
ת אור פן נ  מאורי ש
 טומאה למעקרא ציון דהשתא כמי חזי קצת אבל בלא יוזז בלל לא מהני טעם
 הליוט: לף נ׳׳ט ל״ה לאין פירשיי י• ל לכקט כיון לנשכה טלתא דגעשה
 מלאכתנו כבר»׳ לתרקכ: שם ע״כ נזמי האף כפירש״י לאוזן שרי ויש להתעורר
 מכלן ללמא מחני׳ כל נזמים טשזם טעם לטבילה ונר׳ להש״ס סכר דומיא דקטלא
'P לף. . .  למיידי ברפוי כלש תול לעיל ניז ואלרבה מהכא סיוע לחיס' ג
הול ליה למאי קושיחס לפירש״י כוונתו שחולקת ומניחה תחובה כראשה להשאר  ׳
 השער חלוק והוי לרך מלבוש ואילך קשיא מכלן לאסור •״ל לסכר משוס פסיק רישי*
ע שרי וממילא סיפ לפריך ל  שתוגש שער המסוכך ואפי׳ אינו פיר מתני׳ משמע ל
: ליה ותהיי הקשו לפירלי ואינמ להא. נמסקנא א ש  כיון לאסור נשכת הוי מ
 גם כרית כשתים וע״י השלשלת נקרא מלים ואין יוצאין כחשש שלפא ומחזי השלשלת לליכא
 צניעות דנזרת נמקוסה עומלח נפירש״י שם ובירת 5לע וזצאין שצריך לצניעות כתי
 שזקים וצכך טהורה כטבעת.הכלים ושפיר פליך למחט נמי לצניעית: ל ף .ס״א
 ע״יכ ליה הא וליה אתמחי פירש״י יש להמליץ עפ״ל המהרישאפ״ש: לף סיב
 נשים עם כפ״ע כר׳ הא לפיג לסיכה מקבל אשה אף לפטירה מלולב שאני עלעול
 להזי תזות כצי לאיש למציתו אבל כלהכא לשזי' מלכיש לפעזר הוצאה חמיר ויש
 ללייק לשון מקכלת לוקא אכל הזצאה אסיר לאשה ייף דקיייל מיציאן לולכ ללה משים
 מתוך ללה אלא לגם. כשופר וכיוצא בו שכתבו תיס׳ למיל איכה סומכת משים!כל
י לשעתו לסיפא לשין מקבלת  איסף בלי לערזכין ס״נ הוי אסיר נקט משים ל
 ולמיר סומכת רשות ולאי שרי והוי נימ לללן לקיי״ל כדיי אלא לחול שם לחו פירש״י
 לליכא מוסף רק טעם תקיעה להיא מלאכה קצת זקיי״ל לנשים נוטלת לולב ויושבת
 כסיכה: לף ס״ג ע׳כ ליה ואלן פירשיי ייל ללייק וכתיב חתחטאו זגז׳ כוונתו
 אחי* שנכהכי כל הכלים תתחטאו כהיכ אך את הזהב דהיינו מתכת. הגעלה משסע

 דרישא כל הכלים בטבילה :
ה כרית הקשו לפיירשי וכקושעא ניתא שטתי דשיל רכין טעה אכל ףב יהולס  ל

 ורב יוסף ידעו האמת: }
 ליה אריג מכאן משמע דכעי שיעור קצת ומסתברא כיון דתחלת עיקר השיעור
 כבגדים הוא שלש אצבעות כמבואר בלב לעיל דהאי שיעור קצת עלפ שניי אצבעות
ה תירצו עיש:  כיון לילפי׳ מציץ: דף ס״ד דיה שימ הניחו כקשיא ובלק דף ל
- עיר במחני׳ פאה ככרית לכאורה מהא לא אריא להתיר לי״ל שמכישה בצעיף
י  רק שעזישת צהיזח נראה בעלת שער או לשמור טקרירזח ..ראשה זלממפירשי
ג 'שי  דהכא אפיי צינור שער לחוד עושת משמע בלא חיבור בגל אכן בלס סי
 התיר בפשיטות אפי׳ לנשואה להסיר שערותיה ולעשות פאה נכריה עיש ונרי
 להמליץ לעלפ חכור כגל כלילן הוא מלבוש גמור גם .לאנשים רגילים בכך
ח  ופשיטא לליכא חשש ואפשר בהא משתעי בלס הכיל ואין לפקפק מהא לנזיר. ל
 אמרינן איילי לזיהמא מאיסא קשיא הלא ללז מצי לעשות בלא מיאיס משער עצמה
 להא שאני החס דנזירה שורפת שערה כס״ש שם דף מיה וא״א בכך:
 וגם" כל כזזנח פירלי לכאורה.מנל1 לפרש שער תליש צוברת על קליעהה למשמע
 להליא כהנך שנקראו שיניאין להא נאסר כפשוטו שעושין מעשה אומן על כגל דק
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 מאורי ״ שבח :אור
 מם.שקורין. פרו״ק ואפשר מגנתו כך אכל מחוורתא שנתכוון׳ לאיתי.צירי ר שערי סתם
 שיביאין טשום,.להוקשה שני קישית. תוס׳: לעיל למיד ככלא לעכלא כתני ככול גני
 איש ותרצי איילי.לפאה נכרית.ללא שייך כאיש ועוד הקשי למה משתמט פיאה נכרית
 ברישא,-ותירצו. -דהא פשיטא שאין יוצאין צריה לודאי מחכו פלה ז־טשלפא עיש א״כ
ק מפלים שני התירוצים לכך צ״ל .צימר שער לסול שאינו מלכיש  בהנךשקורין פח׳
. תיס׳ ליה ר׳ ענני בר׳ להלכה כר׳ע כוי-המיה מה •בכך .  ולא. תכשיט 1.- .
 שהוא תנא. יפליג '.גסי מתני- תנא הוא ורחק מהרשיא -מאוד והשמיר עם לנריהס שיכ
 שהן. בקושכוא מלתא נפיע יעיל. לכשל סופרים אחר המקיל אלא מחזורתא כוונתם. כמ׳׳ש
 חיס׳ בביצה טי. שאין,דרך אמורא לפלוג עם רכ שהי׳ מפורסם כלורו עיש איכ הכא
 העיל,ממי כסימן. לעלשא על . טתניי זו דברי חכמים אבל ריי כר יוסי אמר הכצ
 בכבול לכך.. משמע. להז מקט האי אמורא סתם משים ר״י כד ייסי משים
 הו!ם \ לי׳ להלכה כתנא רפליג אמסני׳ ולא ביקשו לקבעו בשם חכמים נקט מהימ
 הלכה פסיקה .הכל גככיצ וז״הש נר׳ להלכת כריע סלאסר מלתי׳יסתס •משים ריכיי
 ולא נקט על" מתני׳ כדברינו: ולפסש״ל: ניז. עיפ הרמב״ם והריב לקליקנו ניחא
 ואסתייע להרמנם פי׳ מתני כך : לף ש״ה מאי צצית בת ארעא פירשיי
 מכה.. ונערוך, פי'.שסין ובירושלמי פי' פולגרא : ׳ ע״כ תיש׳ ליה סהלא
 כאן. חולקים על פירשיי.ובבכורת כים מסכימים לפירש״י יגס שם לף מיל מחזיקם
ש: דף- ס״ז דיה עולה הקשי לפירשיי ויש עי  סברה דית להצא, לרוחק .
 להמליץ שאינו ,כותב כאן יושב רק בביצה נקט סלת לצחק בה ולטלטלו עליה וגם
 יושכ ציוכתו שיישב פעמים שיושב ואיני פשיעא: לף סיז עיכ ליה כלל
 גלול הקשו ל.פירש:י.ועל קשיא ראשונה יש להמליץ לסיל אף שנודע על יום שבת
 כיון שסבר שהמלאכה מיתי נרע מלא נולע מלאכות כלל לאמרינן טפי ימים שבנתים
 ידיעה לחלק יש אלו נזכר ומלאכית הוי יולע שחטא וקשיא שניי׳ הא מפא צריכאטעמא
 דקרא למה בהא.שמירה לשבתות הרכה •ובהא שמירה לכל שכת וקשיא שלישת ס״ל
 גם התם בנדה יודע סתם וסת כצ חילש : י י דף ס״ח ליה גליל קזשיתם
ט .שופרא דפלתא בהנך כלצ גליל: ואילך קישיות ק  לפי״רשי יש להמליץ מ
 לפירשיי, וכל ביאיר הסומא. היטב לשכנו תדרשנו בחלק שני ושם|נדסס באמצע קילוף
 היכה. וגם אין ללקלק, להגך. למרס ים פשיטא מה קס״ל כשמעית ס׳ כציל עיש:
 ושם ל״ה והא הניסו כחימה תמהני שפיר כלל גדול לכרישא איכא שלש לברים
להםי,ממנפשך להמיל כסמוך לנר קפרא לתני כלל גדול  וסיפא שנים ונר׳. למקשה:
:  מה׳ט ו*ש ליישב־מקט טפי פירושא לגדול עונשה בשיה לריש דבריי דפתח בה
ה אכל ולצ צמיד התם איס׳מזיל גצי קרא כשגגה פרט לא״־מ והכא י דוקא כ ד < 
 בלא ידע כלים ,כתנוק הנשכה : / לף סיט ל״ה לילע הנימי כתיסא להמ״ל
ט טצתא לפסיקאגם . כנשים שאיכן כט״ע שהז״ג אפי׳ ק  דילע בעשה ונל׳ ציישנ מ
 לעשה ״שנת.כמיש תיס׳ בקדושין ליד אנצ תחימין לריע היי כלא תעשה אל יצא:
 זאת אין להקש1ת לצימא שילע לשכת כקידוש המם דהא ע׳׳כ צייך לידע איזה
 לכר שחייב לשכות ולנוח: וכתוש׳ חגיגה ייז הוכיחו לגם י״נ מיל לרכנן
 לאצ״כ אינן צ״ל הכא נסקןמין אליבא לר״ע וכרי ללשטת הר״ן וסייעתו לס״ל ייכ
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 מאורי מדדב אור .. קצר
C J נ וגם תמהני לריס כיןן בפיל דברפות ברייבד בני פ ליס וניל מפני ענוה קממר כימיכק ל  נ
 מתעוררת פחל כעם יג׳הינם יו״י למ שבקת חיי לק נענוה »תירה להפחיד תלמידיו ולעיל שם
 כימיתי היטב ועול ׳פנייף גלי• ליוסף שהה מביו ימים לבים ומינ לחוש למנהג חבלים והמין
 עכל בלמ תלין לק לפימש הווהל טעם למ תלין שהחצינים בלילה, נדבקים בגוף ישלמל שה"
כ איה און מטממין שמין להוטים מחליהט יומת ככימנים גם לקנים שבישלמל מ ל  קלוש כחייו מ
 מלאים 0צ1ת ׳כלימין אבל צדיקם גמולים מין שליטה ומין מטממים כלל וגם לתום׳ דלמ בטלה
ן לנות ליו החמילו טפי מדרבנן כהכמתי כרוכתי טובמ ד  ילק כדרבנן גם מנואכו מה שקיימו ל

 בשם הקדמונים :
ע טי׳ פיח נכסי ציב ונ״מ נוטלת בלמי שבונה תמהני שלמ פירש דוקמ בהיותם בעי? ״  א
ו בהגה עד שלמ ל  כיינומר בפיסקים וצ׳ל שסמך בלשונו נוטלת כמי שהן : סי' ק
 תבגר פיונתו במיפיתה מבל מניס* גם לכינרת בושת ופגם וצער במיש הר״מש וברהיטמ נקט
מ כר׳ 1קמ:היכמ דדייממ י מ ב קלס י: ־ועימשל בבינ שלמ לכ בעולת ממפני כו:ת ו  מג

 מיהודי ונשבעת מכל כ3מ לייממ שמין נממנת בשבועה פמישל צריך לכתוב כעולתמשממ תחמלמן
ש זיכה שננעלה לפסול ול0יתי מעשה ונזכלתי הלבה ש ח  יתנשמ •לכהן שמס1לה מ

רי לפימש.הזוהר רימ כ' ויקרא חמה. שם •"סויה שמש נ • ריח עיב מוציא.חמה מנרתיקה . י ר ד  נ
ל בסיפק לפסחים כעיהז כקרא באדני ולעיהב נקרא מ א ך ' י  • ו״גן ה׳ ונלתק אדני. פ

 ככתבו.וצדיקם מחלפאין הס יראי ^מי דייקא. שמש צדקה. ומרפא ולשעים נרונין נמי נזה כלש
בלא כתיל! ל . . ף  בריש יסדר אליהו ה' איש מלחמה ה׳ שמו בשמו .עצמו נפרע מרשעים : . ד
 מסתבלאבכהן בכל «נין אינו נאמן כיו,ן .לכליאה .גלושתו..מסולה.וחילוש.שלא נתפרש אף .שכתב
ן וגפ/בבשינא .מינו מובלת .כלל כ כע'ה כיון נלוז העתיק בלע..אינו פוסק .  הש״כ כיע נילון ז
: רף ל עיכ נ.ש!ס.לע1.זם מכסי כחיכיר הגאון באל. .שבע מוכיח הגה • ש י  כלשנא קלילא ע
 לאסיר פאה -נבלית •לאיכ גם הן. שתולי.למש וצוןק מאד לה.חמ!ר.נגל הלמא .בר״מועימש כמיהכ
גד הנראה בחוץ מללא העתי.ק.בשיעמשמע.שחור.בו ולרבדינו בביש שבת,דסידלכיע שלי בחבור נ  לנ
 לא יגרע ממלכו ש ואףשהגא/ן. קשבולךוסק אן שפירקממינא התסשהכל משתעי כצבור שיעלילמ בחבור
דן .איכ לוזו־י.,?;ל.תליניתיו. וגם .החוש מכחיש שיער אינו הרהור כגלוי שיק די י  רצועה-ובגד כהנ
ם שליטת הקליפה ואינו ^ ים יפות אע׳כ שיער מטעם כ ^נ גר,  וקול ומר והלא לממסרו ״לקרות נ
 תמהון דוקא׳במחיבק וכמו..,בשיער אשה מונח..לפני! מינו כלים וכמה דברים שלמ. נגלו טעמם
.הלון וטמוף קליעת שיער שעשו לתמוות  וחדא.,בשלהי סוטה לו,וית. ד'א_בעיר אינו. כיו׳ק. וכישעיה ג'
 פתוים. ־^דחשיבשאר, תכשיטם,'. יעוד תקני בשמים במיש עמיש כחיש לא יתעלף איש מאהוד כסש
' ע״ה בשם מילדם אלשור מתיר לגלות סי׳ן  יתירהאלא :טעמם ונמוקם עמהם זהיאר כאיח סי
ן פיר״שי מחט לצניעות שעל באשת ל  לצמתן• זאת לא מסתברא ול5ו_לשכת פליא פרוחי י.ב7ף ס

 עלוה אדרבה לאוי לאס1ר אבל פא.ה נכרית מסתברא להיתר כדין רכינו הר׳חא ונהנתי/שמצאתי'י
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 מאורי ־ י מרזב . אור
י שם כתב להתיר שדנרי הגאון כיש הם דכליס לחוים יגס מתגי' דשנת פאה נכרית מוכס  מ״
 לשרי לאין לפ׳ שמכישה תחת השבכה להא מוכת בד״םד ע״ב שמכולה כפי, רשי דמחכי עלה זגם
 העיקר פפי' הלין כיו{ שהנשים תמיל מכוסת קיראים כסויי ראש א־גי׳ שיש מיעוט נשיםנישאים
 פאה שתולה איכן לוב נשים •גס יש פאה ־שעל שאין שחולת ומה שפיילשי עטופת בלבנים תמוה
 מאד עול בזמנינו היי לוב נשים לובשת משי שחול כלאש ותיבת בלבנים חוזתא מוכח הוספת
 תלמיל טועה רק עטופת יכל שעה כפיו הרין וגם בקטנים לעולם מגלו עיקר כפי׳ הדין לכן
 קוראים מגולי ללוש ופיילשי 'והל״אש סתומים ואולי כוונת .1;*י נמי הכי וגם• תמוה בתולת נמי
 ומנין דמגלו ומכס! היל לאםול פמו אנשים •כקושטא בג«' וטול זשיע נקט סתם לא תלכנה
 פיועת בין• פנייות נין א״א בא״ע סי׳ כ״א משמע דת יהדות לכולם אבל המתכלים מתיז ם מיובאת
 בהנומא ולאשה פלוע ליל כפי׳ הלין שנקראים כמי מגולי ראש כקטנים וממילא שימ דאיל זמני
 דמכםו בחורף ועידן וסת• אבל קטנים חין יוצאים בקור א״כ היל לאפור כאנשים בנדי אעיכ
 כמ״ש :•־•׳•׳ דל״ב עקב אשל שמע י נל' בזה איזה רמזים מופלאים בתורה חדא נפי פקודי בקע
 לגלגלת מחצית השקל כפיילשי לזיחו מחצית נקרא בקע תמוה ב׳ תינות מיותלים יגס שנוי לשין

 לגלגלת המייל מחצית השקל להל איש ויתבאר לדברינו נפי׳ התורה פ׳ לן לן וילליף
 עד דןדאברהם קייס הפל ונסמך שמנה עשרה ושלש תאית יבפקוד א!ותם נחן כופר
 דית דן רמי נפש בזכות זה נצח יעול שנוי כפ׳ כי תשא זנתנו איש כזפר המ״ל יתנו
 כמו בסיפא אלא שרמז ואת ידוע להם מאברהם ונתנו כופר נפש.לק ששכחו כמה לזיא זה
 יתנו מח^ית השקל יגס י״ל לעשליס גלה" נגד מכילת יוסף ובאברהם לא היי קצבה זהיש בקע
 נגל אברהם שש״ליהתןלה הן שנים וגלןלת הוא דן גי׳ מוח והוא פכוז מדת חכמה וחסד ללובלהם
 ענף החכמה ועול בפ׳ ויקרא וסמן ושחט והפשיט ונתן וכיוצא בהם עניו הכל לשק נסתל
 ובמנתית לשון נוכח ויצקת והנאת תקריבו א<זלת תשבית ונחת הוא הדבר שדברתי קדמות ידוע
 להם מלוכלהם לק כאבל מקדם דלן רשות צרין להזכירם הליניס אבל מנחות לא אשכחן שהקריב
 אף" שאין עולה כלא מנחה ונסכים לון מנאות י ל ח יד לא הקריכ ובתמיד פ׳ פנחס הכל לשון נוכח
 שללו הקליכ חמילן שאיני לק כצבור וקלבנות חטא ותודה הקריב כשביל לזנשיו כתיכ בהם לשון
 נסתר כדכרהילועזבפ' בא פעם אחד ויקחו ללמל קתו לכם רק להורת כדבר הידוע מאברהם
 שעשה פסח ויצחק גדיי עזים ולמר עכשיו הדינים וכן מצות יאכל געשו להס ציצת וכתבו וסיפא
 צנזכח הכל לרמז הלז דהא יכתיב גדיצס תעשה וכן בר״פ עריות ושמרתם חקותי ומשפטי אשר
 יעשה האדם רמו האדם הגדול בענקים אלויעה ונקט באיוה מקומן להורת זאת : עיכ המליכו
 על דמית אבריה־י־תמיה ונרי גאבלהם נברא פי׳ .'עוצם תסד יבנה והוא תיק) כמלה'•מ
 ור׳ימס אברים נגד רמיס מיע קיים העילם 1תחלה ללו נשלם התקין !עיי המילה שהילו כולל כרית
 עהיכ גי׳ תרייג ומדוקדק שם ולזתה כריתי תשמור וי נמשן לעיל שיין אכרהם עיי מצןה tr ונקטו
 אברים אלו כלומל כחםלין חעשה אולי הם אלו ; דליה יעיב מלמד כניו ובנותיו מקרא נרי
 מוכת מהא לפ״ע שלי ללמל בנות פשט המקרא אפי' לילו דלווסל בפיג דסוטה דוקא תלמור
 שמתדד השפל משום שכנתי׳ עלמה רא״לפהוי שגיא למימל לימא מתני׳ דלא הל״מ ותמהני בהל׳מבם
 (טור ן ש״ע «'ל טי׳ למ״ו שלא ילקל מקלא לכתחלה דסתס משנה דלא פל״א זעכיצל כ״א מודה
 במקלל!
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