר כגואו דאשמו יוסף כרב הרי״ף ופסק
 הוא נגואו לאו אחר אבל ולקרות אניו להחזיר
 צריך שאין רבינו וכתב רבינו. אסק וכן ואסור
 בדין וכן ולמטה מממניו אלא טלית הפסק

בבשר זה בשר שנוגע אע״א ולמעלה דממתניו

טוצא כל וכן דעתו שמבלבל

 דגם דכיון כלומר נגואו אשתו מ״ש מנוח ה״ר וכתב : הרהור לידי אמי לא זה
 דליכא א״א באמור אנים או באנים אנים דאילו אניו מחזיר ומ״מ מהרהר לא בה

 דסברה כברייתא אלא יוסף כרב דלא ופוסקים חולקים והרא״ש צרפת ורמי .הרהור
: מאסקת טלית בעינן באשתו אפילו

ט אימתי עד י
 אחרים ערות כנגד אסור שהוא ייוכשם ין :כנגדה

 ערום כשהוא יקרא ולא ערותו כנגד לקרות הואאםור כך
 עור או בגד של חגורה היתה, . ערותו m שיכםה עד
 לקרות לו מותר ערום גופו ששאר' אע׳יפ מתניו על שק או

 היה .בערותו נוגע עקבו יהיה שלא והוא שמע קריאת
 לכו. מתחת בטליתו חוצץ ערום והיה בטליתו ישן

 את רואה שלבו מפני ויקרא צוארו יהוץ לא יאבל וקורא.
ח ג הגורה בלא שקורא כמי ונמצא הערוה  שהיו נשנים י
 אםורלקרותאףעלפי מהן אחד כל אחת בטלית ישנים

 עד ביניהן מפםקת טלית שתהא עד לבו מתחת שיכםה
ם ממתניו זה בבשר זה בשר יגע שלא א טה.ו מ  היה ול
 גופן הרי הקטנים ביתו ובני בניו או אשתו עם ישן

 בהם נוגע שבשרו אע״פ לפיכך מהן. מרגיש ואינו כגופו
ט ז וקורא לבו מתחת וחוצץ פניו מחזיר  הם אימתי עד י
 שנה עשרה שתים בן הזכר שיהא עד זה לענין קטנים

 והוא אחד ויום שנה עשרה אחת בת והנקבה אחד ויום
 צמח ושערך נכונו שדים גדולים כתבנית תבניתם שיהא
 אם אבל .ביניהן טלית שתפםיק עד יקרא לא כך ואחר
 בקירוב עמהן קורא צמח ושערך נכונו שדים היו לא עדיין
 ,שנה י״ג בן הזכר שיהיה עד הפסק צריך ואינו בשר
: אחד ויום שנה עשרה שתים בת והנקבה אחד ויום

רביעי* פרק
ם א י ש . שמע מקריאת פטורים וקטנים יועבדים נ

 ומברכין בעונתה לקרותה הקטנים את ומלמדין
ת. לחנכן [א] כדי ולאחריח לפניה  לבו שהיה מי במצו
 ומקריאת המצות מכל פטור מצוה לדבר ונחפז טרוד
 שמע pi מקריאת פטור בתולה שנשא י׳חתן לפיכך .שמע

 ימצא לא שמא פנויה דעתו שאץ לפי .עליה שיבא עד
 חייב בעל ולא שבת מוצאי עד שהה ואם . בתולים לה

 ולבו דעתו נתקררה שהרי ואילך שבת ממוצאי לקרות
 הבעולה את הנושא אבל ט * בעל שלא אע״פ בה גם

 דבר לו ואין הואיל לקרות חייב במצוה שעוסק אע״פ
פטור עליו להתאבל הייב שהוא מת לו שמת מי ג בזה♦*

'אמאי■ שם .וני׳ קמניס הס
 הטטס ביחו ובני בניו היו אם דחניא

 אב אמר כמה ועד טלית הפסקת צריך אין
 ותינוק אחד ויום שנים ג׳ בת תינוקת חסדא

p תינוקת דאמרי איכא אחד ויום שנים ס׳ 
 אחד ויום י״ב בן ותינוק אחד ויום י״א בת

 צמח. ושערך נכונו שדים שיהיו עד ואידי אידי
 בחרא כלישנא ז״ל והרא״ש והרי״ף רבינו ואסקו
 ושערך נכונו שדים דבעינן דהא רבינו ומארש

 אחות ותינוק מי״ב אחותה לתינוקת היינו צמח
 הוו גדולים הללו לשנים דהגיעו כיון אבל מי״ג
 וכן נינהו גדולים והני תניא הקטנים ובניו

 סימנים הביאו ואם והרא״ש יונה ה״ר הסכימו
 חיישינן לא לתינוק וי״ב לתינוקת י״א קודם אלו

:ומותר להו
ד *  פרק משנה . וכו׳ ועבדים נשים א פ

 ומ״ש כ׳.). (דף שמתו מי
 שחייב תינוק מדין הוא הקטנים את ומלמדים

 לולב פרק סוף כדאיתא במצות לחנכו אביו
 בס״ש וכו׳ מברכין ומ״ש מ״ב.). הגזול(דף

 אמן דעונין אמרינן נ״ג:) (ברכות דברים אלו
 לבו שהיה טי :מפטרייהו בעידן תינוקות אחר
)י״ו (דף קורא היה פרק משנה .וכו׳  חתן .

 לא אם מו״ש ועד הראשון לילה מקיש פטור
 הבתולה את הכונס תניא ובגמרא מעשה עשה
 טריד דלא משום חייב האלמנה ואת פטור

 משום דטריד ע״ג אף חייב ספינתו וטבעה
 דה״ה רבינו וסובר וליכא. דמצוה טירדא דבעינן
 P סטור במצוה דעוסק. המצות מכל שפטור
 דוקא הראב״ד בשם מנוח ה״ר וכתב . המצוה
 או נדה היתה אס אבל עמה שמתיחד בלילות

 וכתב . חייב ליחוד מקום היה שלא או חולה
 מק״ש בין שפטור משמע רבינו דמדברי עוד

 לילה פטור דמנן והא דיוס מק״ש בין דלילות
 דקודם דחייב ראשון יום לאפוקי הייט הראשון
 פטור בלילות דדוקא ואפשר יתפלל שיקדש

 ומסח הם קדושים דישראל חייב בימים אבל
 מסתבר והכי טירדא כאן ואין מינה דעתיה

: עמיל
 פיג ריש משנה ,וכו׳ מת לו שמת טי ג

 מוטל שמתו מי ייז:) (שם דברכות
 מוטל בגמרא והקשו שמע מקריאת פטור לפניו

מוטל שאינו שאעפ״י והתניא לא מוטל שאינו אין
לאניו

עד שמע מקריאת
שיקברנו

ה עיין ב :ע״ד סי׳ פוי א נ מ ״ג; סי׳ פור ג :י׳ דף נ ה ח :וע״ש ע׳ סי׳ א׳ימ פור י״ח משין סמ״ג ד ע :מ״ג פי׳ א״ח פוי י״פ פשין סמ״ג כ״ה דף מנ

לחם
 ולק״ש באשתו אלא ותירצו התורף במקום מסתכל כאילו אשה של קטנה כאצבע המסתכל

 אבל שמע לקריאת טפח בעינן באשתו דוקא משמע באשתו לאוקמי בגמרא מדהוצרכו .ע״כ
 דאין כנגדה ק״ש לקרות אסור מועט דבר שהוא אע״פ אסור קטנה באצבע אפילו באחרת

 בעינן ק״ש לפיסול מ״מ אסור קטנה באצבע דלהסחכל אע״ג באחרת הדין הוא לומר סברא
 לומר רוצה דאשתו לומר ודוחק באשתו. אמרו ולמה באחרת אפילו לוקמה דא״כ טפח

באשתו דוקא הוא טפח רבינו מ׳יש זה ולפי כדאמרינן ודאי אלא סגי במפח באשתו אפילו
: ז״ל בה״ג וכ״כ

 עקבו יהיה שלא והוא :וכו׳ חגורה טליתו היתה ר״ה אמר שם .וכו׳ חגורה היתד, יז
 הלכתא כ*ה) שם(דף ואיפסיקא ורבא אביי מחלוקת ,וכו׳ בערוהו נוגט

 ישן היה ת״ר ע״ב) כ״ד (דף שם . וכו׳ בטליתו ישן היה :מותר רואה אסור נוגע
לבו דקסבר לבו על אומרים ויש . וכו׳ צוארו עד בטליתו חוצן וכו׳ בטליתו

עוז מגדל
ק ר ם ד פ י ש ד1ונ יקפנים וענדים נ ע .  נ״א) שמתו(דף מי סרק היא ממנימין מ.1נמצ למננן נדי ׳

 מן דספורים אגי ואומר :ז״ל נסירש״י לחינוו שהגיע נקפן מסרשה א1ה והנה
 קטן לגני מ״נ) (דף הגזול לולג ס״ם סונה גמסנח דאמרינן מיהא מדרננן מחננין אנל קאמר ההורה
 עד ופו׳ פרוד לנו שהיה מי :פד״ן ז״ל ר״ה נסי׳ לדחוק צריו ואין מדרננן דממננין לנענע היודע

ר. ונשמט ומשמר עד ונו׳ לו שמס טי פ״ו): (דף קורא היה סרק נזה. ניוצא כל ונן ח א p ה o 
: (דףי״ז) שממו מי _

משנה
ס0 ר״י כדפירש והטעם .ר״י פסק וכן רבינו פסק וק אסור הערוה אח רואה

:בתוספות
 אבל אשתו דוקא דאמר יוסף כרב ופסק כ״ד.) (דף שם וכו׳. ישנים שהיו שנים יח

:ז״ל יוסף בבית שם ■ומבואר כשמואל פסקו ואחרים מלית הפסקה צריך אחר
: הפרק סוף עד מבואר שם וכו׳\. קטנים הם אימתי עד

T f i וקטנים ועבדים נשים אמרו ע״ב) י״ז (דף מי\שמתו פרק ריש ועבדים. נשים א 
 בץ הדין מן פטורים שהם דאע*פ ז״ל רבינו וסוגר מק״ש. פטורים

 קמא בפרקא .וכו׳ לבו שהיה טי : הקטנים את מחנכין מ״מ מדרבנן בין מדאורייתא
 סמור הבתולה את הכונס אמרו מכאן לחסן פרט בדרך ובלכתך אמרו י״א.) (דף דברכות

:ט״ז) במשנה(דף דברכוס בפ״ב .וכו׳ שבת מוצאי עד שהה ואם : חייב האלמנה ואס
: י״ט) שמתו(דף מי סרק ריש משנה . מס לו שמח טי ג

איו
מיימוניות חגתות

ת רואה ד^בו סירזש׳י וכן [ע] ת א ט ובן מותר 8<*קי׳ הערו א׳ נ ר ׳ ן [א] :ע  ד׳י סי׳ נ
ג אלפס ה׳ ש ואפילו [נ] : ו ק׳ ב יום של מ ב׳ ם' ו שמע ובן התו  חתן דסטור הישן בסרק מ

ש כיום והיינו התפילין מן ס׳ עוד . עי ו ז הו כו ת שום אנו ב  היטב מבוונים אנו אין פעם שב
ת יש התן גם ה לקרו אדרג ה ר מר יקרא לא אם כיוהרא נרא ל מכוין אני כלו ב  ובן שעה נ
ק אלפס ר׳י ס ה פ הלב ק ד ת׳ דלא קורא לקרות רוצה אס דאמר כ ג ו שכ׳ ל לא דאמר בר  ב

ת ליטול הרוצה טול השט א : י


