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 לפ"ק תשס"א אויל כ"ט לכם" כתבו "ועתה לסדר ב'יוםגיך
 טו"ח ההוראה ועמוד התורה טר ה' ארון נטבה טעת חודגו י"ט עברו טכבר טוב טה בשתודבר
 וגבורתו תקפו ביטי כל ובטרם גריידינג. אבד"ק ,עבעס זצ"ל אייזיק יצחק טוהר"ר זצ"להגאע
 וטוב ה"ח, אבי' "בית ספרי הטיטה ועבודתו התטיטה תורתו ע"י בשטים קודגו טעון לעצטוהכין

 טד' זצ"ל הגאון מו"ת מביא א' תלק אבי" "בית גוו"ת גובהקדמת מראשיתו דבראהרית
 עולטות בגותי לדור אפגור וכי )צו:( ביבטות חז"ל טדרגוו ס"א( )תהי,ם עולסים באהלךאגורה
 טוהר"ר הגאון זקינו דברי את וטביא עולטות, בשני רר כאילו בגוטו הולה גוטזכירים כלאלא
 בדברי חיבור גוהעוגוה לסדנו וז"ל אריאל בנין ספרו בהקדטת אטגוטרדאם אבד"ן זצ"לשאול
 עולטים, ליבתו מכון לעצטו קבוע בית כבונה ה"ה ההם הדברים על לעולם גוטו יזכור לסעןתורה
 מן אותו גוטגוטיעים כטו דוטה פיו על ד"ת שנתחדט טי וכל וז"ל התדנ"א דברי עודועי"גו
 הו4ו. גולך באוצרי לי עךגו גדול גוגוכר הטדרגו בית 4 בנה בני הקב"ה אמר כך לי ואומרהטטים

 זצ"ל הגאון טו"ח גול תורתו בצל ולהסתופף טדרגוו בית טיוטבי להיות שזכינו ליבחוע,נו
 וגוימש גוראה פלטו, כך כבלעו הפיש ויבא הפ,טה טגוארית בענקים גדול איט עינינוטראו
 העבר, רור וצל וקדושים חכטים בו וטבעו נטעו אגור כנה נטעי הם וטידותיו דרכיו וכל ארץגאוני
 וארגונים עסקים אל פנה לא נפלאה בשקידה ה,טוד בהתטדת הרבנות בפאר הופיע זצ"לוהוא
 רק הקודגו, טעבודת "קפריע שלא ידים בגותי הרחיקו פאיטק גוטץ וכל )וארגאניזאציעס(גוונים
 טנתחנך בדרך דהולתא איבא טטעתא להסיק הולה של אטות בד' טטגו בביתו כלוא היטיםכל
 יוסף טוהר"ר הקדוט הגאון וטוח"ז בילקאטין אבד"ן זצ"ל יעקב אברהם מוהר"ר אביו ברכיעל

 גריידינב אבד"ק זצ"לק,גער
 כל לעיני גונית הדפוס טזבח על להעלות יחד נתקטרנו הטגוולן בחוט זצ"ל מרן חתניו4?3חנך
 הדפסת על הוראה ובע, תורה לוטדי ודורגוים גווא,ם הגונים גוברבות הולה זו ה' לדברהצטאים
 באנו כן ועל הספרים, כהצוק אזלו העולם לאויר שיצאו אחר קצר טזמן ושי אבי" "ביתגוו"ת
 טפתחות תוספת עם טפוארת בטהדורה כרכים בג' אבי" "בית גוו"ת הספרים חטגות"קדפיס
 והעוטד ט,ט"א טרקסון יוסף טרדכי אברהם רבי הרה"ג טל עטי פרי מקטותוטראי
 ,יפער זאב אליעזר טעילם הרב יתברך הכל ועל שליט"א טורבער אליהו רבי הרה"גלעזרתו
 עצהיו"ט הפועל אל טכוח המהדורה זאת להוציא ופרט כ% כל על גוהגוגיח זצ"ל טרן נכדגוליט"א

 ולהאדירה. תורה להגדילכדי

 לקכטתו הקודטת ביראתו אבל התורה, לעולם ידוע כבר זצ"ל טרן של הנפלאה גאונותווהנה
 לעינינו חקוק הצדיק תטונת תהיה לסען קצהו אפס לגלות עתה יאות הנטגבות סידותיוופאר

 למלאך. הדומה רב מפי תורהבבק~צת

 ליקוד לקחו שוטעי תלסידיו ובאו טטנו ישיבה פסקה לא טראות עיניו ותכהינה יצהק זקן כיויהי
 שליט"א וואל~ן טגוה רבי הרה"ג ה"ה תלסידו תבא בפעם כפעם ידרושון, יום יום דלזותיועל

 מגוולם רבי הרה"ג זצ"ל טרן ונכד כדרכו הפרק על העוטדים ובשאית הולה בפלפול כעניןליאול
 ובמגיך דאלה( הדבדים את סמענו )ומטנו האוהל, מתוך ימוו? לא נעד גוליט"אהלבדששאם
 טפורטת טגטרא הוא טסברתו זצ"ל טרן אטר לדבריו ראיה להבטו וכדי הפלפול נתלהבהדברים
 כסדרן ספרים בארון טונחות היו לא שספריו והיות הנוכחי ויף לפניו להביאו וצוה בכורותבטסכת
 באצבעו טורה זצ"ל טרן התהיל וטיד הנ"ל להדף ופתחו ברכות מסכת בטעות וואלקין הרבהביא
 אל איט ויתטהו גוורות, כטה וקרא לפניו טונחים גואינם דברים וכלשונם ככתבם רם בקולוקורא
 טטרן הדבר נכון אטת והנה כתוב ויטצא הנ"ל להדף ופתחו בכורות טסכת לקחת ויטהרורעהו
 דברי סוהו שהגם ענותנותו טוצא אתה וסם ארצה, אחד נפל לא פה בעל בטלה טלה קראזצ"ל
 גועיניו אע"פ בתורה הקורא כאדם באצבעו טראה היה זה כל עם פה בעל בפיו טחודדיםתורה
 וטידתו טעם ומורם הנפלאה, בקיאתו גודל להעלים כדי הכל כ% לראות יכול ולא טזוקןכבדו
 אלוקיו. עם ולת בהצנעטליטה

 זצ"ל הגאון מו"ח שזגות בתפלה פרושות ידינו החתוםועל
 הלציו יוצאי ולכל ו~ו תליש"א חמותעו ההוצובה אלמנתו ימיןיעטוד

 טונה וחתימה כתיגהבברכת

 לייפער בער ישכר מרדכיהק' שורוצקין משהאברהס הלברסטאם חייםהך
 זצוק"ל מפיססבורגבהגה"ק



 דדהג4) לנתרי המ רעש על יחוי משמיםכרטע

 למטה וגהמדים ל"עלהההיטם

 גהללף המצויילם צוון גשערי 14~"עהטדעים

 יצ"ו באסדוד המוריםמהסובי

 שליט"א טרקטון יוטף פררכי אברהם רביהרה"ג

 אבי" "בית הוראה בלשכתמו"צ

 המו"מ יקירא גברא האי עמוואיתו
 ..*..4..-ש.*.

 שליט"א טורעבר דהו א, רביהרה"ג

 פיטסבורג דחסידימו"צ

 ודעת טעם בטוב הענינים מפתה ועריכת סידור על עמלואסר

 ען 14רן ולגןג 4ם העמוד זצ"י המהגר וזטע השי"עיע
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 י.יי" " לגמ,. גכל לפליך'צוהולכימ
 זצוךיל ראצחגר של לרפותויווימ

 זרע לך יקרא ביצחקכי
 שבגליציה גריידינג בעיר לערך תרס"ו א' אדר בכ"ה נולד זצ"ל אייזיק יצחק ריהגאון
 הר"ר והגה"ק מהאמבורג יצחק רבי הגה"ק מגוע זצ"ל, יעקב אברהם רבי הגה"צלאביו
 לעדרים, תורה ומרביץ בעיר כרב ששימש וי"ע, מפורסמים צדיקים ועוד זי"עהעשיל
 מחשובי וצ"ל מרדכי רבי הרה"צ של בתו שהיתה ע"ה, בינה מרת והחסודה הצדקתולאמו
 לרבו נסע ואביה אנושות חלתה חודשיים כבת תינוקת בהיותה כי מסופר בעלוא.חסידי
 בירכה הק' שרבו לאחר לרפו"ש, לפניו להוכירה בשביל זי"ע מבעלזא יהושע רביהרה"ק
 לציין הראוי מן וחשובים". גדולים דורות יצאו זו "מבת : וברך הוסיף שלימהברפואה
 אשר הוא צאצאיה, כל מבין לפליטה היחיד הגרי"א נותר האיומה השואה תופתשמכל
 וחשובים. גדולים דורות הקים ואף המשפחה כל תפארתהיה

 בגד, במחיצת רק לילדים יד ליתן שלא היתה וי"ע הרה"ק של בקודש דרכו זי"ע, דבישכר רבי הרה"ק רבו אל בעלוא חסידי גדולי על הוא אף שנמנה אביו לקחו שלש לגיל3יךגיעו
 הק' מידו הבגד כיסוי את להוריד ניסה וי"ע להרה"ק ידו את הגרי"א ה"ה הילדכשהושיט

 יתעביד. רברבא שלאילנא הוא בטוח כי הרה"ק עליו אמר כגדול, שלום לו שיתןכדי

 : ה' חלק "בית-אבי" לספרו בהקדמתו הגרי"א כותב בילדותו בבעלוא נוסף ביקורעל

 קה"ק אדמוייר מרן מכ"ק להתברך שוכיתי ברכה דברי כאן אכתוב הקודש חיבת"מפני
 בברכת אותי ברך טליא, הוינא כד ועכ"י זיע"א מבעלזא זצללה"ה מוהרי"דרשכ"י
 כי בטלים, בדברים הזמן את לבלות שלא בתורה התמדה לי שיהיה בפ"ק ואמרהתורה
 אתה רחוק כמה והרי רוצח, נקרא זה הרי בטל והולך תורה ללמוד אפשרות בידו שישמי
 הקדושים הדברים ח"ו. רוצח בגדר תהיה שלא הזמן על אתה תשמור לכן מרציחה,ח"ו
 בנפשי...". עמוק שורש והכו ללבי נכנסוהללו

 כי מציין בתשובותיו הגרי"א וי"ע, מהרי"ד הרה"ק אל שוב נסע מצוה הבר לגיל3יךגיעי
 ויום מצוה הבר ביום להניחם היה המנהג כי התפילין, את יניח מתי שאלה אןנתעוררה

 את שאלו ראשון, ביום או שישי ביום להניח יתחיל אם ונסתפקו בשבת, חל שלו מצוההבר
 הגרי"א כותב וה ביקורו על חיובא. בר כבר בהיותו ראשון ביום יניח כי והורהמהרי"ד

 כ"ק, מאת שנית להתברך וכיתי מצוה, הבר לפני לאיש הייתי "כאשר : שםבהקדמתו
 ובפרט היקר, הומן על לשמור אותי והוהיר ואמר הנ"ל הדברים עם ברכתי את ליוהכפיל
 ובוודאי זה בכוחך לך הלכה, משיב להיות בתורה להתגדל הנפש כוחות ב"ה לך שישאתה

 ועכ"י". וי"ע קדשו עכ"לתצליח,

 מבין בן תורהנער
 את קיים בעצמו אלא למלמדים, או לת"ת מסרו שלא מאביו קיבל לבחרותו עד תורתואת

 ועד ב' א' מאותיות החל תורה בנו את ללמד כולו כל והתמסר לבניך", "ושננתם שלהמצוה
 ומורם גבוה קומה, שיעור בעל בהיותו אחרונים, ופוסקים כליו נושאי עם השו"ע חלקילד'

 בגמר עתה "ובעמדי : ב' חלק "בית-אבי" לספרו בהקדמתו הגרי"א לימים כותב וכהמעם.
 הגאון הרב אאמו"ר ה"ה הבית, של האדריכל את להזכיר עלי אב"י, בבית חדש חדרבנין

 כי משלו, הוא הכל להבנין החומר כל בי הביתי... נבנה ולזכרו לשמו בי ז"ל,המובהק
 אליבא שמעתא לאסוקי הלימוד דרך וכל תורתי, מי שאבתי חיים מים בארמבארו

 מים תורתו ממעין רבים תלמידים שאבו כמוני ז"ל, מורי אבי אדוני אצל למדתידהלכתא
 תורה אהבת בהם ולטעת תלמידים ולהעמיד תורה להרביץ היה נפשו משאת כל כיבששון,



 עליהם גם ובעוה"ר רבים, תלמידים והעמיד בידו ועלה החסידות, דרך פי על שמיםויראת
 ברוך". זכרם ויהי הי"ד הכורתעלה

 זצ"ל קליגר יוסף רבי הגה"ק של לישיבתו אביו שלחו עשרה ארבע לגיל בהגיעונערו
 וביגיעת ביגיעת מעלה אחר מעלה להתעלות המשיך בישיבתו דגריידינג. ור"מהגאב"ד
 בחרותו בתקופת הישיבה. מראש מיוחדת לקירבה זוכה כשהוא מכמניה, בכלהתורה
 גאב"ד וכ"ק שליט"א, מראדזין אדמו"ר כ"ק יבלחט"א הלימודים, לספסל חבריו עלנמנים
 קשרים עמו שמרו ואף בעלזא הקודש לחצר נסיעות כמה ערך אף שעמו שליט"א,נראל

 הגה"ק מרבו וכן מאביו קיבל לרבנות הסמיכה את השואה. של הזעם שנות לאחראמיצים
 זצ"ל. סורוצקין זלמן ר' המפורסם מהגאון וכן זי"ע, קליגר יוסףרבי

 עם יחד יותר מאוחר שנספה בנו לו נולד בלוביז כרב, לכהן ללוביז עבר בזיוו"ר נישואיועגך
 המלחמה בתום מכך(. דיבר לא כי נודע לא זיוו"ר על )פרטים הי"ד האיומה בשואהאמו
 גריידינג עירו מפליטי רבים נקבצו שם לביטאם שב התופת, מן שרד ניסים שבניסילאחר
 הדת להשיב כוחותיו בכל התאמץ שמה בואו עם עירם. ע"ש גריידינג העיר את כינואשר
 שארית של למנהיגה והיה וקם המלחמה, במהלך נתרופפו עולם שעמודי לאחר תילהעל

 רבי הגה"ק רבו מבית יחיד נצר נותר כי לו נודע בגריידינג להלן. שיפורט וכפי שםהפליטה
 משולם ר' הגה"צ לבנו בת תחי', אסתר מרת הצדקנית הרבנית זו' ה"ה זי"ע, קליגריוסף

 והגה"ק איגרא משולם הר"ר הגה"ק רבינו מגזע בקראקא רב שהיה זצ"ל, קליגריששכר
 ר' הרה"צ הנודע הנגיד של חתנו היה הוא זי"ע. צדיקים ועוד זי"ע, אריאל" ה"בניןבעל

 ורבים שלחנו על נתאחדו וגדולה שתורה דזיקוב חסידי מגדולי זצ"ל, פעסילאליעזר
 אח"כ קצר וזמן השידוכין בקשרי עימה בא הגרי"א ידו. על הוחזקו דזיקובמחסידי
 הנישואין.נתקיימו

 צלמות בגיא אלך כיגם
 מזה( כמעט דיבר שלא פרטים,)מכיון הרבה אין השואה של הקשים בימיה קורותיועל

 זצ"ל. הגרי"א של והאצילית המופלאה דמותו על הרבה ללמוד ניתן הידוע מהמעטאולם
 והמטיל המסוגר בגטו בהיותם וגם ואם, אב כיבוד מצות על מאד היה מקפידמעולם
 נחוצים דברים להשיג בשביל גטו מחוץ אל בהתגנבות אחת לא נפשו מוסר היהאימה,
 המשפחה בני שבת, במוצאי זה היה מופלא, ובאורח בגטו היתה אביו פטירת ולאמו.לאביו

 אביו אולם המציק, מחמת לברוח באמצע הוכרחו לפתע מלכה מלוה לסעודתהתכוננו
 מגירסא פומיה פסק ולא תמיד, לפניו וגמרתו השלחן בראש יושב כשהוא בביתנשאר
 ללא אך פתוחה לידו כשגמרתו תנוחה באותה יושב אביהם את מצאו לבית משחזרוממש.
 מי "אשרי הגרי"א: עליו המליץ הוכה, או שנורה ולא שעתו הגיעה כי היה ניכר חיים,רוח
 ממש. בידו - בידו" ותלמודו לכאןשבא

 כל משך אביו על החסיר לא כי ימים, מאותם הגרי"א של עדותו פחות לא היאלופלאה
 בלבד סגולה יחידי קדייש... שום החסיר לא ואף במנין התפילות ג' שיהיו בלא יוםהשנה
 לכך. צריך מסי"נ כמה וכמובן טרופים, ימים אותם על כן עצמם על להעידיכולים

 "שלא בברכת אז אחזו הם השומרים, אחד אותם גילה למנין כשנערכו הפעמיםנ~חד
 בתשובות דעתו להניחו וחשבו בהלה שפרצה כמובן כרגע, אמרו מה שאלם הוא גוי",עשני

 העולם בורא את כעת ברך כי לו ואמר אליו ניגש חת ללא העשוי הגרי"א אולםבדותות,
 דברים בשמעו השומר פשע... מכל חפים לאנשים צרות לעשות שמסוגל כמוהו עשאושלא

 ממש. של בבושה מהמקום שיצא אלא רע כל לו עשה שלא רק לא אלו,כדרבנות

 ביער מצומצמת, יהודים קבוצת עוד עם יחד ליער הגטו מן ברח מה זמן בגטו שהותלאחר
 עליהם כשגם ואיומים קשים בתנאים וכמובן המלחמה לסיום עד חדשים י"ט מפלטמצאו
 זו. נוראה במלחמה שתו רבים שרבים התרעלה כוסעוברת



 נופליםמומך
 הגרי"א כותב המלחמה, לאחר וברוח בחומר וההשתקמות ההצלה על קצרריע

 תש"ד, אב מנחם ה' ביום אחרון, לדור ואת "ותכתב : ח"ב 'יבית-אבי" לספרובהקדמתו
 הבור ומן החורים ומן המחבואות מן יצאנו ואז הסובייטים ע"י נגרשו ימ"ש היטלרקלגסי
 נתרוקנה עירנו אימנו, מבטן שיצאנו כמו בעירום יצאנו חדשים. י"ט עשינו שם ביער,אשר
 מעט מקדש בתי מדרכות, מהם ועשו ונשברו נהרסו המציבות נחרש עולם הבית וכל,מכל
 בכל רציתי לאט לאט ונהרסו... נשרפו ישראל בתי של השכונות כל מקומם, את ידענולא
 לבוב לעיר הלכנו כל, אין לרש אבל גריידינג בעירי הפליטה שארית את לארגן נפשיאות
 אודים יבשות עצמות מצאנו המורחית, גליציא גליל מכל הנמצאה השארית נתקבצוושם

 היום בחודש יום איוה היתה הראשונה השאלה ה'. לדבר וצמאים כמהים מאשמוצלים
 שכבר ורובנה, דובנה, וואהלין, מגליל אנשים הרבה השנה, ראש יהיה ומתי פסח היהומתי

 הפסח עשו חשבונם ולפי פסח לעשות מתי ידעו לא תש"ד הפסח קודם עודנשתחררו
 כאשר כי החודש, יום את להם ואמרתי השנה של הקביעות ידעו לא כי ימים בשנימאוחר
 בדרך ונמלטתי ההריגה בגיא הייתי וכבר מביתי נגרשתי כאשר אומרת זאת לגולהיצאתי
 ג' שנה היתה תש"ג שנת במחזור, היא שנה איזה השנה קביעת לדעת ליבי אל נתתינס,

 זאת הכ"ז, היה סימנו תש"ד ושנת זה"ג היתה הקביעות וסימן מעוברת שנהבמחוור
 החודשים וסדר בשבת, היה פסח של וראשון ה' ביום היה השנה דראש א' יוםאומרת
 אבל השנה, כל את יודעים ב"ש א"ת של החשבון פי ועל חסר ואחד מלא אחדכסדרן
 כיבוש בעת תרצ"ט משנת ועוד תורה, בני אפילו וה בענין בקיאים ולא מוה ידעו לאההמון

 אז אבל לוחות, להדפיס אסרו כי פה בעל והקביעות החשבונות כל היה כברהסובייטים
 כבר היתה המערבית שגליציא ואע"פ הקביעות שיודע מי והיה כתיקונן שנים עודהיה
 בגליל ומטולטלים נעים והיו בגולה יצאו כבר ישראל אלפי ורבבות הנאצי, הכיבושתחת

 ובמסי"נ. בחשאי פנים כל על היה הדת חיי מ"מ פולין, שלהמורחית

 הגרמנים הרוצחים את גירשו הרוסים מחנה כאשר אב מנחם בחודש תש"דינשלת
 כאל בואם על חכינו שכבר לאחר אותם ראינו אך וכאשר לחיים ממות אותנוושיחררו
 עינים ובכליון מקומם, על המלחמה בחזית עמדו חדשים ששה במשך כי הגואל,מלאך
 ולעולם שנים. כיובל לנו היה יום וכל הסבל כוח קשה היה כבר כי לבואם, רגע בכלחיכינו
 אותנו ולקח יהודי, היה הוא הראשון, הרוסי החייל עם הפגישה של הרושם את אשכחלא
 להלבישני לו היה לא בגדים מספר, חודשים לפי בא שלא לחם חתיכת לי ונתן עגלתועל

 שנפל מחייל מכנסיים בדרך מצא אח"כ מערומי, את לכסות לי ונתן כותנתו את פשטוהוא
 מאיתנו היה המלחמה של החזית אשר עד אחדים ימים עגלתו על עמו נסעתיעדיין, לי היה לא וכובע מנעלים אבל לי, ונתן החייל מן המכנסים את פשט המלחמהבחוית
 מצוה. לעושי טוב המשלם ברוך לטובה הזה החייל יזכרוהלאה,

 לרגלי מנעלים למצוא בידי עלה בנקל ולא ראש ובגילוי יחף גריידינג לעירי באתיכ~שר
 ומערך המוצלים האודים והמחבואות החורים מו ובאו נתקבצו וכאשר לראשי,וכובע
 להפיח כוחי בכל התאמצתי יהודים, שלושים לערך רק נשארו בעירי יהודים אלפיםעשרת
 הייתי שבעצמי אעפ"י רוחם את ולהרגיע ונדכאים הנשברים בליבות ונחמה תקוהרוח
 שלא אעפ"י להתפלל מקום לארגן בידי עלה אחדים ימים ובמשך ויאוש, צער ומלאשבור
 הטויה מלאכת את למדתי סידור, ולא תפילין ולא ציצת לא שבקדושה דבר שום לנוהיה

 לציצית. צמר ירכי עלוטויתי

 עיניהם נתנו שלומי אנשי אותי ראו וכאשר הפליטה שארית של קיבוץ מקום ללבובי~לכלי
 טבת ובחודש עליוןן, בגד בלא הייתי כי לאמור יכלו לא לך לשמלה לנו תהיה קצין לאמורבי

 אבוה"ק בוכות הרבה פעלתי השי"ת ובעזרת אב"ד. רב בתור לכהן לבובה באתיתש"ה
 ישראל, שארית עבור כשר עוף בשר להכין התאמצתי מגעת. שידי מקום עד ולחזקלארגן
 מעיין, או בור לשום מחוברת הייתה לא וחקרתי דרשתי וכאשר כבר פתוחה הייתההמקוה
 לפני שדרשתי הראשונה ובדרשה לטובה, אלוקי לי וכרה המקוה, להכשיר בידי עלהוב"ה



 וכפינו עומדים שאנחנו כיון אמרתי יאוש מלאי והשבורים הנדכאים ישראל בניאחינו
 בשם ואמרתי עלינו, שמוטל מה לעשות מקודם עלינו וישועה לעזרה השמימהפרושות
 דורשים רבותינו בדרשתו, פעם שאמר זצללה"ה קליגער מוהר"י החסיד הגאוןזקיני
 שמרו, ותורתי עזבו אותי הלואי ט"ז(, )ירמי' שמרו" לא תורתי ואת עזבו "אותיעה"פ
 לפי הנביא של והכונה וסיוע, עזרה שפירושו תעזוב עזוב מלשון היא במקרא עזבוהמלה
 כביכול ולסייע לעזור חפצו שהם על ישראל בני על קובל הנביא היא, כך חז"לדרשת

 אבל התורה כנגד שהם ותחבולות באופנים כלומר התורה, את ישמרו שלא במהלהקב"ה
 חז"ל אמרו וע"ז לאלוקים", עוז "תנו אומר הכתוב אדרבה שכזה בסיוע חפץ אינוהקב"ה

 מוכיח וע"ז מעלה, של בפמליה כוח מוסיפים מקום של רצונותיו עושים שישראלכ"ז
 כנגד שהם כאלו באופנים כביכול לי לעזור חפצים הם עזבו ואותי ואומר ישראל אתהנביא
 שהקב"ה הכתוב כוונת להבליט חז"ל מסיימים וע"ז שמרו", לא תורתי "ואתהתורה
 מעלה של בפמליא כח מוסיפין והיו לי עזרו הלואי עזבו, אותי הלואי ישראל אתמבקש
 ודפח"ח. התורה, את שישמרו ע"י שמרו" מצוותי "ואת זהבאופן

 שהיינו הזמן בכל כי ומצוות, תורה הנאנחים ישראל בני בלבות לטעת כוחי בכלענדהי
 היה וקשה בעוה"ר נתחלל שמים ושם והקדוש, היקר כל נשכח המוות ובמחנותבמחבואות
 עלה וב"ה לגוי, היינו מאז אבותינו מסורת כל ולשמירת המצוות, לשמירת מחדשלהתחיל
 והרחבת נחת מתוך רצונו ולעשות לעבדו תמיד עלינו ה' ויהי קדושים, ישראל כיבידינו
 ועוז כבודו והדרת זיוו את יקרות באור המאירה והמצורפת הזהב עכ"ל דקדושה,הדעת

 והשואה. ההשתקמות בתקופת זצ"ל הגרי"א ומרומם גדול אדם שלתפארתו

 בפיהו היתה אמתתורת
 במנהטן נתייסדה זי"ע קליגער יוסף רבי הגה"ק חו"ז ימים ולאחר רבו בחייעיך

 עזרתם על לטובה יזכרו מגריידינג, מהגרים יהודים של מאורגנת קהילהשבאמריקה
 עזרה והגישו סכומים שלחו השואה שלאחר בימים הנ"ל, קדושה קהילה בני אזהגדולה
 להגר הדרושות ואשרות למסמכים בעבורם השתדלו ואף בלבוב כאמור שהתרכזולאחיהם
 בשנת זצ"ל. הגרי"א החבורה מנהיג עבור הם דואגים ובראשונה כשבראשלאמריקה
 שדאגו גריידינג ק"ק בני בקרב במנהטן והתישב לארה"ב ב"ב עם יחד הגרי"א היגרתש"ח

 לברונקס דירתו את עקר יותר מאוחר קהילתם. אב"ד לרב מינוהו ואףלצרכיהם
 והקימו בה נתישבו ישראל אמוני משלומי כשרבים בישראל ואם לעיר והיתהשהתפתחה
 מפוארות.קהילות

 גרם אשר את להם גרם הזמן שיבושי אשר בע"ב של בביהמ"ד כרב לכהן נווקבלננרוליוד
 התקשו בדמו הייתה שחקוקה האמת מידת ומפאת כידוע, תקופה באותהלרבים

 תקופה לאחר וכך פשרות, מכיר שאיננו ומנהיג כרב ודרישותיו תביעותיו עםלהתמודד
 זקינו ע"ש והב" "טורי ביהמ"ד שמו שקרא ביהמ"ד בעצמו ויסד וה מתפקידו פרשקצרה
 ומכל ולתפארת לגאון שמו יצא נודף שריחה פלייטון של וכצלוחית וי"ע, הטו"ן בעלהק'
 לו יצאו ובמיוחד הלכה. זו ה' דבר להם להורות בהלכה שאלות אליו הריצו תבלרחבי

 ידע ואשר והברורה החדה מגאונותו חוץ אשר עגונות והתרת וקידושין גיטין בטיבמוניטין
 בלטה אלא הגדול, ספרו מתוך שמשתקף כמו ברור כ"כ ליצא ולבסוף ענין של לעמקולירד

 האחרונים ימיו עד הקפיד למשל אשר לחכמתו, שקדמה יראתו ג"כ מיוחד באופןבדמותו
 לחליצה. או עגונה להתיר או גט רח"ל לערוך היה שצריך פעם בכללצום

 מרבה היה עמו זצ"ל מאוז'רוב דת" "האש בעל הגה"ק עם אמיצה ידידות רקםננרילילך
 הגאון כמו הזמן גאוני עם בהלכה מכתבים בקשרי עמד כמו"כ והלכה, תורה בדברילשוחח
 עמד כן הלכה, בעניני רבות הגרי"א עם להיוועץ נוהג שהיה זצ"ל פיינשטיין משהרבי

 משה רבי אפשטיין, פנחס רבי דטשעבין, גאב"ד הצדיקים הגאונים הרבנים עםבקשרים
 אדמו"ר כ"ק עם ידידות בקשרי היה כמו"כ יצחק. המנחת בעל שטייף, יונתן רביביק,

 האדמו"ר עם וכן הגרי"א רבינו של מחותנו שהיה פאקשביץ אב"ד הרה"צ ואחיומבאבוב



 רבות עימו השתעשעו אשר לברכה זכרם מפיטסבורג האדמו"ר ומחותנומליובאוויטש
 יצחק רבי הרה"צ מרעננה הצדיק עם אמיץ בקשר היה כמו"כ אורייתא,בפילפולי
 נכד עם נפלא קשר לו היה כמו"כ בחרותו, מימי עוד הכיר אותו אשר וצ"להוברמאן
 וקצין לראש ונתמנה שמו תורק וכשמן שליט"א. מבעלזא אדמו"ר כ"ק ה"ה הק'רבותיו
 דאמריקה. הרבנים דאיגוד ראב"ד פארולכהן

 תושבים מצד בעיר תסיסה החלה בברונקס פאר כיהן אשר שנה משלושים למעלהלאחר
 שבמסי"נ איך יצויין מדרשו, בית את פעמיים הציתו ואף בעיר מהומות שערכוגויים
 ספרי את להציל ע"מ בוער בעודו לביהמ"ד חדר שנה( מע' )למעלה המבוגר גילולמרות
 שוב עקר כך המצב בהיות ממש. עילפון לכדי שבא עד עינו כבבת לו חשובים שהיוהתורה

 האחרונות. שנותיו את עשה שם הידועה, החרדית השכונה פארק לבארא והפעם דירתואת
 ומשרה תפקיד ללא עצמו בשביל ומנו את מעתה להקדיש הגרי"א קיוה פארקבבארא
 דרך ומורה כרב בו שחפצו תורה ובני תלמידים סביבו נתלקטו רצונו אף על אךציבורית,

 תפילותיו. מקיים היה שבו ודעת" "תורה ביהמ"ד כרב לכהן נתמנהוכך

 עלה כשוה גם איש מפני חת לא דעה, לדור שריד ופוסק רב של דמות היה וציילהגרי"ח
 תורה. דיני עריכת על דמים לוקח היה לא משמע. תרתי יקרים בדמים אחת לאעבורו
 וכן זה, בגלל וגדולה כבוד לפעמים הפסיד כאשר ואפי' פוליטי זרם לשום הצטרף לאמעודו
 דין לפניו כשיבוא שמא מחשש וכ"ז פוליטי לזרם המשתייך בביהמ"ד כרב לשמש אבהלא

 לעצמו הנהיג לא אמת, חותם חותמו חשש... כ"כ שהוא, כל פוליטי לחץ עליו יהיהתורה
 המעיל עם לילך דרכו ע"כ תלמד , בחוץ לעצמו אותם מתיר הוא שאין מביתהיתרים
 רבים. מיני אחת דוגמא וזו ביתו, כתלי בין אףהעליון

 בארץ הק' במקומות כשביקר האצילית, בדמותו הבולטות מין היא הטוב הכרתטיןת
 על השומרים לחיילים כוח" "יישר בטבעיות ביציאתו אומר היה לשמירה הנוקקיםישראל

 כפי ואוכל מלבושים לו והגיש שחררם היהודי הרוסי כשחייל השואה לאחרהמקום...
 טובה לו להחויר איך וחיפש כלפיו הטוב הכרת של ברגש מלא היה לעיל, הווכרשכבר
 הטוב הכרת בתור יהודי לאותו לנשקו לפחות רצה הגרי"א בידו, היה לא מאוםאולם
 מינימלי מלבוש וללא רחצה ללא חודשים י"ט לאחר הגופני מצבו את בהכירואולם

 להנות אם כי הבין המעטה, בלשון טוב שאינו ריח מעט ונודף נקי הכי לא שהגוףשבהכרח
 של רגליו את ונישק ארצה ורכן היסס לא הוא בפניו, לנשקו יוכל לא חפצו החיילאת

 היה שחדור הטוב הכרת של העמוק הרגש מלבד רבות, ללמוד ניתן וה ממעשההחייל...
 בדעתו מעלה היה עימו ששרדו האנשים כל מבין מי הרי לכך מעבר הרבה עודבנפשו,
 כל העצמית הכרתם את איבדו הרי יהודים וכדו', ריח נודף הוא כי אן ע"כלחשוב

 בשעות יהודי איך הדבר פלא והחיים, המוות על לבדו, הלחם על ורק אך היתהמחשבתם
 היהודי ודמותו צלמו על ושומר המציאות פני כל מעל מתעלה לנצח הדומות שכאלהקשות
 חלילה. יפגםלבל

 צדקה עבור ביתו לפתח באים היו כאשר ולמשל דבר לשם היו הנאצלותטידןןגיו
 וצ"ל הוא היה וכדו' מאומה חסר לא אדם שאותו ע"כ לו מעירים ביתו בני היוולפעמים

 מעניין לוה, הוא צריך שכן הוא מובהק סימן עצמו לבייש מוכן יהודי אם לעומתםעונה
 או ברכה, אחריו השאיר אשר הרבים ידו כתבי על דבר שום כותב אינו בצוואתו אשרלציין
 ולהפיצם להדפיסם שצריך מובן בטביעות ,אשר רב ומן וה מהשוק שאול הגדול ספרועל

 כבוד לנהוג בצוואתו מבקש אשר כל ועכ"ן כידוע עליהם היגע כ"כ עצמו והואבישראל
 ... המשפחה בקרב ושלוה שלום ושיהיהבאם

 בהכנעה בפשטות הילוכו הערצה, ומעוררת מופלגת בצניעות חייו כל גר היה שכורגגיינ
 מנחיל "איני לצאצאיו בצאוותו כותב וכה בחלקו. ושמח שבמועט במעט מסתפקובאהבה,

 ותמיד לי שיש ממה מאושר והייתי ע"ז, עבדתי לא ובאמת לזה זניתי לא כי והון ביתלכם



 מנת היה זה ונחת בטובה רק ונפלאות, בגדולות הלכתי לא בחיים, בחלקי שמחהייתי
 עכ"ל.חלקי".

 זכרונם הם הםדבריהם
 נערץ שהיה זצ"ל אביו ע"ש קראו שו"ע, חלקי ד, על ה"ח אבייי "בית שו"ת הגדוללפרו
 מגאונותו טפח הוא מגלה זה בספרו כנז"ל. ממנו תורתו שכל והאמין ימיו כלבפיו

 נדירה מתשובותיו הנשקפת הגדולה הבהירות התורה, במכמני העצומהובקיאותו
 מכיל בהיותו רבנן שולחן על לעלות ומרבה ישראל בקרב בחיבה התקבל הספרומדהימה.
 בשמו מביאים וכן התקופה, בנושאי ביותר אקטואליות בשאלות רבות מקוריותתשובות

 זמנינו. ספריבכל

הכרכי~
 שיעור החיבור, של חציו אך למעשה הינם אבי" "בית של הכרס עבי הגדולים

 בשנותיו חלשתו מפאת הנראה ככל הגרי"א, של באמתחתו נותר גוספות תשובות שלדומה
 השאיר נוספים חיבורים ספריו. הוצאת של הכביר במפעלו להמשיך ממנו נבצרהאחרונות
 : אבי בית בספרו ה' לחלק בהקדמתו כותב זה חיבור על הגש"פ, על חיבור ביניהםבכת"י

 יו"ד של קוצו על ישראל מנהגי על נפשם מסרו ישראל בני אחינו איך זר ולא ראו"ועיני
 מזער מעט קשים, עינויים ידי על משונה במיתה כך על ושילם נפשו את סיכן אחדולא

 הגדת על סנרי כל יעדתי ואני הדת חיי על השואה תקופת של ההסטוריה מכותבימצאנו
 שאזכה יה"ר הי"ד, המסורה ועל התורה על אמונה ששמרו אנשים של הגבורות עלהפסח

 יתן מי חיותו, בחיים לאור להוציאו זכה ולא הצדיק נאסף בעוה"ר לאור".להוציאו
 היקרים. כתביו שאר עם יחד הדפוס מכבש על לראותו נוכלובקרוב

 היה ניתן זה בזמן חליו, למיטת רתוק והיה למשכב ונפל חלה הסתלקותו לפני וחציכשלין
 ואהבתו דביקותו ואת הגדולים, מכאוביו את שהסתיר איך נפשו בגדלות ושוב שובלראות
 נתבקש תש"ס א' באדר כ"ב ויקהל לס' ב' ביום לתוה"ק. האמיתית ואיתנההחזקה
 היא תבלט"א, הצדקנית הרבנית אלמנתו את לאנחות אחריו בהשאירו מעלה שללישיבה
 ומשנתו תורתו כי ייאמר ולזכותה ממש, של במסי"נ שנה כחמישים לימינו עמדהאשר
 ברך זרע יבורך ישרים דור אחריו השאיר לה. ותודות משלה לדורות החקוקה הגריייאשל
 חיים רבי הגה"צ : החשובים חתניו ה"ה ישראל, בית כרם את המפארים רבנן חתניןה'

 סורוצקין משה אברהם רבי הרה"ג פלעטבוש, ציון" ד"שערי רב שליט"אהלברשטאם
 ממרומים שליט"א. מפיטסבורג אדמו"ר מרן כ"ק והרה"צ טעלז, דישיבת רו"משליט"א
 אם תעשון כה "...אם : בצאוותו כותב שאכן וכפי אליהם הנלווים כל ועל עליהם טובימליץ
 . דמיטביי מילי בכל יתברך אשר למליץ לכם אהיה ומשפט דין לאחראזכה

 קברו על הקימו'שיכה

 הה"צ כ"ק ה"ה הצעיר חתנו ע"י יצ"ו אשדוד בעיר הוקם רבינו בחיי עוד שנים מספרלפלי
 ולזכותו, הגדול ספרו של כשמם אבי" "בית הוראה בית שליט"א מפיטסבורגאדמו"ר
 הזה כדבר היה שלא כיון הענין נחיצות גודל וכידוע הנשגב, הרעיון את מאודועודד

 ועונים באשדוד, החרדית הקשת גווני מכל שם ידועי רבנים יום בכל יושבים ובובאשדוד,
 יעשון. אשר המעשה אתלשואלים

 יושבים שבו אבי" "בית הוראה כולל הסתלקותו לאחר שליט"א הה"צ חתנו הקיםכטו"כ
 אליבא שמעתתא לאסוקי הלכה זו ה' בדבר ועוסקים חשובים אברכים היום שעותרוב

 היו כ"ז אשר רבינו לנשמת נח"ר נעשה אלו שבדברים וברור הפסקה שום ללאדהילכתא
 ששמו זכו אשר אלו קדושים שמוסדות שבשמים אבינו מלפני ויה"ר רבינו. של חייושאיפת

 בבאו"א. עפר שוכני וירננו יקוצו עדי וישגשגו יפרחו הם עליהם מתנוססת רבינושל



 ה מ ד קה

 ! בתורה הבוחר ר'בשם

 מרשות בתורה ועמלי הגיוני פרי את מה מוציאאני
 ת:שיה. ודירשי תורה חובבי לרשות שליהיהיד
 הכמות רב שהוא וה שבמפרי הוא הנמנע שמןסבורני

 שבשבילה מקורית איכות מעמ המעיינים ימצאולא
 הרבה בישראל, והפצתו החיבור הוצאת השכדאית

 תורה בקובצי נתפרממו כ:ר להלכה ההידושיםמן
 וזהו רבנן, ושבחוה: הלומדים בין מהלכים להםיהי'
 הדברים נאמרו כ. כללית הסכמה במקוםישמש

 וקלמוהו. וט:בים גדולים לפנייהפסקים
 תירוצ מהידושי יאור שמוציא טהבר בידרך

 ובאסת דברי:, שיתקבלו בעתירה מרחשיןשפתותיו
 בש"ס כדאיתא כן, התפללו הגמרא הכטי שגםמצינו
 דאיטא רעוא יהא אמר אכא רני סליק כי דל"חביצה
 כתכ ר"ה סי' א:"ה כשו"ה והחת"ס דתתקכל,מלתא
 ואמר עליו דאהיכו בגמרא להלן התם דאיתאדמה

 דשפיר אמרינן ושוב עלה אהיכו הדר קשקליגולתיכי
 הוי ר"א של בבויונו לספר חז"ל רצו מה עלה,אחיכו
 השכל מוסר אך הלעג, סיפור בלי וטיטרי למישקלמצי
 רנב"ה כתפילת ה.תה. לא ר"א שתפילת טזה,נשמע

 שיקבלו התפלל והוא הלכה בדבר אכשל ולאשהתפלל
 לשם דבריו כל אם לא או יתקבלו אם לו מהדבריו
 פירש"י ולפי יעו"ש, על.ו דמהכו נכשל ולכןשמים,
 י"ל אבוש, שלא המקום להכמי דתתקבי שפירששם
 דבריו יקבלו לא האמת אל יכוון לא אם כוונתו הי'דכן

 דבר. של לאמית: שיכוין התפללממילא
 למעשה, הלכה בדברי רק כולו כמעט וה מפרי.כל
 דגמרא הלי"ז, ת"ת מהל' בפ"א הרמב"ם מש"כעפ"י
 ויוציא סראשיתו דבר אחרית וישכיל שיבין מהנקרא
 שהתירה בהמדית ויבין לדבר דבר וידמה מדברדבר

 והיאך המדות עיקר ה:א היאך שידע עד נהןנדרשת
 מפי שלמד מדכרים בהן וכיוצא והמותר האמוריוציא

 גזה מבואר גמרא, נקרא הוא זה ועניןהשמועה
 הגמרא, עיקר זהו דהלכתא אליבא שמעתתאדלאסיק
 הכלטנה עי מפראג ימהר"י אבות עי החיים בדרךועיין
 אמר לא דלהכי הלכות, גופ. הן הן נדה ופתחיקנין
 ההלכה, היא התורה שעיקר מפני תורה גופי הןהן

 זמן לך שאין כתב המשניות על בהקדמתווהת:סיו"ט
 מטה תשיבנ. ואל למשפט, ויפלא בהכרח יתהדששלא
 הקב"ה שהראהו מלמד די"ט דמגילה בפ"בדאמרו
 אומר שאני ע"כ, סופרים .דקדוק. תורה דקדוקילמשה
 לשונם ודקדוק כלל, לאהרים מומר משה היה לאשזה

 או לו שמסר אמר ולא שהראהו מלמד שאמרו היאכך
 הת:רה נותן של חכמתו גזרה שכך מזה מכוארשלמד:,
 וכאשר החכמים ביר ההלכה של ההכרעה שיהיהית"ש
 שופטים בפ' יקר הכלי מש"כ וראה יק:ם, כןיכריש
 או ליהרי פנים כמה 'ש וטהרה מומאה דברשכל

 שהצדרים מפני הוא טהרת: התוה"ק ואםלטמאו,
 להיפך, וכן לטומאה הפנים מן יותר מרוב.ם הםלטהרה
 הטעם ומזה ופמול, וכשר ואמור מותר בדבר כןוכמ:
 שיודע מי אלא כמנהדרין ממנים שאין חז"לאמרו
 להוראת צריכים שלפעמים מפני מה"ת, השרץלטהר
 אותן לד' לעשות עת לסכרת לצרף הנביא אוהחכם ינוי יד', יעשות עת משום ההורה נגד יפס:קשעה
 בהר אליהו כמו הרוב, מחמת שנדה. סברותמיעומ
 סברא שום יידע אינו הנניא א: החכם אס אנלהכרמל,
 יעו"ש שעה, בהוראת אפילי לעולם יטהר: לא אזלהיפך
 בפנימ מובא די"ד יבמות בריטב"א ועיין דבריו.נועם

 ובודאי לעניננו. המתאים ובמק"א בד"ה י"טבתשובה
 שהכריעו כמ. המקובל מפמק לזוז לנ: הלילהבזה"ז
 ת"כ בק.צור כמוש"כ והרמ"א, הב"י מרן הש"עבעלי
 קים לטעון א.ן :רמ"א המחבר הכרעת שנגד קכ"גמי'
 נגד שפיסק מי עזמננו כ"ג, סי' ובפנים 'עו"שלי

 ואפי' ממרא כזקן דינ: הרי הפ:סקים גדולי שלההלכה
 שיטת לפעמ.ם למניף להצטרף נפק"מ רק שעה,להוראת
 סי' יו"ד בש"ך מיבא הב"ה זקני כמ:ש"כהמקילים,
 דעת על לסמוך .כולים דבשעה"ד או"ה בהנהגתרמ"ב
 הוא וכן דאורייתא, באימור אפילו הרבים נגדיהיד
 ום"ל ח,לק שם והש"ך רצ"ג, ס.' ביו"ד הט"זדעת
 יחידית, דעה על בשעה"ר לסמוך יכולים בדרבנןדרק
 כ,ינרע אם והדיעות השיטית לדעת המורה צריךולכן
 בתורה, והיגיעה העטל לאחר לד.נא לחוו"ד שמיםלשם
 לו אין חז"ל דרשת על ד"ו בסנהדר.ן שפ.רש"יכמו
 ולמנוע לירא לדיין לו אין רואות שעיניו מה אלאלדיין
 לידין ריאות שעיניו מה לפי אלא הדין מןעצמו
 יענש. לא וש,ב ולאמיתו לצדקו להוציאויתכוין
 אוהב ז"ל מאמרם כ:ונה פירש בברכות י:נה:רבנו

 יבתי כנסיות מבת. ייתר בהלכה המצויינים שעריםד'
 הקב"ה שאוהב דכמו דהכוונה ד"ח(, )ברכותמדרשית
 אוהכ כך טדרשות ובת. כנמיות מבתי יותרבהמ"ק
 התירה קכ.עות ששם כלומר בהלכה, המצוייניםשערים

 בהם שלימדים ומב"מ מב"כ יותר יום בכלוההוראות
 הקבועים שבמק:מות מפני פמוק, או דרשות שעהלפ.
 בהמ"ק שחרב מ.ום כדאמרינן בהמ"ק, במקוםהם



הקדמה4

 בלבד, הלכה של ד"א אלא בעולסו להקב"ה ליאין
 מקום כך וסבם"ד סבכ"נ יותר חביב שהטקדשוכסו

 שאינם ובמ"ד בכ"נ משאר חביב הת:רהקביעות
 וז"ל רע"א, כי' בש:"ת הריב"ש מש"כ וראהקבועים,
 בהוי:ת וחריפים מפויפלים בעינינו ראינו חכמיםכמה

 אוסרים וקוץ קוץ כל ועל דסחטא בקופא פילאדמעיילי
 כלקו לא חורפא ולפום ותיר:צים, קושיות תליםתלי
 אסור על ואומרים דהלכתא אליבא שסעתתאלהו

 אסזר. מותר ועיטותר
 פרושות כפי אב"י" "בית שער בפתח עתה:בעוסדי
 גרחסיו אשר החסד לד' ה:דאה בתפילתהשמימה
 שבט בעני ראה הנבר אני אמיר, ממסגרהוציאני
 את ימציתי שתיתי התופת סד:רי כל עברתיעברתו,
 שהציל ההסד לד' אקדם ובסה אכף במה התרעלה,כום
 חמש בהיותי מצאוני אשר התלא:ת כל אחראותי
 נידודים יל שלשלת הגרמנית, ההיה צפורני תחתשנים
 אשר כולם כסעמ ורעי אחי :סכל עלי, עברווגליי:ת
 ונשמדו ןשרפו הלבנון ארזי הת:רה אדירי אתיהיו
 עסי בת משבר נקרע והנדאב חנדכה ולבבי קה"י,על

 כשעלה עשן ותסרות ואש דם בתקופת סולדתיוסאבדן
 לש:ם סטקוטו יצא נסע גוים משחית ססובכואריה
 צררונו רבת ובעוה"ר יישב, סאין וערים ישסהארצ:ת
 על והעולה שבעתק מכאובים ורבים המלחסהבזמן
 נפשי חטאת בטני פרי פשעי בכרי נתתי אשרכולנה
 הי"ד. אורי העלם יחידי בני ממנינקרע

 ז"ל אאסו"ר לבית גלעד זכרון להקיםוראיתי
 לא עמותם בחייהם והנעיסים הנאהביםולסשפחתי

 סוד חיי צור היית אתה .רבי ס:רי אבי אדונ' :נפרדו
 תורה מלא במינה נפלאה אישיזת ראשי, עטרתקיוסי
 וב ונדיבת התורה אהבת וחמידות, קד:שהחכסה,
 תלמידיך שאבו כס:ני סעיניך, הפיקו ר:ח:אציל:ת
 נמתם אדת :עתה בששון, מים תורתיך סמעיןהרבים
 אור התורה ואהבת לרגלו נר תמיד היה האסת 1הסעין

 ולזכרו לשמו וחסד, צדקה לעש:ת ימיו כל רדףלנתיבתו,
 מסנו כי סשלו הוא לגניני החומר כי זה, ביתבניתי
 אבי כי שלו, ה:א והכל תורתי מימי שאבתי מסנ:ורק
 כאשר ב' א' מהתחלת כסעט א:תי ללסיד התחיל1"ל

 הי' '2לא הראשונה העולם סלחסת בזמן פעוט ילדהייתי
 עד תרע"ד משנת רבים נידודים סבלנו כי חדרים,אז

 וכה וחומש, תפלה עמי ללם:ד :התחיל תר"ף,שנת
 הלימוד דרך :כל להוראה, שנכסכתי עד ליסודיוהסשיך
 דהלכתזרלמדתי אייבא שמעתתא יאמוקי ההוראהומדר
 גם - אכי בית ספרי נקרא בצדק ולכן אאסו"ר,אצל
 אברהם בן אייזיק יצחק שמי של ר"ת הם אבי ביתכי

 בהקדסת עיין ז"ל, בונא סרת הצדקת אסי שם :גםיעקב
 בספר:, שמו לרשום צריך אדם שכל שכתבהרוקח
 דויגרש משום ויגרש מתחיל אליה: דבי תנאכמו

 רשב"י. בר"ת מתהיל הזוה"ק וכן תדב"א,בגממריא

 תודה ולגטול הגדול שמ: את ולהיל להודותועלי
 א:ד לפליטה אותי השאיר הגדיל שבטוב: תחסדלד'
 בישראל נאמן בית ביתי לבנות וזכיתי סאש,סיצל

 כיטפחת הדגולה משפחתינו שלשלת אתיהמשיך
 קומתם בייעור החמה גלגל את שהעניקו עולםגדולי
 תורתם. באור התורה עולם אתוהאיר:

 מוהר"ר הגאון זקני סש"כ לצטט הנני ביתיובספתן
 בנין ספרו בהקדסת אמשטרדאם אבד"ק זצ"לשאול
 דצ"ו ביבמ:ת שדרשו חז"ל מדברי והנה וז"יאריאל,
 בשתי לדור אפשר וכי עולמים באהלך אגורהמ"ד

 בשתי דר כאלו בשסו הלכה שמזכירים כל אלאע:לסית
 יזכור למען תורה בדברי תיב:ר שהעושה למדנועולמית,
 קבוע בית כבונה הוא הרי ההם דברים על לעולםשסו

 ת"ח חז"ל אסרו ועוד עולסים, לשבתו מכוןלעצמו
 פי על עולם, של בבנינו שע:מקים בוניםנקראים
 על בו :כיוצא בית בנין לש:ן נאות האלההדברים
 שמי, על שאול בית בשם לכנותו ראוי והיה זהה'ב:ר
 על עוסד הבנין כל כי העיקר אחר הולך הכלאבל
 טמנו כי זצ"ל הגאין אם". ה:א וצדיק אחד עם:דימוד
 הגבורים שלטי כל עליו תלוי המגן אלף פנה :ממנויתד
 בשיפולי נקטתי הקטן ואני עכ"ל, ~מעלה הכרעבככל

 רוצה אני וגם אבי, בית ספרי לקר:ת זקני שלגליסא
 על שעלו אבי ובית כה2פהתי לכל ושארית שםליתן

 הי"ד, זכרון למצבת להם יהיה וזה הזעם ביסיהטוקד
 שמתחדש מי :כל וז"ל שכתב, יוד בס:"פ בתדב"אועיין
 מן אוהו שסשמיעין כמו דומה פיו על ת:רהדברי

 בית לי בנת בני הקב"ה אסר כך לו :אטרהשמים
 ועיין הוא, שלך באוצרי לי שיש הגדול ששכרהסדרש
 לאניידו סהר"ש בזה שפירש סה שמביא שםבישוי"ע

ז"ל.
 לא-ל לבי ממעמקי לסרומים עין אשא אניועתה
 כל מאתי ואסיתו חסדי יסיר שלא .סחוללי,י:צרי
 בת:ה"ק חילים להוכיף והשכל בינה דעה לחנניהיסים,

 ולשקוד ת:רה של לאסיתה לטון א:רה בקרןלהעסידני
 מפגעי ילהינצל הנפש שלוות סתוך תורה דיתיעל

 אכף כי ל: עסלה עמל נפש החכם הסלך כמאסרהזסן,
 רבא וכדאסר דצ"ט בסנהדרין חז"ל כדרשת פיהו,עליו
 דהוי לדזכי ט:בי נינהו דרופתקי גופי כולהודתם

 וקימנו שהחיינו רחסנא :בריך דאורייתא.דרופתקי
 לא:ר י:צא משוכלל ביתי לראות הזה לזמןוהגיענו
עולם.
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 גפן ביתי לנות ברכה קובע הנני ביתיובירכתי
 סשכלת אשה העדינה הרבנית רעייתי ה"הפוריה

 את סייצגת הסופתית .בהתנהגותה שבעזרתהושילמית
 ואומנת אטא וחשובה גד:יה אשה של המיפוסיתדמותה
 הגאון הרב חותני בת שתחיה אטתר סרתבישראל
 משולם סוה"ר כש"ת הי:חסין שלשלת השלםהחכם



הקדמה

 בתור בקראקא תחכמוני בשבת ישכ ז"ל קליגריששכר
 והקדוש החכיד בהגאק מזרהי המדרש בביתרב

 ד' יאריך גריידינג, הגאבד"ק זצלל"ה ישףמוהר"ר
 בנותינו מיו"ח נחת לרווה .נזכה ובנעימים בטוכימיה

 הרבנית הבכירה בתנו ה"ה: וההביבות,היקרית
 בעלה עם שתחיה בונא אידל מרת והשלומיתההשובה

 שלשלת יר"א המיפלג הרה"ג באדם היקר חתניה"ה
 ובניהם שיימ"א הלברשטאם חיימ מו"ההיוהמיז
 2"י  יזסף יששנר משילס ה;ים שעש~עים ייד'היקרים
 החשובה ובתנו נ"י, יעקב אברחם ציע בןוהעלם

 בעלה עם שתחיה רחל שבן בת מרתוהמושלמת

 משה אברהם מו"ה היוחמין שלשלה המופלגהרה"ג
 ובתט נ"י, יעקב היקר העלם בנם עם של.ט"אמורוצקין
 טלם שתחיה, מרים אביטה לב יקרת העדינההבתולה
 דורוה מהם לראות שנזכה יה"ר הברכה עליעמדו
 וכתפלת וביר"א בתורה גדולים .מבורכיםישרים
 כי עד האילן יקצץ ולא המעיין ייבש שלאהחת"ם
 בבי"א. שילהיבא

 תשל"א. ז.ו בהודש ה". יארקנוא

 יהודה באלפי הצעירכעתירת
 החיפ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 1ג1' טוב שם 1ג1' בביתי להםונתתי

 והנכבד היקר ב"ד ש"ב לאהובי לתודהמזמור

 נ"י נגלר משהמו"ה
 ע"ה ר ת ס א מרת החשובהורעיתו

 הבכא, מעמק ולהוציאני הלום להביאני במסי"נ פעלאשר

 בכבוד. ביתי ואת אותי לסדר בכדי רב הוןוהוציא

 טוביפ. ושניפ ימיפ אאריטת נחת בחיי פעלו ה'ישלפ

- 4 פ 4 י -

 מכובדי ידידי באנשים, היקר האדםה"ה

 פעכמאן ע"ה אלכסנדר ב"ר אלימלךמו"ה

 תחי, לאה מלכה מרת והחשובה היקרהורעייתו

 קתלתנו. נשיא יקר, כאח לאחיעזר בצדי עומד שהוא שנים ח"יזה

 ונחת. בריאות בחיי תמיד הטוב בכליתברכו

- - 4 ש . ש 4 4

 : ה"ה שלנו, ביהמ"ד ומנהלי גבאי הטוב בכל יתברכווכן

 נ"י קסירר אברהם ~ח"י קיכין, דיד יה"1 שילדהייז, הכהן משהי,



 ש ד ו ק ת ב צמ
 ושנחנקו שנשרפו ושנשחטו, שנהרגו הקדושותלנשמות

 דמם. ינקום ד' תש"ב-ג'. בשנות יתברך שמו קדושתעל

 נ"ק ח"ה דהטהורים הקדחטים טרחטים יסקור הוא במרומים שוטן הרהמיםאט
 קליגר יוטף מוה"ר כקש"ת והרכנות הרכנים ונזר פאה"ד החסיד הגאון אדמו"רמוח"ז

 עם כיחד תש"ב איוי ז' כיום השמימה כסערה עיח גריידינג, הגאכד"קזצייה"ה
 הי"ד. איש והמישים ומאתיםאיפים

 בטסי"נ תורה מרביץ ראשי עמרת אדמו"ר עי אש*טה עלי ונפשי אזטרהאלה
 מדעך שנפטר ז"י, דוב מרדכי מו"ה בהרב כילקאמין מאבד"ק זצ"י יעקט אברהטהג"מ
 תש"כ. טכת כ"כ ביזם הזעם כימי המציק מחסת קשיםענויים

 ז"י, יוסף משה מוה"ר בת טונא מרת הצדקנית ימופת צנועה אשה מורתיואמי
 תש"ג. טכת כ"ח כיום יגרדיםשניקחה

 תש"ג. שבט נכ"ח לגרדום ניקחה שבע, בת ויקרה החשובה הבתולהאחזתי

 מרחשון בי"ד נפ' ז"י, יהושע בטהר"ר דוט מררטי הרב זקני נשמת עויםיזכר
 טבת. ככ"ג נפ' מאיר, הר"ר בת מרים מרת וזקנתיתרפ"א,

 תש"ב. איוי ז' יגרדום ניקח אייזיק, יצהק בן ע"ה אורי העים בכורי בניונשמת

 דחנוכה. ה' ביום נפ' פסח, מיכי במו"ה יוסף טהטה מוה"ר זקניונשמת

 שנת בע,מר כל"1 נפ' ז"י, מיכי יהיאל מו"ה הוב בת לאה צסורה זקנתיונשמת
תרע"ז.

 צדיק יהיה ערלםלזכר

 גריידינג, אבד"ק ז"ל יומף מוה"ר בהגאון יששטר סהטולם מו"ה הגה"ג הרבהמי
 החשוכה הבתויה .כתם ז"י, אייעזר מו"ה בת אידל מרת והצדקנית החשובהוחמותי
 ירחמיאל, כמר החשוב הבחור וכנם יההטע, יצחק כמר החשוכ הבהור ובנםמרים,
 הי"ד. תש"כ איוי כ"ח כיום המוקד על עיו אייעזר, היקר העיםזכנם

 באכ"ד משה מוה"ר הגאון בת ז"י רחל מרת הצדקת הרבנית חו"ז - עולטולזטר
 תרפ"ה. שנת באב כח' נפ' מיקוייניץ, הגאכד"קזצ"ל

 נפ' ז"י, דוד מרדכי כ"ר אליעזר מו"ה ההסיד הרבני חו"ז נשמת - עולטולזטר
 מו"ה הרה"ח כת יוכטר הינדא ההשוכה האשה חו"ז ונשמת תרפ"ט, אד"ר ו'ביום

 תרצ"ט. אכ כחודש נפ'אלכסנדר,

 רם תשפוטת ממרומים הטיטה חנון תראה. עקדות ואלח זכור מזטחדהאלה
 נקטתם. את ותנקוט טפרגודך תראה דמם ותמצית והצרקניותהצריקים



 יקרות לנפשותציון

 אפרתיס מגזע חוטר המעש כביר והנכבד הנגיד הרבניח,יה
 למוידות הרבה פעל וחסד צדקה לעשות ימיו כלרדף

 תאשכולית איש וחסדהתורה

 ז"ל הברמן שמחה ר' היוחסין שלשלת בהרהי,ג אלכסנדר ר'כש"ת

 פולין דרווה-רוסקה, קרתאמיקירי

 תשכ"ד אייר י"ד ביומ טוב בשםנפ'

 והעדינה החשובהורעיתו
 ז"ל דוד יוסף חיים ר, בת עי,ה ר ת ס א מרתה"ה

 תשכ"ה שבט כ"ד ביומ ימי' בדמינפ'

 לעפרם. ושלו, ברוך זכרםיהי

 ה. " ב צ נת
_ 4 ש -

 אלקיםיזכור
 תלמידי וסופיים חכמים מלאה עיר , ג נ י ר י י ר ג סולרתי מעיר הקדושיםאת
 תורח, לוכורי חמד יחורי חשובים, בתים ובעלי סוחרים מעשה, ואנשי חסידים"כמים
 חבארבארים ע"י שנשמרו רבן, בית של תנוקות צדקניות, נשים מדע, ואנשי חסדאנשי

 תש"ג, חשון י' תש"י, אלול ז' - אב בי"ז הזעם גימי ימ"ש והאוקראיניםחגרמנים
 הש"ג. שפט ומ"ח שיטכ'

 הש*וך. דמם את בימינו לעינינו ונקום חופיע נקמותא-ל

 אליהו ר' הישן דור משרידי זהחשוב היקר דודי נשטת - עולם לזכר בספריוחק
 בת פרירא מרת דודתי ה"ה ואשתו דשבועות, ב' בש"ט נפ' ;"ה, זאב יצחק ב"רצכי

 מבת. בכ"ה נפ' הינדא, מרת חשובה ובתם אב, בי"ח נפ' ו"ל, דיב מרדכימזה"ר
 ותנצב"ה. בחך זכרםיחי

 ואת אב, בכ' נפ' ז"ל, יעקב אברהם ב"ר אלכסנדר ר' נשמת -- לזכרון גספיץוחק
 ר' ונשמת דחנוכה, א' ביום נפ' ע"ה, פינחם ר' בת עטיא מרים מרת האשהנשמת
 אברהם, ר' בת פרידא שרה מרת האשה ונשמת סיין. בם' נפ' שרגא, ב"ר אייזיקיצחק
 תנצב"ה. א'יר. בי"אנפ'

 פעכמאן. לאה מלכה ומרת אלימלך מר וכרם אחהמוקירים

 ד' ביום נפ' יצחק, ב"ר מאיר חייס מו"ה היקר האדם נשמת - ד' גהיכללזכרץ
 תשי"ב אלול בי"ט נפ' יהודא, ר' בח גיטל שרח מרת החשובה :אשתו השי"ז.דחנוכה
 תנצב"ה. סיון. בכ"ד נפ' יענטא, הילדה ובתם ישראל.בארין

 נפ' כהמה, מו"ה והצ' הרה"ג בת חיח מרת אשבז"ר החשובה האשהינשמת
 תנצב"ח. אלול. ז' ביוםעקה"י



 הענינים ותוכומפתחות

 ל"ון מדבקות למחלות יבית-חוייםהדויך "סיש
 מבית- כשיצא דפציו כי שורסין הד,קויפ'

 התפיייו. עמו יקחת יו מותר אםהחולים,
 גסיסץ

 הקיורס.לקודש ההיכי ביז רלתות ראשוז בג'ת ה"אם

 גסימן
 מכר הפסח ובתוך כדין, חמצו שמכרמי

 של הדין מה שגמכר, החמץ מוגחגותו
 או כגזלו רק הוי האם הפסח, אחרהחמ,
 רגזכידה.כביטול

 דסיסע
 רצה ואח"כ המדרש, לבית ס"ת שנתןמי
 שמו. על שנבנה לבידש"ד יזד'י הס"תלשלוה

 הס%5
 העור. אכז בחלקעיין

 ופהץ
 עשרה בליל נשואץז לעשות מותראם
בסבת.

 זסיש
  להעולה שהראו נשא בפ' יתורה בעלי'טעה
 קדין". בני ראש את "נשא במדגר פ'בסוו

 שהראו הרביעי ביום התורה בקריאתטעות
  התשיעי, שביום בקר" בו "פר אתלהעולה
 גדעוני" בז אבירן קרבן י,,זה כשהגיעובסיום
 אליצור קרבז "זה לסיים שצריך שטעהראה
 שזיאור".בז

פיש"  למפפיד. נערים שנ' לקרות מותראם

 פפיגע
 בבידוכ"נ התפלה נטח ישטת מותראם
 לאשכנז.מסמרר

פי5ץי
 בהם-ה והורא בעי-קריאה למנות מוהראם

 אשכיוהנ בהברה הטתפילים ביןהספרדית

 טעסיסי
 אחר בצד ארון-הקורש את ל"גוע שתראם
 בטרח. יצדלא

 יפטיסי
 ישראל. ז(יץ נגד פניו יכווןבדין

 חיים אורחחלק

 י2סימו
 וחבילות מכתבים בצש"ק לשלוח מותראם
 עוברים ישראלים שהרבה אהרי הדואר,ע"י
  עור. לפבי  מחשש הרואר,בבית

 ידפיבון
 מטעם ברכה לענין ברחוב, סוכריותבמוצץ
 מקום,שינוי

 פלפימן
 בי"ב תשילין להניח מתחיל שיתוםבמנהג

 אחד. ויוםשנה

 כהתה בגרי ובענין בתפילין, חציצהבענין פיפימו
 כה"ג.של

 יזכימו
 ריודין הרבה שם עויש שבחצרבסוכה
 בשבת להתגהג איך בעירוב, מודיםשאךנם
 הסוכהי לתוך המאכליםלהביא

 יחסימן
 החמה.  שקישצז לאחר המנחה תפילתרין

 ימס-מי
 אופק לפי חמה רמדומי עם להתפללבענין

 .אר"י

 כפ-מץ
 כיון אחרונה ברבה  לענין סוכריותבמדצץ
 פרס. אכילת מכדי יותרששהה

 כאמיבוו
 וומרובי חצרות עירובי לערב מוזורחס

 מצות עדשרן אין מטעם ביחדתבשילין
 חבילותחבילות

 ככסימץ
 מסעם האמאק על בעובת לישב מותראם

 במחובר.משתמ-ן

 25פיכע
 הקוד,ש. רוח והפוסקים להגאונים הי'אם

 כדפתטל
 בדברי אץנס. או פשיעה הר שבחהאם
 ף. דף פסחיםרש"י

 סםל-ומ-מן
 אם בחגוכה. גתורה לקרות יכול קסןאם
 למנדעגו הצבור לפני הלל לרמר יכולקטן
 פסוקי כל עצמו ננפני אימר יחיושכל
 ,ההלל

 הוא אס התורה קריאת של החובבגדר
 גרידא, קריאה של או ת"ה ממצותחלק
 החוב או בלבד הצבור חובונ הואואם

 בחורה, ולקרות בצבורלהתאסף

 כוסימן
 חזון שבת בערב הרצפה לרחוץ מרתראם
 שבת.לכבוד

 כהפימו
 רבר שום להתחיל שלא קפידא ישאם
 בדודש,באג"ה

 פםסיבון
 לכבוד בחוה"מ הו-גפה לנקחע מותרחם
 האהרין.יו"ט

 לפיבוו
 בדברי במצה, חמץ ברוב ביטולבענין
 להטץעור מצטרף המתבסל אם ובעניןהמג"ח,
 מצוה, לקיוםהנדרץן

 ניועתה  הערה -
 לשיעוד ג"כ המתבטל מצטרףדלפעמים
 במצות שנתערבה שמורה מצה וכדיןהגדרש.
סשוטות.

 לאפימן
 בשבת. מצהז יב- מתגה לחה מותיאס

 לגסיסו
 ביושא רחמים מיא תפלת לומר מותראם
רפגרא.

 לגסטץ
 ער"ח, שהוא בע"ש מבעה'י ערביתהמתסיל

 ערבית. בתמיית ר"ח שי להזכיר צריךאם

 לדסי:ץ
 בעויט וסנ'ם דלופי כעניז היכהבירור
 התורה. לדיניביחס
 לא שש-יז במק"א שנמצא חמץ דיןמה
 רר'ט שבת לעניז - למכרו. הזמןהגיע
 די'ין.מה

 להסעע
 שיה וסתנהי בא"י משיד יו שישמי
 שני ביו"מ לפותחו מיתר ןם ישר(ולי,ע"י
 חויגים ש-ין בחר'ל שהבעלים בזמןש.1
 קעי.יו"ט

 לוסיסץ
 ומששתים גר כהמדנת העשויהמבונה
 יהשיבו טותר אם יטפטף, שלא נדלתוכה
ביה'ט.



 ליסימו
 ברבת לברך צריך אם באוירוןהנומע
הגומל,

 להסימן
 ק'. שבת מהללי של פה לאסור ישאם

 דםטינוו
 לוי שאין בזמן לכהן לקרית צריכיםאם

בביהכנ"ם.

 מסיסן
 בלי אחרים של חמץ למבור יכוליםאם
 זבייה. מטעם פי'שאלת

 מאטימי
 שיש חולה נודמן ואח"כ בשבתהמבשל

 זה. ע"י נפטר אם סבנה,גו

 מבסימן
 פרס, אנילתבשיעור

 כוגסימן
 עדג אכילת במצות מחוייבות נשיםאם

יוהכ"פ,

 מדסים?
 שיוכל באופן הנעשה אלקטרימקרר
 וה באופן )-ויכול חשמלית לכירהלהתהפך
 בבוקר למחרתו וליהפך מקרר גלילהלהיות

 מע"ש תכשילין עליה לתת מותר אםלכירה(,
 ב,בבה.להחחמם

 מהטימן
 הנסים" "על בתפילת - חנוכה,בעניני
 "כהן אם גדזל", ,גדן יוחנן בן מתתי'בימי
 מתתיהו, על או יותנן על מדסבגדולי

 מזטימן
 "והדליקו הנסים על בתפילת הנאמר עלפי'
  המנורה מקום והרי לדשך", כהצרותנרות
 בהיכל,גי'

 מזסימן
 דר"י משמיה דאביי, כהא דכבתה,בסתיא

 קיבלןע יוחנן דרבי ומשמיה קיבלהלא
 ומהוחו. גדרו ב,טזל, בעניני רחבוביאור

 מחסיסו
 חנומה לגר שריפהסמן

 קושיית לתרץ -
 אפרים.השער

 ממסיס?
 הגמרא דברי על הערה - חנוכהבעניגי

 שבהיכל", השמנים כל "וטמאו כ"א דףשבח
 נמבואר מיוחדת  לטןבה הי' להשנוןוהרי
 דמדות.בפ"ב

 נסימן
 - תנוכהבעניני

 הרמב"ם, בדברי נכון פי,
 כמותו. פוסק שהרמ"אומה

מפתחות

 נאסימו
 דכבחה. גסוגיא מנוכד,בענ.:י

 נ4סיבע
 חשי-ג-ט. שגח הוומיטה, בשנותאחר1גים
 לסימ, השייכת השמטה רצ בעמוד גם,וראה

וה[.

 נגסימו
 השמיטה בשנת שמיטה, אתרוגיבעניו
תשכ.ו.
 זה[. לסימז השמט1ח רצ בעמוד1וראה

 נדסיכי
 שכךטה. אתרוג' נעניועוד

 נהסיכי
 מ"ו פ"ז סוטה היר1שימי בגירסתיישוב
 הקהל. למצות ימלך דבימה עש.יתבומן

 נוסיסן
 הי-ב פ"ך לולב בהל' הרמב"םבדברי
 השואבד,. בית ישמחח דו1ווטרה עשייתבומ1

 נזסיבע
 בברכה מחוייבוח נשים אם הדמה.ק'דוש

.11

 נחסימן
 הצריך מאכל להאכיל מרזח לבעל מ1תראם
 לט"ע. משזם ידיו. נטי שיא ימ'נטיי

 נטסימז
 סיין, נ' בי1ס נשזאין יעש1ח מ1תראם

 ססינזן
 דמ1פעל בשע11 בשבת ידשתמש מ1הראם
 באטערי.ע'"

 סאסימז
 המכובסים נגדים גשבח .דכ:יט מ.תיאם

 דיוריז שי משותף ביח של בחצרדתל1ייז
 ביניהם. עירב1שלא

 סססיבע
 )-טאוסט צנימים לעשוח מותראם

 סכנה. בו שאיז לחולה בשבהבאנגליח(

 סגסימן
 מכשיד בשבת לה,חזיק לרופא מותראם
 מודיעים זה שע"י ירה"ר, ולצאח בגדועל
 מסובז. לחויה לו כשצריכיםלו

 סדסימן
 הנראים נפטקים כמה בו שנמצאבתפיליז

 מיוראטק(ח. ע"ירק

 מהסיסו
 יום י' כתוך הקברות בית על ברכהבריו
 אדרים. קברות עלשהי'

 סוסיבע
 חורח בעח דרש"י חפילין יחל1ץ נכ1זאם
 יר"ת. תפילין להגיח כדיהש"ץ

 קוסימן
 במחובר, בעודם דמץ בסכין שנדחנובציים

 ופייטה בייעה יש אם יפסד, מותריםאם
נצמחים.

 דעה יורהחלק

 מזסימו
 ומה1ת1. גדרו ביטול, בעניני רחבביאור

 סזסימן
 בשיטת וביאור הת1רה, לכי מומרשהיטת
 דויין, ריש הגבורים בשלטי דמובאהריא"1

 סחסיסן
 1ריקות להם שעושים הע1פ1ח שי ד'גןמה
 יסרסן.כדי

 ססםיכץ
 במלך חולים עבור בשר למיוד מותראם

 דומר ממנו שגלקח הלג, לחוליהמיוחד
 "אמאניופי. ד:קרא מין ב: 1ניתוה.,0אדיזם"

 לב. יחולי מזיק .אינו כוחו נחלששעי"ו

 עסיבון
 נמלח ואד"כ וה1דה שנמיה בשרבן,ו
 וכבר גמלח, שיא בשר עם בידדש:'ת
 מלידה מזמז שע1ת מב"ד י1תר על.ועברו

ראשו:ה.

 עאסיבע
 סברח יי' דליח הרמנ-ם בשיטחביאור

 חלב יההפיט מותר איך מידי", איכא,.מי
 אבר בדיז רחב וביאור  לפ"9,  ייוביב":
 יב.נ. החימן

 ע4סימז
 1ביא,ר וכו"ם. מדלב אבקת-חלבבד'1
 שהיה, מכמות שנשתנד איסור בריןרהב
 פ.ב התוספתא דנרי 1ביא,ד המוסק,1דין

דטהיות,

 40סיכע
 קניס. ז' בת איקטרית מנורדדי1

 ערסימן
 העכו"ם. מן צדקה בגרר נכיל אינונכרים שי מממשלה רפואית חמינד קביחאם

 עהסימן
 שאי1 ימקום למרחקים אשחו עםהה1לך

 כדורים יקחח יה מותר אם מקוה-טהרה,נ1
 מלגיא. דא1רחלמנרן

 קץסיבל
 הקינוח גייר על דם שמצאה אשהבדיו
 צרכיה. עעריתיאחר

 עזסיבע
 שי ז'י1ף יה לעעית צוה שהרופאאשה
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 בימי להתנהג איך רחמה. לתוך חמיםמים
ספירתה.

 עחסיבץ
 לשהות לאשה שאין מוסר השבטבדכרי

 ובס"ת בעיר, בעלה כשאין אפילובטומאתה

 בליל כעלה עם ל17וה עעריכהאיתא
 סכנה. מיששטבילתה

 עיסיכץ
 ההולדה ככלי רפו(ר לטיפול הצריכהאשה
 סת'חת איז דקיי"ל להא עי"ז לחושואם
 דם. בלאהקבר

 פסיפץ
 שם על הנולד לבן לקרות קפייא ישאם
 מזלא. ריעא מש,ם שמתאהיו

 פאסיסת
 השני' אשתו שבני בעל, של קב~רהמקום
 מאשתו ובניו אמם, אצל לקברורהנים

 הדין אמם, אצל לקברו רהויםהראשונה
 בי.עם

 פטסימז
 משמות אחד בגיר הלוח על שכתנמיה
 נמהקים. שאינםהקדחמים

 פגסימן
 שנשריס"ת

 עמוד יריעות בכמה ונשתייר
 לגנ,ם. צריכים אם עמ~דים. שני אואחד

 פדסיטש
 כית, לקעכר המזוזה קביעת זמן הואמתי
 או זהחפצים, דוהיכים הענרה בעתאם
 ביתו. בני עם שם  לייוי  יינםן,זילמומז

 פהסיסן
 צריכים אם להו"ל, שהובאו א"יפירות
 ומעשרות. תרומות מהםלהפריש

 פוסיכץ
 טבל. חשש עליהם יש אם מא"יתפוזים

 פזסינח
 בהמוה, של עיר עם משק שקנהישראל

 ילדו ובינתיים לנכרי הבהמות למכורושכה
 אפותיק'. ד,משק על רשבכורים

 פחסימן
 מוחו אמ  ד,מילה, מלאכת ללמזד"רדנה

 לדיזרג, כדי בביה"ח עכר,ם למוללו
במלאכתו.

 ספסימז

 גרבי  ובייח-  תפיליו,  בהגקת מהומנוי"
 הני, ה~רקנוס בן דר"א בסג"דרי,הגמרא
 נידזיו. בזמזהפילין

 צסיכת
 טב איסור בטעם רוב"י בשיטתביא,ר
 ביה. פתיכא התרומהדחלק

מפתחות

 צאטטע
  הגרות מקודט לאיש הנשואדגיורת

 צריכה אם מו"י, כרת לנשואיןהנותמיננת
 דסמבה כיון חימוד דם מחשש נקייםז'

דעתה.
 פהשראל, נכרית בן למול מותראם

 ברכה  איור גר, כמילת 4ברכותגוסח
 ברכה ואיזו המילה קוז-ם לברך הטץהלצריך
 המילה,אחר

 מוהל ע"י ונימול ונכרית, מישראלהנולד

 רק ומל נכריה שאמו ידע לא אבלכשר,

 ובי~ער לגרות. כוונה בלי מילה מצותלשם
 בגר. המילה בגדררחב
 ממנו להטיף צריכים אם מהול, הנולדגר
 ברית.דם

 צנס*מן
 העזר. אבן בחלקעיין

 צדסימן
 למלי, וסבנה הסובר מחלת על שחולהגר
 גר. הויאם

 גרות.בעניני

 צהסיט?
 כשנוסעים המת את ללוות לבהנים מותראם
 ג17רים ותהת  גובהירת ירך סתימהבעבלה

 המת. עלהמאהילים
 כיון באוירונים לטוס לכהנים מותראם

 בדין רחב וביאור הקכרות, עלשמאהילים
 הטומאה. בפני החוצץ זרוקאהל

 צדטימו
  ואביו כדין  וגימול מישראל נכדיתק
 בזמן לקבלו מותרים אם לת"ת, לשלחורוצה
 להתגייר. מסכגעו ואינה נכריהטאמו

 צוטימן
 כשעמרה אם רח"ל, אמה שנ:תהיולדת
 שבעה. להשלים צריכהממטתה

 צחסימן
 צריך אם כספים, מעשר להפרישהניהג
 לנומולה מס-הכנסה :ךמשלם לפנילהפריטז

 המס. עהעילם אתראו

 עטסימי

 לשלם יכול אם שעתא יי' שדהיקאי
  נומור.  ממעות ובנותיו כניו לימרר שכרן

 קסיסו
 זמגית סתימה לעשות הרופאים שנהגובמה

 בטנילה. לחציצה חשש בזה אין אם בשיניימ,י

 קאסימז
 קודם קןניה מתוך להוציא שטכההא.שה

 1-עדשות-  לעבזעס. ה,,קונטק את הטבילהי
מ:ע(.

 יבס*מן
 מצבע צפורניה לנקות ששכההאשה

 טבילה צריכה אם טבילתה, לפניהמניקיור
שנית.

 קגטימי
 למה מבאר מברך, י(4אב הבז פדיוןבענין

 דמי ליקח יתרצה לא שהכהז לחושאין
 על זה מטעם מברכין שאין כמוהמדיון
 צדקה,מצות

 האומר י"א יף דתמהלה בסוגיאביאור

  צולה.  וו שלרגלה

 קהסימן
 בזמן עכו"ם בידי שהיו גלייזירט ברולכלי

 להגעילם. יכולים אםהמלדמה,

 קיסימן
 חיים. אורח בחלקעיין

 קזסתזן
 נקרא  ימ  וייוה  וב:הרות. ב.מיטסבילה

 הגדול.יס

 )חסימז
 אם הסמוך, בבית אחד טמת הכנסתבבית
 כפים. נשיאוה קודם לצאת הכהגיםצריכים

 קטסיש
 יצטרכו שלא יכדי בביה"ח שמת אחדבאיש
 מותר אם להליני. צריכים ,לנתחולנוולו
להלינו.

 קיסימז
 להנה,ג שרוצים בדת, ה,.מתקניטיאודות
 את להשית רק קבר. צירת לעשותשלא

 אט קבר, שם שי,: נראה יהא שלאהקרקע
 זה. על למחותמחריב.ס

 קיאסימן
 ליחתו פדיונו ולפנ. בארה-ב, שנולדתינוק

 הבין- קו-התאריך את ועבר לאוסטרליהאמו
 או ארה"ב כזמן אם פדיונו זמן מתילאומי,
 אוסטרליה.כומן

 ייפסימן
 ועופית בהמות ולנבל להטריך מותראם
 תשחית. בלמשום

 קיגסימן
 העזר. אבז בהלקעייו

 קידמימן
 הוטי יש בשזליים שלמטה כל' דיןמה

 העכר'ם. מז כשנלקיים טבילה לגב'איקטרי.

 קטוטימן
 בה:עלה. מותרים אם מ:יראקסכיי

 קגחסיבץ
 בכשרוח נ:הר שאיני 'ד'דו בביתהמתארח

 קדט'טן צפסימן



 הרי אבל  כשרים,  מאבלימ  לו מכיןיכבהרו
 להתנהג, איך הכלים, את טבללא

 קייסימו
 בשטדי-מלוה ריבית איסוד חשש ישאם
 להשקיע יכולים אם וגם יעראל, מדינהשל

 ה2"ל. מחשש וךשראליבבנק

 קמבסימו
 דת כהני שלובשים אדוד שחורמוךל
 כיון ללבשו מותר אם והכומרים,אוה"ע
 עזלובשים כמו ולעבודה, לשדות מיחזדשד~א
 הריפורמים,אנער

 קנהסיטז
 ה"ב פ"ו שקלים הידהצלמי דבריבפירחצ

 לנדה. ופסולין הן קטפריסותמי

 העזר אבןחלק

 הסימו
 בעזבדא ה"ה פ"ה נדרים בירושלמיביארר

 בס"ת, קידש נש ברדחד

 צאס*מו
 ודוצה בנים, לו וילדה נכרית עםה,דד
 אם וישראל, כהסה כדת ולישאגהלגיידה
 כ"ד. ביבמות המבואד נטען מחששלקבלה,

 אם אזרחיים, בנשואין הנשואהגיודת
 הבתנה. מטעם ג"ח הפדשהצריכה

 צגסימן
 וניהל ישדאל בת על שבא מנכריהנולד
 לישח ורוצה שבת, מהלל רופא ע"יכדינו
 ישראל.בת

 קינטימן
 אזרחיים נשואין ע"י נכרית שנעואבאחד
 בתשובה חדיר וכעצז בת, לד יליהוכבר
 אם מו"י, כדת אותה ולישא לגיירהודוצה
 נסעל. חשש כאןאיז

 קיחסיטת
 הידוע תסד הנהצר בדברי קטלנית,בדין
 השש. אין בנים להדכעויש

 קיטסיכןן
 המתגדשרנ אבי בקיםבסשת
 וכ"א בגס ריעותות שתי איתרמיאם
 הף %א להכהביד יש אם בהעעהד"ח,מותרת

 הפם"מ.כתרי
 קכסימן

 איך ו,,דזימי" "דזשעימס" אנגלייםבשמתע
 בגט.כותבין

 קכאסיכע
 נ' צריך אם גיטין, שני שנותביןהינא
 על קמדתבנו העדים יכולים או עדים,כתי

 השני. על גם לחתוםהדאשון

מפתתות

 קכבסימן
 רק בגט לכתחילה לכתוב יכוליםאם

 אותו. קורין שהכלההניכה

 קסגטהנן
 שם לפני "עריסה שם לכתיב צריכיםאס
 בו. לו יודין שהכלהאנגלי

 קכרסימו
 בגט לכתוב אם העכרים מן ישראליתבת
 אמה_שם

 קכהטיכע
 סופר למנות יכולים אם עיגוןבמקום
 הטלפוו' עך'יועדים

  יכוסימי
 לכתוב חיך המתגדשת, אבי בשםבספק
בגת.

 קכזסימן
 שלא מקויים כתב ע"י וידי'ם סופרמינר
בפניהם.

 הכחסיטש
 ונוסח דדייני והאשרתא המינר כתבנוסח
 בע"פ. הבעל שלהאמירה

 קכטסימן
 השיכת בגרמני'שטעטין העירבשם
 לשטשעטשין, שמה ו:שתבה לפוליןעכשיו
 ז~תיות לכתוב ואיך בגיטין, לכתובאיך

ה,צפיפות.

 והיא דת על שעזברת אשתז עלבטוען קיטימן
 ובהסכמתו, בידיעתו הכל שוהבתהט~ענת

 קלאסיכז
 שנתגדשה, בי"ד המעהבה שאבדהאשה
 שכתב יהווטע סמר בעל הגאון זקניובדברי
 נאמנת פדוע וראשה לבי"ר הבאהדאשה
 אני. דפנויהבבצו

 קלסטעץ
 שמז; לכתוב איך לסורה, שחזדהגיורת
 בגט. אביה,ויהם

 קלגט*מ?
 דעמכונה לכתוב איר בגס, "איסק"בשם

 ז-מתקרי.או
 אח"כי או דמתקרי קודם לכתוב .,הכהן"אם

 לד קסיסע

 מותרות אם תהסגר, במחנות עוהיונעףם
 חזקונ כהבי ודיןלכהנים_

 קלהסימי
 שום" "וכל שכותביל ממקום הנשלחבגט
 גט והוא שום", "וכל כותבין שאיןלמקוס
 בכת"י. ועדים סופר מינףע"י

 קלוסימן
 ע"י גט יסדר יכויים הדחק בשעתאם

 הולכה. שייח מיד קביהשי.י

 קלזטיבע
 ופנה ,נתגצד ישדאי מדת שיצאמזמר
 דת בן כישראיי יהכידו 'שראייממעית
אחרת.

 קלתסימן
 מזה וה ונתפדדו נכריה היתה. שאמהדאשה עי וחשש דיפוריי ראביי אצי אשהנשא

 יבעיה יהתיר יש אם אזדחי. דיווארסעי
 גט. ביי אחרת אשהיישא

 קלטשמז
 במקום "המכונה" בו שנכהבבגט

 מחשש וה בד'ן יע"ן מוהד אם.,דמתקר'",
 יעו. יהוציא שיא דר"תח'

 קמסימן
 ימנות דגי"ד יכ"ים אם שמה, הגטשייה
 אחר.שייח

 שחוסימן
 החפשיים. יאנשים הושנים שמותבענין

 נשתקע. מחשש בגיטיז אותם לכתובאם

 קמ8סיבי
 מפני יקדזשין עדים יייחד צריך החתזאם

 ואם - עדות פסולי קרובים שםשנוכחים
 החתז ואם - גיחד יהיזת צריכיםהעדים
 הערים. את יראותצריך

 בשושבינות. מנהגים חלופיא,דזת

 קבשסיכץ
 בגשואיו יאיש גשואה שהיתהאשה
 מיתת יאחר ינהז מותרת אסאזרחיים,
 זוגה. משוםבעלה,

 קמףסיכי
 ועאוז וקני בדבדי מלאכותית, הזרעהבענין
 ייחמ. בר בספרומאוה"ג

 קסהסיגץ
  ושתטית.אווות

 קברסיבי
 רק תגשא שלא בתגאי אשתו %תהמגרש
לפלוני.
 דוצה כשנחגדשה ואח"כ א"א עלבגטעז
 עליה. בא קיא באמרולכונסה
 קינוי ביי א"א על גטע דיז ישאס

וסתידד.
 גט צריכה אם יקעי, במזיד שנשאתא"א
 קדושיז' בה תפסו שלא כי,זממנו

 קיחסיבע
 סמר ועל בנים, ביא מת שבעיהאשה
 כבר רידה ושאת גהרג, בעיה שאחיגב"ע
 אם חי, בעלה שאחי שמע" וכעתבנים,



 בעלה כשאחי בעלה עם להשארמותרת

 בעודה לה יחלוץ ואם לד, יחלוץהקודם
 ויחלוץ, קודם, שתתגרש או בילה,תחת

 שנית. יקד1צנהואחיכ

 קנשהסימן
 ורצה האה?1ק את ננצא שלא הגטשליח
 וצט וגם במקומו, אדר ו?ליח בבי"דלמנות
 חשש אין אם המינוי, ב2זעת בידואינו

 גיטך "טלי וחשש לעליח", מימסרן לא"מילי
 קרקע". גבימעל

 ל~ופסימי
 הב'י- אצל גיטין שכוהב גיטין סופרבענין

 אחרי לא, או לפוסלו אם הסמינר,זטל
  עבורם. יכתוב לא עו,בובשהבטיח

 קנסיכץ
 לכתוב אם אה?תו, את לגרש הרהבהחלל
 "הכהן". אביובשם

 קנאסימז
 המגונה משה האשה אבי שזבםבגט

 לכתוב שצריכים ח"א וערער"מויסעם",
 הבעל ,?ל בהרשאד וגם -"מאוסעם",
 לקנות לסומר ציוה  שהבעל נזכר לאלהסופר
 נכחב האשה ובשם - הכתיבה, כליעבורו
 אץנו אהד שחץ בעוד מינא, המכונהמרים
 של חשש כאן אין אם "נורים", בהפםקוראה

"נשתקש'.

 קנכמיכע
 הנ"ל. בעניןעוד

 על כ"ט דף כתובות התום' קושייתביישוב
 דהכנים דהא דכה?מע פ"ק מתמורה שםר"י

 ]- תופסין. אין הקדוקךין אם תלי'מנוזרים
 זצ"ל[. המחנרמאבי

 משפט חושןחלק

 גנרסיפץ
 שנותב כתב ע"י פרוזבול לעשות יכולאם
 ו?צריך או חובותיו, כל להם שמוסרלבי"ד
 בשש.להיות

 ת ר ח ת פמ

 קנהסימו
 עבהרה. מעכבין ומזבחות מנורהאם

 קנוטימן
 שם על הנקרא סיסר 42ם לשנות מותראם
גאין.

 קנימ,כץ
 שהצילמי

 ספך-
 הרמים מאדצות קודש

 אם הבעלים, באו ואח"כ לארה"בוהביאם
 לדס, להחזירםמהוייב

 קנהטיכע
 למ2חשט למסרו רשאים אב יהודי,רוצח

 אזתי, לדיןהממשלה

 קנפס*טן
 המפהעלה מידי קךזיקה מנורה קנהאחד

 איתה. ו1;כירו היורעהם ובאוהסובייטית,
 קםסימן

 כל על השכירות ועולם דירה שכראחד
 חדץ? חוק יצח השנה ובאבשעהשנה,

 רצמקרכיר אם דירות, שכר להוזילמהמפהצלה
 דינא נממעם הסותר להשוכר להחזירצריך

 דיגא.דמלכוזנא

 קסאסימן
 חרות דמן בענין ערכין בעד'םיישוב
העבדים:

 קסבמימו
 עיתפו מדעת שלא השותפות חלוקתבעמן
 מזה, לו הרדיעאבל

 בשר" בל  "רופאקונטרס

 פלסנךים ניתוחים בעניני הלכהבירור
 הביולוגיא בחכמת החרשותבההמצאות

 גדרי לכל רחב יביאור -ומקרובטוקה,
 דיני ע"פ בזה המסתעפיםהאסורים
 : כדלהלזהתורה,

 מאבריו אחד את ליתז לאדם מותר אםא(
 8פילו בשכר, או בהנם לאייו. אולחברו
 איסור מטעם בו, תלרה הנשמה שאיןאבר
  בעצמו.חובל

 להשת'לו המת מן אבר לקחת מותר אםב(
 מטעם פקו"נ, דליכא במקום חי אדםבגוף
 עי"1 מנטל וגם המת, וניוול הזאה,איסור
 קבורה.מצות
 לעשוחן. אופן בוי1ה פקו"נ, במקוםג(
 ממנו לקחת מותו לפני ציוה אחד אםד(
 אותם ולתת עיניו את נשמתו יציאתאחר
 4יש בשוא עת עד שם להיות בביה"חבכנק
 ולרפאותו עיניו את להאיר בסנוריםהמוכה
 דבריו. לקיים מותר אמ לראית,שעכל
 ד,מת מ, אבר להשתיל מותד אםה(
 פקר'נ. דליכא במקוםלכהז,
 פניה, עור בהדות ע"י שנתקלקל אשהו(
 על להפשיט המת מן עור לקחת מותראם

 תרסור ניוול משום איכא בעור גם אםפניה,
 כמת.הנאה
 ממנה לחתוך להניח מותרת אם אשה1(

 ואיסור סירוס ויסור מסעם ההולדה,אברי
 הסכמת צריכה אינה מקרה ובאיוהחבלה,
כעלד4
 להשתיל מותרת אם עקרה, אשהד(

 אחרת. מחשד הולרה אברילו~-בה
 הולדה אברי לקרבה ששתלה אשהט(
 הולד של השקרית האם היא מי אחרת,מאשה
 האשה או האגרים בעלת זו, מהשתלההגולד
 התהרה, דיני לכמה נפק"מ ובזה וילדה,שהרה
 מותר הרלד אם דהיינו עריות, ירושה,גמו

 האברי כעלת של חלציה יוצאי עםלהתחתז
 בירושתה. חלק נוטל ואםהולדה,
 או מא"א אברים לקחת מותר אםי(

 בגדר זה אי, אם קהל, ופסולימעריות
 ערוה. באיסוריפגישה
 עקרות לפקוד להשתגמצ מוהר אםיא(

 מגכריה. הולדהבאברי
 אברי ע"י וילדה שנתעברה אווהיב(
 כז, לע1יות דא0ורה את"ל מעריות,הולדה
 לא. זן נפסל הולדאם
 אכרים לקחת מותרת אם כהז, אשתיג(
 וחלוצה. גרהחה כמו כהונהמפסיי
 כזנ,ם לסזמאת גם נונע וה דבריד(
 בהה. וצטתעפים תורה דיניולכמה
 והארות הערות כמה יבואד אגבטו(

 האלו. לענינים בנוגע הש"סבסוגית

 קנגסינע

 וברכהחודה
 וחביבי יקירילחתני

 שליט"א סורוצקין משההרב
 ספרי בהוצאת הרבה ויגעשטרח

 והגדולה ההצלחה במתי על ויעל תרצה ידיו ופעל חילו ד'ברך
 יצליח בידו ד'וחפך



 ותשובותשאלות
 י ב א ת יב

 חיים אורחחלק

 אסימן

 המפורסם הגאון ידידי ה"ה רבה לגברא רבהשלמא
 מוהר"ר כש"ת התורה שר הרבנות נזר תבל קצויבכל
 בנוא ירושלים תפארת ר"מ שליט"א פיינשסייןגהטה
 יש"א.יארק
 אגרות שו"ת הענקי בספרו נתכבדתי כבוד, ברגשיאחזש4ת

 אשר אומן ידי מעשי בראזהו עיני ותאורנהמשה
 להאיר אלקים וברוח ובהבונה בחכמה רוחו בעים ידוהניף
 להאיר  יוכה בשנים רבות שעוד ויה"ר תורתו, באור ת"העיני
 הדר"ג לפני ואציע בב"א. שילה יבא כי עד ההורה עולםאח

 בו. שוטטו מדי רעיוגי הגו אשראת
 המתדבקת במחלה שחלה  במי להלכה הדר"ג כותב ד'בס"

 בפת דבר כל שורפין שם אשר לביה"חוהולך
 לידי יבואו שלא החפילין עמו ליקח לו שאסור מביה"חיביאתו
 להעיר יש ולפיע"ד לפסקו, נכוחות ראיות והביא הינ'רפהבזיון
 כיצר דמ"ו בפסחים תנינן ידמה, כן לא ולבבי דבריו עלהרבה

 עד שם לו תקרא לא רא"א ביו"ט בטומאה חלהמפרישין
 החמץ זה לא רי"א בצונן תטיל אומר בתירה בןשתאפה
 ומניהחה מפרישתה אלא ימצא ובל יראה בבל עליושעובר
 הל"ג פ"ג במסחים ובירושלמי החמיצה, החמיצה ואם הערבעד

 ביו"ט קדשים כשורף נמצאת לא לר"א ר"י לו אמראיתא
 בירושלמי בהדיא מבואר נשרפין, הן מאיליהן ר"א לואמר
 החלה ולשייר לאפות מותר דלר"א שנזיה במחלוקת זהדדבר
 הוי ולר"י בירים כשורף הוי ולא מאיליה ונשרפתבתנור
 ליקח מותר לר"א בני"ר ולבן ביו"ט, קדשים בידיםכשורף
 מאיליהן שנשרפו כמו רק חשש אח"כ יהיה ולא עמוהתפילין
 ור"י דר"א זו ב,מלוגתא והרי נידים, כשורף דהוי אסורולר"י
 כר"א הלכה דלרבי יצחק ור' רבי פליגי דבגמרא כר"אהלכה
 כרבי רהלכה פוסק והרי"ף כר"י, דהלכה ס"ל יצחקור'

 כר"א דהלכה ש הל' יו"ט מהל' בפ-ג הרמב"ם פסק וכןמהברו
 על איהא שם ובירושלמי שתאפה, עד שם לה תקרארלא

 לטלטלה דאסורה ומתרץ וירדנה שם לה יקרא דר"אדעהיה
 ויאכל, ישכח שמא ומתרץ שם לה ויקרא וירדנה תוומקשה
 השגי ולתירוץ מוקצה טלטול לאיסור חש רר"א מזהחזינן
 ראסור קדשים שריפת ולאיסור גזירה רק וזה לשכחהחייש
 רק בידים עהבה אינו בעצמו שהוא כיון כלל  חש לאמהית

 מכיש חייש לא קדשים שריפת גבי ואם נשרפין, הןמאיליהן
 מניח שאינו דמי דמ"ד במנחות דאמרינן תפיליןבמצות

 פושע נקרא תפילין מניח שאינו ומי עשיו בשמנה עוברתפיליז
 שיטל נימא לא ומדוע בגמרא דזכתי בכמה כמבוארישראל
 וגימא לן איכפת לא אח-כ שיהיה ומה מ"ע שמנהלקיים

 נשרפיז. הןדמאיליהן
 דל"ו במנחוה בגמרא רמבואר מהא עוד להעיר ישדכן

 דלר"א החמה משתשקע תפילין במניח אמוראידפליגי
 הרעימב"ם לאו, הוי דעשה דהשמד בלאו ולר"י בעשהעובר
 לאחר לכתחילה תפילין דהמניח פסק הלי"א תפיליז מהל'בפ"ב

 וכן ל"ז4 הוי השמר וכל ושמרת שנאמר בלאו עובדשקיה"ח
 במקדש השמירה בטלו דאם פסק הל"ג ביה-ב מהל'בפ"ח
 אוהרה ולשון הקודש מיטמרת אה ושמרו שנאמר בל"תעובר
 וכן ל"41 הוי שמירתו וביטול ש'ע ששמירתו למדה האהוא
 תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל הפסוק על עה"ת רש"יכתב

  ברמב"ן  ועיין הוא אזהרה עךמירה לשון רכל י"ג( כ"ג)שמות
 תפילין מצות בביטול שיטתמ ולפי רש"י, רברי על מש-כשם
 ל"ת על  ול~בור מ"ע שמנה יבטל מדוע וא"כ בל"תעובר

 אח"כ. שיבוא בזיוןמחשש
 מיזע ל"ת הוי דהשמר דס"ל הרמב"ם על הקשהדהשעה"מ

 תפילין מניח שאינו רמי כתב תפיליז מהל'בסופ"ז
 גם הקשה וכן בל"ת דעובר נמי כהב ולא מ"ע שמגהמבטל

 ס"ל דהרמב"ם די"ל לחיץ יש ולפיע"ד המ'ינה.המרכבת
 לר"י דאפילו שכתבו השמר בד"ה דצ"ח בעירוביןכהתוס'
 בל"ת עובר שקיה"ח אחר תפילין ובמניח לאז הוידהשמר
 הנחת דלעגיז לוקה דאינו ר"י מודה תפילין הניח בלאמ"מ

 וכף ק"פ עשיית גבי כמו גרידא עשה רק השמר הויתפילין
 רלהכי לתרץ "ט ועוד :לק"מ, כן ס"ל הרמב"ם דגם וי"לעיי"ש
 הלאו על מלקות דאין דכיון בל"ת רעובר הרמב"ם כתבלא
 ובדרך ל"41 על גמ עוב.ר אם, נפק"מ מה א"כ שאב"מ מפניהזה
 איפלגו מדוע שהקשה רש"י על קושייתו השעה"מ מתרץהזה
 הניח בלא נמי פליגי ולא בלילה תפיליז במניח רק ור"יר"א
 ואפילו שאב"מ לאו דהוי כיון נפק"מ אין הניח דבלא משוםכלל
 נפק"כ אין לעדות לפסול ואפילו עיי"ש, עליו לוקין איןלר"י

 שאב"מ לאו דהוי כיון מיפסל לא ל"ה על בעברדאפילו
 דאם ל"ד סי' ר"ט בתומים יונתז ר"ר הגאק שכתבלפי"מ
 חרימ בפת"ש עייז לעדות מיפסל לא שאב"מ לאו עלעבר

 סק"ה. ל"דסי'
 נפסל שאינו שאב"מ לאו על אפילו רהרי צ"ע עדייזאך

 עליו הכריזו אם לעדות פסול עכ"פ אבל מה"תלעדות
 בנתה"מ כמבואר מדרבנן אפילו מפסל לא מ"ע עלובעבר
 פורק שהוא או ועשה בקום שיעבור עד נפסל שאינו א'ס"ק



 ' ב144 א-ג סימן חאו"חשו"ת ת יב
 ל"ת על גם עובר אם נפקותא איכא שפיר א"כ לגמריעול
 לא גרירא מ"ע על ובעובר מדרבנן לערות מיפסל הואאז

 בר"ה מדאמרינן דתפיליז מ"ע בין לחלק ודוחק כללמיפסל
 בגופו, ישראל פושע מקרי תפילין מנח דלא דקרקסתאדי"ז
 לשאר דתפילק מ"ע בין בזה לחלק רוכתי גשום אשכחןדלא

 בזה. דצ"ע לעדות לפסול לעניןמ"ע
 תפילין הניח בלא פליגי ור"י דר"א לומר א"צובלאה"כ

 מ"ע על דהעובר דכ"ג בנזיר לשיטתיה ר"אדהרי
 ומה המ"ע ע"י לעדות פסול בלאה"כ א"כ  רשע מקריבשוא"ת
 רשע גקרא הוא דהרי ל"ת על גם דעובר לומרנפק"מ
 א"א דמילתא לקזשטא אכן לעדות, ופסול מ"ע השמנהע"י
 שגקרא אעפ"י לעדות יפסל בשוא"ת מ"ע על דהעוברלומר
 על בעובר רשע דנקרא רוכתי בכמה כן דמוכח דאעפ"ירשע,
 לא אי בגמרא דפריך דכ"ג בשבועות כמבואד בשוא"תמ"ע
 מבואר וכן רשע דנקרא הרי תועבה רשעים זבח תשובהעשה

 דלא אי ה"ד בגמרא ופריך הוא דורון עולה דא"ר ד"זבזבהים
 אולמ רשע, גקרא מ"ע על דעובר מוכח זר"ת תשובהעשה
 דלא הגמרא מדברי איפכא הוכהת הרי"ב סי' או"חהפר"ח
 רילמא בד"ה דק"ו פסחים בתוס' כן מבואר ובאמת רשע,מקרי
 וגו'  הבשר את ואכלו רכתיב אעפ"י מהק"פ אוכל שאינודמי
 במנ"ה ועיין מעכבא, לא פסחים דאכילת רשע לקרותואין

 בש"ס מהמבואר התוס' דברי על שהקשה ו' במצוהלדו"ז
 ותירץ רשע מקרי בשוא"ת מ"ע על דהעובר חבחיםפסחים
 או מיתה חיוב על בעבר רק רשע מקרי לא התורהדבלשון
 קראה דהתורה עדות מהל' בפ"י ברמב"ם כמבוארמלקות
 וכן למות רשע הוא אשר כדכתיב מיתה להמחוייברשע

 על בעובר ולכן הרשע הכות בין אם והיה מלקותלהמחוייב
 מדברי ורק לעדות וכשר רשע התורה בלשון גקרא לאמ"ע
 מיפסל לא רשע שנקרא אעפ"י ולכן רשע גקראקבלה

 מו4'ת.לעדות
 אינו אפילו רבא אמר די"ב בנדה דאמרינן למה אפילודעוד

 לומר אפשר איך אבל רשע, נקרא חכמים דברימקיים
 עכצ"ל אלא מקום, בשום כן מצינו ולא לעדוה יפסלשעי"ז
 בלשון רשע שגקרא מה לן איכפת לא עדות פסולידלענין
 בברכ"י ועיין לפיע"ד וז"פ קבלה מדברי אפילו אוחכמים

 סק"ז. ובפת"ש ל"ד סי'חו"מ
 פולין מגדולי 11 שאלה נשאלה סליא הוינא כדדדכירנא

 ע"ז מש"ס העיר ז"ל מססאניסלאב הגאוןוש"ב
 וכשחלה ברבים קהילות ומקהיל יושב שהיה רחב"ת גבידי"ח
 עליך  שמעתי לרחב"ת אריב"ק אותו לבקר רחב"ה והלךריב"ק
 אותך ישרש לא אם אני תמה קהילות ומקהיל יושבשאתה
 בהב והציתו בס"ת וכרכוהו דנטלו היה וכן באש הס"תואת
 מהב ושמע רומי לשרי קרוב ריב"ק היה הנראה וכפיהאש
 מלעשות הזהירו ולכן כן לו ויעשו רחב"ת אחר מבקשיםשהמה
 שריפת מחשש א"ע מנע ולא לדבריו שמע לא ורחב"תכן

 החמיר רק נפשו את למסור מחוייב היה שלא אעפ"יהתורה
 בפ"ה בכ"מ ועיין קנ"ז סי' ביו"ד הגר"א כמוש"כ עצמועל

 במצות מחייב הוא רעתה כיון בני"ר לכן  מ~ה, יסזה"תמהל'
 בביה"ח הצכו"ם אם אח"כ טיהיה מה להו  איכפת לאתפילין
 עושה אינו והישראל עביד דנפשיה אדעתא התפיליזישרוף
 למדין דאין כיוז זו בראיה לפקפק שיש ואעפ"י בידיס,כלום
 למידין דאין הל"ד דפאה בפ"ב בירושלמי כמבואר האגדותמן
 אלא התוספתוה מן ולא האגדות מן ולא ההלכות מןלא
 אולמ ע"ז, מעד'כ דברכות בפ"ה יו"ט בתוס' ועיין הגפראמן

 דאיכא היכא דרק זה כלל על קשיג חיים מים בספרוהפר"ח
 איפסקא דלא היכא מי כדברי הלכה פסק לעניןפלוגתא

 מצינו בזה בגמרא איתפרש דלא בדינא אבל בגמרא,הלכתא
 של"ה סי' הרשב"א בתשובת ועיין ממדרשות גם דלמידיןכ"פ

 בזונמש"כ
 גבולו ויהרבות ושנותיו ימיו ד' יאריך דוש"תידידו

 תורתו. במאור עיניהם ולהאירבתלמידים
 החופ"ק ליעבעס זייזיק יצהקהק'

 םכ(ינון

 שליט"א פיינשיץין ט,1? מוה"ר המפורסםלהגאון
 רוכתי מכמה לדייק הדר"ג כוהב ב' סי' הקדשיםבחלק

 ונדחק לקוה"ק הקודש בין דלתות ראשון בביתשהיה
 שהיו וגר הבדים ויראו הפסוק על שדרשו חז"ל דברילתרץ
 פרוכת רק דהיה דמוכח אשה דרי כשתי בפרוכת בולטיןהבדים
 שבלטו או הדלתות פתיחת בעת רק היה שזה הדר"גוכתב
 בברייתא מבואר דבהדיא זה לכל א"צ הנה הדלתות, דרךגם

 רק קוה"ק לבית דלתות עשה המלך ששלמה המשכןדמלאכת
 עיגיהם יזונו שלא לצניעות הפרוכת והיה פהוהות תמידהיו

 הקודש.מן
 דהרמב"ם הל"ב ביה"ב מהל' בפ"ד הכ"מ מרן רברי ליותמוה

 0רוכת אלא ההן לא ראשון דבמקדש שםכתב
 קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת והבדילה שנאמראחת

 דאיקרי המשכן על רבינו דכוונת הכ"מ כתב וע"זהקדשים,
 כותל אלא פרוכת היה לא רא,2ון דבבית משום מקדשג"כ

 גם הרי זה, לכל צריך מדוע ממני שגבו ודבריו וצע"ג.עיי"ש
 הרמב"ם כתון זה ועל קוה"ק בפתה פרוכת היה ראשוןבמקדש
  ש~ה לקוה"ק הקודש שנק המבדיל פרוכת על כוזנתוואין
  פרוכת רק  מפסיק כותל שהיה כיון  ראשון במקרט היהלא
 קטינאשא1ר ר1קשה.עלרי רנ"ר ביומא  כרא1רען  הפתח,צל

 במאי הכרובים להם להראות רגלים לעולי הפרוכתרמגלגלין
 הוי מי שני בבית אי פרוכת הוי מי ראשח בבית איעסקינן
 פרוכת פרוכת ומאי בראשון דמיירי בגמרא ומתרץכרובים
 כדמתרצינן הרמב"ם דברי לתרץ יכולים היו והרי עיי"ש,דבבי

 וצ"ע. דבבי פרוכתבגמרא

 דוש"תידידו
 ייעבקפ אייזיק יצהקהק'

 גסימן

 שליט"א פיינשכיין כהטה מוה"ר המפורסםיהגאוז

 את שמכר במי לפשיטות הדר"ג טתב קמ"ט סיבספרד
 עומד הוא ההג בימי ואה"כ הפסה קודםחמצו

 מותר שחמצו להנכרי מכרו שכבר החמץ מן ומוכרבהנותו
 גזלז. סתמ רק להמכירה ביטול זה דאין הפסחאחר
 דאמרינן דס"ו וגינון דמ"ח מנדרים ע"ז להעיר ישדלפיע"ד

 כאן גם נאמר לא ומדוע תחילתו, על סופוהוכיח
 רק למכירה כלל כוונתו היה שלא תחילתו על סופושהוכיה
 במחשבתו שהיה מה דעתו גילה ובמעשת בעלמאלהערמה
 וכסתט כרשב"ג דהלכה נראה בגיטין שם ובגמראבתחילה,
 מעשה מביאה המשנה דהרי תחילתו על סופו דהוכיחמשנה
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 סופו דהוכיח גט זה הרי נפל שאם אמר שרשב"ג ממהלראיה
 דמתניתין דסתמא הר"ן בחירושי גם מבואר וכן תחילתועל

כרשב"ג,
 דאמר כיון גט גבי דשאני דל"ט חולין בש"ם ראמרינןדמה

 לא ולפי"ז לגרש שכוונתו בתחילתו הוכחה וזהוכתבו
 רק המכירה לביטול הוכחה שום בתחילתו היה דלא לני"רדמי

 הוכיח כאן אמרינן דלא וי"ל החמץ למכור להרב הלךאדרבא
 חישב ואח"כ שחטה גבי הגמרא מדברי אולם תחילתו, עלסופו
 היתר ולא איסור לא בה אמרו ולא בקסרי מעשה היה זהעליה

 היתר בה אמרו לא דרשב"ג כבורו דמשום דגמראומסקנא
 סתם בשחט ג"כ כתב הלט"ז שחיטה מהל' בפ"בוהרמב"ם
 תחילתו על סופו הוכיר שמא מספק אסורה לע"ז חישבואח"כ
 למיסרשמא לן מספקהוי עכ"פ בני"ד ולפי"ז סי"ד, ביו"דוכ"ה
 אסור הרמב"ם ולשיטת להערים, רק כוונתו היה בתחילתוגם
 רקי"'ל בהנאה נאסר לא והמהרש"ל' ירוחם ולרבינו בהנאהגם

 עיין באכילה אסרינן דרשב"ג כבודו משום ורק כרבנןבאמת
 מוה. בסק"בבט"3

 לשם בפירוש לשחט יותר דמי רהכא די"ל התבוננתישונ
 למכור שליח לעשות שהלך דבזה סתם לשחט ולאמצוה

 ובשחט להערקם, ולא במכירה שרזצה בפירוש אמר 3ה הדיחמצו
 והש"ד הט"ז למחלוקת באנו לע"ז חישב ואח"כ מצוהלשם

 הוסע"ת כאז אמרינן לא ולהש"ך אסור בזה גםרלהט"ז
 להקל ונפק"מ מררבנן רק אסור להמהרש"ל שם כתבוהמרמ"ג
 דהוי הפסח עליו שעבר בחמ'1 ולכן לקילא, סד"ר ככלבספיקו
 דרבנן הוי הוסע"ת של הענין דגם ררבגן הרי הוימררבנן

 לכאורה. להקל לדון ישולכן
 בהם והיה לאחר נכסיו הכותב גבי דקל"ר ב"בדבש"ס

 האוקימתא ולפי בהם אפשי אי הלה ואמרעברים
 אמרינן ולא רקנה מודה רשב"ג גם צווח ולבסוף בשתקדרבא

 ורבנו, רשב"ג פליגי בזה אחר ע"י לו בזיכה רקהוסע"ת,
 כרשב"ג הלכה במשנהינו דרק כרבנן דהלכה כתב שםוהרשב"ם

 ראשונים הרבה שיטת הוא שכן הביא שם והב"ח בברייתאולא
 הל"א ומתנה זכייה מהל' בפ"ד הרמב"ם לבד כרבנןדהלכה
 כתב סק"ב רמ"ה סי' ובסמ"ע כרשב"ג, הלכה אי דספקכתב
 והרמ"א כרבנן הלכה להרא"ש אבל ספק הוי להרמב"םדרק
 מעיקרא מתנה היה שלא דמשתמע לשון דאמר רהיכא כתבשם

 בהודאתו. נאמ3 תחילה דשתקאע"ג
 דאמרינןדהיכאדהוכימ דמ"ח בנררים חורוו בית מתנתדגבי

 דדוקא שם בר"ן המובא הרשב"א לשיטת רק אסור,סוע"ת
 מכן אחר אבל תחילהי על סופו הוכיח אז מתנה בשעתכשאמר

 אם מכו לאחר גם הלט"ו נררים מהל' בפ"ז ולהרמב"םלא
 ומהנה זכייה ובהל' סוע"ת, רהוכיח מתנה אעה רוצה איניאמר

 זעבהבר על צ"ע וכן כרשב"ג, הלכה אי רסעק ס"ל לעילשדובאתי
 רהוסוע"ת מתנה הוי דלא פסק סעי"ט רכ"א סי' נדריםדבהלכות
 ובמק"א סוע"ת הוכיח אי ספק רהוי פסק רמ"ה ס"ובחו"מ
 דהכותב מהאי ובאמת ואכ"מ, הרמב"ם דברי בהסברכתבתי
 דבזה צווח ולבסוף לשתק דמי דני"ד בפשיטות י"לנכסיו
 לומר תיתי ומהיכי סוע"ת הוכיח אמרינן ולא כבר קנהלכ"ע
 ולבסוף ושתק מהנה למקבל ולא אחר ע"י לזיכה יותרדדמי

צווח.
 הוכיח אמרינן רלא לומר בני"ד דמסתברא לפיע"ר נראהאך

 שבעת למפרע רשע לעשותו צריכים עי"ז כיסוע"ת
 כן, לומר תיתי ומהיכי ובבי"מ, בב"י לעבור כוונתו היההמכירה

 ליה מחזיקינן לא סוע"ת הוכיח דאמרינן דוכתי הגי בכלדהרי
 והשתא מכירה היתה דמכירתו י"ל שפיר ולכן עי"ז, רשעבהזקת
 לע"ז חישב ואח"כ בסתם דשחט בהאי וא"ת דאיתרע.הוא

 למפרע, רשע להחזיקו סוע"ת הוכיח שמא מספק אסרינןמרוע
 אסור מדרבנן רק המהרש"ל רברי לעיל שהבאתי לפי"מהנה

 להביא ולפיע"ד סדג"ת. דהוכיח אמרינן לא באמתומה"ת
 מש"ם תחי~תו על סופו הוכיח אמריגן לא רשע דלעשותוראיה
 בלבונה ולא בקומץ פיגל גבי דט"ז ובמנחות רמ"אזבחים
 המתיר בכל שיפגל עד כרת בו אין ולחכמים היגול הוירלר"מ
 הקומץ בגתן רק היא המחלוקת בגמרא ררב האוקימתאולפי

 מתיר בחצי מפגלים רלר"מ במחשבה והלבונהבשתיקה
 סוע"ת רהוכיח אמרינו ואי מתיר, בחצי מפגלים איןולרבגן
 רלא אע"כ המתיר, בכל פיגל רהרי פיגול יהיה לרבנן גםהרי

 רשע לעשותו עי"ז שצריכים כיון סוע"ת הוכיח בזהאמרינן
 סוע"ת הוכיח לומר א"א בני"ר כמו"כ מקורם גםשפיגל

 למפרע. רשעלעשותו
 המזבח על הניתנין גבי רל"ו דזבחים ממשנה להוכיח ישדכן

 מתנות שתי ובחטאת כיפר אחת במתנה שנתןהריצון
 מוכח לזמ.נהכיפר, חוץ והשניה כתיקנה הראשונה נתן אםוכו'
 ובהסבר למפרע, רשע לעעעתו סוע"ת הוכיה אמרינ3 רלאמ3ה
 לא דאיתרע הוא השתא למימר ראיכא היכא דכל צ"להדבר
 במעשה דהרי ברירא לא הענין דכל כיון סוע"ת הוכיחאמרינן
 הלכתא איתמר דלא כיון היתר ולא איסור לא אמרו לארקסרי
 להוציא דצריכין היכא וקכן כחכמים או כרשב"ג איכמאן
 היכא רק סוע"ת, הוכיח לומר שייך לא כשרותו מחזקתהאדם
 מרא בחזקת ממונא רמוקמינן י"ל אז דממונא דררא רקראיכא
 בחזקת בחייה רבהמה לומר סברא איכא רקסרי ובמעשהקמא,
 איכא החזקה מכח ולכן אסוד בשחיטה ספק וכל עומדתאיסוד
 איכא האדם של כשרותו חזקת דגגד סוע"ת הוכיחלמימר
 בהנאה דמותרת להסובריז רק ניחא וזה הבהמה, של איסורחזקת
 איסור גגד דהרי עדיין צ"ע בהנאה דאסורה להסובריןאבל
 חורון בית מתנת גבי ולכן רבהמה, איסור חזקת ליכאהנאה
 קמא מרא בחזקת המתנה יהחזיק סוע"ת הוכיח אמרינןשפיר
 כדאמרינן עליו מוכחת דסעודתו לומר טעם עור יש מזהוחוץ
 לרשב"ג דס"ל לאחרים נכסיו דהכותב בהך נמי וכן שמ,בגמ'

 נמי וכו קמא מרא בחזקת ממונא דאוקי י"ל סוע"תדהוכיח
 ומת ונפל לגג ועלה לאשתי גט כתבו שאמר בבריאבגיטין
 כבר דבעלה דכיון סוע"ת דהוכיח גט רהוי לרשב"גדס"ל
 סוע"ת הוכיה שפיר לכן א"א, חזקת להאשה שוב וליכאמת
 סזע"ת הוכיח לומר אין חמץ גבי בני"ד אבל גט,והוי

 דאיתרע הוא השהא ואמרינן למפרע לרשע אותולהחזיק
 לפע"ד.וז"פ

 סק"ג צ"ה סי' בנתיה"מ מצאתי רמילתא לקושטאב,רם
 זהובים במאה לחברו חפץ שמכר באחד בזהבכיוצא

 רק אז שוה והחפץ הקונה מן החפץ אה המוכר לקחואח"כ
 כשעת שמשלם ג3ל3 כדין חמשים לו משלם זהוביםחמשים
 אח"כ לו שיתן המעות ונתן בק"ס ההפץ מכר אם אבלהגזילה
 מאה לו לשלם צריך החפץ לו ליתן רוצה אינו ואח"כהחפץ
 גזלן דין לו דאין אז חמשים רק שוה שאינו אעפ"יזהובים

 והבי"ש ק"כ בסי' הח"מ מדברי ראיה ומביא המקר מבטלרק
 להמעיין שם כמבואר הבינותי לא לשם שהדמיוז ואעפ"יסק"ג,
 שמוכר בזה מקח ביטול הוי דבני"ר הנתיבות מדברי חזינןמ"מ
 ח"ב מהרש"ם בשו"ת ראיתי וכה פסח, קודם מכר שכברמה
 כדין המבכרת פרה לנכרי שמכר באחד שם שנשאל קי"זסי'

 ופסק בכור ילדה והפרה אחר  לישראל הפרה מכרואח"כ
 שמכרה עי"ז המכירה שביטל כיו3 בכור קדושת להולדדיש

 למעשה ולכן דנתה"מ, דינא מהך דיליה וחיליהלישראל,
 זזג בדין לעיי3 הןעדיין

 החופ"ק ליעבעס אייזיק ישמוק הק' כבוד. ברגשי דוש"תידידו
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 תשכ"ד תמוז ח"יב"ה

 הרבני היקר ידידי לכבור והמשכה ברבי' וברכהשלומ
 שמה1ל אברהם מו"ה המפואר היחסן בתורההמופלג
 יע"א. יארק בנוא נ"י סופרבנימיז
 וינא מגולי שאחד הס"ת בדבר בדינו עיינתי הטובאחד"ש

 מלא בכסף לכח"ר ומכרה הבכא מעמק אותההציל
 וכאשר טובי' משבעה אחד הי' שכ' מביהכנ"ס הואוהס"ת
 שהתפלל לביהכנ"ס לשמירה נתנה יארק לנוא הובאההס"ת
 11לביתמדרששלהרב מביהכנ"ס יצא סיבה שעפ"י ואחרבה,
 הס"ת עמו שיקח ממ,נו בקשו כשרה ס"ת שם הי' שלא ולפוי.

 ונענה למפטיר ב' ספר שצריכים במועדים לקריאה להםשיהי'
 הס"ת נפסלה רב 1מן וכעבור הס"ת להם והשאיללבקשתם

 לשלוח בדעתו עלה ועכשיו חשבונו, על לתקנה לסופרוקרא
 ז"ל, חמיו שם על י2נבנה המדרש לבית ישראל לארץהס"ת
 נתן שכבר בטענהו הס"ת מלהחזיר סירב הנ"ל הרבאבל

 לביהמ"ד.הס"ת

תשובה:

 המהרי"ק דברי המחבר הביא כ' סעי' קנ"ג סי'בש"ע
 ראובן של אבותיו של שהה שהוחזק בס"ת ע'בשורש

 שכלי המחבר הגיא ח"י ובסעי' בו, להח1יק יכוליז הצבוראיז
 אין בחגים הכנסת לבית תמיד להביא שנהגו כסף שלהקדש
 שישארו לתפשם יכולים והקהל ולמכרם, לחוליז להוציאיכולים
 ממהרי"ק ג"כ והוא המקדיש, מיתת אחר הקדשבחזקת
 המהרחק דברי תקשה דלא לתרץ כתב ובא"ר קס"א,שורש
 ס"ת דגבי אהדדי, המחבר דברי וגם לקס"א ע'משורש

 תירץ ועוד אותו כשמוכרין אף בקדושתו דקאי דכיוןשאני
 כדלעיל הקדושה תחול שלא בפירוש שהתנה מיירידבסעי"כ
 ומהרש"ל במש"ו, ט"ו ס"ק בפרמ"ג דבריו הובא ח',בסעי'

 בשעת בפירה2 התנה דב.לא לדינא כן כתב ט"ו סי'בתשובה
 אקרשה שהוא דחזקה הס"ת להחויר צריכים הציבור איןהנתינה
 יו"ד בב"ח דבריו מובא ראיה להביא ועליו המוציא הוהוהוא
 הא"ר של השני תירוץ ולפי ט"ו, ס"ק כאן ובט"ו רנ"טסי'

 בפירוש בשהתנה ג"ג מיירי דהש"ע כיון כהש"ע ס"להרש"ל
 שהס"ת שידוע דכיון וכתב המהה1"ל על חולק הט"זאמנם
 מחוקתו להוציאה מספק הקהל יחזיקו איך מתחילה שלוהיתה
 אין הקהל של מעילין הס"ת על שהיה ומה שלו ודאישהיתה
 של הן לס"ת מס"ת המעיליז להחליף המנהג כן כי כללראיה
 דין מקור שהוא המהרי"ק דברי והביא הקהל, של והןיחירים

 מתחילתה העשויה בס"ת חזקה שייך דלא הטעם שכתבוה
 עד הכנסת בבית מונח תמיד ושיהי' רבים בו שיקראו כןע"מ
 ציבור דמשל לומר ל"מ עד'ם ואפילו הבעלים אותו פקודיום
 ס"ת להם יש אא"נ ל"מ סילוק וגם בעדותן נוגעין כיהם

 הש"ע. על חולק המהרש"ל דבריו ולפיאחרת.
 המהרש"ל דברי ג"כ הביא ו' ס"ק רנ"ט סי' ביו"דדהש"ך

 שורש המהרי"ק מדברי דינו הוציא והמהרש"להנ"ל
 כלי גבי כמו הדין בס"ת שגם והבין קדש כלי גביקס"א
 מהר"י דברי והניא קס"א בשורש המבואר הקדש שלכסף
 מנהג ס"ת כי הם שחלוקים שכתב כ"א סי' מקראקאכהן

 אלו בזמנים ס"ת כתיבת עיקר כי בביהכנ"ס להניתההעולם
 להניחה א"א קדושתה ומחמת ברבים לקרות לביהכנ"סלהביאם

 המה די2עלים רק בה מחזיקים הקהל ל"ה ממילא מקוםבכל
 להניחם המנהג שאין כסף בכלי כן לא אבל בהמחזיקים
 רק בביהכנ"ס מניחם הי' לא הקדישוהו לא ואםבביהכנ"ס

 להמהרי"ק ס"ל ולכן לניתם בהם  שהשתמשו אחר לוקחיםהי'
 בשורש כסף גלי וגבי בעלים של שהוא ס"ת גבי ע'בשורש
 ואם במנהג דתלוי הש"ך וסיים להקהל ששייכימ ס"לקס"א
 ולא עמהם הדין לבעלים שייכים כסף שכלי המקוממנהג
 שאיז וכתב מחמיר, שהמהדי"ק ואע"פ מחזיקים, הקהלנקרא
 התורה חכמי עפ"י קבוע מנהג הוא אא"כ הלכה מבטלהמנהג

 עיי"ש. הרמ"א כדברי קבוע במנהג הש-ךומצדד
 כסף כלי או ס"ת יחד שכייל לפיע"ד צ"ע הרמ"אדדברי

 קס"א, שורש מהרי"ק בשם לב"י וציין הב"ח גםוכן
 בשורש מביא ס"ת דין כי כלל ס"ת שם ליתא במהרי"קובאמת

 שלא דמוכח אומדנא בסתמא כי במנהג כלל תלוי דלאע'
 במשיכ הרמ"א דברי בצ"ע הניח הש"ך וגם להקהל,הקדישו
 מנהג ל"מ המהרי"ק דעת דלפי במנהג, תלוי קודשדבכלי
 ועפ"י ותיקין שנהגו מנהג שיהי' רק כסף בכליפ.ןוט

 וצ"ע.התורה
 ולהמג"א מח1יקים הבעלים מקרי בס"ת והש"ך להט"זעכ"פ

 פשוט המנהג דהאידנא כתב קודש בכלי גם מ"גבס"ק
 עליהם בפירוש התנו כאילו והוי בעליהם ברשותשנשארים
 בס"ת רק כן המנהג הי' לא המהרי"ק דבימי כתב שםובמה"ש

 לעיל. שהבאתי הא"ר של בתרא כתירוץ וזה הקדש בכליולא
 לפרש להמחבר לי' דהוי מאוד דחוק וה שתירוץ נראהולפיע"ד

 ובאחד ול"ז הסמוכים הסעיפים בשני בסתמא לכתוב ולאכן

 כמד יותר מסתבר ולכן בפירוש בהתנה ובשני בסתםמיירי
 תמיד מוחזקים הבעלים מקרי דבס"ת והש"ך הט"זשכתבו
 בתשובה המבי"ט גם פסק וכן כלל מנהג בשום תלויולא
 במקום לביהכנ"ס להתפלל הולך אם הס"ת שבעל קע"א סי'ח"ב
 "מבי"ט דברי מביא והש"ך הס"ת, עמו להוציא יכולאחר

 ס"ת לו והי' בשטר לחברו שחייב דמי קל"ח סי'בתשובה
 מן אחר ממקום לגבות הב"ח מצא ולא הכנסת בביתמונח
 רנ"ט סי' ביו"ד הב"ח גם פסק וכן הס"ת ליקח יכולהלוה
 ולפי"זהס"תהואברשות כ"ג, סעי' צ"ז סי' בחו"מ איפסקוכן

 הקדישה בפי' אם רק בה כלום להקהל ואין תמידבעליה
לביהכנ"ס.

 דבמקדיש דכ"א לסנהדריז בחידושיו התו"ח לשיטתדבפרט
 כתבו ואתם של המצוה קיים לא לביהכנ"סס"ת

 א"כ ב"י ספר בשם הברכ"י כתב וכן לא( )דברים וגו'לכם
 שנמצא ע"י מוחזקים נקראים שהציבור לומר יתכן איךלפי"1
 כתיבת של מ"ע יבטל שהנותז לומר אפשר וכי הס"תתח"י
 הון עליה שהוציא וחשובה רבה מצוה בידו שהי' אחרס"ת
 לחלוטין נתנה לא שבודאי סהדי אנן ולכן בידים, ויבטלהרב
 המשל"מ שהביא מהריב"ל לשיטת והרי לקריאה, בשאלהרק

 אמרינן בדבר איסורא דאיכא דהיכא מכירה מהל' פ"אבריש
 דליכא אעפ"י ובני"ד לעבור, שלא כדי בפירוש התנהדודאי
 של מ"ע ביטל עכ"פ מ"מ לקהל הס"ת בנתינת בדבראיסור
 אומדנא יותר יש וכי בידים שביטלה נימא ואמאי ס"תכהיבת
 וכן תמיד, שלו שנשארה בפירוש התנה רק נתנה שלאדמוכח
 הספרים דכל וספרא ד"ה בתוס' דמ"ו בשבועות התוס'לשיטת
 בדברים והרי ולהשכיר, להשאיל העשוייז דברים בכללהמה

 הם לקוח לומר נאמן המוחזק אין ולהשכיר להשאילהעשויין
 להם שאין בידם כשהס"ת וכאן לך, דהחזרתי במגו רקבידי

 הבעלים. נגד מוחזקים שהמה, לומר אפשר איךמגו
 אמרינן מ"ע בביט.ל דגם סוכה מתוס' ראיה להביא ישדכן

 בתוד"ה דמ"א דבסוכה בפירוש, כהתנה הוידסתמא

 דסימו



 י בא ה ד סימו חאו"חשו"ת ת יב
 מלמרין בשותפות אתרוג לקנות הקהל שנהגו דמה כתבואלא
 מנת על לחברו חלקו ואחד אחד כל נותן כולם שיהיואותן

 אע"ג בו לצאת מנת על רקנאוהו דכיון לסמוך וישלהחזיר
 אחר רבעניז כי,1 רמי פירשו כאילו דמילתא סתמא פירשושלא
 אמרינן מ"ע דבביטול מבואר הרי בו, לצאת יכוליזאינן

 שנתן ראעפ"י הם"ת בנידון וה"נ ההנה, כאילו הוהרסתמא
 שאינו בפירוש התנה כאלו הו"ל בסתמא לביהכנ"םהם"ת
 לכם כתבו ואתם של המצוה לבטל שלא כדי לחלוטיןנותן
 וסעי' י"ח סעי' הסעיפים ב' ממילא יתורץ נאמר כה ואם1ג1',
 ביטול משום הקדישה שלא לומר זו סברא יש בם"ת ררקכ'

 ח"ה בסעי' המבואר הקרש כלי גבי כן לא אבלהמצוה

 קנאה רק הם"ת כתב לא כת"ר הרי בשאלחגו בני"ר1הנה
 דלא י"ל ולכאורה הבכא מעמק שהצילה אהרמאיש

 במנחות בגמרא אמרינן ס"ת רקונה כיון התו"ח של טעםשייך
 כחוטף השוק מן ס"ת הלוקח רב אמר גידל רב אמרר"ל
 המ"ע לבטל רצה שלא 11 אומרנא תו ליכא א"כ השוק מןמצוה
 אולם הם"ת. של הקנ" ע"י המצוה קיים לא שלכאורהכיון
 ג"כ מצוה דחוטף דפי' שם רש"י לשיטת ראשית עקארא

 שאת ביתר המצוה מקיים בעצמו רבכתב רק קעבירמצוה
 בגמרא שם להלן ששת רלרב והשנית איכא, מצוה עכ"פאבל
 בתור"ה ועיי"ש כהבו, כאילו עליו מעלה אחת אותבהגיה
 ספר משהה שהוה בעבירה חבירו אצל שהי' דכיון שכתבואם

 מצוה כחוטף הוי ולא כתבו כאלו זה על מעליז מוגהשאינו
 דע"י כ"פ תקנה כת"ר והרי ע"ר, סימן ריש בט"זמובא
 לקהל נתנה ואם המצוה ומקיים שלו נחשב בודאיהתיקון

 הנ"ל. התו"ח כמוש"כ 11 מצוה לו חסרבודאי

 דצ"ב קטנות בהלכות המררכי דברי הביא משה1בדרכי
 קאי אלוקח השוק מן מצוה כחוטף ראמרינןרהא

 להשהות היהה עברה דאדרבה מצוה מהברו הסר לא שעתהלפי
 הרי עולה באהלך תשכן אל משום מוגה שאינו ספרבירו
 מבואר עיי"ש החטא מן חברו וזיכה ובהגהתו בקנייתוזכה

 ממנו דחיסר משום מצוה חוטף לוקח רנקרא רטעםמרבריו
 המצוה חיסר מ"מ בהיתר מכר אם ראפילו מצותומהמוכר
 חוטף, בפ" כן נראה לא שמרבריו הסי' בריש בררי,מהועייז
 חיסר ס"ת דהמוכר מוכח הנ"ל המררכי מרברי עכ"פאבל

 רמתנה המצוה חיסר ג"כ במתנה הם"ת בנותן גם א"כהמצוה
 גם ולפי"ז הנ"ל, ההו"ח כשיטת ג"כ וזה כמכר הואהרי
 על מצותו איבר שהמוכר נימא אי אפילו הם"ת שקנהכת"ר
 מצוה, יש מצוה בחוטף גם רש"י לשיטת מ"מ המכירהירי
 מצוה כהוטף הוי לא בוראי ועי"ז כ"פ תקנה כה('ר הריועוד
 שנהנה לומר תיתי ומהיכי סיני מהר קבלה כאלו עי"זונקרא

 לפיע"ר. ופשוט וז"ב המצוה מעצמו ולבטלבמתנה
 הס"ת להחזיק הנ"ל להרב טענה שום ראין לרינאתבנא

 בנידזן והרי הנ"ל, ע' שורש במהרי"קכמבואר
 ואעפי"כ להקהל לצמיתות ניתן שהם"ת ערים הי'רמהרי"ק

 עניים דהכל רמ"ג בב"ב הש"ם עפ"י בעדותן נוגעין רהויפסק
 ראיהו כי ואף וז"ל מגולה תוכהה להם וכתב ס"תאצל

 לגרוע רקןםלא ח"ו ליתןעיניכמבממון ולא לשמיםשכוונתכם
 של ממונו להפקיע שלא לחוש יש כן גם מ"מ ההקרשכח
 לוהם"תעיי"ש, בעולהלכןתחזירו גזל שונא והי~י"ת העניזה
 לומר הרמ"י יתעקש ואם הם"ת להחזיר הרב מחוייבולכן
 שלא לישבע כ"ת צריך אזי להקהל הם"ת הקריששכ"ת

 שבועת לירי יביא שלא עליו להחרים יכול וכ"תהקדישה
 קהלה דיז לו אין המערער הרב של שהבהכנ"ם ובפרטחנם
 בלא הבעה"ב הוא בעצמו הוא כי רבים של הכנסתובית

 לזמן שאלה רק שהוא יחיר כדין שדינו ופשיטא ודעותקהל
 לצמיתוחנולא

 הטוב בכל מברכוירירו"ש
 חופ"ק ליעבעס זמיזיק יצחקהק'

 הסימן
 הנ"ל בענט - להנ"לעיר

 קידש נש בר חר איתא 11"ה רנדרים פ"הבירושלמי
 קמיה עוברא אעלון חסירא ור' שובתי ר'בם"ת

 איגרתא קרת אנא חזקיה ר' אמר מקורשת אינה ואמר יוסהר'
 מהו חזקיה ר' קומ' קשיתה מנא ר' אמר עוד ולא בגוהוכתיב
 אהא מקודשת אינה לון אמר קירש יחיר של בם"ת עורולא
 אתא עוד ולא והיינו קידש רבים של בם"ת אפילו לךמימר
 מקורשת. אינה והיינו קידש יחירי של בם"ת אפילו לךמימר
 שפירש מה ולפי פיעטרקוב ברפום הירושלמי גרסת הואכן

 שקירש ה" רהמעשה ר"ל מקודם רברים שני כאן ישהקה"ע
 בס"ת אפילו רגם חזקיה ר' בשם מנא ר' ואמר יחיר שלבם"ת
 ה" דהמעשה דילמא או מקודשת אינה קירש אם רניםשל

 ג"כ יחידי  של בם"ת ראפילו ואמר רבים של בם"תשקירש
 דאינה שפיר רבותא רבים'איכא של בם"ת והנה מקורשת,אינה

 אבל בחלקו, לקרש יכול חלק בה לו שיש כיון דהו"אמקורשת
 והוי שלו אינה רהרי מקודשת ראינה פשיטא יחיר שלבם"ת
 אינהמקורשת רבים רבס"תשל אמר כבר אם וא"כ גזילה,כמו
 מקורשת אינה ג"כ יחיר של רבס"ת למימר תו איצטריךאמאי
 אינה אפי"ה חלק בה לו שיש רבים של מם"ת הוא כש"כרהרי

 תח"י רהיתה, לומר יש יחיד של דבם"ת י"ל אבלמקודשת,
 גזילה בסתפ מקורשת דבכה"ג בעלים יאוש לאחרבגנבה
 של בם"ת אבל כ"ח סי' ובש"ע רנ"ב קרושין בש"םכמבואר

 ראמרינן הקרש גבי כמו למימר רויכא מקודשת אינה רביםשל
 עדחולל רצוני אין לומר האשה דיכולה רנ"ג בקידושיזבגמרא
 ובשי"ק בקיצור. הרידב"ז ג"כ כהב זה וגעין ע"'.ההקדש
 אינה ולהכי שלו בם"ת הכוונה יחיר של רבס"ת לפרשכתב

 לאיסורי ורמיא לכתחילה למוכרה רשאי שאינו מפנימקורשת
 דמיירי כן לומר קשה אבל עיי"ש, הרמב"ם כדעתררבנן
 ולא אחר ליחיד ששייך מורה יחיר של רהלשון שלו,בם"ת
 אשה לישא ס"ת למכור' מותר ואם שלו, ס"ת רהול"ללעצמו

 בם"ת. לקרש רמותרמכש"כ
 את לפרש שכתב קמ"ג סי' בהו"מ הה~'ס להגשן1נ2צאתי

 בם"ת היינו קירש יריד של רבם"ת קמאהלישנא
 שלא כיוז למכרו יכולים הצבור ואין לציבור הנמסר יחירשל

 ביו"ד כמבואר במא"ה זט"ה ע"י אפילו בעלים שםנשתקע
 בם"ת אפילו אלא מקודשת, שאינה פשיטא וממילא רנ"ט,סי'
 א"כ במא"ה זט"ה ע"י למכרו להציבור כח שיש הציבורשל
 בירו שאינו כיון מקורשת, אינה אפיה"כ חלק בה לויש

 שמיירי בתרא בלישנא אבל עיי"ש, חלקו ולתבועלמכור
 וצ"ע. בזה, כלום פירש לא רבים של בם"תשקידש

 של בם"ת ראפילו שכתב הנ"ל רהירושלמי י"ל לפיע"ראך
 לבית ונתנה שלו שה,יא בם"ת מיירי מקודשת אינהיחיד

 שלו שהיא בה לקרש רמותר הו"א ולכאורה בה לקרותהכנסת
 בסי' המחבר שכתב לפי"מ מקורשת, שאינה בירושלמיוקאמר
 ולעשות הם"ת למכור מוהר בשלו ריחיר די"א יו"ר סעי'קנ"ג
 ופירש ברבים לקרות הקרישו שלא כל שירצה מה כלברמיו
 לקרות לביהכנ"ם נתנו ראם רהכוונה כ"ב בם"ק שםהמג"א



 ' ב:14 ה-ז סימן חאו"חשו"ת ת 'ב:
 א"כ למכרו, אסור אפיה-כ ממש הקדישו שלא אעפ"יבו

 לביהכנ"ס ונתנו שלו שהס"ח כזה בגוונא מייריהירושלמי
 למכרה לו לאסור רבים קדושת עליה חל ועי"ז בולקרות
 שכחב הנ"ל השי"ק כווגת ג"כ דוה וי"ל מקודשח אינהולהכי

 וא"ש. של. בס"חדמיירי
 חופ"ק ליעבעט אייזיק יצחקהק'

 רגטינון
 תש"ו בטבת עשרה בויטןב"ה

 מוה"ר כש"ת חו"ב בחורה המופלג הרבני ידידילכבוד
 )ז"ל(, נ"י ראבמו~ה
 בעבודת והוא משודכתו אח לכנוס שרצה באחד שאלתובדבר

 האפשרות הי' ולא ימים שלשה על חופש והשיגהצב.א
 עד לטבול יכלה שלא מחמת החמישי יום עד החופהלעשות
 לילעשרהבטבת הוא בערב החמישי וב'ום מקודם, ולא זהיום

 יבחור דרך איזה היטאלה לכן ועש"ק, ביום חל בטבחועשרה
 שהוא אעפ"י ועש"ק ליל עד להמחין או נדה חופת לעשוחאו

 החענית,ליל

תשובה
 הי' דמעשה דלמא בחוד"ה ע"ב ד"מ עירובין בחוס'מבואר

 לתינוק לשתות הכוס ונחנו בטבח בעשרהבחופה
 בהגהפ קע"ד סי' בבש"ר ועיין ע"ב, סי' תוס' בפסקיוכ"ה
 בשו"ת רמ"ב הגאון אולם בח"ב, נשואין בענין מש"ככסד"ה
 ג"כ כחב תק"נ סוס"י ובמג"א עליו התרעם מרדכיפרשת
 רק מהכוס לשחות להחחן שאסור החעניח ביום נשואיןבענין
 תקנ"א בסי' ז"ל מבוטשאטש להגאון ובא"א לתינוק,נותנין
 א' ליום הנדחה בחמוז י"ז בעש"ק נישואין עשו דאםכחב
 ביה"ש הגיע בטרם גדוו יום בעוד החופה להקדיםצריכין
 וצע"ג בביה"ש אפילו וי,סור חמור המצרים בבין נשואין עניןכי

- משבח יוחר חמור ביהמ"צ דכיבדבריו  דדק נראה עכ"פ 
 גדול דוחק במקום חופה לעשות לצדד יש וצו"ג בטבחבעשרה
 הנדחה בצו"ג הקיל תר"ב סי' ובמט"א ובת"ב בתמוז ב'"זולא

 במג"א ועיין לאכול, להמ והחיר הכוס לשתות נעצמולהחתן
 מהר"ש בשם מש"כ י"א ס"ק תקנ"ט ובסי' מק"ו תק"נסי'

 בזה. מש"כ ובדמ"רהלוי
 ג"כ שהקיל תקנ"ט סי' בברכ"י מובא חעניח סוףובריטב"א

 עיי"ש. הנדחה צבורבחענית
 לי"ז באור החופה לעשות שלא בביה-ש הא"א שהחמירדמה

 כן מבואר לכאורה א' ליום החעניח שנדחה אעפ"'בתמוז
 ליל ערביח תעניות של דבבה"ב דכ"ד בשבת בגמראבהדיא
 המאודע מעין ואומר עשרה שמנה מחפלל החעניתכניסת
 שקיבל דיחיד די"א תעניח בש"ס נמי וכ"ה תפלהבשומע
 תענית תפלת מחפלל הלילה כל ושוחה שאוכל אעפ"ילהחענות
 ס" אהמ ובש"ע הגאונים תשובת בשם בשבת וברש"יעיי"ש,
 מתחיל באמח דהחענית בהדיא מבואר הרי ג' סעי'חקס"ה
 בשארי אבל חז"ל, הקילו ושתי' אכילה לעניז ודקמבערב
 דהתענית וד~ימב"ן הרי"ף דעת הוא וכן להקל, מנלןדברים

 מבערב.מתחיל
 הגהות דבדי הביא ת"ב וסי' שצ"א ס" ביו"דדהרמ"א

 או"א על יא"צ לו שיש דמי מהרי"1 בשםמטזגים
 אמו או אביו מת המחרת שביום בלילה בסעודה לאכול יואיז

 שר'ת בשם ד,כיא ובפת"ש העט"ז, על שהשיג בש"ךעיי"ש

 שיששממזמוטיחתן בחחונה רק לאסור רהמנהג שמואלמקום
 ועיין מותר סיום או ברי"מ בסעודח אבל שמחה שמה וישוכלה
 קע"ח כלל ובחכ-א קפ"ב סי' ח"ב יעב"ץ בשאלתב~ה

 סעודה דכל עיי"ש כ"ד סי' אבלות להל' וביאוריםובחידושים
 ראשונה, בשנה דוקא ולאו השנים בכל אסור שמחה בהשיש
 אטילו חופה לעשות מותר הנ"ל ערובין התוס' דברי לפיאולם
 ולפיע"ד מותר. לשיטהם בודאי החענית בליל א"כ החעניתביום
 ובעל החענית ביום לעשוח מותר דנשואין דמלתא בטעמאלומר
 ריש משום היא"צ ביום נשואין סעודת על לילך לו אסוריא"צ
 דיחיד דבאבלות ישנה אבלות לבין דיהיד אבלות ביןחילוק
 יש בצומוח ולכן ישנה באבלות הקילו והרבה טפיהחמירו
 לילך לו אסור יא"צ ובתעניח ישנה אבלוח משום לילךלהקל
 בטעמא י"ל וזה דחמור יחיד אבלות משום נשואין שמחחעל

 מהרי"ו. בשם מנהגיםדהגהת
 שאפילו אעפ"י הסכמחי לא נדה חופח לכהחילהולעשות

 ~'מ קונה אינה נדה דחופח דס"ל הרמב"םלשיטת
 סק"ה ס"ד בסי' בבי"ש מבואר מקודם להחתן מודיעיםאם

 החכ"צ זקני אולם מקודם, יודע אם דקונה ג' ס"ק ס"א סי'ובח"מ
 סי' בפת"ש מובא קכ"ד סי' ח"ב והפמ"א קכ"ד סי'בתשובה

 אם אפילו קונה אינו נדה חופת דלהרמב"ם העלו סקי"בס"א
 ביד יוצאים ישראל דנל ניון אבל קדושין, בשעת יודעהחהן
 שחטהד עד ממתינין ואין דדקדק שלא דהמנהג שם שפסקרמ"א

 בעוה"ר הוא דנן שהחחן מכיון אבל ב', סעי' ס"א בסי'כמבואר
 לידי להביאו שלא אני ירא כח"ר לי שמסר כפימהחפשיים

 אין מ"מ צנועה היא שהכלה ואעפ"י וד-ל רח"ל כרתאיסור
 הנשואין לעשות להחיר לפיע"ד נראה לכן נסיון. לידילהביאה
 לעשות מותר דמדינא כיון שתטבול לאחר בטבח עשרהבליל
 ישראל ביח כל תמיד שנהגו ממנהגא ודק חענית ביוםחופה
 חיד"א להגאון ומצאחי החענית, ביום נשואין לעשותשלא
 מנהג לבטל דמותר שכתב ו' סי' ה-א שאל הייפ שו"תבספרו
 סי' ובמג"א עיי"ש, תורה מאיסור ממכשול ינצלו עי"זאם

 המהררין מן הוא יהא שלא יוחר דמוטב כתב סק"אחרע"א
 בשו"ת מזה ועייז חנוכה נר מצות לקיים חברו יוכל שעי"זכדי

 לא בני"דכיוןשישחששאם עפי"ז לכן ק"ח, סי' ח"גשבו"י
 נדה באיסור לחמורות יבואו שלא התעניח ביום החופהנעשה

 החענית. ביום נשואין של המנהג על לעבורמוטב
 הותר לא ובזה במזיד יעברו הרי בני"ד לפקפק ישדעדיין

 יו"ד בדגמ"ר כמוש"כ להצילם, חטא לעשותלנו
 הריטב"א אכן להפרישם, מצווים אנחנו אי3 דבמזידים קנ"אסי'
 לצדד ויש להפריש3, אנחנו מצווים במזיד דגם ס"ל ד"ובע"ז
 גבי כופיז ד-ה בתוס' ע"ב דמ"א גטיז התוס' דבדי עפ"ינזה
 שהם אעפ"י הפקר מנהג שנהגו משום ב"ח וחציה שפחהחציה

 השיבי לזנוח ומשדלחו אחריהם מחזרח שהיא כיוזפושעים
 כיוו אבי' בבית צנועה שהיא אעפ'" בני-ד גמי הכיכאונסיז
 ישתדל שהוא לחשוש ח2 שפיר לכן החפשיים מן הואשהחתן
 כדישתזכה ולכן באונס רק היא ותהי' נדה איסוד עללהעבירה

 בעלמא מנהג רק איסור שום שאין ובפרט לעבור מותרהיא
 זה. בדי3 ברורכנ"ל

 טוב בכל מברכוידידו"ש
 חופ"ק ליעבעפ אייזיק יצהקהק'

 זכ(ינון
 עפ"י להכהן שהראה שטעה הקורא אודוח נשא בפרשתנשאלתי

 את נשא את גרשון בני ראש את נשא במקוםטעות
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 והי' שטעה ראה ואח"כ בירך וכבר במדבר פ' בסוף קהת בניראש
 בפשיטות ואמרתי הברכה, בימעת מכוסה והי' אחר עמוד עלזה

 נשא פ' על הי' הברכה בשעת דכוונתו כיון שנית לברךדא"צ
 א"צ דזה בהמקום הי' הטעות רק נשא פ' היום שקוראיםוידע
 העיקר על וכוונתו שווין דברים שני שהחליף כיון שניתלברך
 וז"ל ובא"א במש"ז ק"מ סום"י בפרמ"ג ומבואר לוהנצרך
 ולכך עליה שמברך הפרשה את יודע הברכה בשעת אםדרוקא
 פרשה לקרות וצדיך שטעה לו נודע הברכה שלאחר רקכוון

 כוון לא הברכה שבעת כיון ומברך שחוזר י"א ולהכיאחרת
 ששם וסברו ס"ת לו פתחו עד"מ בטעות משא"כ כללעליה
 למקום לגלול הוצרכו ואח"כ ובירך היום חובת פדשתכתובה
 בירך. ועל" היום חובת על שכוונתו כיון הפסק אינוהראוי
 לו שהראו באם שכתב ק"מ בסי' ש"ע על בהגהות בא"אועיין

 הפרשה בריש נח תולדות אלה במקום בטעות נח בפרשתלהעולה
 א"צ בזה נח פ' בסוף ויפת חם שם נח תולדות ואלה לוהראו
 כוונתו הי' ולזה נח פרשת היום שקוראים שיודע כיון שניתלברך
 טי' יעב"ץ בשאילת זו שאלה מצאתי זה וראה הב.רכה.בשעת
 אירע ופ"א שנית. לברך דא"צ ופסק ממש כזו עובדאס"ו

 והראולופראחדבןבקר להלוי שקראו הרביעי ביוםבחנוכה
 ,ה עד וקרא אחד פר לקרות התחיל והקורא התשיעי ביוםשל

 בראובן שהתחיל שטעה הרגיש ואז גדעני בן אבידןקדבן
 א, ואמרתי גדעוני, בן באבידן וסיים שדיאוי בןאליצור
 דחנוכה רביעי יום שהיום ד'דע כיון שנית לבדך שא"צבפשיטות

 שלא סניף עיר יש זה. ובענין לעיל. שביארנו כמו א"צלכן
 משגיחי1 דאיז דכ"ט מגילה בש"ס דאיתא עפי"מ שניתלברך

 כענין והכל קדא יום באיזה נפק"מ שום אין א"כבחנוכה,
 משאת שר'ת בשמ הביא סק"ד במש"ז ק"מ סי' ובפדמ"גאחד,
 הרביעי וביומ דחנוכה א' ביום קראו דאם ו' סי' ח"אמשה

 יצא דבד'עבד א' ליום השייך ולקרות לחזור א"צוכדומה
 מגילה הש"ס דברי על שם מסתמך ומסהמם! עיי"ש (1בקריאה
 שנית לברך א"צ לכ"ע דידן בנידון שביארנו מה ולפיהנ"ל,

 שם. שבש"ע שני' לדיעהאפילו
 דרק מוכח במג"א מובא רצ"ד סי' ח-ג מבי"טובתשובת

 נלל שאינו מקום לו שהראו דחיינו לגמריבטעות
 חונת ג"כ שהוא בפ' אבל שנית לברך צריך אז היוםמחובת
 לסל דמי רק דתורמם להאי דמי דלא וכתב לבדך, א"צהיום
 הימנה טובה אחרת ראה ואח"כ אחד על ובירך תפוחיםמלא

 דברי שהביא שם במחה"ש עיין שנית לברך דא"צולקחה
 הוא הראשונה ודועה המבי"ט. על שהקשה מה בזההא"ר
 בר"ש גרשון הר"ר בשם שהביא ברכות בהלכות הרד"אשיטת
 הש"ץ ושעה ספרי2 שני שמזציאים טבת בר"ח שאירעבמעשה
 שטעה הציבור וה(כירוהו עליו הקודא ובירך חנוכה שלופתח
 לשל שהגיע עד ס"ת וגלל והפסיק לקרות צריך ר"חובשל
 כן והוכיחו ר"ח על שנית לברך שצריך לפסוק שרצו וישר"ח

 דכל ומיים שטעו ע"ז וכתב וכו' כ"מ פדק רישמ'רושלמי
 יצאה וכן פרשיותי' כל על בברכתו דעתו קמיה הם"תשמונח
 בהד ולפהז בב"י. באריכות מובא - בעירנו בחבורההוראה
 סעי' תרפ"ד ובם" היום מחובת שניהם הנה טבת דר"חעובדא

 חנוכה של לקר~ת התהיל באם הרד"א שיטת הרמ"א מביאג'
 גרשון הר"ר ומש"כ ר"ח, בשל ולקרות להפסיק צרידתחילה
 לא נמי דתורמוס בהאי דגם לברך דא-צ בטעמא הנ"לבר"ש
 בם-ת נמי והכי עליה ברכה חיילה קמיה דמונח כל רק כןקיי"ל
 משום קאמר לא מה מפני ולכאורה פרשיותיה, כל עלדעתיה

 המבר'ט. כסברת היום חובת ג"כדהוא
 צריד שיהא לומד סברא יש טבת דר"ח עובדא דהד י"לאך

 דמצד דכיון היום חובת ג"כ שהוא אעפ"י שניתלברד

 ומבואר תדיר שר"ח מטעם ר"ח בשל להתחיל צריך הואהדין
 דיומא ומומפים דיומא תמידין גבי ע"ב דמ"ט מנחותבש"ם

 ופירש"י ומקודש תד'ר שזה מפני עדיפי דתמה-יןדפשיטא
 מקודש, מקרי עכשיו שזמנו דכית מקודש מיקרי תמידיןדלהכי
 ומקודש תדיר מיקרי חנוכה קריאת לגבי ר"ח קריאת (הולפי
 שקרא טרם מ"מ אבל היום שזמנו תדיר חנוכה של דגם~אע"ג
 לומר סברא אין ולהכי עדיין חנוכה של זמנו לאו ר"חשל

 שהוא ר"ח של עי"ז שיפטור חנוכה של על קודםכשבירך
 האינו לפטור א"א ג"כ הפירות דהרי ממנו, ומקודשתדיר
 נתב ולכן מלנתחילה, לנך מתנזון אם רק חשזב לשיחשזב
 התורה פרשיות כל על מתחילה שנתכוון משום דרקהרד"א
 התדיר לפטור דא"א שניה לבדך צריך הי' זאת יולאאבל

 דעתיה לפניו שהם"ת כיון רק ומקודש תדיר שאינו ע"יומק~דש
 דהתנו היום בחובת דמיירי י"ל המבי"ט אולם תורה,אכולה
 אחד למקום מעלה שום ואין לקרות שצריך עצמה הפרשהבוו

 אך לכאורה, כנ"ל חילוק דאין למימר שפיר איכא בזהלהשני
 דכיון זו סברא י"ל דהמבי"ט בנידון דגם ע"ז לפקפק ישעדיין
 מקדי אחר מק~ט לו הראה אם זה במקום עתה לקרותדתקנו
 להתייע:ב יש ועדיין ממנו, מקודש לקרות שצריךהמקום

 שביארנו. כמו י"ל לדינא עכ"פבדבר

 תיבי"א.תמ~ז
 ליעבעפ אייזיקיצחק

 חכוימן

 תשי"ג, ניסן ב' יארק נואב"ה

 "יימ ר' בתורה המופלג הדה"ח ה"ה מאזלה-ידי
 יע"א. דז'ודזי ניו בוויינלאנד יקרה פנה נ"יגלומנפעלר

 הנועדה מצוה הבר לחגיגת מז"ט בברכת אברכובראשונה
 אברהם העלם לבנו הבעל"ט אמור בפ'להיות

 לתפארת וליר"ש לתורה ולחכמו ולחנכו לגדלו תזכו נ"ישלמה
 תמה- הי' נפשם משאת וכל לתורה עתם את ,טהקד'שואבותיכם
 שבשבת היות שאלתו ובדבר בתו"מ, עומקים צאצאיהםלראות

 בר נער עזד בביהכנ"ם שם יהיה המצות לגיל יג'ע שבנוזו
 למפטיר שיעלה מי ביניהם גודל לעשות רוצה וכמ"עמצוה
 להפטיר שניהם יכולים כי זה לכל שא"צ אמר דשם הרבאולם
 להקפיד שלא באה"ב פה המקומות בכל המנהג וכן זה אחרבזה

 חוו"ד. ושואל מוור הדבר ובעיניו (העל

תשובה

 ומעולם באמריקה הכנסת בבתי עושים שכן שמעתי אניגם
 לקרות אירופה בארצות זה מנהג שמענו ולא ראינולא
 והגאון פעמים שני והברכות ההפטורה שיאמרו נעריםלשני
 ודיני המנהגים כל טהור איש שאסף אפדים שעד בספרוראז"מ
 דעת על מעולם עלה שלא ש"מ זה מנהג הביא ולאקרה"ת
 דהרי זה, מנהג על חתום אשי בד מר ולאו כן לעשותהקהל
 תורה בשמהת דק נהגו לא זה אחד בזה לתורה לעלותאפילו

 דאיכא היכא אפילו השנה בכל ולא תרם"ט סי' בדמ"אכמבואר
 בברכה, פעמים ב' בנביא להפטיר ומכש"כ לתורה לעלותחיובים
 נבאר כאשר ההפטורה לברכת התורה בדכת בין גדולוחילוק

 לקמהאיה"ש
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 בחורה קורא אחד הלי"ג דמגילה פ"ג בתוספתא תנינןתמן

 ולא מתרגמין ושנים קורא אחד יהא לא מתרגםואחד
 אחד מתרגמין. ושנים קורין שנים ולא מתרגם ואחד קוריושגים
 ואחד קורין שנים לא אבל מתרגמין ושנים בנביאקורא
 וכ"ה ע"כ, מתרגמין ושנים קורין שנים אפילו ובמגילהמתרגם
 מהל' בפי"ב הרמב"ם וכ"פ דכ"א: במגילה בגמ.ראבברייחא
 דמילחא וטעמא קמ"א, סי' או"ח בש"ע איפסק וכן הלי"ב,תפילה
 משחמעי לא קלא דתרי פירש"י בחורה קורין שניםשאין

 מחרגמין, שנים אפלו מוחר דבנביא לנביא חורה ביןוהחילוק
 לנשים להשמיע הוא התרגום שחכליח מפני בתורה לאאבל

 ולכן שבתורה המצות פירוש את בלה"ק מבינין שאינםולע"ה
 בנביא אבל התורה, בדיני דטעוח חששא איכא מתרגמיזבשני
 המחרגמין, בדברי דטעוח חששא ליכא ממנו יוצאה הוראהאין
 הטעם כתב שם וברא"ש תנא, בד"ה דכ"א מגילה בתוס'ועייז
 שאינו מי אח לבייש שלא בכרי קורא הש"ץ שרק האידנאדנהגו
 שאין מפנ' הש"ץ ולא קורא לבדו הקורא רק מדינא אבלבקי

 בחורה. קוריןשנים
 להיות ויכול ובתוספחא, בגמרא מיירי לא זה אחר בזהאבל

 שכבר מה לשנ' לקרות בתורה אפילו מותרדבזא"ז
 להלכה מובא פ"ד סר בתשובה הריב"ש כתב וכן לראשון.קרא
 זה שקורא אעפ"י הרבה עולים לקרות דמותר רפ"ב, סי'בב"י
 והביא כלום, בכך ואין ומברך וחוזר הראשון קרא שכברמה
 והשיג בברכה. הפרשה שנים שקיריז ומהוהמ"ס מחנוכהדאיה
  לשני לקרות שאוסר מגילה סוף שבמרדכי אפרים רבנו עלשם

 שתי לקרות שלא כר"א הכריע והרמ"א אחת, פרשהאנשים
 ואפילו בקרואים, להרבוח שמותר תורה משמחת חו,ןפעמים
 להכפיל שלא שנהגו הפרמ"ג כחב בחחונה, כגון הדחקבשעת

הקרואים.
 בשעת אפילו להכפיל נהגו לא בקה"ח דאפילו חזינזדלפי"ז

 בתירה מכפיליז בני"ד והרי בנביא, ומכש"כהדחק
 לברכה וגורמים בנביא מכפיליז אח"כ וגם לכ"א המפשדדהיינו
 אבותינו כן נהגו שלא מוזר דבר וזהו בחנם, צריכהשאינה
 ממתמללים תמיד מלאים הב"כ היו מעולם אשר עולם,מימוח
 עלה ולא לחורה לעלוח עפי"ד היובים כמה בטח היווביניהם

 להמפטיר כפלו שלא ומכש"כ הקרואים, להכפיל הדעתעל
 בתשובה הריב"ש שכחב ועפי"מ ר"ל. אבליס כמה שהי'אעפ"י
 סע"ד; שע"ו סי' י,"ד ברמ"א מובא בו, בכל וכ"ה קט"וסי'

 ועייז ב-מ, או"א שמת בשנה בנביא להפטיר האבליםשנהגו
 אחרי, פ' סוף הוהר מדברי נורא מעשה שהביא בב"ישם

 לא אם שיצילני מי איז לי' אמר עצים מקושש שהי'באחד
 לנועחה ומנין עי'"ש, בנביא יפטיר או א' קד'ש בנישיאמר
 שאין וממצות, מתורה המנוערים נערים בשביל כזלעשוח
 על כמו החזיון על רק הנביאים, ועל התורה על לברךכוונתם

 הדבר. וישתקע אסור ודאי וזה טיאטרוןבמת
 קורין שנים יהו לא תני איחא, מ"ג פ"ה ברכותובירושלמי

 הברכות מפני זעירא א"ר מתרגם ואחדבתורה
 מפני מימר לך אית קודא יאחד מתרגמיו שנים יהו לאוהתני
 אחת,  או~ן לתוך נכנסין קולות שני שאין משום אלאהברכה,

 עולא אמר בנביא מפטיריו ש:ים ואין בתורה קורין שגימתני
 והנה הירושלמי. עכ"ד בנביא, קרויוח ואיז בתורהקרויוח
 קורין שנים שאיז הטעם זעירא ר' קאמר דמעיקרא פירשהפ"מ
 אחת קריאה על יברכו ששנים שא-א הברכה מפניבחורה
 דא"כ ר"ז על הירושלמי ופריך בתורה יקרא היאך ברכהובלא
 אלא מברכיו, המחרגמין אין הרי מתרגמין שנים שאין טעםמה

 ברייחא הירושלמי הביא ואח"כ משתמעי. לא קלא דחריהטעם
 ומפרש בנביא מפטירין שנים ואין בחורה קורין דשניםאחרח

 משה מתקנת החיוב עיקר כלומר, בחורה, דקרויות הטעםעולא
 חורה דברי לשמ.וע דעתייהו יהב' ולכן בתורה לקרוח רקהוא

 לשנים אסור ולכן כך כל חובה עלייהו קיבלו לאובנביא
 הירושלמי. במפרשי עיי"ש בנביא,להפטיר

 לפי"ז ויהי' בירושלמי, אחר פירוש לומר לפיע"דונראה
 שתי בברכותיה ההפטורה לומר דאסור לני"דראיה

 הרי הירושלמי, דברי הפנ"מ שפירש לפי"מ דהריפעמים,
 בתורה קורין שנים דאין דברישא.אמר מהרישא, היפךהסיפא
 לישב נדחק והפנ"מ בחורה, קורין שנים חני אמר הכיובחר
 האומרת אחרת ברייתא שמ.ביא בבבלי אידך תניא כמודוהו
 להמעיין כנראה לומר גדול דוחק וזהו מהראשונה,להיפך
 דמפורש הנ"ל והתוספתא במגילה כבבל' דלא זהו וגםבצדק,
 זו, בדרך הירושלמי פירוש לעיע"ד נראה ע"כלהיפך.

 שנים ז"א שנים בתורה קורין דאין הברייתא מביאדמעיקרא
 אם ר"ל הברכות, מפני הטעם זעירא ר' ומפרש אחת,בבת
 כשתי מתחוי בזא"ז אפי' או אחח בבח מברכיםשניהם
 מהר"ש לה.ג' הירושלמי בפי' מצאתי לדברי וסעררשויות,
 אחת ברכה מברכים אנשים ששני דהיכא שכהבסיריליאו

 יעי"ש.  רשויות כשתימתחזי
 ובזה מתרגמין ושנים אחד יקרא לא דאמאי ע"זיפריך

 לא קלא דתרי משום ומחרץ במתרגם, ברכהליכא
 שנים ואין בתורה קורין שנים תני אמר ואח"כמשתמעי.
 הראשון שגומר לאחר בזא"ז קוריז שנים ר"ל בנביא,מפטיריז
 ראיה מכאן לפי"ז ההי' )נ"ב הפרשה אוחה השניקורא
 זו וברייחא הפרשה(, לכפול מותר דבזא"ז הריב"שלשיטח
 דזהו בחורה, קורין שנים דאין הראשונה את סוחרתאינה
 מפטירין שנים אין אבל מותר, בזא"ז אבל אחת, בבתרק

 קרויות שאין מפני הטעם עולא ומפרש בזא"ז. אפילובנביא
 קריאוח מצינו בחורה כלומר, בתורה, קרויוח יש אבלבנביא
 ובשבת ו' וביוה"כ ה' וביז"ט ד' ובר"ח ג' בהול אנ,שים,למספר

 רק חז"ל תקנו בנביא אבל ג"כ, לכפול אפילו יכול א"כז',
 שבנביא נראה יהא שלא להכפיל א"א ממילא גברא,לחד

 חז"ל. כתקנח שלא וזהו אנשים מספר לקרוח ג"כצריכים
 לפי לאנשים מחולק הקריאוח מספד היינו "קרויות"ופירש
 שפיר עולה ולפי"ז לנביא. תורה בין החילוק וזהומספר,
 א"א דלנביא בפירוש ומבואר הירושלמק דבריפירוש
 שנראה מפני הראשון קרא שכבר מה לשני לקדותלהכפיל
 שכבר כמו אנשים, למספר לקרוח צריכים בנביא גבכאלו
 וכל ההפטורה קריאת להכפיל שלא ישראל תפוצות בכלנהגו

 התחתונה. על ידוהמשנה
 לברכח התודה ברכח דמי דלא פשוט ניאהובלאהיכ

 בכל לומר נתקנה התורה ברכת דהריהנביאים
 בשאג"א עייו מדאורייתא, הוא פוסקים כמה ולשיטחיום
 חייבח אשה ואפילו בפר"ח, עיי"ש מ"ז ס" ובש"ע כ"דסי'

 מברך אם ממילא מ"ז. סוס"י בב"י כמבואד התורהבבדכת
 מקרי לא בברכה נקראה שכבר פרשה על אפילו התורהעל

 לברך יכול ס"ת קריאת בלא אפילו כי צריכה, שאינהברכה
 במי רק בשהרית, התורה ברכת לאהר דעתו הטיה כבראם

 במי אבל בב"י, כמבואר הפסק מקרי לא ללמודשדעתו
 בט"ז עיין שנית, לברך וצריך הפסק הוי ללמוד דרכושאין

 ג"כ לצדד יש הט"ז דברי לפי ואפילו הנ") בסי'ובמג"א
 ודו"ק. עיי"שבני"ד

 ברכח אחר תיכף בשחריח לתורה לעלות שנקרא מידכן
 וטעמא בפוסקים כמבואר לברך ג"כ צריךהחורה

 משום נתקנה ס"ת קריאח על התורה שברכח מפנידמילתא
 שכבר פרשה על אפילו חז"ל הקילו ולכו הצבור,כבוד



 קריאת על נתקנה נביאים ברכת אבל בברכה,גקראה
 תקנת וכל זו, ברכה לברך מצינו לא זאת ולולאההפטורה
 בתורה לקרות שלא שגזרו גוירה מחמת הי' בנביאהקריאה

 במסכת כמבואר בנביאים, שבעה וקראו בתורה לעסוקולא
 הגביא קריאת על לברך יש טעם מאיזה א"כ פי"ג,סופרים
 התורה לברכת כלל ול"ד צריכה שאינה ברכה ולגרוםכ"פ

 לפיע"ד. וברורוז"פ

 שם שהביא לאחר רפ"ב, סי' בפרישה לי אוןדמצאתי
 מגילה, סוף שבמרדכי והר"א הריב"שמחלוקת

 שרבנו שם כתב בברכה, כ"פ אחת פרשה לקרות מותרא'
 דהרי עליו והקשה הקילו, בש"ת ורק כר"א פסקהרמ"א
 למקום באו ואח"כ בביהכנ"ס בתורה שקראו ולוי כהןגבי
 לפי"ז לאסור נראה הי' הפרשה אותה לקרות ונתכבדואחר
 הפרשה, אותה על עצמו הוא בירך שכבר כיון לפניה,לברך
 לחזור התירו הצבור וכבוד התורה כבוד דמשום שםומתרץ
 התורה דבברכת כמוש"כ בפירוש הרי בדבריו. עיי"שולברך
 אבל הצבור, כבוד משום צריכה שאינה ברכה מ,טוםליכא

 בתשובת כתב מזו וגדולה ה.כי. לגוימר ליכא ההפטורהבברכת
 יעמוד שלא ס"ט, סי' ברמ"א מובא ט"ו ס" מינץמהר"י
 לראשונים, כגנאי דנראה הראשון, שעמד במקום השניהחזן
 אם בין מחלק והרמ"א יד"ח. בראשונה יצאו לא כאלודהוי
 אבל להם, גנאי ליכא אז הראשונים המתפללים יצאוכבר
 גם והרי להו. פגמא איכא אז בביהכנ"ס המה עדייןאם

 במקום פ"ש מפטירין אם לצבור פגמא איכא דידןבנידון
 עדיין שהראשונים בעוד ראשונה בפעם הפטירושכבר

 ברכת עדיין שמעו שלא אנשים איכא אפילובביהכג"ס,
ההפטורה.

 קרה"ת דגבי שמואל משפטי בשם הביא ס"ט בסי'יהמג"א
 ס"ת להוציא אין בס"ת הראשונים קראו כברשאם

 יאמרו שלא הראשונה, דס"ת פגמא משום פ"ש, ולקרותאחרת
 ג"כ הראשונים שקראו ס"ת באותה ואפילו פסול בהשמצאו
 עיי"ש. עצמה זו ולא אחרת שהיא יאמרו שמא פגמאאיכא
 להמתפללים גם לחוש שיש הפרמ"ג שם כתב מזווגדולה

 )נ"ב קריאה יד"ח 'צאו שלא שיאמרו פגם להם שיהי'הראשונים
 דנראה  "לראשונה" פגם שיש שם שכתב ט"ס איכא שםבפרמ"ג
 לראשונה במקום שם להיות וצריך לס"ת פגם פירוששהוא

 בחיי שנדפס בפרמ"ג מצאתי וכן המתפללים דהיינולראשונים
 הלכו כבר דאם שם כתב ומה"ט לראשונים(, שכתבהמחבר

 כל איכא בני"ד גם והרי קפידא. ליכא לביתםהראשונים
 לדחות ט"ו, סי' הנוב"ת שכתב לפי"מ ואפילו הנ"להחששות
 לקרות שבת, בכל קבוע במנהג רק מ"מ מינץ, המהר"יסברת
 אבל מהמנהג, יודעים שהכל פגמא, ליכא אז פ"ש,בתורה
 בהל' יעבץ הג' בסידור ועי' פגמא, איכא דאז באקראילא

 תנאים כמה שהתנה בתורה כ"פ לקרות לענין שכתבקה"ת
 בקריאת עדיין יצאו שלא מנין רוב עכ"פ שיהי' והעיקרלהתיר
 בתורה, רק  והו מ"ט פ"ש, לקרות שמתיר הנב"' ואפילוהתורה.
  ההפמורה  וברכמ  המפטיר פרשה רן  יורין  ראין  בבני"ר לאאבל
 עדיין שמעו לא הראשונים דאם צריכה, שאינה ברכה הוירוהו
 דהרי כולה, הקריאה כל שמעו לא לפי"ז הרי ההפטורה,ברכת
 שבועו לא ואז לביהכנ"ס לבא אחרו אם רק זאת יתכןלא
 הרי קרה"ת בעת בביהכנ"ס דיו כבר דאם הקריאה,כל

 לפיע"ד. וו"פ וההפטורה, הקריאה גמר קודם ~צאתאסור
 ועיין פ"ש, בברכותי' בנביא לקרות להתיר מקום שום איןלכן

 בד"ה דכ"א מגילה ובתוס' שמונה בד"ה דט"ה ב"בבתוס'

 להעולה מותר אם. לענין והר"ת הר"י במחלוקת שם ובר"ןתנא
 הקורא. עם בלחשלקרות

 חזפ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 טסימן

 נ"י ברענער פנחס מר המו"מ הרב לידידי רבהשלמא
 יע"א.  וענוועלן, דקאראקאס הראשיהרפ

 כסא על לעלותו טוב מזל בברכת מברכו הריני כלטרם
 לנהל ויזכה בשטומ"צ שיה" יה"ר בקראקסהרבנות

 לנטלם החרדים הרבנים כדרך והיראה התורה מבועי עלעדתו
 ספרד מנוסח התפילה נוסח לשנות מותר האם שאלתויבדבר התורה. קרן להרים הראוי גובה עלולנשאם

 אשכנז. לנוסח מקדם שםשנהוג

 ה ב ו שת

 להון ושלח כתב יוסי ר' דעירובין בסופ"ג בירושלמימבואר
 ממנהג תשנו אל המועדות סדרי לכם שכתבואעפ"י

 שני ענין על דקאי נראה הירושלמי מלשון ! נפש נוחיאבותיכם
 הפנ"מ ג"כ פירש וכן לעיל התם דאיירי גליות של טוביםימים
 בקביעא ובקיאים שיודעים דאעפ"י הגולה לבני להםששלח
 יטש"ג שני לעשות אבותיהם ממנהג 'שנו לא מ"מדירחא
 תפלת סדר לכם שכתבו אעפ"י אחר לשון מביאוהקה"ע
 והמג"א . אבותיכם שהנהיגו התפילות ממנהג תשנו אלהמועדים
 לכם ששלחנו אעפ"י ירושלמי הגמרא ז"ל כתב ס"ח סי'בריש
 על רק לא גרסתו ולפי אבותיכם ממנהג תשנו אל התפלותסדר
 אבותם ממנהג ישנו לא תפלות סתם על רק קאי המועדיםתפלת
 התפלה בשרשי שנהגו שהמנהגים הכוונות ס' בשם שםוהביא
 י"ב נגד בשמים שערים י"ב כי מקומו ממנהג לשנותאין

 בגמרא שנזכר מה לבד ומנהג שער לו יש שבס וכלשבטים
 לנוסח אשכנז לשנותממנהג שאין כתב שמ ובפרמ"ג לכל,שוה
 מוסר בתוכחת ובשלה"ק הבוונות. בשם המג"א כמרט"כספרד
 האריז"ל אבותם לבית באותות דגלו על איש איתא במדברפ'
 חלוקים בישראל כתות ד' יש כך דגלים ד' שיש כמו אומרהי'

 ישאר אחד וכל איטליא קטלוניא אשכנז ספרד מנהגיםבאיזה
 עיי"ש, חיים אלקים דברי ואלו ואלו מנהגו לנהוגבדגלו
 ומאן ספין מאן כי בזה הלכה פסק שום לומר קשהובכלל

 של ברומו העומדים בדברים למעשה להכריערקיע
 כמלאכים הראשונים עולם מגדולי נתייסדו הנוסחאות וכלעולם

 ספר המחבר דר"א גדולים במערכת ב.שה"ג החיד"אכמוש"כ
 מרבנו מקובל שהוא וכתב וסודן התפילות פירוש חיברהרוקח
 עיי"ש הפקולי שמעון עד מרבו ורבו מרבו שקיבל החסידיהודה
 וסדר המנהגים כל אשר אשכנז חסידי של בניהם מבניואנחנו
 והתפלל עלאין רוין ועפ"י רוה"ק עפ"י נת'יסדו התפילותכל
 התוס' ובעלי משולם ורבינו הגדול שמעון רבינו הנוסחבזה
 ולכן החסיד יהורה ר' ובנו הנביא שמואל ורבינו ורש"יור"ג
 האריך כאשר זה מנוסח קטן דבר לשנות לבו מלאו אשר הואמי
 שעמד דעד וכתב וס"ו מ"ו בסי' הטהור שלחן בעל הגה"קבזה
 אשכנזי אביו שהי' האריז"ל רבינו קוה"ק ולדרים המאיראור
 אשר מאד גבוהות מדריגות לו והי' מצרים מארץ ספרדיתואמו
 ענינימ באיזה מכריע הי' והוא וכו' כזאת נשמע ולא נראהלא

 דרכו הקדוש שרן אשכנז כנוסח ענינים ומעט ספרדכנוסח
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 שהי' האשכנוים של הכנסת בבית להתפלל נוראים בימיםהי'

 ברוה"ק שכולם האשכנזים של והפיוטים התפילות לומררוצה
 האשכנוים בין בקביעות ההיא בעת מהפלל הי' לכןנתייסיו

 והמאה "ובכן" מארבע חוץ אשכנז מנוסח קטן דבר שינהולא
 קדשו ברוה הכריע ומרן פלוגתא שהוא הנענועים וסדרקולות
 נהגו שבירושלים תרנ"א סה בשע"ת מובא במח"בכמבואר
 תודת בי תזוע לא ומינה האריז"ל כדעת וכו' צפון דרוםלהקיף

 בפיהה היתהאמת
 האדיז"ל שיטת ביאר אמרים בליקוטי ז"ל מוהרש"זוהגה"ק

 בענין שונות נוסחאות שיש מה בנ,דון בדכ"חח"ל
 במקדש הי השתחויות י"ג חז"ל שאמרו נודע כבר וכו'התפילה

 שערים הי"ב והנה וכו' לעתיד ביחוקאל ונרמז שערים י"גנגד
 שער ג"כ שלמעלה לבהמ"ק שיש ונמצא שבט לכל שערהם
 התפלה ענין והנה וכו' האריז"ל בכתבי כמבואר ושבט שבטלכל
 צרופים שער לכל ויש וכר שלו בשער לעלות כ"א שיוכלהוא

 למי הוא הי"ג השער והנה שונות נוסחאות יש לכןמיוחדים
 המלך לחצר יבא שער באיזה יודע ואינו שבטו את ווכרשאינו
 לי' נהירין בהיות האריז"ל האלקי ולכן הי"ג השער מכווןלזה

 שבטו מכיר שאינו למי העם את דעת לימד דרקיעאשבילין
 אם ולכן לבקיאים, כידוע נוסחאות מכמה מלוקס סדרותיקן
 הוא הי"ג והלא שערים י"ג הם צורך לאיזה השואלישאל
 ושבט שבט כל ידהוים שהיו בזמן כי התשובה כולם,הבולל
 שלו בשער לכנוס טוב יותד ה" בודאי שבט לבל השייךונוסח
 של דרבו יאחז כ"א לכן השבטים ידועים שאינם בזה"זאמנם

 בלה"ק. עיי"ש  נפש לכל השוההאריז"ל
 על שהקשה מה וי"ז ט"ו ס" בחאר'ח החת"ס דברידידדעיב[

 סי"ח ח"ב ד"ח ובשו"ת הנ"ל אמרים הליקוטידברי
 הנוסחאות משני בירר שהאריז"ל נדאה ועכ"פ דבריומתרץ

 הקרושים בעיניו נראה אשר מכל הסוד עפ"י הטוביםהמנהגים
 בנוסח רואים אנחנו וכאשר מהם, לאחד פנים משואבלי

 כמעט ברכה מכל התיבות מנין האריז"ל נוסח לפיהשמו"ע
 מ"ח תבותיו כתב הצדיקים על בברכת כמו אשכנו כמנהגרובן
 של תיבות עוד יש ספרד בנוסח כי אשכנז למנהג רק יתכןוזה
 בנוסח רק הוא זה כל אבל נשעננו באמת הגדול חסדךועל

 הוא ע"ז לא בסידורים הנדפס שלנו ספרד בנוסח אבלהאריז"ל
 כי מקומות בכמה האריז"ל נוסח לפי אינו זה כיהמדובר

 וסידר ז"ל הריבש"ט רבינו וקדושו ישראל אור שעמד אחררק
 תפס דבדים ובכמה האריז"ל דעת עפ"י דברים בכמהתפילתו
 ברכת רק אשכנז נוסח כפי סידר השחר ברכת וגם אשכנזמנהג
 הב"ח גם פסקו כן כי צרכי כל לי העושה קורם אמרהמכין
 שיש קודם מנעליו ינעול האיך כי האריז"ל נוסח ג"כ הואוכן
 חכמי כמנהג הבעש"ט נהג ומנהגים דברים ברוב אבל רגליםלו

 הנ"ל. בשה"ט באריכות כמבואראשכנז
 אין התפילות בשרשי שהמנהגים הכוונות בספרדמש"כ

 בהקדמתו בפע"ח גי'כ וכ"כ מקשו ממנהגלשנות
 החת"ם והגאון ממנהגם ישנה ולא אבותיו במנהג יחזיק אחדשכל

 מוהר"1 שבכהונה החסיר הגאון שמורו כתב ט"ו סי'בשו"ת
 ספרדית והתפלל התיבה לפני עכר בעצמו הוא זצ"לאדלר
 רק אבל זצ"ל ההפלאה הגאח מורו גם וכן האדיז"לכנוסח
 לא מהמתפללים אחד ושום האריז"ל בנוסח התפללוהמה

 מחנה בעל ההפלאה של בנו ואפילו אשכנז נוסח רק כןהתפללו
 הגאון אביו פטירת אחר ומיד אשכנז מנוסח שינה לא ו"ללוי
 הקהל ו(ל הכנסת בבית והתפלל שלו הכנסת בית ביטלזצ"ל

 ממנהג ה2"ל הגאונים שינו איך קשה ולכאורה עיהש.בפפד"מ
 עפ"י ספרדית והמה אשכנזית התפללו שכולם הכנסתהבית

 אביו ממנהג שינה האיך לוי מחנה הגאון וגם האריו"לנוסח
 אמך, תורת תטוש אל משום בוה חש ולא בנוסחתו ספרדישהי'

 בין מתפלל דאם כתב א' סי' ששי בחלק בעצמווהחת"ס
 דאפילו תתגודדו לא משום כמנהגם להתפלל צריךאשכנוים
 המג"א כמוש"כ תחגודדו לא משום איכא בעלמאבמנהג
 במי שכ"ד סי' שמואל דבר בשו"ת כתב מזו וגדולה תצ"ג,בסי'
 מנהג הנוהגים בין ומתפלל בחוה"מ תפילין להניח שלאשנ~הג
 אפילו תפילין גי'כ להניח צריך בחוה"מ תפילין ומניחיםאשכנז
 של דבר שהוא כיון תתגורדו לא משום למקומו לחזודבדעתו

 עיי"ש. בפירהם מה"ת איסור ואיןבפרהסיא
 שם שכתב רמ"ז סי' תליתאי שו"מ בשו"ת ג"כ ראיתיוכה

 בלחש לומר צריך התיבה לפני מתפלל  שכאשרלהשואל
 בשו"ת כתב וכן הציבור כנוסח יאמר הש"ץ ובחזרתכמנהגו
 לוי מחנה בעל הצדיק צדקת את ולהצדיק ה', סי' ציוןשיבת
 במו לומר יש אשכנזית להתפלל זצ"ל אביו ממנהגשנטה
 שכתב יו"ד סי' בתשובה הרש"ל עפי"ד ט' סי' החסל"אשכתב
 מותר חסידות ממנהג ג"כ מצוה והוא מותר דבריעבררהיכא
 משנה אם אפילו יצא דבדיעבד כיון התפילה בנוסח וה"הלשנות,
 הל", קרי"ש מהלכות בפ"א הכ"מ מרן כמוש"ב הברכהמנוסח
 אעפ"י בחוה"מ תפילין הנחת ובענין כדין, הי' החתימהאם

 בנוסח כן שייך דלא כמובן דהדש"ל טעמא שובדליכא
 משום ליכא דבזה לחדש פ"ח סי' יו"ד הבי"צ כתבהתפילה

 דאל משום אביו במנהג לנהוג מחויב אינו והבן תטושאל
 משום רק הדין מצד טעם בו שאין בדבר דוקא הואתטוש
 במעלי אזלי הוי דלא ביישן דבני בהך ווהירותחומרא
 מחלוקת דהיא בחוה"מ בתפילין .אבל מנהגים, שאר וכןשבתא

 במנהג נהג אביו אם בהלכה נאמן מקור לזה וישהראשונים
 שמבואר ומה כלום, בכך אין ספרד במנהג נוהג והבןאשכנז
 הוא זדעם ועל עליהם חלה הרבים דקבלת רי"ד סי'ביו"ד
 בראשונים שמשמע מה וכן עליהם שקבלו בחומרות רקג"ב

 חלה וניעור חוזר בענין בפסח להחמיר אשכנז בנידקבלת
 קבלה ג"כ הוא שמא לשנות יכולין ואינם זרעם ועלעליהם
 התלויים בענינים אבל וגיר סיג בעיז והף דפסח חומראמצר

 נדר מודם בו ואין ואמוראי דתנאי ופלוגתאבמחלוקת
 עלי' מבני הרבה ראיתי בחוה"מ תפילין ובהנחתוקבלה,

 ל"א סי בב"י ומבואר הניחו לא והם מניחין היושאבותיהם
 שלא ספרד בני כל נהגו ועכשיו וז"ל שכתב תפיליןבהל'
 אותם מניחים היו שמקודם הןמעתי בחוה"מ תפיליןלהניח
 וע"כ בחוה"מ להניחם שאסור רשב"י במאמר מצאוואח"כ
 תטוש אל משום חששו שלא ג"כ מזה הרי מלהניחם.נמנעו
 הווהר בספר כן דמצאו משום אבותיהם ממנהג לשנותשלא
 פסוק על השירים לשיר הנעלם מדרש לשון העתיקוהב"י
 לעבור לגשת לבו יערב מי בפירוש זה דין נתבאר לאייין דבתלמורא ומאחר וז"ל דבריו על ומסיים טובים שמניךלריח
 הנחתם. באיסור כ"כ המפליג רשב"י דבדי על ועשהבקום

 שם שצידד ל"ה סי' חאו"ח מהרשד"ם בשו"תדראיוזי
 דרק תטוש אל מימום שייך לא תפילהרבמנהגי

 בני גבי ד"נ פסחים דש"ס כהאי איסור נדנוד בו שישבדבר
 משזם ופירש"י שבת בערב לצידן מצור אזלי דלאביישן

 נוסח גבי אבל שבת מצרכי להיבטל שלא עצמם עלשהחמירו
 לא בהא כלל העבירה מן והרחקה איסור צד דליכאתפילה
 ברם ספרז: נוסח בשבח שהאריך עיי"ש תטוש אלשייך

 במנהגי תטוש אל שייך דלא בזה מסקנ.תו על להעירלפענ"ד
 מוכח לעיל שהבאתי יעירובין בסום"ג בהיושלמי יהריתפלה
 אך אבות, ממנהג לשנות איסור איכא תפילות במנהגידגם
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 רלא הקה"ע שמפרש ראשון כפירוש ס"ל רמהרשר"םי"ל
 ששלחנו אעפ"י בירושלמי רגרסי והמג"א ההגמ"יי שהביאכמו
 שכתבו אעפ"י הי' גירסחו רק המוערים" "חפילוח סררלכם
 גלויות של שני יו"ט בעניז רק ואיירי המוערוח" "סררילכם
 בקביעא אנחגו שבקיאים אעפ"י אבותם ממנהג ישנושלא
 זו. לגירסא תפילות מסררי כלל הירושלמי איירי ולארירחא

 רמנהגים ז"ל הר"ק כחבי בשם הביא ס"ח סי'דבדע"ת
 נוסחאות חילוק רק לבטלה ברכה חשש בהםשאיז

 אחת בביהכנ"ס להתפלל יכוליז לספרר אשכנז מנהגישביז
 כרמוכח תתגודדו לא משום וליכא כך ומקצחן כךמקצתן
 ראיחא חחגוררו לא שייד לא רבמנהגא רי"ג: יבמוחבש"ס
 אבל מנהגא, ל' אמרח ואח איסורא אנא לך אמינאהתם
 כרוך אמירת כגון צריכה שאינה ברכה חשש שישברבר

 בהלל וכן לא או השם אח להזכיר אי ברבים שמוהמקרש
 הל' במהרי"ל ועיין עיי"ש, תתגוררו לא שייך פסחבליל
 לומר תפילה בעניז המקום ממנהג שינה שפ"א שכתביוה"כ
 עצמו על הדין והצריק רח"ל בחו ומתה אומרים שאיזבמקום
 שבימיו כחב הב"ח וזקני המקום, מנהג ששינה בשבילשלקחה
 שנתו הוציא ולא ונענש הקרובץ לבטל אחד גרולהתחיל
 בעניני בפרט מנהגים בעניני לפסוק מאור קשה ולכןרח"ל.
 יראה שאלתו ב:ידון ולכן עולם. של ברומו העומריםתפילה
 רק שינוי שום יעשו שלא המחפללים לב על לרברוישתרל
 להם איז בוראי כי נפ"מ שום איז להם כי כמקורםיתפללו
 המנדגים בכוונת. היסגה שום ל"ם ואין בזה אבות מסורתשום
 ורואים ובטלנים חסירים מנהג הוא ספרר שמנהג כסבוריםרק

 הבינו ולא ירעו ולא כביכול התקרמות איזה אשכנזבמנהג
 עילאין רזין ועפ"י רוה"ק עפ"י נתייסר אשכנזשנוסח
 קבלתם והיתה מימיהם שותים אנו א,2ר אשכנז חכמימגרולי
 לעיל שהבאתי כמו הפקולי שמעון החנא ער רורמרור

 כל הסכמת, עפ"י ויהי' לשמוע יאבו לא ואםבאריכות,
 להתירס יכול פיהם על נחחך רבר שכל הקהל וטוביהקהל
 הוא האריז"ל שנוסח הר"ח הגה"ק למ"ש אפילו בזהולכן
 חמורה מקדושה הורדה הוי וא"כ אשכנז מנוסח במעלהגבוה
 מקרו,פתו להוריד אפילו יכולים זט"ה הסכמת עפ"י מ"מוכו'

 הנרפס ספרד שנוסח ובפרט עיי"ש, קנ"ג סי' בש"עכמבואר
  שמבואר לעיל שכתבנו כמו  האריז"ל נוסה זה איןבסירורים
 להיות צריך האריו"ל  בגוסח שלהתפלל מסה השיבבשו"ת
 וקבלו קיימו זה בנוסח  המתפללים וכל עוה"ז מהבליפרהו
 אחד בשער יפגעו שלא כרי היתר שערי מצ"ט לברוחעליהם
 הר"א עולם אור הרה"ק ג"כ כהב וכן ח"ו איסורשל

 צריכים זה בנוסח שהמתפללים הקודש באגרת זצ"למלי,ענסק
 עם שהתנה חנאים כמה עיי"ש וצדיקים פרושיםלהיות
 בודאי בעוה"ר עתה ולכן האריז"ל, בנוסח להחפללהרוצים

 באו לא בודאי קאראקס בעירו בביהכנ"ס עתההמתפללים
 מזה לעשות איז ולכז קשת כמטחוי הרחק זולמרריגה
 ג"כ שהתיר ה' סי' ציון שיבת ב,שו"ח ועיין וד"למחלוקח
 שלא צורך משום לאשכנז מספרד חסילות סדרלשנות
 במנהג להישאר שרוצה ומי בצבור תפילה של התמירלבטל
 ובחזרת כמנהגו ספרד לחש בחפילת להתפלל יכולספרר
 בעניני אשכנז מנהגי וכל אשכנז להתפלל צריךהש"ץ
 ושלום הציבור עם להתפלל צרק. וכדומה ויוצרותפיוטים

 ישראל.על

 הטיב בכל מברכו רו"ש ידידו בזהוהנני
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 יסימן
 בתשבחות המהולל הרב לידירי והמשכה ברבי' רבשלו'
 ישראל רבגו ישיבח ראש שליט"א פערל י"למ"ר
 נטרסל

 הספרדית בהברה בחורה הקורא קריאה בבעל שאלחובדבר
 יכולים האם האשכנזיח בהברה רגילים הקהלוכל

 מדאורייהא שהיא זכור פרשת בקריאת יד"ח לצאתהקהל
 בהבחפילה משתמשים הציבור שאין אחרח בהברה קוראע"י

 שאלתו, חוכן זהוובקה"ת
 לספוקי איכא בלבר זכור פרשת קריאח על רק לא באמתא(

 הרגיל ש"ץ אם וחפילה קריאה כל עלאלא
 במבטא הרגילים הציבור להוציא יכול אחרתבהברה
 בשם ס"ח סי' במג"א כמבואר ככה להסתפק ישאחרת

 לשנות אין החפילות בשרשי שנהגו המנהגים שאמנםהאריז"ל
 ולכל שבטים י"ב נגר בשמים תך שערים י"ב כי מקומוממנהג
 לכל,  שוה בגמרא שנזכר מה לבר ומנהג שער יששבט
 סדר ל'כם ששלהנו שאעפ"י שכחב הירושלמי אתוהביא
 סופ"ג ובירושלמי עיי"ש. אבותיכם ממנהג תשנו אלוופילות
 חשנו אל המוערות סררי לכם שכתבו אעפ"י הגירסארעירובין
 שני לעשות לענין והכוונה עיי"ש. נפש נוחי אבותיכםממנהג
 כמבואר לקלקולו הרבר יחזור שמא לחוש יש כי טוביםימים

 אחרינא הלישנא כתירוץ ס"ל שהמג"א ונראה שם,בקה"ע
 המועדים חפילות מנהג' סדר על הכוונה שפירש שסשבקה"ע

 שגם לכאורה להיות ויכול אבותינו שהנהיגו ממנהג לשנותשלא
 אכן לשנות, לנו שאסור בכלל ג"כ והמבטאים ההברוחשינוי
 שלבל ערוה כמה של מיזוג כאז שיש שבאמריקא באה"בפה
 ואחב"י והפולנימ הליטאים כמו אחרח הברה לה ישאחת
 פולין מאנשי בהברותיהם מאור משונים ג"כ גרמניאיוצאי
 יש האמיתיים הספרריים שהמה ספרר ליוצאי רק -וגליציא
 מרקדקים אינם ואעפי"כ - עצמם בפני תפילה בתילהם
 בתורה ולקרות התיבה לפני להחפלל מלשלוח הקהילותבכל
 ולא ראינו ולא הציבור משל אחרח ומבטאו שהברתומי

 שינוי מטעם ע"ז לפקפק ארם שום דעח על שעלהשמענו
 בזה וליכא להו רניחא ש"מ רבנן ומדשתקי אבוחינוממנהג
 לפולני הליטאי מבטא בין ובאמת אמך הורת תטוש אלמשוט
 חיריק כמו המלופום מבטאים שהפולנים רמינכר חילוקיש

 מוציאים ואעפי"כ פולני קמץ כמו אותו מבטאיםוליטאים
 נראח לכז פיקפוק. באין שבקרושה רבר בכל אלו אתאלו

 חידחמ בלא ביהמ"ר ואין בשורשן הדברים להמתיקלפע"ר
 על עלו כבר והדברים בזה דנו כבר א"י שגרוליושמעתי
 אבל ררכו לפי כ"א כזה ופלפלו התורה מלכי מלכיםשלחן
 ונימוקם טעמם את ומכ"ש להלכה מסקנתם את שמעתילא
 שלא התורה נותן מלפני ויה"ר לנפשאי פיתחא אפתחולכן

 הלכה, ברבראכשל
 לשון בכל נאמרים אלו רל"ב סוטה בש"ס תנינן י2מןב(

 ובהמ"ו והפילה קר"ש מעשר ווידוי סוטהפרשה
 בלשונם נאמרין אלו במשנה גרסו אלו בר"ה שם והחוס'וכו'.
 דהני קר"ש בר"ה להלן גם וכ"כ שמבין בלשוןור"ל

 דשייר הני אבל שמביז בלשון רוקא נאמריםרמתניתין
 המצות וברכת הפירות וברכת וקירחם הלל דהיינובמשנה
 ובגמי הלשון. מבינימ שאינם באופן אפילו לשון בכלנאמרין
 הי )במדבר לאשה הכהן רואמר מקרא סוטה פרשתילסינן
 ומם ברש"י מובא ובספרי אומר שהוא לשון בכלכ"א(

 שהיא לשון בכל האשה אל ואמר י"ט מפסוק היאהילפוחא



 בםי14 י סימך חאוייחשוייתבית
 שהרי צריך אינו אומר "טמעאל ור' יאשיה ר' דברישועעת
 כיצד שומעת אינה אם אמן אמז האשה ואמרה נאמרכבר
 דברים מ'שמע האשה ראל רש"י וכתב עיי"ש אמןאמרה
 לפירושו ולפי"ז בלשון, מכרת שתהא לבה אלהנכנסין
 הכהן יכול לא ובלאה"כ הלשון שתבין האשהצריכה

 הכהן שצריך סוטה מהל בפ"ג הרמב"ב גס וכ"כלהשביעה
 עשין הסמ"ג גם וכ"כ מכרת שהיא בלשון האשה אללדבר
 הרמב"ם אולמ הלשון. היטב להכיר שצריכה נ"ומצוה
 לאשה הכהן רואמר מקרא רנלמד כתב הטשנהבפירוש
 ולפירוש דילן ש"ס כגירסת אשר שהוא לשון בכלרמשמע

 דמקרא לא או הלשון מבינה האשה אם נפקותא שום איןזה
 לי' מגין לפי"ז וקשה אומר. שהכהן לשון בכלילפינן

 רק ילפינן דמקרא הלשון מכרת שתהא שצריךלהרמב"ם
 אומה שהכהןבלשון

 דמצד כיוז הזא הרמג"ם דטעם לפיענ"ר נראה לכןג(
 להיות צריכה סוטה שפרשת לומר לגו הי'הסברא

 דאי הנושנה על ברש"י מובא בספרי כראיחא בלה"קרוקא
 וחומר בקל מיבמה ניגמר הו"א לשוז בכל רמוחר קראלאו
 סוטה כלה"ק הלשונות כל בה עשה לא קלה יבמהומה

 בכל להתיר קרא לנו שיש אחרי א"כ עיי"ש, לכ"שחמורה
 עכ"פ אבל לה"ק שא"צ רק הק"ו נגד להתיר לנו דילשון
 בפ"ג הכ"מ ומרז הכהן, שמשביעה הלשון שתביןצריכין
 דבריב משמע האש" אל פירש"י שמביא ה"טמסוטה
 הרמב"ם הרי קשה אבל בלשון, מכרת שתהא בלבההנכנסין
 לאשה, הכהן דואמר מקרא הגמרא גירסח גורסבטיהמ"ש
 וצ"ע. לאשה הכהן ואמר גרסינן דלא כתבורש"י

 גם נאמרין באלו כיילה המשנה דהרי הקשהדה111י"טד(
 פרשת בהדי ופקדון העדות ושבועתקר"ש

 אשמיעה, קפרינן בהו דהרי דכוותה, הוי לא בהני והריסוטח,
 ושבועות שומע שאתה לשון בכל משמע ילפינןדבקר"ש
 שומעת שהיא לשון בכל אלה קול דושמעה מקראילפינן
 להרמב"ב דס"ל לומר יש ומיהו דל"ג, בגמראכמבואר
 מה להבין שצרינה הוא דודאי קרא איצטריך לאדהא

 כל קרא דרבי לאו ואי ומשביעה הואיל הכהן להשאומד
 לא ולהכי מבינה שאינה אעפ"י הקורש רלשון הו"אלשון
 בספרי מ"ד לה דיליף אמז אמז  האשה דואמרה מ"ד להךסגי

 אעפ"י אמן ואמרה לומר דשייך ל" דסבירא הקודשבלשון
 אחר ללשון לה"ק בין החילוק ולפי"ז עיי"ש, מכרתשאינה
 עכ"פ צריכה אחר ובלשון הלשון להבין צריכה אינהדלה"ק
 כל בסוטה שמרבינן שאחרי לומר סברא ואיז הלשון,להבין
 בלה"ק אליה כשדיבר גם א"כ הלשון שתבין ושצריכהלשון
 האשה מואמרה ריליף גספרי למ"ד דהרי שתבין, צריכה כןגם
 אמן ואמרה לומר שפיר לדירי ושייך לה"ק דוקא דצריךאמן

 שתהא דצריך הרמב"ם ומש"כ הלשון, מכרת שאינהאעפ"י
 לשונות בשארי אליה מדבר אם רק דזהו י"ל הלשוןמכרת
 פסק לה"ק רוקא רצריך המלך בפרשת והרי בלה"ק,לא

 הלשון. מביז שאינו מי אפילו שיוצא רחגיגה בפ"גהרמב"ם

 נ' סעיף חליצה בסדר מש"כ הבנתי לא ומעולםה(
 ווהוא ומה היבמה רברי היבם שיביזשצריר

 שאחר כתב שבקונטריסיז כתב ס"ה ס"ק ובבי"שמשיב
 עיי"ש, שאמרה מה הבנת אם לו אומרים יבמי מאןשתאמר

 הני בכל דהרי טעמא ומאי זה, ריז נמצא לאובראשונים
 להצריך קפידא ליכא בלה"ק דוקא דנאמריז במשנהדאמרינז
 על דסוטה במשנה הרי ועוד הבנה, צריכין כאן ומדועהבנה
 חליצת פירש"י לה"ק דוקא צריכה דחליצה דאמרינןהא

 לקחתה חפצתי לא אומר והוא יבמי מאן אומרת היאיבמה
 שכל הרי עיי"ש, לאיש יעשה ככה אומ.רת היא החליצהואחר
 בלה"ק דוקא להיות צריך והיא הוא לומר שצריכיןמה

 שהוא ומה יבמה דברי על רק ומדוע החליצה בגדרונכנס
 מקרין סתם בתב נ"ד גסעיף ומדוע שיבין, הקפידאמשיב
 שהבין שצריכה ג"כ כתב ולא וג' יעשה ננה בלה"קאותה

 הרבר. בטעם צ"ע ולפיע"ר שאומרת מהבלה"ק
 לשון, בכל לאמור חז"ל שהתירו וקר"ש ובבהמ"זו(

 כדי הטעם דברכות פ"ז בירושלמימבואר
 פ"ב ר"ם בירושלטי מבואר במגילה וגם מברך לטישידע
 באשורית אלא יוצא אינו אשורית ומביז יורע דאםדמגילה
 אינו אפילו דבלוו'ק לשונות לשאר' לה"ק בין החילוקוזהו
 והב"ח והרמ"א דברכות בפ"ז רש"י לדעת יוצא הלשחמבין
 לשיטת ואפילו כרש"י, קצ"ג בסי' הכריעו והמג"אוהט"ז

 לבן אפילו מוציא יחיד דבעשרה דעחז יש רש"י עלהחולקין
 במקרא והרי קצ"ג, בסי' בבה"ל כמבואר מבינששאי1ם
 והלועז רי"1 במשנה מגילה בש"ס להדיא מבוארמגילה
 קאמר מאי ידע לא והא בגמרא ופריך יצא אשוריתששמע
 ופרסשי קריאה רמצות שם, ומסיק דע"ה, אנשים דהוהמידי
 בלה"ק להוציא יכול ובקר"ש בתפילה ולפי"ז איכאניסא
 דעכ"פ עפי"ז לנו ויוצא הלשון, מבין שאינו למיאפילו
 גרע לא אשכנזית בההברה שרגיל למי הספרדיתההברה
 והרי הנ"ל, לשיטות דיוצא הקודש בלשון מבין שאינוממי
 התוס'בסוטה כתבו והמצות הפירות ובברכת ובקידושבהלל
 לשונוח בשארי אפילו מבין שאינו מי אפילו דיוצאהנ"ל

 ואעפ"י מבינים, לאינם לדעתם בלה"ק דיוצאומכש"כ
 דצ"ע שאני בר"ה ע"ב רמ"ה בברכות החוס' כתבושבבהמ"1
 שאינן מאחר אנשימ של הזומון בברכת יוצאות אםבנשים
 סופר לקמז מדאמרינן שיוצאות ראי' מביאיז וישמבינות
 בבהמ"ז יוצאות הנשים שאף משמע מכאן יוצא ובורמברך
 קאמר מאי קצת  שמבין בור דשאני לדחות יש מיהושלנו
 לועז במגילה דאמרינן ומאי כלל מבעות אינן נשיםאבל

 התם דאמרינן כמו שאני ניסא פרסומי יצא אשוריתששמע
 בתוס', עיי"ש ניהו, מאי ירעינן מי הרמכים בניהאחשתרנים

 לא, או יוצאות אם להו ברירא דלא נראה התוס'ומלשון
 נשים "אם שכתב קנ"ו אות תום' הפסקי מלשון נראהוכן

 שהתוסי ו"א מבינות" שאינן אעפ"י הזימון בברכתיוצאות
 בהתחלה חסר ישנים ברפוסים ומצאתי החלטה בלא בזהדנו

 אולם וכו', הזימון בברכת יוצאות נשים מתחיל רק "אם"המלה
 הביא שרש"י בפירוש וכתב יוצא ובור מברך דסופרמהא הרא" שסותר מלשונו נראה ו' סי' דברכות בפ"זהרא"ש
 ודוחה מבין שאינו אעפ"י באשורית יוצא דלועז מהאראי'
 פסקי בקיצור בפי' וכ"כ שאני, ניסא פרסומי די"לזה

 כתבו שכן הרא"ש דברי על כתב חמודות ובדבריהרא"ש
 להו, מספקי ספוקי רק התוס' דהרי צ"ע ובאמת התוס',גם

 יוצא לשיטתם עכ"פ כרש"י, החליטו מהראשוניםוהרבה
 ועכ"פ רבריו מבין שאינו אעפ"י הספרדי במבטאאשננזי
 וז"פ הסופר בברכח שיוצא בור כמו קצת מביןמקרי

לפע"ד.
 דהרי גלה"ק דוקא שצריד שנראה אעפ"י ובקרה"תז(

 לתרגם רגילים היו התלמוד חכמיבימי
 המתרגם ה" הקורא שקרא פסוק וכל מתרגמין, ע"יהתורה
 בעת ארמית הי' המהלכת שהשפה כיח אחריו מידמחרגם
 עלה ולא התורה דברי פירוש העם שיבינו כרי ותרגמוההיא
 מקודשת היתה שארמית אעפ"י בלבד ארמית לקרות הדעתעל

 ויש וכדומה, קדיש כמו בארמית נתקנו תפילותוהרבה
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 כדי דמ"ה ברכות בש"ם כמבואר במתרגמיז זיניםהרבה
 הגאון בזה דיבר אשר והיטב בתורה, כתיב תרגום יאמרושלא
 נאמרת ותפילה דקר"ש דאעפ"י שכתב ס"ב בסי' עוו'שבעל
 הקר"ש במלה מלה כשמעתיק רק דזהו ודאי מ"מ לשוןבכל

 והגמרא המשנה חכמי בזמן רק שייך זה דין אין ולכןוהתפילה,
 אבל להעתיקו יכולים והיו הקודש לשון בטוב יודעימשהיו
 ונחלקו המלות בפירוש לנו ספקות כמה שחן ידועעכשיו
 שמע של פסוק וכן להעתיקו, איך לטוטפות כמו המפרשים,בו

 ציצית פי' וכן פירושים הרבה יש בפשטיותו שגםישראל
 תיבת וכן יוצא לשון שפירשו ויש הבטה לשון שפירשויש

 אין וב"ש ב"ה הוי' שם עיקר והרי באלו, כיוצא ובמהפתיל
 ויש נצחי אותו מעתיקים שיש כראוי להעתיקו יודעיםאנו

 ש,הו ויהיה הוה להיה העתקה שום ואין יכול כלמעתיקים
 וכן אלקים, לשם הו" שם שוה ובהעתקה הוי', שםעצם
 גיול הבדל מם ובלה"ק כעס לשון שניהם בהעהקה אףוחרה
 בלה"ק, רק ותפילה קר"ש לקרות אסור ב,מה"ז ולכןביניהם
 לדינא. עיקר וכן שנה שמונים בערר זה עולם גאוני הורווכן

 סי' בתשובה הרשב"א דברי להבין בזה דארדדהנאח(
 סוטה פרשת דאיילו  וו"ל שכתבתתמ"ב

 לומר שצריך השם מן חוץ נאמרת לשת בכלרשבועתא
 העדזת שבועת בסו"פ כדמוכח המיוחד שם בעי דהאבלה"ק
 המיוחד שם בעינין דהא בלה"ק אלא להזכידו אפשרואי
 בכל נאמרה סוטה דפרשת מבואר במשנה והרי עיי"ש,וכו'
 בנל נאמרים הקדושים השמות עם הפרשה כל ומשמעלשוז
 אומר הי' לא שהכהן דאעם"י ניחא שכתבגו ולמהלשון,
 נקנור בשער האשה אצל עומד שהוא כזן ככתבוהשם

 אחר וגם המפורש השם להזכיר אטור בודאי הזהשבמקום
 בשם הכהנימ ברכו לא במקדש גם הצדיק שמעוןשמת

 דאעפ"י להרשב"א ום"ל דל"ט, ביומא כמבוארהמפורש
 כמו רק אבל הטןוחד שם רצריך אירי בר חנינא כר'שס"ל
 צריך ולכן להרגמו דא"א וס"ל דל"ת באל"ף נקראשהוא
 בר"ה דל"ה שבועות בתום' ועיין וז"ב, דוקא בלה"קלאמרו
 די"ח ע"ז ובתוס' המיוחד שם מקרי דל"ת דאל"ףבפר"ח

 הוגה.בד"ה
 בלה"ק אבל אחר ללשון להעתיק יק כ"ז אולםט(

 אהרת בהברה לקדותו רק המסורה עפ"יהכתוב
 שיצא ותפילה מקר"ש עדיף לא מ"מ מבין שאינואעפ"י
 לשוגות בשארי אפילו יוצא שבהני אעפ"י מבין, שאינואעפ"י
 שצריך קרה"ת משא"כ לשון מכל גרע לא מבין אינוולכן
 במשנה דאיתא דה:י חזינין הרי מ"מ בלה"ק, דוקאלהיות

 שאעפ"י הלשון להבין א"צ מ"מ בלה"ק רקשנאמרים
 ובהליצה ה', באות למעלה ביארנו כאשר יוצא מביןשאינו
 המהרי"ט שכתב לפי"מ וגם מדינא, ולא לחשרא שהוא'"ל
 סק"ל קס"ט סר היטב בבאר מובא י"ז סי' אה"עח"ב

 כ"כ כ"ח ס"ק ובבי"ש מ"ו ס"ק קכ"ח סי או"חובמג"א
 נלעג דביבם מהרי"ט וצ"ל שם דט"ס נראה מהרי"קבשם
 כתקנם האותיות מבטא לדבר יוכל ולא שפתים וערללשוז

 האותיות שמבטא מנהגו שכך מאחר כלום בכך איןוכחתוכם
 היכא כש"כ דבריו לפי א"כ עיי"ש, אמירתו היא זובשיבוש
 כלום. בכך דאיז אחרת בהברה רק ובדיוק כרא,ישמבטא
 ידעה שלא ספרדית ליבמה חליצה סדר סירתי אחתופעם
 הדיינימ מן ואחד מילדותה שהורגלה שלה בהברה רקלדבר
 כאן שאין ואמרתי בהברתה הפסוקים לומר יכולה אםפקפק
 זה שאין ובפרט הנ"ל המהרי"ט דברי עם"י מיחושבית

 אחרח. בהברה לה"ק רק אחרלשון

 חרופתי קידושין לשונות גבי ד"ו בקידושין דמציבךי(
 להלכה וכ"ה רמקודשת שם ראמרינןוכדומה

 אלא ודאי קידושין לשון אמר דאם סט"ו כ"ז ס"בש"ע
 עמה מדבר שהי' כיון והטעם מקודשת, אותו מבינהשאינה
 אעפ"י כוונתו יודעת היא לכן מקודם קידושין עסקיעל

 וקריה"ת וקר"ש בתפילה ה"נ א"כ לשונו, מבינהשאינה
 הע"ה ואפילו קרה"ת וענין התפילה בקשת תכלית יודעכ"א

 אפילו יד"ח יוצאים שפיר ולכן הרברים, תוכן מקופיאיודעים
 כנ"ל. אהרת בהברה שומעימאם

 שנשאל י"ז ס" חאה"ע יואב חלקת בשו"ת ו12צאתייא(
 להוציא יכול שאיגו פה וכבד נלעגביבם

 הנ"ל, המהרי"ט על לסמוך אם אופן בשום כתיקונןהתיבות
 מש"ס לדבריו ראי' שהביא במה המהרי"ט על שםותמה
 נינזיין אלו הרי קונס קונה קונם להבדו האומר ד"ינרדים
 קרבן מלשון שנשתבשו אף לשוגות שאלו מזה מבוארלקרבן
 דמה חדא בתרתק החל"י והקשה בקרבן, מתפיס הוימ"מ
 לנדרים ענין זה מה ועוך ליחיד ומדינה עיר לשוןרמיון
 לה"ק רק שצריך לחליצה לעז בלשון אף לשון בכלדמהני
 ולפע"ד לה"ק. מזה נעשה לבטא יכול שאינו מחמתוכי

 ומדינה ע'ר לשוז רמיון דמה רמיט"כ מאוד חמוהיםדבריו
 עיירות של ביטויין המה הללו דכינויין יאמר מאןליחיד,
 זה לשוז המכנין אנשים שנמצאים להיות ויכולומדינות
 וכמו לקרבן, ג"כ הי' הנודר דכוונת י"ל זה ומחמתלקרבן
 אבל לקחתה חפצתי לא של הפסוק משבש היבם אםכן
 ומש"נ בה, לן לית לחליצה שכוונתו יודעים שאנוכיון

 לשון, בכל מהני בנדרים אבל לה"ק דוקא צריךרבחליצה
 במחלוקת זה דבר דהרי במחכ"ת דבריו כלל הביגותילא

 אומר ר"י כינויין אתמר ד"י נדדים בש"ס כדאיתאשנויה
 להיות חכמים שבדו לשון אומר ורשב"ל הז אומותלשון
 שבדו לשון הן וקונס קונח קונם לרשב"ל א"כ בונודר
 הוי הכי ואפילו שנשתבשה הקורש לשון ג"כ והויחכמים
 פירשו בפיהמ"ש והרע"ב ד"ג בנדרים שרש"י אמת הןנדר,
 אצל מצויין היו כולן הכינויין ואלו וז"ל המשנהבפי, הרמב"ם גם פירש וכן הן נדרים לשון קונס קונחרקונם
 האותיות להוצאת המורגל הלשון לשבשם העכו"ם מןהעלג'ם
 אל הכינויין אלו והועתקו והצרפתים הכושיים כמוממוצאם

 ועיי"ש.ההמון
 דאמר לר"י דנדרים פ"ק בריש הקשה הר"ן אולםיב(

 דקונם לישנא הנר דפריש מ"ש הן נרריםלשון
 הוי לשון בכל הנודר לימא לישנא משאר טפי קונחקונס
 גיים בלשונות מיבעיא דלא אשמעינן דרבותא ותירץנדר
 אפילו אלא נדד נדרו בהם שהנודר גמורים לשונותשהם

 שנשתבש הוא הקורש לשון שהרי גמורים שאינםבלשובות
 גמור לשה שאינו כיון נדר יהא לא בהן שהנוהרוסד"א
 ג"כ הקשו כל בד"ה שם ובוווס' בר"ן, עיי"ש קמ"ל,בפ"ע
 אחרינא מלישנא טפי לישנא הני נקט דאמאי זוקושיא
 אחרי נדר יהא כלשונם יהא אם דוראי הר"י בשםותדצו
 גדר הוי הלשון הבינו לא אפילו דמתגיתיז והני מבינימשהם
 יהודה ר' החכם הוא בתוס' שהר"י להיות יכול )נ"בעיי"עג
 כמו ג"כ בתירוצו וכוונתו הר"ז שהביאו ז"ל חסדאיב"ר

 אם שאפילו הוסיפו שהתוס' רק הריב"ח בשם הר"ןשהביא
 בהר"ן(. מבואר לא וזה נדר הוי ג"כ הלשון מבין אינוהנודר

 שנשתבשה רלה"ק שפיר ברורה המהרי"ט ראיית עכ"פיג(
 שנשתבש וקונס קונח קונם כמו לה"ק ג"כמקרי

 הרמ"א בשר'ת ועיין הלשון, מכלל יצא לא ואעפי"כמלה"ק
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 לשון הוא ארמית שלשזן הכוזרי בשם שהביא קכ"ובסי'

 אעפ"י שלנו הגט דנוסח שם העלה ועפי"ז משובשהקודש
 פוסליז יש לשונות ובשתי ארמית ומקצתו לה"קשמקצתו

 עיי"ש. אחר לשון חשיכ לא ארמית לשוןאבל
 הנ"ל המהרי"ט לדכרי ראי' להביא נראה ילפיעב"דיד(

 לה"ק מכלל יצא לא שנשתבששלה"ק
 בלה"ק רק דנאפריז סוטה במשנה דחשיב הני ביןדהרי
 ביכורים מקרא ואם כהנים וברכת ביכורים מקרא גםאיתא
 כיון - ובישני וחיפני טיבעונין אנשי א"כ לה"ק רקצריך

- משובשדלשונם  רק הנאמרת הפרשה לומר יכולים אינם 
 אלו התנא דחשיב דביכורים כמשנה לפי"ז א"כבלה"ק,
 וטיבעונין ובישני חיפני נמי ליתני קורין ואינםהמביאים
 הפרשה לקרות יכולים שאינם כיון קורין ואינםרמביאים
 ישאו לא דהני בגמרא דאמרינן כהנים ברכת נמי וכןבלה"ק,

 כל דאם דבריהם( נעתיק )ולקמן בפוסקים ומבואר כפיהםאת
 תו מקרי לא דלשונם אמרינן ואי מותר כן מדבריםהעיר
 לא סוכ"ס הרי כן מדברים העיר שכל טהני מאילה"ק
 מקרי משובש דלשון אע"כ לה"ק, רק בעי וב"כ לה"קמקרי

 כמהרי"ט. לה"קג"כ
 דצריך בסוטה בגמרא ילפינן ביכורים מקרא הרי ועודטו(

 ונאמר וגו' ואמרת וענית כאן נאמר לה"קרק
 בלה"ק כאן אף כלה"ק להלן מה ואמרו הלוים וענולהלן
 קול הכא כתיב ממשה קול קול אתיא מנלז גופייהוולוים
 להלן מה בקול יעננו ההאלקים ידבר משה התם וכתיברם

 לשון וכבד פה כבד ה" מרע"ה והיי בלה"ק. כאן אףבלה"ק
 לה"ק. מקרי דאעפי"כ צ"לוע"כ

 ילפותא רעיקר רי"ל עריין ע"ז לפקפק שיש ואעפ"יטז(
 דמשה מקרא ממרע"ה רק לא הואבגמרא

 הקב"ה, של מקולו בקול יעננו והאלקים הפ' מסוף רקידבר
 מבואר ממרע"הדהרי ג"כ הוא הילפותא דמלתא לקושטאאבל

 שיהיו התקינו המשנה על הל"ד דביכורים בפ"גבירושלמי
 מפי אלא עני" אין וענית הפסוק על וסמכו כולם אתמקרין
 במקרא זהו אחריו, והעונה האומר שניהם שצדיך הריאחר

 פ"ז בירושלמי מצינו בסוטה וכן לה"ק, שצריךביכורים
 עניה שנאמר מקום כל ע(ודה ר' בשם תני הל"בדסוטה
 משה שבכולם אב בנין אלעזר א"ר בלה"ק אלא אינוואמירה
 שילפינן זה שמפסוק הרי עיי"ש. בקול "לננו והאלקיםידבר
 המדבר שניהם שצריך הירושלמי יליף רוקא לה"קשצריך
 שהי' אעפ"י מרע"ה של מדיבור גם לפי"ז ונלמדוהעונה,
 מקרי דזהו הנ"ל המהרי"ט לדברי ברורה וראי' פהכבד

לה"ק.
 מתפלל או כקורא להסתפק יש אחר דמסעם איבראט(

 בש"ס המבואר לפי הקהל משל אחרתבמבטא
 שאן בית אנשי לא התיבה לפני מורידין דאין דכ"דמגילה
 שקורין מפני טיבעונין אגשי ולא חיפה בית אנשיולא

 שאן מבית כהנים וכן אל"פ'1 ולעיי"נין עיי"ניןלאל"פין
 ברבי לר"ש חייא ר' לי ואמר כפיהם ישאו לא חיפהובית
 קלד דעבי משום הדוכן מן אתה פסול אתה לויאלמלי
 לד' וחכיתי אצל מגיע כשאתה לי' אימא זיל לי אמרוכר
 דאם עיי"נין באל"פיז ופירש"י ומגדף מחרף נמצאתלא

 יש כי קללה לשון זה הרי יע"ר יא"ר כהנים בברכתאומר
 את פוגמיז אל"פין מעיי"גין כעס לשון שיתפרשפנים

 להלכה, כן פסק נ"ג וסי' קכ"ח סי' ובש"ע עיי"ש,תפילתן
 יודעים שהיו בזבצם רק רהיינו כחב בסק"ל הט"זווקני
 יודעים אינם עמינו רוב אנו אבל שביניהם בהפרשלהבחיז

 בין והחילוק בינינו פסול בוה שייך ואיז בזהלהבחין
 אלא בינינו מצוי ,הו הרמב"ם שהוכיר לסיכולתשיבולת

 בעירו דש כמו והוי מאוד זו הברה רגיל רוסיא דבארץנ"ל
 כראוי, השי"ן להזכיר יודע דאינו מחמת בזה פסולואין
 כך קורין עירו בני כל ראס מ"ו בס"ק המג"א גסוכ"כ
 שמהפך מפני הוא האיסור ימעם ברש"י המבואר ולפימותר,
 מבואר ה"הק ומח"תין ליע"ר מיא"ר ח"ו לקללההברכה
 קורין הרבה אם כן ואעפ"י ח"ו וגירוף חירוף דהויבגמרא

 שם. כמבואר מותרכך
 דאם הנ"ל להאיסור נוסף טעם עוד כתב יבלבושיח(

 להשינויים דעתם הציבור יסיחו מהרגילמשנה
 מהני וראי זה ולטעם לתפילתם לפי"ז יכוונו ולאששומעים

 א"ע התרגלו וכבר בעירו דש כמו כן מדברים הרבהאם
 מאי בתפילה ופגם חו"ג לחשש ורש"י הגמרא לטעם ברםלזה
 שייך במקומם ובישני חיפני ובשלמא כן. מדברים שהרבהמהני
 כיון מיחוש בית כאן אין כן מדברים שכולם כיון לומרשפיר

 ויורעים כהוגן לפי"ד שומעים השומעים וגם טובהרכוונתם
 אעפ"י במקומם שלא אבל והכהנים. הש"ץ של שבכוונתםמה

 אחרת מדברש שהם כיון מ"מ הזאת ממבטא יודעשהציבור
 והמג"א בתפילה, ופגם חו"ג כמו השינויים באזניהםמצלצל
 רברי אבל שפיר לישב יש כך קורין עירו בני כשכלכתב
 והפרמ"ג צ"ע העיר כל דוקא שצריך כז כתב שלאהט"ז

 בזה.הרגיש
 הני דכל חשש ליכא הספרדית דכהברה נראה ילכןיט(

 דעכשיו כיוז ליכא הלבוש טעם דגםטעמא
 המהלכת וההברה במשר-ים מדברים וכן חיה שפה היאבא"י
 ליכא ה,את ההכרה בתפילות שומעים וכאשר בעםכמעט
 שהמבטא ובפרט והקריאה מהתפילה היסה"ד של חשששום

 חשש דליכא ומכש"כ מאוד מדוייקת מבטא היאהספרדית
 המג"א מרכרי דמשמע פ"ת ספר בשם שכתב ל"א אותקכ"ח ס" באור"ה מצאתי זה וראה ובקריאה. בתפילה ופגםחו"ג
 דנקרא נראה מזה מותר כך קוריז עירו בני כשכלשכתב
 בתורה הוא מאשר הלשון נשתנה נקרא ולא ממשלה"ק
 להיות צריך בר"כ דהרי ממש התורה לשון שאינואעפ"י
 קורין העיר בכל אם ג"כ שמותר לתפילה ול"ד בלה"ק,דוקא
 צ"ל וכן קורין בהכל מותר ולכן לשון בכל הוא דהתםכך

 עיי"עה בלה"ק דוקא דהוא בהליצהג"כ
 שהביא אחר מ"ח סעיף קכ"ח בסי, ז"ל הרב יבש"עכ(

 "אף שאומר מי ויש וז"ל כתב הט"זדברי
 שבולת בין מכחינים שאינם אנשים הרכה שמצוייןבמקומות
 מציין כאשר הט"ז דעת וזהו - כפיהם נושאיםלסבולת
 הפסול שאין לפי בסוגריים הביא ואח"כ - רכ"הבאות
 שמביא מפני אלא כראף האות לומר יכול שאינומחמת
 קריאת כשמשנה עליו תמהים שהם היסה"ד לידי העםאת

 לו חוששין איז זה בשינוי שרגילים ובמקומותהאותיות
 קורא אם לחוש אין ולפי"ז הברכה, מן דעתם מסיחיםואין

 כסכרא והעיקר להיסה"ד, לחוש אין בב"כ עיי"ן שאיןשכיון כראוי קורין המקום אגשי כל אם אפילו אלפי"ןלעייני"ן
 הברכה משמעות שמשתנה מפני הוא שהפסולהראשונה

 שאצלם כך קורין ככולם שרובם במקומות רק היתרואין
 עיי"ש. הוא כך הברכהמשמעות

 משום הלבוש כטעם ג"כ כתב שהוא למדנו מדברייכא(
 דלטעם הטעמים בין ומחלק הדעתהיסח

 מרברים רובם או העיר שכל דוקא צריך המשמעותשמשתנה
 מדברים הרבה באם סגי היסה"ד של לטעם ואלו כזומבטאים
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 בנימוק כותב ז"ל שהרב ואעפ"י זיע בשינוי ורגיליםכן
 דמשמע להיסה"ד להוש אין בב"כ עיי"ן שאין שכיוןלדבריו
 רגילים שהרבה אעפ"י חיישינן הוי עיי"ן הי' דאלומדבריו
 מטני כוונתו דעיקר יראה בדבריו המדייק אבל וה,בשינוי
 בב"כ עיי"ן שאין כיוו ומש"כ דעתם את מסיהיםשאין
 שדגילימ מפני הטעם רק העיקר ואינו שאת ליתר רקהוא

 אם כתב לא הרב שהרי הוא שכו ותדע בהשינוי,הציבזר
 יע"ד, בויא"ר קללה של החשש וזהו עייני"1, לאלפי"ןקורין
 חשש אין בלא"ה ובזה אלפי"ז לעייני"ן קורא אם כתברק

 אלפר'1 לעייני"ז יקרא אם דבר שומ יקלקל ולאבב"כ
 מזה. י' סי' או"ח ח"ב ד"ח בשו"ת ועיין שביארנו כמווע"כ

 יותר מדוייקת הספרדית ההברה דמלתא ולקושטאכב(
 להברת העיי"ז הברת בין הבדל ישובה

 ביטזיים המה כי בוריה, על השפה שיודע למיהאל"ף
 מהברת יותר ועמוקה בחוזק הוא העיי"1 הברת כינפרדימ
 מבטאים האשכנזים אבל ט"ה ס"ק נ"ג סי' מג"א עייזהאל"ף
 היא"ר להחליף לחוש אין בב"כ ממילא האל"ף כמוהעיי"ז
 לדעת בזה פגם חשש ליכא וקרה"ת לתפיל" ומכש"כליע"ר
 ביסודה כרורה אינה האשכנזית המבטא וכידוע במגילהרש"י
 שז"א בין הבדל שום מרגישים ואיז האותיות ביןבהבדל
 חילוקים כמה ובעוד ולקלה לגדולה התנרעות וביז לנחנע

 ברורה שפה נגדה מקרי הספרדית ההברה זה ולעומתיסודיים
 חיצונית שינוי רק בעצם שינוי זה שאין והעיקרונעימה

 וז"פ.למעליותא,
 בש"ס דאמרינן מהא הקשו דכ"ד מגילה 1ב0111'כג(

 אחתינהו תעניתא דגזר רבי גבי : דפ"הב"מ
 מוריד אמר זיקא ונשבה הרוח משיב אמר ובגיו הייאלר'

 עלמא, רגש המתים מחיה למימר מטי כי מטרא ואתאהגשמ
 הורייו זהאיד וחכיתי לומר יכול לא ר"ח הרי בתוס'והקשו
 החי"ת, גמ לבטא יכול הי' דבטורח ותירצו התיבה לפנירבי

 לשלוח אפשרות לרבי הי' שלא אחר בעניז תירצו שםובב"מ
 מביא נ"ג בסי' היטב והבאר לר"ח, שלח ולכן אחרלאיש
 אחר דבדליכא בב"מ התוס' כתירוץ דעיקר הפר"חבשם
 החי"ת לבסא יכול הי' דבדוחק במגילה כתירוצם דאימותר,
 נמצאת לא לד' לוחכיתי מגיע כשאתה רב לו אמרהאיך

 ההי"ת כהוגן לבטא התאמץ וה לפסוק כשהגיע דלמאמח,מ"ג,
 דבדליכא בב"מ כתירוצם דעיקר עכצ"ל אלא מחומ"ג, הי'ולא
 בקרה"ת הרי י"ל מותר, אחר דבדליכא ולפי"ז מותר,אחר
 כראוי הטעמים בפיסוק לקרות בזה ובקיאי גמירי כ"עדלאו
 אחד לקרות ישלרו אם כי ספרדית, לקורא לשלוחמותר
 שעי"ז ואותיות תיבות ויבלע הקריאה ישבש הרי הציבורמן

 קמ"ב בסי' כמבואר אותו שמחזירין שהדין העניזישתנה
 עייני"ן לאלפי"ן שקורא מי אפילו לשלוח מותר זהובאופן

 בהברה לקורא לשלוח שמותר ומכש"כ ההי"זולחיתי"ן
 ברורה. בשפהספרדית

 העלג וכו כתב הלי"ב תפילה מהל' בפ"ח והרנ1ב"םכד(
 לעיי"ן או עיי"ן לאל"ף שקורא מיכגון

 אין כתיקונן האותיות את להוציא יכול שאינו מי וכלאל"ף
 מתלמידיו אחד ממנה והרב ציבור לשליח אותוממנין

 על כוונתו לישב טרחו הרמב"מ ומפרשי לפניו,להתפלל
 הכ"מ ומרן לתלמידיו, ממנה שהרב זו הלכה סובבמה

 בהל' שכתב מה על וקאי כז שכתב שרירא ר' בשםמביא
 ובחכמה בתורה שבציבור הגדול אלא ש"ץ ממנין שאיןי"א

 אעפ"י לתלמידיו למנות יכול שהרב קאמר וע"זובמע"ט
 מדוע תמוה אבל עיי"ש, והמעלות התנאים כל בהםשאיז

 ממשיד ואח"כ העלג דין עם באמצע הרמב"ם הפסיקלפי"ז
 י"א. בהל' מיד כן כתב לא ומדוע שלפניוהדין

 מתרץ אומר שבקצירת להפרמ"ג מצאתי זהוראהבה(
 שכתב הגיון ומיטב טעם בטוב הרמב"םדברי

 תפילה מהל' פ"ח רמב"ם עייו וז"ל ט"ו ס"ק א"א נ"גבסי'
 מתלמידיו אחד ממנה הרב וכו' ממניז אין העלההלי"ב
 ירד השחר לתפילת הראה והפר"ח מקום הראה ולאעכ"מ.
 חייא לר' הוריד ורבי אחרים שהיו אעפ"י הקטןשמואל
 רשות לו יש הרב עייני"ן לאלפי"ז קרא דר"ח היינויעו"ש,
 הרשות עתה מיהו "בסידורו", הר"מ כוונת יהי' ו~הוהבז,
 יחוירנו השי"ת הישיבות פסקו בעוה"ר גם לזט"הנתונה
 הרמב"ם דברי בפירוש לעייני"ז אנהיר להפרמ"ג הריבמב"א,
 התיבה לפני לעבור יכול לשון עלג דגם הרמב"םדכוזנת
 העלג. בדין לההתחלה שייך והסיום וכרשותו רבובפני

 לאחד למנות לרב מותר מדוע הדבר ובז:סבךכו(
 שכתב לפי"מ לשון נלעג שהואמהלמידיו

 תפילתמ בזה פוגמיו עייני"ן לאלפי"ן רהקודא במגילהרש"י
 מתפלל שהוא כיון וצ"ל רבה כרשות שמתפלל מזעילמה
 המלים האותיות לבטא ומשתדל מתאמץ הוא רבולפני

 רבו אימת מפני תפילתו לפגום שלא כדי כראויוהנקודות
 דמשום זו סברא לומר יש הזט"ה בפני שגם הוסיףוהפרמ"ג

 בלישניה. יגמגם לאכבודם
 לשון לעלג מותר רבו שלפני הרמב"ם לדברי ומקורכז(

 מדברי לפע"ד נראה התיבה לפנילעבור
 מעבירין איז התם דאיתא הל"ד דברכות בפ"בהירושלמי

 מפני טיבעוניז ולא בישניז ולא חיפנין לא התיבהלפני
 לשונו הי' אם אאי"ן ועייני"ן חיתי"ן ההי"ן עושיןשהן
 לבאר עמלו והחרדים הפ"מ הירושלמי ומפרשי מותר,ערוך
 דהפיררט נדאה ולפע"ד דרכו. לפי כיא הירושלמידברי
 יודע שהוא מאחר ז"א "ערוך" לשונו הי' שאם כןהוא

 תפילתו את מקודם "לערוך" התאמץ לכז לקויהשהברתו
 והעריך הסדיר לכן טבעו את יודע שהוא ומפנ' כהוגןלבטא
 מותד ולכז כראוי והאלפין העייני"ן לבטא ע-וכלמקודם
 שר"ח מגילה שבתוס' התירוץ כפי וזהו התיבה לפנילהורידו
 פירש והפ"מ רבי שלחו ולכן כראוי התיבות לבטאהתאמץ
 וכו' שהחיפניז )ומפני באל"ף ארוך כמו בעיי"ודערוך
 ג"כ החליף פירושו לפי לכן לאאי"ן מעייני"זמחליפין
 וקשה פה כבד שהוא וכוונתו לעיי"ן(, מאל"ףהירושלמי

 גומר שהוא טרם מאריך הוא ולכז המבטא להוציאעליו
 ובעל להורידו. מותר ולכן האותיות משנה אינו אבלהתיבה
 ערוד לשונו הנ"ל מהמקומות אחד שאם פירשהחרדימ
 מקומו כאנשי ולא היטב באר האותיות לבטא ~דודער"ל
 העיר מבני דהיינו לאחר מימנו דלמא חיישינן ולאמותר
 עיי"ש, העיר כבני וטועה, כראוי לבטא יודעיםשאינם
 שאיז פשיטא דזה כן לפרש הדוחק מן כמה יראהוהרואה
 לסני לעבור להתיר זה להודיענו צודך ואיז לזהלחוש

 כהוגו. לנטא שיודע מיהתיבה
 הרמב"ם של דינו גם הירושלמי מדבדי למדין נב1ציבוכח(

 דכיון - דבריו שביארנו מה לפי -הנ"ל
 כל בשפתיו לבטא תפילתו להסדיר ומתאמץ משתדלדאם
 החיפני התיבה לפני להעביר היר,שלמי מתיר ותנועהאות

 מ.תפלל דאמ, הרמב"ם חידש ועפי"ז שפה, לעגי ולכלובישני
 לפגום שלא וישתדל יתאמץ בטח רבו מורא מחמת דבולפני

 להתפלל רבו לפני לו מותר ולכן כהוגן יבטא ובודאיתפילתו
 והרמב"ם. הירושלמי דברי פירוש לפע"ד נדאה כו התיבהלפני
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 הרמב"ם דהרי לפע"ד תמהה הנ"ל הפ"מ דפירושכט(
 הל"א כפים נשיאת מהל' ט"ז בשפסק

 אין לכל ניכריס דבריהם שאיז לשון וכבדי פהדכבדי
 יפסוק ואיך ל"ז, ס"ק נ"ג סי' במ"ב עייז כפיהם, אתנושאין
 הבבלי שאיז במקום בירושלמי מפורש רין נגדהרמב"ם
 באופן פה בכבר מיירי שהרמב"ם לומר ורוחק  ע"ו,הולק
 המש"כ בלישניה מגמגם פשוט רק ארוך שלשונו לאאחר
 פה כבד סתמ והרי לכל, ניכרים דבריהם שאיז דבריובסוף
 לנ"כ שרק לומר רוחק וגם ביטף, בכל הרבה שמאריךהוא
 תמו" החרדים בעל דברי וגם לא, ולתפילה הרמב"םפוסל
 ולבטא לדבר שיודע והטיבעונין החיפנין מן דאחד ס"דרכי

 נין שנולד מחמת ש"ץ מלהיות יופסל היטב בשפתיוכראוי
 לאשמעינז צריך והירושלמי גזעו מחמת ופסול יודעיםהלא

 שביארנה כמו צ"ל ולכן התיבה, לפני לעבוררכשר

 במי ונסתפק שעלה סק"ה נ"ג סי' בברכ'י דראיתיל(
 ולכשירצה אלפי"ן לעייני"ן לקרותשדרכו

 לש"ץ, אותו ממנים אם לבו, אל משים אם כהוגן קוראבטורח
 וקורא דמשתלי זמנין טורח ע"י לו שבא כיון לומרדיש
 באות דנ"ל מגילה התוס' דברי והביא אדעתיה, ולאוכדרכו
 ה" שבנירח מפני לר"ח רבי הוריד מדוע שתירצוכ"ג
 שעל אל" לו שאמר רכיוז שם בתוס' וסיימו חי"תקורא
 מדברי הברכ"י ודייק עיי"ש, הורידו לפיכך הגאולה תמהרידו

 תירצו דכבר יתר שפת הוא של'כאורה דבריהם בסוףהתוס'
 שלא ואפילו החי"ת בטורח לבטא ה" יכול דר"חהיטב
 מדוע ועוד התיבה לפני לעבור ה" ראף אליהו אמירתע"י

 לידי הברכ"י בא ולכז אחר, בענין התוס' תירצובב"מ
 דלמא למנותו איז ג"כ בטורח לבטא יכול דאפילומסקנא

 לכוון לבו גכוז שעתא בכל רלאו כדרכו וקוראמשתלי
 לשליח אותו מיגה אליהו שע"י לומר התוס, הוצרכוולכז

 החי"ת מבטא טורח שע"י זה באופן שאפילו כלומרציבור,
 כיון ז"א אחר בעגיז שא"א התם ושאני למנותו איזג"כ
 כוונתם ג"כ וזהו למנותו הי' מוכרח הגאולה תמהרשע"י

 הברכ"י. זת"ד מותר אהר בענין דנא"א בב"מכתירוצם

 יש והרמב"ם הירושלמי דברי שביארנו מה ילפילא(
 כהוגן לבטא בטורח דמשתדל איפכאלומר

 ראיית לסתור יש ובלא"ה הירושלמי, לשיטת להורידומותר
 לומר יש יתר שפת הוא התוס' דטיום דמש"כהברכ"י
 קושיא לכאורה קשה דהרי לזה, שפיר הוצרכודהתוס'
 ה" שהוא בעצמו ירד ולא לר"ח רבי הוריד מדועאחרת
 תפילה מהל' מ"ח וברמב"ם בגמרא ומבואר הציבורגדול
 בחכמתו שבציבור לגדול אלא ציבור לשליח ממניןדאיז

 "חובה, לפני לירד בעצמו רבי צריך ה" ולכןובמעשיו
 ימהר שהוא אמר שאליהו דע"י התוס' כתבו וה לתרץולכן

 הגאולה למהר לר"ח ושלח בעצמו ירר לא ולכןהגאולה
 הברכ"י. של למסקנתו מכאז רא" ואיז התוס' דבריוא"ש

 לתפילה ש"ץ התיבה לפני להוריד דמותר סלקינןבהא
 של מאשר אחרת הברה לו שיש אעפ"יולקה"ת

ציבור.
 תשג"ג. פוריםשהמן

 הטוב. בכל מברכוידידו"ש
 חופ"ק ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 תשכ"א. ניסן ער"חב"ה
 יו"ש המו"מ הרב לידידי והמשכה ברבט וברכהשלום
 שליט"א. סאבוויל %2י מור"שכש"ת
 יע"א פארעסט פארק נעיררב
 לעשות וא"א בעירכם ביהכנ"ס בניז אורות שאלתובדבר

 לקבעו מותר האם מזרח בצד הקודש הארוןמקום
 האה"ק. מקום לצד ולהתפלל אחרבצד

תשונה

 את יכווין לארץ בחוץ עומד הי' איחא ד"ל ברכותבש"ס
 ררך אליך וה21פללו שנאמר ישראל ארץ כנגדלבו

 פניו מחזיר במזרח עומד נמצא איתא בגמרא ולהלןארצם,
 לצפון פניו מחזיר בררום למ~רח פניו מחזיר במערבלמערב
 את מכוונין "יראל כל גמצאו לדרום פניו מחזירבצפון
 קראה מאי אבינא ר ואיתימא אבין א"ר אחד, למקוםלבם

 בו, פונים פית שכל תל לתלפיות בנוי צוארך רודכמגרל
 את יכווין בגמרא גרסינן דלא כתבו הל בד"ה שםובתוס'
 מחזיר במזרח עומד הי' בסיפא כרקתני קאי, דאפניולבו,
 שמעתתא רכהך כתבו לתלפיות בתוד"ה ולהלן למערב,פניו
 דקיימיתון אתון דקאמר דכ"ה בב."ב מסקינן וכןקיי"ל
 דפליגי דלעיל אמוראי כהני ולא אדרימו, רא"ילצפונה
 של במערבה אנו ועכשיו במערב או במזרח השכינהאי
 קיי"ל דלא הרא"ש כתב וכן למזרח. פוניז אנו כן עלא"י
 ואמוראי תנאי רפליגי יחפור לא בפרק דב"ב שמעתתאכהך
 כשמעתתא מסיק נמי והתם במערב או במזרח שכינהאי

 ברייתא כהך נמי איתא הל"ה פ"ד ברכות ובירושלמידהכא.
 אל מתפללים ייטראל כל נמצאו ומסיים רברכותדתוספתא

 העמים לכל יקרא תפילה בית ביתי כי הה"ד אחדמקום
 לתלפיות בנוי אבון א"ר מנין בחורבנו בבניינו כדון עדוכף,
 ובתפילה בקר"ש בברכה אליו מתפללין הפיות שכלתל

 והירהמלמי הבבלי שבין ברילוק בזה לדקדק שיש ומהעיי"ש.
 בנוי צוארך דור כמגדל בשה"ש קרא מביא דילזדבש"ס
 לבם את אחר למקום מכוונין ישראל יכל לראטלתלפיות
 ובירושלמי אבינא ר' ואיתימא אביז דר' מימרא והואבתפילה
 תפילה בית ביתי כי בישעי' מקרא ראי' זה עלמייתי
 הוא ריב"ל אמר איתא בירושלמי ולהלז העמים, לכליקרא
 פונים הפנים שכל ההיכל לפנים 1'( א' )מלכים לפניההיכל
 מהפסוק ראי' מביא וע"ז מנין, בחורבנו בבניינו ברון עדלו,

 בין מחלק לא דילן ובש"ס וכו', לתלפיות בנוידשה"ש
 לתלפיות דבנוי קרא דמביא ולהירושלמי בחורבנז, לביזכבנינו
 צ'"1 הביהמ"ק לצד להתפלל צריכים בחורבנו דגםלרא"

 לשעת מזה לומדים ואיך בבנינו בץבנו לתלפיות בנףדהרי
 דבחורבנו זה לימוו בבבלי מניא לא זה מטעם ואפשרחורבנו
 ובמה"פ בקרא, כז משמע דלא כיון לתלפיות דבנוימקרא
 דגם הנ"ל מקרא דמדייק הירושלמי בדברי לומררצה

 פוגיז המיות דכל רכיון אליו פוניז הפנים כלבחורבנו
 עליו מתמלליז ישראל שכל בחורבנו שייך וזה עליומתפלליז
 דגם זו ררשה דגם למימר איכא רילז ובש"ס במהרה,שיבנה
 ישראל רכל בדרשה מובלע אליו פונין הפיות כלבחורבנו
 לשני דרשינן גופ" קרא ומהאי אחד למקום לבםמכוונין
 לתלפיזה בנזי דכתיב כיזן ובחורבנו בבנינוהזמנים

 ובנ-

אבי
 יאסימן
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 שנעשה בתיבמ מ"מ תל דרשיט ומתלפעת בבמנומשמע
 טונין וממילא עליו מתטללין שהכל פיות זה כל ועםלתל

 עיי"ש. עליו יתפללו כך שמתוך בתפילתןבו
 איתא דכ"ה יחפור לא דפרק ב"ב דבבבלי לי קשהאך

  שהודיעונו לאבותינו טובה ונחזיק בואו ריב"לאמר
 ולקמן משתחוים לך השמים וצבא דכתיב תפילהמקום
 מתעשר שמתחכם שמתוך ידרים לעולם אמר וריב"לאיתא
 ומקשה וכבוד, עושר בשמאלה בימינה ימים אורךשנאמר
 אצדודי נמצדד ומשני במערב שכינה ס"ל ריב"ל והאבגמרא
 להתפלל צריך דלריב"ל מבואר דרום, לצד מטהופירש"י
 הג"ל ברכות ובירושלמי דרום לצד מעט ולצדד מערבלצד
 היכל לפני ההיכל הוא )א-ו( דמלכים מקרא ריב"לדריש
 שלא ולפלא למזרח, להתפלל דהיינו לו פונין הפניםשכל

 בזה, שהעיר מיראיתי
 בכלל לפניהם הי' לא דבבבלי עכצ"ל ה12שאדלחומר

 ההיכל הוא הפסוק על דדרש דריב"להמימרא
 דשכינה דריב"ל מימרא הך רק לו פונין הפונים שכללפני

 ריב"ל של הדרשה בכלל נמצא לא ובירושלמיבמערב,
 במערב דשכינה משתחוים לך השמים דצבא מקראדדרש
 ובש"ס לפני, ההיכל הוא הפסוק על דדרש דרשה הךרק
 דבנוי מקרא דדרש אבין דר' המימרא שהביא מכיוןדילן

 בין לדרוש יש זה ומפסוק בו פונין פיות שכל תללתלפיות
 להקשות צריך לא וממילא לעיל כמש"כ בחורבנו וביןבבנינו
 שכבר מנין בהורבנו בבנינו כדון עד הירושלמיקהטיית
 דכל הך דדרש בירושלמי אבל הנ"ל, בשה"ש מקראנלמד
 תפילה בית דביתי מקרא אחד מקום אל מתפלליןישראל
 דמקרי בבנינו רק מב~אר לא קרא ומהך העמים, לכליקרא
 מקרא דדרש דריב"ל מהך וגם בחורבנו, לא אבל תפילהבית
 שפיר מקשה בהורבנו, מבואר לא גם לפני ההיכלדהוא

 מקרא דדרש אבון דר' מימרא מביא וע"ו מנין,בחורבנו

 מתמללין הפיות כל בחורבנו ובין בבנינו דבין לתלפיותדבנוי
 מתפללין הפיות דכל דירושלמי הלשון מפשטות ובאמתעליו.
 שמתטללין רק מבואר לא בתפילה ובקר"ש בברכהעליו
 ירהבלים לצד להתפלל ולא במבי"א שיבנה המקדש בניןעל

 המקדש בנין על שמתפללין שמיון פירש והמ"פח;מקדש,
 מהר"ש פי' עם ~בירושלמי ישראל, ארץ לצד מתפלליןממילא
 ואליו בעיי"ן ולא באל"ף אליו מתמללין הגירסאסיריליאו
 דב.רים הקישור שפיר אתי לא למי"ז אבל צד לאותומובנו

 ותפילה. ובקר"ש בברכה אליושמתפללין
 אין הרוחות לכל תמן תניי' בירושלמי איתא מיני'דלעיל

 אבון בר יןסי ר' אמר מורחיה טיוח חוץמחזירין
 והמה קדמה ופניהם היכל אל להיכל אחוריהםבתתילה
 לכל להיות וצריך שט"ס פי' ופנ"מ לשמש. קדמהמשתחוים
 מחזיריז כשהיו כלומר מזרחית מרוח חוץ מחזירין הןהרוחות
 מזרחית רוח כנגד יחזירו שלא אלא מקפה-ין היו לאפניהם
 ואנו וכו' קדמה פניהם היו אבוהיהם אומרים שכךמפני
 הפנ"מ כנ,ו ג"כ פירש סיריליאו מהר"ש ובפי' עינינו.לי"ה
 דכתיב גירסתו בתחילה אבון בר יוסי ר' בדברי להלןרק

 אסור לכתחילה ר"ל בתחילה ופירש ד' היכל אלאחוריהם
 לצד להתפלל התחיל שכבר בדיעבד אבל למזרה פניולחזור

 פוסק. אינומזרח
 שכתב ראיתי המהרש"ס פי' על נתיב מאירדבהגהדת

 מחזירין אין שם דאיתא הנדפסים כהספריםדלא
 אין לפרש יהושע שדה בעל ונדחק מזרחית, מרוחחוץ

 טעם  שיתפלל רוח לאיזה התפלל כבר אם אותומחזירין
 אותו, מחוירין כנגדו התפלל אם מזרהית מרוח חוץאחרת

 בתתילה אבון בר ר"י שאמר כמו מתקיים אינו הפירושוזה
 בגזרח לצד אפילו התפלל שכבר בדיעבד אבל שכתחילהר"ל
 דכת'ב הגירסא לפניו הי' לא יהושע שדה ובעל פוסקאינו

 בר דר"י אינו וזה הפנ"מ, שפי' וכמו ה' היכל אלאחוריהם
 ואפילו פליגי ובדיעבד בלכתחילה אחא בר יעקב ור'אבון
 היינו מזרתית לרוח להתפלל אסור שבדיעבד דסברמאן
 שיהזור לא אבל פניו ולהתזיר לפסוק צריך התחילאם

 לא יהושע שדה ספר את והנה התפלל. כבד אםויתפלל
 וז"ל שכתב לברכות המאירי לרבינו מצאתי ברםראיתי
 עורף להפוך שלא אלא כך כל להקפיד המנהג איןמ"מ
 אם ר"ל ובכולם במערב, להתפלל ר"ל ישראללארץ
 לבו כיון אם למערב אף או בהלוך או ביוייבהמתפלל
 שכל ראיתי המערב בתלמוד ומ"מ יצא, שבשמים אביוכנגד
 אל ואחוריהם מדכתיב המזרח מרוח חוץ מחזירין איןרות
 פירושו ושמא מחזירין, מיהא למזרח אלמא וכו' ד'היכל
 מזרח לצד אלא אחר לרות להחזירו אותו גומריןאין
 יצא. בדיעבד מ"מ הא מזרח אתורי למערב מתמלל שהי'ר"ל
 היינו מח~ירין שפירוש לומר המאירי רצה שבתחילההרי

 ולמסקנתו למתזירין אחר פי' כתב ואח"כ ולהתפלללחזור
 מהרש"ס. פירוש מאודנכון

 במערב דשכינה בבבלי דס"ל ריבייל דבריובעיקר
 דפוסים בכל הנה למזרת דפונין ס"לובירושלמי

 בהדיא מקום בשום מצאתי לא ירושלמי בתלמודישנים
 בן יהושע ר' בהדיא איתא בברכות בבבלי רק לוי בן יהושער'
 לומר אפשר לכן ריב"ל בר"ת רק איתא בירושלבוי אבללוי
 כמו אתר אמורא שם רק לוי בן יהושע ר' על הכוונהדאין
 או יעקב ר' שם בירושלמי כ"פ דמצינו לוי בן יעקבר'

 ריב"ל. בר"ת ששמו אחר אמוראשם
 שמעתתא דכהך צ"ד סי' ובש"ע בטור מבוארולהלכה

 דפליגי דב"ב כדו;יא ולא קיי"ל הנ"לדברכות
 במערב שכינה מ"ד ואיכא במזרח שכינה מ"ד איכאאמוראי
 במערבה יושבים שאנו מפני למזרח פנינו שמתזיריןואנן
 התוס' כתבו וכן ירושלים כנגד מתמללים נמצינו א"ישל

 אבוהב מהר"י הגדול הרב בשם הביא הב"י ומרןוהרא"ש
 ולא ולדרום לצפון להתפלל נוהגין שאנו מה על דתמהז"ל
 הפנים להחזיר שיש נראה ולכן למזרח אלא להתפלל לנוהי'
 בגמרא כדאמרינן ולדרום לצפון מתפללין כשאנו מזרחלצד

 מזרח לצד אצדודי מצדד פירש והוא אצדודי.דמצדד
 למזרת דפניו פירש רש"י אבל ררום או צפון כלפי פניואבל

 מקום דיש מבואר עכ"מ לצפ~ן או לדרום מעטומצדד
 "ניא ובפרישה ימ:רח פניו ולצדד ודרום צפון לצדלההפלל
 לצפון יה" עמידתו שעיקר דהמנהג דכתב המהררא"יבשם
 עיני והי' מ"ש נמי יקיים ובזה למזרח ויצדד לדרוםאו
 בהעמדת ולא שם שיהי' ולבו בעיניו דתלוי שםולבי

 עיי"ש.רגליו
 אירופה דארצות כתב ובמג"א בט"ז דבריו מובאוהלבוש

 ליוהר צריך א"י של צפונית מערבית נגדהם
 לצד נוטה האה"ק שבו מזרח לצד שיעמידו ביהכנ"ס~שבונין
 ובפרמ"ג א"י כנגד פניו מחזיר דהשתא דרומיתמזרחית
 יקבע מזרח בצד ההיכל לקבוע א"א דאם כתב בא"אסק"ה

 סק"ט. בביה"ל וכ"ה עיי'שבדרום
 אשי לרב תנינא ר' לי' דאמר מה על הקשהדבכ,עדיי"ט

 דהרי אדרימו, דא"י לצפונא דקיימיתוןאתון
 קרי בגמרא דוכתי דבכמה א"י של במזרחה היאבבל
 וא"כ בבל של במערבה שיושבים לפי א"י לבני מערבאבני
 היטב ידעו דזה שתירץ עיי"ש מערב, כנגד ג"כ לכוון להםהי'
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 שהם שכין להם חח"2 הוא רק מערב לצד להתפללשצריכע
 עיין דרומית, מערבית דהיינו להדרים ג"כ צריכים א"יבצפון
 תשובת בשם זה תירוץ שהביא י"ט סי' או"ח חת"סשו"ת
 מש"כ עיי"ש הנ"ל, המעיו"ט קדמו אבל ב', סי' אלי'יד

 להתפלל צריכים אירופה דבני שכתב הלבוש לדבריעפי"ז
 דרומית.מזרחית

 העולם מפת על הצפונית באמריקה באה"ב פהואנחנו
 אנחנו צריכים א"י של צפונית במערביתאנחנו

 מזרחית יהי' שההיכל הביהכנ"ס לבנות אפשר אםלכתחילה
 ברמ"א טבואר ממש ולמורה א"י, נגד מכוון יוי, וזהדרומית
 התפילה וצד הארון מקום  עושין דאין אלפסי הגהותבשם
 נגד מכוונים רק המינים דרך זה כי ממש השמש זריחתנגד

 יצאנו דרומית מזרחית הלבוש כדברי עושין ואם היוםאמצע
 צריכים שאפ'ןר ובמקום המינים, חוק של זה מחששכבר

 העולם לאלכסון שנוטה במקום במזרח ההיכל מקוםלעשות
 החמה היום ובאמצע לדרום ממזרח נוטה שתהא עדקצת

 א"י נגד מכוון נעמוד ובזה לדרום צפון בין שוה בקומשוכה
 השמש כשתזרח ותשרי ניסן ובתקופת וביהמ"קוירושלים
 ביהכנ"ס של המזדחי הכותל שבאמצע בחלון ותכנסבבוקר
 הזריחה אהר וכשעה המערבי כותל על כנגד הניצוץויכה
 נמבואר המורחי חלון מזל ממש הנותל אמצע אלתגיע
 בש"ע והגרש"ז הנ"ל. בברכות הרא"ש על ובד"חבלבוש
 הראש נוכח מנקודת להלאה הוא אלו  שבמדינות כתבשלו
 ברוחב ירושלים כנגד יהי' כמה לחשוב וצריך 'רושליםשל

 שלנו הראש שמנוכח עגול רובע עד היום משוהשמגלגל
 זה רוחב ואם היום במשוה שלנו האופק פגישתעד

 צריך ירושלים כנגד היום מישוה עד זהשמעוגל
 פחות הוא ואם הזה יתרון ערך כפי לדרום קצתלצדד
 במרחק תלוי וה ודבר קצת לצפון לצדד צריךמזה

 הארץ מטבור ובהרחקה  המורח כלפי המערני מיםהמדינה
 במשולש החשבון דרכי להיודעים קל זה וחשבון צפוןעך

 חרדים של כנסיות בתי כמה ראיתי באה"ב פה אכןסדורי,
 אינו הארון ג"כ שלי בביהמ"ד וכן דוקא, מזרח על הקפידושלא

 שלא לה;פיד צריכים אך אחר, באופן שא"א מפניבמזרח
 בהוספתא כמבואר האה"ק שבו הצד נגד רק הפתחלעשות
 פותחין אין בתוספתא דאיתא ק"נ סי' וב,2"ע דמגילהבפ"ג
 והחונים שנאמר במשכן מצינו שכן למזרח אלא כנסיותבתי
 התוס' וכתבו ג'( )במדבר מזרחה וגו' קדמה המשכןלפני

 דשכינה תנא האי דקסבר ולא בד"ה ע"ב די"חבעירובין
 וביהמ"ק א"י היתה או למערב משתחוים והיובמערב
 ג"נ והביא ד"ו בברנות רי2"י נתב ונן ונו',במערבמ
 היו ביהכנ"ס פתחי דכל וכתב הנ"ל דמגילההתוספתא
 למזרח ואחוריהם למערב פניהם ומשכן מקדש מעיןבמזרח
 שכתבו התוס' דברי הביא תפילה מהל' בפי"אובהגמ".
 שהי' הארון נגד הפתח מן משתחוים שיהיו כדידהטעם
 למערב הפתח לעשות למזרח למתפללים הדין וכןבמערב,

 דאם מבואר עכ"פ ק"נ, סי' ובב"י עיי"ש ודרום צפוןוכן
 מול הפתח לעשות צריכים שיהי' צד לאיזה ההיכלעושין
 לעשותו יכול אחר בענין א"א דאם לפע"ד נראה לכןההיכל
 המנו לא דלכתחילה בחת"ס ג"כ כמבואר שביארנוכמו
 לצד גם לעשות יכולים בשעה"ד אבל קדם מימ' שהיממה

 וצריכים מלמזרח, דרום לצד יותר אפילו דרומיתמזרחית
 ויש והצדדים הרוחות בדיוק לידע קומפאס ע"ילמדוד
 ואי"ה עכשיו מספיק הזמן איו רק בוה הרבהלהאריך

 זה. פרקאשנה
 חופ"ק ליעבעס אייזיי יצחק הק' רו"שידידו

 יבסימן
 הנ"לבענין

 היא א"י הרי העולם מפת על רואים שאנחנוכפי
 וממילא העולם בכדור הארצות כל נגד קטנהנקודה

 ויש ממש ישר א"י נגר להתפלל ממש לכוון אפשראי
 ז"א מזרח לצד להתפלל בכד' להדרים שצריכיםמקומות
 ז"א להצפין צריכים שבמערב אחרת ובקצה מזרחיתדרומית
 החת"ס ביאר כאשר א"י, לנגד להתפלל כדי צפוניתמורחית
 נקרא דמזרח סברו הלבוש שקודם דקדמונינו י"טבסי'
 עד למערב ממזרח לא"י מבבל נוסע אדם כאשרלמשל
 לא"י והולך צפונה פונה ושם א"י שכנגד הישר קו אלשמגיע
 לבבל לכנות מקום ואין מערבא וא"י מזרחא נקראובבל
 אחרת אותנו לימד הלבוש אבל האלכסון, שם עלצפונה

 האלכסון. דרך לא"י הולכיםשהתמילות
 הגיאוגרפי במצב תלוי אמריקה ביבשת פה אנחנואולם

 מוחלט מזרח לנו אין לכאורה כי נמצאיםשאנו
 זריחת תתחיל שלא ביום אחד רגע יש האם מוחלטומערב
 תשקע שלא או הארץ כדור על שהוא כל בנקודהההמה
 הוא ומערב מזרה המושג לכן אחרת, שהוא כל בנקודההשמש
 למערב וממנו למזרח ממנו יש הכדור על נקודה ובכליהסי
 קו לקבוע וגמרו נמנו האוה"ע חכמי כאשר המרכזיומקו

 וגריניטש [גא10זגאע"זא1 וזגמ םא1[ בשםהתאריך
 הוא ממנו מעלות ושמונים ומאה המרכזי הקו אצלםהיא
 לקבוע רוצים שכאשר התוכנים מספרי וידוע התאריך,קו

 היום מתחיל ובו המזרח ותחילת המערב סוף שיקראמקום
 מרכזי קו לקבוע מקודם אנחנו צריכים התאריך" "קוו"א

 וע"י השני לצד והמערב אחד לצד המזרח מתפלגשממנו
 ושמונים במאה מקביל לקו התאריך קו יודעים אנוזה

 אוה"ע חכמי ז"א - ולשיטתם המרכזי, קו כנגדמעלות
-  מגריניטש מעלוונ 180 ולכן המרכזי קו אצלם הואגריניטש 

 מעלות 180 שהוא התאריך לקו וממערב התאריך קושהיא
 קו לאותו מודהה הרי שני יום למשל מתחילמגריניט'ט

 ראשון. יוםמתחיל
 בכוזרי כמבואר הראשונים בו התלבסו כבר ז"ובענין

 לגבי המזרח קביעת לענין כ' סי' שנימאמר
 יום לגבי המוחלט המזרח כי סובר והכוזרי ומועדיםשבת
 סוף שנקודת מדבריו שנראה אעפ"י 'שראל, ארץ הואולילה
 א"י למזרח מעלות תשעים הוא המורה ותחילתהמערב
 לצד  שממנה הנקודה זה~א לטערבה מעלות ושבעיםומאתים
 לצד וממנה מא"' שעות בי"ח מאוחרת היום התחלתמערב
 וכתב בא"י מאשר שעות בשש מוקדמת היום התחלתמזרח
 מזרחו תהי שבו משתתף ממקום להמלט דאין הכוזריע"ו

 שהתחלת שכתב במה דבריו את ולהבין - מערבוואחרית
 בשש הגבול קו שיהי' יתכן ואיך בירושלים הואהיום
 לעשות שא"א מפני רק זהו באמת אבל א"י, למזרחשעות
 עבריו שלשני למערב מורה בין התחום את הישובבאמצע
 השטח שכל סובר הוא הכי ומשום שלם ביום הבדליהי'

 ובגבול א"י בתחום נבלע א"י למזרח מעלות בתשעיםהנמצא
 כה ואם המזרח. מתחיל א"י ממזרח מעלות תשעיםשל

 שהשכינה ב"ב בש"ס להסוברים שגם ח"א העירניתאמר
 א"י כלפי פניהם לכוון שצריכים לסבור יכלו ג"כבמערב
 מדבדי בעצמו העיר אך ג"כ המערב קצה גבולה שעלמכיון
 עיי"ש כדבריו שלא שמשמע רוח בד"ה דכ"ה ב"בהתוס'
 יכולים אמריקה ביבשת כאן כי מדברינו יוצא עכ"פודו"ק.
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 להאריך ואין בתפילה לא"י פונה להיות אחר מצדלפנות
 יותר.בזה

 יגכוימן
ב"ה
 החוייב הרב לידידי והמשכה ברבי' וברכהשלש
 מוה"ר כשי'ת טובות ומדות במעלות מוכתרבכח"ת
 יע"א בריווערדיל ישיבה ראש שליט"א, בעראהרו
 או איגרות שבת קודכ לשלוח מותר אם שאלתובדבר

  ש"ק. ביוכ למקומם שיגיעו הבי"ד ע"יחבילות

 ה ב 1 שת
 אכ יהודיכ בבי"ר שעובדיכ היכא בזה השאלה עיקרהנה

 העבודה עליהם שמרבה משום לפ"ע בזהאיכא
 חששא דליכא והיכא ש"ק, את מחללים המה בלא"הובעוה"ר

 מכואר עכנ"ם רק בעבודה יהודים הי' שלא באירופה כגוןזו
 במתא בי"ד וקבוע דמים לו דקוצץ דהיכא די"ט שבתבש"ם
 לחומה סמוך לבית יגיע רק אכ אפילו ולב"ה לכו"עמותר
 שבת מהל' בפ"1 ולהרמב"כ רנ"ז סי' או"ח בש"ע הואוכן
 שיצא היכא מותר חשכה עם דהיינו זורחת דה~מש ע1יאם

 שיש במדינתנו אבל עיי"ש. השבת קודכ הישראל ביתמפתח
 חששא לכאורה איכא דואר בבית עובדים יהודיכהרבה

דלפ"ע.
 משום להו איבעיא איתא ע"א ד"1 ע"ז בש"םד1;נה

 מכשול תתן לא עור למני משוכ דלמא אוהרווחה
 לפ"ע משום אמרת אי לדידי' בהמה לי' דאית נפ"מלמאי
 מרווח קא הא הרווחה משומ אמרת ואי לדידי' לי' איתהא
 יושיט שלא מנין נתן א"ר מדתניא בגמרא שכ  ומקשהלי,
 דקאי הב"ע ומתרץ וכד לב"נ ואבמה"ח לנזיר ייז כוסאדם
 על מקוכ בתוד"ה ע"ב י"ד בדף ולקמן דנהרא, עבריבתרי
 בהמה למכור שלא שנהגו מקום התכ במתניתיז דאמרינןהא
 מפליגינן לא דהכא בתום' הקשו מוכרין, אין לעכו"כדקה
 גני ולעיל בהמה ליי לית לבין בהמה לעכו"כ לי' איתביז

 ללישנא שרי לעכו"כ בהמה לי' אית דאי אמרינןתקרובת
 בהמה לכל מתאוה שהוא רביעה דשאני ותירצודלפ"ע,
  וו הששא דליכא דהיכא מדבריהם ונראה עיי"ש.ובהמה
 שמרבה בזה לפ"ע ליכא בלא"ה לי' אית רכי אמריגןשפיר
 ד"ה לב"מ בשטמ"ק מובא בריטב"א מבואר וכן יותר,לו
 היכי לרעיא חיותא אנן בגמרא התם דאמרינן האעל

 ע"ז וכתב מכשול, תתן לא עור לפני על עברינן האמסרינן
 דבלא מדידי' בהמות לי' דאית דהיכא אע"ג פירושהריטב"א

 בפ"ק כדאיתא לפ"ע משוכ בי' לית איסורא עביד מצידידן
 עוברי ידי דמסייע איסורא לגרוכ לנו אין מקוכ מכלדע"ז
 עיי"ש. וכר דמלתא לרווחא קרא נקטי' והכא איכאעבירה
 בבא ד"ה בתום' ד"ג שבת התוס' שכתבו לפי"מואפילו

 דאמרינן דמה שכתבו פירקא בריש שםוהרא"ש
 אבל מה"ת רק הוא דנהרא עברי בתרי רק שייך לאדלפ"ע
 עכ"פ איכא א"כ עייי'ש ליי דשכיח אפילו אסורמדרבנן
 בתשובה במק"א כתבתי כבר אולכ דבריהכ, לפי דרבנןאיסור
 שאנ"נו מכיוו הוא לי' בדשכיה מדרבנן שאסור הטעםדכל

 דהרי רל"ב מצוה במנ"ח כמבואד מאיסורא להפרישומצוויכ

 מבואר וכז להפרישו, מצוויכ בי"ד נבילות האוכל קטןאפילו
 הדמ"א שהביא מה על שכתנ סק"ו קנ"א סי יו"דבש"ך
 דברים להכ למכור דאסור דהאי דע"ן בפ"ק המרדכי בשכשם

 בו כיוצא אחריכ להכ איז אכ רק היינו לעבודתםהשייכיכ
 גכ מחמירין דיש ע"ן כתב והרמ"א מותר להם בישאבל
 דעכ"פ משוכ הוא מחמיריכ היש דכעם הש"ך ע"ז וכתבבזה,

 דשבת בפ"ק והרא"ש והתום' לי' בשכיח אפילו אסורמדרבנן
 להפרישו שמחוייביכ נישראל רק מיירי מדרבנן עכ"פדאסרו

 מהוייבים אנחנו שאין מומר וישראל עכו"כ אבלמאיסורא
 בדגמ"ר ועיי"ש מדרבנן, אפילו איסור שוכ ליכאלהפרישכ
 מחוייביכ בשוגג כשעובר דוקא זה אבל הוא, ישראלשחטא אעפ"י ג"כ מומר דישראל דאעפ"י הש"ך דברישפירש
 אבל ג' דף פירקא בריש רש"י  מרברי  כרמנךמעריבת רמ"9 וכהאי  שוגג שהוא  גבילות  אוכל בקטן  כמולהפר,מו
 אין גמור מומר אינו אפילו במזיד לעבור הרוצהבישראל
 דוקא לאו מומר הש"ך ומש"כ להפרישו, מ,צווה אחרישראל
 דבר. לאותו מומר נקרא במזיד עבירה העובר כל רקמומר

 דנדריכ מהאי הש"ך על שהקשה בסק"ח להגר"א1ראיתי
 לבי לי' זבני' אבא ההוא לי' הוי ר"אדס"ב

 א"ל מכשול תתן לא לפ"ע האיכא לר"א רבינא א"לנורא
 עצים לקנות לי' הוי לא וכי נתנו. להסקה עציכרוב

 הרמ"א לדעת ובשלמא - איכא איסורא דמ"מ ועודבמק"א.
 אפילו דרבנן איסור עכ"פ דאיכא דע"ן בפ"ק הר"ןלשיטת
 רבינא לי' דקאמר שפיר ע"ע ידי מסייע משוכ לי'בשכיח
 ובישראל דבעכו"ם הש"ך לשיטת אבל מדרבנן, לפ"עדאיכא
 מצוויכ אנחנו שאין כיון דרבנן איסור אפילו ליכאמומר

 עציכ הרי לפ"ע איכא הא רבינא פריך מאי א"כלהפרישו
 דמתיר המרדכי לשיטה שהקשה בברכ"י ועיין שכיחי,בודאי
 בודאי עצים הרי רבינא פריך מאי לי' דשכיח במקוכלמכור

 קושיא. ומאישכ.יחי
 למסקנא מוכח בע"ז מהסוגיא בפירהם נראהולפע"ד

 ומותד לפ"ע משוכ ליכא לי' דאית דהיכאדגמרא
 דס"ט ב"ק מש"ס ראי' להביא יש לכאורה דהרי מדרבנן,אפילו
 ס"ל דרשב"ג רבעי כרכ גבי דמע"ש בפ"ה מהמשנהוהוא

 שני בשאר אבל מציינין נינהו דהפקר בשביעיתדבמד"א
 לתקן כלל חיישינן דלא הרי וימית. לרשע הלעיטהושבוע
 דלא בברייתא דאמרינן למה דומה ואינו לרשב"ג עברהבעלי
 דההם לפ", משוכ לב"נ ואבמה"ח לנזיר יין כוםיושיט
 דענשיו חיהיינן רק לעבור וחשוד רשע נעשה לא דעדייןי"ל

 הוי דלא לרשע הלעיטהו בזה לומר שייך לא לכןיעבור
 דאמרינן ואע"ג כלל, חשיד לא זה מעשה ולולא עדייןרשע

 שהעכו"כ אעפ"י ללפ"ע חיישינן בע"ן עכו"כ גביבגמרא
 איסור שעושה יודע אינו שהעכו"כ לומר "2 מ"מ ע"ז,עובד

 ומקרי מצוה שעושה סובר המשובשת דעתו לפיואררבה
 וימות, לרשע הלעיטהו לומר שייך לא ולכן מזיד ולאשוגג
 י"ל ושפיר כלל לנו לחוש אין במזיד העובר בישראלאבל

 לרשע. הלעיטהוגבי'
 דהתם רבעי דכרכ להאי כלל דמי דלא התבוננתי שובאך

 שלא .,,נוטלו בעצמו הוא רק בידיכ לו נותניזאין
 יעבור דבלא"ה כיון לתקנו צריכיכ אנו דאין י"ל בזהברשות,

 הלעיטהו לרשב"ג ס"ל לכו ממש הדבר באותו גזל איסורעל
 נתקן אכ דאפילו איסורו למעט צריכיז אנו ואיזלרשע
 ליתן אנל גניבה, איסור על יעבור מ"מ רבעי דכרםאיסורא

 ואיכח לרשע הלעיטהו לומר שייד לא בוה ממש בידיכלו
 לפ"ע.שפיר
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 דרמאי בפ"ג במשנה דאמרינן מה לישב בזהדארווחנא

 לה נותן עוהוא את מעשר לפתדקיתהנותן
 יוסי ר' אמר להחליף שחשודה מפני ממנה נוטל שהואואת
 נוטל שהוא מה רק מעשר ואינו לרמאין אחהאין אנואין

 ור"י דהת"ק והר"ש הרע"ב שפירשו מה ולפי בלבד,ממנה
 ונותנת מתכוונת היא שלטובה סובר דהת"ק רק פליגילא

 בר אומרת ובניהותא להחבר ויפה טוב יותר שהואמשלה
 בחולין פירש"י וכן קרירא איכול ואנא חמימא ליכול רבבי'
 כיון ניחא שפיר פירושם ולפי הת"ק, על פליג לא ור"יד"1
 וניחא לרמאין, אחראין אנו ראין רר"י לי' אית להת"קדגם
 לפ"ע שייך לא במזיד דבעובר הנ"ל הש"ך שיטתשפיר
 רבינו בשם התוס' לשיטת אבל למזידים, אחראין אנודאין
 ואנא חמימא ליכול רב בי בר בתבהה בלשון שפירשומנחם
 אנו לת"ק א"כ בחנם בשבילו טרחתי ואני קריראאיכול
 צריך ולכן יכשלו שלא לתקן וצריכין לרמאין שמיראחראין
 יש הפונדקית גבי והרי לפ"ע, משום לה שנותן מהלעשר
 בידה שמצוי דאלת"ה אחר טבל בירה ומצוי משלה ג"כלה
 לה אין אם תחליף דבמה ממנה שנוטל ממה מעשרלמה

 דבעובר מזה ומוכח לפ"ע, משום חיישינן ואפ"המשלה,
 כהש"ך. דלא וזה לפ"ע משום חיישינז ג"כבמזיר

 התם דאיתא הל"ה פ'ע בדמאי הירושלמי רברי לפיברם
 שאיז אומר שר"י כמו אחד דבר אמרו ור"ירשב"ג

 לרמאין אחראיז אנו אין אומר רשב"ג כן לרמאיז אחראיןאנו
 לרשע(, הלעיטהו התם דאמר דמע"ש ה' דפרק רשב"ג)ר"ל
 כמותו הלכה במשנתינו רשב"ג ששנה מקום דכל כיוןא"כ
 לרמאין, אחראין אנו ואין כת"ק ולא כר"י הלכה גםא"כ
 דגמזיד  וכרשב"ג כר"י רפסק הש"ך שיטת ניחאושפיר

 ג"כ. ע"ע ידי מסייע משוםליכא
 יודה יוסי ר' מסתברא איתא נירושלמי שם במסקנאאך

 לרשב"ג יודה ר"י לר"י, יודה לא ורשב"גלרשב"ג
 דרך שאיז לר"י יודה לא ורשב"ג לרמאיז אחראין אנושאין
 בהאי ולפי"ז מתוקן, שאינו רבר מביתו מוציא להיותהחבר
 ח,ל שפיר בידים להם שנותנין רמיירי והרמ"א דהש"ךרינא
 דרשב"ג כיון לי' דשכיח היכא אפילו מסייע משוםדאיכא
 לו ליתן אבל בעצמו בלקח רק מ"מ וכו' הלעיטהודס"ל

 הירושלמק כדברי אסור לדידי' גםאפשר
 פסק פונדקית דגבי הרמב"ם שיטת נמי יתיישב זהובדרך

 שנותן מה דמעשר כת"ק הלי"א מעשר מהל'בפי"א
 פסק הל"ז מע"ש מהל' ט' ובפרק להחליף שחשורהלה

 אדמה בקזווות לציין צריך השמיטה בשנת דרקכרשב"ג
 גם דאמת דאליבא דהלעיטהו, א"צ שביעית שני בשאראבל

 כיון לרמאין ולתקן לעשר דצריך פונדקית גבי ס"לרשב"ג
 לא דרשב"ג דירושלמי אליבא שכתבנו כמו בידים להדנותן
 שאינו רבר מביתו מוציא להיות החבר ררך ראין לר"יטרה

מתוקן.
 איכא שפיר דרשב"ג בהאי דדוקא נראה הסבראומצד

 עושה בעצמו הדבר באותו דבלא"ה כיוןלמימר
 11 במעשה יעבור שלא לתקן צריכין אנו אין חמורהעבירה
 בזה כלל שייך ולא לרשע דהלעיטהו אחרת עבירהעוד
 שלוקח רק לו נותנין אנו שאין כיוז מכשול תתן לאלפ"ע

 זו רק אחרת עבירה ליכא זו שבמעשה היכא אבלבאיסור,
 איכא מ"מ בלא"ה רשע שהוא אעפ"י לו גורמיםשאנו
 דזה נראה ועכ"פ הטא, לו להוסיף לט"ע בזה דאיכאלמימר
 דבזה דנהרא עברי בתרי כגון ל" שכיח בדלא רקשייך
 בזה רליכא לי' בשכיח אבל מכשול. תהן לא לפ"עאיכא
 איכא בשבת והרא"ש להתוס' רק דגמרא כמסקנאלפ"ע

 לפ"ע אבל להפרישו אנחנו דמצווים מכח דרבנן איסורעכ"פ
 כשרות בחזקת הנה עד שהי' במי רק לומר שייך וזהליכא,
 שלא להפרישו אנחנו מחוייבים עבירה לפניו מזדמן עתהרק

 אנו איז בלא"ה עבירות העובר במומר אבל איסור,יעשה
 לרשע, הלעיטהו אמרינן ובכה"ג להפרישו עליומצווים
 דינא שפיר קם ולכן דרבנן איסור אפילו בזה איןולכן

 מסייע משום גם ליכא לפ"ע דליכא דהיכא והש"ךדהרמ"א
 לומר צריכים שאנו זה דמצד במזיד ובעובר במומרדאיירי

 כר"י או לרשע הלעיטהו כרשב"ג אמרינן מאיסורלהפרישו
 לרמאין. אחראין אנוראין

 ע"י מכתבים במשלוח בנ"ד עלה דאתאן למאינחזור
 בית קבוע דהשתא כיון בלא"ה לומר "ןהבי"ד,

 הרי הדואר בארגז האיגרות מטילין וכאשר במתאדואר
 המג"א שפה וכפי בחזרה, לקחתו אפילו ברשותנו זה איןכבר
 קבוע ע"ז הממונה שהאיש הוא ב"ד דקבוע רמ"ז סי'ברחם
 המכתבים לוקח המכתבים לקחת הממונה וכאשר תמ.ידשם

 תוים שיש רואים כאשר שמשם למרכז ומובילםמהארגזים
 צינורות מיני כל ע"י דעתם לפי המה משלחים האיגרותעל
 ושלוחים, ממונים כמה ע"י המכתב.ים הטשא לידי שבאיזעד
 שממשמשים ידות כמה יש הנשלח אל שבא עד השולחומיד
 וכמו כלל, הכותב של שליח אינו המכתבים והמביאבהם
 שהודלק חיישינן ולא האלקטרי במאור משתמשיםשאנו
 הפועלים נמי כן כמו נכרים רובא שהעיר כיון ישראלבשביל
 דעיר רובא שהמה הנכרים בשביל עובדים דוארבבית

 עובדים שבלא"ה וכיון המכתבים, מחלקת דנמשהואדעתא
 דלהרבות ביארנו שכבר וכיון ש"ק ומחללים ישראליםשם

 ררבנן איסור אפילו ליכא במזיר ובעובר לפ"ע ליכאאיסור
 רנ"ד סי' התה"ד ולשיטת הנ"ל, הש"ך לשיטת מסייעמשום
 לסרם לעכו"ם נותן דאם י"ד סעיף ה' סי' אה"ע ברמ"אמובא

 והבי"ש דלפני לפני דהוי מותר אחר לעכו"ם נותנווהעכו"ם
 דאין מותר נמי לשלוהו נותן אם דאפילו כתב סקי"טשם

 "ן לעכו"ם דעכו"ם דס"ל כמ"ב דלא לעכו"םשליחות
 וכתב דמ"ב בהאי לפלפל כתב בפה"א ובישוי"קשליחות,
 לתמוה כתבתי ובמק"א אשלד"ע, מטעם מותר לעכו"ם.דעכו"ם

 התלמיד ודברי הרב דברי בעכו"ם שייך דאיך דבריועל
 תמ"ח סי או"ה במג"א עיין אשלד"ע למימר ליכאוממילא

סק"ג.
 דלפני, למני מטעם שכתבנו מה על לפקפק יש עדייןאך

 נותן והנכרי לנברי נותן אם דדוקא הרא"ש שיטתלמי
 אח"כ נותנו הנכרי אם אבל דלפני לפני הוי אחרלנכרי
 בפ"ק ברא"ש עיין אלפ"ע, הראשון הישראל עוברלישראל
 ד"מ טסחים דש"ס מהאי ראי' ומביא כן שכתב די"דדע"ז
 דלמא לעכו"ם לזבוני ראסור בחשתא רטבעה ארבאגבי
 שם בגמרא אביי ראמר האי ולשיטתו לישראל ומזבנההדר

 ב"יראל אבל בעכו"ם דוקא הוא מיפקדינן לא דלפנידאלפני
 דבריו ולפי דלפנק אלפני נמי חיישינן להכשיל דחיישינןכיון
 המכתבים יתן הוא אם הנכרי הדואר של הפקיד אםבנ"ד
 דט"1 נע"ז התוס' לשיטת אך דלמני, לפני הוי לא יהודיליד

 מנ"ח הגאון דו"ז בדברי' שמירש מה וכמי לעכו"םבתוד"ה
 אעפ"י לנכרי הישראל מוכר דבאם רל"ב למצוהבהשמטות
 מוזהר ולא דלפני לטני הוי לישראל וימכרנה יחזורשהנכרי

 יעשה ולא לפ"ע על מוזהר אינו דהנכרי כ,ון הישראלע"ז
 לי דמה דלפני לפני הוי לכן במכירתו עבירה שוםהנכרי
 כך ובין כך ביז לישראל או אחד לנכרי מוכר הנכריאם
 עבירה שום לו מוכר שהישראל הזה הנכרי יעשהלא

 ומה מוזהר, אינו דלמני לפני ועל אלמ"ע עוברואינו
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 יחזור שמא לנכרי ימכור רלא ובפוסקים בגמראשמבואר
 והף מאיסור להפרישו רמצוה משום הוא לישראלוימכור

 דבעושה לעיל ביררנו וכבר לפ"ע, משום לא אבל מררבנןרק
 אפילו למיחש תו ליכא לכן להפר"12 מצווים אנו איןבמזיר
 נותנו או מוכרו הנכרי אם אפילו דלפני בלפנימדדבנן
 נראה הדיז מצד לכן ודו"ק. לפע"ר ופשוט וז"בלישראל
 מי רק וחבילות, מכתבים עש"ק הרואר ע"י לשלוחרמותר
 יוסי ברבי בשבת ראיתא האי כי עצמו על להחמירשרוצה
 מחשש לעולם עכו"ם ביד ירו כתב נמצא שלאחסיד

 אין לרינא אבל לו, יאמר קרוש בשבת העכו"םשיוליכנו
 רוח יערה ור' ש"ק. לחילול חלילה סיוע ושום גורם שוםזה

 ודקרוקי. פרטי' בכל שבתות שתי ישמרו שישראלממרום

 דוש"תירידו
 ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 רק הוא ערבות דזין דכ"ז סנהדרין בש"ס ועיין ב.נ.
 שבועות בש-ס וכ"ה מיחה, ולא למחות בירוכשיש

 הוא להפרישו שמצווים מה ענין רכל וכיוןרל"ט,
 אנחנו אין למחות בירינו שאיז היכא ממילא ערבותמטעם

 לרשרישו.מצווים

 ידסימן
 כש"ת וכו' המופלג הרב מכוברי לירירי וברכהשלום
 שליט"א פערל לייב יהורהמו"ה
 יע"א סאלנטער ישראל רבנו ע"ש הישיבהראש

 או טשונגאם ללעוס שרגילים בתלמירים שאלתובדבר
 ברכה מברכים לפיהם שלוקחים ובשעהקענרי

 הדין מהו ב0יהס אכלס ועזן לשוק הולכים ואח"כראשוגה
 מקומ דשינוי קע"ח סי' בש"ע המבואר לפי הברכהלענין
 ברכה צריכים שאינם ברברים לחצר מבית אפילו הפסקהוי

 אח"נ. שאונל מה על ולבדך לחזור וצריך במקומזאחרונה

 ה ב 1 שת

 טעמים, מכמה שנית לברד צריכים ראיז בזה ליהנראה
 מה על הקשה סק"ג רט"ז בסי' המג"ארהנה

 בשמים מיני בו שיש בשם של לחנותו בנכנס המחברשכתב
 שיטת והוא ולברך לחזור. א"צ לחזור ודעתו ויוצאבנכנס
 בסי' דהרי המג"א והקשה מרוטנבורג, הר"מ בשםהמרדני
 אחרונה ברכה טעונים שאיז דברברים מודו כ"עקע"ח

 לחוור, דעתו הי' אפילו לברך צריך מקומו שינה אםבמקומו
 בשמים אותן שמריח התם רשאני ראשון בתירוץ שםותירץ
 א"צ ולכז תרל"ט בסי סוכה גבי וכמו קורם בהםשהריח
 בפיהם עריין אכלם ראם פשוט נראה רבריו ולפילברך.
 להזור א"צ לחזור דעתו ואם בושם של בחנותו כמוהוי

 בזמן שהולכים אעפ"י ישיבה של תלמידים ומסתמאולברך
 א"צ ולכן ללימודם אח"כ לחזור דעתם אבל לטיילההפסקה
 מחומר אינו רהתם המג"א של השני לתירוץ ואפילולברך.
 גם הרי לברך. א"צ ולכן ממילא מריח כשנכנס אלאמעשה
 וו"פ. מקודם לפיהם נתנו שנבר ניון מעשה מחוסר אינונאן
 לחזור רעתם שמסתמא הספר בבית בתלמירים רק לפי"זאבל

 אין הרי למק"א או לבתיהם בהולכים אבל לימורםלחוק
 הכי. למימר וליכא לחזוררעתם

 מדברי והוא ד' בסעיף הנוהבר שכתב עפי"מ י"לאך
 ררכים רבהולכי הל"א ברכות מהל' בפ"דהרמב"ם

 סיום במקום ומברג'ם ויושבים הילוגם דרדשאונלים
 הילוכם דרד לאכול לכתחילה מותריס דהם מבואראכילתם.

 באכילת מיירי ששם ואעפ"י לאכילתם, מקום קבעו שלאכיו'ז
 נראה מ"מ אחר, במקומ פת אכל בפירוש המחבר כמש"כפת
 הכי רינא בפירות רגם נ"ט כלל בח"א כמש"כ חילוקראיז
 דהולכי רינא האי גבי ולאכול פירות לל'קוט וכןשכתב
 דוקא לפי"ז אך עיי"ש, הליכתם ררד לאכול מותרימררכים

 בבית שהתחיל היכא אבל קביעות בלי בררך לאכולשהתחיל
 כתב כהו וגדולה שנית לברך צריך לררך אח"כ רביוצאי"ל

 וישב ונמלד הארץ על כשעמד לאכול שהתחיל רהיכאהח"א
 עיי"ש, לברד צריך ברכה בשעת ע"ז רעתו הי' לא אםבעגלה
 לררך והלד בבית לאכול דבהתחיל כתב ל"א ס"קובמ"ב
 לחזור וצריך בפירות רעתו מהני רלא לבית מבית כמוהוי

 אם בנ"ר וה"ה לכתחילה, אפילו רעתו מהני בפת רקולברך
 מלאכול רעתו שיסיח ער לברד א"צ בדרך לאכולהתחיל
 לאכול רעתו מהני לא בזה בחנות או בבית בהתחילאבל
 מהולני עדיף לא מ"מ בקביעות הההיל שלא אעפ"יבושוק

 בביה. בהתחיל לברך שצריכיםררכים
 אבל בידו המאכל באוחז רק ~ה רכל לפע"ר גראהאולם

 וחילי הפסק, הוי לא מקום שינוי אז בפיוכשהמאכל
 בפסחים חסדא ורב ששת ררב בפלוגתא רבגמרא מהאדילי
 בשי'ע וכן סתמא מקום שינוי רק איתא זה רין מקוררק"א
 שלוקח ר"ל מקום דשינוי ומשמע הלשון, בזה איתאג"כ
 בלא"ה המאכל עמו לקח לא ראי מקומו ומשנה המאכלעמו
 בס" כמבואר מקום שינוי בלא אפילו שנית לברךצריד
 בשינוי ראפילו י"ל בזה בפיו שהמאכל היכא אבל עיי"ש,ר"ו
 בויירי רלא ור"ח ר"ש פליגי לא רבזה לברך א"צמקום
 ונטל זה בחצר אוכל הי' וז"ל כתב בש"ע והגרש"זבהכי,
 ולברך. לחוור צריד לאנול אחר לחצר והלך בידוהמאנל
 ולברך לחזור צריך אז דייקא המאכל שנטל שמרגישהרי
 מדברי משמע וכן לברך א"צ באמת בפיו כשהמאכלאבל

 בושם. של חנותו גבי לעיל שהבאתי סק"ג רי"ז בסי'המג"א

 ונ"ל וז"ל שכתב כן מבהור ג"כ יו"ר בסעיף הנ"לובח"א
 ואוכל כאן עליו וברך בידו המאכל אחז אםרה"ה

 לחזור צריד לכך מתחילה רעתו הי' לא אם אחר לחצרוהולך
 כבר והראשונה אחר רבר הוא ופתיתה פוניתה רכלולברד
 כמ.ו ברבריו ג"כ מבואר הנ"ל, רט"ו סי' למג"א וצייןנאכל

 ולכן אחריו לברך מהוייב אכל שכבר מטעם דרקשהוכחנו
 בפיו כשמאכלו אבל ולברך לחזור צריך אחרת האכילהעל

 בנ"ר וא"כ ולברך, לחזור א"צ בוראי שברך מה עלעריין
 י"ל לכן שעה ובכל עת בכל בפיו ה.טשונגאם עדייןהרי

 הפסק. הוי לא מקוםדשינוי
 שכתב ר"ו סי המג"א מדברי לדברי ראי' להב" יש1כ7

 א"כ הפסק הוי מקום רשינוי הכא ראמריגןרלפי"מ
 שנכנס קורם קטן טלית לבש שלא המהר"ם של טעמאמאי

 הט"ק על שיברך הברכה שמא שנסתפק משוםלביהכנ"ס
 דהוי אע"ג בביהכנ"ס בו שיתעטף גרול טלית גםיפטור
 וכתב בודאק לברך רצריד לביהכנ"ס בהליכתו מקוםשינוי
 דציצית לאכילה ציצית דמי דלא הוא רמהר"ם דדעתהמג"א
 לאכילה ול"ד הפסק מקום שינוי הוי לא עליו שעדייןכיון

 הראשונה אם דבאכילה מדבריו ומשמע ליה. אזדאשהראשונה
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 גבי כמו הוי מלאכול הפסיק שלא דהיינו ליה אזדאלא

 שביארנו. וכמו מקום בשינוי ולברך לחזור דא"צציצית
 דלא נראה בביתו הט"ק לבש שלא המהר"ם שיטתדלפי

 הציצית עליו בעדיין מקום דשינוי סברא האיס"ל
 מדוע דאלת"ה הפסק, הוי שמא חשש הוא רהרי הפסק, הוילא
 הטלית חובת ירי גם לצאת ולכוון בברכה הט"ק לבשלא
 ירויח הפסק הוי לא המקום ושינוי בביהכנ"ס שילבשגדול
 ולצאת בזה שנסתפק ודאי אלא ציצית, בלי ילך שלאבזה
 עכ"פ בנ"ד גם ולד'די' כלל, הט"ק לבש לא ברכה ספקמירי
 שנית לברך וא"צ כשל ספ; אין ולהמג"א ברכה ספק חששיש

 בודאי בדרך בחוץ האכילה על שמברך היכא אבלבודאי,
 מקום שינוי הוי לא מלאכול פמק לא אב 1ח1 קביעות הוילא

 ראוי בוראי אבל קסנים, נערים על זכות ללמד כנ"להפסק,
 בזה, ליזהר ברה"ר בחוץ לאכול דרכו שאין דעת בעללכל

 בפיו ומוצץ הלב דולשת לו שיש במי הצורך בעתועכ"פ
 בכל לברך יצטרד שלא להקל יש כוחו לחיזוק דבראיזה

 בזה. כנ"לפעם
ידידו

 ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 טוסימן

 כש"ת בלום אוצר חו"ב הה"ג הרב לידידישוי"ר
 שליט"א ברומער הליי יחיאל יהורהמוה"ר
 ביליץ אבד"קמלפנים

 ביתום מקומות בכמה נהוג שהי' מה בענין שאלתובדבר
 מקור יש אם יב"ש כלות לאחר תפילין להניחרח"ל

 מקור שאין שכתב ל"ז סי' השלחן בערוך עיין הזה,למנהג
 וכן ב.דבר טעס שאין מפני כן לנהוג אין ולכן זהלמנהג
  שכתב ל' בסי' מה.יש"ק להגאון סת"ם בשו"תראיתי
 פינות ב.ספר ראיתי והלום בש"ס. רמז שום זה למנהגשאין
 גיטין מש"ס זה למנהג ראי' להביא שכתב פ"ה סי'הבית
 ולפי וכו', ותפיליז ס"ת להם לוקחין אפוסרופוס גבידנ"ב

 להם נותן היתומים רכשיגרילו סט"ו ר"צ סי' בחו"מהמבואר
 יג"ש בזכר הוא גדלותם וזמן מורישם ממוןהאפוטרופוס

 יודעים שאינם אעפ"י אחד ויום יב"ש ובנקבה אחדרום
 ובשו"ת תם"ח ס" הריב"ש בשו"ת כמבואר עדיין מו"מבטיב

 אדרבי מהר"י בשו"ת עור ועיין ע"ו סי' ח"במהריב"ל
 הא לפי"ז וא"כ שמ-ו, סי' ח"א ובמבי"ט תי"אסי'

 לינה שיגיע בטרם ע"כ תפילין לו קונהדהאפוטרופוס
 מניח רביתום שסיר מזה חזינן ארד, ויום יג"ש דהיינוגדלות
 זה דמשום להיות ויכול אדם כל של הזמן קודםתפילין

 עיי"ש. הי"ג שנת בתחילת מידמתחילין
 בסוכה רש"י לשיטת ל"מ ראי' מזה אין לפע"דאמנם

 בסוף המרדכי דעת וכ"ה ד"כ ברכות ותוס'דמ"ב
 תפילין לו לוקח אביו בברייתא דקתני דהא קטנותהלכות
 יכנס שלא תפילין לשמור דיודע דכיון ממש בקטןהיינו
 במצות לחנכו חייב אביו בהם יישן ושלא לביה"כבהם

 בסי, הג"ח שהוכיח כמו לגמרי פטור ומדאורייתאמדרבנן
 קטן שכתבן ומזוזות תפילין דמ"ה בגיטין דאמרינן מהאל"ז

 ישנו בקשידה שישנו כל וכתבתם וקשרתם שנאמרפסולין
 וכמו קאתי אב במקום דהאפוטרופוס כיון ולכןבכתיבה,
 דרבנן מצוה אפילו מצוה חפצי כל להקטן לו להמציאשחייב

 מגילה לאוייי קצבה לו שיש דבר דכל בברייתאכדאיתא
 שיש דבר דכל הל"י נחלות מהל' גפי"א הרמב"ם כתבוכן
 עושין סופריס מרגרי שהוא ובין מה"ת שהוא בין קצבהלו

 אלא המצות אלו מכל במצוה חייבין שאינן אעפ"ילהם
 לחנכן.כדי

 תפילין בהנחת להקדים צריך שיתום ראי' מכאן איןולפי"ז
 ממש הקטן בנו בשביל תפילין לוקח האב דגםכיון

 הנ"ל הראשונים לשיטת נקי בגוף תפילין לשמור יודעאם
 עבור תפילין ג"כ לוקח אב במקום דקאי האפוטרופוסולכן
 גדול קטן דהאי דס"ל הבעהע"ט לשיטת אפילו אלאהקטן.
 אב במקום האפוטרופוס גם שיטתו ולפי אחד, ויום 'ג"שבן

 מ"מ גדול, הוא ואז או;ד ויום יג"ש לבן תפילין לולוקח
 לעבד מקורמ והזמנה תיקון צריכין דתפילין דכיוןי"ל

 בר שנעשה ביום לעשותן וא"א הפרשיות ולכתובהקלף
 ולכן קטן עדיין הוא ואז מקודם לתקנן צריכין ולכןחיובא

 רמיא. ועלי' להם לוקחיזהאפוטרופוס
 דלהכי הרא"ש תוס' בשם הביא ד"ב בערכיןובשטמקק

 תפילין לו לוקח אביו הלשון איתא תפ,ליןגבי
 בלולב חייב לנענע היודע קטן חיוב לשון קתני דברייתאובאינך
 אומן כעשה דהן דבתפילין משום בציצית, חייבלהתעטף
 וכוונתן הן, מצויין ולולב ציצית אבל לקיחה לשוןשייך
 האב על מוטל לכן בתפילין רבה הכנה דצריך דכיוןג"כ

 להמציא צריך האפוטרוסוס גם ולפי"ז בנו, בשביללהומינן
 לקיים יוכל חיובא בר לכשיהי' בכדי הקטן בשבילתפילין

 תפילין.מצות
 בהגהת שלמה חשק הגאון שהקשה מה בזה ג"כויתורץ

 כבר שהגיע דבקטן הבעה"ע לשיטת שהקשההש"ס
 אמאי לזה מקודם ולא בתפילין גם מחויב אז המצותלגיל
 שלא איירי דהגמרא לומר ורצה לאפוטרופוס, תוצריך
 אחד ויום ליג"ש כבר שהגיעו אעפ"י ולכן ב"ש עדייןהביאו
 בסה והפרמ"ג לאפוטרופוט, וצריכי קטנים מקרי עדייןמ"מ
 חיוב איזה יג"ש בן הוא דאם קח2ייתו על ג"כ תירץל"ז
 ג"כ ותירז המצות בכל וחייב הוא בפ"ע דאיש אביו עליש

 לק"מ שביארנו מה ולפי שערות, ב' עדיין הביא שלאשמיירי
 מזומנים 'היו החיוב שבזמן גכדי מקודם הכנה דצריךדכיון
 במקום האפוטרופוס על וגם האב על מוטל המצוהלקיום
 בכלל וזהו החיוב זמן על תפילק בשבילו להכיז אברליכא
 הזמנת כי תפילין, במצות האב על המוטל חינוךמצות

 החיוב לפרק כשיגיע בכדי בנו בשביל מזמין שהאבהתפילין
 תמיד א"א מקודם תפילין דבהנחת החינוך, זהו מזומניםיהיו
 ההינוך ולכן קטן בכל שייד ולא נקי גוף שצריךמחמת

 ח"פ. התפילין הזמנתהוא
 כמש"כ דמנהגנו כתב ל-ז בס" סק"ג מק"מובדע"ק

 חדשים ג' או ב' תפיליו להניח להתחילהמג"א
 משעה להתחיל כהב"ח נוהגין מאב וביתום יג"שקודם

 דאיפכא כיוז הטעם יודע שאינו כתב וע"ז דעת ברשנעשה
 בכל והנה עיי"ש, חינוך חיוב ליכא אב דליכא כיוןמסתברא

 ב' להתחיל זה ממנהג כלל שמענו לא ואוסטרי' פולניאארץ
 ולא זקנים ת"ח עם דיברתי וכן הזמן קודם חדשים ג'או

 בית המון כל כן נהגו דלא ונראה זה, ממנהג כללשמעו
 המג"א, בימי הקודם ובזמן בזמנו סגולה יחידי רקישראל
 עיי"ש ל"ר ס" באו"ח מובא היוצר בית בשו"ת מצאתיוכן
 ומסהגש כרמ"א יהגיז מעשה ואנשי דחסיריפ שכתב ג'בסי'

 קמאי. וגאתי מצדיקי קבלה להםיש
 והב"ח כהב"ח, פהגין דביתוס הנ"ל הדע"ק מש"כאמבם

 ברכות ההוס' מדברי שאוכיה אחר בפירושכתב
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 והמי וז"ל כתב לחינוך שהגיע ממש דקטן וקטנים בד"הד"כ
 היורע יב"ש בר אלא אינו אטילו תלמוד הלומד דקטןנקטינן
 דביתומ וכיוז עיי"ש, תפילין לקנותו חייב אביו תפיליןלשמור
 על הטעם דזהו י"ל שפיר ע"כ כהב"ח דנקטינן הדע"קכתב
 וכן ביב"ש, תפיליז להניח להתחיל ליתום ,באומריםמה

 ו~כתב ל"ז ס" הגרשוני ילקוט ספר בשם מביאיןראיתי
 בכדי הוא החיוב זמן מקודם להתחיל ביתום זהשמנהג
 רח"ל. שמתו האם או האב הנשמות ולזכות נ"רלעשות
 משום יג"ש חז"ל שגבלו הטעם כי זכות שום זה איןולפע"ד
 הנער הגיע לא עדיין ואם גופו לשמור יודע כבר בטהשאז
 שהנער בזה להנפטרים זכות מה הגוף שמירת של זהלפרק

 נקי. שאינו גוף על תפיליזמניח
 להניח במקומותינו נהגו יא מדוע דמלתאיבטעמא

 כשיטת החיוב  ומן מקודמ הדשים ג' או ב'תפילין
 אם כי גדולים קלקולים מ.זה לצמוח יכול כי והב"ח,המג"א
 דבר לכל לצירוף דבר בכל לגדול אותו יחזיקו תפיליןיניח

 שישנו דכל תפילין ולכתוב לערות ולהכשירושבקדושה
 פסולים הוא שכתב תפיליז ועפי"ד בכתיבה ישנובקשירה
 אותו שיחזיקו דבר לכל וכן דבר לכל קטן הוא דעדייןכיון
 אצלי ופשוט גהול מכשיל  והו דבר ולכל לקנין כמולגדול
 משום בוגקומותינו זה מנהג נתקבל ולא נתפשט לאדלכן
 לגמרי ובטלוהו מזה לבהא שיכול הקלקולים הגדוליםשראו
 שגבלו הדבר בטעם שכהב בא פרשת בתו"ת ועייןהמנהג.
 כי חורפי' לפום נער לכל ולא תפיליז לחנחת יג"שחו"ל
 תפילי, בלא קר"ש דהקורא די"ד בברכות ח,"ל דברילפי

 להעיד כבר הראוי ביג"ש א"כ בעצמו שקר עדותכמעיד
 תפילין. בלא קר"ש לקרות לוא"א

 מבעלזא שלום שר הגה"ק בשם כתב הד"קובספר
 יג"ש בן קודם תפילין הנחת להתחיל שלאזצ"ל

 ובא חיובא בר שנעשה בזמן מתרגשת הנפש כי אחדויום
 1בהניח1 ממעל אלקי מקדושת מתפעלת והנפש טוב היצרלו
 ויראה הארה ביותר מרגיש רימ~ונה בפעם התפיליןאז

 משא"כ טוב מה בעתו ודבר החדש מן הבא הקדושבדבר
 כבר אצלו הרי מקורם חדשים ג' או ב' כברכשמניחים
 בו נעשה אם דאפילו עוד שכתב עי'"ש ישנה,כדיוטגמא

 אחר תפילין הנחת להתחיל ציוה יו"ט או ש"ק ביוםיג"ש
 ועל עיי"ש. היובא בר שנעשה מקודם ולא ויו"טהשבת
 מפי נאמרו אם לפקפק יש ב7ן"ק מצוה בר בנעשהמסקנתו
 לגיל נכנסתי בעצמי שאני ידענא עובדא אנא כי הנ"ל,הגה"ק
 בשנת נולדתי כי ש"ק ביום שהי' אד"ר כ"ה ביוםהמצות
 עצת ועפ"י בש"ק אז חל אד"ר כ"ה ויום באד"רהעיבור
 תפיליז הנחת התחלתי זצ"ל מבעלזא מהרי"ד מרןהגה"ק
 עליתי שקלים פרשת ובש"ק אד"ר כ"ר ועש"ק  ביוםבאד"ר
 וזהו בש"ק בעשרת הועלן  ברכח וברבתי למסטירלתורה
 להתחיל שלא זצ"ל מהר"ש זקנו בשם בהד"ק כמש"כדלא

 זקנו ממסורת שינה לא זצ"ל מהרי"ד הגה"ק ובטחבעש"ק
 הילקוט. ספרי על לסמוך א"א כי חזי פוק ולכןמהר"ש
 להגהיק מהדש הנרפס הטהור שלח, בספר יאיתידכה

 אסור קטן וו"ל ל"ז בסי' שכתב זצ"למקאמארנא
 זהב ובזר 1י1"א יג"ש לי דמשלים ביום אלא תפיליןלהניח
 וכן שכתב הרמ"א דברי על לעבור פנים להעיז דאיזכתב
 הוא וכן בסק"ד המחהש"ק שהסביר כמו לשנות ואיןנהגו
 בית שר הגה"ק דודו לנהוג ציוה וכן האריז"ל קבלתעפ"י

 זצ"ל. מזידיטשוב מוהרצ"ההזהר
 באה"ר. דוש"תידידו

 ליעבעם אייזיק יגהקהק'

 להגה"ק לצדיק צבי שו"ת מס' העתקה בידי נזדמן עתה ב.נ.
 זה מנהג על שמתרעם ג"כ שם וראיתי זצ"למבלאזוב

 קבלה לו שמד ג"כ והביא הזמז קודם אחת שנהלהתחיל
 רק הזמן קודם להתחיל שלא זצ"ל מדינאב הגה"קמזקנו
 או ש"ק ביום מצוה בר שנעשה יזדמן ואם הרמ"אכמש"כ
 אז לברך לא אבל בעיו"ט או בעש"ק להתחיל "2יו"ט
 בשיסת שם ומש"כ ברכה. בלא יניהם רק התפיליןעל

 יש הזמן מקורם להתחיל לשיטתו איסור שישהבעהע"ט
  זה לשוו כתב שלא יראה בבעהע"ט המעיין כי בזהלפקפק

 עיי"זן, ברבר איתא איסורא מהוגם
";"ל

 טזסימן

 בתמילין חציצהנענין
  הרטב"ם, עי הר14ב"ד קדשיית עיתירוין
 ג'. הלטה המקדש מלי מהלמותבפייט

 לוים כהנים בתפילין רייבין הכל איחא ד"ג ערכיןבש"ס
 כהנים שתרץ פשיטא בגמרא ומקשהומטראלים

 ידך על לאות וקשרתם וכתיב הואיל סד"א ליהאיצטריך
 איתיה יד של בתפילה  דאיתיה כל עעיך בין לטוטפותוהיו

 דיר במצוה וליתנייהו  הואיל כהמם העי דראשבתפילה
 בשרו וביז בינו חוצץ דבר יהא שלא בשרו על  ילבשדכתיב
 אהדדי מעכבי דלא קמ"ל לחייבו לא נמי דראש במצוהאימא
 אינה ראש הסל ראש של מעכבת אינה יד של תפילהכרתנן

 כהונה בגדי בין חוצץ דבר יהא שלא פירש יש"ייהנה וכו'. יד שלמעכבת
 בקבורת בגדיו תחת בעינן בשרו על ותפיליזלבשרו

 כדכתיב בעינן בגדי דתרת דל"ז במנחות כדאמר הכתףאצל
 שם התוס' כתבו וכן לאות, לאחרים ולא לאות לךוהיה
 לאות לך והיה דכתיב בשרו על בעינן דתפילין שלאבד"ה
 ,-בשל ס"ל תפילין בהלכות הרא"ש אולם לאות, לאחריםולא
 ידך על לאות לך והי' דכתיב כיון חציצה פוסל ג"כיר

 על כהונה בבגדי דדרשינן כמו ממש היד על להיותצריך
 יכ17 לא ולדידיה חציצה פוסל בתפילין כן כמו ממשבשרו
 ולא חציצה מפני הכהונת על יד של תפילין להניחהכהנים

 בפ"ט הרמב"ם על הראב"ד קההית לישב ישיעפי"ז לאות. לאחרים ולא לאות לךמטעם
 וז"ל שם כתב דהרמב"ם הל"ג המקדש כלימהל'

 מסוף כנפים לשתי נהלק אלא יד בית לו היה לאהמעיל
 כתב וע"ז מחובר, ואינו המעילים כדרך למטה עדהגרון

 שנחלק הרמב"מ שכתב מה על וגם לו, מנין זו א"אהראב"ד
 כתב הכ"מ ומרן לו, מנין זו גם כתב ע"ז גם כנפים.,לשהי
 אינה הזאת והברייתא - בברייתא כן מצא שהרמב"םע"ז

 -.לפנינו
 כשיטת דס"ל די"ל הרמב"ם שיטת לישב יש לדרכינוברם

 הניחו לא שהכהנים דהנועם הנ"ל בערכין ותוס'רש"י
 לאות לך מכוסה להיות צריך שה17"י מפני ש"יתפיליז
 צ"ל וע"כ בתש"י ליכא חציצה אבל לאות לאחריםולא

 בהי לו היה דאי ידים בתי לו היה לא כה"ג שלשהמעיל
 חציצה דמשום הכתונת על תש"י להביח היה יכול הרי'דים
 תו וליכא המעיל של יד בבית לכסותו יכול ואח"כליכא
 בלא היה דר,מעיל צ"ל ע"כ אלא לאות לאחרים לאמשום



 נכי2ש יז טז סימן תאו"ח'טר'תנכיוצכד
 לכסותו אסור ג"כ אחר דבבגד לכסותו א"א ולכן ידיםבהי

 הרא"ש כשיטו2 ס"ל הראב"ד אולם בגדים, ייתורמטעם
 להניח הכה"ג יכול לא ולכן חציצה משום ג"כ איכאדבש"י
 הכרח שום אין לשיטתו ולכן חציצה מטעם הכתונת עלתש"י

 הים. בתי להמעיל היה שלאלומר
 שהמעיל להרמב"ם לו דמנין הראב"ד של ה,יניה להקושיאוגם

 י"ל בזה גם מהצדדים מחובר ואינו כנפים לשתינחלק
 הכל איתא שם בערכין בגמרא דלהלן הרמב"ם שיטתולתרץ
 פשיטא בגמרא ופריך וישראלים לוים כהנים בציציתחייבים
 תלבש לא וכתיב הואיל סר"א ליה איצטריך כהניםומתרץ
 לגביה כלאים אישתרי דלא מאן לך תוהוה גדיליםשעטנז
 ואישתרי הואיל כהנים והני בציצית דמחייב הואבלבושא
 עבודה בעידן דאישתרי נהי קמ"ל לחייבו לא לגבייהוכלאים
 לדברי להקשות יש ולכאורה אישתרק לא עבורה בעידןשלא

 גם כתב ובאמת כנפים, שתי של היה דהמעילהרמב"ם
 על שהשיג עיי"ש תצוה בפ' עה"ת בפירושו כןהרמב"ן
 שהכתונת אלא הכתונת כמו היה שהמעיל שם שפירשפירש"י
 עליון, כתונת כמו הכתונת על היה והמעיל בשרו עלהיה
 כמו בו יתעטף בגד המ'עיל כי כן דאינו הרמב"ז ע"זוכתב

 ומסיק יעטני, צרקה מעיל וכתיב מעיל עוטה והואשנאמר
 לכאורה וקשה עיי"ש, בו להתעטף כנפים שתי לו דהיהשם

 הרי כנפות ארבע של כנפים להמעיל היה דאםלשיטתם
 דהכהנים לומר הגמרא צריכה מדוע וא"כ בציצית חייבהיה

 דסד"א לכלאים ציצית של סמוכין מטעם ליהאיצטריך
 יותר בפשוט הרי בכלאים, וליתנייהו הואיל מציציהדפטורין
 כנפות ארבע של היה דהמעיל הואיל דסד"א לתרץיכולים
 ציצית ממצות לגמרי פטורים הנהנים א"כ מציציתופטור
 ומדלא העבודה, בשעת שלא דאייבים למימר איצטריךולכן
 ארבע של היה לא דהמעיל מזה ש"מ בגמרא כןמתרץ
 זו קה2יא דמכח לומר יש כן גלל הרמב"ם, כמש"ככנפות
 מוכח דמגמרא ז"א כן לו דמנין הרמב"ם על הראב"דהקשה
 ההה ד~לם ע"ז תירוץ לו יש הרמב"ם אמנם מדבריהלהיפך
 אחר מטעם מציצית דפטור רק כנפות ארבע להמעיללו
 אחרים של ולא כסותך קיי"ל ואנן ציבור של דהיהכיון
 הקדש של היה והמעיל זה מטעם פטורה שאולהוטלית
 וזהו כסותך מקרי ולא דמים קדושת עכ"פ או הגוףקדושת
 ממילא כהנים, של רוקא ולאו מציצית פטור בישראלאפילו
 ומשה לכלאים גדילים של סמוכין מטעם לומר הגמראהוכרח

 אמת. והורתואמת

 יזסימן
 תשכ"ה עשי"תב"ה

 חריף כהלכה בחור רענן זית להמיול"ח וכט"סגח"ט
 נ"י האלב-שטזש חיים כמרושנון

 לאפשר חוהמ"ס בשבת לעשות מה כרת שאלתךנדבר
 כל עם ולערב חצירות עירובי בלי לחצר מביתלהוציא אסה- הרי שבת לסעודת לסוכה המאכליםלהביא

 ול"מ בעירוב מודים שאינם הרבה שיש כיון א"אהדיורין
 שמקילין תורה בני הרבה שיש ואמרת רשות, ביטולבהו
 היינו הדיורין כל אצל יד תפיסת לבה"ב ש"מ סמך עלבזה

 דתפיסת רש"ה בערובין בגמרא המבואר ולפי והכירההמקרר
 ואבאר זה על לסמוך קשה לפענ"ד אוסר, אינו בעה"ביד

 ונימוקי. טעמילד

תשובה

 יר תפיסת שם יש אם רי"א רפ"ה בעירובין תנינו תמןא(
 בגמרא, הגירסא הוא כך אוסר, אינו בעה"בשל
 עליו אוסר אינו הגירסא שבמשניות ובמשנהובירושלמי
 שם שנותן זה של בדירתז מקום לבעה"ב שישופרש"י
 הוא דידיה דחצר רשותא דכל עליו אוסר אינו להצניעכליו
 הכלים אם דרק צ"ל פירושו ולפי בבית, עמו דרכאילו

 שהוא תשמישו לצורך לבעה"ב שייכים בביתשמוגחים
 וז"ל יותר מבואר הר"ח ובפירוש הצ.רך, בעת בהםמשתמש

 בשגחיז סחורה או כלים החצר לבעל הבית באותו שםויש
 רשות מקצת שמ שיש כיון זכה בה ומשתמש הביתבאותו
 בפיהמ"ש והרמב"ם עליו, אוסר אינו שם הדר החצרלבעל
 המה שהכלים ר"ל בעה"ב יד תפיסת דהמובן ג"כמבאר
 שמושו יד ותפיסת שם שכתב בעה"ב של תשמישולצורך
 לצורך לתשמישו ר"ל כלים מקום באותו לו שיהיההוא

 יר תפיסת לעצמו השאיר אם וו"ל המאירי כתב וכןעצמו,
 הוא הרי כליו או סחורתו שם להצניע רשות ר"לבבית
 שבעה"ב הכוונה מבואר לעירוב, מזקיקו ואינו אצלוכאורח
 שם שמניח רכיון עצמו לצורך השוכר בביתמשתמש
 בסחורתו משתמש שהשוכר לבויבור ליכא בסחורה הריסחורתו
 להשתמש להשוכר רשות שנותן לומר יש דבכלים משכיר.2ל

 זונ שייך דלא בסחורה כן לא אבלבכליו
 שייכים והכירה שהמקרר אעפ"י באמריקה כאן ועפי"זב(

 בעה"ב של תשמישו לצורך אינם אבללבעה"ב
 רשות לו יתן לא בודאי הללו בהכלים להשתמש ירצהואם

 ואסור הריורין אצל לגעה"ב איז הרגל דריסת אפילוהשוכר,
 תפיסת ואיזה השוכרים בית מפתז את לעבור החוקמצד
 מושכרים ג"כ והכידה המקרר היינו והכלים אצלם לו ישיד
 אמת הן המשכיר, לטובת ולא השוכר לטובת בבית והמההם
 המשכיר הסכמת בלי מהבית להוציאם להשוכר רשותשאיז
 להשליכם רשות לו שאין והחלונות הדלתות כמו הן הריאבל
 להמשכיר סייסי שעי"ז הדעת על יעלה וכי להחליפם אפילואו

 יד תפיסת ייקרא שזה השוכר של בביתו ודלתותחלונות
המשכיר.

 תינח הא אבל ה- תפיסת מקרי זה אם אפילו יעודג(
 לא נכרי במשכיר אבל ישראל הוא המשכיראם

 עירובי בזה דא"צ הטעם דהרי ידו, תפיסת כלוםיועיל
 אצל אורחיט הם כאילו נחשבו הדיורין שכל מפניחצרות
 בריש דקיי"ל וכיון הבתים, בכל דר שהוא כמו והויבעה"ב
 לר"מ בין דירה שמה לא עכו"ם דדירת דס"ב הדרפרק
 נדי גזרו דרבנן אלא יאסור שלא הוא ובדין לראב"יובין
 ולר"מ מעשיו, ילמד. שלא עכו"ם עם ישראל ידורשלא
 להתייחד לישראל ואסור שפיכ"ד על חשיד דעכו"םאע"ג
 גזרו לכן עכו"ם עם קטראל ודייר מקרי זמנין מ"מעמו
 עד רשות ביטול ולא עכו"ם במקום מועיל עירובשאין

 לכשפים, דחייש מוום להשכיר ירצה לא והעכר'םשישכיר
 דהעכו"ם רכיון רמילתא בטעמא המפרשים שפירשווכפי"מ
 רוצה אינו והישראל במתנה שבחצר חלקו לו ליתןרוצה
 מתכוון הוא בודאי משו"פ בפחות אפילו בשכירוחרק

 עם ישראל ידור לא ועי"ז לו להז2כיר יתרצה ול'אלכשפים
 דעכו"ם דכיון דראב"י וטעמא ממעשיו, ילמד ולאעכו"ם
 חד רבנן בהו גזרו דדיירי שכיחי תרי שפיכ"ד עלחשיד
 עירובין מהל' בפ"ב הרמב"ם פסק וכן גורו לא שכיחלא

 בודאי דירה מקרי לא עכו"ם דדירת וכיון שפ"ב, סיובש"ע
 הוא שהעכו"ם לומר מהני לא יד תפיסת לו ~י~דע"י
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 ישראל בבעה"ב ורק אצלו אורחים המה והישראליםהבעה"ב
 דירתו בוקרי הדיורין אצל לו שיש כ"ד ע"י דירה דדירתוכיון
 דירה אצלו מקרי לא ממ'ש דירה דאפילז בענו"סזלא

 כד"דג יד תפיסתמכש"כ
 בתה"'ה דע"ב עירובין בתוס' מצאתי זז יכסבראד(

 שישראלימ 4יכא דאפילו שם שנתבוומוךים
 כולם בשביל מערב אחד ובעליות בחדרים נכרי אצלשרויין
 דקאמר אביי מסתפק הוי לא בזה בבית כולם בשדוייזדאם
 זה על זה אוסריז הוי לא '2להם הבית היה דאפילומהו
 אלא אסרו לא דירה שמה. לא דדירתו נכדי דגביוכיוז
 דירה שמה דדירתו ישראל גבי כש"כ כחד כולהוחקדבי
 מבואר בתוס', עיי"ש בעה"ב של דירתו לגבי דירתםדבטלה
 בעה"ב תו מקרי לא דירה לאו דד'רתו כיון נכרי דגביבזה

 שמצינו ואעפ"י הישראלים, השוכרים נגד עליו שמולהיות
 או שכרו שהישראלים היכא נכרי בדירת חז"לשהקילו
 היכא תייע ובפוסקים, בגמרא כמבואר דירתו ממנושאלו

 לערב צרינים שאינם הינא או ביניהם עירבודהישראלים
 מפני עירבו לא שהישראלים היכא אבל הקילו בזהמדינא
 בזה בעירונ מודים אינם כמה שיש הכא כמו לערבשא"א
 עכו"ם דירת מקרי הבית שכל להיפך ולומר להקלא"א

 מכש"כ דירה מקרי לא דדירתו כיון אורחים המהוהישראלים
 דירתו. ייקרא שעי"ז גרידא ידתפיסת

 שם היה לר"י אביי א"ל דס"ד בגמרא דאיתא יהאיה(
 שכירו אמיו אם א"ל לקיטו וחמשה שכירוחמשל

 חמשה ופירש"' להחמיר ולקיטו שכירו יאמרו להקלולקיטו
 רשות היה שאלו רעליות בחדרים דרים ולקיטיזשכירים
 וכו' במתניתז כדתנו בעירוב כולז לתה צריכים היושלהם
 וכו' בעירוב כולן לתת מהו הוא דנכרי דרשותאוהשתא

 להקל כבעלים ולקיט לשכיר ליה דשוינהו היכי כי אמרינןמי
 דילמא או להחמיר בעלים נמי הוי זה במבוי עירובוולהתיר
 בעירובין דכל לחומ.רא לא אבל כבעלים רבנן שוינהולקולא
 מבואר א"כ יעו"ש, היא דידהו לאו ודאי דירה והנילהקל

 הוא מקרי לישראל דירות המשכיר דהנכרי כזהלכאורה
 לני"ד זה דמי לא באמת אבל דירה, חעהבה ודירתובעה"ב
 ט"ז סעי' שפ"ב בסי' הגר"א כמוש"כ הטעם התםדהרי
 שלהם רשות מקרי ולא משכ לסלקם יכול דהעכו"םדכיון
 בפירוש התוס' נן נתבו ובאמת עיי"ש העכו"ם שלרק

 לסלקם יכול שהעכו"ם משום לערב א"צ דלהכידהטעם
 הדיורין לסלק יכול הבעה"ב אין בני"ד אבל שירצזק עתבכל
 תפיסת מקרי לא בזה הדירות על בתים הבעלי הםוהרי
 כאלו יד תפיסת מקרי דזה נימא אי אפילו המשכיר שליד

 דירה. מקרי לא דדירתו כיון אצלו דריםהמה
 להבק גבי רש"י דברי שהביא שפ"ב סי' בב"י יעייז1(

 אחד שכל שאעפ"י ליה ומשננע וז"ל ריסתקבר
 עירוב לעניז ולקיטו שכירו דין מהם אחד לכל יש בחדרושרוי
 שלמחר שאפשר טל12ם מקום ייחוד מקרי לא כה"גדכל
 מקרי דלא וכו' חדריהם להחליף נעה"ב דעת עליעלה
 נ"א רשות לך יהיה לא ואומר כשמפרש אלא מקוםיחוד
 בחילוק שביארנו כמו בפירוש מבואר עי"ש, וכו' זהבחדר

הדברים.
 השכירים דאיז נטעמא כתב סקי"ב שפ"ב סי' יבמג"אז(

 השאיל שלא משום אוסרים נכרים שלולקיטים
 לומר מאוד תמוה למיע"ד ובאמת שיאטרו, דשותלהם

 אכפת מה וכי יאסרו שלא כדי להשכיר ירצה לאשהעכו"ם
 המג"א שציין ומה ביטבת, טלטול באיסור להעכו"םליה

 לסלקינהו דיכול הטעם רק איתא בתוס' הנה והרא"שלתוס'

 הטעם אבל בתחילה ג"כ המג"א שהביא כמו עתבכל
 רק וברא"ש בתוס' כלל ליתא יאסרו שלא יקפידשהעכו"ם

 רבס אצל בתלמידים או ישראל בבית מלמד או סופרגבי
 אבל שיאסרו, הזכות להם משאיל דאינו דכיח כהבונזה
 רק ליכא בזה ולקיטים שכירים בחמשה דהיינו נכריגבי

 ש"ע בסי' בעצמו שמג"א עת בכל לסלקינהו דמציטעמא
 מסתברא נכרי גבי אבל ומלמד סופד גבי רק כן כהבסק"ח

 בוה. עוד נדבר ולקמן טעמא האידליתא
 אוסר דאינו במשנה דאיתא יד דתפיסת ענינא ובהאיח(

 יתד כגון אמר רבב"ח בגמרא התםאמרינן
 מקרי ואינו אוסר בשבת הניטל דבר אבל מחרישהשל

 עיי"ש לבראי ושדי ליה שקיל בעי דאי כיוז ירתפיסת
 בשבת שקיל לשמא חיישינן אמאי לכאורה וקשהבפירש"י,
 לא אמאי בשבת הכלי יקח אם אף הרי הניטליםדברים
 בפ"ק דאמרינן כמו הותרה והותרה הואיל שבתאמרינן
 החלון ונסתם תפתח דרך או החלון דרך עירב גבידעירובין

 צ"ע לנן הזתרה והותרה הואיל שבת א"ל מהו הפתהאו
 בזה.כעת

 הענין לבאר ובהקדם בזה לחדש לפיע"ד נראה לכןט(
 במחלוקת שנויה וה דבר דהנה בכלל עירובשל

 הרמב"ם דהנה להיפך, או לתצר מבית להוציא אסורמדוע
 עירובי שלמה שתיקז בטעם כתב הל"ד עירובק מהל'בפ"א
 להוציא שמותר כשם ויאמרו העם יטעו שלא כדיחצרות

 לחצרות מהם ולהכניס ושוקיה המדינה לרחובות החצרמן
 השדה מן ולהכניס  לשדה המדינה מן להוציא מותרכך

 לכל רשות והם הואיל והרחובות שהשוקים ויחשבולמדינה
 רשזת הן בלבד שהחצרות ויאמרו וכמדברות משדות הןהרי
 ולהכניס להוציא ושמותר מלאכה ההוצאה שאין וידמוהיחיד
 כתב ד"1 בשבת רש"י אולם יעו"ש, לרה"ר היחידמרשות
 לבעליה מיוחדת רשות שהבית מפני אסוריז עירבו לאשאם
 אעפ"י לרשות מרשות מוציא ונמצא לכולז רשותוהחצר
 להוציא שאסור בסופו בדי"ד להלו רש"י וכ"כ רה"יששתיהן
 הוא שהאיסור רש"י מדברי נראה חברו לרשותמרשותו
 לרשות מרשותו להוציא אטור בה חלק לאחר גם שישמשום
 י"ל כשר ישראל הוא המשכיר הבעה"ב אם אךאחר,
 להוציא יוכלו שלא שבת שומרי על אוסרין הדיוריןשאין

 מובא עירובין מה' בפ"ב הה"מ נמוש"נ לחצרמבתיהס
 המ,2כיר להם השאיל דלא די"ל א' סעי' שפ"ב סי'ברמ"א
 המשכיר אם רק מבואר ושם יעו"ש, עליו שיאסרו ביתואת

 השכיר רק שמה דר אינו אם אבל בהבית דרבעצמו
 שם בברכ"י כמבואר לספוקי איכא עדייז בזה אחרלישראל
 מצאתי אבל בעב.וה"ק, הרשב"א מלשון כן לדייקשרצה
 המשניר אי, אם דאפילו לדינא שנתב ע"ה כללבהיי"א

 הישראלים, על שיאסר למי ביתו השכיר דלא י"ל ג"כ שםדר
 ראייתו רעיקר החיי"א דברי בקל לרחות דיש כתבוהמ"ב
 ומלמר סומר גבי ע"ב דף בעירובין התוס' מדבריהוא

 דאין ומודים בד"ה שם התוס' שכתבו הרב אצלותלמידים
 המ"ב "קשה וע"ו עליז לאסור נדי רשזתז להםמשאיל
 עמהם, ג"כ דר הרב או הבעה"ב אם דק איירידהתוס'
 כתבו שם התוס' דהרי גכונים החיי"א דברי לפיע"דאכן
 ולא עליו לאסור כדי רשותו להם משאיל דאינו ועודוז"ל
 לומר להו הוי כך כל להאריך להם למה ולכאורה זה עלזה
 רק דאפילו בזה דייקו דהתוס' אע"כ עליו יאסרו שלארק

 החיי"א, דברי ונכונים רוצה אינו הבעה"ב ג"כ זע"זלאסור
 לדיורין בית שמשכיר מי כל דהרי כן י"ל הסברא מצדוגם
 בכל זמן בכל לטלטל שיוכלו ובטובתן בתקנתן הוארוצה
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 יידה לאינו או לנכרי משכיר הוא וכאשר וההצרהבית
 שלא הישראלים להדיוריז הזכות משאיר בודאיבעירוב

 האלה. הדעריז עליהםיאסרו
 שיאסרו כדי ביתו משכיר שאינו דאמרינן זה דין ךהנהי(

 בשם הנ"ל הרמ"א שכתב הדיורין ועלעליו
 איתא ושם ה', שער בעבוה"ק הרשב"א מדברי נובעהה.'מ
 ישראל וז"ל לנכרי ביתו השכיר או שהשאיל בישראלרק

 השאיל שלא אוסר אינו לנכרי ביתו השכיר אושהשאיל
 להשאיל ישראל של ררכו שאין ועוד עליו שיאסר ע"דלו

 שלא אמרינן מ"ט לכאורה וקשה ע"כ, לנכריולהשכיר
 עם לדור אסרו דחז"ל כיון הרי עליו לאסור כדיהשאיל
 יהרצה לא והעכו"ם הרשות ממנו לשכור הוצרך ולכןנכרי

 גזירת וזהו עכו"ם עם לדור ישראל 'בא לא ועי"1להשכיר
 שיאסר לו השאיל לא שהישראל לומר אפשר איך וא"כהז"ל
 כלום יועיל ושלא עליו שיאסר דוקא גורו דחז"ל כיוןעליו
 ועכצ"ל הישראל, במהשבת תלוי הדבר ואין הרשות שכירתרק

 ישראל של דרכו שאין שם שסיים כמו הרשב"א טעםדעיקר
 גזרז ולא שכיחא דלא מילתא והוי לנכרי ולהשכירלהשאיל
 לנכרי ביתו השכיר שלא אמרינן שפיד ולכן בוהחכמים

 עליו.שיאסר
 והטכיר שלא זו סברא על להעיי כתבתי כביר זמז וזהיא(

 התוספות שכתבו עפי"מ עליו שיאסר כןע"ד
 לחברו הפץ דבמוכר שכתבו שלא בתוד"ה דמ"זבכתובות
 דהכי דאדעתא אומדנא בזה אמרינן דלא אונם בוואירע
 בדעת תלו' דאינו כיון המקח עי"ז ויבטל הלוקה קנהלא,

 מקנה היה שלא המקנה דעת גם איכא דהא לבדוהקונה
 דק"י בב"ק בגמרא פריך ולהכי יפרש לא אם לדעתולו
 חליצה בלא שתיפוק שחיו מוכה לפני שנפלה יבמהגבי

 יעכב לא שהוא לנו שברור הקידושין תלוי דבדידהמשום
 שיהי' בזה חהטש אינו כי מותו לאחר שיארע דברבשום
 וגם ה' סי' שכירות בהל' המחנ"א שהעלה מה ולפיאחריו,

 אמרינן דלא במכר התום' שכתבו זו סברא אמרינןבשכירות
 השוכר שניהם בדעת שתלוי כיון בשכירות גמאומדנא
 מה דא"כ כן ע"ד לו השכיר שלא לומר שייך לאוהמישכיר
 שפיר י"ל בני"ד דמילתא לקושטא אך ע"ז, השוכריאמר
 שלא אומדנות לשאר דמי ולא כן ע"ד לו השכירדלא

 שייר שהמשכיר להשוכר ליה אכפת דמה כיון כןאמרינן
 להאי ודמי השכירות לגוף נוגע זה דאין כתן זה זכותלעצמו
 ליה איכפת לא שהבעל שחין מוכה לפני שנפלהדינמה
 פריך הדברים תלויין ובה להאשה רק לו נוגע ואינוכלום
 לא דהכי דאדעתא כיון הליצה בלא שתצא בגמראשפיד
 להשוכר נוגע ולא הדבר תלוי במשכיר כאן הכ"נ נפשהקדשה

כלל,
 משכירו או מבעה"ב הרשות לשכור עצה שאמרת וכ,היב(

 הכל השכיר דהוא כיון כלום, אינו זהולקיטו,
 דשכירות כיון להשכיר בעלות לו אין הוא הרילהדיורין
 ובהדיא מבעה"ב, ולא מהם לשכור וצריכים הוא ממכרליומא
 לפונדק איקלעו דר"ח ותלמידי ר"ל גבי בדם"ו בגמראמבואר
 מיניה למיגר מהו ליה אמרו המשכיר רק שוכר הזהולא
 מסלק דמצי והיכי תיבעיא לא ליה מסלק מצי דלא היכיכל
 שבדרום לרבותינו וכשנגיע נשכור ר"ל להם אמר מאיליה

 ששכרתם עשיתם יפה א"ל אפס לר' שיילו אתו להםנשאל
 מסלק מצי דלא דהיכי בהדיא מבואר עכ"פ בפירש"י,ייי'ש
 מהמשכיר הרשות לשכור יכולים אינם דודאי תיבעיא לאליה
 אין המדינה הוקי דלפי וניון הבעה"ב, אינו שהואניון

 יכול אינו ממילא מהדיורין אחד לשום לסלק יכולהבעה"ב

 הרשות  לשכור תו א"א יכול אינו שהוא וכיון הרשותלהשכיר
 סי' ה"ה בעד"ת מהרש"ם להגאון וראיתי ג"כ, ולקיטומשכירו
 לו המושכר שבבית בפארהויז טלטול בדין שנשאלל"ו

 מודים שאינן וישראלים נכרים הרבה שם ודריםלדירה
 בעירוב מודה שאינו 'שראל הוא האכסניא בעל וגםבעירוב
 מאת רשות שכירות ע"' להתיר וכתב מעכו"ם,ושכרו
 ולקיטו משכירו גרע דלא האורחים את המשמשהמשרה
 זמן כל אחר רק מקודם מהם שכר מקבל דאינוואע"ג
 פקפק ומתחילה עיי"ש, לביהם האורחים נסיעת טרםשימושו

 סי' בש"ע וכ"ה דצ"ט בב"ק האסי"ז מדברי זה היתרעל
 ואח"כ בהנם כעושה הוי מקודם שכר לו קצבו דבלארמ"ז
 כמו הוי לבסוף להשתלם כן דהמנהג כיון לצדד דישכתב

 בסופו משתלם שכיר דכל וכיח שכרו לו וכקצבו כןשהתנו
 תינה הא אבל יעו"ש. בני"ד הכ"נ שכירות מהניואפיה"כ
 לסלקינהו דמצי היכא להשכיר יכול בעצמו דבעה"בהיכא
 הבעה"ב הרי בני"ד אבל הרשות להשכיר הבעה"ב גםויכול
 ר"ח, ותלמידי דר"ל במעשה בגמרא במבואר להזמכיר יכולאינו
 המשמש דהשכיר כיון בנ"ד, ליכא המהרש"ם של עצתווגם
 שכירם אינו ממילא הדיורין מאת כלום מקבל אינו הביתאת
 רשות לשכוד יכולים ואיך הבע"ב שכיר רק אינו והואכלל
 האומר דק"י ב"מ מש"ם בעצמו מעיר הנ"ל והגאוןממנו,
 בבל עוברים אינם שניהם פועלים לי ושכור צאלחברו
 שכרו שלא לפי זה ופירש"י וכר שכרו שלא לפי זהתלין
 הדהרין בשביל שכרן דבעה"ב דהיכא מבואר גביה, שכירולא

 הדיורין. של שכיר מקרילא
 היכא מבואות בשתופי דאמרינן כמו לומר נראה לכןיג(

 בפ"1 המרדכי דלשיטת נכרים של חצרותראיכא
  של הרשות את לשכור מועיל אינו הר"מ בשםבעירובין
 שייכים העיר בתי שכל אעפ"י העיר של השר מןהמבוי
 הם הרי השר משל ולא משלהם אוכלים שהם כיוז מ"מלו

 ומדמי בפ"ע, ובית בית מ,כל ושכור וצריכים ממנוחלוקים
 אוכלים דאם דע"ב במשנה המבואר ושותפים לאחין זהדין
 ר"ל גבי שצ"א בסי' הב"י ומרן לערב צריכים עצמןמשל

 רשות דיש היכא וגם - לעיל שהבאתי - דר"חותלמידי
 יכולים לסלקם יכול אינו אפילו חפציו שם להניהלמשכיר
 להניה רשות ליה לית אפילו לסלקם וביכול ממנולשכור
 תרכ"ו סי' בתשובה הרשב"א דברי וכ"ה ממנו, שוכריןחפציו
 לסלקן מצי ובלא לאוגורי מצי לסלקן יכול אם בזהלחלק
 מלחמתן וכלי מלחמתו אנשי להושיב רשותא ליה איתאי
 וברמ"א בב"י מובא תכ"ז סי' הריב"ש כתב וכן לאוגורי,מצי
 וטעמא  מהשר הרשות שכירת להתיר א' סעי' שצ"אסי'

 שר~רשות לאדון שייך לעולם הרבים דרך כי דידועדמילתא
 הרשות, להקנות יכול הרי לסלקן דיכול וכיון משם, לסלקןבידו
 אל המבוי מן ולהוציא להכניס רק מספיק זה דטעם שםוכתב
 כי מתירים אלו שאין כיון למבוי הכותיים מבתי לא אבלהחצר
 מבתי אבל לו, הפתוחים בבתים ולא דמבר האדון רשות מפניאם

 שלו שהדרכים ממי רשות שקנו כיון הם מוהריםהיהודים
 אדר דרך להם ולתת דוזוא הדרך מן המבוי בני לסלקויכול
 מבתי לטלטל יכולים חפציו להניח להשר רשות דישוהיכא

 באריכות. בב"י כמבואר ג"כ לחצרהנכרים
 עירובי לגבי גם לומר בשעה"ד היתי צד יש דעפי"זיד(

 שיתוף על דסומכין דקיי"ל כיון כןחצרות
 מתוקנת העיר היתה ואם שפ"ו, בסי' כמבואר עירובבמקום

 החצרות בכל לטלטל מותר היה הומה מוקפת אובעירובין
 הרבה שיש אעפ"י מבואות השיתוף סמך על ג"כמהבתים
 משר הרשות ששכרו זה ע"י בעירוב מודים ואינםנכרים
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 זוכרים אם ההצרות לגבי ל'כ לומר יש עכשיו עכ"פהעיר,
 ובהמסדרט החצר בכל שלו מהמממה או מבעה"בהרשות
 מועיל בעירוב מורים ואינם נכרים דערים בבית שישאעפ"י
 שיעטץ עי" ולהמסדרח לחצר מבתיהם לטלטל שינלועכ"פ
 רק יון ואם בעירוב המודים הישראלים בץ חצרותעירובי
 להחצר, הנכרים לבתי רק כלום א"צ בבית אחרישראל

 בלאה"כ לן איכפת לא חה ולהכמס, להוציא אסורולהמסדרח
 ולק"ם להסוכה מבית המאכלים לטלטל י2יכולים העיקרכי

 לפיע"ד. נכונה עצה וזה שויו"ט וסעודת סוכהמצות
 דגם שכתב זי בסיי הגה"ק לזקני יהושע בספר דעייןטו(

 שכירות מהני בעירוב מודה שאינובישראל
 הגו"ר בשם ומביא השר, או המלך גזבר שלרשות
 צדוקי לגבי דגם בפשיטות שכתב הנ"ל במהרש"ם ג"כמובא
 דעיקר כיון להקל יש רבזה"ז וסיים רשות שכירותמהני
 שרויים אנו ועכשיו בחצר נכרי עם ישראל ירור שלאטעמא
 תקנה ועכ"פ ריבית לענין קנ"ט סי' ביו"ד וכמוש"כביניהם
 יעו"ש. דאפשר מה בכל להקל ויש בזה"ז רפויהזו

 שמח. ובחג בגח"ט אותר מברךוהנני
 ליעמטט אייזיק יגחקהק'

 יחסימן
 לפ"ק. תשכ"ו סיווב"ה

 המופלג הרה"ג לירירי והמשכה ברבי' וברכהשלו'
 וואלגילטרנטער אלטור ישראל מוה"ר כש"תוכר

 וראש החמישית בשדרה הצעיר דישראל רבשליט"א
 רי"א. בישיבתישיבה

 נאמנה ירע שקיה"ח אהר המנחה בתפילת שאלתובדבר
 הגדולים כל נהגו הגר ובארץ וגאליציאשבפולין

 אהריהם הנוהגים כל ובעד בערם להמליץ בזה הנני ולכוככה
 בס" בש"ע איפסיק וכן ראשונים רוב שיטת הוא כןשבאמת
 גפסל דדם כזכחימ דאמרינן מה הקשה שכת"ר ומהרל"ג,

 יסוד וזהו פ"ד בריש בברכות הר"י קושיית זהובשקיה"ח,
 שקיה"ח. אחר מנחה להתפלל שלא המחמיריםשיטת
 פ"ד ריש במשנה דהנה זה בענין לפע"ד שנראהומה

 המנחה תפילת זמן דלרבנן ור"י רבנו פליגידברכות
 איתמר דלא הגמרא ומסקנת המנחה פלג ער ולר"י הערכעד

 עביד. כמר ודעביד עביד כמר דעביד ולכן כמאןהלכתא
 הוא וכן הרע"ב גם פי, וכן השכה עד הערב עדופירש"י
 בעלי הפוסקים וכן במלא"ש מובא כת"י יהונתן הר'בפי'
-הש"ע  עד הזמן דלרבנז ס"ל - להלן יבואר כאשר 
 בירהשלמי סיריליאו מהר"ש פי' וכן ממש לילה ר"לחשכה

 הלילה.עד
 התלמוד דחכמי דכיון דמלתא בטעמא להבין ישולכאורה

 נאמר לא מדוע כמאן הלכה בזה הכריעולא
 דוכתי בכמה כן כדאמרינן שניהם ידי יוצא ריר"שבזה

 עכ"פ צריכים ר"י לשיטת גם לצאת כדי נמי וכאזבגמרא
 בפוסקים וגם המנהה פלג עד רק להתפלל ליזהרלכתחילה

 ועכצ"ל המנחזק פלג עד כר"י לכתחילה לההמיר מצינולא
 דתמיד ומוספיז תמידיז מהל' בפ"ב הרמב"ם שפסקעפי"מ
 היום סוף עד וקרב וכו' שעות משש נשחט הערבים ביןשל
 כאז הכריע מדוע בלח"מ והקי2ה כר"י, ולא כרכנןוזה

 שם ותירץ כמאן הכריע לא תפילה ובהל' כרבנןהרמב"ם

 כבש הערב ער הוא ההקרבה זמן לר"י רגם בתראבתירוצא
 רק כך כל איחרו לא כי לזה תמיד הוצרכו לא רקלרבנן
 נף עד רק היתה התמיד שהקרבת ואעפ"י המנחה פלגעד

 ומהצה בשבשה נשחט תמיד בפסחים כרתנן ומחצהשעות
 של התמיד אחר שהיתה הקטורת מ"מ ומחצה בתשעהוקרב
 הקטרוע כלה נמצא לעיסוקו ורביע שעה הי' הערביםבין
 ותפילת הלילה קודם ורביע שעה דריינו המנחהבפלג
 קטורת תפלתי תכון כרכתיב תקנוהו קטורת כנגרהמנחה
 התוס' דברי מבאר הוא ובזה ערב. מנחת כפי משאתלפניך

 התוס'. בכוונת כן והעמיס המנחה פיג בד"הדכ"1
 לא אומר יוסי ר' איתא דברכ~ת פ"ד בריש בירושלמידכן

 אלא הערבים בין של לתמיד המנחה תפילתהוקשה
 וגם כיון לפי"ז נמצא קטורת, תפלתי תכוז שנאמרלקטורת
 חז"ל רצו לא ולכן מדינא הערב עד הוא התמיד זמןלר"י

 יחיד הרי ובלא"ה המנחה פלג ער דוקא להתפלללהחמיר
 נאמר לא מדוע בפנ"י ע"ז עמר וכבר כרבים הלכהורבים
 תפילה מהל' בפ"ג בהגמי"י כתב וכן עיי"ש, כללא האיכאן
 מנחה להתפלל כרבנן ישראל כל נהגו דעכשיו הר"חבשם
 מנחה דתפילת בירושלמי יוסי ר' וכדאמר כרבנן הערבעד

 אהר מנחה להתפלל שלא המחמירים פינת אבןיהנה לקטורה. אלא הוקשה הערבים בין של לתמידלאו
 עד לפרש שא"א שכתב יונה הרבינו הואשקיה"ח

 עד למימר לן אית דע"כ ממש לילה שה.וא צה"כהערב
 שנפסל לדם מניז בזבחים דאמרינז כיון שקיה"ח עדהערב

 !מן אינו ואילך החמה משקיעת לומר רוצה וכו'בשקיה"ח
 כנגד המנחה ותפילת הערבים בין של התמיד דםזריקת
 שזריקת היטי וכי הרם זריקת הוא התמיד ועיקרהתמיד
 רק אינה המנחה תפילת נמי הכי שקיה"ח עד רק אינההדם

 בלבד. שקיה"חער
 יעמוד !כית' לא הר"י דגיי תחת עפד נשיקתואהר

 בזבחים דאמרינן דמה ממני, שגבו ודבריובכוונתו
 את הקריבו דביום מקרא וילפינן בשקיה"ח נפסל דדםרנ"ו
 דלהטי ופירש"י מקריב, אתה זובח שאתה ביום יאכל,זבחו

 אינו בלא"ה דבלילה אע"ג הקריבו דביום קראאיצטריך
 בעמוד נפסל ולמחר צוותו ביומ דכהיב הדם לזרוקיכול
 בראש הלנה לי' דמהניא דסד"א אימורים, כמוהשחר
 הקריבו רביום קרא קמ"ל לזריקה למחר לאכשוריהמזבה
 לדיד" וממילא אחד, ביום וזביחה זריקה שתהאשצריך
 חג דהיינו השקיעה סוף שקיה"ח הפי' להיות יכולשפיר
 דפי' בברכות לשיטתו רש"י ולכן צה"כ קודם וחצימינוטין

 בגמ' יוסי וכר' השקיעה סוף אחר ר"ל חשכה עד הערבעד
 הוא יום עדייו לתחתון והשוה העליון שהכסיף דעררם"ל
 אעפ"י אז שנפסל לרם הקריבו דביום קרא איצטריךושפיר
 של בראשו מועלת לינה ואין מזבה של בראשושהיתה

מ!בח.
 פירש"י דחו ד"כ ובמנחות דנ"ו בזבחים התוס'אולם

 מ.זבה של בראשו מועלת לינה אין למ"דדהניחא
  לזרוק יכול אינו  בלילה הרי קרא לי למה מועלת למ"דאבל

 דמיירי לפרש הוכרחו ולכן צוותו, ביום דכתיבבלא"ה
 מקרא מפסל ולא הוא יום דעריין  ראע"ג השקיעהבתחילת
 ובחו את הקריבו דביום קרא ראייתר וכיון צוותורביוב
 רבכל  ראע"ג הרם, לזריקת השקיעה תחילת מזהממעט
 ואנחגו רנחמיה קרא לרבר וזכר צה"כ ער יום  השיברוכתי
 השהר מעלות ברמחט מחזיקים וחצים במלאכהעושים
 עליו שקעה שלא חענית כל ראמרינן ממה וכן צה"בער

 שם ובתוס' צה"כ רזהו בידינו דקבלה תענית איגוההמה
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השקיעה.
 דלעולם השקיעה בתחילת נפסל דדם מהא קשיא לאועפי"ז

 סוף עד ד,וא המנחה תפילת דזמן למימראיכא
 הקריבו דביום יתירי קרא איכא התמיד בדם ורקהשקיעה
 השקיעה התחלת ממעט דקרא דענצ"ל השקיעה התחלתלמעט
 אי אבל התוס' שכתבו כמו קרא צריך לא השקיעהדלסוף
 השקיעה, סוף היינו החמה דשקיעת שפיר הו"א קראלאו
 אין המנהה פלג עד דזמנו דס"ל לר"י דאפילו חזינןוהרי
 כנגד רק דוקא התמיד כנגד הוא המנחה שתפילתהמובן

 קטורת תפלתי דתכון מקרא כדיליף התמיד שלאחרהקטורת
 יכול הערב עד דס"ל לרבנן כן כמו הנ"ל, בירושלמיכדאיתא
 הלילה עד דהיינו ההקרבות כל גמר כנגד שהוא ג"כלהיות
 איירי דאי שהקשו במנחות התום' כתבו וכן מדינא,דכשר

 עד הרי הקריבו דביום מקרא לי' ממעט היכי השקיעהבתחילת
 תלתא דחזאי כגון בנויר כדאמרינן הוא יום עדייןצה"כ
 דלסוף דכיוז ותירצו בביה"ש, והיינו לשקיה"ח סמוךיומא

 תנהו השקיעה לסוף ענין אין אס קרא איצטריך לאשקיעה
 הוכרחו ענין אינו באם דרק הרי השקיעה לתחילתענין
 השקיעה, בסוף הכוונה בלא"ה אבל השקיעה תחילתלפרש
 דמפרש למאן אבל שקיה"ח עד הערב עד להמפרשיםוכ"ז
 ביה"ש שהוא ואעס"י ממש צה"כ עד להיות יכול חשכהעד
 הר"ת כמש"נ הקילו דרבנן בתפילה מ"מ לילה ספק יוםספק
  חששו ולא הקילו דבתפילה ברכות ריש ברא"שמובא
 סק"ג במ"ז ק"ו בסי' בפרמ"ג שכתב וכמו דסתרילתרתי
 כתב סק"ו רל"ג ובסי' מנחה להתפיל מ.ותר בביה"שדגם
 ולקמן בא"א וכ"כ ממש צה"כ ולא צה"כ קודם מעטדרק

 דבריו.אביא
 לא דתנינן הא על איתא הל"ב פ"א שבתובירושלמי

 ד' תני למנחה סמוך הספר לפני אדםישב
 דקיסרין דבנן למנחה סמוך תנינן ואנן לחשכה סמוךחייא
 ומוכח כרבנן. חייא ר' דתני מה ומן כר"י מתניתיןאמרין
 עד רבנן דאמרו דמה כרבנן חייא דר' תירוצם לפימזה
 סמוך חייא ר' דתני כמו מנחה זמן חשכה עד ר"להערב

 דרבנן הערב דעד והרע"ב רש"י שפירשו וכמולחשכה,
 ז"ר בספר הקשה ירושלמי ומהך צה"כ, דהיינו חשכה עדצ"ל
 דמפרשי והרמב"ם הר"י על תפילה מהל' בפ"ג בקובץמובא

 לתרץ רצה ובקובץ שקיה"ח עד הערב עד דרבנןמתניתין
 אסמכוה ולא תקנום אבות דתפילת כמ"ד ס"לדהירושלמי

 אבל חשכה עד לרבנן דזמנה קאמר ושפיר קרבנות עלכלל
 ברם שקיה"ח, עד ומנה תקנומ תטץדין נגד דס"ללדידן
 יכול מ"מ תקנום תמידין נגד למ"ד דאפילו שביארנולפי"מ
 והמנחה הקטורת הקרבת זמן שהוא צה"כ עד מנחה ומןלהיות
 תפלתי תכון הכתוב כמאמר התמיד מקרבן חלקשהמה

 1ג1'.קטורת
 פ"ד בריש הירושלמי מדברי ראי' הביא י"ן סי'ובשאג"א

 ליום שנים דרבנן מ"ט התם דקאמרדברכות
 לשנק יום וחצי לאחר יום חצי תן כלומר לשנים היוםחלוק
 לשנים היום דמחלקין היינו בצה"כ נפסל דדם אא"בוהשתא
 שעות ששה שהן דיומא פלגא עד דשחרית תמיד דזמןבשוה
 שעות,  ששה ג"כ הלילה עד דיומא מפלגא הערבים ביןושל
 בזבחים התוס' כשיטת השקיעה בתחילת נפסל דדםאא"א
 ומ12 הערבים דבין תמיד הרי לשנים היום מחלקיםאיך
 הוא צה"כ עד דמשקיה"ח היום מן חומיט חסר שעות חמשרק

 ליום פרסאות עשרה אדם מהלד חשבון לפ' וחומששעה
 אדבע מהלך צה"כ עד דמשקיה"ח בפסחים הגמראלמסקנת

 דאמרי לרבנן שעות ששה הוי שחרית קל תמיד ואלומילין
 רק לחלק הו"ל היום חלוק דדרשי לרבנן ולפי"ז חצות,עד
 וחציו שחרית של לתמיר חציו לשנים חומש חסר שעותי"א
 חומשי וב' שעות ה' עד רק שחר של ומן ויהי' הערביםלבין
 עיי"ש צה"כ עד הוא וריקה דומן אע"ג חצות עד ולאשעה

 צה"כ. עד ג"כ המנחה תפילת דזמןוממילא
 להתפלל לו יש דמנחה תפילה מהל' בפ"ג דפסקוהרמב"ם

 דרבנן בפיהמ"ש לפירושו החמה שתשקעעד
 כתב הל"ד פ"ה שבת בהל' וכן שקיה"ח עד הערבעד

 זמן הוא בינונים כוכבים ג' שנראה עד החמהדמשתשקע
 ראו דאם כתב הל"ט בפ"ב החודש קידוש ובהל'ביה"ש
 כוכב יצא לא עדיין אם כ"ט יום בסוף הירח אתהבי"ד
 בר"ה בפיהמ"ש וכן הוא 'ום שעדיין מקודש אומריםבי"ד
 קודם כ"ט ביום הירח כשנראה הרמב"ם כתב מ"אפ"ג
 בי"ד מקודש שיאמרו כדי זמן היום מן עוד ונשארצה"כ

 כי שמש העריב שכבר אעפ"י השלשים יום אתמקדשין
 המהרלב"ח זו סתירה על עמר וכבר מצה"כ. אלא אינההלילה
 אחד בזמן אינו דכוכבים דשיעורא לתרץ ורצה קי"זסי'
 הכוכבים רוחק וכפי בגלגל השמש מצב כפי רק השנהבכל
 כי י"ל כוכבים ראה לא אם גם ההמה ומשתשקעממנו
 ולכן כוכבים ראה שלא גרם ראי' וקוצר ביה"ש הגיעכבר
 משא"כ החמה משתשקע ביה"ש וה זמן הוי שפיר שבתגבי
 מוזנ בקובץ ראה לבי"ד. מסור שהדבור ההודש קידושגבי
 שמסורה שבת כמו דהוי המנחה תסילת גבי נמי י"לוכן
 דתפילה כיון לומר רוחק אבל רטעות חששא ואיכאלכל

 זה. לכל ניחוש מדועדרבנן
 לילה דלעולם בטו"ט, הרמב"ם דברי לתרץ 1פיע"דלכן

 דנחמיה קרא לדבר וזכר צה"כ אחר רק נקראממש
 מעלות ברמחים מחזיקים וחצים במלאכה עושיםואנחנו
 צה"כ דעד דוכתי בכמה בגמרא וכדאמרינן צה"כ עדהשחר
 גמור ?ם מקרי צה"כ עד שקק;"ח שכח והזמן הואיפמא
 ז"א היום של הגבול אבל ביום, וזמנו יום שצריך דברלכל

 ה?ם עבר כבר החמה ששקעה דכיון שקיה"ח הואהתאריך
 ולכן מחר, של לתאריך הומן ומתחשב מחר יום ובאהחולף
 השבת נכנס מיד הששי יום של שקיה"ח אחר מיד שבתלגבי
 צה"כ אחר רק נקרא לא שבת ליל אבל השבת יוםונקרא
 בראשית כבמעשה מבערב להתחיל התורה הקפהרה דבשבתרק
 שקיה"ח אחר מיד נקרא וערב הששי יום בוקר ויהי ערבויהי
 ביה"ש, הוי החמה דמשתשקע הרמבים פסק שבת גביולכן
 אבל השבו4 בא ותיכף הששי ?ם עבר שכבר מפניהיינו
 ביום יהי' שהקידוש ההקפדה עיקר ששם החודש קידושגבי
 יכולים שפיר לכן בלילה החודש מקדשין שאין מפני בלילהולא

 כ"ט ביום הידח אז ראו אם שקיה"ח אחר החודשלקדש
 נשתנה שהתאריך רק הוא יום עדיין דבאמת כיון צה"כקודם

 דבעצם כיון מ"מ שלשים ליום דהיינו אחר ליוםונתחלף
 כ"ט יום הוא דאם לקדשו יכולים ושפיר הוא יוםעדייז
 הוא ואם מחר יום על מקודש ולומר לקדשו נוכל לאמדוע
 הוא יום שעריין כיון מ"מ התאריך לפי שלשים יוםבאמת
 י"ל המנחה תפילת גבי וכן היום, מקודש לומר יכוליםבעצם
 מ"מ צה"כ קוום שקיה"ח אחר יום שעדיין דאעפ"י כןג"כ
 המנחה תפילת זמן שקיה"ח עד דרק הרמב"ם כתבשפיר
 כנגד דתפילה כריב"ל תפילה מהל' בפ"א ססק שהואכיון

 תמידין שתי כנגד ביום תפילוה שתי שם כמש"כהקרבנות
 שקיה"ח דלאחר נאמר אם א"כ הערבים בין ושל שחרשל
 אבל עדייז יום שמ"מ אעפ"י אחר יום ובא היום עברכבר
 קרבן במקום היא עכשיו שמתפלל התפילה א"כ אחריום
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 כבר הערבים בין של תמיד דזמן כיון המחרת יום שלתמיד
 דתפילת דאמרינן לדידן אבל החולף. היום במשלמעבר

 הוי שפיר ולזה שלאחרי' והמנחה הקטורת כנגד היאהמנחה
 צה"כ. עד זמנה המנחה תפילת וגם כדינו צה"כ עדהזמן

 לעשות דהרוצה, כתב תפילה מהל' פ"ג בסוףדבו[גב~י"י
 הערב עד מנחה לדלופלל יכול הגאוניםכדברי

 וערבית קר"ש אבל הכוכבים יציאת שהוא שקיה"חדהיינו
 מגומגם שלשונו ואעפ"י צה"כ. אחר עד ויקרא יתפלללא
 דכוונתו צ"ל וע"כ צה"כ הוא ששקיה"ח מוכח מ"מקצת

 לצה"כ. סמוך שהזמן השקיעה סוףעל
 המנחה דזמז ג"כ מבואר ורמ"א במחבר רל"ג ס"ובש"ע

 דעביד הגמרא מסקנת ולפי לרבנז הלילה עדהוא
 ברכות בדיש והרא"ש הרי"ף שפירשו ולפי"מ עבה-כמר
 מה וכפי כרבנן לעשות שיכול לכתחילה על נאמרד[ה

 בפ"ג בהגמי"י כתב וכן - דמלהא בטעמא לעילשביארנו
 דס"ל ראשונים מפרשים דיש איברא - הר"ח בשםהנ"ל

 דעביד בדיעבד ורק המנחה פלג עד כרי'י הלכהרלכתחילה
 - ט"ז סי' ובריקאנטי י"ט מצוה בסמ"ג כמבואר עבידכמר
 וכלשון כרבנן לנהוג מותר לכתחילה דגם הכריע בש"עאבל
 להתפלל כרבנן י'שראל כל נהגו דעכשיו בהגמי"יהר"ה
 הקטורת כנגד דמנחה בידושלמי יוסי וכר' הערב, עדמנחה
 בירושלמי שם ומבואד וגו' קטורת תפלתי תכון שנאמרתקנו
 נמי וכן חמה, דמדומי עם להתפלל דמצוה אר"י ב"אדר-ח
 ממה ראי' מביא ובירושלמי דברכות בפ"ד בבבליאיתא
 ר"ל וגו' מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת עלשנאמר
 ר"ל יום של דמיצוי מפ,רש והחרדים יום, של מיצוילעת
 סיריליאו. המדר"ש פירש וכן דמו, ונמצה מלשון היוםסוף

 מ"מ ומחצה שעות משש מתחיל המנחה תפילת דזמןואע"ג
 בלברמ כמבואר טפי עדיף ולמעלה המנחה מפלג דמצלימאן
 שלא מהדרינן אדרבא אלא מקדימין זריזיז בזה אמרינןדלא

 הנ"ל הירושלמי דברי ג"כ והביא גדולה במנחהלהתפלל
 לייטי דבמערבא בגמרא דאמרינן ואע"ג יום, של מיצוילעת
 המנ"כ העלה כבר אבל חמה, דמיומי עם דמצליאמאן

 שקיה"ח עד הערב עד מפרשים מערבא דבני ביה"שבקונטרס
 חמה דמדומי עד וממתין כך כל דמאחר אמאן לייטילכן
 הערב עד דאמר כמאז דקיי"ל לדידז אבל הזמן סוףשהוא
 המנחה תפילת זמן הוי נמי השקיעה ולאחר חשכה עדר"ל
 דמדומי עם להתפלל דמצוה דס"ל מאז וממילא הלילהעד
 המזרח שפני זמן כל השקיעה התחלת אחר ג"כ זהוחמה

 תפילת על גם קאי דזה פירש בגמרא ורש"ימאדימיט
 קאי דזה דפירש בירושלמי הפנ"מ על לי ותימההמנחה,

 ג"כ פי' וכן מפירש"י היפך שזהו שחרית תפילת עלרק
 בירושלמי, סיריליאו ומהר"ש החרדים פירשו וכןבמאירי

 שמאחריז הטעם מבואר קכ"ט ד' תרומה פ'ובזוה"ק
 בס' ועיין דוקא היום סוף עד המנחהתפילת

 כתב א' סעי' בסוף והרמ"א בזה מש"כ ויצא פ' הספירלבנת
 ומעולם צה"כ עד מנחה מתפלל אם יצא ושעה"דדבדיעבד

 נזהרו שתמיד פוליז גדולי ולכל ורבותי לאבותי ראיתילא
 ובקיום ר' עבורת בררבי  ונבוגה הישרה הררך  להםלבחור
 יו"ר של בקוצו נטו ולג ורקרוקיהם מרמיהם לבלהמצות
  התפללו לא  המנחה  בתפילת מ"מ והפוסקים הש"עממסקנת
 דמותר רל"ג בסי' הש"ע כמסקנת שקיה"ח קודם פעםבשום

 וכמפרשים הערב עד כרבנן שקיה"ח אחר מנחהלהתפלל
 של"א בס" והמג"א לעיל, דבריהם הבאתי כאשר חשכהער
 מלין לצה"כ וחצי מינוטין י"ג קודם ביה"ש בנולדפסק

 עד בעש"ק מלאכה לעשות דמנהגנו שם וכתב בשבתאותו
 בשם ג"כ ורם:יא קמ"ט כלל בחכ"א וכ"פ הזמןאותו

 דמזמן ס"ל הראשונים דכל שכתב רפ"ב סי ח"אהרדב"ז
 כתב וכז ביה"ש, מתחיל צה"כ קודם וחצי מינוטיןי"ג

 מינוטין י"ג עד שקיה"ח אחר בנולד פ' סי' או"חבחת"ס
 בשו"ת ג"כ פסק וכן בשבת אותו מלין צה"כ קודםוחצי
 סי' הישעת הב"ח בתשובת הוא וכן צ"ה סיי יו"דבי"צ
 כוכבים ג' שנראה קודם שעה משליש פחות נולד דאםקנ"ד
 לאיסור בנוגע אם ממילא עיי"ש, בשבת א.ותו מליזבינונים
 מכש"כ הרבה שקיה"ח אחר ליום מחזיקין שבסקילהשבת

 שקה"ח. אחר הרבה זמנה דודאי ררבנןלתפילה
 אלו במדימת לדידן וז"ל שני' בהגה תרמ"אדמש"כ

 לו אין המנחה מפלג ערבית להתפללשנזהגין
 מהפלל אם יצא ושעה"ד ובדיעבר אח"כ מנחהלהתפלל
 בשם ב"י שנדשם ומה צה"כ. עד רהיינו הלילה עדמנחה
 על לזה מקודם וצ"ל בטעות נרשם והרשב"א מועדאהל
 בזמן התפלל שכבר אעפ"י מנחה להתפלל שיכול דינאהאי
 הב"י דברי באמת וזהו מותר בדיעבד מ"מ כר"י ערביתזה

 דפוס במשניות מצאתי וכן והרשב"א, מועד האהלבשם
 אשלפניו קאי דהציון שכתב יעקב תפארת בהגהותווילנא
 שיטת ג"כ וזהו - דסתרי תרתי הוי דלא הדין עיקרעל

 דאפילו ההשלמה בעל וכ"כ דברכות בפ"ק ברא"שהר"ת
 עושים ואנו צה"כ קודם המנחה אחר לקרות נהגוקר"ש
 הדחק כשעת דאצלנו כיון כרבנן ופעמים כר"יפעמים
 לא מנחה אחר הקהל וילכו מיד יתפללו לא שאםהוא

 ועיין הקד-ןים וגם בציבור התפילה ויתבטל אח"כיתאספו
 דברכות. בפ"ד הרא"ש על חמודות ובדברי בב"חמזה
 אחר במתפלל יצא ושעה"ד דבדיעבד הרמ"א שסייםומה

 ממש"כ שהוא הבע"א כמש"כ זה צה"כ עדשקיה"ח
 לא פורים הל' בסוף במהרי"ל והמעיין מהרי"ל, בשםבד"מ
  דהתלסידיט החזרה עם שהה השם שם וו"ל שעה"ד שםנזכר
 כל מפרק ראי' ומייהי מנחה, מתפלל ה" מ"מ לצה"כסמוך
 וממוציאי בטבריא שבת מכניסי עם חלקי יהא יוסי א"רכתבי
 וכולם בקו"ר דמנחה שבוו"ע התפלל וש"ץ וכף בצפורישבת

 שיענה כדי עדיין יתפלל לא שהוא לאחד וצוה עמוהתפללו
 התפלל שכבר העיר מבני לאחד יקרא או הש"ץ אחראמן
 שלא רק שעה"ד הי' שלא ידאה שם והמעיין יענה.והוא
 מנחה דזמן למהרי"ל דס"ל ומשמע מלימודו להפסיקרצה

 תיכף מפסיק הי' זאת לולא כי השקיעה, אחרלכתחילה
 ואפילו לתפילה מפסיקיז אנו כגון בגמרא כדאמרינןבשקיה"ח
 מפסיק אינו אחרים עם דלומד דהיכי יונה הרבינולשיטת
 דגם מבואר שם בשבת תוס' מפסקי מ"מ לקר"שאפילו
 כמבואר שהות ברליכא להפסיק צדיך תלמידים עםבלומד
 מליבעדו הפסיק לא המהרי"ל הכי ואפילו ק"ו, בסי'בא"ר
 ממש הרבה מאוחר יתפלל להמתין לו שצוה האחדוגם

 דה,רמ"א לומר צרק. ולכן משעה"ד, כלום הזכיר ולאבצה"כ
 הי' ואחד לצה"כ סמוך ממש שהי' מכיון מהרי"ל בדבריהבין
 שהות עוד ביש אבל שעה"ד מקדי זהו להמתיז צריךעוד
 אפילו וכיתר לשעה"ד א"צ צה"כ קודם ולסיים להחלביום

 להתפלל נהג דכבר אלמעלה דקאי לומר יש וגםלכתחילה,
 בשעה"ד, מנחה עכשיו להתפלל מותר מ"מ ערבית הזהבזמן
 הגר"א וגם כן י"ל בדוחק מ"מ כן נראה לא שמלשונואעפ"י
 אין אבל ערבית התחלת עד הוא המנחה דסיום כתבבסופו
 דאת להיפך כתב רס"ב סי' דביו"ד כיון מדבריוהכרע

 שקיה"ח, אחר בונחהלהתפלל
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 ה' בסי' האחרונים מרוטנבורג מהר"ם בשו"תדמצאתי

 ער הרמ"א דברי על הפרמ"ג דמש"כשכתב
 דאז צה"כ קורם מיל רבעי ג' אלא רוקא לאו רזהוצה"כ
 להתפלל מותר בביה"ש דגם אלא כן אינו - ביה"שהוא
 הבאתי וכבר עיי"ש התפלל ספק כמו דדינו בשעה"דמנחה
 להתפלל דמותר כתב ק"ו בסוס"י בעצמו דהפרמ"גלעיל

 בביה"ש.מנחה
 בסי' כתב לבוב בדפוס הגליון על בש"ע הנדפסיבא"א

 חשש אין בלילה המנחה תפילת סוף אורותרל"ג
 ער מנחה בצה"כ מעריב כרס"ל בזמנו מעריבלהמתפלל

 בודאי יהי' אם ספק באם הש"ץ חזרת על לפקפק וכתבצה"כ
 עשויה דהחזקה והגם ררבנן ספק דהוי לומר מקום הי'חשכה

 יה" ערבית לתפילת ראוי שהזמן באם מ"מלהשתנות
 ואח"כ למנחה, לתשלומימ יהי' ואח"כ מעריב במקוםהתפילה
 אבל בלילה וסיומה הלילה קודם הוי דחצי' היכאמפקפק
 באריכות עיי"ש ולכאן לכאן עולה רהומן להיות יכולביה"ש
 בכדי פעמים הרבה שמאחרים דמה כהב ואח"כ זה,בענין

 זה אין מ"מ לצה"כ סמוך עד ומאחרים בציבורלהתפלל
 תנינא ובמהדורא בצבור, להתפלל רצויה רכוונתו כיוןפשיעה
 לאחר הש"ץ בחזרת המאחרים על להמליץ הרבההאריך
 לשום מוציא אינו עכשיו דהש"ץ כין לחוש ראיןצה"כ
 בעלמא ממנהגא ורק בפ"ע מתפללים דכולם כיון יד"חאדם

 הזמן. מצד דסתרי לתרתי לחוש איןולכן
 להשתנות עשויה דהחוקה הא"א במש"כ התבוננתישוב

 שעבר יום חזקת לו יש דביה"ש לומר דאיןוכוונתו
 גם כן כתב באמת הלילה. בהגהו מיד להשחנות דעשויאכיון

 מקרי דלא קטנות חזקת גבי י"א סי' בראשונותהמהרי"ט
 בחלק שו"מ בשו"ת ועיין להשתעת שעשוי" מפניחזקה
 בפירוש כתב רסוכה בפ"ב הר"ן אולם קע"ט, סי'יור"ד

 ג"כ ההו וכן הוא דיממא שעבר יום חזקת לו ישדביה"ש
 בכריתות הרא"ש בתוס' כמבואר בכריתות הרא"ששיטת
 שדוניא לאדם למהד"ד רסומכוס משל התם דאיכאד"ר

 משחשכה ספק לו ונתכפר מבעו"י ספק בביה"שכפרתו
 חזקתו] על היום דמוקמינן מפני הרא"ש בתוס' וכתבוכר

 ע"ב די"ז בכריתות התוס' מדברי להעיר כתבתיובמק"א
 דהוי ביה"ש בשבת מלאכה בעשה שכתבו מדסיפאבד"ה
 בביה"ש דאי שעבר יום חזקת דליכא דמשמע איסוראאיקבע
 חטאת ומביא איסורא איתחזיק לי' הוי שעבר יום חזקתאיכא
 ברכו'א ועיין ט"ז סי' בכו"פ ועיין ואכמ"ל תלף אשםולא

 ג'. שמעתתא שמעתתא, ובשב י"ד סעי' קנ"ה סי'אה"ע
 נסכי כנגד הוא המנחה דתפילת כתב בברכות הפנ"יגם

 ול"ד להתפלל מותר שקיה"ח אחר גם ולכןחתמיד
 ובמו"ק קרא. דאייתר כיון בשקיה"ח שנפסל התמידלדם

 המנחה תפילת זמן ולאחר להמתין דעדיף איתא רי"עלהגאון
 גדול מבעו"י ערבית יתפלל דלא היכי כי ראפשר מהכל

 למנין עשרה שאין והיכא לכתחילה, כן לן למיעבדדטבא
 לחשכה סמוך הוא אפילו בציבור להתפלל לעשרהומצפה
 בקתידות יתפלל ולא עשרה על להמתין דצריךפשיטא

 תידחה ולמה הערב עד מצותה דהא שהות קצת שישכל
 במערבא לייטי ולא בחנם מאוד עליה שהקפידו הציבורתפילת
 מאחרין דהף גרולים להרבה ואשכחן דאפשר למאןאלא

 המנחה.תפילת
 קודם להתפלל דוקא החמירו ליסא גדולי כידידעתי

 בפולין אבל והעה"ש המ"ב החמיר ולכןהשקיעה
 מעולם נהגו ולא זו מתומרא ידענו לא הגר ובארץוגליציא
 המנחה תפילת לאחר רקדקו החסירים גדולי ואדרבאלדקדק

 אין אשר גבוהים טעמים יהם הי' ובודאי הזמן סוףעד
 כולם ועמך לומר יכולים ואלו אלו ועל בנסתרות עסקלנו

 שקיה"ח אחר מנחה שמתפלל שמי בנפשו ידמה ואלצדיקים,
 על וקלון בבוז מביטים דפה הישיבה ובני ובור ע"ההוא
 נזהגים הישיבות ובכל שקיה"ח אחר עד בתפילה שמאחרמי

 אין והש"ע הרמב"ם שלשיטת אעפ"י גרולה נונחהלהתפלל
 ה"טיבות ראשי גדולי ראו מסתמא אבל כן לעשותלכתחילה

 עליהם, לפקפק ואין להם שיש טעמים מחמת לנהוג ראוידכן
 זמן בענין הארכתי ובמק"א זה בענין להאריך ישוהרבה

 ואכמ"ל. השיטות בבירור ערביתתפילת

סיכום.

 ותה"ד והרמב."ן יהונתז רבינו והרב והרע"ב רש"ילדעת
 השחר מעלות היום רמחשבין שכתב מכיון א'בסי'

 עד או חשכה עד הערב ער דלרבנן צ"ל ממילא צה"כעד
 הוא וכן צה"כ קורם והצי דקות י"ג ששיעורו השקיעהסוף
 המהבר בש"ע פסק ונו כהתה"ר והב"ח המבי"טדעת

- סק"א פ"ט בסי' הט"ז וזקניוהרמ"א  שפירש מה כפי 
 מנחה זמן סוף בין מפסיק זמן שאין שכתב -הפרמ"ג
 ובסי' סק"ג רל"ג בסי' המג"א וכ"פ ערבית זמןלתחילת
 והחרדים דכ"ו. בברכות והפנ"י ט"ו סי' ודמסאג"א סק"טקל"א

 דעכשיו הר"ח דמש"כ כתב הירושלמי על ירחטליטובעמודי
 הלילה עד ר"ל הערב עד להתפלל כרבנן ישראל כלנהגו
 בזמן אפילו להקל אחרונים פוסקים כמה עוד כתבווכן

 ברכות מהירושלמי לעיל והוכחנו ועוד, ורי"ע והא"אביה"ש,
 כתב המדדכי על הגבורים ובשלטי חשכה עד הערבדעד
 פירש וכן חשכה הערב עד דמפרשי קשישאי מרבנידאיכא

 שבירושלמי. במשנה סיריליאוהמהר"ש
 הטוב ב.כל מברכו דוש"ת ידירוא"ד

 החופ"ק ליעבעס ~ריזיקיאחק

 יטסימן
 הירושלמי בדברי והסברישוב

 ח~ראל ארץ אופק לפי רמה ימרומי עם הפילהבעניו

 אר"י ב"א דר"ח המימרא אהר פ"ד ברכותבירושלמי
 ראיה ומביא חמה רמרומי עם להתפללרמצוה

 - וגף מצוא לעת אליך חסיר כל יתפלל זאת דעלמקרא
 הוה אדא דרב ראימיה אחוי להלז איתא יום, של מיצויר"ל
 בריש שמשא תיהכה כד א"ל רבא בצומא דרב גולתיהמצייר
 דיקלא בריש ושמשא דמנחתא רנצלי גולתי לי תיהבדיקלא
 קושיא לשון דהוא פירש והפנ"מ וכו' הכא הוא איממאתמן
 3ארץ גדול יום עדיין בבבל דיקלא בריש כשהשמשר"ל

 הזמן והרי היה בבבל והוא הכי רב עביד והיכיישראל
 בניחותא פי' והחרדים חמה, דמרומי עם עוד אינוהזה

 בא"י בבבל אילנות בראש שהחמה דבזמן אומרדבירושלמי
 להתפלל דמצוה דהא מכאן למדנו פירושו ולפי הוא יוםעדיין
 יתפלל, מיד השמש כשמתעלם מקום בכל חמה דמדומיעם

 לומר אפשר איך מאוד קשה הפנ"מ של פירושו לפיא%ם
 ופלא מקום נשום כן מצינו %א א"י של הזמן עםלהתהשב

 מתפללים שאנחנו בשעה א"כ הכי נימא ואי זה דברגדול
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 המזרח האיר כבר בא"י הרי כאן תמוו בתקופת ערביתתפילת
 עפ"י הזמן כאן נקבע אם שחרית של קרי"ש ידי גזהויוצא
 הדבר, וישתקע ויו"ג שבת קבלת עם יהיה ומה א"י,אופק
 לפי אלא רק לאדם לז אין ולהלכה נהה גדול קלקול לנוואין

 ושעתו.מקומו
 אפשר וכי הירושלמי קמ"ל דמה תמוה החרדים פי'דגב[

 בסי' תניינא בא"א בשבא מ"ח ובספר אחרתלחשוב
 דזמן חז"ל שאמרו רמה שאמר אחד גדול בשם הביארל"ה
 לנו רמזו תרומה לאכול נכנסין שהכהנים משעהקרי"ש
 עיי"ש, שבא"י צה"כ זמו כפי משערין המקומות שבכלבזה

 לא הפוסקים וכל כן משמע לא הגמרא לשוזומפשטות
 מקום בכל רק זה דבר להו סבירא לא כלומר להושמיע

 לכל וכן לשויו"ט בין ההוא שבמקום ה,מו כפימשערין
 הנ"ל דהגדול י"ל ילכאורה ושעתו, מקומו אלא לנו איזדבר

 הפנ"מ. של פירושו לפי הנ"ל הירושלמי דברי עלהסתמך
 העיקר ולילה יומם זמ,ן דלענין י"ל דמילתאולקושטא

 ולילה יום שבין הגבול לענין בו שנמצאהמקום
 הריז משורת שאינו ברבר אבל קרי"ש, וזמן לשויו"טדהיינו
 דמדומי עם להתפלל כמו ותיקין מנהג או חסידות מדתרק
 לכן באמת הוא יום דעדייז כתן למימר איכא בזהחמה
 שאיגה דבבבל כיון א"י של חמה דמדומי על להמתיןיכול

 בבבל עדיין בא"י אילנות בראש שהחמה ובזמן מא"ירחוקה
 בבל בין המרחק כי מנחה להתפלל ויכול צה"כ וקודםיום
 עדייז בא"י שקיה"ח ובזמן הרבה אינו השקיעה בזמןלא"י
 אז להתפלל שפיר יכול ולכן כוכבים עוד נראו לאבבבל
 אבל לא"י, בבל שבין בהשטח רק יתכן זה אבלמנחה,

 ששם כיח א"י עם להתחשב א"א מא"י הרחוקיםבמקשות
 נכונים, הירושלמי דברי ולכן בא"י, השקיעה בזמו לילהכבר
 ומקשה בבבל חמה דמדומי עם התפלל שפיר בבבלדרב

 להמתיז היה ויכול הוא יום עדיין בא"י דהריהירושלמי
 כוכבים, נראו לא עדיין בבבל וגם שבא"י חמה דמדומיעל
 א"י זמן עם להתחשב שכתב בזה תמוהים המ"ח דבריאבל
 דהוא והיכא ויו"ט דשבת הזמנים סדר כל יבוטלודעי"ז

 בגמרא דאמרינן כמו א"י זמן עם להתחשב שייךלחומרא
 וממוציאי בטבריא שבת ממכניסי חלקי יהא דקי"חבשבת
 ולמהר במוצ"ש להמתיז חסידות מדת הוא דזה בצפורישבה
 המ"ח ולפי מקומו, כפי רק לראות א"צ ומדינא לקבלובע"ש
 זמן יהיה בחורף שחרית מתפללים באמריקה שאנחנוב,מן
 מעלות שש בערך מכאן הרחוקה בא"י ערבית שלקרי"ש

 צה"כ. הוא כבר בא"יואז
 שקה"ח אחר מנחה תפילת בעניז בתשובה כתבתידבמק"א

 דבפלוגתא דמילתא בטעמא לבאר באריכות זהבעגין
 דעביד אמרו רק הגמרא חכמי חז"ל הכריעו לא תפה"מבזמן
 כתבו ברכות בריש דהתום' - עביד כמר ודעביד עבידכמר
 שאגו דקר"'ש דס"ל להר"ת מבעו"י קרי"ש קורין אגודלכן
 דזמן כר"י קיי"ל דאנן משום עיקר הוא בביהכנ"סקורין
 השאג"א והקשה ערבית, זמן מתחיל שיר פלה"מ עדמגחה
 דדבנן דתפילה המגחה לתפילת קר"'ש עגין דמה ט"ובסי'
 לא אבל לקולא דרבנן ספק משום כן לומר יכוליםשפיר
 הריטב"א לפימ"ש ברם לחומרא, הספק דאורייתא קרי"שב[מו

 או חגאי בגמרא דפליגי דהיכא די"ד ליבמותבחידושיו
 וחד מטמא חד שרי יחד אסר חר בטו"ט או באו"האמוראי
 אפילו שירצה מי כדברי לעשות כ"א יכול בזהמטהר
 כמיתו הלכה שאיז אעפ"י כן שאומר מי שיש כיוןלקולא
 אחר מהות הדבר על להמשיך הכה היה דגמרא להכמיש'מ

 עליו להמשיך בכחו מ"מ אסור להיות צריך שהדברואעפ"י

 והמתיר האוסר בו שדנו הדבר אותו על רק אבל היתר,מהות
 נמשך אז נחלקו ועליו ההוא הדבר לפגיהם שהיהדכיון
 שאלה כשבא אח"כ אבל זה על היתר של מהוה המתירמכח
 בזה בפועל היתר עליו לדנושיך לפנינן המתיר ואיןכזו

 גאון בשם שמעתי ועפי"ז עיי"ש, לחומרא הואבדאורייתא
 זמנה אם המנחה בזמן ור"י דחכמים בפלוגתא לומראחד
 כמו תמיד דהוי למימר איכא בזה פלה"מ עד או הלילהעד

 המשל"מ שכתב לפי"מ ור"י החכמים לפני היו הללושהזמנים
 כיון שלב"ל דבר הוי לא זמן מחוסר דכל אישות מהל'בפ"ד
 היו העו'לם סוף עד שהזמנים כמו והוי יבא, ממילאדדימן
 שבכחו כיון המיקל לפי הולך אני לומר כ"א ויכוללפניהם
 שהדבר כמו הוי והומן כרצונו הזמן על מהותלהמשיך
 כמר דעביד בגמרא אמרינן שפיר ולכן לפנינו עליושנחלקו
 דהזמז כיוז דאורייתא בקרי"ש אפילו עביד כמר ודעבידעביד
 המשנה חכמי של מחלוקותם בזמן שהיה כמו הוי עכשיושל
 התוס/ דברי וא"ש שיטתו כפי הזמן על מהות המ'שיךוכ"א

 תרל"ו בשנת בוורשא נדפס חכמים דברי בספרומצאתי
 יש אם בענין התורה מחכמ' תשובות אוסףוהוא

 החכם מהרב תשובה שם והביא קבוע, מערידאן התורהעפ"י
 תלוי השבת שקביעות לומר שא"א ז"ל ווילער בנימיזר'

 חצות אחר בשבת מלאכה אמריקה יושבי יעשו דא"כבא"י
 רב בשם שמעתי כאשר בא"1 מוצ"ש הוא כבר כיהיום
 צה"כ אחר תמיד מנחה התפלל כי בזה שטעה אחרוחסיד
 הכוזרי דבר ואולי הוא יומ עדיין בא"י כי באמרווהתנצל
 הכתוב כי כן לומר וחלילה וכר בשתים טעה ואמגםהטעהו
 מקשו כפי כ"א מושבותיכם בכל לד' הוא שבתאומר

 ישתקע לכן שבת חילול לידי להביא יכול הנ"ל~הטעות
 נונחה שהתפללו עולמ לגדולי וראיתי עיי"ש, יזכר ולאהדבר
 החכם שש"כ ונימוקם, טעמם ירעתי ולא הרבה מאוהרבזמן
 להיות יכול א"י זמן עם התחשב החסיד שהרב הנ"להרב"ו
 החסיד שהרב כיון הירושלמי בשיטת לעיל שביארנוכמו
 לערך הוא לא"י אירופה בין והחילוק אירופה מארצותהיה
 צה"כ קידם עוד היה מנחה שהתפלל ובזמן לא"י מבבלכמו
 שהרב לחשוב וחלילה בא"י חמה דמדומי של הזמן הואואז

 בלילה. מנחה התפללההסיד

 כסימן

 מאיר מ' בתורה מופלג כהלכה להבחור וברכהשלום
פיני.

 או ושאקלאד קעגדי מתיקה מיני במוצק שאלתךבדבר
 ומצץ אכל אם אחרונה ברכה לענין הדיז מהגאם

 בינתיים. פרם אכילת מכשיעור יתר ששהה כיוןכזית

תשונה

 מה דידוע קפה או תה לשותה זה דין לדמותנראה
 לברך אם ברטת מהל' בפ"ג המשל"משנסתפק

 בבאה"ט ג"כ כמבואר יוה"כ בפרק בכפ"ת וכ"ה בנ"ראחריו
 שתייתו דדרך כיון אחריו לברך גדולים כמה ודעת ר"דסי'
 בקנ"ח ועיין כא"פ, או רביעית משיעור יותר אפילו מצטרףבכך
 שכתב המשל(מ ראיית לדחות בזה ג"כ שהאריך ש"'גמצוה
 שהיא אשה( אה"ט מהל' סופ"ח הרמב"ם ממש"כדמוכח
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 חאמר שאפילו טהור בנה בנה את מניקה והיא לטומאהראשון
 מכדי יתר סוף ועד מתחילה שיש אפשר רביעיח שיעורשינק
 מצטרף, לא ומ"מ בכך לינק דרכו ילד גבי והרי פרס,אכילת
 ולכן בינוני באדם דמשעריז כיון דבריז שדחה במנ"חעיי"ש
 אחריו, לברך דצרק. רם"ל גאונים כהנך דמסתבראסיים
 אכילתו דדרך כיון אהריו לברך צריך בנ"ד דגם הלועפי"ז
 דרך דהתם וקפה תה שתיית מבדיז יותר עדיף יהכאבכך
 לומר סברא איכא א"כ לבליעה בליעה בין להפטיקבנ"א

 בין הפסק שום איז בנ"ד אבל אכ"פ, לשיעור מצטרפותדהשהיות
 רגע בכל ונהנה בפיו מונח השאקאלד כי לבליעהבליעה
 בנ"ר. אחריו לברך וצריךבכך אכילתי דדרך למימר איכא בודאי לכן בינחיים פוסקואינו

ידידו
 חחופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 כאסימן

 לפ"ק חשכ"ח מרחשון ב' ליום אור מנוחה מוצאיב"ה

 חביבי חתני נפשי מחמד יקירי לאהובי וכט"סהחוה"ש
 האלכר,בטאם. לבית נ"י חי'ם מר החו"בהרב

 תבשילין עירוב לעשות מותר אם בעניז שאלחךבדבר
 וגם אחר במאכל ז"א אחח בבח חצרותועירובי

 לחלק ואמרת לא או אחת בברכה לכללן אם הברכהאודוח
 דבריך. סדר על אבוא ולקמן אחח כום על קדושות שתיבין

 התשונ

 החצר בני רשאין איתא הל"ב דביצה פ"בבתדספתא
 לקובח עליו ולבשל ולאפות תבשיללעשוח

 מטים במנב"כ ומפרש למבוי. שיחוף לו לעשותורשאין
 לשחופי ג"כ עולה ע"ת של בחבשיל שותפיז דועדכיון

 ביצה בתום' הר"י לשיטח ראי' זו ומתוספחא -מבואות
 בתבשיל סגי דלב"ה דס"ל רבא אמר בתוד"ה ע"בדי"ז
 בפ"ו והרמב"ם הרי"ף דעת ג"כ וזהו לאפות אפילולבד
 תקכ"ן סי' ובב"י בהגמי"י עיי"ש יו"טמהל'

-  עכ"פ 
 ולכאורה אחד. במאכל ביחד שניהם לערב דיכוליןמבואר
 יש וכן חבילות חבילוח מצות עושין איז הרי להעיריש

 יד"ח יוצאין דהכהנים במשנה דל"ה פסחים בש"סלהעיר
 אפילו ריוצאין משמע המשנה ומלשוז ובחרומה בחלהמצה

 דס"ל מע"ש של במצה יוצאין שם לרבנן וכןלכהחילה
 מקיים אכילה בשעת הרי והכ"נ הוא בעלים ממוןמע"ש
 חבילות ג"כ והוי חו"ק ואכילה מצה דאכילת מ"עשגי

 זה דכלל קמ"ן בסוס"י המג"א שחידש כמו ועכצ"לחבילוח,
 לומר שייך אז חיוביות במצות רק הוא ח"ח מצות עושיןדאין
 כשיטת עליו כמימא נראה יהא שלא ה"ה מצות עושיזדאין
 אדרבא רק זה טעם שייך לא רשות שהן במצות אבלרש"י
 במג"א עיי"ש אחרת מצוה לקיים ג"כ שרוצה זירוןהוי

 וץ~ת מצות ג"כ הוא עירוב במצוח בג"ד ולפי"ןובמה"ש,
 לטלטל רוצה אינו ואם לע"ת א"צ לבשל רוצה איגודאם
 אכילח מצות קיום וגם נינהו רשות ותרווייהו לע"חא"צ
 דמצוע מ"ע לגבי רשות ג"כ הוי תרומה אכילת ע"ימצה
 ששחיהן מצוח בב' שכתב אעפ"י המג"א של חידהיוולפי

 חעביוע שאינה מצוה והב' חיוביח מצהה בא' לא אבלרשוח,

 חיובית מצוה באחח אפילו רק דוקא דלאו לפע"ד גראהמ"מ
 עליו דהף למימר דליכא טעמא האי איכא ג"כ רשותוהשני'
 לפי בד"ה ד"ח במו"ק התוס' לטעם ואפי' כמובן,כמשא
 במצוה שייד לא ג"כ אחת למצוה פנוי לבו שיהא כדידטעמא

 רשות.של
 לא זה ולע"ח, לע"ת אחח במצה בהציור שכתבתומה

 צריך הרי במצה ע"ת לערב  אפשר דאיך כלליתכן
 בעת יוצא אינו דלכ"ע בגמרא כמבואר דוקא תבשיללהיות
 בתבשיל סגי ובדיעבו לכתחילה, וחבשיל פת צריך רקלחודא
 וכמבואר כלל מהני לא לחודא בפת אגל דב"ה אליבאלחווא
 דרשאין איתא הנ"ל ביצה ובחוספתא סע"ב תקכ"ן סי'בש"ע
 שתופי ג"כ בזה ולעשוח חבשילין לעירוב  תבשיללעשות
 ג"כ שלקח לומר צריך וע"כ לחודא, במת לא אבלמבואות
 והפה לע"ת הוא דהתבטהל כיוז ח"ח זה אין וא"כתבשיל
 לכללז אם הברכות על היא השאלה ג"כ בזה אבללע"ח,
 ננצות ועל תבשילין עיר'וב מצוח על ברכוח שתי לברך אויחד
 מובא ל"ח סי' בוטון די מהר"ם בתשובת ומבוארע"ח,
 בברכה לכוללן דיכול תקכ"ן סי' ובשע"ת שם"ו סי'ביא"פ
 ומברך ביחד שניהם דכולל שצ"ה ס" בא"ר ג"כ וכ"האחת
 לוקח דאם משמע ומדבריהם רבים בלשון עירובין מצותעל

 בחוספתא בהדיא מפורש דכן כיון סגי ג"כ לשנההםחבשיל
 הוא אמ בו לעיין חח"י אינו בוטון די מהר"םותשובח

 לא. או הנ"ל התוספתא עלמסתמך
 לכלול ג"כ יכול חחומין לעירובי דגם לומר ישדלפי"ז

 בין לחלק דליכא חבקדלין העירוב עםביחד
 לוקח אמ חינח הא אבל תחומין, לעירובי חצרותעירובי
 אחת בברכה שכללו רק העירוביז מן לכ"א מיותדמאכל
 אם אבל תחומ,ין, לעירובי ע"ח בין ולחלק למימר ליכאשפיר
 תבשילין לעירוב רק א"א זה לשניהם אחד תבשיל רקלוקח
 אחד בתבשיל א"א תחומין לעיר~ב' אבל חצרות עירוביעם
 ראשון ביום לאכול ראוי שיהי' צריך חחומיז דהעירוביכיון
 צריך תבשיליז והעירוב חט"ן סי' בש"ע כמבוא.ר טוב יוםשל

 החוספחא בלשון ג"כ מדףיק וזה השבת, יום עד קייםשיהי'
 ושיחופי תבשיליז עירוב רק לעשות דרשאין רקשכתבה
 לעירובי ג"כ לאשמעינן אתי לא ולמה אחד בחבשילמבואות
 שביארנו, כמו אחד בחבשיל שא"א דבר דזה כיוןתחומין
 התוס' איירי לא מזה אבל מוחר, אחת בברכה לכוללןאבל

 וז"פ.כלל
 דהחם אחד כוס על קדושוח שתי בין לחלק שכתבתומה

 יאמר ואם הכוס על דברים אמירח היא המצוהצורח
 כאילו נראה אחד כוס על ובהמ"ז קידוש של דבריםאמירת
 של ה.פת על אין עירובין גבי אבל ואסור, עליו משאהוא

 של מעשה שיעשה רק מצוה של קדושה קוומהעירוב
 ההקנאה לאחר שנשאר ובחלקו החצר של הבחים ביןשוחפוח
 הדברימ כן לא לפיע"ד - תבשילין עירוב עושה הדיוריןלכל

 קידוש ברכת הרי א' כום על קדושוח דבשחי להיפךואדרבא
 חסרון שום ואין עצמו בפני המזון וברכת עצמו בפגיאומר
 הי' הו"ל דתקנת בהכוס הוא ההסרון רק הברכותבעצם
 אחד כוס לוקח ואם כום על וברהמ"ז כוס על קידושלומר

 ורשב"ם לרש"י כמשא עליו שהמצוה נראה זה הרילשחיהן
 החסרון הי' אן אחת בברכה קדה2ות שתי כולל הי'ואם
 על מברך דהרי הדברים כן לא אבל והבהמ"ן, הקידושבעצם
 מפני הוא חבילות חבילות של החסרון ועיקר בפ"עכ"א

 המצוה עיקר הלא עירובין גבי כן וכמו אחוך כוס רקשלוקח
 לברך חז"ל שחקנו והברכות העירוב של חבשיל או פחהוא
 לב' אחד תבשיל לוקח אם וא"כ מעכבות איגן ברכותהלא



לג ' ב:4ן כב כא סימ1 חאו"תשו"ת ת יב
 עליו שהמצוה שנראה המצוה בעצם החסרון יציעירובין
 ההבשיל על קדושה איוה יש אם נפק'ומ שום ואיןכמשא,

 עושין דאין  בסוטה בברייתא דאיתא הני כל דאטו לאאו
 רוצעין ואין כאחד מצורעים שגי מטהרים דאין דהיינוח"ח
 משעם כאחת עגלות שתי עורפין ואין כאחד עבדיםשני
 של אוזן על דהרי המצוה על קדושה איזה יש האםח"ח
 מקיום חוץ קדושה שום אין סוטה ובהשקאת ע"ע ועלהעבד
 מצות בין וחילוק נפק"מ שום אין ולכן תורה, שלהמצוה
 דבשתיהן וכדומה עבד אוזן רציעת למצות והבדלהקידוש
 כ"א לעשותן ואפשרות אופן שיש היכא ח"ח לעשותאסור
 דיכול רק"ב פסחים בש"ס מבואר אחר בעגין דבא"אבפ"ע,
 אחת כוס אלא לו אין אם אחת כוס על קדושות שתילומר
 התוס, לשיטת ובפרט המצוה לגמרי מלבטל טפידעדיף
 מדרבנן רק הוי ח"ח של עניז דכל דהא בד"ה ד"חבסוטה

 לזה. למיחש ליכא אחר בעניז שא"א היכאבודאי
 דלאו להוכיח שכתב א' אות דרבנן תוס' בקה"יוראיתי

 באם מותר אחת כוס על קדושות שתי גבידוקא
 רק נאמר ח"ח מצות עושין דאין זה דין עיקר רק לואין

 ראי' והביא מותר, אחר בענין אפשר בדלא אבלבאפשר
 אנא לא אנא ניסא א"ר התם דאיתא תרומות סוףמירושלמי

 לו שאין מי אמר הוי אבוך לי אמרה הוה אימא לאבאחכים
 נתנו ליהנות לאו מצות דאמרינן ממה חוץ - בזהדליכא כ:ששי ולכאורה בחנוכה. שרפה שמן מדליק חולין שלשמן
 לפי"מ רא" משם אין ולפיע"ד ח"ח. מצות א"ע משום-

 וגמר אוכל שה.י' מי הלי"ג שבת מהל' בפכ"ט הרמב"םדכתב
 מקדש ואח"כ תחילה ברהמ"ז מברך שבת הכנסת עםסעודתו

 שתי עושין שאין אחד כוס על ויקדש יברך ולא שני כוסעל
 של מצות שתי וברהמ"ז קידוש שמצות אחד בכוםמצות
 דוקא מדייק דהרמב"ם שם עוז במגדל ע"ז וכתב הן.תורה
 אבל ח"ח מצות עושץ דאין הא שייך דאורייתאבמצות
 ליכא בו וכיוצא חופה של ברכות שבע כגון דרבנןבמצות
 דק"ב בפסחים המאירי רבינו כתב ג"כ וכן עיי"ש ח"חמשום
 דנר דכיון ראי' הנ"ל מהירושלס~י אין ולפי"ז הרמב"ם,בדעת
 משום ליכא דאורייתא עם דרבנן ובמצוה מדרבנן רקחנוכה
 כיוו ח"ח משום ליכא עירובין גבי בנ"ד זו הנחה ולפיח"ח,
 דשם כיון דהרמב"ם מהאי יותר עדיף וזה מדרבנן רקדהוי
 שגיהס ובנ"ד דמזון ברכת דהיינו מה"ת היא אחתעכ"פ

 חג'לות. הבילוה מצות א"ע משום בזה ואיןמדרבנן
 דאין מוכח שאין בד"ה רק"ב בפסחים התום' מדבריברם

 בחופה דלהכי שכתבו לדרבנן דאורייתא ביןחילוק
 עושין שאין מטעם ברהל"ו ,בל כו: על ברכות ו' אומריםאין

 משולם רבינו בשם שם התוס' שכתבו למה ואפילו ח"ח,מצות
 מילתא דהדא מטעם רק אבל אחד כום על הכל אומרשהי'
 משום בי' איכא ,את לולא אבל לנישואין גורם דברהמ"והיא

 חבילות.חבילות
 ח"ח מצות א"ע משום ליכא בלא"ה דבנ"ד וראיתישבתי

 הל"ז טו"צ מהל' בפי"א האו"ש לחדש שכתבלפי"מ
 בעצמן לעש,תם וצריכים שליח ע"י לקיימן שא"א במצותדרק
 עבדים רציעת כמו ח"ח לעשות דאין אמרינן שפירבזה

 ורצע שנאמר משום בעצמו לעשות צריך בעצמושהאדון
 לעשות הכהן צריך סוטה השקאת וכן שליח ע"י ולאאדוניו
 מצורע טהרת כן וכמו המצוה המקיים הוא והואבעצמו
 לקיים שיכול מצוה כל אבל בעצמו. לעשות הכהןשצריך
 כיון ח"ח מצות א"ע בזה לומר שייך לא שליח ע"יאפילו

 שעושה ע"י המשא מעצמו לפרוק הרשות לו נתנהשהתורה
 חבילות אפילו לעשות יכול בזה בש:ילו יעשה שהאחרשליח

 כאחת מעשר ותרומת תרומה להפריש מותר ולכןחבילות
 חבילות משום וליכא עיי"ש דמאי בפ"ה במשנהכדאיתא
 משופ ליכא שליח ע"י לעשות דיכול כיון בעירוביןדבריו ולפי באו"ש; באריכות עיי"ש שליח ע"י להפריש ריכולכיון

 רזה האו"ש דברי על להעיר כתבתי ובמק"א כלל,חבילות
 קמ"ז סי ובמג"א כאן בד"ה ותוס' בפירש"י עיי"שכהנים בשני כאן אחד בכהן כאן ד"ח בסוטה הגמרא בפירושתלוי

וצ"ע.
 בתבשיל בין ביחד וע"ח ע"ת לערב דמותר לדינאתננא

 אקב"ו אחת ברכה ומברך תבשילין בשגי ביןאחד
 לפרט טפי דעדיף חצרות ועירובי תבשילין עירובי מצותעל

 סי' בידא"פ כמבואר ברכותיו מעין לו תן כדאמרינזהברכה
 בורא גבי מברכין כיצד בפ' כר"י קיי"ל דלא ראעפ"ישס"1
 לא נמי עירובין מצות על דאמר ומאן עיי"ש דשאיםמיני

 שאתה שידעתי כיון אבל דברים אריכת בזה לי והעמשתבש.
 בדין הרבה לעיין עליך לעמוס רציתי לא מאוד ועסוקטרוד

 למועד. חזון עוד ואיה"ש קצרתי ולכןזה
 בכ"ט מברכך ביקרך חפץ נפש אוהבך חמיךא"ד
 העדינה רעיתך עם ביחד שלחנות לשתי שתוכהויה"ר
 שליט"א, הנחמדיםוהבנים

 ליעבעס וויזיק יצחקהק'

 התוס' שכתבו לפי"מ ח"ח מצות דא"ע מלתא ובהא ב.1.
 הירושלמי בשם שהביאו לפי ד"ה בתוס' ד"חבמו"ק

 למצוה פנר לבו שיהא דבעינן ח"ח מצות דא"עדטעמא
 משום דטעמא מדבריהם ונראה הימנה. עצמו יפנה ולאאחת
 לא מצות שתי יעשד ואם המצוה לשם לכוון שצריךכוונה
 מצות דלמ"ד דמצ"כ אמרינן אי תלוי ולפי"ז לכווןיוכל
 צייע ולפי"ו ביחד, מצות שתי לעשות מותר א"כ כווגהא"צ
 דטעמא דאמר רנב"י על דק"ב בפסחים בגמרא מקשהמה
 משום היום לקידוש וכוס לברהמ"ז מיוחר כוס דצריךדר"י
 ומה יקנ"זע רב דאמר מהאי ע"ז שקשה ח"ח, מצותדא"ע
 סו"פ בהג"א כמש"כ כוונה א"צ מצות ס"ל רב הריקושיא
 משום טהורה וטבלה שנאנסה נדה דמשה"כ בי"דראוהו
 צ"כ דמצות קי"ר בד' לקמן ס"ל ר"י אבל כוונה א"צדמצות
 ח"ח מ17ום כוסות שתי דצריכים רנב"י קאמר שפירולדידי'

 בזה. ואכמ"ל בזה וצ"ע צ"כ דמצותכיון

 כבסימו

 נ"י בראנקס לש,ק התשט"ו עקב פ' מוצש"קב"ה

 שליט"א פרייליך בגוהי"ש נעלה מאר החו"ב הרבלידידי
 מרובה. וברכה שלום יע"א. נ"י ורנון במאנטרב
 האמאק המת1ודד מושב על בשבת לישב מותר אםאודות

 איסור מטעם אילנות שתי על התלףבלע"ז
 הדרך: בזה. עשוי הנ"ל וההאמאק בשבת, באילןהשתמשות

 אחת בשורה העומדים אילנות ב' בין בשוה קבועים וויםשגי
 לסבג העשתין הווים על הנקשרים חבלים תלויים הוויםועל
 לארץ סמוך למטה עד תליים והחבלים צירים כמו הוויםעל

 כמו אדמ מושב מקום דף נותנים הכפלימ וביןמכופלים
 מחמת בשבת להתנודד מותר אם להתנודד, עליו לישבכסא

 שאלתו. תורף זהו במחובר,משתמש
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 עירובין ש"ס עייז ראסור בפיטישת נראה דיהטאלפום
 ואין באילז נתלין ואין באילז עולין אין ע"אד"ק

 בפ' הרמב"ם וכ"פ דל"ו בביצה וכ"ה בשבת באילןנשענים
 דאפילו ס"ב של"ו סימן או"ח ובש"ע הל"ח, שבת מהל'כ"א

 כמבואר להשתמש אסור ג"ט הארץ מן הגבוהים אילןבשרשי
 יעלה שמא שם מבואר האיסור וטעם רגמרא בברייתאשם

 ועיין שם, כמבואר גזרינן, נמי סרק באילני ואפילוויתלוש
 שמא דאגזירה שכתבו הג"ל עירובין וברש"י ביצהבמאירי
 הטור וכ"כ פירות, על כמו ועלים ענפים על ג"כ הואיתלוש
 ופשוט הגזירה, בכלל ועלים ענפים דגם להלכה של"1בסימן

 לכאורה. ו!"פ אסור סרק באילגירגם
 בירושלמי דהרי דהיתרא בכהא בזה לפע"ד נראהאולם

 באישן עולין אין מה מפני איתא מ"ב פ"הביצה
 הרא מן נשמעינא וירעיר חמכח שמא או ויאכל ישכחשמא
 מפני וירעיר ישכח שמא אמרה הדא בהמה גבי על רוכבהי'
 חברייא רר לו אומרים בהמה גבי על רוכב ה" אומריםמה

 בעצמך הגע יוסי רבי להון אמר הבהמה תינק שמאאמרו
 בפירוש הירושלמי מפרשי ונדחקו וכו' גרול אהד הוגןשהי'

 באילן עוליז אין אמרז מה מפני : וז"ל פירש הפ"מהדברים,
 מן ויתלוש ישכח שמא רטעמא אי גו משתמש בשאינואפילו
 האילז את וירעיר ישכה שמא הוי דטעמא או לאכולהפירות
 פירות עליו שאין סרק באילן ונפ"מ במחובר, משתמשונמצא

 בהמה גבי על רוכב ה" בברייתא דתני הדא מןנשמעינא
 את וירעיר ישכח שמא דטעמא ש"מ רר לו אומריםביו"ט
 טעמא באילן הה"ר א"כ בבע"ח משתמש ונמצאהבהמה
 קה"ע ובעל עיי"עג אסור סרק באילני ואפילו הוא הכימשום
 ישכח רשמא הפירות על קאי ירעיד שמא רגם שםכתב
 החילוק הנראה וכפי עיי"ש. פירותיו להשיר האילןוירעיד
 הפירות על קאי יאכל רשמא הוא לירעיד יאכל ביןבזה
 היינו ירעיר ושמא ממחובר פרות שיאכל הגזרהועקר

 עיקר פירושו לפי ולפי"ז פירותיו, להשיר האילןשירעיד
 רעיין סרק. באילני ולא מאכל באילני רק הואהגזירה
 ובגליון רמ"ו סימן ובמג"א ש"ה סימן או"ח הגר"אבביאורי

 ב!ה. מש"כ הים מפרשי לבעליהש"ס
 באילני רק הוא הגזירה עיקר כל הקה"ע לפה לפי"זנמצא

 הוא שאלתו כי יען בני"ר היתר צד ויהיהפהיות,
 ירעיד ושמא יאכל שמא החששא בזה וליכא יער בעצירק

 הבבלי בין חילוק לפי"ז ויהיה כנ"ל, הירהצלמילשיטת
להירהצלמי.

 יהיה להבבלי רגם לפיע"ר נראה בזה העיון לאחראמבם
 ק' בדף עירובין רבש"ס סרק באילני היתריד

 יבש אילן ואחר לח אילן אחד חרא תנא אמרינןהנ"ל
 כאן ל"ק ר"י אמר מותר ביבש אבל בלח בר"א אירךותניא
 תו ופריד מחליף גזעו בשאין וכאן מחליףבשגזעו
 כאן החמה בימות כאן ל"ק אלא לי קרית יבש מחליףגזעו
 זמתרץ פרי נתרי הא ה"מה בימזת הז זפריך "גשמיםבימות
 רב והא איני בגדודא ומתרץ קיגסי נתרי והרי פריבדליכא
 גדר בה וגרר מצא בקעה רב בגרודא ואסר לאמסגיאאיקלע
 מוהר אם עשבים גבי וטריא השקליא בגמרא איתאולהלן
 וימות החמה ימות בין ג"כ ומחלק בשבת עליהםלילך

 סיים ללא מסאניה סיים בין וגם ליבשים לחים וביןהגשמים
 שרי. כולהו שמעון כר' רקת"ל והאידנא שם בגמראומסקינן
 היתר דהאי ר"ה בשם והאידנא ר"ה שם בונום' ע"זוכתבו
 רק קאי לא מותר מתכין שאינו דרבר 'שמעוז כר'דקיהל

 ביבש אפילו היתר שום שם להוכיח אין באילנות אבלבעשבים
 ג"כ כתנ וכן מילתא, דכצכרא משום בי' למיגזרדשייך
 רלר' בגמרא ראמרינן דהאי רעירובין בפ"י בחידהןיוהרא"ש
 זה שייך לא גאילנות אבל בעשבים רק קאי שרי הכלשמעון
 לעשבים אילן בין מפליג לא דהרי"ף שם וכתב ביבש,אפילו

 דאילן דינא האי בהלכות הביא לא זה  ומשום מותרובשניהם
 הרא"ש פסקי קיצור ברברי בזה להעיר ויש עיי"ש.יבש
 שאין יבש אילן על לעלות מותר החמה רבימות שםשכתב
 מישמ.ע לא גופא ברא"ש דהרי ב!ה וצ"ע עיי"ש, פירותבו

 אסור. ביבש דגם אדרבא רק!ה
 הרמב."ם לדעת הרי"ף דעת הסב של"ו בסימן הב"יון?נה

 להשתמש אסור גונא רבכל שכתב שבת מהל'בפכ"א
 הב"י ותמה הגשמים בימות ובין החמה בימות ביןבאילן
 באילן. ביבש דמותר דס"ל הרי"ף בדעת שכתב הרא"שעל
 הרי"ף בשיטת הנ"ל הרא"ש רברי ג"כ שהביא בב"חועיין

 דבעשבים דכיון הדבר והסביר ג"כ בא'לנות מותררב'בש
 להשבר ונוחין ברגליו עליהם דדורס היכא אפילו לר"שמותר
 מתכוין שאינו דבר מטעם מותר הכי ואפילו הרגליםמרוחק
 העין, מראית מ17ום אלא איסורא דליכא יבש באילןמכש"כ
 מתכוין שאינו דבר הו"ל מיניה קינסי נתרי איואפילו
 אילן רשרשי רגמרא המימרא הרי"ף רהביא והאומותר.
 איסור מטעם עליהם ישב לא ג"ט הארץ מןהגבוהים
 עיי"ש  ביבש, ולא בלח רק ג"כ היינו באילנותהשתמשות
 וכהב הב"י על מאוד שתמה באריכות ז"ל הב"ח זקניברברי
 הרמב"ם לדעת הרי"ף דעת שהסב משגתו עליו שתקפהעליו

ועיי"ש.
 הב"י על להמוה של"ו בסימן ברו"פ ג"כ כהב זהוכעין

 לפי ראף בעין עין יראה המדקדק כי שםוכתב
 כיון בעשבים רק קאי לא מותר דלר"ש בגמראהמסקנא
 ברגל נתלשות שהן משום אלא אינו בלח אפילו איסורןשכל
 הגאה  שום לו שאין כיון במתכוי; שלא עליהם דריסתומכח

 דבר כל ראוסר לר"י רק אסור איגו זה משוםבתלישתן
 יהלוש שמ.א היא דהגזירה באילן משא"כ מתכויןשאינו
 אסור לר"ש גם ודאי בזה לאכלן, בכדי במתכויןפירות
 בלי יבש באילן אבל מתכוין, שאינו דבר בגדר זה דאיןכיון
 ;ליו שאין כיון במתכוין יתלוש שמא חשש בזה דליכאפירוה
 שלא קינסי עלייתו ררך יתלוש שמא ה.חשש עיקר רקכלום

 אסור רלר"י ור"ש, דר"י פלוגתא שיין' שפיר בזהבמתכוין
 קין;י, דליכא לאוקמא בגמרא הוצרך זה וב,שום מותר,ולר"ש
 אסור ראינו כי.1 לק"מ זה בלא לר"ש אבל לר"י, רקוהיינו
 זה הרי ביב,ן אבל פירות עליו ש"ן החמה ובימות בלחרק

 היי"ף. דעת הו~: כן גבי', איסורא וליכא עשבים כמוממש
 באריכות. מזה בדו"פעיין

 א"כ מותר מתכוין שאינו רדבר כר"ש קיי"ל דאגןולפי"מ
 באילני רק הוא באילן להשתמש הגזירה עיקרכל

 או סרק באילני אבל ויאכל יתלוש שמא גזירה ראיכאמאכל
 רבר וזהו קינסי חשש רק זו גזיר(; ליכא ביבש מאכלאילני
 קיי"ל ואנן ור"ש, ר"י דתנאי בפלזגתא זתליא מתכזיןיצאינז
 המתנודד במושב להשתמש היתר צד יש בני"ר ולפי"זכר"עק
 לעיל שהוכחנו כמו הרי"ף שיטת עפ"י דירן לש"סאפילו

 ופשוט.וז"ב
 לי' מיבעיא גופא רזהו ג"כ לומר 'ש זו הנחה פיועל

 הגזירה אי לי' רמיבעיא הנ"ל בביצהלהירושלמי
 שמא הגזירה אי אומרת זאת ירעיד שמא או יאכל שמאהיא
 'שנ,א הוא דההשש נימא ואי לר"ש אפילו אסור וב!היאכל
 וינתר האילן את עלייתו דרך בגופו שירעיד היינוירעיד,
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 דבר דהוי כיון מותר לר"ש אבל לר"י רק אסור וזהוקינסי
 ג,ירה כמו דזהו האיבעיא פושס והידושלמי מתכויז.שאינו
 ה"נ זמורה יחתוך שמא הוא דהחשש בהמה ע"ג רוכביןדאין
 אפילו אסור וא"כ לאכול הפירות יחתוך שמא הואהחשש
 בזה ודו"ק סרק, באילני ולא מאכל באילני רק וכ"זלר"ש,
 אשר בס"ר בירושלמי מאוד נכוו פירוש הוא לפיע"דכי

 דברי עולים נעים מה ולדברינו בפירושי נדחקוהמפרשים
הידושלמי.

 סייעתא דאיכא עלה דאתאן למאי נחוור וו "גחה פיועל
 לפי' וביז הקה"ע לפירוש בין מהירושלמילדידן

 פירותיו להשיר' האילן ירעיד שמא הקה"ע דלפי'הפ"מ
 באילן ולא פירות הנושא באי~ן רק איסורא ליכאוממילא
 זנמצא האילן ירעיד שמא הפ"מ שפי' ךפי"מ ואפייוסרק

 באילני אפילו דאסור לכאורה מזה ומוכח במחובר.משתמש
 לר"ש אבל מתכויז, שאינו דבר דאוסר לר"י רק זהו מ"מסרק,
 עוד ועייז וז"פ, הרי"ף שיטת עפ"י הבבלי כמסקנתמותר

 אילן שרשי אחד ש:תב הל"ח רעירובין בפ"יבירושלמי
 אילן שרשי כלומר : וז"ל הקה"ע ופי' וכו' כרוב שרשיאחד

 ולא לישב מותד ובשניהם יהו אית רינא חד כרובושרשי
 דאילן המשנה. על קאי שם והירושלמי קינסי דנתדיחיישינן
 ישב לא ג"ט הארץ מ., גבוהים ושרשיו הארץ עלהמיסב
 יש ולכא,ורה עיי"ש. עליהם לישב מותר ובפחותעליהם
 באילן לעיל' שביארנו הירושלמי לשיטת דהרי זה עללהעיר
 דס"ל מג"ט יותר גבוה אפילו להשתמש מותר פידותבלי
 הירושלכוי נ,יירי דכאז לומר יש אולם כנ"ל, שמעוןכר'

 אסור וזהו פירות אילני שרשי היינו ובלח פירותבאילני
 הב"ה שכתב כמו דר"ש אליבא הרי"ף לשיטת אפילולכ"ע

 שמא באילז עוליז דאיז הגזירה בכלל דזהו לעיל,שהבאתי
 ה~א הגזירה בכלל מ"מ בשרשים פירות  שאין אעפ"ייאכל

 ואכ"מ. בזה להאריך וישוק"ל'
 דבפ"א הרמב"ם בשיטת להעיר נלפיע"ד בזהובהיותי

 בשבת שמעון כר' ,2פסק ה' הלכה שבתמדל'
 ראיילו פסק הל"ו וכפכ"א מותר מתכוין שאינו דדברדצ"ד
 הוא יבש באילן האיסור וכל משתמשין איז נמי 'בשבאילן
 לדידי'. ומותר מתכוין שא'נו דבר וזה, קינסי דנתריהחשש
 שלא גזרו דחז"ל כיון לומר יש דמילתא לקושטאאולם

 טעם עיקר ב.זה רליכא היכא אפילו א"כ במחוברלהשתמש
 משום חז"ל שנתנו .החשש הוא הגזירה בכלל מ"מהגזירה
 שאינו דבר דהרי אסרו להוד זה משום לאו קינסידנהרי
 עולין דאין הגזירה בכלל שזהו העיקי אלא הואמתכויז
 וזהו מתכויז, אינו או מתכוין אם נפק"מ איז ולכןבאילז
 דברים וז"ל: שכתב הנ"ל בפ"א הרמב"ם בדברימדויק

 שתעשה אפשר עשייתן ובשעת בשבת לעשותםהמותרים
 לאוהה נתכוין לא אם תעשה שלא ואפשר בגללןמלאכה
 שעשה מדייק הרמב"ם הנה וכו'. מותר זה הרימלאכה
 מעשה באותה חשש שום שאין אומרת זאת המותריםדברים
 לרצונו, שלא האסורה אחרת מלאכה ע"י שיתגלגל אפשררק
 שהוא דבר שעושה היכא אבל מתכוין שאינו רבר מיקריוהו
 בעצמה שהמלאכה אעפ"י חז"ל גזירת מחמת איסורבגדר
 מתכוין ב,ה שייך לא חז"ל גזירת בגדר ה,א רק אס,רהאינה

 11"מ. מתכוין אינוא,
 דקנ"ה שבת בש"ס דהרי להיתר בני"ר עוד לצדד ישוכן

 באילן נעץ ואם צדדים צדי גבי ורבא אביימחלוקת
 עירוב עירובו אין מעשרה למעלה כלכלה ב.ו ותלהיתד

 רב אמר שם בגמרא ובמסקנא עירוב. עירובו מעשרהולמטה
 לעידוב לי' דשקיל דבהדי עסקינז דחוקה בכלכלה הכאפפא

 בגמרא ומסיק גופא. באילן משתמש ונמצא לאילן מנידקא
 שם ורש"י מותרים. צדדים צדי אסורין צרריםררלכתא
 ליטול מותר האילן על יתד איכא דאי כתב כלכלהבד"ה
 ג"כ מניד עי"ז אי דאפילו מזה וכווכח עיי"ש. הכלכלהכע

 לן. איכפת לאלהאילן
 דברי שהביא אהרי של"ו בסימז הב"י ג"כ כתב ז"וכעין

 ופירוש וז"ל: שבת מהל' בפכ"א שכתבה"ה
 היתד כלכלה בו ותלה באילז יתד שנעץ כגון האילןצדי
 כלומר הב"י ע"ז וכתב צדרים, צדי והכלכלה צדייםנקרא

 דאילו ומותר צדרים צדי הוי בהכלכלה מניה אודכשנוטל
 שהוא ביהד משתמש דהא דאסור ודאי עצמה הכלכלהליטול
 נעץ שכתב בא"ה נגצאהי אבל בעיני נראה הי' כךצדדים.
 מותר כל1 בהם ותלה באילן חבל או שלשלת אויתד

 הכלי קשר אם אבל ה,א צדדים דצדי משום בהללילהשתמש
 וכן בהאילז נוגע שהכלי כיון בהכלי להשתמש אסורבאילן
 צדדים משום להש,עמלן אסור בחבל או בשלשלת אוביתד

  מוה. של"ו בסו"ס בב"יעיי"ש
 עם המ,ושב מקום דהדף שאלתו בנירון אנן נחזהומעתה

 בהאילנות הנעוצים היהרות על תלוייםהתבלים
 ד,מה המושב עם והחבלים צדדים הם היתרות כאז גסא"כ
 דלשיטת הנ"ל והא"ח הה"מ במחלוקת ותלוי צדדיםצדי
 בהיתד משתמש דהוי מהיתד הכלי ליטול דאוסרהה"מ
 שאדם בשעה בני"ד גם דלדעתו פשוט א"כ צדדיםשהוא
 וסובביס מתנזעעים החבלים הדי המושב מקום הדף עליושב
 דמקרי ואסור עצמו בהיתד משתמ'2 הוא והרי היתדעל

 יש מהיתד הכלי ליטול דמחיר הא"ח לשיטת אמנםצדדים,
 בני"ד, ג"כלהתיר

 דברי בפירוש אחרת דרך לו יש של"ו בסו"ס שע"אאבל
 דבר שוס ליטול דאמור מודה הא"ח דגם וס"להא"ח

 דהיכא שם וכהב לאסור בגמרא משמע דכן וסייםכזהיתד
 בכל האילן מניד הפץ מהכלכלה דכשנוטל צר הכלכלהרפי
 דלפי"מ בזה, העירותי שלי הש"ע ובגליון עיי"ש. אסורענין
 איכפת מה מותר מתכוין שאינו דדבר שמעון כר' קיי"לדאנז
 לא הנ"ל בשבת רש"י ומדברי בכונה. שלא האילן שמנידלז

 להבין זכיתי ולא בזה וצ"ע לעיל שכתבנו כמו כןמשמע
 באימה לקבל אנחנו צריכים מ"מ אבל הקדזשיםדנריו

 להלכה.דבריו
 יש הירושלמי בשיטה לעיל שביארנו לפי"מ לדינאתבנא

 כל שייך דלא כיון בני"ד היתר צד מדבריולהוכיח
 שיטת לפי דילן לש"ס אפילו וגם סרק באילניהגזירה
 בצירוף יבש באילן גזירד ליכא נמי דר"ש אליבאהרי"ף
 מקרי דידן נידון בדבריו הב"י הבנת כפי הא"ח שיטתלזה
 סתימת נגד להקל וחלילה חלילה למעשה אולם צדדים.צדי

 בנידון כי ופשוט אסור, דבכ"ע דס"ל של"ו בסימןהש"ע
 ומדברי האילן מניד החבלים על ירניב אדם אםשאלתו
 ההשתמשות ע"י אם צדדים בצדד' ראפילו משמעהפוסקים
 כל לכן דאסור, צר הכלכלה בפי כמו אסור האילןמניד
 דברים יש כי שבת, חילול מחשש מזה ירחק נפשושומר
 אפיה"כ למלאכה דומים שאינם אעפ"י בשבת האסוריןרבים
 תשיב דאם מקרא דנימד דקי"ג שבת בש"ס כמבוארנאסרו
 איסורי בכל הרמב"ן דברי וידוע בגמרא. עיי"ש רגליךמשבת

 כי להפרישם שלא להקל יש קט:ים לילדים ואפשרהשבותין.
 להפרה12 מחויב שאביו אעפ"י האילן מניד אינו קטןילד
 דא בכגון מ"מ שמ"ג בסי' ט"ו עיין דרבנן באיסוראפילו
 מזה. ע-ן יהעלים האב יכול בלאה"כ היתר צדדישיש



 כג כב סימן חאוייחשויית תבנ'לו
 בנ'מ~

 נאה פרפדת לפיע"ד נראה קטן שביתת בעניז ב1הובהיותי
 ובנך אתא הפסוק על איתא במכילתא דהנהבזה

 אלו אמרת הגדולים, אלא אינו או הקטנים, אלוובתך
 דאדם ורמב"ז הרשב"א שיטת וידוע יעיי"לה לעצמןמוזהדין
 כדברי ובתך ובנך אתה מדכתיב הקטן בנו שביתת עלמצווה

 לו שהחשיך מי גבי איתא דקנ"ג שבת ובש"סהמכילתא.
 החמור על מניחו נכרי עמו אין לנכרי כיסו נותןבדרך

 יש ואם בהמה, שביתת מפני החמור על יתן לאולכתחילה
 ארם על ולא החמור על נותן וקטן שוטה וחרש חמורלו
 הרי לקטן ליתן יכול דהיאך מי ד"ה שם התום' וכתבווכו'
 בהניח דמיירי שם ותרצו אסור. אביו דעת על העושה קטןכל
 קטן. גבי והנחה עקירה דליכא הולד שהוא בשעה הקטןעל

 קטן עמו הי' שם ג"כ כתב הל"ד שבת מהל' בפ"כוהרמב"ם
 רבנו דמדסתם הה"מ ע"ז וכתב שירצה, למי נותנוושוטה
 צד בכל להס לתת דמותר נראה שירצה מי לכל סתםוכתב
 שאין לפי הדבר טעם ונ"ל שעומד בשעה אפילושירצה
 שביתת על מצווים שאנו כמו אלו שביתת על מצוויםאנחנו
 שביתת על מצווים שאנו כתבו והרשב"א הרמב"ן אבלבהמה,
 בומעה דוקא להניח צריך הקטן על מניח כשהוא ולכןקטן,
 המחבר כתב ט"ו רט"ו טימן או"ח ובש"ע מהלך.שהוא

 דדוקא כתב והרמ"א מהלך כשהמו גציהו חש"1 עלדכשגותן
 שם המג"א והקשה ענין. בכל מותר מבעו"י אבלמשחשכה
 צריך ג"כ מבעו"י אפילו והרשב"א הרמב"ן לשיטתדהרי

 מהלך. כשהואלהניח
 דקכ"א שבת גש"ס דהרי הרמ"א דברי את לתרץדלפיע"ד

 ובגמ' לו שומעין אין לכבות שבא קטן אבלתנן
 להפרישו מצווין ב"ד נבילות אוכל קטן ש"מ מקשהשם
 גפ"ב ברמב"ם הוא וכן אביו לדעת העושה בקטן ר"יאמר
 בעושה היינו לכבות אותו מניחין דאין דהא הל"ז שבתמהל'
 וכבר אביו דעת על דעושה הא השמיט והרחף אגיו.ע"ד
 בעושה דוקא מוקי בגמרא דהרי של"ד בסי' הג"י עליוהקשה

 אביו.ע"ד
 שיבת בעל הג' קושיית לתרץ נהקדם בזה לי נראהלכן

 הנ"ל והרמב"ז הרשג"א לשיטת שהקשה ד' בסימןציון
 וגתך, ובנך דאתה מקרא הקטן שביתת על מ?ווהדאדם
 דנפשי' אדעתא דנכרי לנכרי קטן בין לחלק לי' למהא"כ
 על כמו שביתתו על מצווה דאביו קטן שאני והלאעביד

 כתב מ"ד סימן או"ח בחלק בש"צ הגאוז אולםבהמתו,
 דהחילוק הל"ז שבת מהל' בפ"א הכ"מ שחידש עפי"מלתרץ
 דחייב פסי"ר ובין לר"ש דפטור לגופה שא"צ מלאכהבין

 דבפסי"ר כן הוא דהענין אלא אצל"ג, נמי פסי"ר דכלאע"ג
 במלאכה אבל חייב ולכן מלאכה לשום כלל מכווןאינו

 רצ"כ לתכליתה מכוין שאינו אלא למלאכה מכוויןשאצל"ג
 מחשבתו אם אפילו מחשבה לו שאין כיון גקטן ולפי'1פטור,
 פסוהמ"ק מהל' בם"א הרמב"ם כמוש"כ מעשיו מתוךנכרת
 במלאכהו ויש כלל מכויז אינו כאלו הוי דמדאורייתאוכיון
 מצווין ב"ר או"נ קטן ש"מ אמרו ושפיר דאודייתאאיסור

 אם אבל עהיה שהקטן להאיסור נחוש אם זה וכללהפרישו,
 שלגבי היכא בנו שביתת על מצווה שהאג להאיסורנחוש
 כמו בנו שביתת על עובר אינו שאצל"ג מלאכה הויהאב

 שיצטרך דבעי ליכא כאן ד"ה דנ"ג שבת התוס'שכתבו
 עכ"ד. בנו שביתת משומ בגמרא אמר לא  שפיר ולכןלבעלים
 נימא אי זה דכל הב"י קושיית גם שפיר מתורץ לטי'זוא"כ

 דמלאכה כר"י פסק הרי"ף אולם פטור שאצל"גומלאכה
 בדעת ב"מ פרק בריש הבעה"מ שכתב כמו חייבשאצל"ג
 וא"כ הרי"ף לדעת שבת מהל' בם"א הכ"מ וכ"כהרי"ף

 שביתת משום עליו מצווה ג"כ ע"ד עושה אינו אפילוממילא
 שאצל"ג. מלאכה הוי האב דלגבי ואע"גבגו

 מהל' בפי"ב פסק דלמה ו"ל הרמב"ם על תקשה אכתיאך
 פוסק הוא הרי אביו דעת על בעושה דרוקא הל"זשבת

 אפילו וא"כ חייב שאצל"ג מלאכה דגם שבת מהל'בפ"א
 בנו שביתת על מצווה הוא הרי מ"מ אגיו ע"ד עושהבאינו
 דס"ל לומר צריד וע"כ ובתך, ובנך דאתה הפסוקמכח

 והפסוק והרמב"ן הרשב"א על החולקים כשיטתלדעימב"ם
 מצווה אביו אין בקטן אבל בגדול מיירי ובתך ובנךדאתה
 לקטן דנותנו שהחשיך מי גבי הרמג"ם דסתם והא שביתתועל
 בבהמתו דרק דס"ל משום מהלך כשהוא דרק כתבולא
 א"צ בקטן אבל שביתתה על שמצווה משום כן לעשותצריך
 דמי שפיר מבעו"י לקטן דנותנו הרש'א כתב שפירוע"כ
 בזה ודו"ק הנ"ל המג"א קושיית ומתורץ הרמב"םוכדעת
 דשביתת זה בענין הרבה להאריך יש בסברא, נכון הואכי

 בזה. הארכתי ובמק"א ואכ"מקטן
 הטוב בכל ומברכו דו"ש ידידוכ"ד

 החופ"ק ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 כגסימן
 חו"ב הה"ג הרב לידידי והמשכה גרבייה וגרכהשלום
 שליט"א דנציגר שלמה מר'ה ומרומם ד~גשכיליו"ש
 נ"י. בריוורדילרב
 מצות לקיים עכשיו מכתבי תכלית בירידוקאחדשת"ה

 אעפ"י - והשקפתי דעתי לפי -תוכחה
 הרי השקפתו לפי כי אלה לדברי ישמע אם בטוחשאינני
 דמצות כיון אבל געלמא מילי פטומי רק הללוהדברים
 דל"א, ב"מ בש"ס כמבואר לרב מתלמיד אפילו הואתוכחה
 היוצאים הדברים באמיתת יראה אולי לנסות עכ"פמחוייבני

 לו לכתוב אם הרבה שקלתי כי נאמנה וידע נאמן, ידידמלב
 תוכחה גגדר נכנס זהו אם מסופקני דדינא אליבא כיבכלל
  שמזלזל או עבירה ח"ו שעוגר במי רק שייך תוכחה עניןכי

 צדק ופועל חמים שהולך במי אבל התורה ממצותבמצוה
 ו?דיק במטי"נ ודקדוקיה פרטיה בכל ומצות תורהומקיים
 אמונת בעניז שהשקפתו רק מעשיו בכל וחסיד דרכיובכל

 ממבקרים בספרים שקרא מחמת שומובשת לקויהחכמים
 של ערכם גדולת להקטין גכדי בנטיעות שקיצצושונים
 דא בכגון ובגמרא, במשנה תריסין בעלי הפוטקיםמאורינו
 לשכנע שא"א. במקום בתוכחה מחוייבים אם לספוקיאיכא
 האמגתי לא באזני ששמעתי ולולא זרים דברים מפיולשמוע ונבהלתי נשתוממתי  שמאד יןידי לי ויאמין השקפוקבעניני
 ומפורסם באמ.ת ליר"א בשנים רבות זה כת"ר את ידעתיכי

 והנהגות עובדות כמה ועל שמים ויראת ת~רה באהבתצדקתו
 בו מקנא הייתי יתירא בפרמטות נוהג שראיתיוישרות
 רעש בלי כן לנהוג ג"כ אנכי שאוכל הלואי בלביואמרתי
 נעים בלתי רושם איוה מאליו מובן זאת כל ואחרופרסום,
 שאינו בפשני  שהצהיר דפסחא ישא במעלי דבריו עליעשה
 הש"ע בעלי ועד התוס' מבעלי החל הפוסקים שגדולימאמין
 טעות שטעה אוחו לשכנע אשתדל ואני רוה"ק, בעליהיו
 דברי על הלרעג כדין מטי מהם לבקש עפי"ד ומחוייבגדול

 ויקבל שלמה בתשובה שישוב צדקו במדת ומובטהניחכמים,
 יבטא לא והלאה ,מהיום לשעבר על גמורה גחרטהעליו

 וכו, עון יכפר רחום והוא ישראל חכמי נגד קשיםביטיים
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 הש"ך מ,ס"כ בענע וקכ"ד קכ"ג סי ת"כבקיצורע"ן
 הפוסקים כמיעוט לי קים לטעת יכול מקוםבאטה

 בממק הולבים דאק ניח דמילתא וטעמא החולקיס הדובטו
 כהן המ.הר"ש והמבי"ט הריב"ל בשם כן והביא הרובאחר

 הרב הכרעת שנגד שם וכתב גלנטי ומהר"ם ששוןדומהר"א
 אין הדמ"א והדב - 1"ל קארו יוסף ד' טדן 1הו -המחגד
 הכל כי ספק אין כי וסיים הרבה והאריך לי, קיםלטעון
 לכוון בקרבם נוססה ד' ורוח עליהם השכיל ר' מידבכתב
 לכן הצליח בידם ד' וחפץ תורה של לאמיתה להלכהלשונם
 עיי"ש והרמ"א המחבר הכרעת נגד לי קים לומרח"ו

 ללמוד לכת"ר וכדאי אש להבות החוצבים בדבריובאריכות
 בפסקי הכרעה בענין מושג לו שיהיה בכדי שם הענין כלאת

 איתנים יסודות המה כי בדי"מ והן או"ה בעניני הןהלכות
 בנידון בדבריו ופלפלתי הערתי ובמק"א ודאין מורהלכל
 הים"ע שגעלי ודעתו דבריו להביא כוונתי והעיקר ואכ"מנה
 ו"ל יונתן הר"ר שהגאח בטיב יודע וכ' רוה"ק, בעליהיו
 באו"ה ק"1 כן הכריע בדי"מ ואם בהבלים מאמין היהלא
 בגמרא כדמצינו מנאו"ה יותר בדי"מ הרבה החמירו חו"לכי

 ריין יראה לעולם ר"י אמר רשב"נ אמר ד"וגסנהדרין
 לו פתוחה וגיהנום ירנותיו בין יו מונחת חרב כאילועצמו

 כאילו גורס סנהרריז מהל' גפכ"ג והרמם"ם וכו'מתחתיו
 בדו"פ ועיין ח' סי' חד"מ בטור וכ"ה צוארו על לו מונחתחרם
 אתי הוה כי רב עוד שם ואיתא הגמרא, לשון ששינוהטעם
 ביתיה וצבי נפיק לקטלא נפשיה ברעות הכי אמר דינאלבי
 כיציאה ביאה שתהא ולואי אזיל לביתיה וריקן עביד הואלית
 לאמיחו אמת דין לדיז לענין בנוגע מאמרים הרבהעיי"ש
 האריך ריינים הלכות ריש ובטור עושקו מיד העשוקולהציל
 ועונשן אמת דין בעניז שס ובתוס' ד"י בשבת ועייז בווקהרבה
 באו"ה מצינו ולא כדין שלא ממון להדציא דין מעוותישל

 למי ח"ו להכשיל הרבה קשה שהענין אעפ"י כאלואוהרות
 חומר וחוינן כדין שלא הוראה ע"י אסורות במאכלותשהוא
 לי קים לטעון אין הש"ע פסקי לאחר ואעפי"כ בדי"מהדבר
 בידינו דקבלה, כיון מ"מ כוותייהו שהדין פוסקים שישאעפ"י

 רקי"ל ואע"ג נגדם, כלום לטעון א"א ברוה"קשדבריהם
 עיין בגמרא דוכתי בכמה כמבואר קול בבת משגיחיםדאיז

 לגגי אכן עכנאי, של בתנורו בר"י רנ"ט וב"מ דנ"אברכות
 די"ג בעירוביז כמבואר כב"ה קיי"ל וב"ה ב"ש שלמחלוקת

 ואלו אלו ואמרה ב"ק יצתה וב"ה ב"ש נחלקו שניםג'
 שם ההוס' כתבו כבר אבל כב"ה, והלכה חיים אלקיםדברי
 אחר תורה אמרה וכבר הרוב נגד היה דהב"ק היכאדרק
 ב"ש במחלוקת אבל בב"ק משגיחיז לא או להטותרבים
 אחר ללכת הב"ק על השגיחו לכן רבים היו ב"ה הריוב"ה
 בב"ק, דק ווהו מב"ה, לפי מחדדי היו שב"ש אעפ"יהר31
 ביומא כמבואר מנ"ק יותר גבוה רוה"ק רמדריגת ידועאבל
 ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים שמתו דלאחרד"ט

 והרי בב"ק, משתמשים היו ועדיין מישראל רוה"קנסהלקה
 תמיד הכריעו הש"ע דבעלי כיוז נמי כיה"ג בב"קאפילו
 כמותם לפסוק בב"ק משגיחים היו ממילא דעות רובעפ"י
 הלכה בודאי ברוה"ק ומכיש נגדם לי קים לטעוןוא"א

 לי. קים לטעון וא"א פוסקים מיעוט נגדכמותם

 מישראל, רוה"ק נסתלקה חז"ל דברי לפי הרי תאמרדאם
 הגה"ק למש"כ ה"ה הצופים אל אתי ידירי נא לךאבל

 רוה"ק דרק לחלק שם שכתב ק"ה סי' יו"ד בח"בהר"ח
 מהכמים נסתלקה לא דהכמה רוה"ק אנל נסתלקהדנבואה
 חיפה רמן אבדימי א"ר די"ב בב"ב הש"ס מרברי כןוהוכיח

 לחכמים תתנה הנביאים מן נבואה נטלה ביהמ"ק קחרבמיום
 האחרונים הנביאים לאחר רוה"ק שנסתלקה אעפ"יועכצ"ל
 מו"נ בספר הדמב"ס כן זד~כיא נסתלק", יא החכמיס מןמ"מ
 דנגואה לרוה"ק רחכמה רוה"ק גין כן לחלק שכהבח"ב
 מז הנבואה רנטלה רהא פירש ורש"י שם הריטב"א גםוכ"כ

 נטלה לא החכמים מן אבל חנמיס שאינס היינוהנביאים
 אינו אם נביא שיהיה אפשר דאיך הרמב"ן ע"זוהקשה
 שכינחו משרה הקב"ה דאין בנדרים בגמרא מבואר דהריחכם
 כמה שהביא לאחר - פירש ולכן ועשיר, גבור חכם עלאלא

 מן נבואה שניטלה אעפ"י דה"ק - דעתו נחה ולאחירוצים
 בדרר שהיא החכמים נבואח והחויון המראה שהואהנביאים
 וגם שבקרבם, ברוה"ק האמת יודעים אלא ניטלה לאהחכמה
 פירה12 לחכמים וניתנה 11"ל ןה מאמר לפרש כתבהריטב"א
 להשיגם הטבעי ב17כל כח שאין הרבה דברים בשכלםשישיגו
 לראות כח לו שיש נביא מאותו פי' מנביא עריףוחכם

 שכינה שרוח חכמה שהם הנבואה דרכי לו ואיןעתידות
 ההיא הנבואה כי הידוע בספרו הרמב"ם שביאר כמועליו
 מכמה שהביא בע"י בהכותב עיי'ש חכם, על אלא שורהאינה

 בגיטין ועייז החכמים מן בטל לא שרוה"ק בגמראמקומות
 מאריה דאסכים ר"א הא ועזד דאמרינן אביתר ר' גביד"ו
 הדברים לכוון סוד לו לגלות וו"ל בפירש"י עיי"שע"י

 שהתנאים בגמרא רוכתי בכמה ומבואר אמיתתם, עלהסתומים
 נבואה דברי פטירתו ביום אמר הקדוש ורבינו ברוה"קראו
 והאמוראים התנאים הש"ס שבעלי מאמין שכמ"ע ספקובל'
 מאמין שאינו ומי קודש אש כגחלי דבריהם וכל ברוה"קצפו
 שיעורא לן מפיס מאן וא"כ ח"ו אפיקורס שהוא בודאיבזה

 ובודאי והפוסקים הגאונים החכמים מז הרוה"ק גטלהראימתי
 לרברים וכו לשמה תורה שלמדו האמתיים התורהחכמי
 הנ"ל, חזרמב"ז הרמב"ם לפי"ד דחכמה לרוה"ק וגמהרבה
 דאם שמות פ' ה,וחן"ק בשם שהביא בב"ב שם באה"אועיין
 מן דאמרינן דמה ופירש נבואה יודעים הראשים וכאיזהעם

 למ"מ, להלכה לכוון החכמים שיודעים היינו נטלה לאהחכמים
 נבואה גווני תרי שיש שכתב בעצ"י מובא לב"ב בתו"חועיין
 ואיכא הגבורה מפי ששמעו נביאים ושארי כמרע"הנביאים
 שמרוב אלא הגבורה מפי שומע המתנבא שאין אחריתינבואה
 מסיני נמסרו כאלו האמת אל בהלכות ומכוון מחדשחכמתו
 ברוה"ק נאמרו הב"י מרן שרברי וה כל שביארנו ולאחרעיי"ש,
 הדובר ד' מלאך מפי מישרים למגיד שוכה להאמין קשהמדוע

בו.
 ממ"ה דא' הן"ל דברי שפירשו דאגדתא ליבנןוראיתי

 ופי, חכמים באמתת בהם נקנית שהתורהדברים
 הראשו:ים אם דאמרינן עפי"מ דהכוונה נפש משיבבספר

 אנו אדם כבני הראשונים ואם אדם כבני אנוכמלאכים
 היו שהראשונים אדם יחשוב אם הוא הכוונהכחמורים,
 אז ברוה"ק ובהשגהם קומתן בשיעור מלאכיםבמדריגת

 אם אבל דעת, בעלי של גישה שוה ז"א אדם כגניאנו
 וממילא במדריגתן פשוטים כבנ"א היו שהראשוניםנחשוב
 אז שטעו אומרים אנו דבריהם ומבינים משיגים אנו איןאם
 גבוהים, רברים משיגים אנו אין ולכן חמור במדריגתאנו

 היד הראשונים אשר שנאמ.ין הוא חכמים אמונתובכלל
 הפשוט. בשכל דברי"ם להבין השגה לנו ואיןכמלאכים

 מהמקובל מכתב שהעתיק דמ"ח שבועות במסכת בשל"הדעיין
 הב"י מרן בבית מ,תחבר שהיה אלקב"ץ שלמההר"ר

  שבועות בליל בעעמו לו שאירע מה וכתב רוה"ק עליווהופיע
 לליל השייך התיקון כל שעשו לאחר הב"י רמרןבצוותא



 י בנ14 כג סימן חאו"חשו"ת ת יב
 קול אלההם המרבר קול שמעו מסכתות ב' ולמרושבועות
 אבל הבינו ולא שמעו היטכנים וכל אותיות בחיתוךגרול
 איך הדיבורים וכל הסיפור כל באריכות עיי"ש הבינוהם

 רבא גברא מאן ורזו ופלא, הפלא וזה השמחה מרובשבכו
 מהרב המכתב בעצמו שראה הק' השי"1; ה"ה ע"זרקמסהיד

 מאור. נורא והענין אלקבץמהר"ש
 שכבר הל"ה לולב מהל' בפ"ח הראב"ד מש"כדראה

 משנה כסתם והעלה מררשו נבית רוה"קהופיע
 הלי"ז, בידף'ב מהל' בפ"ו ג"כ וכ"כ פסול, שנקטםרהדס
 ג"כ נאמרו דבריו טרמון כר' הפוסק שהרמב"םואעפ"י
 וב"ה ב"ש במחלוקת בגמרא רמצ'נו ע"ז, תתמה אלברוה"ק,
 כב"ה והלכה חיים אלקים רבר' ואלו ראלו רי"גבעירובין
 אפשר האיך ראשונים ועור הריטב"א בזה הסבירווכאשר
 או מותר אינו אסור אם ריים אלקים דברי יהיו ואלושאלו
 כמו"כ ירועים, ברברים להאריך מהצורך ואין עיי"ש,להיפך
 ברוה"ק, נאמרו ששניהם והראביר הרמב"ם מחלוקת גב'נמי
 מן לארר המיורס השמים מן שו"ת הספר רבריוידוע

 של רורו בן מקורבי"ל הלוי יעקב רבינו ה"ההראשונים
 שמות ובהזכרת התבורדות ע"י שאלות'ו שאל אשרהרי"ף

 הפוסקים גרולי עליו העידו כאשר דרקיעא במתיבתאהקדוויים
 ב' כלל הלקט בשבלי וכן תקל"ב סי' בתשובה הררב"זה"ה
 אמת. כתורת הפוסקים לכל מקובלים היו ופסקיו כ"ארין

 וכבר וז"ל שכתב ועור ד"ה מ"ו האהבה בשער בר"חיעיין
 ראוי שהי' חכמים העליון שבגליל צפת פהראינו

- זו ברכה עליהםלברך  - ליראיו מחכמהו שרלק ברוד 
 הפרצוף הכרת ברכמת בקיאים שהיו רכמים ראינווגם
 שלא ודאי ואלו רעה אם טוב אם שעשה כל לארםלומר
 מצר אלא לרוה"ק קרובה שהיא הנסלאה הרכמה אלזכו

 שראה הביא בר"ח מקומוה ובכמה ע"ש וחסידותםמעשיהם
 החסיר הגאון ה"ה ריר ובעל רוה"ק, בעלי אנשיםבעצמו
 בעלי וכל הרמ"ק הגה"ק תלמיד היה אליהו מו"ההמקובל
 נימא אי ואפילו עליו לסמוך וראוי תמיד רבריו מביאיםמוסר
 יכולים שעכ"פ כ"ת יורה מ"מ רוה"ק בעל היה לאשהוא
 דכ"ע, אליבא בפיו היתה אמת תורת כי נאמנותו עללסמוך

 סרר אודות העניז באמצע כותב שבועות במסכתדהשל"ה
 ביומו יום רבר שלומד מי בוראי וז"להלימור

 רש"י רקרוקי ובפרט הדקדוקים כל עם התוס' ופי'גמרא
 וענינים נסתרים סודות בו יש רש"י של ודיבור ריבור כלכי

 רבה גברא מאן וראה ברוה"ק, הוא שלו החיבור כרמופלאים,
 וכל קבלה רבר' רבריו שכל השל"ה ה"ה עליהרקמסהיד

 אמת. כתורת באימה רבריו קבלו זמנוגדולי
 שכתב בז"ז סק"א מ"ו סי' הטהור שלרן בספרדעללן

 מסורר עולנו סדר גם כי וז"ל אשכנז נוסחבענין
 אשר אשכנז חסידי של בניהם מבני ואנרנו וכרברוה"ק

 רוה"ק בעלי עש'י נתיסרו התמילות וסדר שלנו מנהגיםכל

 ורבינו התוס' ובעלי הגדול שמעון רבינו המרכבהיורדי
 בעל אלעזר ור' ההסיד יהודה רבינו ובנו הנביאשמואל
 להריות יכול היה הקטן אשר המהרי"ק מרן והקרושהרוקח
 עפ"י התפילה שבסדר האותיות כל מנו והם וכו'מתים
 הקרושים אבותינו מנהג לשנות לנו ולמה עלאין ורזיזסודות
 ולהלן אש להבות הרוצבים בדבריו ע"ש האשכנזים,חכמי

 זה. בענין הרברים הכפיל ס"ובס"
 הרב וזי'ל כתב בארץ התלויות מצות בחלקדהחרדים

 אשכנזי יצחק רבינו הקדוש החסירהמקובל
 כתב וכן נסתרים, לרבר הפליא רוה"ק עליו הופיעכאשר

 על )כוונתו סודו לאיש פעם גילה שהאריז"לבהקדמתו
 חכמה שערי לו שנפתחו מה שכל ז"ל(הרח"ו

 ורוה"י
 היה

 לאין גרולה שמחה מצוה כל בעשיית שמח  שהיהבשכר
 הראשונים מן לאחד לררך צרה בסמר ועיין ע"ש.תכלית
 שהיה ז"ל זרח ב"ר אהרן הר' הקדוש בן מנחם רבינוה"ה
 והוא הששי לאלף ראשונה במאה הגירוש בעת צרפתמגולי
 טדליטולה ואבד"ק רב והיה ז"ל הרא"ש בן הר"י תלמירהיה

 ספרו בהקדמת עיי"ש להלכה רבריו מניאים פוסקיםוהרבה
 הגאונים אררי הראשונים המוסקים שלשלת בעניןמש"כ
 כמוהו קם לא האי רבינו שמימות כתב הרי"ף רבינוועל

 לחבר ארם בן שילאה עליו אמר התוס' בעל יצרקורבינו
 כתב ואר"כ עליו שורה היתה ששכינה זולתי כמוהוריבור
 והיו רגמ"ה בפירושי לומרים היה ומנו שקורם רש"יעל

 מעיר הגדול התייר שלמה רבינו שבא ער מאודארוכים
 וריבר בגמרא ירו וגברה רוה"ק עליו ושרתה בצרפתטרויש
 קם לא לפניו אשר וקצר צח בלשון הבבלי עלפירושים
 עיי"ש מישראל, הבבלי דרך נשתכרה הזא ואלמלאכמוהו

 כתב הרא"ש רבינו ועל הראשונים בשבח מש"כבאריכות
 רהוק היה לא לדרך צרה בעל והגאון ונוראות, גרולותג"כ
 בעל'י שהיו קובע הוא רעתו ולפי הנ"ל מהגדוליםבזמן

 קבלה. רברי רבריהם וכלרוה"ק
 בהקדמתו ז"ל מוואלאזין ר"ח הגאון מש"כ חזיופוק

 מווילנא ז"ל הגר"א ביאורי עם רצניעוהאלספרא
 ראיתי ההקדמה באמצע שם וז"ל הגרול רבו בשברמש"כ
 מה קדי~וין עילאין רזין ירבר כתוב נ"ע קדשו בכתביבעיני
 מקומות ושארי ז"ל ואליהו ע"ה אבינו יעקב לושגילה
 היו אם אצלי נתברר לא עדיין לו שנתגלה סתםשכותב
 נשמה עליות ע"י בשינה היו ואול' הגילתים אלובהקיץ

 בבירור לו שהיה אצלי נתאמת זה אבל עילאיןבמתיבתין
 הקרושה דעתו על עמדו מיום בלילה לילה מדי נשמהעליית
 בבירור ממנו ידעתי לא בהקיץ גילויים מענין אמנםכנ"ל,
 זכיתי אשר והמעט מלגלות מאוד וסתום כמוס היהכי

 סיבוב ע"י רחוקים לפרקים נפלא ענין בסשורלשיחתו
 משמע הק' מפיו שמעתי אשר נמלא ארד מענין רקרברים,
 שבשמים אבא עלי נאמן בהקיץ, גם נוראים גילו'ים לושהיה

 חלומות חולם איש בווילנא היה כי הק' מפיוששמעתי
 שהמו מה לאדם מגיר היה כי שומעיו כל מבהיליםנוראים
 והובא מ.אור הבריות על אימתו ונפלה משכבו בררריומעשיו
 לפני יכ לפניכם ארר דבר לומר תרשוני רבי לו ואמרלפניו

 האזינו בפ' וריז,2תם המקום בזה ישב,תם ה' ביוםשבועיים
 והאריז"ל מימין רשב"י אצליכם וישב הפסוקים ואותן אותןעל

 מזה, אשה ילור ידע מאין מאר מתפלא רבינו והיהמשמאל,
 לו ואמר מביתי שלי הגבאי את אז ששלחו;י זכורניואמר
 זאת רברו ומדי נוראים ענינים אז שחירשתי אמת נ"ערבינו
 נפלאים ענינים באמת שהיו והמשמעות מאד פניוצהבו
 וכו', רשב"י לפני לדרשן ראויים שהיו עליונים עליונירזין

 נמלאים ברברים הנ"ל רבו בשבר שסיפר מה עודעיי"ש
 כתב רבריו ובסוף להשיגו, יכול אינו ר,פשוט  השכלאשר
 היו כולהון רפב"י התנא שמונה קרושות סרר וכלוז"ל

 שמות ובזהר רוה"ק לידי הביאוהו והם נ"ע הגדולברבינו
 קודשא רוח מינייהו אעד' לא וחכימיז עדיפי חכימיאיתא
 הגר"ח של עדותו עלינו נאמנים והרי חדא, רגעאאפילו

 נאמ.ין לא ואיך הגר"א מרבו ושמע יראה מהמוואלאזין
 רבריהם שכל הגר"א קודם שנים מאות שחיו קמאי גאוניעל

 ב"ר שאול ר' הגאון הסכמת שם עוד ועיין ברוה"ק,נאמרו
 המקובל הקדוש שמביא והמידות התנאימ שכל שכתביוסף
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 ברבינו נתקיימו כולם אלקות חכמת להשגת המביאיםהרמ"ק
 עיי"ש. עז ויתר שאת ביתרהגר"א

 שהט בפירוש בגמרא מצינו והאמוראים התנאים עלדהנה
 עירובין עיין בש"ס דוכתי בכמה כמבואר רוה"קבעלי

 ברוה"ק, ר"ג שכוון למדנו שעה באותה אילעאי ור' ר"ג גבידס"ד
 בתוס' כמבואר רוה"ק בעלי שהיו מצינו התוס' בבעליוגם

 עזרא הר' דברי שם שהביאו רב בד"ה דכ"השבועות
 הביאו ודילמא בד"ה דפ"ח גיטין בתום' נמי וכ"ה"הנביא"

 עזרא ה"ר התום' ומש"כ - הנביא עזרא ה"ר דבריג"כ
 כרש"י דס"ל ועכצ"ל נבואה דפסקה דאמרינן אעפ"יהנביא
 שאינם מנביאים רק ניטלה דנבואה לעיל המובא די"בבב"ב
 הרמב"ן לפירוש ואפילו ניטלזק לא החכמים מן אבלחכמים

 שנקרא דמה וי"ל אצלם ד~ה"ק נ.שארה עכיפוהריטביא
 רוה"ק. בעל שהיה הכוונה הנביא עזראהר'

 שמביא שע"ז בח"ג להרח"ו הקדושה שער בספרדבןצאתי
 הגמרא בעלי שהיו שכתב פ"ט ח"אלהתנדב"א

 שמענו באזנינו והנה וז"ל הרח"ו כתב וע"ז ברוה"קחוזים
 והיו זה בזמנינו ברוה"ק השיגו יחי"ס ראינוובעינינו
 חז"ל כיוונו זה ועל וז"ל כתב שם ו' ובשער עתידות,מגידים
 ונשתייר לגמרי נבואה פסקה ומלאכי זכריה חגי אחרכי

 בגמרא דהרי דבריו על להעיר יש ולכאורה ע"ש,רוה"ק
 חז"ל דכוונת וצ"ל חזו"מ לאחר רוה"ק דנסתלקהמבואר
 דנבואה, לרוה"ק דחכמה רוה"ק בין לחלק שכתבנוכמו

 בגמרא דאמרינן דמה לומר לפיע"ד ניאהובלאה"כ
  שלא ר"ל משמע לגמרי לא דוה"קדנסתלקה

 הכוונה רק רוה."ק בעלי בעולם נמצא ולא כלוםנשתייר
 סגולה יחידי מ"מ אבל כך כל נמצא לא מרחיבבאופן

 וכ"ה אין בד"ה ד"כ שבת ההוס' מדברי דילי וחילינשתיירו,
 בזוגיתא ד"ה דפ"ד ובחולין בזכוכית בד"ה דכ"ט ב"מבתום'
 לבנה וזכוכית פרנדא שירא דבטל דאיתא דמה שםשכתבו

 עיי"ש בראשונה כמו מצויין היו שלא רק לגמרי דבטללא
 בברכות דאמרינן ממה ראיה והביאו הר"י בשם שניבתירוץ
 שהיתה הרי בנו בחופה חיוורתא זכוכית קמייהו תבר דר"אדל"א
 יכולים דבריהם ולפי החרבן, אחר לבנה ,כוכיתבנמצא
 נמצא שלא לגמרי לא ג"כ היינו רוה"ק נסתלק דלשוןלומר
 מלשון לגמרי יותר מובנו "בטל" הלשון ובאמת מקום,בכל

 כתבו ואעפי"כ לחצאין ביטול מצינו לא דהרינסתלקה
 נסתלקה בלשון מכש"כ לגמרי לא בזה חז"ל דכוונתהתום'
 כמו כך כל מצוי היה שלא רק לגמרי דלא לפרשיכולים

בתחילה.
 שהרחיב בח"ב קי"ב סי' או"ח חלק בי"ש בשו"תוראיתי

 והביא הנ"ל סוטה בסוף הגמרא בכוונתהדיבור
 הדעת על תעלה וכי שם וכתב לדברה, נכוחות ראיותכמה
 החסידים פסקו קטנותא יוסי ר, ביממת חז"ל שאמרושמה
 והרי בעולם חסידים ואיז לגמרי שפסקו לומר אפשרוכי
 מצינו וגם החסידים ועל ה.צדיקים על ביום ג"פ מתפל'ליםאנו
 כמבואר אחד בחסיד מעשה האמוראים בימי בגמראכ"פ

 בגמוא מספר אין ובמקומות דקנ"א ובב"ב דס"זבגיטין
 הלשון איתא בסוטה פ"ז בתוספתא וכן חסיד, הלשוןמצינו
 שלא הרי בישראל החסידות נתקטנה קטנותא יוסי ר,משמת
 אריכות בזה עוד לי ו"1 כך. כל מצוי היה שלא רקבטלה

 לקח. ויוסיף חכם ישמע בזה דדי חושבני אבלדברים
ידירוש"ת

הקי

 יצ"-

 החופ"ק ליעבעס אייייק

 כדסימו

 תשכ"ב מנ"א לחודש ד' יוםב"ה
 הרב כמדרקוו האברך ידידי למע"כשל'ום
 שליט"א חייט,ב"ו שלוםמוה"ר

 על שכתב ד"ו פסחים רש"י בדברי כת"ר שהקשה.מה
 וז"ל לי' מבטל ולא פ'שע דלמא בגמרא דאמרינןמה
 בשכחה. איכא פשיעה. דמה פשיעה. לידי ויבא ישכחפשע

תשובה

 לביהמ"ד כאחרונה יכש אל גבי דמ"ג ברכות ש"סעיין
 מתעצל, פושע פירש"י ושם פה1ע ליי דקרומשום

 רש"י א"כ עצל פושע במקום גורס באמת שםוו;רש"ל
 פשיעה לא עצלות פושע דכוונת דפי' בברכותלשיטתו
 דעצלות להיפך או עצלות לידי ויבא ישכח כתב ולכןממש
 על שכתב לברכות יעב"ץ בהגהות ועייז שכחה, לידימבי(ן
 שזה אלא הכוונה היא אחת דידן ונוסחא הרש"לנוסהת
 כמו פושע לעצל קורין דבארמית ארמי לשוז וזהלה"ק
 ע"א דל"ח סוכה ברש"י ועיין עיי"ש, למיפשע את'דילמא
 רש"י כתב לאפסוקי מצוה דילמא בגמרא דאמרינן מהעל
 ישסח שמא דה,כונה ג"כ וצ"ל ויפע,ע ישכח שמאג"כ

 לי' אמר ע"ב ד"ז חגיגה בש"ס אמרינן נמי וכןוי,ועצל,
 מינייהו והי פושעים להו משוית מינייהו הי פשיטאאביי
 הוו לאלו האב יאמר דהאיך ופירש"י זריזיז להומשוית
 עצלים, ר"ל פה2עים דפי' ג"כ הרי עצליז, הוו ולאלוזריזין
 יפשע שמא גזירה גבי ע"ב דט"ו ביצה בש"ם נמיוכן

 ישכח. שיתעצל דע"י כונתו ג"כ וצ"ל ישכח, יפיגיעפירש"י
 דכ"א בשבת הפנ"י קושיית לישב יש הזה בדרוובלכתך

 לה זקוק כבתה שם רש"י שכתב דכבתה,בסוגיא
 ולא פשע דילמא יפה לכתהילה לעשות צריך הלכךלתק:ה
 דילמא בפשיטות אמר לא מדוע הפנ"י ומדייק להמתקן
 התוס' קושיית לישב בזה רצה שרו2"י וכתב יתקז ולאישכח
 באונס ולא חיישינן בפ'טיעה דרק לומר צריך ולדידי'שם
 בטדטת ולדרכי:ו עיי"ש, ישכח אם בה לן לית באונםכי

 ולק"מ, יתעצל היינו פישע דילמא בפשיטות הכוונהרש"י
 משנה פ"ב בתרומות ועיין רש"ש בהג' ג"כ איתא זהוכעין
 טה ו2תפא"י כלום עשה לא שוגג שהוא אעפ"י רי"אב'

 ואכמ"ל. בדבריו וצ"ע כפשיעה שכחהדלר"י

 הטוב בכל מברכוידידו"ש
 החופ"ק ליע2עס אייזיק יצחקהק'

 כהסימן

 מה"ר המשרסם הרה"ג מכובדי לידידי וברכהשלו'
צבי

 שטע-

 דמושולו היהודי במרכז רב שליט"א
 נ"יבברונכס

 לגיל בשטו"מ שיכנס דעלם בנו אודוה שאלתובדבר
 שאם יודע שכ"ת והיות הבע"ל בחנוכההמצות

 לבוא יכדלים השבת ביומ  לתורה והעליה ההגיגהעושים
  מביהמ"מ הרחק העיר בהלקי הררים  אנשים ש"ק  חילוללירי
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 מעף באחד החגעת לעשות לתקן רוצה מילתא למעדרולכז

 כי אחד רום ע"ש להנער עריק שלמו לא א, אבלהחטכה
 קורא להטת שעכל היתר צד יש האם אחדים עעם לוחסר

 התיבה לפני לעגור וגם הקרואים ממנק ולהעתבתורה
 הלל.לתפילת

 ה שדבוז

 הפרט"ם מקורם לבאר עלינו זה דוז עומק לכשהבכדי
 ושאכוון הלכה בדבד אכשל שלא ויה"רדלהלז

 תורה. שללאמיתה
 מררבנן, רק או מה"ת הוא אם קרה"ת של החידבא(

 הקורא לבין לתורה העולה בין החילוקב(
 ,ה והרי לימוד של ענין הוא אם החיוב גדר ג(בתורה,
 אם ד( גרידא, קריאה של עניז רק ,הו או ת"ת ממצותחלק
 בנ"א עשרה של ציבור יש כאשר ז"א הציבור חובת,ה

 להתאסף ויחיד יחיד כל על החיוב או בתורה לקרותחייבים
 בתורה. ולקרות ציבורלעשות

 ,א", העיר בני כופין דב"מ סופ"א בהוספתא תנינןתמן
 ונביאים, ס-ת להם ולקנות ביהכנ"ס להםלבנות

 ש14א רק ל4לכה כז כתב תפילה הלכות ברהםוהרמב"ם
 בתוספהא אחרת גירסא לו שהיה וכנראה כתובים גםהוסיף
 על דרק צ"ל בתוספתא גירסתנו ולפי כופין, כתובים עלדגם
 ולא בלבד בציבור קריאה חיוב משום כופין ונביאיםתורה
 שת"ת ואעפ"י כתובים על כופין אין דהרי ת"ת חיובכושום
 בביתו ללמוד יכול כ"א מ"מ הוא רבה ומצוה כולםכנגד
 דגדר צ"ל כופין כתובים על דגם והרמב"ם ולהרי"ףבפ"ע,
 ליכא בכתובים דהרי דרבים ת"ת מצות משום הואהכפ"
 בציבור קרה"ת דמצות י"ל לדידהו ולפי"ז ברבים,קריאה
  הובת מעיקרא היתה התקנה ועיקר ת"ת ממצות חלקהוא

 על החיוב אולם ביחיד לא אבל התורה כבוד משוםהציבור
 וכן התורה לקריאת להתאסף דהיינו ציבור לעשות יחידכל

- התוספתא מלשוןמדויק  כל רהיינו - ,ה את זה כופין 
 רבים בלשון אלו את אלו כופין קתני ולא ויחיריחיר
 להתאסף דהיינו ציבור לעשות יחיד כל על דהחיובמשמע

 במצ"ש דבריו הובא מ.ינץ מהר"ם בתשובת כתב וכןלקרה"ת,
 בפ"ק במרדכי ג"כ וכ-ה יח'ד כל את דכופין התוספתאעל

 תע"ח. סי'דביב
 מהל' בפ"ו הרמב"ם מלשון כן לדייק יש 1בי11זךב(

 ,א"ז העיר בני כופין שם שכתב הל"אשכנים
 שירצה מי כל ב4ם שיקרא כדי ונו"כ ס"ת ל"ס לקנותוכו'
 משום דהכל 1נ1"כ ס"ת מדכייל מדבריו ונראה הציבורמן

 ת"ת, ממצות חלק ג"כ בס"ת דהקריאה ומוכח ת"תמצות
 להם תיקן משה הרמב"ם כתב הל"ח פי"ג חפילה בהל'וכן

 ודורשין ושואלין ענינו מועד בכל קוריז שיהיולישראל
 הרמב"ם כייל כאן גם הרי ומועד, מועד בכל יום שלבענינו
 של ד~זקנה והרי ושו"ד, הקריאה תקנת ביחד תקנותשתי
 כדמוכח בעתו דבר כל ללמוד ת"ת מצות משום הואשו"ד
 איקפד מ.ר לן שאיל לרבא רבנן ליה אמרו דצ"ז ב"מבש"ס
 אתון אררבה בעיתו קא ממונא לאפקועי להו אמררבא

 למסכת ממסכת לאשתמוטי מצינא אנא דאילו לישאילתון
 שאיל ראיהו דגמרא שסקנא לאשהמוטי מציתו לאאתון
 מוכח הרי יומא, בשאר ליה שאילין ואינהו דכלה ביוטאלהו

 הרב שאיל דכלה בישא דהיינו ודורשין שואליז שלדבזמן
 עד ת"ת חיוב מצד המועד עניני עמהם ללמודלתלמיריו

 השניה התקנה גם וא"כ בבעלים שאלה משום לחייבו כךכדי

 דכללם כיון ת"ת חיוב משום ג"כ הוא המיעדים קריאתשל
 קושיית לתרץ מש"כ סק"א תכ"ט סי' או"ח בט"ו ועייןיחד,
 ט"ק פסחים בש"ס דאמרינן הא לתרץ כתב שם ובב"יהר"ן
- עצמו במועד הואדשר'ד  דפסחים בפ"ק בירושלמי ובאמת 
 שלשים הוא הומן בביהמ"ר רהיינו הוער רבבית מחלקהל"י
 במועד רק מחוייב כשלעצמו יחיד כל אבל החג קודםיום

עיי"ש.
 ששת דרב ד"ח ברכות מש"ס ראיה להביא יש דכןג(

 בדידהו, ואינהו בדירז אנז אמר וגריס אפיהמהדר
 בדידן" "אנן תורה לומד נלאה"כ דהוא כיוז כוונתודנרא4
 לקרה"ת לענין מענין להפסיק צריכים אנו ואיז שלנובשיעור
 מהא ששת רב בד"ה הקשו שם ובתוס' הך, דהיינוכיון

 כיון הונא רב בר רבא אמר דל"ז סוטה בש"סדאיתא
 מקרא ונלמו הלכה ברבר אפילו לספר אסור ס"תשנפתח
 מקרא נלמד זירא ולרב העם כל עמדו ובפתחודנחמיה
 כמה שתירצו מה עיי"ש התורה ספר אל העם כלואזני

 לימוד ענין הוא דקרה,"ת נראה התירוציט ולכלתירוצים,
 בלחש אבל אסור רם בקול דרק ראשוז דלתירוץהתורה,
 והא בה לן לית מ"מ הקריאה שומע שאינו אעפ"ימותר
 הבה"ג לתירוץ וגם גירסתו לכוון  עץוכל כדי אפיהדמהדר
 א"צ אחריני דבאיכא לא או אחריני עשרה איכא ביןדמחלק
 לבטל שלא לימודו להפסיק צריך אחריני ובדליכאלהפסיק
 ולכן והלימוד, הקריאה אחת מצוה דהכל מבואר הריהציבור,

 צריך אז הציבור ביכיל ואיכא עשרה בדליכארק
 ואפילו לא, בלאה"כ אבל הציבור עם להצטרףלהפסיק
 א"צ אומנתו דתורתו ר"ש רשאני הרי"ף בשם בתראלתירוץ
 וכ"כ זה, כתירוץ דמסתבר כתבו והתוס' קרה"ת,לשמוע
 אומנתו שתורתו דמי הל"ט תפילה מהל' בפי"בהרמב"ם
 בחורה, קורא שהקורא בשעה בתורה לעסוק לומותר

 גם להפסיק א"צ  אומגהו שתורתו מי דהדי י"לולכאורה
 ולשיטת רחמי, רק ת"ת מקרי לא שתפילה אעפ"ילתפילה
 א"צ אומנתו שתורתו דמי הל"ב דשבת בפ"קהירושלמי
 התם דאיתא וחבריו רשב"י כגון לקרי"ש אפילולהפסיק
 לקרי"ש אפילו בת"ת שעסוקין אנו כגון רשב"י בשם אמרר"י
 אט שאין אנו כגון לגרטיה אמרה ר"י מפסיקין אנואין

 בס"ק בבבלי ברם מפסיקין, אנו לתפילה אפילו בת"תעסוקין
 מפסיקין בתורה עוסקים שיהיו חברים בברייתא איתארשבת
 כגון אלא ל"ש יוחנן א"ר לתפילה מפסיקין ואיןלקרי"ש
 מפסיקין אנו כגון אבל אשנתן שתורתן וחבריורשב"י
 בשם בעצמו ר"י אמר דבירושלמי וצ"ע ולתפילה,לקרי"ש
 שתורתם דכוותי4 כגון לקרי"ש אפילו להפסיק דא"צרשב"י

 הש"ס. במפרשי בזה שהעיר מי ראיתי ולאאשנתם,
 שתורתו במי להפסיק שא"צ הסעם יאין לפי"ז וצ"לד(

 רק דת"ת הך היינו דהקריאה משוםאומנתו
 להפסיק א"צ ולכן ביותר חשובה מצוה היא ת"תרמצות
 י"ל כן להפסיק א"צ לקרי"ש גם ולהירושלמילתפילה
 מרן כתב דהרי אינו זה דמילתא לקה~טא אולםלכאורה,
 אומנתו דתורתו לי ונראה ו,"ל הנ"ל תפילה בהל'הכ"מ
 רב דליהוי אשכחן לא דהרי רשב"י כגון למימ,ר בעילא

 אמוראי וכולהו אמוראי משאר טפי אומנתו תורתוששת
 ד,טבת דבפ"ק וחבריו רשב"י כמו אשנתן תורתן היתהלא

 אלא לתפילה טת"ת מפסיקין דאין ל"ש יוחנן א"ראמרינן
 מפסיקין אנו כגון אבל אשנותם שתורתט וחבריו רשב"יכגון

 מתלמודו להפסיק דא"צ דהטעם בדבריו מבוארעיי"ש,
 אומנותו שתורתו מי להטסיק דא"צ בתפילה כמו לאלקריה"ת
 זה במובן רשב"י כמו אומנתו תורתו היתה לא דר"שכין
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 להפסיק א"צ בחורה עוסק דבלאה"כ כיח פשוט הטעםרק
 רק הוא אומנחו ותורתו הך דהיינו אחד לעניןמענינו
 בהדמב"ם, להמילה קריהית בין חילוק ומצינו לישנא,שגירת

 לחפילה פוסק אינו אומנותו שתורחו דמי כתבדבתפילה
 זמן ובהגיע החפילה זמן מקודם ללמוד החחיל שכברדנראה
 בזמן ללמוד לכחחילה להתחיל אבל להפסיק א"צתפילה
 מהל' בפי"ב הרמב"ם כתב קריה"ת גבי אבל לא,תפילה
 בתורה לעסוק לו מותר אומנותו שתורתו שמי הל"טתפילה
 ללמוד להתחיל דאפילו ונראה בתורה, קורא שהקוראבשעה

 דלימוד שביארנו כמו וע"כ מותר הקריאה בזמןלכחחילה
 הבדל. באין הך היינו וקריה"תהתורה

 בגליון רעק"א הגאון קושיית ליישב בוה 1אר11ח,2אה(
  התוס' דברי על שהקשה ד"ט במו"קהש"ס

 עדיף ולולב סוכה דהיינו מצוה דעשיית כאן בד"השכתבו
 לקר"ש אבל מצוה לעשות פוסק רשב"י דאפילוטפי

 דהרי הגרעק"א ע"ז והקשה לרשב"י, מפסיקין איןותפילה
  לקר"ש אבל מפסיקין אין לתפילה דדק אמרינןבשבת
 ד"רי קושייתו לחזק יש ולכאורה ג"כ, רשב"י אפילומפסיקין
 דאמרינן דהא כתבו כגוז בד"ה די"א בשבת בעצמןהתוס'
 דרשב"י הרי ומצלו מיכסו לבשו צלויי דבעידן בדל"גלהלן
 מצלו דאמרינן דהא ותירצו צלויי, עידן בהגיע גירסתוהפסיק
 כתבו בעצמן שהתוס' הרי עיי"ש תפילה ולא קרי"ש דרקצ"ל

 לק"מ לפיע"ד אבל עכ"פ, לקרי"ש לימודו הפסיקדרשב"י
 דס"ל הירושלמי דשיטת אליבא כן כתבו במו"קדהתוס'
 כתבו שם בסוה"ד והרי לקרי"ש גם הפסיק לאדרשב"י
 מפגי שננו מפסיקין ואיז שננו ווה שננו דזה הירושלמילשון
 דלקרי"ש דידן דתלמודא אליבא התוס' כתבו ובשבתשננו

 לפיע"ד. וז"ב לרשב"י גםמפסיקיז
 הר"ר בשם מביא הל"ה קר"ש מהל' בפ"ב והכ"מו(

 הפסיק לא הנשיא דר"י דאע"ג שכתבמנוה
 ר"י שאני הנשיא ר"י של קרי"ש והו ישראל שמעכדאמרינן
 לרבים חורה מלמד שהוא משום או אומנתו שחורחוהנשיא
 איחא בגמרא דהרי בדבריו להעיר ויש עיי"ש, פוסקאינו

 דמצלו התוס' פירוש כפי לקרי"ש לימודו הפסיקדרשב"י
 אפיה"כ אומנתו שחורחו מרשב"י גדול לנו ומי קרי"שהיינו
 הטסיק הוא שכן הנשיא מר"י ל"ק ובלאה"כ לקרהש,הפסיק
 יימר ומאז שמים מלכות קבלת עיקר שזה ראשון לפסוקרק

 שרק להיות ויכול ראשון מפסוק יוחר הפסיקשרשב"י
 מנוח הר"ר דברי ולכן הנשיא כר"י הפסיק ישראללשמע
 דהא שכתב קרי"ש מהל' בפ"ב בהגמי"י ועיין ממני,שגבו

 כהב ראשונה לפרשה מפסיק במלאכה שעוסק דמידאמרינן
 ראשון פסוק אלא ראשונה פרשה נקט דוקא דלאור"י

 מפסיק ראשון בפסוק רק דלדידן כר"י ג"כ כתבוראבי"ה
 עיי"ש. הנשיא כד"ידקיי"ל

 המגילה, לקריאח קריד"ת בין בחילוק להתבונן ישואגב
 משום יד"ח יוצאים שהשומעים הטעם במגילהרהרי

 כעונה, שומע מטעם אינו בקריה"ת אבל כעונהדשומע
 עולים ובלי ציבור בלי בתורה יקרא 1עצמו הוא אםדהרי
 ובמספר בציבור לקרות היחה החקנה דעיקר יד"ח יצאלא

 מקריאת לגמרי שונה קריה"ת דמצות מזה חזינןהעולים,
 אבל כעונה שומע ולכן קריאה מצות הוא דשםהמגילה
 רק כעונה, שומע בתורת ולא השמיעה היא המצחהבקריה"ת

 הציבור עם ביחד הקריאה לשמוע מעיקרא התקנה היתהדכן
 השומעים את מוציא הקורא אין שומע אינוואם

 בציבור. לקרות יכול קטן דגם י"לולכן

 בעת הסדרא להעביר שהתירו ראשונים להיבה 1מצינוז(
 כמבואדבהגמי"י והריב"ם האו"ו ה"הקריה"ת

 שכתבו לפי"מ ובפרט קמ"ז סי' ובב"י חפילה מהל'בפי"ב
 החחלח קודם א"ע שמכין דמי רבם בשם הר"יחלמידי
 שמסלק להראות פניו ומחזיר בתורה ולעסוק ללמודהקריאה

 שביארנו כמו הדבר בטעם ועכצ"ל מותר, מקריה"תא"ע
 תורה ללמוד היתה החקנה ועיקר לימוד היינודקריאה
  שלשת וילכו דתניא דפ"ב בב"ק הגמרא בלשוןוכמבואר
 מים אין אמרו רשומות דורשי מים מצאו ולא במדברימים
 עמדו נלאו תורה בלא ג"י שהלכו כיון וכו' תורהאלא

 ומפסיקיז בשבח קורין שיהיו להם וחקנו שביניהםנביאים
 וקורין ורביעי ביטלישי ומפסיקין בשני וקורין בשבתבאחד
 חורה, בלא ג"י ילינו שלא כדי בע"ש שפסיקיןבחמישי
 תורה ללמוד היתה התקנה דגדר נראה הלשוזומפשטוח
 תורה בלא הלכו האיך הקשה קריה"ת הל' ברישוהפרמ"ג

 דמלבד ותירץ וערבית שחרית קרי"ש קורין יום בכלהרי
 דתקנת מבואר בה, ולעסוק תורה ללמוד חובה קרי"שחובח

 שאנחנו ומה בה, והחעסקות חורה לימוד מקריהקריאה
 התורה ברכת ברכנו שכבר אעפ"י הקריאה עלמברכים
 משומ דזהו הר"ת בשם דל"ג בר"ה התוס' כחבובשחרית
 התורה בברכת נפטרה כבר דאמת ואליבא התורהכבוד

 במקומו הכהן קורא בביהכנ"ס לוי אין דאם וחדעבשחרית
 הראשון רק ולא מברך עולה שכל התקנה לאחר -ומברך
 בראשונה לתורה בעלייתו ברך שכבר אעפ"י -והאחרון

 קראוהו ואם קל"ט, סי' בב"י מובא י"ט סי' הסמ"ג כהבוכן
 לברך אח"כ א"צ בשחרית בה"ת שברך קודם לחורהלעלות
 כמבואר התורה על בברכחו נפטר שכבר בנו בחר אשרברכח
 של ציבור דצריך הא י"ל טעמא ומהאי קל"ט, סי'בש"ע
 לקרות התקנה היתה כך ומעיקרא התורה כבוד משוםעשרה

 בציבור.כן

 טעמא תרי איתא הל"א פ"ד מגילה 1ביר1שלמיח(
 מפני אחד הקריאה בעת לעמודלהצריך

 בינו קורא ואם הציבור כבוד מפני והשנית התורהכבוד
 דט"א מגילה ובבנלי יחעצל שלא לישב לו התירו עצמולבין
 כביכול לעמוד דצריכין עמדי עמוד פה דואתה מקראילפינן
 צריכים ברבים דרק הרבר בטעם וצ"ל בעמידה, הקב"האף

 בסיני החורה קבלח דוגמת הוי דברבים ביחיד ולאלעמוד
 בגמ' כדאמרינן יתעצל שלא מטעם וגם ביחיד שייך לאוזה

 מיושב ה~רה למדין והיו לעולם חולי ירד הזקז ר"גדמשמת
 בעמידה. למדו ר"ג עד משהומימות

 שלהש ס"ת שנגנב העיד בני גבי דמ"ג ב"ב ובש"םט(
 מביאין ואין העיר אוחה בדייני דניןאיז

 מנייהו תרי ליסלקו בגמרא ומקשה העיר, אותה מאנשיראיה
 הרשב"ם וטירן קאי דלשמיעה ס"ת שאני ומשניולידיינו,
 הוא דקריה"ת מפירושו ונראה בשמועתו, ויוצא נהנהשהרי
 דשאני אחר באוטן פירש הרגמ"ה אולם יד"ח רביםלהוציא
 הקריאה לשמוע שלא לאודנייהו לסתומי מצו דלאס"ת

 לביהכנ"ס בא כאשר לשמוע שלא שא"א משום דקולפירושו
 ברמב"ם ועיין יד"ח לצאת שצריך הכרחי עניו זה איןאבל

 ולפי בזה, וצ"ע ט"ו סעי ל"ז סי' ובחו"מ עדות מהל'בפט"ו
 בזה למימר שייך דלא פשוט הקריאה בגדר שביארנומה

 אחד שכל לימוד רק הוא שהמצוה כיון יד"ח רביםלהוציא
 לענין שכתב סק"ו רפ"ב סי' במג"א ועיין הבנתו, כפילומד
 ת"ת הוא הקריאה תקנת ועיקר מת"ת שפטורוח אעפ"ינשים

 כדברינו. מבוארעיי"ש
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 והתוס' מה"ת הוי דקריה"ח במגילה יש"י ולשיטתי(

 רק דהף וס"ל עלע חלקו כל בד"השם
 להם תיקן משה איתא דמגילה בפ"ד ובירושלמימדרבננ
 וחוה"מ ור"ח יו"ט בשבתות בתורה קורי! שיהיולישראל
 והרמב"ם רכגילה בפ"ב והרא"ש הרי"ף ג"כ כחבו זהוכלשון
 משה לתקנת בבו"ה הקריאה גם מונה תפילה מהל'בפי"ב
 וגם קרנות, יושבי משום עזרא תקנת הוא במנחהובשבת
 מעשרה יפחתו ולא אנשים ג' בבו"ה קורין שה;יו תיקןהוא

 תיקז שמרע"ה רבינו דמש"כ ע"ז כחב הכ"מ ומרןפסוקים
 שמרע"ה מקים כוונתו הנניאים חקנת שזה איתאובגמרא
 ועוד הוא דינו בית שבדור הנביאים וכל הנביאים אדוזהה;
 הרי הענין, ליחס ראוי אליו ולכן בהסכמתו אלא עשושלא
 הקרואים מספר על וגם מרע"ה תקנת שבת דקריאתמבואר
 תיקן והפסוקים הקרואים ומספר תיקן הקריאה עיקרובבו"ה

 קריה"ת. הל' ריש ובמג"א מגילה בר"ן ועייןעזרא
 רמי!א היכן צ"ל מה"ת דקייה"ת יש"י ולשיטתיא(

 במצות דנכלל י"ל ובפשטותבאורייתא,
 דנלמד משה דוידבר וקרא דת"ת מ"ע שהוא אותםדולמדתם

 שלשת דוילכו מקרא דדר,?ינז מה וגם ביו"ט הקריאהממע
 של הזמן על רק זהו הנ"ל בב"ק מים מצאו ולא במדברימים

 מקרא נלמד המצוה עיקר אבל הקריאה וענייניהקריאה
 תרפ"ה. בסי' הב"ח בזה מש"כ ועייז אותםדולמדתם

 לשמוע חייבות דנשים איתא בפי"ח סופרים ובמסכתיב(
 הוא הענין דהרי המג"א והקשהקריה"ת

 כמו דזהו ותירץ מה"ת, פטורות ונשים ת"ת מצותמשום
 דברי בהסבר י"ל ולפיע"ד חייבות, רנ'שים הקהלמצות
 בד"ה ד"ד במגילה התוס' שכתבו עפי"מ סופריםהמסכת
 אנשים, ולא נשים רק מגילה במקרא מוציאות דנשיםנשים
 באוהו שהיו מפני הוא במ"מ נשים של ההיזב דנלמשום
 בקריאה, ולא בשמיעה רק הוא חיובן עיקר ולכןהנם,

 עיי"ש כעונה דשומע אלא בקריאה הוא חיובםוהאנשים
 לחוד בשמיעה בנו2ים חיוב שפיר חזינן דבריהם ולפ.בתוס',
 אעפ"י בקריה"ת נמי י"ל כן כמו בקריאה, ולא מגילהבמקרא
 במצות שייכות שהן כיון בשמיעה חייבות מקריאהשפטורות

 התורה ,ברכת מברכות שנשים כמו הזמ"ג, שאין ובמ"על"ת
 המסכת כוונת וזה בהז, ששייכות המצות מפניבשחרית
 ולא קריה"ת לשמוע חייבוה שנשים בלשונו שנתבסופרים
 ולא בשמיעה רק ה.כוונה אלא בקריה"ת, דחייבותכתב

בקריאה.
 לומד שרצה מ"ס על סופרים מקראבפירוש יראיתייג(

 דעיקר כיון פטורות, נ~וים דבו"הדבקריאה
 פטורוה נשים א"כ תורה בלא ג"י ילכו שלא היחההתקנה
 מקרא דדרשינן ויר'ט ב,2בת משא"כ נינהו, תורה בנותדלאו
 נשים גם אפיה"כ אסמכתא רק שזה אעפ"י משהדוידבר
 אינו, זה משה מוידבר נלמר דבשבת מש"כ והגהבכלל,

 ומקרא בשבת במנחה רק שבת ליתא במגילהדבמשנה,
 קורין שבהם מפני ומהיד הג רק למילף ליכאדוירבר
 ואעפ"י שבוע מעניני קוריז אין בשבת אבל החג,עניני

 וכ"ה מרע"ה בתקנת שבתות גם איתא מגילהדבירושלמי
 וידבר של הפסוק על נסמך לא אבל בפי', סופריםבמסכת
 במועדים, ככי שבת עניני בשבת קוריז שאין כיוןמשה
 דוידבר דקרא פירשו דמגילה בפ"ד הרע"ב וכן שרש"יאעש'י
 ללמוד כלשונם כתבו הרי מ"מ מתניתין, אכולהו קאימשה
 שייך לא וזה המועד מענין מועד בכל לקרות שמצוהמכאן

 וז"פ. לעיל שביארנו כמובשבת

 למאי ונחזור לקרה;"ח קטן דין לבאר נטא עתהי(
 המפטיר דכ"ר במגילה תנינז תמן עלזעדאהאן

 והוא ההובה לפני עובר והוא שמע על פורס הואבנביא
 ידו, על עוברין רבו או אבע קטן היה ואם כפיו אתנושא
 ואינו שמע על פורס אינו אבל ומתרגם בתורה. קוראקטן
 ראיע הטעמ ופירש"י כפיו. את נושא ואינו התיבה לסניעובר
 נושא ואינו יד"ח, רבים ל15ציא בא שהוא לפי שמע עלפורס
 כפופים להיות לצבור כבוד שאין הציבור כבוד משום כפיואת

 לפני עובר אינו שקסן דאעפ"י מפירושו ונראהלברכתו,
 יר"ח, רבים להוציא יכול שאינו מפני שמע על לפרוסהתיבה
 שקריוו'ת וצ"ל זה, מקהם מיפסל אינו בתורה לק.רוהאבל
 הטעם וגם יד"ח, לוךציא בה שייך דלא מפני לאינך דמילא
 לציבור כבור והו ראררבה  בוה שייך לא ג"כ נשי"כשל

 רמילהא ובטעמא בתורת לקרות יורעהם קטגיםשאפילו
 וו"ל הנ"ל המשנה על שבת במאירי ומצאתי בספריםבינותי
 זו ואין ושם להשמיע אלא הכומה שאין בתורה קוראקטן
 ברבר מהיב שאינו כל בה שנאמר מצות כשאר גמורהנשהה
 יש  מ"י הרי מברך שהוא ואעפ"י יד"ח, רבים מוצשאינו
 וכש"נ ללמדו מצווש שאחרים ער בת"ה שייכותלו

 לפני עובר ואינו שמע על פורס אינו אבל לתרגגןרשאי שהק~
 אלא שמע על פורס שאיגו  אמרו  המערב ובתלמורהתיבה,
 שהוא אעפ"י פורס עו"ש הבש אם הא שערות שתי הבשא"כ
 בגדול שנראה עד התיבה לפני עובר אינו אבל עריין,קטן
 עוד גרבר ולקמן המאירי, עכ"ל מצוה ובר גרול שיהיהר"ל

  המאירי ירבינו הרי - המאירי שהביא הירושלמיברברי
 ולשאר לתפילה קריה"ה בין לחלק יפה בהסבר לעייניןאבהיר
 המצוה שונה כי לגרלות צריכים אנו אין בקריה"ת כימצווק
 עדייז גדול אינו הקריאה המשמיע אם ואפילו מצוה,משאר
 חה ידו, על המצוה לקיים יכולים בת"ת שייבות, לו ש"2רק

 לעם", להשמיע אלא הכווגה "שאין הוהב בלשונושהרגיש
 תורה לומדים אם והרי ת"ת משום הוא הענין דכל כיוןו"א
 מצוה וו ואין ומש"כ ת"ת, מצות מקיומים ג"כ הקמןמן

 שמצות לומר כוונמו רק המצוה. איכות על הבוונה איןגמךרה,
  בכל ולכן ת"ת, ממצות ענף רק  בפ"ע מצוה אינהקרה;"ת
 מפי רהע"ה כמאמר קטנינג ע"י אפילו המצוה מקיימיםענין

 דל"ח סוכה בש"ס הלל גבי והרי עוז, יסרת רונקיםעוללים
 ליתא וכאן מאירה לו ותהי ע"ק ההלל שאומד למי לטותאיש
 שכתב כמו ועכצ"ל סתם, בתורה קורא דקטן איתא רקזו

 שביארנו. וכמור~שאירי
 שאכלו שלשה בפרק בבדכות להרא"ש גס ראיה' וכהטו(

 קטן בגמרא ראיתא הא על שם, שכתב. כ'סי'
 לשמיעה דס"ת משום בת"ת, דליתנייהו דאע"ג בתורה,קורא
 במצותיו קרשנו אשר מברכים דלא לבטלה אינה והברכהקאי
 לנו, נתן ואשר בנו בחר אשר אלא תורה, דברי עלוצונו
 מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו שכל להכלל סותרואינו
 שני כאן כתב הרא"ש הנה הרא"ש, עכ"ל וכו' יד"חאחרים
 דדק כיון כתב קורם בתורה, הקריאה עצם עלניכווקים
 בדברי השמיעה הוא בכאן הדבר דעיקר ז"א קאתילשמיעה
 או חיובא בר הוא אם שומע אתה ממי נפקותא ואיןתורדע
 אינם ג"כ הברכות על ועוד יד"ח, להוציא שייך רלא כיוןלו

 והודאה. שבח רק המצוה ברכת שאינם כיוןלבטלה
 בשם הרא"ש דמש"כ שם כתב הרא"ש על והמע"מטז(

 "ולא פירושו קאי דלשמיעה רם"תהר"ת
 נפק"מ רמה דעתו, לסוף יררתי ולא מאוד ותמוהללימוד",

 בזה דאפילו הנידון, לעצם לשמיעה או ללימוד הוא אםבזה



מג י בא כה סימן חאו"חשו"ת ת יב

 לקרווק לו מותר וממילא הגדול עם ללמוד הקטן יכולג"כ
 ל"פוד עגיז היא הקריאה אם נוטה רויעת יותר הריועוד
 כמו גרידא קריאה משום הוא מבאם לקדות לקטןלהתיר

 בדבריו. לדעתי צ"ע ולכןשביארנו,
 צד יש שפיר הנ"ל הראשונים שיטת שביארנו ועפי"מיז(

 לציבור; ולהשמיע בתורה לקרות לקטןהיתר
 אפילו שבעה למניז עולין הכל איתא דכ"ג מגילה בש"סוהנה
 עולין פירוש הר"ן ע"ז וכתב הרי"ף, גם כהב זה וכלשוזקטן,

 דלאו כיון נשים, ולא קטנים כולם שיהיו ולא קאמרלהשלים
 דתיקון השתא ומיהו וכו', לגמרי" מפקי "לא נינהו היובאבני
 ואהרון ראשון אפילו קורין וקטן אשה כולם שיברכורבנן
 בנביא מפטיר שהקטן כמו מברכין, ודאי שקוריןוכיוז
 בההבדל סברתו זלהבין הר"ן, עכ"ל ה"פטורה ברכתזמביד
 בני דלאו שכתב רעולה אחד וקטן דלא, קטנים כולםבין

 מוציא אינו לגמרי רק דר"ל לגמרי מפקו לא נינהוחיובא
 שפיר מהקרואים הלק אבל מוציא אינו הקרואים כלז"א

 מקום בכל כהמובן הקריאה יד"ח לצאת צריכים ואםמוציא,
 יכול אימ מהקריאה חלק גם ממנ"פ יד"ח, רביםלייציא
 תורה דברי להציבור להשמיע הכוונה ואם וד"ח, לרביםלהוציא

 בין החילוק להבין קשה ולכן קטנים, להית יכולים כולם1ם
 קטנים. לכולם אחדקטן

 שם שכתב בוה, גם לן אסברא המאירי רבינו אדלםיח(
 צריך מקום שמכל שאומר מי דישברכ"ג

 גדול אחד קרא וכבר והואיל גדול, אחד קורא קריאהבכל
 אלא עור קריאה כאן ואין ע"ה רבינו משה תקנת נשלמהכבר

 מרע"ה מתקנת הקרואים מנין היה שלא מפני עזרא,מתקנת
 או קטן ע"י הקריאה להשלים ושרי לבד הקריאה גוףאלא
 הר"ן שיטת הוא שבמאירי שאומר מי היש הנהאשה,

 ומהר"ן רפ"ב, סי' שרמ"א המנהוג בשם ל"ה בסי'והריב.'ש
 דבריו, בסוף כמוש"כ עולה אחד קטן דרק שסוברמשמע
 קורא יש אם דרק ס"ל המאירי ,יהביא שאומר מיוהיש

 קטנים, להיות יכולים הנותרים הששה וכל סגי גדולאחי
 ואתי אחד מקטן יותר להיות יכול דלהר"ן נימא איואפילו
 שיותר מלשונו ברור נראה ומ"מ קטנים, כולם רקלאפוקי
 יצא שכבר דכיון הוא המאירי וסברת בעינן אחדמגדול
 ע"י אפילו להשלים יכול חיובא, ובר הגרול קריאתע"י

 קשה עזרא מתקנת הוא הקרואים שמנין ומש"כקטנים,
 דקריה"ת מבואר תפילה בה' וברמב"ם דפ"ב בב"קדהרי
 תיקן בבו"ה ורק מרע"ה תקנת הכל הקרואים ומניןבשבת
 הל, בריש במגיא זעיין והפסזקים, הקרזאים מניןעורא

 בין לחלק המאירי מש"כ גם בוה, רב צ"ע ולכןקריה"ת
 נפק"מ דמאי להביז, זכיתי לא עזרא לתקנת מרע"התקנת
 חענא ובר לגדול צריכים מרע"ה לתקנת ואם לזו 11בין
 כל לה יש עורא תקנת דלדינא עורא, לתקנת גם כןכמו

 מרע"ה. תקנת שלהתוקף
- הב"ח זקני ברםיט(  - תשובתו תוכן נעתיק ולקמן 

 הר"ן סברת לפרש כתב קנ"ה סי'בתשובה
 רפ"ה בסי הלבוש 1ם וכ"כ להציבור, גנאי קטניםדכולם
 אין דדינא לעיקרא אבל הציבור, כבוד משום הדברדטעם
 שכתבו לפי"מ ובפרט קטנים, לכולם אחר ביןנפק"מ

 כב.וד משום בשבת קרואים ז' של התקנה בטעםהראשונים
 התקנה עצם עם קדיכות לזה ואין בעולים להרבותהיום
 שכבר דלאחר המאירי כוונת דזה י"ל א"כ הקריאה,של
 להרבות היום ולכבוד התקנה, נשלמה אחד גדולקרא

 מסדר חלק קרא כבר אם ובפרט בקטנים, סגיבקרואים

 מסקו במערבא הרי יותר, לשמוע דצריך יימר מאןהקריאה
 גם ונזכר דכ"ט במגילה כדאיתא שנין בתלתלאורייתא
 שנתפשט דידן ממנהגא ורק תפילה, מהי' בפי"גברמב"ם
 אבל שם, כמבואר אחת בשנה התורה להשלים ישראלבכל
 העולים. המה מי נפק"מ אין ולכן התקנה מעיקר זהאין
 באסצע שם שכתב שכ"ו סי בתשובה להריב"ש יראיתיכ(

 המה ודבריו השואל, קושיית לתרץהתשובה
 דלדעת כיון שה.קשית ומה וז"ל, הר"1 לשיטת נכוןהסבר
 אמאי ההפטורה לגבי כאן מצטרף אינו וימון לגביהרא"ש
 שצריך לעשרה מצטרף אינו נמי רכאן כלום אינו זהמצטרף,
 גדולים עשרה בביהכנ"ס להיות צריך אלא בקריה"תלהיות
 הטריחו לא בקריה"ת בקיאים הכל שאין מפני אלאכולם,

 זכשההקינו בתזרה, לקרות היודעים גדולים ו' להביאלהצריכו
 ז' למנין יעלה לקרות היורע שהקטן התקנה היתה עוליםז'

 גדולים ימצאו לא ואולי לגדוליס, לחפש הציבור טרחתמ'שום
 להבין יש שפיר דבריו ולפי עיי"ש, בטלים יושביםנמצאו
 של התקנה דעצם המאירי, של לחילוק גם וממילא הר"1דברי
 העולים, על לדקדק שלא האופן זה על היתה עוליםז'

 רבים להוציא בכוונה אינם העולים ששבעת נתקנהומעיקרא
 היופ כבוד משום שנתקנה אלא אחד, אפילו סגי דלזהיד"ח

 נראה זה גדולים, דוקא צריכים אנו אין זלכן בקרזאיםלהרבות
 והר"1. המאירי ב,כוונתלפיע"ד

 ובשיטת הר"ת ביסם הרא"ש בשיטת עיוני דנ2דיכא(
 סותר אינו בתורה קטן דקריאת שכתבוהמאירי

 יד"ח, ליצציא יכול אינו בדבר מחוייב שאינו דכללהכלל
 שהביא ל"ד ס" שבת הל' המנהיג ספר מדברי ע"ז להעירויש
 ר"ח כגון חובה, פרשת המפטיר ומקורא רבשבת הר"תבשם
 למפטיר קטו בהן להקרות רשאיז אינן פרשיות וארבעחנוכה
 נדכר, מהוייכ אינו והקטו וכו' מהוייב שאינו כל הכללדזה
 בברכוה הרא"ש ממש"כ להיפך הרי'ת בשם כתב שהמנהיגהרי
 לרביפ מוציא אינו דקטן הר"ת כתב מפטיר גבי דהרימשבע
 על וגם קרואים, משבעה קיל מפטיר שלכאורה אעפ"ייד"ח,
 כושב ובעצמו בכבורו הוא דהרי להעיר יש המאירירבינו
 יש בשם כתב בדכ"ג ומדוע וכו', מהוייב שאינו כל הכללבה שנאנמ- מצות כשאר גמורה מצוה 11 שאין במגילהבדכ"ד
 לשיטתו והרי אחד, גרול קריאה בכל צריך שעכ"פ שאומרמי
 שכתב לומר יש בדב.ריו אמנם בקריה"זק גדול צריכיםלמה
 אפילו וא"צ כן ס"ל לא לרידיה אבל שאומר מי המ בשםכן

 בשמו המנהיג שכתב מה כפי הר"ת שיטת אבל אחד,גדול
 להבין.קשה

 הר"ת שיטת לתרץ לפיע"ר נראה הנושא ולחדמךכב(
 היום סדר של הקריאה בין חילוקדיש

 הקריאה היינו היום דסדר היום, חובת שנקראהלהקריאה
 שגומרים ער פדשה אחר פר~וה שבת בכל שקורין הפרשהשל
 הרי זה שלשמ היום כבור משומ אנשים וי וקורין החורה,כל

 במגילה הגמרא וכלשון לעיל כמוש"כ העולים ז'נתקנה
 מילתא ליה דטפי כל בידך כללא האי נקוט אלאדכ"3,
 הוא הקריאה תקנת ועצם יתירא, גברא ליה טפימחבריה
 וא"צ לעיל שביארנו כמו קטנים ע"י גם יכול ווה לימודענין
 מהל' בפי"ב הרמב"ם מלשון כן וכדמוכח חיובא, ברלזה

 בתורה קוריז שיהיו לישראל להם תיקן מרע"ה שכתבתפילה
 עיי"ש, תורה שמיעת בלא ג"י המהו שלא כדי וכו'ברבים
 לומר, יש ודר"ח פרשיות דארבע ר~גוספים קריאת גביאבל
 תורה שמיעת של התקנה לעיקר נוספת לקריאה דנתקנוכיון

 במגילה כדאיתא התממית הקריאה מסדר ומפסיקיןברבים,
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 לשם דהוקבעו וכען ובחמכה, בר"ח מפסיקק לכלבמשנה,
 עשייה במקום זה והרי העם, לחובח חיובית קריאהמצות
 ,?ל במפטורים וכן הלי2כד, לתרומת ,2קלים הבאתדוגמת
 ,2לא כען התקנה מעיקר 'טאינם אעפ"י המועדים,סדר
 ממלה בתוס' כמבואר גאט עמרם ר בסדר רק בגמראמכרו
 דאיתא מהא לדבר סמך שכתבו בתוס' עי"'ש ושאר בד"הד"ל
 אמר וכר, רבש"ע הקב"ה לפני אברהם אמר בגמראלהלן
 שקורק זמן כל הקרבנות, סדר להם תיקנתי כבר ה,ג"הליה
 ואני קרבז למני מקריבין כאילו עליהם אני מעלהבהם
 עשייה. דוגמת היא רהקריאה וכיון עונותיהם, להםמוחל
 דמי ולא חיובא, ובר גדול צריכים דלזה י"ל שפירלכן

 שמיעה או לימוד הוא עיקרה שכל היום סדר שללהקריאה
 שלא הר"ת שיטת ליישב נראה כן לעיל, בזה שהארכנוכמו
 מפטיר של דהקריאה לפי"ו ונמצא גדבריו, סתירהיהיה
 מהקריאות יותר חמורים ור"ח מועדים ושל פריייות ד'של
 בהם לעלות יכול הקטן שאין זה, לענין ויו"ט שבתשל

 יו"ט של המפטורים בענין הרבה להאריך ויש הר"ת,לשיטת
 אכ"מ. אבלוכו'

 סעד בח"א קל"א סי' בתשובה בתשב"ץ מצאתי וכהכג(
 טעות בנמצא שאלתו בנידון שם שכתבלדברי,

 וז"ל כתב תשובתו ובתוך פרשיות. בארבע מפטיר שלבס"ת
 ודא דדא היום לחובת היום סדר קריאת בין חילוקדאין
 בסדר שאין היום בחובת חמור צד יש ואדרבה הוא,חדא
 קטן, אפילו שבעה למנין עולים דהכל קיי"ל דהריהיום,
 דכללא בקטן, יוצא דאינו ז"ל הר"ת כתכ היום בחובתואילו
 לאו וקטן יד"ח לרבים מוציא אינו מחוייב שאינו נלהוא
 למנין עולה קטן מדוע הקושיא להסיר ובכרי הוא, חיובאבר

 עולה ואם הוא, חיובא ג"כ היום ב.סדר הקריאה הרישבעה
 כמו היום חובת של למפטיר יעלה לא מדוע ז'למנין
 בכל ההפטורה דקריאת משום בנביא, להפטיר תמידשעולה
 מחוייבת תקנה היתה ולא הנביאים לכבוד אלא אינושבת
 לעלות נמי הקילו וכן בקטן הקילו להכי התורה, קריאתכמו
 כבר שהציבור משום חיובא, בר דלאו אע"ג ז' למניןלקטן
 לככוד אלא השבעה קריאת שאין השאר, בקריאת יד"חיצאו
 בקריאת אבל בקטן, הקילו כבוד משום דרק וכיוןהיום,
 פרשיות אדבע כמו קבועה תקנה שהוא מה היוםחובת
 אינו מחוייב שאינו כיון קט; ע"י כלל א"א יו"טומוספי
 בלשונות ח"ב הרדב"ז בתשובת ועיין יד"ח, לרביםמוציא

 מ"מ התשב"ץ, של זה חילוק כעין שכתב רנ"ט סי'הרמב"ם
 של ד,מוספש קריאת בין מחלקים והרדב"ז שהתשב"ץחזינן
 וענצ"ל שבת, כל של קריאה לבין ומועדים פרשיותארבע

 שביארנו. כמו שביניהם בהחילוקבסברא
 ארבע של המפטיר דקריאת שכתבנו הענין וב,3צםכד(

 עד היום סדר מקריאת יותר חמורפרשיות
 הר"ר כשם שהביא רפ"ב סי' בב"י ראיתי גדול, לזהשנצרך
 בקדיש ומפסיק המוספים קורא שהמפטיר שנהגו שמהישעיה
 המוספים שקריאת נ"ל המפטיר, לקריאת התורה קריאתנין
 לא בתוספתא ולא במשנה לא נזכרת לא שהרי חובהאינו
 ור"ג הגאונים של תיקון רק ואינו בירושלנגי, ולאבבבלי
 ור"ח פרשעת ארבע אבל וכר, במוספים המפטירשיקרא
 שיקרא דין אינו אחרת הפטורה וקובעין ליום חוגהשהן
 וכתב בקדיש, להפסיק ולא קרואים מהשבעה אחד אלאאותם
 הר"ר לשיטת מזה חזינן מ"מ כן. גהגינן לא דאגן הב"יע"ז

 של להמפטיר יו"ט של המפטיר קריאת בין שמחלקישעיה
 פרשיות. ד' מקריאת קיל יו"ט וקריאת ור"ח, פרשיותד'

 יו"ט של דהמפטיר בסברא י"ל לעיל שביארנו לפי"מאולם
 התלמוד, חתימת לאהר שנתקנה אעפ"י טפי חמוראדרבה
 דוגמת שפתי:ו פרים ונשלמה בבחינת היתה ומהתקנהמפני

 ובר גדיל צריכים בודאי הקרבה ולמעשה קרבןהקרבח
 ומנהגינו סתמא כתכ בב"י מובא מגילה ובמרדכיהיובא,
 וכש"כ שבעה למניז עולה הוא דהרי במוספים, עולהשקטן
 ב"ר מהר"ם תשובת את הב"י הביא וכן במוספים,שעולה
 מפטיר ביז חלקו שלא הרי ביו"ט, לקטן מפטיר בנידוןברוך

 פרשיות. ד' של למפטיר יו"טשל
 שם שהביא אחר כי כלום, הב"י העלה יא ירהלבהכה(

 במוספים שהחמיר הר"ת בשם הריב"שמש"כ
 ולהריב"ש אחר מנהג הביא שם והשואל לקטן. לקרותשלא
 יפה נראה אדרבה ולב"י השואל, של המנהג לו נראהלא

 בזה מסכים הוא אם בזה, בחוו"ד הכריע לא והב."יהמנהג
 היום. חובת של דמוספים למפטיר קטן בקריאתלהריב",ן

 יעמוד שגדול היינו השואל בעצת היא וטריא השקליא כלרק
 ההפטורה, את יאמר והקטן התורה לקריאת הקטןבמקום
 משום רק זהו בתורה לקרות צריך בנביא שהמפטיר.אעפ"י
 במקום קורא גדול אם התורה כבוד איכא וטפי התורה,כבוד
 לקרוא אחרת עצה ונתן זו לעצה הסכים לא והריב"שקטן,
 הקטן ויחזור בקדיש ויפסיקו היום חובת לפרשתלגדול
 בף2ום ממנה פסוקים ג' רק או ההוא הפרשה לקרותלמפטיר
 בברכות כמו ולאחריה לפניה לברד ויכול התורהכבוד

 בפרשת להפטיר ינול קטן אם הדין לעיקר אבלההפטורה,
 ב"ר המהר"ם שיטת מקודם הביא רק כלום, הכריע לאחובה
 הריב"ש שיטת ואח"כ אשכנזית ותשובה והמרדכיכרוך
 למפטיר עולה דקטן הכריע והרמ"א ביניהם, הכריעולא

 פרשיות. וגד'ביו"ט
 קטן בדין האריך שהב"י כתב רפ"ב בסי' והב"חכו(

 היכא ולפע"ד השני, בספר ביו"טלמפטיר
 וליכא דשרי פשיטא הש"ץ אלא בעצמו קורא אינודהקטן
 בספר קורא בעצמו הקטן אם אפילו אלא דאסור,למ"ד
 שאוסר הריב"ש מלבד הגאונים כל לדעת לכתחילהמותר
 במקום כיחיד הלנה ואין הר"ת, כשם המנהיג ספרעפ"י
 בשמ הרינ"ש ואף המקומות, בכל היתר נוהגין וכןרביב,
 למי יודע שאינו בקטן מסתמא אלא דאסור אמר לאהר"ת
 שבעה למנין דעולה מברכין למי היודע קטן אבלמברנין,
 למפטיר שעולה כש"כ עזרא. ותקנת מרע"ה תקנתשהוא

 המשה קראו כבר וגם הגאונימ תקנת אלא שאינוכמוספים
 הב"ח מזכיר בכאן הנה עכ"ל. ספק בזה ואין הראשוןבספר
 תרס"ה בסי' אולם פרשיות, ד' שי ולא יו"ט של מוסףרק

 לשמוע צריך דטפי שנתב תה"ד בשם המהרש"ל עלהשיג
 לפי שאין ונראה מגילה, ממקרא בציבור זכור טרשתקריא.ת

 שהש"ץ אעפ"י זכור בפרשת למפטיר לעלות לקטןזה
 ג"כ דהוא לעלות חיובא בר בעינן אבל בתורה,קורא
 לבייש שלא רם בקול קורא שהש'ין אלא בתורהקורא
 היודע דב.קטן דעתו לפי נכון דאינו הב"ח כתב וע"זוכו'
 דהרי רם, בקול קורא שהקטן אעפ"י 2ורי, ודאי מברניןלמי
 דוידבר מקרא מה"ת בשבת והקריאה .יבעה לכונין עולהקטן
 למי יודע שאינו בקטן אפי"ו אלא בירושלמי, כדאיתאמשה

 פרשת הש"ץ בקריאת יצאו לא למה ידעתי לאמברכין
 או גדול הוא אם לס"ת בעולה נפק"מ דמאי מס"ת,זכור
 עיי"עה ס"ת מתוך מהקורא הקריאה לשמוע החיונ עיקרקטן
 גבירתא הלכתא נמה ללמוד יש הב"ח רבינו מד.בדינז(

 הכ"ח מש"כ להעיר יש וקודם לני"ד,הנוגעים
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 כתבנו ~כבר משה, דויבר מקרא נלמד בשבתדקריה"ת
 נזכר לא דשבת זה מפסוק נלמד לא שבת דקריאתלעיל

 ילפיט משה דףדבר ומקרא במנחה הקריאה רקבמשנה
 ,2בתוה גם מרע"ה בתקנת מזכיר הירושלמ' רק יריט,קריאת
 אבל מ,2ה, רדבר ,2נאמר מס"ם וע"ז והוהימ ור"חויר'ט
 ממפרשי נמי כדמוכח ור"ח ע"ט על רק קאי דקראנראה

 דנראה מועד איקרי נמי דר"ח שכתב קה"ע ע"ןהירושלמק
 בדברי צ"ע ולכן י2בת ולא אקרא נסמכו המיעדיםדרק

 מה"ת, הוא דקריה"ת רש"י בשיטת קאי הב"ח והנההב"ח,
 כבר אם בעצמו לקרזח אפי~ו יכול דקטן פסקואעפר'כ
 ולשיטתו מה"ת, דלכ"ע זכור לפרשת זאמילו קחינוך,הגיע

 נלמר המפטיר דהרי ממפטיר, יותר חמור שבח דכלקריה"ת
 הש"ץ אם לחינוך הגיע שלא וקטן קרואים משבעהבמכש"כ
 מברכין, למי יודע שאינו אעפ"י בהעולה לן איכפת לאקורא
 בכ11נת1 וצ"ל בס"ת, הקורא מפי הפרשה לשמועוהעיקר
 יכול קטן ואם קרואים ז' לכתחילה היתה התקנהדלכאורה
 הש"ס דלמי הקורא, גם להיות עכל לא מרוע מהמניןלה,יות
 חילוק ואיזה העולים מספר גם מרע"ה תקנת היא הכלדידן
 הקרואים שמספר שביארנו למה ואפילו לזה, זה ביןיש
 רק זהו ה.קריאה לעצם רמי ולא היום כבוד משוםהוא

 בר שאינו מי ביניהם יש דאפילו השבעה, בין העוליםבמספר
 דמשה, תקנתא מקיימים זה בלא כי בה, לן ליתחיובא
 בר אינו הוא ואם אחר עולה רק דליכא זכור בפרשתאבל
 למחייח יום של הקריאה דמצות הקנתא מקיימי לאחיובא
  שאינו דכיון כחב סק"ב תרפ"ה בסי' הט"ז זקני והנהעמלק,
 לדעתו לכן ע"י, הברכה ידי יוצאין לא לכן מברכין למייודע
 ולכן הברכה, ידי יוצאין אין ג"כ קורא הש"ץ אםאפילו
 הקשה שם והפרמ"ג ברכה, בלי הקריאה חובת גם יוצאיןאין
 דברכה הרמב"ן דלשיטת. וכתב מעכבות, אינם דברכותעליו

 דרק דצריו צדקו ולפיע"ד עיי"ש, ניחא מראורייתאהתורה
 לצאח צריכים לכתחילה אבל מעכבות אינם ברכותבדיעבד
 על חז"ל שררשו כמו החורה ברכת ובפרט הברכה,ידי

 תחילה, בתודה ברכו שלא על וגו' הארץ אבדה מה עלהפסוק
 מותר קורא הגדול דאם ס"ל הב"ח אבל הם"ז לדעתוזהו

 זכור. לפ' לעלותלקטן
 היכא זכור לפ' קטן לכתהילה דמכשיר הב"ה דסברתכה(

 והקריאה דהעליה דאעפ"י י"ל קורא,דה.ש"ץ
 דהרי חילוק יש מ"מ אב.ל מרע"ה, מתקנת דשניהםשוויז
 היום, סדר של בס"ת אחר עולה כמו הוא זו לפרשההעולה
 ובכל זכור, דפ' למפטיר העולה על נוסף חיוב שוםואין
 ורק הנביאים, ועל התורה על הברכות מברך העולהשבת
 במפטיר הקריאה עצם על נוסף היו3 יש 3תורה הקריאהעל
 שלשיטתו ואעפ"י זכור, פ' לקרוא מחוייב שהיום באשר'ה
 חיוב יש זכור בפ' היום 'מ"מ מה"ת, הקריאה שבהבכל
 הגמ"ר ולדעה ר3רכות, פ"3 בריש התוס' שכת3ו כמונוסף
 תעבודו, בהם דלעולם ל"ת אה וזהה הקריאה דברכ'בפ"ז
 פ' לקריאת לעשרה להשלימו נד' עבדו ר"א שחררולהני
 כדי הקטן בשביל לקרות הש"ץ צריך זה ומשוםזכור,

 הב"ח. סברת לפיע"ר זהו יד"ח רביםלהוציא
 זה בענין ג"כ הא.ריך קנ"ה בסי' הב"ח יבוושובתכט(

 והבהא לשיטחו, נכוחות ראיות כמהוהביא
 שמחה רבינו בשם שכחב ח' סי' בתשובה המהר"םבשם
 שבעה, למנין דוקא ולאו עולה שלשה למנין דאפילורס-ל
 שמהה רבינו בשם סק"ע תפילה מהל' בפי"ב בהגמי"יוכ"כ

 בכ"ע, משמע ומתרגם בתורה קורא קטן בסתמאומדהנן

 עצמי על אני ומע.ד וז"ל רב מעשה הביא התשובהובסוף
 במועד יקרים בדמים ההפטורה לי קנה ומורי אבישאדונ'
 מוספים בספר בעצמי וקראתי קטן בהיותי פסח שלאחרון
 היה ז"ל שהרב לי וכמדומה. מהרש"ל, של הכנסתבבית
 מפרשים לנמה זראיתי עיי"ש, בדבי מיהה זלא בב.הננ"סא,

 בעה"י תירצתי הקטן ואני הב"ח של הנחות כמה עלשהקשו
 לני"ד. נפק"מ שאינו במה להאריך ואכ"מהכל

 שדעחו סק"ג במש"ז רפ"ב סי' בפרמ"ג ראיתי וכהל(
 השנה בכל המקריא להיות לקטן להתירנוטה

 ונימוקו וטעמו בשמיעתן, יוצאין וה.שומעים זכור, בפ' לארק
 תכ"ב סי' בכנה"ג ומצאתי לדרבנן, וממיק דרבנן דאחימשום
 להינוך שהגיע קטן מןרבנן רק דחיובא מצוה דכלשכתב
 סופרים מדברי לדעתו הקריאה ותקנת יד"ח, הרביםמוציא

 דהשבועה הרשב"ץ בשמ רל"ט סי' ביו"ד הב"יכמוש"כ
 יעו"ש. עליהחלה

 עתה עיינתי הנ"ל שבהגמי"י שמחה הרבינן דבדברילא(
 כן כמו מחנבאים נביאים חבל ומצאתיבזה,

 תשנ"ב סי' בשו"ת הגדול באו"ן כמלאכים, הראשוניםה"ה
 התשב"ץ וכ"כ לחינוך, הגיע שלא בקטן אפילו להקלכתב
 מהר"ם בתשובת ועיין ל"א, סי' ג' טור המשולשבחוט

 דברי על מש"כ רפ"ב סי' בדע"ת מובא קצ"ח סי'מברונא
 דברי את שדחה מ' סי' ח"א שבו"י בשו"ח עוד וראההאו"ז,
 העלה והוא עולה, אי:ו קטן שלשה דלמנין שכתבהמג"א
 סי' ח"א המהרי"ט גם כתב וכן ג', למנין גם שעולהלהלכה
 לתורה לעלות דיכול בושש צריך דין לית וממילאקמ"ה

בחנוכה.
 על יסודותי שתמכתי שידעתי אעפ"י למודעי דזאתלב(

 מרבוותא הרבה שיש במקום ראשוניםשיטות
 כמו שלא אחרות שיטוה מביא ובש"ע עלייהו,דפליגי

 סי' יו"ד בש"ך מובא הב"ח שכתב לפי"מ אולםשביארנו,
 רבים נגד יהיד רעת על סומכיב הדחק שבמקוםרמ"ב
 סי' ובנה"כ שם והש"ך מקילינן, ת~רה איסור דבספקחרש גבי רצ"ג בסי' הט"ז דעח וכ"ה דאורייתא, באיסודאפילו
 למיגדר בנייר ולכן יעו"ש; דאורייתא באיסור פליגרצ"ג
 מדרבנן הוי דקריה"ת להפוסקים א"כ שעה"ד, כמו הוימילתא
 דהב"ה ואליבא בשעהד"ה, בדרבנן להקל יכוליםממילא
 לדידיה הרי מה"ת, הוא דקריה"ת הסוברים בשיטתדאזיל
 בקריאה ובפרט יהיד, דעה על סומכים בדאורייתאאפילו
 לכ"ע, יחיד רעת על לסמוד יש מדרבנן רק . דודאיחנוכה
 דבהרבה שכתבו מקום, כל בד"ה ד"כ מו"ק בתוס'ועיין

 ה' כלל בכללים בג"פ וראה היחיד, כדברי פוסקמקשות
 הוא כ"ת שכותת וידעתי והואיל התוס', רברי עלמש"כ
 מאחב"י הרבה בעוה"ר כאשר ש"ק מחלול למעעלש"ש
 עלתה שכך לדור לו ואף עי"ז מתחלל וש"ש בש"קנוסעים
 לכן יפה, עולה דורן שאיז ח2ראל רבני יעשו ומהבימיו,
 בכחא מכשול הסר למען לדון צריכים 1וילתאלמיגדר

דהיהירא.
 דתנן הא על מקשה הל"1 דמגילה פייד דבירדשלמילג(

 על פורס הוא בנביא המפטירבמתניתין
 היה ואם כפיו את נושא והוא התיבה לפני עובר והואשמע
 אביו תני לא אמאי ומקשה ידה על עובר רבו או אבעקטן
 לעבור דרק ש"מ עוברין ומדתני ירו, על פורסין רבואו

 הקטו יכול שמע על לפרוס אבל לאביו צד'ך התיבהלפני
 דכאן ומהרץ שמע, על פורס לא במשנה הנן והאבעצמו,
 שמע על בעצמו פורס לכן שערות שתי הביא שבברמיירי



 ב:יין כו כה סימל חאו"חשו"תב:'תמו
 מיירי במשנה ולהלן אחד ויום ליג"ש הגיע שלאאעפ"י
 רק נעצמו פורס אינו לכן שערות שתי הביא לאועעדיין

 פירש והפנ"מ הקה"ע, של פירושו לפי הוא כן אביו,עייי
 שתי מהני דבזה כפיו את נושא על קאי שםד"תץ-וץ
 לא שמע על פורס לענין אבל ליג"ש שהגיע טרםשערות
 ואין בד"ה דכ"ד מגילה בתוסי ועיין שערות, שתימהני
 שמסר ולפי"מ יעו"ש, שערות שתי שהביא בכהן שכתבומה
 הקה"ע שפירש ולפי"מ פורח קטן הוא יחי' בנו כ"תלי

 ומכש"כ שמע על לפרוס אפילו הוא יכול הירהעלמילשיטת
 כהבבלי פסקינן אנן שלהלכה אעפ"י לקרות, שיכוללקריה"ת

 מעון רבים להשיב המצוה ולמען לצורך מ"מ הירושלמינגד
 בסי' הנ"ל והט"ז הב"ח לשיטת הירושלבוי על לסמוךיכולים
 רגים נגד כיחיד הוא הבבלי נגר והירושלמי ורצ"ג,רמ"ב
 דמ"ח ברכות בבגלי יוחנן לר' והרי בשעהד"ח, ע"זוסומכין
 עיי"ש שערות שתי הביא שכבר כיון עליו מזמנין פורחקטן

 להלכה שכתבו ק"ע אות תוס' ובפסקי ולית, בר"הבתום'
 עליו. מזמנין שערות שתי שהביא אחר הי"ג שנתרבתוך

 חופ"ק ליעפקפ אייזיק יצחקהק'

 כוסימן
 להנ"לעוד

 סוכה במשנה הנה התיבה לפני הלל לומר יעניןא(
 קטן או אשה או עבר שהיה מי איתאדל"ח

 מאירה, לו ותבא אומ'רים שהן מה אחריהן עונה אותומקרין
 פירש ורש"י הללו", אחריו עונה אותו מקריא גדול היהאם

 הלטותא למד ואם למד לא ובין למד בין הוא,שהמאירה
 אפילו ולפירושו כאלה, שלוחים לעשות קונו את שמבזההיא
 והם אומרים שהם מה כל במלה מלה אחריהן עונהאם
 השלוחים בגלל בלטותא קאי מ"מ אותו מוציאיםאינם

 רק הלל לומר אחרת ברירה לו ואין למד לא ואםהשפיים,
 תורה, למד שלא מאירה לו תבא מ."מ אחריהם, שעונהע"י
 מה כפי - פירש"י על הקשו ותהי בד"ה שם ההוס'~עלם
 לקרות ויודע למד אם מאירה לו תבא לומר שייךדא"ך - בתוס' גירסתו ולפי 3כוונתם מלובלין המהר"םשפירש
 ולמה אומרים שהם מה כל אחריהן לענות א"צ ואזבעצמו
 בעצמו יודע אינו ראז למר בלא ובשלמא אותו, שמקריןליה
 קונו את מבזה הוא ולכן אותו להקרות וצריכין לומרכלום

 המזון ברכת גבי בגמרא ראיתא הא ועל שפלים,בשל~חים
 חכמים אמרו אבל לבעלה ואשה לרבו ועבד לאביו מברךבן
 הוא דהתם אותו, מגרכים ובניו שאשתו לאדם מאירההבא
 שייך שם בברכתן, יוצא והוא אחרים אלא כלום אומראונו
 קוע את שמבזה מפני למד לא ובין למר בין מאירהשפיר

 לבן לייטינן ראיך עוד הקשו שמ ובתוס' כאלה,בשלוחים
 בשמיעה יוצא והוא לפניו מקריא גדול ראם למד,שלא
 קתנ- לא ואעפי"כ דרישא, רומיא למד בלא וע"כגרידא
 ליה לייטינן רלא ש"מ למד, שלא מאירה לושתבא
 כיון חיובא, בר שאינם בשלוחים קונו את שמבזה משוםרק

 נמו שהז"ג מ"ע שהוא בהלל מחייבי לא ואשהדעבד
 פירש ודגוהרש"א נינהו, חיובא בני לאו נולהו וא"כקטן,
 אם לפירושם למידין נמצינו אחר באופן קצת התוס'דברי
 ההלל את במלה מלה לענות וא"צ בעצמו לקרות ויוז,1למד
 ויחהר יחיד שכל למנהגנו ולפיכך דרבנן, לטומא ליכאע"ז

 אין המשנה, בזמן כמו הללוי עונים אנו ואין ההללאומר
 לברכה. יתהפכו הקללות וכל מיחוש ביתכאן

 סק"ה תכ"ב סי' המג"א בדברי להעיר יש דלפי"זב(
 שהוא מפני הלל מכל פטירות דנשיםשכתב

 אחריהן עונה אא"כ - ד"כ 3רכות התוס' מדבריוהוא - יד"ח, אחרים להוציא יכולות אינן ולפיכךמעשהז"ג
 את מבזה למד ואם למד שלא מאירה לו ותבא במלה,מלה
 בלטותא קאי למד שאפילו מש"כ הנה כאלה, נשלוחיםקונו
 הנ"ל בסוכה התוס' דברי הביא ומתחילה רש"י, מדבריזהו

 וס"ל רש"י על חלקו שם תוס' והרי רש"י, לשון כתבואח"כ
 ואיך הכל אומר עצמו שהוא כיון לטותא, ליכאדבלמד
 סק"ב תע"ט ובס" וצ"ע. התוס' ד3רי עם רש"י דבריעירבב
 בין קטן גבי לחלק והמהרי"ל הטהרי"ו בשם המג"אכתב
 אחריו שעונין כיון לומר הקטן יכול דאנא לא,נא,הודו
 המאירה של הפירוש להיות יכול ושם אומר שהוא מהכל

 ושייך אומר שהקטן מה מלה כל לענות וצריך לבודשלא
 ראנו שכתב בח"י שם ועיין שפלים, שלוחים שעושהלומר

 לומר מתירים חינוך מצות דמשום מבואר במצות,לחנכם כדי ועוד ישנו שלא בימום ההלל לומר לקטניםמניחים
 חינוך לך אין המצות לגיל נכנס שבנו ובני"ד ההלללקטן

 מזה.גדול
 דטמים לפשיטות שכתב המג"א בדברי צ"ע דבלאה"כג(

 והרי יר"ח, אחרים להוציא יכולותאינן
 בתוס' רכ"ח בתענית המבואר ולפי דר"ח בהלל מייריכאן
 ממנהגא, רק הוא רר"ח רהלל ימים, בר"ה די"ד ובברכ,תשם

 וקטנים גשים יוכלו לא מדוע הוא חיובא דלאו כיןוא"כ
 מבעהגא רק. כאחד כולם רהרי מנהגם, ידי אחריםלהוציא

 כעת. וצ"ע חיובא בר בזה שייך ולאבעלמא
 בס" הב"י שכהב עפי"מ בהלל בני"ד לצדד יהט דכןד(

 שהקשה רברכות בפ"ז הרא"ש קוש' לתרץקצ"ז
 יכול אינו כזית רק שאכל ראחד רס"ל הבה"ג שיסתעל

 למי ולא דרבנן שיעור שאכל למי רק בביהמ"זלהוציא
 וחבריו ינאי רהרי הרא"ש ע"ז והקשה שביעה, כדישאכל
 כזית שטח בן שמעון אכל אם ולכ"ע שביעה כריאכלו
 ותירץ דאורייתזק שיעור אכלו שהם אעפ"י מוציאן הואהיה
 שיעור שאכל למי להוציא יכול שאינו אמר לא רהבה"גהב"י

 אבל זה, של בברכתו יוצאים שאחרים היכא רקראורייתא
 יכול כזית שאכל מי אפילו לעצמו מברך אחד שכלהיכא
 אומד אחד כל אם בני"ד שפיר הנחתו ועפ"י הזימון, ברכתלומר
 פרק כל הקהל לפני וגומר מתחיל רק והקטן גפ"עההלל
 לפני לומר יכול שקטן זימון מברכת יוגרע מדועופרק,
 יכול מה"ת שהוא בברהמ"ז אם ק"1 הדברים והריגדולים,
 דרבוותא רפלוגתא ההלל, בברכת מכש"כ גדול לפני לזמןקטן
 הל"ו פ"ג חבוכה הל' ברמב"ם כמביאר מה"ת הוי איהוא

 אלא סופרים מרברי הוא בלבד חנוכה של הלל ולאשנתב
  שצמן בהה"מ עיין סופרים, מדברי לעולם ההללקריאת
 פוסק דאורייתא קרי"ש שם דאיתא די"ד מברכותמקורו
 ואפילו ובלח"מ, הרצב"ד השגת עייז מיבעיא ררבנןהלל

 מה"ת הוא רחנוכה רהלל רל"ג ס" בי"ר החת"סלפימש"כ
 אמרינן לחירות מעברות די"ר בטגילה הש"ס רגריעם"י
 ולשיטהן כן. ס"ל לא הרמב"ם אבל כש"כ, לא לחיים ממיתהשירה
 סופרים מרברי הוי כסף דקדושי הל"ב אישות מהל'בפ"א
 בי"נ הנלמד דבר וכל קיחה, רקיחה בגז"ש דנלמדאע"נ
 בובורש בסהכך'צ וכ"כ סופרים דברי הרמב"ם קוראמיות



מזאבי כז כו סימל ושו"חשו"תבית

 דברי ויא הרי מק"ו שנלמד אעפ"י חנוכה של הלל ולכ3ב',
סזפרים.

 במסקנתו שם כתב לסוכה בחידושיו 1הרשב"אה(
 כדי בכוונה לו מברכים שבנידהיכא

 על - בר"ה והר"ן תע"ב, לברכה ולהרגילם במצותלחנכם
 ור"י מהש"ו חוץ הבצילה את לקרות כשרים דהכלהמשנה
 תרי הוי דבקטן התוס' דברי מקודם הביא - בקטזמכשיר
 בשם כתב ואח"כ לת"ק, דרבנן לחד מפיק ולאדרבנן
 והאי בגדול מיירי לאביו מגרך בן דאמרינן דמההרמב"ן
 ולא לברך, יודע שאינו מעןמ זעיט מאירה תבאדאמרינן
 חיובא בר קטן בברכות איתא בהדיא דהרי להביןזכיתי
 דנקטן מוכח הרי דרבנן, שיעורא דאכל בגמרא ומשני זהוא
 ותירץ הגרעק"א הקשה וכן בזה, וצע"ג בגדול ולאמיירי

 ובמק"א יעו"ש בגמרא אחרת גירסא לו היהשהרמב"ן
 תפתר הל"ט פ"ג בסוכה היהושלמי ובדברי בזההארכתי
 וצ"ע.  בוה מש"כ נשיו"ק עיי"ש אמן אהריהןבעונה

 צריך מקרין וקטו אשה דעבד במשנה ראיתא 1בהאו(
 התנא הנה אומרים, שהם מה אחריהןלענות

 יד"ח לצאת יכולים אחרים שאין ועבד אשה בהדי קטןכייל
 אפילו ופטור לחיבוד הגיע בשלא דמיירי וצ"לבקריאתן,
 ולהסוברין בורבנן, מחוייב ל"ינוד ב"גיע דאינ~ררבנן,
 הדרבנן, את להוציא יכול דרבנן הרי מדרבנן הללדקריאת
 אפילו ור"י בד"ה י"ט ד' בבעילה התוס' לשיטתאולם
 משום יד"ה אחרים להוציא יכול איע לחינוך שהגיעבקטן

 דרבנן. לחד מפיק ולא דרבנן תרי הוידקטן
 נקטן להקל מצדד ג' ס"ק באי'א רפ"ב בסי' 1בפרמ"גז(

 דקוו'ת כיון לרבים, בתור". להקרותשיכול
 שהוא כיון יד"ח רבים להוציא יכול ג"כ קטו מדרבנןהוי
 ב0זוייב לכן לחינוד כבר בהגיע וכוונתו מדרבנן, מדוייבגי'כ

 דרבנז תרי הוי הקטן הרי לכאורה וקשה יעו"ש,מדרבנן
 לפני לעבור יטול שאינו כמו דרבנן, לחד מוציא הואואיך

 התוס' בשם לעיל כמוש"כ דרבנן יתפילה אעפ"יהתיבה
 במגילה ל"לן עצמם "תוס' מדברי ל"עיר יש ברםמגיל",
 להוציא יכול דקטן לר"י ס"ל בעילה דגבי אבל בד"הבדכ"ח
 דלהשמיד בספק הע ונשים טף דגם כיון יד"חאחרים
 כגדול, מגילה חיב לגבי לקטן ר"י עשאו לפיכךולהרוג
 ת"ת במצות שייך דקטן כיון בני"ד קריה"ת גבי י"לוכן
 כמוש"כ למצות ולחנכו ללמדו שמחוייבים כך כדיעד

 ויכול בדבר מחוייב מקרי שפיר לכן לעיל, ד,מונאהמאירי
 א"צ בלאה"כ לעיל שביארט ולפי"מ יד"ה, אחריםלהוציא
 נראה כ"ז לימוד, עניז הוא כי רבים להוציאבקריה"ת
 בדבר אכשל שלא אשאל התורה נותן ומאת להלכהלפיע"ד

הלכה.

 להלכהסיכום
 אפילו הצורד בעת בתורה ולקרות לעלות יכול קטןא(

 שלעה.למנין
 להוציא וא"צ התורה לימוד הוא התורה קריאת גדרב(

 זכור. מפרשת חוץ יד"חלרבים
 משאר עונה התורה קריאת והרא"ש זצמירי שיטת לפיג(

 וכו'. בדבר מחויינ שאינו דכל להכלל וליתאמצות
 שיטת לפי בדבר מחוייב מקרי התורה בקריאת קטןד(

התוס'.
 קטן התשבו"י העמזיי"ט והתשב"ז האו"ז שיטת לפיה(

 שלשה. למנין גםעולה

 המקריא. גם להיות הקטן יכול והט"ז להב'חו(
 על בשעהד"ח לסמוך יכולים והט"ז הב"ח לשיטת,(

 הירושלמי ועל חולקים כמה נגד יחידדעת
 שעח"ד. מקרי מילתא ולביגדר הבבלינגד

 במצוה מ"'ח אחרים להוציא קט3 יכול התוס' לשיטתח(
 מדרבנן. מיוחד חיוב לקטןשיש

 דרבנן חד להוציא יכול דרבנ3 תרי אפילו לשיטתםט(
 הפרמ"ג.עפי"ד

 הב"י עפי"ד הציבור, לפני לקרות קטןיכול לעצבי וקורא מברד אחד שכל לדידו ""לל קריאת1(
 מברך אחד דכל דהיכא יששזון ברכת גבי הבה"גבשיטת

 גדזלים. לפני לזמן קטן יכוללעצמו
 חינוך משום בח"י הבצבא והמהרי"ל הרשב"א עפי"ךיא(

 ההלל. לקרות לקטן ליתןמותר
 לתורה בנו לגדל ויזכה טבא בגדא יעשרכוידמץ

ולתעורה.
 החופ"ק. ליעגעפ אייזיק יצחקהק'

 כזסימן
 בתף'י המופלג הרבני מכובדי לידידי וברכהשלו'
 נ"י ליפמער יוטף מו"ה כש"ת דלבוב קרתאמיקירי
 יע"א. במאנטריאלכעת
 הרצפה לנקות שלא בארצנו שנהב במנהג שאלתובדבר

 ולבפוע זה למנדג לחוש יש אם חזון, שבתבערב
 מצטערת והבע""ב "נקיון חוקת על שמקפידק פה כןמלעשות

 נקח אינה הרצפה אםמאוד

 ה ב 1 שת
 ותיקין מנהג הוא ובודאי האחרונים בספרי ה מניג מצאתילא

 מצר אילם  ותפארתנו,  מקרווגו חרנן על להצטערשנהגו
 במשנה דו~בואר בגדים מ.כיבוס' עדיף דלא לומר ישהדיז

 אחת כתונת אלא לו שאין למי ובפרט ג', סעי' תקג"אסי, בסצ"א כמבואר שבת לכבור מתירין ואפי"ה דכ"א,בתענית
 ולכו עיי"ש, רשרי פע?טא צכו"ם ע"י לכו מדגמי'י, כןוהוכיה
 כן שנהמ ממנהג רק איסור דזה  מצינו רלא הרצפהרחיצת
 מצעו והרי שבוק לכבור שמתיריז מכיבוס עדיף לאבודאי
 שבת בגדי להחליף להאוסרין אפילו הכתונת להחליףדמותר
 מבואר והטעם א', סעי תקנ"א סי' ברמ"א כמבואר חזוןבשבת
 ור"ל הזיעה, מחב(ע רק לובש שאינו דכיון סק"ד שםבמג"א
 א"כ נקיות, משום שהתירו הרי בריאות של עני3שדדא

 זבובים מלא הוא פה האויר שמזג הקיץ בעמבמדינתנו
 ונפרט הרצפה, לנקות צריכים הבריאות ומצדואינזקטים,
 הנקיווק בחוקי להזהר צריכים המאכליס הבנת במקוםבמטבח
 עכו"ם, ע"י להתיר יש לכן נקי שאינו בחדר לשבת גדולוצער

 הרצפה קרחוץ שנוזעיו ונתן כינזס, לגני הנ"ל המג"אכמש"כ
 שבוג לכבוד להקל יש לכן יום בכלכמעט

 לכת"ר אציין הנ"ל י"ד בס"ק המג"א בדברי עיוני1נודי
 על בהגהותיו רעק"א זעאון דברי על להעיר שישמה

 אסור רתספורת שכתב הג"א הביא המג"א דהנההמג"א,
 רגיליז איז דבלא"ה הטעם דנ"ל וכתב שבת לכבודאפילו
 שהוכיו מהאו"ז זה הביא והג"א ענ"ל, שבוע נכללספר
 דבתא' ע"ז כתב והגרעק"א הל"ו, ש'ד תענית מהירושלמיכן

 ובחמזשי וכף, להסתפר מותר וכו' תרוייהו בד"ה דכ"טתענית
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 תי"ד ס" ת"ב בהל' האו"ז לשון הביא הירהטלמי עלהרא"ש
 לכבס מותרין פי' השבת כבוד מפני מותרין ובחמישיוז"ל,

 בירושלמי כדאמר אסור בתמישי לספר אבל בשבת,וללבוש
 המנונא רב בשם הונא רב השבת כבוד מפנ' מותריןובחמישי
 שלפנינו בירושלמי והנה לספר. דאסור פי' בה, תיישלתספורת
 והפג"מ הקה"ע המפרשים ופירטו הושבה", "לתספורתהגירסא
 דנקט הוא התספורת מפני מותרין בתמ"2י במתניתין דתנןדהא

 כדי כיבוס אבל אסור, השבוע ובכל מותרין בהמישידדוקא
 ולפי מותר, שבוע ימי בשאר אף התענית אחר ללבושלהניח
 בביאור ו4מ"ב אסור, דתספורת בירושלמי מבואר האו"זגירסת
 ולא להקל דכוונתו מוכח בירושלמי הענין דלפי כתבהלכה

 הגרעק"א דברי ג"כ והביא האו"ז, דברי בצע"ג ו4ניחלהחמיר
 שוין שניהן וחספורת דכביסה תענית התוס' מדברישהוכיח

להקל.
 אבל וז"ל שם התוס' רמש"כ צע"ג, דבריהם העני'דלדעתי

 ולספר לכבס מוחר בשבת בחמישי ת"ב דחלהיכא
 מפני ע"ש עד וי;מתיז ואין השבח כבוד מפני ואילךמחצוח
 כל מוחק ג' אות הש"ס בהגהות הגר"א ראשית השבח,טורח
 דבאמת התוס', דברי על שתמה בב"י לעיין וציו4 התוס'דברי
 תניא ובהדיא ולכבס לספר בת"ב להתיר לומר אפשראיך
 איתא ואם מוחר לאחריו אסור לפניו בחמישי להיותדחל

 יל לסמוך דאין הב"י וסיים מותר, עצמו ה,'ב דניוםלאשמעינן
 התוס' דברי לפרש אפשר הי' הב"י דברי ולולא זו,הוראה

 דמותר, כלאחריו נחשב חצות דלאחר לומר דכוונתםבפשיטות,
 דהב"י כיון אבל מותר, ולאחריו אסור לפניו דרק קיי"לדהא
 דברי לגמרי מוחק והגר"א כן לומר אפשר דאי בפירושכתב
 שלא הגרעק"א על נשגבה פליאה ולכן הב"י, דברי מפניהתום'
 דברי ראה שלא לחמו4 יש המ"ב ועל הב"י, ש2"כראה

 דברי להביא תמיד ודרכו ווילנא, רפוס בש"ס הנדפסהגר"א
 בתספורח, להקל הוכהה שום ליכא התוס' מדברי עכ"פהגר"א,
 מותרין בחמישי דקחני הא והרע"ב רש"י שפירשו כמווצ"ל
 בדף בגמרא והמעיין כיבוס, על רק קאי שבת כבודמפני
 רק נקט ואח"כ וכיבוס בתספורת רמתחיל יראה ע"בכ"ט
 בשבת חמישי משום תספורת שייר דלהכי ועכצ"ל לחוד,כיבוס

 מותר. לכבס ורק תספורחדאסור
 ואסור לכיבוס דמי לא דתספורח להוכיח נראהולפע"ד

 בתענית שם דאמרינן מהא שבת, לכבודאפילו
 לכבס אלא שנו לא אמר דר"נ ור"ש דר"נ פלוגתא גבידכ"ט

 לכבם אפילו אמר ור"ש מותר, ולהגיח לכבס אבלוללבוש
 שבת לכבוד מותרין בחמישי המנונא רב מתיב אסור,ולהניח
 אלא איכא שבח כבוד מאי וללבוש לכבס אילימא מותריןמאי
 לעולם אסור, כולה השבת אבל דשרי הוא ובחמישילהניח
 אם לפי"ז והשחא אחד, הלוק אלא לו וכשאין וללבושלכבס

 אסור זה בלא אבל אחד חלוק אלא לו באיז מיירימתניתין
 שבוע במחניחין דקתני הא א"כ שבת, לכבוד אפילולעולם
 בין דהייבו אלעולם קאי ולספר לכבס אסור בתוכה ת"בשחל

 שבת לכבוד מהני ולא אסור, תמיד בתספורת וביןבכיבוס
 חלוק אלא לו באין דהיינו היתר, לפעמים איכא בכיבוסרק
 להרבות שלא כדי ולכן היחר, שום מצינו לא ובחספורתאחד

 אסור להניח דס"ל למאן רהלכתא אליבא דגם י"לבמחלוקת
 לספר אסור דקתני דמתניתץ ררישא לפרט יש לדידידאף

 ובחמישי דקתני והא להנית, הימים שאר על קאיולכבס
 השבת, כבוד מפני אכיבוס ובין אחספורת בץ קאי מותדבשבת
 הא קאי כ~תר להגיח דלמ"ד וכטן במחלוקת מפשינן לאובזה

 דס"ל למאן לפרש נוכל כן אקיבוס, רק  בשבתדבחמישי

 גרע מדוע דמלחא וטעמא כיבוס, על רק דקאי אסורלהניח
 המג"א כמש"כ י"ל שבח, לכבוד אפילו דאסור מכיבוסחספורת
 הא דודאי שבוע, בכל לספר רגיליז אין דבלא"הבתספורת
 אחד חלוק אלא לו דאין היכא מיירי  שבת לכבודדהותר

 זה. שייך לאובתספורח
 דהיינו הושבה. לתספורת דאיהא גירסתנו לפיובהירושלמי

 למאן הבבלי קושייח לו הוקשהלהירושלמי
 מפני מותר בשבת ובחמישי דתנן מהא מוחר להניחדס"ל
 להניח דלמ"ד ר"ל הושבה, לתספורת אמר וע"ז שבתכבוד
 על רק קאי מותר בחמישי דרק במתניתין דאיתא האמותר

 מוכח ומזה השבוע, כל מותר להניח כיבוס אבלתספורת,
 על בין מוחר דבחמישי הך קאי אסור דלהניח דס"לדלמאן
 ובחמישי אסור להניח שבוע ימי דשאר ביבוס, על וביןתספורת
 אמוראי פליגי הירזשלמי לשיטת ולפ"ז לתספורת, גם וכןמותר

 תספורח, על רק קאי מותר להניח דלמ"ד דמתני',באוקימתא
 אולם ואתספורת, אכיבוס שניהם על קאי אסור להניחולמיד
 להדיא משמע תספורת, על רק דקאי תירוץ שום ליכאבבבלי
 וכמש"כ כיבום מן טפי גרע דתספורת דק-ז להש"סדם"ל
 הל'כה להירולשמי הבבלי בין חילוק שיש וכיון הנ"להמג"א
 הנ"ל. המג"א וכמסקנת אסור לעולם ותספורתכבבלי
 לייל. שביארנו כמו לפיע"ד ניאהולדינא

 רו"שידידו
 'צחיהס'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק

 כחסימו

 בתורה המופלג הרה"ח ידידי לאהובי ערכהשלו'
 נ"י ליכטער יסף מוה"ר כש"ת דלבוב קרתאמיקירי
 יע"א. במאנטריאלכעח

 שלא להקפיד מעשה אניד שנהגו בענין כת-רמש"כ
 יו"ד ברמ"א דהרי בחודש באג"ה דבר שוםלהתחיל

 ללמוד להתחיל דנהגו קל"ד סי' סמ"ק בשם מבואר קע"טסי'
 משגיחין דאין הרי סימן, יש ניחוש שאין אעפ"י כיבר"ח,

 לחודש באהדלהתחיל

תשובה
 להתחיל שלא זכירה בספר מבואר זה דברהנה

 בר"ח ללביד להתחיל הרמ"א דמש"כ וצ"לבאג"ה,
 שזה אעפ"י העבר, לחודש למ"ד יום  שהוא דר"ח א' ביוםזה

 בכל דבר שום להתחיל א"א הרי דאל"כ כן, לומרדוחק
 הרמב"ן שכתב לפי"מ החודש של הראשונים ימיםהחמשה
 מתחילין שאין דנהגו ב' סעי' שם בש"ע והובא רפ"בבס"
 הם בהם הצומחים שהכוכנים מפני כחב שם והט"ז וד',בב'

 אין שבקדושה שלדברים שכחב במהרש"ל וראיתיקשים,
 בברכ"י וראיחי ילבש; קורש ב"ד לזה רמז בזהמשגיחין
 מחחיליז ,אין תנינן שכתב עקב פ' מהימנא הרעיא דברישהביא
 ולפי בד', מסיימיז ואיןבב!

 דבר-

 תקנו מה מפני לתרץ יש
 בר איתא ד"ה ובכחובהה רביעי ביום בתולה נשואיחז-ל
 לדגימ ברכה בו ונאמרה הואיל בהמישי דנבעלת אומרקפרא
 לסימן חז"ל חש12 אם ולכאורה הארץ, את ומלאו ורבופרו
 תענית בירושלמי דמבואר ד' יום על חששו לא אמאיברכה
 התנוקות על רביעי ביום מתענין משמר דאנשי הל"גפ"ד
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 ו' חסר השמים ברקיע מארת יהי רכתיב באסכרה יחלושלא
 לסיים שלא רק רכתב הרעי"מ. ולפי"ד רח"ל, מארהלשון
 לשון הוא דהכונה כיון מאדה, ל,ךון על חששו רלא י"לבד'
 טוב כי האור את אלקים וירא כדכתיב טוב הוא ואוראור

 מסיימין אין אמאי דלפי"ז צ"ע ערייז אך א-ר(,)בראשית
 להגה"ק בנ"י בס' ועי מאדה, לשון על חוששיו אין אםבד'

 דכיון שכתב הקודש שקל ב' מאמר ארר בחורשמהרצ"א
  החשש לעניז הרבר המתיקו כבר אלמנה נשואי חז"לדחקנו
 אלמנה לישא שלא משפטים פ' בסבא המבואר אלמנהנשואי
 בתקנתם וחז"ל עיי"ש, במעהא דמקשקש רקמא רוחאמשום
 ביום בחולה נשואי לענין לומר יש נמי וכן הרבר,המתיקו
 הדבר נמחק כי מידוש שום אין חז"ל תקנת רלאחררביעי

כנ"ל.
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצהיהק'

 כט3(יבון
 בתורה המופלג הרה"ח ידירי לאהובי וברכהשלו'

 נ"י ליטטער יוטף טיה"ר כש"ת דלבוב קרתאמיקירי
 יע'"44 במאנטריאלכעת

 שלא היראים ביז המנהג הי' בלבוב היות שאלתובדבר
 למנהג מקום יש האם בהוה"מ, הדצפה אהלדחוץ
 בזה. ליזהר מאוד קשה כאן כיזה,

תשובה
 אסור וחוה"מ מלאכה שהוא לפי המנהג בטעם חללכאורה

 גבי מלאכה הוי הרצפה והדחת מלאכה,בעשייח
 ר"מ של בחלמירו מעשה ר"מ שבח בשיס כמבואר ויו"טשבת
 אין לו אמר הקרקע את לו להריח ביקש למדחץ אחריושנכנס
 וכן גומות, לא,2ויי אחי דלמא משום 'ופירש"י וכו',מדיחיו
 הל"ג שבת מהל' בפכ"א וברמב"ם הל"ג, בפי"ז בתוספתאהוא
 ואין באבנים רצוף הי' ואפילו הקרקע את סכין איןאיחא
 בשבת כש"כ ביו"ט אפילו אוחו מדיחין ואין אוחונופחיז
 גומות להשוות ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשהשלא
 דאעפ"י הה"מ וכתב רצוף, שאינו במקום כז עושה שהואבזמן

 לפי בהם וגזהו אסורים הרברים אלו ברצוף מוחרשהכיבוד
 הה"מ הביא זה לדין והמקור בכיבוד, כמו צורך בהםשאין
 לקמן דאיחא ולפי"מ הנ"ל ר"מ של דתלמירו ממעשהשהוא
 אבנים רצפח רמרחץ ופירש"י מיחלף בקרקע רקרקעדקנ"א
 יעשה שלא שכחב הרמב"ם בלשון להבין ויש עיי"ש.היא
 ומזה בגמרא, כלל נזכר לא  שזה בחול, עושה שהואכדרך
 כך בחול כמעשהו פ"ה בפסחים התויו"ט כמש"כ יותרנראה
 ברצון שלא הרצפה אח מדיחים שהכהנים אלא בשבחמעשהו
 בחול. שעועוה כדרך יעשה שלא הרמב"ם כחב ומזהחכמים,
 של הגזירה דמלבד לומר הרמב"ם רכוונת י"ל לעיע"ראך

 והרי דחול, עובריז דהוי משום לאסור יש גונוות,אשוויי
 ומשאחי רחול, עוברין משום לעשות שאסרו דברים כמהמצינו
 ר"מ של רתלמירו מעשה הד על שכחב הנ"ל שבחבמאירי
 סילון פוקקיז הל לרחוץ באמבטי בא נכ2ר כשאדם הי'שדרכן
 האחר שבצד נקב ופוחחיז לאמבטי, שם דרך נכנסיםשהמים
 ומדיחין הזוהמא מפני הקרקע את ומנקים המים, אוחזשילטו

 בפסחים המבואר בעזרה הרצפה הדחח כמו וזהו עיי"ש,אותו
 העזרה תחת הנחל של המים יציא.ת נקב שפוקקים הנ"לדס"ר
 עיי"ש העזדה כל ומדיחין גדותיה כל על מתפיטטים1"מים

 ע"י עכ,2יו שעושין ו,רחיצד ולפי"ז והרע"ב,בפירש"י
 וגם הסמרטוסיז רכיבוס חששא ג"כ בזה ואיכאסמרסוטין
 אעפ"י בחוה"מ ולפי"ז (ה, בלא לדחוץ שא"א סחיטהאיסור
 בכמה מותר המוער לצורך מ"מ מלאכה בעשייתשאסור
 תקל"ג, סי' או"ח ובש"ע די"ג כן"ק  בש"ס כמבוארמלאכורע
 אבל בצנעה, רק לעשוחם שצריכים שם שמבוארואעפ"י
 אפילו מותר המוער לצורך שזהו מלתא שמוכחאברבר

 ורחיצת רר"י, מהאי במ,ו"ק שם בגמרא כמבוארבפרהסיא,
 כיבוס לחשש ברם המועד, לצורך שזה רואין הכלהרצפה

 רומה רזה י"ל אבל המוער, לצורך אפילו אסורהסמרטוטין
 יכנס שלא חששא רליכא לכבסן שמוחר הידיםלמטפחות
 נקיון וכן יום, בכל לכבסן שררכן כיון מנוול כשהואלמוער
 במטבח בפרט יום בכל כמעט לנקוחן שדרכן בזמננוהרצפה

 הנ"ל. משום שמותר לומרשיש

 דקרקו שלא משום הוא הרצפה ברחיצח לאסור שנהגוומה
 שטהגין בסדינתט הכא אבל בפולין, זה על כךכל

 בלי ליו"ט יכנס שלא חששא וליכא יום בכל כמעטבזה
 עכ"פ להתיר יש הרצפה אח רחצו ת"ט בערב גם כינקיות,
 בבאה"ט מובא במהריק"ש ומבואר יו"ט, ולכבוד עכו"םע"י

 הכלים כל עכו"ם השפחות ע"י לכבס ה,יחר נוהגיןרבמצרים
 שאין כמי הוי בכולם למועד רצריכים דכיון במוער,הצריכיס

 עיי"ש. רמ'ותר אחר חלוק אלאלו
 שנהגו במה שכחב קל"ר בסי, מהרש"ם בהגהוח ראיתידכה

 לרחוץ החוטם במטפחת להשחמש בחוה"מ שחלבע"ש
 בפרהסיא עצמו המטפחח ומכבסין סוחטין ואח"כ וגופופניו
 זה ושרייחו גופו רחיצח לצורך לשרוחו רצריך רכיוזוכו',

 ויתקלקל וירקב לביתו לישאנו יוכל לא יסחטנו לא ואםכיבוסו,
 מקרי ג"כ זה כי להקל צר יש ולכן עיי"ש, בזה מקיליםלכן
 אבל המטבח, לנקות א"א כאשד ת"ס שמחח ובציעתעינוי
 מלוכלכים ואינם יום בכל לנקוחם דרך שאין חדרימבשאר
 להחיר אין המאכלים להכנת במים שמשתמשים המטבחכמו
 צריכים אבותינו מנהג על לשמור ראפשר מה ובכלבזה,

 מנהג שכל שכחב קי"ז סי' בחיו"ד החת"ס ולרעתלהיזהר,
 ובשר"ח עיי"ש, מדאורייחא נרר רין בו יש רבר באיזהשנהגו
 שכתבו אחרונים גדולי כמה משם הביא ל"ח כלל המ'מערכת
 טנהג, משופ שאיסווי רבר להתיר יש מיחוש או צעררבמקום

 דאמרינן היכי וכי ררננן, איסור חשוב רמנהג סברווהם
 צער רבמקום מנהג גבי אמרינן כן רבנן, גזרו לא חוליבמקום
 להיוח לבעה"ב צער שיש כיון במטבה ולכן כן, נהגולא

 ולהכין לבשל שמה להיות צריכה והיא נקי, שאינובמקום
 להקל. יש יו"טצרכי

 מש"כ שהביא י"ג סי' חאה"ע משה השיב בשו"תדעיין
 ע"י אפילו שהונהג מנהג שכל בתשובההרשב"א

 אפילו המנהג זה לדחוח אין בירן שקבלה ממה זקנוהנשים
 עיי"ש; ולסחרם להיפך המראים מופתים רבוא ששיםמפני
 נענה מה ואנן ישראל מנהגי על הקרבונים מש"ג  תזיופוק

אבתריהע.
 חופ"ק ליעבןןט איטיק יגחקהק'



 י ב:4ן ל סימן האריחשו"ת ת יב
 לסימן

 הגאון הרב ידידי לבבוד והמשבה ברבייה ברכהשלם
 נעלה מאור וו"ו התורה בוכמני בכל החו"בהמפורסם

 הגאב"ד )ז"ל( שליט"א הירש יופף מוה"ר כש"תוכר
 המעטירה. קראקא דק' דומ"ץ ומלפניםטארנא

 ארץ כוב בשם נקוב הגדול ספרו ננה בייחתאחדש"ת
 איד בראותי מאוד ושמחתי במועדו הגיעניצבי

 להאיר ובסברא בפלפול רוהו בעים ידו הניף שליט"אשבת"ר
 לשבת יזכה בשנים רבות ועוד תורתו, באור חכמיםעיני

 ישוטכץ למען לתוה"ק ופדחים ציצים להוסיף תורה שלבאהלה
 אשר את לכת"ר מלהודיע אמנע ולא הרעת, ויתרבה רביםבו

 בו. שוטטי בנידי רעיוניהגו
 ונתבטל מצה ברוב שנתערב בחמץ ונסתפק עלה קפ"גבדף

 אם מצזק להיות החמץ שנהפך כיון באכילהומותר
 פסח של דאשונה בלילה מצה חובת ידי בו לצאתיכולים
 שמורה, מצה להיקרא נמי נהפכה מצה להיות שנהפךמכיון
 במצה חמץ בנתערב שכתב יו"ד במצוה המנ"ח דבריוהביא
 מצה יד"ח בו יוצא אינו מ"מ חמץ מתורת שבטלאעפ"י
 דאעפ"י להסתפק כת"ר והוסוף עיי"ש זליכא מצה טעםשבעינן
 כיון מצטרף דלא י"ל כזית שיעור לענין מ"מ החמץשנתבטל
 דמקואות בפ"ה הר"ש מדברי 41ביא דליתא, כמאןדהאיסור

 משלימיס וגם כשרים שהן הנוטפין על שרבו זוחליןגבי
 דמקוה. מ"סלשיעור

 כלל, רומה זה, אין הנ"ל המנ"ח דברי הביא שכת"רמה
 דגזה"כ כיון מצה טעם דליכא היכא קאמר המנ"חדהרי

 המציאות אבל נתבטל שהחמץ ואעפ"י מצה, טעם דבעינזהוא
 ולפי"ד ליכא, מצה טעם ואבתי הדבר איבוח רק נשתנהלא

 כגון מצה טעם דאיכא בגוונא במצה שנתערב בחמץהמנ"ת
 לדהיה, בטלה שפיר ונתחמצה שנתנפחה או שנתקפלהמצה
 משום דפסול כזו במצה דרוקא להלן כתב בעצמו המנ"תו4רי
 דלא כגון אחר מטעם פסולה במצה אבל מצה, טעם להדאין
 ברוב בטל ודאי וכדומה מצוה מצת לשם שימור לההיה

 על להעיר כתבתי ובמק"א במנ"ח, עיי"ש מצה יד"חויוצאין
 מזה. עוד נדבר ולקמןדבריו

 מה דאלת"ה שם, הרא"ש גם כתב במקואות הי"שדכדברי
 א"כ הכי לאו דאי פקדטא בעדותו צדוק ר'קמ"ל

 אולם מתבריך, מכיפיה נהרא למ"ד אפילו הנהרות כליפסלו
 ביטול ענק דכל להיפך להוכיח כתב דל"ח בביצההפנ"י
 דליתא וכמאן המציאות מגדר לגמרי שנתבטל היינוברוב
  שנוי זה ודבר הסוגיא, בכל אחר פירוש שם ופירשרמי,

 לא. או לשיעור מצטרף אם הביטול בגדרגמחלוקת

 ביטול בענין חקר ל"ד סי' בתשובה תו"ח יעידהגאו7
 לההיתר להצטרף גם כך כדי עד אם כחו, היכןעד

 הנ"ל הראשינים דברי הביא שלא ולפלא ע"ש, הנצרךלשיעור
 מקוה לשיעור ג"כ דמצטרף להו דפשיטא והרא"שהר"ש
 דלא להיפך שהוכיח הנ"ל הפנ"י דברי הביא לא וגםמ"ס,

 שלא ליה אניס לא רז שכל שכמותו גאון על ופלאמצטרף,
 הלכות בסוף הרא"ש רברי  שדגכיר אעפ"י דבריהם,הזכיר
 לענין באורז שנתערב.ו חטים גבי ,2ם מדבריו שמוכחחלה
 לא מדוע אעפי"כ מצסרף, האורז שגם מצה יד"חלצאת
 הרא"ש מדברי כי הנ"ל, במקואות והרא"ש הר"ש מדבריהזביר

 אי"זב להלן אבאר כאשר ראיה דאין י"לבחלה

 וויב"נ הת.'ק התנאים במחלוקת תלף זה דדבר נראהדלע"ד
 חסר בןם לוגין שלשה גבי מ"ה, פ"זבמקואות

 המים כמראה מראיהן והרי תלב קורטוב לתוכן ונפלקורטוב
 המראזק אחר הולך הכל אומר ריב"נ פסלוהו לא למקוהונפלו
 הרי דמתניתין, ברק(א דאמוראי בפלוגחא ד"ד מכותובש"ס
  לשיעור החלב מצטרף אינו דלת"ק בזה תנאי דפליגימבואר
 ברוב שנתבטלו אעפ"י שאובים, מטעם המקוה לפסולש"ל
 שנתבט' כין ש"ל לשיעור החלב מצטרף ולריב"נ שאובים,מים

במים.
 דמחלוקתן רי"ל זה בראיה לפקפק יש דמילתא לקזשטאאך

 הר"ש שפירשו לפי"מ הביטול, בענין כלל בזה תלוילא
 קורגיב לתוכן ונפל מים ש"ל גבי דמתניתין ברישאוהרע"ב
 ופירשו פסלודצ, לא למקוה ונפלז היין כמראה, מראיהן ו4רייין

 הרי בש"ל, פוסלין אינן פירות ומי כיין נראין והןדהואיל
 וס"ל קהעורא, בתר ולא חזותא בתר דאזלינן משום הואדטעמא
 כיון שאובים, מים ש"ל כאן שיש דאעפ"י דמתניתיןלת"ק

 טעמא נמי ו4יינו המקוזע את פוסליז אינן יין כמראהרמראיהן
 קורסוב לתוכן ונפל קורטוב חסר שאובים מים בש"לדסיפא
 ש"ל דליכא כיון מ"מ מינג מראה להם שה? אעפ"יחלב,
 חולק וריב"נ המקוה, את פוסלין אינן החלב בלי שאוביםמים
 חשבינן כמים הנראיז שאובים ש"ל לפנינו שיש כיוןוס"ל
 את דמצרפין משום ולאו המקוזק א,ו ופוסלין מים כמולון
 לפי מים ש"ל לפנינו שיש כיון רק ש"ל לשיעורהחלב

 הכל אומר ריב"נ - המשנה בלשון מדוייק וזה'מראיהן,
- המראה אחרהולך  פוסל ריב"נ המשנה כתבה לא מדוע 
 פוסל, וריב"נ פסלוהו לא דס"ל הת"ק על חולק שהואבסתם,
 משום הטעם רק פליגי ביסול מטעם דלאו משמע זהמלשון

תזותא.
 גרסיגן אי אכ~ראי בזה פליגי ד"ד מכות בש"סדבאמת

 קורטוב חסר לוגין שלשה ג"כ דמתניתיןברישא
 חסר ברישא גם גריס דרב ליה פשיטא ולרבא בסיפא,כמו

 אחזוהא גם דקפיד ורב שיעורא, רק ת"ק בעי ולאקורטוב,
 בדישא גם הני רב אי ליה מספקא פפא ולר' כריב"נ,ס"ל
 שיעורא בעי תרווייהו ות"ק בסיפא, דוקא או קורנדבחסר

 שהקשה רעק"א בתוס' ועיין הריטב"א, בחהץשי עיי"שוחזותא
 בחזותא תלר לא לת"ק דר"פ דאליבא דכיון הרע"ב, פירתםעל
 ועיין ואכ"מ, קושייתו לתרץ כתבתי ובמק"א בשיעורא,רק

 מדבריו משמע שלכאורה סק"ו בבועז שם דעושנה עלבתפא"י
 לשיעוהא מצטרף החלב אם פליגי וריב"נ דת"ק דלעילכדברינו

 עיי"ש.דש"ל
 ביטול של הענין בהסבר בזה לומר לפיע"ד נראהברם

 בזה, והספקות הקושיות כל יתורצו וממילאברוב
 כמבואר להטות רבים דאחרי מקרא ילפינן ברוב ביטולדענין
 בדי"נ בין רובא בתר תמיד אזלינן ובסנדורין די"א,בחולין
 דסנהדרין, דומיא בעיגן ביטול עניני נכל ולכן בדי"מ,ובין
 שהמיעוט דהיינו אחד דבר עושה הביטול סנהדרין גביוהרי

 מכריע, הרוב וסמילא הריב לדעת דעתם מבטליםמהסנהדרין
 עיין כהרוב, לעשות מחוייבים המיעוט אם מחלוקת ישובזה
 ד~פרשים שפירשו מה וכפי המניח, פרק ברהן בב"קתוס'
 הם והרי מדבריהם לחזור מוכרחים סנהדר' דהמיעוט דר"לכוונ'
 בקצה"ח ועיין ג"פ, בספר באריכות כמוש"כ רליתאכמאן

 המיעוט צריכים ע"א של בבי"ד דרק שכתב הספיקותבקונטרס
 פשוט בבי"ד לא אבל הרוב, ככן ולפסוק דעתם לבטלסנהדריז

 להעיר כתבתי ובמק"א כסברתם, לפסוק דיכולים י"לדהם
 ב"ש אי במחלוקת די"ד ביבמות מפורשת מגמרא דברעעל



נא י314: ל סימן חאו'יח~"ת ת יב
 מחדדי הוי דב"ש רכיון תירוצא לחד רמוכח כדבריהם,עשו
 נגרם הרוב היו שב"ה אעפ"י כרבריהם עשו  שפיר להכיטפי,

 באיסור לבגשל הוא כן ביטול עניני בכל כן וכמועיי"ש,
 הוערה דיני עפ"י אמרינן התערובת כל נאסר שלא בכדילהיתר

 מותר וממילא ההיתר, של הרוב בתוך נתבטל איסורדהמיעוט
 בזה פעולה עוד יעשה שהביטול לומר אבל התערובות,כל

 שהמהבטל מצוה לשיעור שנצרך במקום דהיינוהתערובות,
 איכות רק מבטל לא דביטול נימא אי אפילו להשיעור,יצטרף
 לעשות, הביטול בכח אין זהו מ"מ המציאות את ולאהדבר
 אינו אבל המתבטל של החסרון את לוקח רק ביטולבקיצור
 מצה הרוב במצה שנתערב בחמץ ולכן - כלזם לוגותן
 התערובות, כל באכילה לפי"ז ומותר המצה נאסר שלאמכריע
 מצה יד"ח לצאת אבל המתבטל, מן חמץ שם שנלקחכיון
 כיון הביטול, עשה לא כך כדי עד התערובות בזה פסחבליל
 ממנו נטל רק להחוויבו להמיעוט כלום נתן לאשהרוב
 להטות רבים אחרי של התורה דין בזה ונתקייםהחסרון,

 מירק לאותו
 הכלל מן יוצאים מקרים ויש שווים, אנפין כל לאואולם

 לשיעור מצטרף שהנתבטל זה, את גם עהסהשהביטול
 להטות, רבים אחרי של התורה דין יתקיים שע'"ז בכדיהנדרש
 שהעיד הנוטפין על שרבז בזוחלין דמקואות דפ"ה בהאיכגון
 דהנוטפין והרא"ש להר"ש שפיר ס"ל ב,ה כשרים, שהןר"צ

 ראשונה בהשקפה והנה דמקוה, מ"ס לשיעור מצטרפ'שנתבטלו
 נוטפין מתורת להוציאו דברים ב' לעשות הביטול צריך כאןגם

 לגמרי שונה בכאן שפיר מעיינין כד אבל זוחלין,ולעשוחו
 מים בעצם נוטפיז דהרי במצה, שנתערב בחמל דלעילמהאי
 אם ולכן באשבורן להיות שצריכין רק לטבילה הןכשרים
 מידי שמזציאו אחד דגר עושה הביטול הרי בזוחליןנתערבו
 שום אין דהרי זוחלין הם ע"כ נוטפין אינן ואםנוטפין,
 נוטפין מכלל שיצא שנאמר לזוחלין נוטפין ביןמרריגה

 מהם ניטל אמ ממילא ע"כ ולכן באו, לא זוחליןולמ.דריגת
 א"כ הכי נימא לא ואי לשיעור, שפיר מצטרפי נוטפיןהיטמ

 יהיה ווה נוטפין, גגדר ישארו והמים כלום עשה לאהביטול
 המיעוט וכאן הרוב, אחר ללכת שצריכים התורה מדיןהיפך
 לד,כשיר צריכים בהכ.רח לכן כמותו, לעשותו הרזב אתמהפר
 מצוה מצות יד"ח יוצא אינו מצה גבי ולכן להטות,רבים אחרי של התורה דין לקיים זוחלין, לגדר כולו התערובותאת

 התורה דין נתקיים דבמצה כיון לשיעור, מצטרףובמקוה
 הוא חמץ שאימ מה כל לא אבל חמץ, מתורת שיצאעי"ז
 לוו ויוצא מצוה, מצת לשם השיניר עדיין דחסר כיוןמצה,
 שפיר פשוטים מצות עם שמורים מצות שנתערבו דהיכאמזה

 א"כ שנתבטלו דאלת"ה כיון היימורים, ברוב הפשוטיםבטלים
 פשוטים ששיעוט אדרבה רק המיעוט, על כלום פועל הרובאין

 לצאת להמיעוט להכשיר הרוב צריך ע"כ לכן להטות,רבים אחרי ההורה מדיני היפך וזה.ו משומרים, להרובמהפכים
 מצוה. מצות יד"חבו

 חמץ תערובות גבי לומר צריכים אנו אין זו הנחהדעפ"י
 ובמצה מצה, טעם דחסר הנ"ל המג"ח למש"ככמצה

 מצה טעם דאיכא כיון שנתנפחה או קישל ע"ישנתחמצה
 פשוגרם מצות גבי בפירוש כן שכתב כמו יד"ח, יוצאשפיר

 מ"מ, יד"ח ויוצאים רבטלים שמורים מצות בתוךשנתערבו
 של הת.ורה דין לקיים בכדי יר"ח יוצא שע"כ צודקמשומרים בלתי עם שנתערבו  שמורים במצות הרי שביארנו מהולפי
 שנתערבו שנתנפחו או שנתקפלו במצות אבל להטות, רביםאחרי
 התורה דין נתקיים שכגר כיון יד"ח יוצא אינו כשרותבמצות

 בוצות של לחקויבות ועדיין חבוץ מכלל ויצאו ברוב ביטולשל
 ואכמ"ל. המנ"ח בדברי הארכתי ובמק"א הגיעו, לאשמורים

 שנתערב בחמץ תיפתר ההם איתא דפסחים פ"גובירושלמי
 מצה וברובו כרת חייב חמץ רוגו אםבמצה

 חמץ הוי דלא הפנ"מ שפירין כמו ועכצ"ל בפסח, יד"חיוצא
 דחלה בפ"ב בירושלמי דהרי עיי"ש, מתובלת מצה רקגמור
 מן פג~רה וחזר מורסנן דנוטל הא גבי איפכא איתאהל"ג
 בה שיהיה עד דאמד כרשב"ג מתניתין ר"ל ואמרהחלה,
 ואפיה"כ המורסן נגר רובא איכא ספק בלי והתםכשיעור,
 היכא אפילו אלמא בה, כשיעור שיהיה, דבעינן ר"לקאמר
 המורסן מועיל ולא. כשיעור בדגן שיהיה, בעינן רובאדאיכא
 וא"כ מצטרף, דלא הירושלמי דשיטת מזה חזינן לשיעור,לצרף
 הוא וכן הפנ"מ, כמהמ"כ ע"כ אלא יצטרף, מדוע מצהגבי
 החטים מן עיסה העושה גבי הל"ה דחלה בפ"ג בירושלבוינמי
 שם ובירושלמי דחלה בפ"ב בתזספתא נמי וכ"ה האורז,ומן
 רהלכה ס"ל רשב"ל בשם אידי בר יעקב ר' אמוראיפליגי

 ור, חלה חיוב שיעור בדגן רק דגעינן דתוספתא,כרשב"ג
 לית גרידא רובא אבל ורובא, טעמא דבעינן כרבנן ס"להילא
 ברוב. בטלרלא אחדיני טעמא איכא בכאן ואפשר בחלה דחייב דס"למאן

 דדבר מהר"ז חידושי ספר ב,~מ שליט"א כת"רדכ,ש"כ
 משא טומאת אי דכ"ב גבכורות בפלוגתא תלויזה

 בפלוגחא דתלוי בזה כתבתי שאני רב זמן זה לא, אובטלה
 בפ"ק בתפא"י זה כעין ראיתי ואח"כ תש"י בשנת עוד11

 אבל כן, י"ל ביבש יבש בתערובות דוקא זה אנלדבכורות,
 על שרבו בזוחלין ד"צ של דערותו כהאי בלח לחבתערובות
 המובא קורקוס הר"י שחידש עפי"מ כן, לומר א"אהנוטפיז
 בטלה, משא טומאת גם בלח דבלח אה"ט מהל' בסופ"אבכ"מ
 ששפעה בהמה דגבי הרמב"ם סתירת מתרץ זה חידושועפ"י
 ועמדא דברי ולפי במשא, מטמא דלא הרמב"ם פסק דםחררת

 עמו, היוצאים וג'נונים דם ברוב ביטול מטעם הויבבכורזה
 דטומאת הל"ו אבוה"ט מהל' בפ"א פסק בעצמו הרמב"םוהרי
 בפ"ג יו"ט התוס' זו בסתירה עמד וכבר בטלה, לאמשא
 כיון שאני, דם דחררת כזה דביטול הנ"ל הרי"ק ותירץדנדוק
 וגינונים דם כמו הכל והוי וגינונים גדם ונתערב. הולדשנמחה
 והד חד דכל כיון ביבש ביבש אבל שיטמא, דבר עיד כאןואין
 כן לומר אק ניכרת ואינה שנתערב אלא קאי נפשהבאנפי
 חולין גסוף שבמרדכי משולם רבינו דברי הלי"ד מו"ממטמאי מה* בפ"א המשל"מ מתרץ זו סברא ועפ"י במשא, מטמאלכן

 עיי"ש. דם שרקקה יבמהגבי
 נדה התוס' מדברי כת"ר שהביא מה גם לפי"זוממילא

 ברוב דנתבטל שם שכתבו משופ בד"הדכ"ט
 דליתא דכמאן לשיעור לצרפו א"א הביטול דלאחר ז"אלגמרי,
 משם אין הנ"ל הרי"ק דברי לפי אבל באהל, מטמא ולאדמי
 בתערובות מיירי דשם דכיון במצה, שנתערב דחמץ להאיראיה
 ביבש אבל משא, בנומאת אפילו בטל שפיר ולכן בלחלח

 לא.גיגש
 מנהות התוס' מדברי הרי"ק לשיטת ראיה להביאולפע"ד

 מצורע בספק שרינן דהאיך שהקשו וכי, בד"הד'פ
 לכתחילה, לעזרה חולין שמן מכניס והרי ולוגו אשמולהביא
 בפירוש מבואר עיי"ש, הקודש בשמן בטל חולין דהשמןותיר?ו
 וזהו דליתא כמאן והוי לגמרי בטל בלח לח שהואדשמן
 מים ולבטיל שם דפריך דל"ח בביצה ועיין הרי"ק,כדברי
 יעו"עג נבילה בד"ה דכ"ב בכורות ובתוס' בעיסוקומלח



 ' בנ14 לא ל סימן חאו"חשו"ת 1! י22'נב
 הרמב"ם בסחירח והתוסיו"ט הרי"ק קישייח לישבולפע"ד

 ששפעה בבהמה הרמב"ם דפסק בהאי די"להנ"ל,
 רק עלה, קאתי ביטול משום לאו במשא מטמא רלא דםחררת
 משום סעמ,א אלא דמי, ראיתא כמאן דביטול ס"ל רלעולםי"ל
 והאי לכלב, עד קלה וטומאה לגר עד חמורה דטוכואהדס"ל
 דמ.ורה טומאזו מטמא לא הכי משום לגר תו חזי לאודאי
 דהרי אינו רזת וראיתי שבתי אולם לכאורה, י"ל כןבמשא

 עד ג"כ חמורה רטומאה כר"י מקומ,ות בכמה ס"להרמב"ם
 ובפ"ב הלי"ר אבוה"ט מהל' בפ"א ב.רמ2"ם כמבוארלכלב
 רי"פ להגאון הין"ס בגליון מבואר וכן הלי"ח, טומ"א,מהל'
 האי בלאה"כ וגם הנ"ל', הרמב"ם מדברי שהעיר ר'באות

 מאמר זהו בה, נגעו ברוב ביטול דמשום בבכורוחדאמרינן
 שהירץ כמו ועכצ"ל לכלב עד חמורה דסומאה דס"לר"י

 וז"פ. הנ"להרי"ק
 אורז בנחערב שכחב ב' סעי' חנ"ג בסי' במ"בדראיתי

 בזה, מצה יד"ח יוצא ביטול כשיעור בו בישברגן
 נתן לא הביטול א"כ לעיל שביארנו מה רלפי דבריווצ"ע
 בשו"ח ועיין חסרונו, ממנו לקח רק להמיעוט חשיב.ותשום
 נראה בס"ח שנתערב פסול אות גבי קע"ח סי' או"חחח"ס
 מעלה שום השיג לא הביטול דע"י אע"ג דבטל, רעחוג"כ

 דהם"ת מסיק מ"מ ספ"ח, קדושח לשם שלא שנכתב כמ,ווה.ו"ל
 להא,ריך ואין לני"ד הס"ח דין בין לחלק יש ובאמחכשר,

 בזדעיוחר
 מ,מנו שנלקח הלצ חולי בשביל המלח בד'בר נת"רובןש"כ

 כח."ר ומסיק בשר בו למלוח מותר אםמחריפוחו
 פרידמן בצלאל ר' להרב באריכוח בזה כחבתי כברלחומרא

 אם בשר בו למלוה שמותר נכוחוח בראיוח וביארתינ"י
 מהרגיל. יותר מיח הרבהמפזרים

 החופ"ק. ליע1עס אייזיק יצחקידידוש"ח

 לאסימן
 מעלבר ההויה מו"ה. הרה"ג מכובדי לירידי רבאשלמ4
 בדזשמיקא. רבשליט"א

 לגערים יתת בקהלחו שנהגו המחנות אודות שאלחוב1בר
 הכי למיעבר יאה אי מצוה בר שנעשיםבשבת

 בובח. קניןמטעם

 ה ב ו שת
 ל' בסו"פ ברמב"ם כמבואר אסזר בשבח קניןהבה

 עירובין ובש"ס רל"ה, סוס"י ובחו"מ מכירהמהל'
 זקני במש"כ ועיין אסור, בשבח רשוחא דמיקנא איחאדע"א
 מחנה בענין ט"1 ס"ק שם והמג"א סק"ב ש"ו סי' באו"חהט"ז
 איכא מצוה לדבר רק אסור, מיד בידו דליחנו בשבתלהחן
 בענין ש"ו סי' בכנה"ג באריכוח מזה ועייז דהיתרא,צדדא
 רבה. מצוה שהוא ביהכנ"ס קיום משום שהתירו המצוחמכירת

 הג של הראשון יו"ט גבי דסוכה פ"ג בפיהמ"שדו[רמ.ב"ם
 מחנה לחת דמוחר שם כחב בשבת להיותשהל

 מכירה בהל' בעצמו הוא שפסק למה סתירה זה ולכאורהביר'ט,
 לקיים מצוה דלצורך ועכצ"ל ויו"ט, בשבח מתנה ליתןדאסור
 בכחוב' הדיטב"א מדברי אולם מוחר, - משלכם לכםולקחתם

 לכתובתה מטלטליז דאתפסוה ההיא גני כמג"א מובאד"ד
 אפילו דאסור בשבת קנין כקונה דהוי אסוד דבשבחכחב

 בודאי מ"ע לקיום עכ"פ דהוקה, השעה אא"כ מצוה,לרבר
 ג"כ סודר קנין בלי ובמחנה באחרוג, הרמב"ם כמש"כמוחר
 בשכיב וכן מ"ה, סי' אה"ע בב"מ כמבזאר האחרוניםהתירו
 רע"ז גיטין בש"ס נמי כדמוכח בשבח לגרש הקילומרע

 שבחא דמעלי פניא בהדי לדב,יחהו גיטא לה דכחב שכ"מגבי
 ניהלה ליקנוה לי' אמרו  זילו להו אמר דרבא לקמיה אתיזכו'

 וכחבו בי', ותחזיק ,וחפתח ותיחוד איהי וחיזיל דוכתאלההוא
  עיי"ש. הקילו בשכ"מ דרק ומקנא בר"ה הנ"ל בעירוביןהחוס'
 לתח המנהג על מפקפקיז והמג"א רה,ט"ז דחזינן ניוןאולם

 מצוה שהיא אעפ"י בשבת ולהביאו לביהכנ"סס"ח
 בזה לומר שיש אעפ"י לב"מ, מחנה לחת א"כ מאור,חשובה
 הא"ר וכמש"כ להורה, לבו להלהיב כדי מצוה סרדג"כ
 מצוה נמי דחשוב דנראה בשבה הדורש לחתן מתנהבענין
 עדיף לא עכ"פ אבל וכלה, התן ולשמח החורה כבודלהגריל
 להיתר ואופן צד לחפש לבי אל נחחי לכן ס"ח,מנתינת
 בעש"ק המחנה את הרב או ביהכנ"ס של הגבאי שיתןדהיינו
 דקיי"ל וכיון ההחן, או מצוה הבר עבור בו שיזכה אחרליד
 מיד החחן או הב"מ בו יזכה בפניו שלא לאדם לזדזכין
 מקודם עוד שלו כבר הוא הרי לו כשנותנו ובשבחבע"ש,
 זו, עצה לכח"ר בע"פ אמרתי שכבר לי וכמדומה, לידו,שבא
 ואין שליחוח מטעם היא שזכיה שכיון הקשה שכת"רומה

 הגיע לא ערייז אם הב"מ עדיין זכה לא וממילא לקטןשליחות
  דע"ב ב"מ בש"מ איתא דבהדיא אינו  וה אבל אחד, ויוםליג"ש
 ממשנה והוא בזכייה, איחא בשליחות דליחא  אע"גרקמן
 סעי' רמ"ג סי' בחו"מ איפסק והכי לקטן דזכין דקנ"ובב"ב

י"ח.
 דהמזכה די"ד גיטין בש"ס המבואר לפי כת"ר שחקרדבןה

 במחנה הזוכה שהחזיק כיון אהר ע"י לחברומחנה
 וכ"ה העליונה, על המקבל ויד בו להזור יכול הנותןאין

 בשבת הי' זה אם יהי איך רמ"ג, סי' וץ"מ ובש"עברמב"ם
 איסורא רק חל הקניז בשבת הנעשה קנין דבדיעבדכיון
 דאיכא כיון בו לחזור ה.נותן יכול דבזה נימא אי דעביד,הוא

 קנה לא עדייז ולכן דליקני לי' ניחא לא איסוראלמימר
 בו. להזור הנוחן ויכולהמקבל

 בגמ' ראמרינן רמה הנזחן, לחזור יכול דאינו נראהלפיע"ד
 היכא דרק י"ל דליקני לי' ניחא לאדאיסורא

 ומש"כ גרידא בהקנין דאיסור היכא ולא בעצם אסורדהדבר
 א' סעיף תמ"ח סי בש"ע וכ"ה שעה כל בפרקהרא"ש

 הפסה לאחר דמוחר בפסח חמץ לישראל דורון שהביאדנכרי
 סק"ה המ"ח סף ובח"י דליקני, יל" ניחא לא דאיסוראמטעם
 וקיבלם חטים לישראל מכר הנכרי אם דאפילו להוכיחרוצה

 אחר מותר דההמץ חמץ בח'וכו שה" נמצא ואח"כהישראל
 ככרי קונם באומר בנדרים, דאיחא מהא ראיה והביאהפסח,
 איסורא בעיחי היתרא לומר יכול מקבל למעול מעל, מיעליך
 ואילו הוא בשוגג דמעילה והר"ן דש"י שם ופירשו בעיחי,לא

 במוציא אבל מקבלה, הייחי לא אסורה שהיא יודעהייחי
 של שהיא יודע הי' שאילו אעפ"י כעל ביחגג הקדש שלמעות
 לקהם עצמו שהוא כיון בהם, לזכות רוצה הי' לאהקרש
 אילו לובור יכול אחר ע"י לו שניתן מה אבל בהם, לזכוחכדי
 איסורא כי הימנו מקבלה הייתי לא אסור שהוא יודעהייחי
 עיי"ש זכ14ה ואינו בטעוח זכייה והוי למיקני בעינאלא

 נמי רצ"ו ב"מ בש"ס דאמרינן מה נמי וכן מזה,ובהר"ז
 ומועלין בהנאה אסור דהקדש ראשתו הקדש בנכסי בעלכה"ג
 ניחא לא דאיסורא מפני מעל לא הכמים מחקנח שקנה ובמהבו
 חפץ לקנוח לו ומה בעצם איסורא הוי הני וכל רליקניל"



נג214מי לב לא סימן חאו"חעי"ת תבי

 בעצם אסרר אינו החפץ הרי בנ"ד משא"כ בהנאה, עלירהאסור
 ניחא לא ראיסורא אמרינן אנז והרי בהקנין, הוא האיסוררק
 לא החפץ, בעצם ה.קנין ע"י הוא דהאיסור ר"ל דליקני,לי'
 מצר בזה כנ"ל בו לחזור יכול הנותן אין ממילא בנ"דכן

 ממוז להוציא א"א כזה ענין לידי בא אילו למעשה אבלהסברא,
 הורפי ובימי לעיל, שביארנז כמן נראה ובנ"ד ברורה, ראי'בל'

 היראים בין אפילו שם שהי' המנהג על באירופה תמידתמהתי
 השכנים לו שולחים ה.ו חברו לבית חשוב אדם באאם

 לשלוח המנהג הי' מקומות ובאיזה לכבודו, ומגדנותמשקה
 של מנהיג איזה בעיר שבת אם בשבת פשטידה הרבמבית

 הללו הגדולים האנשים ובוראי שלה להאכסניאהחסירים
 ש"מ מדשתקי להו ניחא ומסתמא דהלכה וקוץ קוץ עלרקרקו

 מצוה. במקום בזה להקל לצדדדי:ס
 החופ"ק ליעמעם אייזיק יצההידידוש"ת

 לבסימן

 שלמה מו"ה כש"ת המו"מ הרב היקר ירידילכבוד
 יע"א. ווערנאז במאנס רבפר'יליך

 בימים רח"ל המת את ללוות לו מזדמן אם שאלתובדבר
 תפילת לומר לו מותר אם תחנון בהם אומריםשאין

אמ"ר.

 ה ב ו שת
 פניהם על נופלין אין בפירוש מבואר תכ"ט סי'באו"ח

 ובחק במנחה, בשבה צדקתך וא"א ניסז חודשבכל
 ג"כ, נשמוה בו מזכירין דאין המנהגים בשם כתב סק"זיעקב
 בכלל דהוא משום איסור בלשון הרמ"א כתב רלכן כתבובא"א
 לומר מותר דהרי זה בדיז נבוך ואני אמך. תורת הטושאל

 באהרון בהגים נשמות בהם שמזכירימ בימים אמ"רתפילת
 וכי יו"ט, שהוא אעפ"י ,שמ"ע רשבועות ב' וב.יום "סחשל
 בהס מזכידין שאין ניסן חודש מכל פסח של אחרוןגרע

 לומר דמותר בפירוש כתב תכ"ט סי' בש"ע והגרש"זנשמות,
 להזכיר דמנהג כיון ובפשוט אמ"ר הפילת פסח שלבאחרון
 אמ"ר תפילת גרע ומי אמ"ר, אומרים בודאי בחגיםנשמות

 שהותקן שהמנהג פב"פ נשמת את אלקים 'זכורמהתפילה
לאמהה

 כמו הוי דאמ"ר לומר רצה ס"ה תקמ"ז סי' או"חובפרמ"ג
 הרגל קורם יום בשלשיפ לאמרו ואסזרהספד

 מפטיק שב,ה כתן מותר דוסנה בתשלוס ורק הקבר, עלולילך
 ברורה ובמשנה הירושלכי, בשם ובב"י בש"ע כמבוארהאבלות
 ביו"ט אפילו מותר ואמ"ר נשמות דהזכרת סק"ח, תקמ"זבסי'
 העולם נהגו הקבר על לילך דאפילו שם וכתב הספד, זהשאין
 על שהולכים דבר עמא וכן עיי"ש; הרגל לפני אפילולהתיר
 הרחמים וימי ותשרי אלול בימי צדיקים קברי ועל אבותקברי

 לעשות נוהגים ובב.יה"ח תקפ"א, סי' ר"ה בהל' ברמ."אכמבואר
 שצתו מעשה ואנשי וצדיקים לגדולים ראיתי וכןהאמ"ר,
 שהוא  וה על השו ולא השמש ע"' בקו"ר האמ"רלעשות
 דאמ"ר דס"ל נהאה ומה חה"מ, של  הרגל קודם יוםשלשים

 זמן. בכל לאמרה ומותר תפילה רקהוא

 כ"ט ס"ק שערים בפחחי יו"ד שער אפרים בשערידב,צאתי
 בך'ה בכל נשמות להזכיר דמנהג בפנים שםשכתב

 הלבחע בשם וכתב תחנון, בהם אומרים שאין בימיםמלבר
 דהרי שס והקעה רע, תקרא אל טוב מהיוה משוםהטעמ
 שום על לערער אין רמ"מ וסיים נשמות מזכיריז יו"טבכל
 ישראל, תפוצוה בכל הקבוע כמנהג יעשה וכ"א 'שראלמנהג
 החול ובימי לשנוהו אין קבוע מנהג דאיכא היכאולפי"1
 לא יארק בניו ובפרט קבוע, מנה,ג שום איז דפגראביומא
 מנהגים של קביעות ש,ם מעולם הקודמים הרבניםהנהיגו
 אינני ולכן זה, בנידון אבוהיהם מסורת שום להם הי'ולא
 או המת בפני אמ"ר של התפילה לומר איסור שוסרואה

בביה"ח.

 בהגהות זצ"ל מבוטשאטש מ.והר"א להגאון ג"כ מצאהיוכה
 בשבת מילה כשיש רהגם שבתב  ז' סעי' רפ"ר בסי'א"א

 טפי קיל בחול מ"מ אה"ר, אומרימ ואין נשמות מ,ניריןאין
 נמנעים המילה ושמחת שב"ק שמחח הצטרפות ע"י בש"קכי

 ג"כ מיואר עיי"ש, מזכיריז שפיר בחול משא"כמלהוכיר
 ומעולם דפגרא, ביומא אמ"ר תפילת לומר קפירא ראיזדעתו
 ב,שבתות נשמות ולהזכיר לומר ןאסור הרבר טעם הבנתילא

 במקור כי החשובים, השבתות בשארי או החודששמברכין
 ורמ"א בב"י מויא הלקט בשבלי הוא ננ'מות להזכרתהמגהג

 מובא במהרי"ל אך בזה, חילוק שום נמצא לא רפ"רסי'
 מוכיריו אין ההורש שמברבין שבשבת כהב סק"זבמג"א
 ומחוייבים הקדושים, דבריהם בטעם לעמור זכיתי ולאנשמות,
 מאתנו שגבו שדבריהם אעפ"י דבריהם באימה לקבלאנחנו

 ראיתי לא בפולין ואצלנו רגליהס, כפות תחת אני עפרכי
 שראיתי אעפ"י בשבתות נשמות להזכיר זה מנהגבכלל
 ז"ל ממציוב, הגאון לירידי שמחוה מסכת על מש"שבספר

 שיש דמי ז"ל מקאריץ ר"פ הרה"ק בשם שהביא יו"רבמערכת
 שלפגי בשבת האמ"ר לעשות לו יש השבוע באמצע יא"צלו

 ואפשר עיי"ש, ב.חול הקריאה ביום היא"צ כשחל אפיליהיא"צ
 בימים נשמוה להזכיר שלא המנהג הפוסקים שכהבולומך
 כלומר בציבור,  להזכיר רק היינו החנון בהם אומריםשאין
 ויוה"כ, ברגליט כמו קרוביהם נשמת יזכירו כולו הציבורשכל
 הציבור וכל האמ"ר עושים החזן או שהשמש היכאאבל

 שאסור,  המנהג בכלל אינו וה בלחש  המתפלל יחיד אומחשהם
 אין ולכן ישראל מנהג לישב כנ"ל בפומבי  עושין  שאיוכיון

 וקשה לסמוך כוה על לו יש כי בזה, שנוהג למ,ימזניחין
 סק"ח תקמ"ז בסי' ברורה ובמשנה ברור, רבר בזה,לפסוק
 זה ואין בונהר ברגל אפילו זה באמ"ר נשמות רלהזכירכתב
 שכתב ו' ס"ק בשעה"צ ועיי"ש עליהז, שמתפללין אלאהספר
 גשמות שם ומזכירין הקבר על  שהולכין למה רומה  זהדאיז
 ומסיים  שאמור, הספר בכלל הוי שזה אמ"ר  שםואומר

 לפני אף תמיד לילך להקל העעם נוהגין במ  שגםשכמרומה
 כי הלכה פסק בזה לומר קשה ולמעשה עיי"ש.הרגלים

 להם שיש ממה זה בעניז בקיאים הציבור כללדאבונינז
 הסידור מהוך או הלוח מתוך פוסק וזה מהסבתאבקבלה
 פוסק הרב ואם רבים, בה ישו וכבר ש"ע הקיצורומתוך
 רח"ל הזעם ובימי משנה, בדבר לטועה. אותו רנימלהיפך
 שבת בכל לומר צויתי הנוראה המלחמה שנות כלבמשך
 נפשם  שמסרו הקודש קהלות את  להוכיר בכדי אוו'רויו"ט
 שארית על רחמים יעוררו שהמה הי"ר, השם קדושהעל

 ההופת. שרידיהנמצאה

 בכו'ט: מברכויריל

 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק



 וצ יב'נד
 לגסימן

 מו"מ החו"ב הרב ה"ה מכובדי לידידי רבהשלמא
 במושולו רב נ"י שכטר צבי מוה"ר כש"ת בלוםאוצר
 היהודי.מרכז

 הארוכים בימים הקיץ שבימי התת שאלתו ב.דברעיי211י
 בע"ש שבת ליל תפילת בקהלתומתפקלים

 נ:עוד כשמתפללין בשבת ר"ח אירע ואם גדול, היוםבעוד
 ר"ה של להזכיר צריך אם ער-ה, עדיין שהוא גדולהיזם

 שאלתו. תוכן זו ערביתבתפילת

 ה נ 1 שת
 אעס"י שבת של שמתפלל כיון י"ל ראשונהנהשקפה

 של מצלי דרב בגמרא אמרינן כ;"כו חול,שעדיין
 טרם והחיוב הזמן להמשיך דיכול ועכצ"ל שבת, בערבשבת
 מעין הזכרת חיוב גם להמשיך ג"כ יוכל לא ומדועהגיעו,
 לשבת הזמן נחשב שבת דלענין וכיון ר"ח, דהיינוהמאורע
 הויא לא ר"ח דלענין נימא ואי לר"ח, ג"כ יחשב לאמדוע
 צריך זמנו הוי שבת דלענין כיון לר"ח, זלזול ו~וילילה
 בחול ר"ח חל אם נמי י"ל כן וכמי ר"ח, לענין ג"כלהיות
 לתפ"ע לילה שנחשב כיון יום מבעוד ערבית מתפללאם

 בתפילה יעו"י יזכיר לא מדוע מהתפילה חלק הוא ויבאויעלה
ג"כ.

 בשתי חלוי זה דדין נראה זה בדין התחקיתי כאשראכן
 הר"י דלדעת טעה, בד"ה דכ"ו ברכות שבתוס'שיטות

 עוד יתפלל לא במנחה ר"ח של הזכיר ולא דבטעה דס"לשם
 המגחה תפילת התפלל כבר הרי עוד יתפלל דלנוהבלילה,
 כלום מרויח אינו א"כ הזכיר, לא ר"ח של רק תפמבעוד
 ר"ח של עוד יזכיר לא הרי ר"ח במוצאי ויתפלל יחזוראם

 טעה דאם דאמרינן להא דמי ולא התפלל, כבר י"חותפילת
 של שתים בחול ערבית דמתפלל בשבת מנחה התפללולא
 י"ד תפילת עכ"פ נ(רויח ולכן כלל התפלל דלא ב;שוםחול,

 בטעה אבל שבת, של יזכיר שלא אעפ"י במוצ"ש,כשמתפלל
 רק חסר ולא התפלל כבר עכ"פ הרי ר"ח של הזכירולא

 לרעה אולם ר"ח, במוצאי ישלים לא בלא"ה וזה ר"חשל
 דס"ל האלפסי מדברי שה~כיח מאלאוו"ר משה, להר'שני'

 אחרו4 פעם להתפלל מצריד כלום מרויח דאינו היכאדאפילו

 ברא"ש ג"כ וכ"ה עיי"ש, מבראשונה יותר יתפלל שלאאעפ"י
 המאורע מעין  הוכיר שלא דכיון פרובינציא, חנמי בשםשם
 אעפ"י שתים לערב  להתפלל וצריך בלל התפלל כלאהו"ל

 ר"ח. של חכירשלא
 עוד יזכיר ולא ולהתפלל לחזור דצריך שני' רלדעה1עפי*ז

 ר"ח, של תשלופץן תפילת היא שהתפלה אעפ"י ר"ח,של
 יתפלל ורק יזכירו, לא לכן ר"ה לא ה,וא עתה שהזמןכיון

 ר"ח של הזכיר דבלא אחה תפילה לו דחסר כיוןלתשלוכמן

 ר"ת של שהתפילה מ~ה  חוינן כלל, זות"לל לא נאילו ל"הוי
 יעלו"י, עוד מזכיר אינו ר"ח עבר שכבר בזמן שמתפללכיון
 שהיא אעפ"י ר"ח ערב מבער'י ערבית במתפלל לומר יש נמיכן

 ר"ח של זמנו הגיע לא שעדיין כיון מ"מ ר"ח, שלתפילת
 רק הוא רבוא יעלה של דהזכרה בתפילתו, יעו"י מזכיראיע
 הד"י לדעת אולם אח"כ, ולא מקודם ולא גופא ר"חבזמן
 להתפלל דא"צ דס"ל ראשונה דעה והיא הנ"ל ברכותבתוס'
 הזכיר לא ואם בפ"ע, ענין הוא 'ער'י של דהזנרה וס"לשנות,
 לא כאיל'ו נחשב ולא התפילה כל ולא ההזכרה רק לוחסר

 י בא לג סימן חאו"חשו"ת
 למה עבר כבר יעו"י והזכרת ר"ח דזמן וכיון כלל,התפלל
 כבר תפילה דחובת יעו"י, הזכרת בלי שנית להתפלללי,
 ערבית שמתפלל היכא ולפי"ז ההזכרה, בלא אפילויצא

 הזכרה בלי ר"ח יום של תפילה שיתפלל יתכן איךמבעו"י
 ולא התפלל שכבר בדיעבד ובשלמא לכתחילה, יע~"ישל

 בלא"ה, ירויח לא ויעו"י יצא תפילה ידי דעכ"פ י"להזכיר,
 היא זו שהזכרה אעפ"' יעו"י להזכיר צריך לכתחילוהאבל
 לא אם התפלל לא כאילו נחשב ולא זו, לדעה בפ"עענין

 לפיע"ד. וז"בהזכיר
 ערבית תפילת להתפלל לו דמותר דכיון צ"ל בפשיטותוגב!

 עליו להמשיך יכול מ"מ לילה, תפילת שזה אףמבעו"י
 הזכרת החיוב ג"כ עליו להמשיך יכול כן כמו להתפלל,החיוב
 בין הילוק דיש י"ל אך התפילה, בתוך לאט,רו שנתקןיעו"י
 טעמא איכא דבע"ש חול ביום או בע"ש ערביתמתפלל
 דהרי סק"א, רם"ז סי' המג"א כמש"כ מבעו"י ערביתלהתפלל
 בלילה שמתעכלין ופדרים אברים כנגד נתקנה ערביתתפילת
 כדאיחא בשבת חול עולת ולא כדאמרינן ליתנן אסורובשבת
 צריך ההוא בזמן תפילה חיוב דחל כיון ממילא דקי"ד,בשבת
 לההפלל שיכול אעפ"י החול בימי אבל ר"ח, של להזכירג"כ

 בתפילה, אז לחייבו טעם שום ליכא מ"מ מבעו"יערבית
 עדיין מקרי לא יעו"י דלענין י"ל אז המתפלל אפילוממילא

ר"ח.
 טל הזכיר ולא שטעה במי נשאל קי"ד סי'ובישויע"ק

 2רוזים יתפלל אם המנחה בתפילת בע"שומטר
 שתים ערבית רמתפלל מנחה התפלל שלא במי כמובשבת,
 אי הנ"ל ברכות החום' מדברי ג"כ שהביא עיי"ש שבת,של
 שניה, בתפילה כלום ירויח שלא הוכא שתים להתפללצריד
 דברי ליישב במק"א כתבהי התוס' דברי על שם שהקשהומה

 ואכמ"ל.התום'
 בע"ש מנחה התפלל ולא בטעה בגמרא ראמרינן דינאובהך

 ולא בטעה אבל שבת של שתים שבת בלילמתפלל
 מבדיל חול, של שתים במוצ"ש מתפלל בשבת כ;נחהו;תפלל

 דטאהא בשעמא זצ"ל בגמ', עיי"ש בשני' מבדיל ואינובראשונה
 שבת של הזכיר שכבר דכיון שבת של שתים מתפללדברישא
 של אח"כ יתפלל איך בתפילתו שבת עליו וקבלבראשונה

 בסיפא אבל התפילות בכי להזכיר צריך שבת של והריחול
 פעם רק להזכירה צריך אין לשעתה מצוה היא דהבדלהכיון
 להבדיל דוקא אלצ היא דחול תעילה לאו דהבדלה משוםאחת
 אין ולכן חול, ונעשה בראשונה הבדיל וכבר לחול קודשבין
 כתב ט' סעיף ק"ה בסימז והרמ"א הול, של להתפלל רקצריך
 שתים ערבית מתפלל ר"ח ערב מנחה התפלל לא אםדה"ה
 של תשלומין של שהשניה ואעפ"י ר"ח, של בשתיהםומזכיר
 בשם הביא תכ"ב סי' ובב"י יעו"י, ג"כ מזכיר מ"מ ר"הערב
 דטפי לרמ"א לו נראה בשני', ולא בראשונה שמזכירהכלבו
 מלסיפא בע"ש, מנחה התפ,לל בלא דגמרא לרישא לדמוייאיכא
 בראשונה הנדיל דכבר רכיון שביארנו, כמו בשבת התפללבלא
 היום שכל בר"ח אבל פ"ש, להבדיל עוד לו מה תולועשה
 גם שבת של בו שמזכירין בשבת כמו הוי הוא ר"חעודו

 להזכיר לו אין בר"ח דגם כתב הלבוש (טלם התשלומין,בתפילת
 כדי שבת כשל חמורה ר"ח קדושת דאין משום בוטניהיעו"י
 חול נעשה האיך ראשונה בתפילה שבת שעשיע דכיוןלומר

 הוא דר"ח ודנ;ג"א כרמ"א פסקו והאחרונים שניה,בתפילה
 שבדהכמו

 של  ואביר הצרק- יבהירנו ב~צ לפי3"ר נראה ו~ינאענ"פ
 בחול אולם ע"ש, שמתפלל עדבית בתפילתר"ח
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 להזכיר דצריך ומסתברא לי ברירא לא עדיין מבעו"יכשמתפלל
 שמפסיד כיון מבעו"י להתפלל לו אסור יהא דאלת"היעו"י

 נט'ל.יעו"י

 החופק"ק ליע1עס אייזיק יצחקידידו"ש

 לדסימן

 מזה"ר נש"ת בתו"י "מופלג הרה"ג לידידי ונרכהשיו'
שלמה

 דאנציגע-

 יומבה וראו2 בריוזערדייל רב שליט"א
 יארק בנוא רשר"הבישיבת

 התורה לדיני ביחס - בעולם הזמניםחילופי
 והשאיר הפסח לביקורבא"יעלחג שאלתובמישעלהבדבר

 הרב את מינה מבאן יציאתו ולפני בביתו,חמץ
 הכא ביז חילוק שיש ומכיון לנכרי, חמצו למכור שהוא מיאו

 המוכר שאצל ובזמ.ן שעות, שש בערך הימים בסדרלהתם
 בשעה מתחיל חמץ איסור זמן פסח בערב בא"ישנמצא
 החחלת ובזמן י"ד, יום של השחר עלה. לא עדייןשבאה"ב
 שהמורשה בשעה ולכן בא"י, היום קדש כבר באה"ב חמץאיסור
 בהנאה, בא"י בעליו על החמץ נאסר כבר חמצו מוכרשלו
 נאסר לא ושם החמץ מקום בתר אזלינן אי להסתפק ישולכן
 הבעלים מקום בתר אזלינן או למכרו, ויכול בהנאהעדיין
 תשי"ב בשנת נשאלתי זה וכעין בהנאה. החמץ נאסר כברושם
 מהו כוחו בא ע"י שמה ומתנהל בא"י משרד לו שה"מאחד
 בומן בו המשרד לפתוח מותר אם גליות של' שני ביו"טהדין

 השאלה ובאמת ש"ג, שני יו"ט עדייז חוגג באה"בשבעליו
 באה"ב השבת התחלת שבזמן כיון ויו"ט שבת בכלג"כ

 ובזמ.ן שבת ליל חצות בא"י כבר ממלאכה שובתיםשאנחנו

 לבן ולכן באה"ב, שבת יום חצות עדייז בא"י השבתיציאת
 שיש א"י ולבן מוצש"ק, על השאלה בא"י עסק לו שישחו"ל

 אחוע'צ. ,סבת ערב על "שאלה בהז"ל עסקלו

 יוה"כ ויו"ט שבת התורה יסודי בכל נוגעת ",אתהשאלה
 הראשונים ורבותינו הזמנים. סדר ובכל בפסחוחמץ

 והחמורה הקשה בשאל,; כלום לנו ביארו לא האחרוניםוגמ
 כשר הרמ"מ הגאון הרבה האריך השבת ובשאלתהזאת,
 התלפיות ברבעון בראשית ושבת סיני שבת בקונטרסשליט"א
 נאמר לא בחמץ שאלתנו בענין אבל הגיוג ומ,יסב טעסבטוב
 זראשזנים "ע"ס מקזדות עם"י לבאר גשתדל ולכן עדייןכלום

 הלכה. בדבר נכשל שלאויה"ר

תשובה
 החמץ מוום בתר דאזלינן ראיה להביא יש ריהטא לפוםא(

 ב"ק בש"ס דאיתא מהא הבעלים מקום בתרולא
 ועבר חמץ גזל קונה יאוש דס"ל לרבה יוסף ר' איתביהדס"ו,
 זמניה רמטא כיון והאי לפ1יך, שלך הרי לו אומר הפסחעליו

 לו אומר אמאי קונה יאוש ס"ד ואי מייאש ודאידאיסורא
 כי לו אמר ליה, שלומי בעי מעליא דמי לפניך שלךהרי

 מתישש זה האי לקנות רוצה וזה מתייאש זה אנאקאמינא
 בתר דאזלינן נימא ואי הגמרא. עכ"ל לקנות רוצה אינווזה
 רוצה אינו וזה מחייאש זה רבה משני מאי הבעליםמקום
 דמטי לאחד הוא בעלים יאוש דזמן דכיון בזה והכךבןלקגות,
 לן משכחת הרי בו, לזכות רוצה הגזלן אין ואז איסוראזמן

 נמצא שהגזלז בגווני כגון לקנות רוצה כן דהגולן לומרשפיר
 שעות בשש חמץ איסור ומן קדים ובמקומו בא"י ו"נגולבאה"ב
 והגולן פהנו.  העול מתישש בא"י המץ איסור ומןוכשהגיע
 רוצה שפיר במקומו איסורא זבע הגיע לא שעדיין מכיוןבאה"ב
 קשה ואכתי למ.כרו או לאכלו יכול שעדיין כיון בו,לזכות
 לפניך, שלך "רי לו אומר האמאי שלשי נעי מעליאדמי

 דבמקום וכיון החמץ מקום בתר דאזלינן מזה שפירומוכח
 הבעלים נאסרו לא איסורא זמו הגיע לא עדיין באה"בה.חמץ
 מיניה מתייאשי ולא למכרו עדייז שיכולים כיון החמץ,בהנאת
 רוצה הגזלן איז שפיר ואז החמץ, במקום איסורא זמןעד

 רבה משני ושפיר רליקני לי' ניחא לא איסורא כי נולוכות
 לקנות. רוצה אינו וזה מתייאשזה

 דע"י לדבה שהקש" יזסף ר' מדנרי להוכיח יש כן לכמוב(
 מעליא דמי לכן בעלים ביאוש החמץ הגזלןשקנה

 בחו"ל והנגזל בא"י הוא דהגזלז בגווני אפשר הרי שלומי,בעי
 דעדיין כיוז בחו"ל הנגול ובמקום איסורא, זמן הגיע כברובא"י
 דמ.טא עד ממנו מתייאש לא חמץ איסור זמן שמה הגיעלא
 שכבר להגזלן החמץ נקנה לא יואז במקומו. איסוראהזמן

 תמיד. החמץ מקום בתר דאזלינן כךכח ודאי אלאנאסר,
 ל"ג סי' או"ח יו"ט עונג בשו"ת ומצאתי נספרים ובינותיג(

 דהחמץ החפצא מקום בתר אזלינן אי 11 בשאלהשדן
 פ"א החפצא מקום בתר דאזלינן רא" והביא הגברא. מקום בתראו

 נשוגג בפסה חמץ תרומת האוכל דל"א פסחים בש"סדאמרינן
 בגמרא ומקשה מתשלומים. פטור ובמזיד וחומיט קרןמשלם
 לפי אמרת אי אלא  שפיר משלם מדה לפי בשלמא אמרתאי

 ט-' דאתיא ומתרץ הוא, דמים בר בפסח חמץ משלםדמים
 אמ.רינן ואי בהנאה. מותר בפסח חמץ דם"ל הגל"לייוסי

 למתני' לאוקמא הש"ם דחיק אמאי הבעלים מקום בתרדאזלינן
 ומיירי כרבנן נבי דאתיא לומר יש "רי "גלילי, יזסיכר'

 הבעלים ובמק.ום פסח של בז' חמץ תרומת שאכלבאופן
 יום עדייז החמץ ובמקום מוציו"ט, והגיע היום פנהכבר

 בר שפיר החמץ הוי הבעלים לגבי ולכן פסח שלהשביעי
 ומרלא אצלם, ולהביאו במקוממ למכרו יכולים שהרידמים,
 דאזלינן ש"מ הגלילי יוסי כר' למחגי' ומוקמינן הכימשנינן

 שפיר. דמים בר הוי ולא דהחמץ החפצא מקוםבתר
 חמץ תדומת  שאכל שלו בציור יו"ט העונג "גאון 1מ12~כד(

 לא שהחמץ לאוקמא רחיק ולכן פסח, שלבשביעי
 קנסא, מטעם הפסח עליו שעבר חמץ מטעם להבעליםנאסר
 מ"מ מורבנן דנאמר נימא אי אפילו אד שבטלו דכץירימשום
 ולפיענ"ד בדבריו, עיי"ש וחומש קרן מלשלם פוטרואינו
 זמן הגיע שלא במקום עדיין הוא החמץ שבעל אחרבאופן
 היזם, קד,1 שבבר במקום נמצא והחמץ פסח, בערב חמץביעור
 כיון למכרו עדיין יכול שהכהן כיון דמים בר הוי שפירזלכן

 מקום בתר דאזלינן וראי אלא איסורו, ומן מסי לאדאכתי
 מטעם לבעלים נאסר רהחמץ תו ל"ק זה ובציור דהחמץ,החפצא

 לפיע"ד. וז"םקנסא
 קודם חמץ א"כ בלע היתרא הוי דחמץ הפוסקים ולשיטתה(

 כיסתברא ולכן עליו, חמץ שם אין איסורוזמן
 בזמן התלויות המצות כל כמו חפצא איסור ולא גברא איסורדהוי

 הגברא מקום להשוב המיד צריכים זלפי"ו גבדא, איסזרדחשוב
 להסוברין דאפילו לומר ונראה החפצא, מקום ולא חמץלאיסור
 שחידש לפי"מ אבל חפצא איסור והוי בלע איסורא הוידחמץ
 איסור חפ?א אימוי דהוי היכי כל דבנדרים די"ח בנדריםהר"ן
 דברו יחל בבל קאי עליו רנאסר דמכיון בהו אית נמי1ברא
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 צריכים לדבריו ולכן מירושלמי, לדבריו ראיה שהביאעיי"ש
 חמץ נאסר כבר במקומו ואם הגברא עם עכ"פ להתחשבג"כ

 האיסור. על"ו חלאז
 החפצא, מק'ום עם להתחשב צריכים דקח-ם בזה לומר יש אךו(

 שנאסר החפצא איסור ע"י בא גברא האיסור דכלכיון
 ולכן גברא, איסור עליו בא עליו החפצא שנאסר ושאחרעליו

 איסור עדיין לחול שלא גורם החפצא מקום דאםמסתברא
 שהוא דבר ובשלמא כלל, גברא איסור תו ליכא ממילאחמץ

 הזמן לפי במ.קומו תכף עליו הל שפיר גברא איסורבעצמו
 דנדרים, כהאי החפצא מכח עליו חל האיסור אם אבלשלו,
 חל זה מכח ואח"כ חפצא על איסור שם לחול צריךמק~דם
 בלע היתרא חשוב חמץ אם דידן בניד~ן דלכן ג"כ, הגבראעל
 על איסור ובזמן במקום להתחשב וצריכים גברא איסורהוי

 עם להתחשב צריכים בלע איסורא מ.יקרי אם אבלהגברא,
 מ"מ גברא איסור ג"כ דהוי הר"ן לשינ~ע אפילו החמץ,מקום
 לא עדיין החפצא במקום ואם החפצא, איסור חל כלקודם
 וז"פ שביארנו כמו גברא איסור גם ליכא לאיסורו הזמןהגיע

לפיענ"ד.
 הא לישב - גברא איסור דהוי נימא אי - בזה וארווחנא1(

 בביהמ"ד יושב הי' : ד"ז פסחים בש"םדתניא
 יו"ט. ואחד שבת אחד בלבו מבטלו בב.יתו חמץ לו ש"עונזכר
 להיות י"ד שחל כגון לה משכחת שבת בשלמא בגמראומקשה
 בתלמיד דאיירי ומתרץ הוא, איסורא בתר יו"ט אלאבשבת
 שמא ומתיירא מגולגלת עיסה לו שיש ונזכר רבו לפניהיושב
 כפשטה דאיירי למימר איכא שפיר הרי הנ"ל ולפיתחמיץ.
 חמץ לו שיש ונזכר בא"י, והי' המדרש בביח ביושבדברייתא
 במקום אבל יו"ט והוא היום קדוב כבר דבא"י באה"ב,בחו"ל'
 והוי במקומו לבטלו עדיין יכול ולכן יו"ס, ערב עדייןהחמץ
 בגמרא הכי מ.תרץ ומדלא איסורו, זמן קודם דהוי דשבתדומיא
 וכיון גברא בתר תמיד דא1לינן להש"ס לי' דפשיטאש"מ

 ולכן איסורו, זמן בתר שפיר הוי היום קדש כברדבמקומו
 ע"ז לבנות ~'א אבל וכו', רבו לפני היושב בתלמיד לתרץהוצרך
 הכי מתרץ דלא אחריני טעמא איכא דאפשר להלכהיסוד

בגמרא.
 דאיכא הפוסקים לשיטת דאפילו לפיע"ד נראה ובלאיה"כח(

 החמץ שבמקום דידן בנידון מ"מ בי"ד, דב"ילאו
 זמן הגיע שכבר במקום נמצאים והבעלים איסורו זמן הגיעטרם
 וכן יראה, דבל לאו זה בכגון דליכא מסתברא חמץ,ביעור
 החמץ, מקום בתר דאזלינן ודאי דתשביתו מ"ע לגבינמי
 נמצא יהא שלא וב"י דב"י בלאו התורה כוונת עיקרדהרי
 בהמ"ע עצמו להחמץ שנוגע דמה וכיון בפסח, ברשותנוחמץ

 והרי החמץ, מקום בתר דאזלינן ל'מימר איכץ ודאידתשביתו
 קרקפחא על שמוטל ומה איסירו זמן עדיין הגיע לאשם

 מושבת החמץ בלאה"כ כאן דרי החמץ, להשביתדגברא
 הוא דהרי מ.פולת עליו שנפלה בחמץ דאמרינן כמוממנו

 מכיון מ"מ בעולם, ישנו החמץ שבאמת אעפ"יכמבוער,
 מושבת החמץ דידן בנידון כן כמו בהכי, סגי מושבתשממנו
 האיכות מ"מ ישנו החמץ שכמות אעפ"י בפסח חמץוליכא
 חפץ כשאר והוי כלל פסח ליכא החמץ שבמקומ כיוןמושבת

 חמץ. ליכא פסח שחלובמקום

 ובזמן בא"י חמץ לו ויש באמריקה שנמצא במי ילכןט(
 בא"י, י"ד יום חצות עבר כבר בחמץ מותריםשהבעלים

 איסור חל שלא בעח- וב"י ב"י על עדיין עובר דאינומסתכרא
 החמץ מן להגות לו מותר אם אך דגברא, אקרקפתאחמץ

 במקומו מותר שהוא דכיון לומר דאפשר עדיין, לי ברורלא
 אפשר או בא"י, שנמצא מחמצו להנות ג"כ לו מותרבחמץ
 דאיסור יראה, דבל מלאו דחמץ הנאה אסור דשאנילומר
 כל כמו העולם לכל ונאסר חפצא איסור הוי חמ,הנאת
 הדבר ולכן מקרוב או מרחוק אם הבדל באין הנאהאיסורי

 עדיין. תלמוד'צריך
 מקום בריחוק המונח החמץ לגבי שלו הבעלות דלעניןי(

 לעיין, יש למכרו יכול אם בהנאה חמץ נאסר כברששם
 איסור והא החמץ שנמצא במקום הנאה איסור דהוידכיון
 בגמרא כדאמרינן למכור יכול ואינו דמים לו איןהנאה

 מצי ולא קאי ברשותו לאו איסורו זמן דלאחר ד"ה,בפסחים
 בתוס' ומבואר ברשותו, ליתא למכרו גם ובודאי ל",מבטל

 מחייס, נאסר אינו הנסקל שזר גב' בשזר בתזן"ה ד"פסנהדרין
 וה' ד' תשלומי משלם וטבחו הנסקל שור גנבמדאמרינן

 בטביחה שאינו כל לקיש ריש קאמר והרי וכו' מאיר ר'דברי
 ואם בטביחה, אינו במכירה שאינו כל' וה"ה במכירהאינו
 חייב 'ואמאי במכירה אינו א"כ מחיים נאסר הנסקלשור

 אינו בהנאה האסור דרבר מדבריהם מוכח הריכשטבחו.
 לן נימא דמאן עקא דא אך מכור, אינו מכרו ואםבמכירה
 ההמץ אה להביא בידו יעלה אמ דהרי בהנאה אסורדההמץ
 הספק ממילא לאכלו, אפילו מותר יהי מטוס ע"ילמקומו
 שבעליו כיון בהנאה אסור מיקרי שהוא במקומ החמץ אםעדיין

 לאכלה אפילו או ולמכרם אצלם להביאויכולים

 שכתבו איהו בתוד"ה דנ"ג בקידושין התום' דלדבךייא(
 דחזי מש~ם בעלים ממון הויא בגבולין אפילובמע"ש

 פטר גבי די"א בבכורות בגמרא כן מבואר ובאמתביהושלים,
 עיי"ש. וביני לביני דחזי משום בעלים ממון דחשובהסור
 דחזי כין ממונו החמץ דמיקרי לומר יש דידן בנידון כןכמו
 חשוב אינו הוא שנמצא שבמקומו אעפ"י אצלו, יביאו אםליה
 הוא ממונו עדיין מ"מ בהנאה, חמץ עליו שאסור מפנישלו
 ברשותו אינו מיקרי דחמץ זה כל הרי ובלאה"כ למכרו,שיוכל
 הכא אבל לבערו, הוא שמצווה דתשביתו המ"ע משוםהוא
 חמץ ביעור זמן דציע לא כי לבערו מצווה אינו הואעדיין
 ברשותו אינו דחמץ דמה נימא אי ואפילו למכרה יכולושפיר
 חל לא עדיין מ"מ יראה בל של הל"ת משום הוא אדםשל

 במקומו. ג"כ הל"תעליו

 דס"ג, בפסחים רש"י שיטת לתרץ עולה נעים מה דמעתהיב(
 בל"ת עובר חמץ על הפסח את השוחט תנינןדתמן

 לשמו ני"ד הפסה אומר שמעון ר' התמיד אף אומר יהודהר'
 לשמו ושלא פטור לשמו ובמועד פטור לשמו ושלאחייב
 דלא בל"ת עובר החמץ על הפסח את השוחט ופירש"יחייב.
 ששחטו בי"ד הפסח אומר שמעון ר' זבחי דם חמץ עלתשחט
 כשר דפסח חמץ על תשחט לא משום חייב לשמו החמץעל
 שחטו לשמו הפסח בתוך ובמועד היא, ראיה ושחיטההוא
 פסול בזמנו שלא דפסח תשחט, מלא פטור החמץ עללפסח
 לשם אלא לשמו שלא ראויה, שאינה שחיטה לה והויאלשמו
 לא משום וחייב ראויה שחיטה והויא קאי רלהכי חייבשלמים
 נמי מלקות ואיכא ימצא ובל יראה דבל לאו בהדיתשחט
 יראה דבל לאו נמי דאיכא כתב מדוע קשה ולכאורהעיי"ש.

 דמתניתין ברישא כן כתב ולא לשמו, שלא במועד בשוחטדק
 וכבר יראה דבל לאו משום ג"כ דחייב לשמו בי"דבשוחט
 דבי"ד ס"ל דרש"י לתרץ רצה והתויו"ט המפרשים,העירו
 יבךם שבעת כתיב יראה דבבל כיון יראה דבל לאו עדייןליכא

 עיי"ש. חו"פ מהל' בפ"ג הה"מכמהן"כ



נו14בי לד סימן חאו"חשו"ת תבי

 לתרץ כתב ולכן התויו"ט בתרוץ ליה ניחא לא והצל"חיג(
 ליכא דלדידיה ניקא, במתניתין שמעון לר'רבשלמא

 שביאר כמו ומנו, לפני דמיקרי הלילה עד בי"ד יראהבל
 לרש"י הו"ל דמתניתין ברישא אבל כ', סי' חאו"חבנובי'ק
 בל דאיכא ס"ל דרש"י כיון יראה, בבל דעובר נמילפרש
 בביאור באריכות בצל"ח עיי"ש ולמעלה י"ד עם מחעותיןאה

 לרש"י. זושיטה
 דכ"טעל ב"ק בש"ם מפורש מבואר רש"י שיטת ילפיע"דיד(

 של ברשותו אינם דברים דשני התם דאמרינןהא
 משש וחמץ בר"ה בור ברשותו, הן כאילו הכתוב ועשאןאדם
 אינו ולמעלה שעות משש חמץ ופירש"י ולמעלה,שעות
 ועשאן בהנאה אסור דאיתא היכא דכל אדם, שלבד,צותו
 ימצא. ובל "ואה בבל עליו לעבור ברשותו הוא כאילוהכתוב
 בפירוש דמבואר זו רש"י הביא שלא הצל"ח הגאון עלולפלא

דעהו.
 הה"מ דכחב עפי"מ לומר דיש בזה התבוננתי שדבטו(

 הרמב"ם בפלוגתת הי"ח חו"מ מהל'בפ"ג
 שעות משש בביתו חמץ דהמוצא ס"ל דהרמב"םוהרא1"ד,
 על עובר זה הרי ביערו ולא הביעור בוסעת ושכחוולמעלה

 המחבר זה דאולי וכתב חולק והראב"ד ימצא, ובל יראהבל
 דשבעת כן ואינו יראה בבל עובר ולמעלה שעות דמששסובר
 שכתב כמו ס"ל דהרמב"ם הה"מ כתב וע"ז כתיב,ימימ

 שלא בי"ר שאור להשבית שמצוה אלו להלכותבפתיחתו
 אלא בו אין שבי"ר רבינו שסובר הרי שבעה. כל חמץיראה
 ובל יראה בבל עובר הימים שבעת וכל בלבד הישבתהמצות
 אינו שש שלאחר לומר כוונתו כאן מש"כ ולכן וכו',ימצא
 לאחר שבטלו אעפ"י ביערו לא ואם ביעור אלא ביטולמועיל
 ובבל יראה בבל הפסה לכשיגיע עליו עובר זה הרי שעותשש
 רש"י בכוונת כן נמי לומר יש דבריו ועפ"י עיי"ש.ימצא

 קאי ולא הפסח לכשיגיע ר"ל יראה, בבל עליו לעבורבמש"כ
 יסבור שרש"י מכאז הוכחה שום אין ולפי"ז פסח, ערבעל

 רש"י בשיטת הרבה הארכתי ובמק"א בי"ר, יראה בלדאיכא
ואכמ"ל.

 א,כל לא ררבי איתא א' הלכה י' פרק פסחים דבירדשל21יטז(
 הדא מן מצה לא מצה, ולא חמץ לאבע"פ

 בבית ארוסתו על כבא בע"פ מצה דהאוכל דאמר לוידר'
 הקה"ע ופירשו בתירה, בן יודא דר' הדא מן חמץ ולאחמיו,
 מתחיל פסה שחיטת דזמן רזבחים בפ"ק דם"ל רלריב"בוהפ"מ
 זבהי דם חמץ על תשחט בלא היום כל קאי וא"כ י"ד,בשחרית

 קיים. החמץ ועדייז הפסח תשחטלא
 בשחרית, גם תשחט לא משום רעובר משמע הירוש'מהברי

 ובבל יראה בבל לעבור עריין זמן איז שלכ"עאעפ"י
 היום חצות אחר לדידן כמו בבוקר הוי ולהירושלמיימצא,
 בב"ק גם פוסקים כמה ולדעת תשחט בלא לעבור הזמןשהוא
 בלאו תורה מאיטור התם איירי לא נמי רלהירושלמי י"לאך
 ולא מיטריד דילמא טררא משום בפשטות רק תשחט,רלא
 יתיב הוי ר"ש גבי בבבלי דאמרינז כמו פיסחא, למיעבדאתי

 גימא בגמרא שם ואמרינן דפסחא, יומא מעלי כלבתעניתא
 הוא, פסחא ומשים הנן גרולה למנהה סמוך ר"שקסבר
 יומא דכולא פסחא מלמיעבד לאימנועי ואתי מימשךדילמא
 ר"א אמר אושעיא רבי ראמר הא כי לה וסבר לפסחא,חוי

 עיי"ש י"ד שחרית ששחטו בפסח בתירא בן היהמכשיר
 הירושלמץ. בכוונת ג"כ לומר יש וזהבגמרא,

 ג"כנראהכןכמושביארנו,שכהב נימא בד"ה שם דבתוס'יז(
 אבל בדיעבר, אלא מכשיר לא דריב"ב דאע"גשם

 הפסח תשהט לא חמץ על תשחט לא מקדם אסורלכתחילה
 דפליג, תנא אשכחן ולא שעות, שש עד קהם חמץועדיין
 לאכול שלא לההמיר ליה סבירא כשר דבדיעבד כיוןמ"מ

 הבוקר.מן
 עד בבוקר בבית חמץ יש לריב"ב דגם טדבריהםדנראה

 לשהוט לכתהילה אסור דלריב"ב כתבו שהריהצות,
 עדיין חמץ דאיכא וע"כ וגו' תשחט לא משום בבוקרה1טח
 שכבר לאחר אז הפסח לשחוט אסור לא ראל"ה בבוקרבבית
 דהוא ד,ביעור זמן לאחר לדירן כמו לריב"ב החמץביערו
 כוונתו ואין כן ס"ל הירושלמי דגם י"ל ולפי"ז חצוח.לאחר
 לדידג חצות אחר כמו לריב"ב יהי' ע"פ י"ד דבבוקרלומר
 בפשוט רק הפסח, עשיית בלא אפילו הה:.ן לבעררצריך
 כ1צ פיסחא למיעבד אתי ולא מיטריד דילמא טירדאמשום

 לעיל.שביארנו
 דאפילו נכוחות בראיות הוכיח ע"ד סי' בשאג"א ח21נםיח(

 תשחנק לא משום עובר יראה דבל חיוב דליכאהיכא
 דמ2אג"א ל,~יטת ראיה ולהביא י"ל הנ"ל פסחים התוס'ומדברי
 דבערב ולהלק לשר רצה הנ"ל הצל"ח אמנם שם,להמעיין
 רק לא החמץ על השוחט חייב הרי הפסח שהיטת בזמןפסח
 שנמנו החבורה מבני לאחד שיש בחמץ אפילו אלא שלובחמץ
 יראה בל משום דחייב רש"י כתב לא הכי ומשום הפסח,על
 כין יראה דבל הלאו השוחט על ליכא דבכה"ג משוםג"כ
 נשחט שהפסה במועד רהיינו בזמנו בשלא אכן שלו,שאינו
 על תשחט דלא לאו על השוחט חייב אינו דזה שלמים,לשם
 עדיך דלא כין חמץ, בעצמו להשוחט שיש היכא רקחמץ
 כאיש הרין המנויין רכל בזמנו בפסח רק מנויין בזמנובשלא
 ישראל, לכל דגאכל כיון חבורה ליכא בשלמים אבלאחד,
 בהדי תשחט לא משום דחייב במועד רש"י כתב שפירולכן

 ימצא. ובל יראה דבללאו
 חמץ אם לספוקי ראיכא בזה דנין שאנו הדבר דביכוודיט(

 דנין אנו ועי"ז חפצא, איסור או גברא איסורהוי
 או איסורו זמן הגיע לא  שעדיין החמץ מקום בתר ניזולאם
 לענין זה כמו וכז ביעור, זמן הגיע שכבר בעליו מקוםבתר
 תלוי שבת שמירהנ של גברא שחיוב לומר יש ויו"טשבת
 והמקום הזמן השבת לקרושת גורמים שני שמט ר"לבזמז,
 על לשמור מחוייב אדם שכל ז"א הזמן, הוא הראשוןהגורם
 הו2ביעי ויום המעשה ימי ששת עליו שעברו לאחרהשבת
 גתקצר אם לן אכפת ולא עליו, שעברו הימים חשבון לפישבת
 שכבר רמי כגון במקום גם קשור השבת לפעמים אמנםבזמן. התלוי גברא חיוב הוא שבת שמירת חיוב גתארך אוהיום
 ומצא שבת יום שעדיין למקום במטוס ובא במוצ"שהבדיל
 של שבת לשבות הוא גם מוכרח שבת שומרי יהודיםשם

 ואח"כ הזמז הוא הראשון הגורם אולם לשם, שבאהמקום
 האדם על מטילים והמקום חזמן ושניהם המקום, חיובבא

 דשבת דל"ה סנהררין בש"ס כמבואר שבת לשמירת הגוףחובת
 בראשית ושבת סיני שבת קונטרס עיין היא, הגוףחובת

 זה. בנידון שהאריך שליט"א כשר הרמ"מלהגאוז
 שבעת יודעים שאנו דכמו למימר איכא חמץ לגבי ולכןכ(

 ישראל מארץ מעלות תשעים הרי בא"; החמהשקיעת
 ישראל מארץ מעלות ושמונים ובמאה יום, חצות עדייןמערבה
 ליל חצות עדייז מא"י מעלות ומאתים ובשבעים בוקר,עדייז

 המז, בקצה הוא התאריך דקו דס"ל להשיטות זהו נ"בשלפניו.
 ובבעה"מ ב' מאמר כ' פרק בכוזרי עיין מא"י, מעלותתשעים
 חצות קורם נולד גבי שמלאי רר' ראבוה בהאי ד"כר"ה

 ואכ"בנ עיי"ש לשקה"ח סמוך שנראהבידוע
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 שחיטת בומן לירושלים מחוץ חמץ לו שיש למי יתכזדעפי"ז

 עדייז הגיע לא ששם המערב, או המזרח בקצההפסח
 וכיוו דהחמץ, החפצא הוא דהעיקר נימא ואי חמץ, ביעורזמן

 יראה, בבל עובר ואיע בישר ומו הגיע לא החמץשבמקום
 חמץ על תשחט לא משום עובר בירושלים הפסח אזובשוחט

 לגבי מ"מ אבל יראה, דבל הלאו גביה דליכא אעט"יוגף
 כמו תשחט דלא לאו על לעבור חטץ מקרי הפסחשחיטת
 דב"י לאו דליכא היכא דגם הנ"ל, בפסחים התוס'שכתבו
 הנ"ל, השאג"א שכתב וכמו תשחט דלא לאו איכאמ"מ

 ולכו כן, ס"ל הירושלמי דגם י"ל לעיל שביארנוולפי"מ
 כתב לא בזבעו הפסח שוחט דגבי רש"י דברי שפירטתורץ
 כיוו תשחט, דלא הלאו בהדי יראה רבל מלאו כלוםרש"י
 דהיינו יראה, דבל הלאו בלי תשחט רלא ללאו מציאותיאיכא
 ביעור זמז עדייז הגיע לא הים מקום בריחוק חמץ לושיש

 משום גם תמיד דחייב ודאי במועד משא"כ לעיל,כמוש"כ
 הגיע דכבר העולם בסוף מונח החמץ אם אפילו יראהבל

 יראה. בבל לעבורזמן
 לעיל שכתבנו חמץ דגול דינא בהא שהתחקיתי דלאהךכא(

 החמץ, מקום בתר דאזלינן לני"ר ראיהלהביא
 גבי ביו עיקרי הברל שיש לומר נראה  בוה העיוןלאחר

 גבי רבשלמא בב"י, ללבור הבעלות  לגבי הגולן ,ולהבעלות
 שהחמץ מפני בב"י עובר הגזלז דרק דכיוו י'ל שפיר חמץגול

 ליכא הנגזל על אבל ביעור, חובת עליו חל ברשותונמצא
 בר"ם בר"ן כמבואר ברשותו נמצא שלא כתן ביעורחיוב
 בבל עליו עובר אינו בביתו החמץ איו דאם דפסחים,פ"ק
 עליו קבל דלא היכא אפילו - חמץ המפקיד גבי -יראה
 ת"מ בסי הב"י מרו שהביא לפי"מ ובאמת אחריות,הנפקד
 אז אחריות עליו קבל שהנפקד היכא רק מיירי הר"ובשם
 הר"ן מיברי הוכיה ש'ג בסי' השאג"א אכן דמפקיד, עובראין

 בב"י. עובר המפקיד אין אחריות הנפקד קבל בלאדגם

 וכתבו בב"ק עובר המפקיד רגם ס"ל יונה והרבינו דהרא"שכב(
 ביתו הנפקד שהשאיל דכיון דמלתאבטעמא

 דהמפקיד, בתיכם שפיר ביה קרינו ממונו לשמירתלהמפקיד,
 ביתך מה במכיל' דדרשינז מהך תקשה דלא לחלק הרא"שוכהב

 עכו"ם ביד ישראל של חמצו יצא ברשותך גבולך אףברשותך
 החיוב טעם עיקר דכל ולפי"ז ת"מ, סי' ובב"י ברא"שעיה'ש
 מקרי ולכו ביתו לו השאיל דהנטקד משום הוא המפקידשל
 האי דליכא ממילא בעבו גזלז גבי אבל בב"י, לעבורביתו
 לומר א"א ולכו להנגזל, ביתו הגזלז שהשאיל למימרטעמא
 טעמא האי משום 'ולכן ב"י, של הנגול על חיוב איזהדאיכא
 עובר שהוא הגזלז רשות דהיינו החמץ מקום בתראולינו
 יראה. דבל בלתא כלל אינו שהוא הנגזל מקום בתר ולאבב"י
 ברשות הוא מונח שהחמץ מקום שבכל בני"ד משא"ככג(

 עדיין הגיע לא הבעלים שבמקום וכיוובעלים,
 ולכו כלל, ביעוד חדבת עליהם חל לא חמץ ביעוד שלהזמו
 למכרו, עריין ויכולים הבעלים מקום בתר דאזלינן לומריש
 לנפקד, דמי לא דגזלז שביארנו כמו חמץ לגזל דמיולא

 אדם הניח דאם ת"מ סי' בש"ע הגרש"ז כהב מזווגדולה
 בביתו מקום לו השאיל שלא מדעתו שלא חברו בביתחמצו
 וברשותו בניתו מונח שאינו כיוו מה"41 יראה בבל עובראינו
 מוכח ת"מ בסי שם הט"ז זקני מדבדי אמנם החמץ, בעלשל

 ואכ"מ. עף"ש כדבריושלא
 היום קדש כבר הבעלים מקום שבא"י שאלתנו בנידון אמ2םכד(

 באמריקה נמצא וחמצם חמץ, איסוד עליהםוחל

 בא"י שהנגזל בגזילה זה ובכגוז חמץ ביעור זמז הגיעשטרם
 איסור ומן מטי ומכי חמץ נאסר לא זעדיין באמריקהוהגזלז
 עוברים אינם יראה בל שלעניו אעפ"י מתייאשים, הבעליםבא"י
 באמריקה והגולז שביארנו, כמו גזלן ביד שנמצא חמץעל
 קשה שפיר לקנוחו, רוצה הא איסור זמו הגיע לא שעורכען

 הרי לקנוו4 רוצה אינו ו,ה מתייאש זה משני אמאיבגמרא
 מעליא דמי קשה שפיר לכז לקנות הגזלן רוצה דכז לןמשכחת
 לא ולכו החמץ מקום הוא דהעיקר שפיר ומוכח שלומקבעי

 כבר היום קדש שאצלם אעפ"י עדיין, הבעליםנתייאשו
 אעט"י לומר יש כן לקנות, רוצה הגזלן איו בעלים יאושולאחר

 לני"ד. כן ללמוד יש מ"מ הנושאים ביו לחלק יששעדייו
 החמץ למכור ראוי לכתחילה דודאי לפיע"ד נראה דלהלכהכה(

 שנמצאו במקום המץ טכירת בזמן במקומושהשאיר
 וחמצו באמריקה נמצא החמץ בעל אם בלהיפך וכןהבעלים,
 ולמכרו החמץ מקום עם להתחשב בודאי צריך בא"ינמצא
 למקום לכתחילה ולחוש בא"י, חמץ איסור זמן הגיעטרם

 איסור זמו אחר החמץ שנמכר בריעבד אכו והחפצא,הגברא
 דטעטא כיז הפסח, לאחר החמץ מותר מ"מ החמץבמקום
 כר"ש דקיי"ל קנסא, משום אסוד הפסח עליו שעברדחמץ
 בל על דעבר משום לי' דקנסינן דס"ל דכ"ח פסחיםבש"ס
 יראה בל על עבר לא בודאי לעיל שביארנו ולטי"מיראה,
 אוכל שהוא בזמו וא"כ חמץ, עדייו נאסר לא שבמקומו כיוזבזה
 לו שיש חמץ לך יראה בל משום לחייבו יתכו איךחמץ

 אחר.במקום
 נאסר שכבר במקום נמצאים החמץ שבעלי בגוונא נמי וכןכו(

 איסור, זמו הגיע שלא, במקום הוא והחמץחמץ,
 להתיר יש ג"כ בחמץ נאסרו שכבר לאחר החמץ שמכרוובדיעבד
 שמעון כר' להלכה דס"ל הפוסקים שיטת על 'ולסמוךבדיעבד,
 אפילו מותר הרז"ה לשיטת והרי מותר, זמנו לפנידחמץ

 דפסחים, פ"ק בריש ברבריו כמב.ואר הלילה עדבאכילה
 רק מה"ת מותר בהנאה עכ"פ והרמב"ו הראב"דולשיטת
 בביאור ב' סי' רפסחים פ"ק ברא"ש כמב,ואר אסור,מדרבנן

 עליו, עובד אינו ומנו לפני יחמץ דר"ש אלינא השיטותכל
 חוששיו ששית בשעה ב,חמץ אשה דהמקרש ס"לוהבעהע"ט
 יוסף ב"ר חייא ר' בשם בגמרא גידל ר' ראמר והאלקידושיו,

 קודדנייתא בחיטי אפילו ולמעלה שעות משש דהמקדש רבאמר
 בשעה אבל שביעית שעה מתחילת היינו לקירושיו, חוששיואיו

 ביז לחלק דמילתא בטעמא לומר לי ונראה מקודשה,ששית
 דחמץ כיוו ששית שעה עבור דאחר לשביעית ששיתשעה
 בשעה אבל מררבנן, אסור 'ובהנאה. באכילה מה"ת  אואסור
 תרי ליה הוי אצ  מררבנן רק אמור באכילה אפילוששית
 דהמחבר כ"א, סעי' כ"ח סי' אה"ע בש"ע כמבוארדרבנו
 בהנאה מדרבנן רק ג"כ אסור שש דלאחר זו לדעה ג"כחשש
 בשעה לדידן כו וכמו דרבנן, תרי הוי דרבנז בחמץולכו
 להתיר  יש דרבנז תרי דהוי כיוז ולכן שביארנו כמוששית

 הבעלימ אימור מקום זמז לאחר מכרו אםהחמץ
 אסור איסורו ומן דלאחר דס"ל הפוסקים לשיטת יאפיליכו(

 הא"מ שהסביר מה וכפי הר"ן, שיטת וכ"המה"ת
 ולפי"מ דתשביתו, עשה על דעבר משום סברתו כ"חבסי'

 החמץ דבלאה"ה כלל, דתשביתו העשה בני"ד ליכאשביארנו
 כמבוער הוא דה.רי מפולת עליו שנפלה בחמץ כמו ממנומריבת
 עדייו מותר ממילא דתשביתו העשה גבייהו דליכאוכיון
 לאחד ומוהר מכירתו שפיר ומהני להר"ז, אפילובהנאה
 לעיל המובא דפסחים פ"ק בריש דס"ל לשיטתו והר"ןהפסח,
 שהחמץ אעפ"י וכאז עליו, עובר אין בביתו החמץ איזדאם
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 המץ, איסור ומויין ליכא נרשותו שם אנל נרשותזמונח

 החמץ מקום משום יראה דבל האיסור עיקר רלשיטתווכיון

 אינז ממנ"פ א"כ לאסור, זמנו הגיע לא הזה במקוםוהרי
 ואם יראה, בל ליכא לרשותו החמץ נחשב לא ראםעובר

 לפיע"ד. וז"ב פסח אין שם הרי המקוםנחשכ

 בדברי החמץ על פסח שוחט כענין זה בדבר מעיין ובהיותיכח(
 דס"ל לעיל, שהבאתי רש"י ובדבריהראשונים

 שקנה לא בביתו המץ לו הי' אפילו יראה דבל מלקוהדאיכא
 הל"ג זץ"מ מהל' בפ"א הרמב"ם כשיטת דלא במסח,חמץ
 ראל"כ בפסח, חמץ בקנה רק יראה ככל מלקות דליכאדס"ל

 או בד"ה ג"כ התוס' שכהבו כמו מעשה, בו שאין לאוהוי

 הזורק, או השוחט אלא החמץ בעל מחייב לא דלר"ילאחד

 ס"ל שם ורש"י שאב"מ לאו הוי הא יוחנן לר' יתחייבראיך
 עיי"ש. עובדיודכולן

 שהביא עפי"מ פלוגתהם טעם להסביר כוה לי והנראהכט(
 מחלוקת דיש הל"ו, מלוה מהל' בפ"דהמן"ל

 להיעשות שאפשר דבר דכל ס"ל רהה"מ שאב"מ לאובענין

 ולא עליו לוקין מעשה ע"י שלא נעשה אפילו מעשהע"י

 מעשה, ע"י להיעשוה כלל אי'א אם רק שאכ"מ לאומקרי
 כיון יראה רבל בלאו א"כ כן ס"ל רש"י דגם לומר "ןולכן

 שאב"מ לאו הוי לא המץ בקנה דהיינו מעשה ע"ידאמשר
 לכל דאפשר כיון חבורה בכנ' וכן בביתו, המץ לו בהי'אפילו
 בעצכן שחטו בלא אפילו לכן המסח את בעצמו לשחוטאחר

 לוקה.ג"כ
 דהיכא זו מסברא להיטך ס"ל החינוך בממר הרא"ה אולםל(

 מ"מ מעשה ע"י נעשה אפילו מעשה בלאדאפשר

 שהביא מה במשל"מ עיי"ש עליו לוקין ואין שאב"מ לאוהוי
 לאו דהוי בזה שכתבו הנ"ל פסחים התוס' אך החינוד,דברי

 כהחינוך ס"ל דאי הנ"ל, כשיטות ס"ל דלא נראהשאב"מ
 ע"י שלא דאפשר כיון ילקה, לא ג"כ חמץ בקנה אמילוא"כ

 בתוד"ה כ"ט ברף שם הוס' והרי בביהו, יו בהימעשה
 עובר אינו ~ערי כדי חמץ דהמשהה בסופו כהבו אשיר'

 בודאי ג"כ הה"מ כסברת וגם עובר, חמץ בקנה אבלדמשמע
 נעשה אפילו מעשה ע"י באפשר רלהה"מ כיון ס"ל,לא

 מתהייכ ממילא עליו, לוקין נמי מעשה ע"י שלאונתקיים
 הזורק, או השוחט רק לא החמץ, בעל תשחט לא משוםג"כ

 ולסברת לוקה נפסח חטץ בקנה דרק דס"ל הרמב"ם נמיוכן
 חמץ בקנה גם ולהרא"ה ילקה, ג"כ בביתו לו בהי גםהה"מ

 מעשה. בלא שאפשר כיון לוקה אינוג"כ
 שבועות בירוש' מבואר בהדיא דהא, ממני, שגבו דשיטתםלא(

 דר"י הפלוגתא שם שהביא לאחר הל"זפ"ג
 מפקה מה ופריד אכלה, ולא זה ככר לאכול בנשבע לקישור"ן

 יכול שאינו משום תימר אין לים, וה,2ליכה שרפהמביניהון
 תעשה בלא שהוא משום תימר ואין פטור, התראהלקבל
 ולא הה"מ כרברי רלא בהדיא בזה מבואר מעשה. בה ישה,רי

 בדבריהם. צע"ג ולכן הרא"הכדברי
 שיטת בהקרם אחר באופן שיטתם לבאר לפיע"ר נראה לכןלב(

 בו וההרז כלאים לנוש הי' גבי מכות, בסוףהריטב"א
 פשטו ולא בו דהחרו רכיון שאב"מ, לאו דהו' אעפ"ילוקה
 הל"ו כלאים מהל' בפ"י הכ"מ מיישב זו ובררך מעשה,מחשב

 כלאים לנוש בה" שם וה נדין ג"כ שפסק הרמב"םדברי
 מ"מ שאב"מ לאו רהוי דאע"ג לוקה, פשטו ולא בווההרו
 וההסבר הנ"ל, הריטב"א כדברי מעשה מחשב פשטו שלאכיון
 לכן מעשה היה לגישה דבשעה דכיון הפוסקים כתבובוה

 ראשונה מעשה מצטרפיו פשטך שלא כיון ההתראהאתר
 שיב"מ. לאו שפיר זהוי לבישהשל

 לו בהי יראה בבל רש"י שיטת ג"ב ליישב יש  וו בדרךלג(
 דכיון החמץ, על הפסח בשוחט וכן בביתו,חמז

 ומהרינז אותו כשפשהה עתה לכן מעשה הי' הקניהדב'2עת
 הראשונה המעשה עם בהצטרמות מעשה מחשב ביערו ולאבו
 המעשה את מצרפין החמץ על בשוחט וכן שיב"מ, לאוההוי

 כלאים רגבי אעמ"י הרמב"ם אולם שיב"מ, לאו והויהראשונה
 הראשונה, המעשה רמצרפין הריטב"א כסברת רלוקהפסק
 תחילת היה ככלאים דהרי דכלאימ, להך דהמץ הך דמי לאאבל

 שנעשה האיסור מעשה מצרפינן ממילא באיסורלבישתו
 היתר מעשה דהי' הפהח קודם המץ קנה גבי אכלבראשונה,
 לאו לעשזתו היהר מעשה לצרף סברא שום אין לכןלגמרי
 בה" ולא שיב"ט לאז הוי חמץ בקגה דרק ס"ל לכןשיב"מ,

 בין מחלק ולא הריטב"א כסברת ס"ל רש"י אולם בביתו.לו
 מצטרפין ולעולם בהיהר או באיסור המעשה תחילתשהיתה

 העוגדא. לעצם המעשהתחילת
 באיסור המעשה תהילת שהי בין בכך מהלק לא דהריטב"אלד(

 מהאי לרבריו ראיה מניא הוא דהרי בהיתר,או
 ופרע אחר ובא זטגדל, תיבה בשק-ה לביה"ק שנכנסדנויר
 טומאוע כהמום בו התרו אם הנויר רחייב  המעויבהעליו
  שיב"מ, לאו והוי למעשה הבגימה תחילת  רמצרפיןמשום
 לכלאים, דמי ולא בהיתר היתה הכניסה החילת החםוהרי
 באמת פסק והרמב"ם הריטב"א, בכד מחלק דלא מזהמוכה
 רהיי לוקה ראינו הל"ט גוירות מהל בפ"ו דנזיר רינאבהך
 בפירוש ומבואר שם, עליו השיג והראב"ר מעשה, בו שאיןלאו

 הך בין דמחלק וע"כ הריטב"א, כסברת ס"ל לאדהרמג"ם
 באיסור המעשה תחילת היהה דהתם דנזיר להךדכלאים
 חמץ בקנה ררק שפיר מסק לשיטתו ולכן בהיתר, הויובנזיר
 המעשה תחילת לשיטתו לצרף דא"א בביתו, לו בהי' ולאלוקה
 לפיע"ד ו,"ב בהיתר שהיהה כיון שיב."מ לאו לעשותוהקנה;

בשיטהם.
 הראיות מכל  חזק יסוד לבנות דא"א ביארנו כבר דלדינאלה(

 להשיב שאין מוצקות אינן כי לעיל,שהבאנו
 יש חמץ לענין מ"מ תירוץ, יש קושיא שלכל כידועעליהם
 הפסה עליו שעבר חמץ לענין גיז להקל וסנימים צדדיםכמה
 דהמכירה לומר דיש ביארנו כבר בע"פ והמכירה מדרבנן,שהוא
 לאחר ובמרט עדיין, בהנאה נאסר ולא שיטות לכמהקיימת
 לפיע"ד. נראה כן כידוע סגי בביטול רמה"ת החמץשביטל

 החופ"ק ליעבטט אייזיק יצחקהק'

 להגפימן
  כש"ח הערד יקר מו"מ הה"ג חביבי לידידי וברכהשלום

 יע"א. בבראנקס רב שליט"א שכטרמוהר"צ
 מזון  חבילות ששולח עסק לו שיש באחר יאלתוב,הבר

 המתגהל בישראל וחנות משרד לו וישלישראל,
 גלית של שני ביו"ט הריז מהו א"י, בן שותפו ע"ישמה
 לבני המז71 ולחלק המשרד לפתוח לשותפו לו מותרהאס
 חוגגים עדיין בחו"ל ואצלו חול הוא כבר ששם כיוןא"י,
 שבה בכל ג"כ לשאול "ן ובאטת שאלתז. תוכן ע"כ שנ'יו"ט
 צאת וכזמן שעות, שש גערך להתם ר,כא בין חילוק שישרו"ט
 בא"י השבה ובהתחלת באה"ב, יום חצות עדיין בא"יהשבת
 חו"ל לבן שבת בכל השאלה זלכן עש"ק, יזם חצותעדייז
 בחו"ל, שבת יום חצוה הוא בא"י ובמוצ"ש בא"י עסק לושיש
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 היום שקדש ובזמן בחו"ל עסר לו שיש א"י לבן להיפרוכז
 וסחורה. במלאכה עריין ועוסקים עש"ק טם חצות עדייזבא"י

תשובה
 יוה"כ ויו"ט שבת ההורה יסודי בכל נוגעת ",אתהשאלה

 וגם הראשונים הפוסקים ורבהזינו בפסח,וחמץ
 קשה שאלה שהיא אעפ"י וה בדבר כלום ביארו לאהאחרזנימ
 לבאר לנחוץ מצאו לא בינתם רוחב לפי ואפשרוחמורה,
 עפ"י לבאר שכלנו קט לפי נשתדל לנן פשיטזתם, לרובואת

 חיים אנו מפיהם אשר הפוסקים ודבותינו חו"למקורות
 הקוים[. בסינק נועי' הלכה. בדבר אכדןל שלאויה"ר

 הגוף חובת שבת מכדי איתא דל"ה סנהדריןבש"סא(
 בחו"ל ובין בארץ בין נהעת המף וחובתהיא

 המוטלת הגוף חובת ופירש"י לי, למה רחמנא דכתבמושבות
 ולא שביעית מצות כגון הקרקע על מוטלת ואינה הארםעל
 נש"ס ג"נ הזא זכן זכלאיס, ערלה. כגון הקרקע פירותעל

 להתחשב שצריבים למימר ס"ד ואי עיי"ש, דל"וקידושין
 התם קדש שכבר אחר במקום מלאכתו נעשה אםבשבת,
 שנמקומו לזופך אז היזם, קדש לא עדיק שבמקומואעפ"י
 מאי לפי"ו א"כ היום, קדש טרם המלאכה ובמקום היוםקדש
 צריכים שפיר הרי רחמנא, דכתב מושבות לי דלמהקשיא

 חשבון כפי עכ"פ לדוזחשב תמיד שצריכים לומר כדימושבות
 צריך בא"י מלאכה לו ויש בחו"ל עומד שהוא אעפ"יא"י,

 משני ומדלא היום, קדש כבר שבא"י כיון מלאכהולהפסיק
 מקום בכל רק הכק למימר ליכא דבשבת מינה שמעהכי

 במקום אם, להתחשב בלי השמש, מהלך כפי שבתמקבלים
 הגמרא לשון פשטות וגם מוצ"ש, כבר או שבת הואמלאכתו

 הארם על המוטלת חובה רחמנא דכתב מושבות פירש"יכפי
 גברא חובת רק היא ששבת משמע הקרקע, על מוטלתואינה
 ובהתחלת המעשה ימי ששת עליו שעברו לאחר עלתהבאה
 תלויה ולא ממלאכתו, לשבות מחוייב במקומו השביעיהיקף
 היום כבר עבר או היוכ עדיין קדש לא אהר במקום אםנלל
 רחמנא דכתב מושבות בגמרא פריך שפיר ולהכי בא"י,אפילו
 אם אבל אחר, במקום וקכ~ש במושבות כלל תלוי דלא לי,למה
 המקרא כלשון זמנה לפי א"י עם להתחשב שצריכיםנאמר
 חשבון לההאים צריכים מקום שבכל דהיינו מושבותיכם,בבל
 קרא איצטריך שפיר א"י זמן כפי השבת להתחלתהימים

דמושבות.
 תלוי שבת שמירת של גברא שחיוב ביארנו ךבנוק"אב(

 שבת, לשמירת גורמימ שני שיש ר"לבזמן,
 מחוייב אדם שכל ז"א הומן הוא הראשון הגורם והמקום,הומן

 השביעי ויום ימים ששה עליו שעברו לאחר שבתלשמור
 או נתקצר יזנע אם לן אכפת זלא. חשבונו, לפי הכלשבת

 בומן, הקעדר גברא חיונ הוא שבת שמהרת חיובנתארך
 הבדיל כבר אם דהיינו, במקום גם קשור השבת לפעמיםאמנם

 החמה שקעה לא שעדיין למקום במטוס ובא שבתבמוצאי
 גם מחוייב שבתם, שומרי יהודים שם ומצא השבת יוםשל
 הגורם אבל לשם, שבא המקום של השבת עמהם לשמורווא

 הומן חעניהם המקום חיוב בא ואח"כ הזמן הואדויאשון
 כמנואר שנת לשמירת הגוף הונת האדם על משליםוהמקום
 אבל הוא הגת' חובת דשבת הנ"ל, דל"ה סנהדריןבגמרא

 כלל. שמירה חיוב ליחא הגוף הובת דליכאבמקום
 מופקדים פירותיו שהיו מי גבי דל"ט ביצההבש"םג(

 לבא העיד אותה בני ועירבו אחרתבעיר

 כמוהו. פירותיו הוא עירב ואם מפירותיו, לו יביאו לאאצלו,
 ונליו ארם של דח"ציו מנאן ראיה להביא "םולכאורה
 ללבת מותרים העיר רבגי ראעפ"י  בעליהן, אהר תמידנגרדים
  אחרת עיר בעל של  פירות מ"מ  פירותההם  עמהםולהבש
 פסחים מש"ס  ראיה ברמות נמי ובן לטלטלם, יבוליםאעם
 ביתו נתוך המץ לו שיש ונזכר בביהמ"ד יושב הי' דתניאר"ז

 בשלמא בגמרא ופריך יו"ט, ואחד שבת אחד בלבומבטלו
 יו"ט אלא בוובת, להיות שחל י"ד כגון לה משכחתשבת
 יו"ט גם הרי מקשה מה ולכאורה עיי"ש, הוא איסוראבתר

 קרש ועליו "בא"י" המדרש בבית היה שהוא כגון לה,משכחת
 של עדייז החמה שקעה שלא במקום בחו"ל והחמץהיום
 שפיר לבטל הוא יכול חול עדיין ששם כיון ולסןעיו"ס,
 היושב בתלמיד דמיירי ולתרץ לדחוק צריד ואמאי החמץ,את
 דשבוק דומיא יו"ט דהוי לתרץ מצי בפשיטות הדי רבולפני
 אחר נגרר החמץ דתמיד ש"מ הכי מתרץ מדלא ודאיאלא

 נגרר החמץ הרי יו"ט הוא הבעלים דבמקום וכיוןהבעלים,
 שיש מוה כתבתי זבמק"א ביו"ט, לבטלו יכול ואינואחריו
 אין כי מ,ה, לדינא יסוד לבנות וא"א זו דאי' עללפקפק

 לתרוצי מצי דלא אחר טעם שיש אפשר כי ברורה ראיהוו
 בגמרא.הני

 נכל הפסוק על כתב כ"ג( )ויקרא אמורפ' והספורנךד(
 היום תחילת  שתשתנה אעפ"ימושבותיכם,,

 היתה וה ועם מתחלפות בגלילות האודך השתנות כפיוהלילה
 התחלת כפי ליושביו מהגלילות אחד בכל וסופה השבתתחילת
 שאעפ"י בדבריו מבואר הרי עיי"ש, ההוא דגליל וה,לילההיום

 מ"מ בסופה, ובין השבת בהתחלת בין ה,בדל להיותשנ~כרח
 במקומו ב"א השבת לשבות צריכים דק בוה להתחשבא"צ
 במקומו שלו השביעי ובהיקף המעשה ימי ששת עבורלאחד

 שבת.הוא
 מטעם דרבנן שהוא כיון שני ביו"ט שאלתו לענין ךלכןה(

 מתם כדשלחו חו"ל, יושבי עלינו שקבלנומנהג
 בענין מאוד החמירו שחז"ל ואעפ"י אבותיכם, במנהגהזהרו
 בעובדא דנ"ב פסהים בש"ס כמבואר גליות של שנייו"ט
 רב מבי דאול על יוסף ר' רשמתיה אסיא בר נתןדרב

 תצ"ו סי ובש"ע עיי"ש,  עצרת של נךגי ביו"טלפומבדיתא
 ביו"ט תול שנהג באחד בפכ"ה ביש"ש רש"ל בשםמביא
 מצינו דברים בכמה מ"מ רח"ל, משונה במיתה וגפטרשני
 תצ"ו סי' והברכ"י בש"ע, שמ כמבואר שני ביו"ט קולותג"כ
 שאפילו מוו, בגדולה להקל שם מביא שם נשע"ת ג"כמובא
 מלאכה לו לעשות א"י לבן לשר מותר בא"י העומד הו"לבן

 מולכו יעקב מוה"ר והרב פראגו שמהר"י ואעפ"י שני,ביו"ט
 ח"א אמת זרע הרב מורינו מש"ב חויין וז"ל סיים דבריודחו
 עיי"ש. להיתרא ג"כ שמצדד יראה שם והמעיין גו.סי'

 רב ומן בא"י שנשתדש; חו"ל בבן מביא להלן והברכ"י1(
 שותף ונעשה ביתו שם כי לחו"ל לחזורודעתו

 דלשותפו שני ביו"ט יריד 1ומן א"י בן עם בא"יבחנות
 להבב לשותפו לו דמותר לכאורה נראה חול, הוא א"'בן

 ס" הב"י מדברי ראי' שהביא עיי"ש ביריד, ולמכורבחנות
 עכו"ם, עם שותפות לישראל שיש מרחץ גבי הר"ן בשםרמ"ה
 יש בודאי שאלתו בנידון לדינא ע"כ ג', סעי' 'וברמ"אעיי"ש
 עדיין ויך'ט שבת של זמנים הילוק שבעמן אעפ"ילהקל
 וגם דרבנן איסוד דק שהוא בזה מ"מ אבל לי, בריראלא
 בשביל שנעשה מלאכה שום בכל לדאודייהא נוגעאינו

 מה"ת שאסור ועבד בהמה לשביתת נוגע אם רקישראל,
 שכל דבומן לומר דאין שמסתברא אעפ"י רב, צ"עעדיין
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 ועברים במלאכתם עוסקים יהיו במקום הנמצאיםישראל
 נמצאים רחוק שבמקום כטן מ,לעבוד יאסרו ובהמותושפחות
 בנידוז לפיע"ד נראה. לכן היום, קדש כבר ובמקומםבעליהם

 להקל,שאל'תו

 הטוב. בכל מברכו רו"שירידו
 החומ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 לךסימן

 בכלים וסתירהבנין

 תשט"ז. סיוזכ'
 שליט"א פרייליך מוהרי,ש ניגלה מאד ההו"ב הרבלירידי
 מרובה. וברכה שלום יע"א. נ"י ורנון במאנטרב

 העשויה החדשה המכונה אודות לבאר  שנדרשתי השאיהבנידון
 יטפטף, שלא בכדי הנר לתוכה ומעמירים נרכתמונת

 יש בראשו זלמעלה נר כצורת חלול קנה האופן בזהועשויה
 לתוך הנר משימים כאשר הפתילה יוצא הנקב וררךנקב

 הברז שמכסים וקודם כברז עשוי' כסוי יש ולמטההקנה,
 בחוזק מהדקים ואח"כ קלוע ברזל חוט להנר מתחתנותנים
 שלא הנר יעמיד שהחוט בכדי הקלוע, החוט על הברזעם
 מוחר אם שלמעלה, הנקב בתוך תהיה ושהפתילה למטהיפול
 המכונה חלקי כל לפרק שצריכים יען ביו"ט זאתלערוך

 בחוזק. להדקה ואח"כ לד~כה הנר שמעמידיםקודם

תשובה

 ב"ש כדברי מחמיד ר"ג דברים ג' : דכ"א בביצה תניחתמל
 חקפין אין ופירש"י ביו"ט, המנורה את זוקפין ואיןוכו'
 אותוק ומושיבין זוקפיז אין מתכת של מנורה נפלה אםמשמע
 הכא ביסנא בר חיננא רב אמר עביד, קא מאי פריךובגמרא
 יש סברי דב"ש כבונה, דמחזי עסקינן חליות שלבמנורה
 ופירש"י בכלים, וסתירה בנין אין סברי וב"ה בכלים וסתירהבנין

 אין ולב"ה חליותיה, נתפרדו וכשנפלה חליות שלמנורה
 מלאכה, בו עשה כן אם אלא חייב ואינו בכלים בניןתורת
 מלאכות אבות שהז תופר או אורג מחתך או ממחקכגון

 ואין בנין משום אלא בה שאין חליות חזרת אבללעצמן,
 וב"ה. בד"ה שם ובתוס' עיי"ש: ואוהלים בבהים אלאבונה
 חלעת של דמנורה אמרינן דמ"ו שבת במסכת דהריהקשו
 שם ותירצו חדקק בה באית רק אפילו ראסור פליגי לאכ"ע

 אגרים אברים בה באית מהרי בשבת דהתם בתראבתירוץ
 שאין מיירי הכא אבל אותה, ומפרקין חליות שלוכולה
 היא, מחוברת דכולה אברים בעלת ואינה קצת להקימה רקבה

 תירצו ועוד רש"י, בשם זה תירוץ התוס' כתבוובשבת
 ברפוי פרקים של במיטה בשמעתין לקמן דמתיר רלמאןשם
 דמ"ו, בתוס' עיי"ש ברפף במנורה ל"וקמסש איכא נמיהכי

 מזה. נדבר ולקמן להעיר יש הנ"ל ביצה התוס'ובדברי

 בכל במנורה חולעת דחזרת נראה רש"י שיטת לפיועפ"ז
 דאנן רכין לגמרה בנתפרק אפילו מותרעניז

 מחלק לא רש"י דהרי בכלים, וסתירה בניז דאיז כב"הקיי"ל
 דאז בחוזק יתקע שלא רק לא, או לגבורי נתפרק בין בזהכלום
 בביצה חנויות תריסי גבי כדאמרינן בפטיש, מכה משוםחייב
 בנין, דאין ד"ה ברש"י עיי"ש בהדיא רש"י כמוש"כרי"א

 בחוזק, רתקע היכא בונה משום ג"כ חייב פוסקיםולהרבה
 סקכ"א. ש"ח בסי' במג"א כמבואר הסמ"ג שיטתוכ"ה

 לרש"י ס"ל בכלים מחודש בניז עשה אם אפילו מזווגדולה
 גונה, משום חייב דאינו דע"ד גדול כללבפרק

 כתב חטאות י"א חייב חלתא דעביר מאן האי גביעיי"ש
 בכלים, בנין דאין כיון מחייב לן בונה רמשום רש"ישם
 אלא וסתירה בנין ליכא פרקים של בבניז דוקא רלאוהרי
 בתוס' אולם בונה, משום ליכא ג"כ מחודש בבניזאפילו
 הש"ס מיברי פירש"י על שם חלקו ותנורא חביתאבד"ה
 בקופינא טיפתא דעייל מאן האי גבי רק"ג, הבונה פרקבריש
 בנין משום שייך בכלים רגם הרי בונה, משום חייבדמרא
 הלחג שבת מהל' בפ"י הרמב"ם וויטת הוא וכןבכה"ג,
 בונה, משום חייב בשבת עשה אם אדמה וכלי וחבית תנורגבי
 ג"כ הוא כן ובאמת ותוס', כהרמב"ם הגאונים שיטתוכ"ה
 מזה עוד ועיין עיי"ש, הבונה פרק בריש הירושלמישיטת
 בביצה בשטמ"ק מצאתי וכן בזה, מש"כ יו"ט מהל' בפ"דביו'ה
 בזה הפוסקים רוב דשיטת שכתב חנויות דתריסיבסוגיא
 בזה. מש"כ שי"ד בס" הגר"א ובביאור עיי"ש כרש"ידלא

 חליות חזרת מותר רבמנורה נראה רש"י לשיטתעכ"פ
 ולשיטת לגמרי, בנתפרקה אפילו דב"ה אליבאבכ"ע

 מחוברת ועדייז קצה בנתפרק רק בתרא בתירוץ בביצההתוס'
 בנתפרק לא אבל מקומה, על ולהושיבה להקימה מותראז

 כמו להחזיר מותר ברפוי רוקא בשית ולתירוצםלגמרי,
 בפ"ד ולהרמכ"ם בחוזק, להדקה לא אבל פרקים של מטהגבי
 הרי לגג(יי, בנחפרק אפילו רמהץר י'ל בהלי"ג יו"טבהל'
 חתיכות שהן ושלחן וכסא חליות של דמנודה סתמא שםכתב

 מוחר ענין דבכל משמע בי"ט, אותה מעמידיזחתיכות
 שלא בתנאי רק לגמרי שנתפרקו לאחר אפילולהעמידז
 יביצה בפ"ב בפיה"מ כתב וכן בדבריו, משמע כן בחוזקיתקע
 להקימה אוסריז ב.'ש מחוליות תהי' כשהמנורה ענינזוו"ל
 בכלים, בנין שאין מפני מתירין וב."ה כבונה שנראהמפני

 חלקי כל מחיש להקים דהיינו "להקימה" לשוןומרכתב
 בתורה מצינו כן כי שנתפרקה, לאחר אחה אל אחתהמנורה
 ממסד מחיש לבנות רהיינו פרקים של בניז על הקמהלשון
 את משח ויקם כדכתיב המשכן, הקמת גבי הטפחותוער

 על כ"א הבניז חלקי כל שנתן דהיינו מ'( )שמותהמשכן
 ויתן קר,מיו את וישם ארניו את והץן להלן כיכתיבמקומו,
 הרמב"ם דברי אתיא ולפי"ז וגו,, עמודיו את ויקם בריחיואת

כרש"ה
 זוקפין בפיה"מ רמב"ם ג"כ כתכ דעדויות ג'ובפרק

 )בראשית נצבה וגם תרגום זוקפין המנורה,את
 לכאורה משמע לא כאן מפירושו והנה אזדקשק אףל"ז(
 וצריכים שנפל יבר כמו רק טרקים של בנין לשוןשהוא
 הצבה לשון בתנ"ך כ"פ שמצינו אעפ"י מקומו, עללהקימו
 הצ"ע כה משמע לא נצבה וגם זה מפסוק מ"מ בניןגבי
 וז"ל שם מתב ררש"י צ"ע, שם בפיה"מ רש"י בדברי וגםבזה
 מזה דמשמע אותה ומושיבין זוקפיז אין מנורה נפלהאם
 רלא וזהו צידה על שנפלה בפשוט רק שנתפרקהרלא

 דלמסקנא חליותי', בנתפרקה דאיירי שם דגמראכמסקנא
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 על כ"א אחת אל אחת חליותיה היינו זוקפיז הפירוששם
 שלא לומר ודוחק הגמרא, בפי בעצמו רש"י כמוש"כמקומו
 רלא כיון בגמרא רמוקמינן רמסקנא אליבא פירושויפרש
 והרע"ב בזוע לפיע"ד וצ"ע אחר פירוש למימרס"ד
 שנתפרקו חליות של מנורה זוקפין אין בפיה"מ באמתכתב

 ומפורש רגמרא, כאוקימתא אותה מהזירין איןחליותיה
 מנורה להקים ענין בכל דמותר לדינא רש"י כשיטתמדבריו

 לגמרי, בנתפרקהאפילו

 המכונה להעריך מותר אם בני"ד לפי"ז למידין112צינ1
 הנ"ל, הראשונים במחלוקת תלוי לתוכה הנר לתתביו"ט

 לא שהתוס' כיון אסור, התום, ולשיטת מותר ורמב"םדלרש"י
 בנתפרקה ולא להחזירה במנורה קצת בנתפרקה רקהתירו
 המכונה חלקי כל לערוך צריכין המכונה בנירוז והרילגמרי,
 ת'רוצם לפי בשבת התוס' ולשיטת לתוכה, הנר לתתבכדי

 פרקים, של וכסא מטה גבי כמו במגורה בכ"ע מותרדברפוי
 המכונה יערוך אם להתיר בני"ד לכאורה לצדד יש נמיהכי
 דאפילו כין יהדק שמא למיגזר שייך ולא יהדק, ולאברפוי
 בכלים וסתירה בנין דאיז כיון חטאת, חיוב ליכא נמי יהדקאם
 בפטיש מכה משום חייב ואז יתקע שמא דרבנן איסוררק

 לפיע"ד.וז"פ
 מלבנות גבי ורשב"ג דת"ק מחלוקת איתא כירה1בס1"פ

 דת"ק סקיבס, של ולווחש המטה וכרעותהמטה
 חייב תקע ואם אסור אבל פטור החזיר ואם יחזיר לאס"ל
 ע"ז הר"ן וכתב מותר רפוי הי' דאם ס"ל ורשב"גחטאת
 בנין אין ש"מ בגמרא הכי דמסקינן דכיון מ"ד ואיכאוז"ל

 דמיהדק היכא כל תקע לא אפילו בנין דיש איתא דאםבכלים,
 רפוי, שאינו אטו למגזר איכא ברפוי ואפילו חטאת,חייב
 היכא אפילו א"כ 1כלים וסתירה בנין אין דקיי"ל מכיוןאבל

 אז וחייב יתקע שמא גזרה מדרבנן רק אסור אינודכיהדק
 בר"ן, עיי"ש מותר ברפוי הכי ומשום בפטיש מכהמשום
 ברפוי למיגזר ליכא דלדידן שביארנו כמו מדבריומבואר
 מדרבנן איסור רק חטאת חיוב ליכא במהדק דאפילוכיון
 פרק ריש ובמלחמות בבעה"מ ועיין יותר, למיגזר ליכאולכן
 וסתירה בנין דאין שבת מהל' כ"ג בפרק ובהגמי"יהבונה
 בפטיש מכה משום בזה איכא בחוזק שתקע היכא רק1כלים

יעו"ש.

 ההלכות מן ז"ל הרי"ף השמיט דלהכי עוד כתב שםדבר"ן
 בין חליות דבשל מנורה גבי בגמרא דמסקינןהא

 לקמם וריש ר"י ומחלוקת לטלטל אסור קסנה וביןגדולה
 דמ"ד אליבא רק דזהו להרי"ף דס"ל משום חדקי, ביהבאית
 אפילו בכלים בניז אין דקי"ל לדידז אבל בכלים בניזיש

 דבשל כר"י דקיי"ל שם התוס' לשיטת אבל שרי, נמיבחליות
 דאמרינן והאי אסור, נמי חדקי בה באית אפילו אוחליות
 לגמרי, מפורקים באינם מיירי שרי נמי חליות דבשלבביצה
 שהן מיירי ובשבת בנין בזה ליכא מפורקים דאינםוכיון

 לגמרי במפורקימ אפיל'ו ומיהו אסזר, ולהכי לגמרימפורקים
 ב.ר"ן עיין כרשב"ג להחזיר אפילו מותר רפוי שהואכל

 שם. מש"כמזה

 רפוי באינו דלמ"ד כתבו רשב"ג ד"ה דמ"ז שבתדבתוסי
 להתיר סברא אין ברפוי אפילו א"כ חטאת חיובאיכא

 ליכא סההדק אי דאפילו דלדידן י"ל שפיר ולפ"זלכתחילה,
 כזותר דברפוי הוא דסברא למימר איכא דרבנן איסורארק

 לפיעיד. נכון וזה לכתחילה אפילולגמרי

 שם שתירצו לכאורה להעיר יש הנ"ל ביצה התוס'ובדברי
 דבי"ט ליו"ט שבת בין חילוק דיש קמאבתירוץ

 מגילה בש"ס חשיב לא אמאי לפי"ז וקשה בשבת, ולאהקילו
 חילוק יש נמי דבמנורה כיון לשבת יו"ט בין אין גביד"ז
 בש"ם דאמרינן עפי"מ דמילתא לקושטא אכן לשבת, ע"טבין
 א"כ דב"ש אליבא הוא בין דאין מתניתין דהאי דקכ"רשבת
 וסתירה בנין דאיז כב"ה רק אתיא דביצה בסוגיאהכא

 ורמינהו בד"ה דל"ז ביצה בתוס' עוד ועיין ולק"מ,בכלים
 לפיע"ד. נאותה הערה והוא ודו"קעיי"ש

 זוקפין היו לא ר"ג בית של איתא פ"בביצהדבתוספתא
 והזקנים בר"ג ומעשה יו"ט. בלילי המנורהאת

 רע"ק ועמד יו"ט בליל מנורה ונפלה ברומי מסוביןשהיו
 בין ראשך מכניס שאתה לך מה עקיבא ר"ג לו אמרוזקפה,

 רב.ים אחרי רבי:ו למדתנו רבי רע"ק לו אמרהמחלוקת,
 כמתירין, הלכה מתירין והן אוסר שאתה אעפ"ילהטות
 לא אבל ביוי'ט המנורה את מטלטליז ר"ג משום אומרר"י

 דבכ"ע הפוסקים כשיטת מוכח התוספתא מדבדי אותה.זזקפין
 לגמרי, נתפרקה אם אפילו ביו"ט המנורה את להחזידמותר
 התוספתא דכוונת התוספתא את המנ"ב שם  שפירשלפי"מ
 חתיכה ולתקנה חליות של המנורה להעמיד היינוזוקפיז
 זקפה ורע"ק בכלים בנין דיש כב"ש ס"ל ור"ג חתיכה,אל
 דרק ס"ל ור"י מחליותיה, לגמרי שנתפרקה אחר תקנהפי'

 מתוך שמא גזרינן ולא לזקפה, לא אבל מותר בעלמאטלטול
 אסור בשבת אבל ביו"ט ויקימנה יתקנה והוא תתפרקהטלטול
 ביו"ט המנורה תיקן רע"ק הרי דבריו ולפי במנ"ב,עי'"ש
 וסתירה בנין דאיז דב"ה אליבא לגמרי שנתפרקהלאחר
 ואעפי"כ כולה דהיינו שנתפרקה סתמא כהב דהריבכלים,
 דברי את שמכיא שם בביצה בר"ח ועיין וזקפה, רע"קעמד

 הנ"ל.התוספתא
 ברפר איירי דבמנורה הנ"ל תירוץ על כ' לשבת בחח1הרשב"א

 רשב"ג דמתיר פרקים של וכסא מטה גביכמו
 החמירו אביו שבית בדבר מיקל רשב"ג דהיאך פירקא,בסוף
 החמירו אביו דבית כיון לומר יש ולפיע"ד בזה, מש"כעיי"ש
 א"כ משנה אינה ב"ה במקום דב"ש קיי"ל אנן והריכב"ש

 המקובלת. ההלכה כפי להקל רשב"ג הי' יכולשפיר

 בענין מש"כ העמוד בסוף דל"א קידושין ברש"י1עיין
 ר"י בתוס' ועיין פירש"י, על חולק שם והרמ"הזה

 יכול א"כ עליו, לחלוק יכול אביו מיתת דלאחר שכתבהזקז
 בש"ע ועייז ר"ג, מיתת לאחר הי' התיר שרשב"ג דמהלהיות
 חו"מ ובטור סק"ג שם הט"ז זקני ובדברי ס"ב ר"מ סי'יו"ד
 החולק דברי רק אביו שם מזכיר דאינו דהיכא ק"ז,סי'
 גבי שם ובגמרא עליו, החולק כדברי לפסוק לו מותרעליו
 תימא לא שיננא יהודה לר' שמואל לי' אמר יחזקאל בררמי
 ת"ת מהל' בפ"ה וברמב"ם שם ובפירש"י הכי לאבוךלי'

 מכמ"ק בזה להעיר ויש ורו"ק עיי"ש דק"י סנהדריןו1בא"ש
ואכמ"ל.

 דכלים הרמ.ב"ם לשון העתיק ס"ב תקי"ט בסי'1המחבר
 חליות של וכסא מנורה כגוז מפוצלותשהן

 לעיל כתבנז וכבר יתקע, שלא והוא ביו"ט אותםמעמידיז
 ענין דבבל דם"ל נראה המשנה בפירוש הרמב"םדמלשון
 דהרמב"ם מדהזינן וגם לגמרי, בנתפרקו אפילו להעמידןמותר
 מותר ענין בכל דברפוי דס"ל נראה ביחד וכסא מנורהכייל

 משוס כסא בהדי מנזרה כייל ולהכי הנ"ל, התום'כתירוץ
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 לגמרי נתפרק בין חילוק ואין מותר, רברפוי כרשב"גדס"ל
 להמעיין, לכאורה כ"נ ברפוי מותר רנכ"ע קצת רק נתפרקאו

 באינו אפילו מתיר דהרמב"ם כתב בסק"ד שם המג"אאמנם
 שכהב שבת מהל' בפכ"ו הרמב"ם מרברי כן והוכיחרפוי,
 דס"ל וע"כ במנורה, מתיר הנ"ל יו"ט ובהל' מנורה גבילאסור
 דרק ליו"ט שבת בין חילוק דיש ביצה בתוס' קמאכתירוץ
 דאפילו להוכיח כהב שם ובמחה"ש בשבת, ולא מותרבע"ט
 לכ"ע יתקע אם דהרי בדבריו וצע"ג איסורא, ליכא יתקעאם
 בנין אין דס"ל למאן אפילו בפטיש מכה משום עכ"פחייב

 לעיל, כמוש"כבכלים

 אדרבא לפיע"ד דהרי להבינם, זכיתי לא השג"אךדברי
 מותר, ברפוי דרק שביארנו כמו מ.וכח הרמב"םמדברי

 משום מותר דברפוי דס"ל ש"מ כסא בהדי מנורהמדכייל
 בשבת אפילו אלא מותר ביו"ט דוקא ולאו כרשב"גדס"ל
 שכתב הלכ"ו שבת מהל' כ"ב בפ,רק בדבריו כמבואר מותרג"כ
 והה"מ עיי"ש, להחזירו מותר רפוי הי' ואם : וז"לשם

 דאסור שם הרמב"ם שכתב מה על כתב שבת מהל'בפכ"ו
 דהאי רשב"א וכתב יחוירנה, שמא חליות של מנורהלטלטל
 ואינה רפויה אפילו אלא כלל רפויה בשאינה צ"ל איןדהכא
 אפילו מותר לגמרי רפויה אבל לטלטלה, אסוררפויה

 עיי"ש, כ"ב בפרק רבינז ברברי כן נתבאר וכברלהחוירה
 מותר דביו"ט ליו"ט שבת בין חילוק דיש י"ל גופאובזה
 מותר. אז לגמרי ברפוי רק ובשבת רפויה ואינו רפויהאפילו

 במהודק, אפילו דמיתר מנורה בין מחלק שםךהגר"א
 דמשום הצד מן בציר אסור חנויות בתריסיאבל

 בביצה הפנ"ו אולם עיי"ש, במנורה התירו יו"טשמחת
 שמחת משום ולהתיר לומר שייך לא רבמנורה כתבדכ"ב
 מפקפק דמ"ז לשבת ובפירושו תריסין, לסילוק ודומהיו"ט
 שבת במוסך ועיין יו"ט, שמחת משום במנורה שייך אםבזה

 תקי"ש סו"ס ובמ"ב כ"ה אותבמנ"ח

 הרי"ף הראשונים כת' בגמ' רשב"ג דמתיר פרקים של מטהוגבי
 בש"ע וכ"ה ברפוי, דמותר להלכה והרמב"םוהרא"ש

 בררכו דוקא הראב"ד בשם הכלבו ולשיטת ס"ג שי"גסי'
 שאינו דבר בין מ.חלק והסמ"ג מותר, אז רפ~י להיותתמיד
 מחלוקת ג"כ פרקים של ובכוס מותר, ואומנית גבורהצריך
 מותד, ענין דבכל או מותר רפוי דדוקא למטה שוהאי

 פרץ ולרבינו למטה שוה כוס מרוטנברג והר"מולהכלבו
 דבנודות כתב בסק"ז והט"ז בב"י, כמבואר מיתר בכ"עבכוס
 מטה גבי כמו בחוזק להדקה אסור שררף להם ש"ט בדילשל

 דאסור י"ל ברפוי אפילו מרוטנברג הר"מ ולדעת פרקים,שי
 שם כחב דאמת אליבא ומ"מ מיהדק, להיות שדרכהכיון

 בכוס דמחמיר מאן דאפילו פרקים, של לכוס דמו לאדנודות
 ע"י שלא רק להשתמש דרכו דכוס כיון מותר בנודותמ"מ

 א"כ תשמ-שו קודם תמיד להתפרק דרכו בנודות אבלפירוק,
 השרויף את יהדק אם אפילו מלאכתו גמר הוי לאפירוק
 ברם בכוס, אפילו גדול לצורך להתיר להלכה וסייםבחו~ק,
 בתוזק מיהדק אם שרויף ע"י דאפילו כהב בסקי"בהמג"א
 דברי על מש"כ לבו"ש בהגהות ועיין ממש, תוקע כמואסור
 הוי לא שרויף עניני דכל כתב במ"ב מובא והמאמ"רהט"ז,
 אבל לחומרא, כהמג"א מצדד להלכה מ"מ דרבנן, איסוררק
 חיי"א עייו שרויף ע"י הנעשים בכלים מקילים האחרוניםכל

 מ"ד,כלל

 יו"ט שמחת מ,בום להקל ג"כ מצדד שי"ג בסי'ךהגרש"ז
 אם שפקפק הפנ"י בשם לעיל כתבתיוכבר
 יו"ט. שמהת משום במנורהשייר

 אפי' להקל דקשה לפיע"ד נראה בהמכונה שאלתינוובנידון
 נעשה דהתם שרויף, ע"י כלים בכסוי רמיקללמאן

 רנין שאנו בהמכונה אבל תשמישן קודם תמידלהתפרק
 ב.השפופרת הנר שמשימ.ין שלאחר זה באופן שנעשה כיוןעליה,
 חוט באמצע נותנין השפופרת פי את בהברז שמכסיםקודם
 כדי הספרינג על דוחק והברו בלע"ז, ספרינג קלועברזל

 שיצא להנקב סמוך תהי' שהפתילה למעלה תמיד הנרלהעמיד
 הוי א"כ הנר, שנתקטן לאחר למטה הנר יפול ולאהשלהבת

 ברפוי אפילו שאסור מהודק להיות תמיד שדרכו כליכמו
 פעם בעדם שא"א כיון לעיל, שביארנו כמו פוסקיםלכמה
 דוקא להיות שצריך שבאמצע הספרינג בגלל רפוילהיות
 שמחת של סניף ועל בש"ע,  שניה לדעה אסור וזה היטבמהודק
 ביצה בתוס' בתרא ולתירוץ כמוש"כ, הפנ"י מפקפקיו"ט

 לפרק צריכימ בני"ד והרי להקימה, אסור לגמריבמפורקת
 לתוכה, הנר שמשימין קודם וכל מכל המכונה חלקיכל
 דהרי שרויף, ע"י' כסוי להם שיש לכלים כלל דמיולא

 כלי ושם הכסוי בלא אפילו בהם להשתמש יכוליםבכלים
 כשהיא תשמיש לשום ראויה אינה והמכונה עליה,יהי'

 וז"פ,מפורקת

 בעבוה"ק, הרשב"א דברי את הניא יו"ט מהל' בפ"דוהה"מ
 אמרו שלא לי יראה מזו וגדולה וז"ל שםשכתב

 בעשויה אבל חליותיה לתקוע עשויה שאינה במנורהאלא
 אם דתלוי מזה מבואר עכ"ד, לוקפה אסור תליותיהלתקוע
 לזקפה אסורין אז האסור זה באופן לעשות זו המנורהדרך

 בוה רק לכתחילה המכונה עשויה ג"כ בני"ד והריבי~"ט,
 שהה"מ ואעפ"י הקנה, פי על הברז היטב מהודק להי~תהאופן
 כדבריו, משמע לא הרמב"ם שמדברי הרשב"א דברי עלכתב
 שררך חנ,ועת לתריסי דל"ד כיון בעלמא במנורה רקזהו

 עשויה הרי בני'ד אבל הצד, שמן הציר מפני בחוזקלתקוע
 בזה. להקל קשה לכן חנרות תריסי כמו בחוזק לתקוערק

 תלמידוי כהדא וז"ל איתא הל"ו פ"ב ביצהובירושלמי
 קומיהון מנרתא נפלת יתיבין הוון יוסירדבי

 כל רצו שלא הפ"מ ופי' וערק, גרמיה שמיט חד כלוהוה
 הנפילה, מחמת מתליותיה שנפרקה מפני המנורה להחזיראחר
 ובשטמ"ק בזה, מחמיר שר"ג כיון היתר להורות רצוולא
 בכלים וסתירה בנין אין דס"ל מאן דאפילו כתב די"אביצה
 יו"ט שמחת משום רק דרבנן, איסור עכ"פ בזה איכאמ"מ
 שמחת של בהיתר מפקפק שהפנ"י כתבנו וכבר יעו"ש,הקילו

 ררבנן. איסורא עכ"פ ב~ה איכא ממילאיו"ט

 בסי' המג"א דברי על להעיר לפיע"ד נראה בזהובהיותי
 פרקים של וכסא מטה להחזיר ביו"ט להתיר שכ'תקי"ט

 אסור בשבת ורק רפוי, באינו ואפילו הרמב"ם שיטתעפ"י
 דהרי ליו"ט, שבת בין שמהלק ביצה שבתוס' קמאכתירוץ
 הא על וז"ל כתבו רחמנא כתב בד"ה דמ"א סוטהבתוס'

 עושין חג של הראשון דבמ.וציו"ט במשנה שםראמרינן
 הבימה בונין שהיו דנראה התוס, כ' בעזרה, עץ שלבימה

 בנין שום עושין היו לא ובחוה"מ פרקים של בניןמעיו"ט
 מעיו"ט אותה בנו לא ואם יחד, הפרקים ומחברים מקימיןרק

 בה~ס' עיי"ש חוה"מ, אפילו רוחה הי' לא דבניינהנראה



 י 1422 לז לו סימן האו"חשו"ת ת יבנסד
 ההקהל עושיז ה" לא שביו"ט שפירש שם פירש"י עלמש"כ
 מיני הבימה לתקז  יכולים  הי' לא ומעיו"ט הנימה,מפני
 התוס, כתבו וע"ז מגילה, בירושלמי כמבואר דעזרהדדתקא

 הפרקים, בחוה"מ והקימו פרקים של בניז מעיו"טשבנו
 בחוה"מ ורק פרקים של בימה להקים אסור שביו"טמבואר
 סוטה דהירושלמי והוכחתי בזה הארכהי ובמק"אמותר,
 ולקושטא יותר, להאריד ואכ"מ הנ"ל התוס' כשיטת ס"לפא"נ

 הפרקים לתקוע צריכים היו הבימה בניז דגני י"לדמילתא
 בהוזק דבתוקע כיוג נת"ט, אסור ולכו עם רב מפניבחווק

 אכתי הא נימא דאי קשה עדי'ז אבל גמורה, מלאכההוי
 אסור דוה פרקיס, של בניז להקים בחיה"מ זה עשואיך
 איז חדש ובבנין חדש, בנין כמו דהוי כין בחוה"מאפילו
 י"ל זאפשר לפיע"ד צ"ע ולכן לחו""בק יו"ט ביןחילוק

 בתוה'צב זה בכגון להיתר לצדד יש רביםדלצורך
 כיוז להתיר יש גליות של שני בת"ט לומר ישואפשר

 בארצות שנהגו עפי"מ נלילה, הנרותשמיליקין
 לאהר אלא יום מבעוד לא בלילה יו"ס נרות להדליקאירופא
 שבת נמאירי מצאהי וה למנהג ומקור מביהכנ"ס,יציאה
 בשמז מדליקין שאיז במשנה ביארנו כבר וז"ל שכתבדכ"ג
 שבת בערב להית שהל ביו"ט והעמדנוהו ביו"טשרפה
 מותר, שבתות בשאר הא ביו"ט קדשים שרפת איסורומטעם
 בשבת, ואף יו"ט בכל לאוסרה אחר טעם הוזכד בגמראומ"מ

 למהר יטה שמא לבעדו עליו ומצוה הואיל הטעםוהזכירו
 לישתרי מיהא ביו"ט א"כ זה טעם על שהקשו עדבה!ורו,
 להדליק דרך אין שהדי מבערב הדלקה בלא עצמו ביו"טר"ל
 שם בבעה"מ ג"כ כתב זה וכעין עיי"ש, יום מבעודביו"ט
 שבת, בעין יו"ט הדלקת מתניתין לי' משמע לא ור"חוז"ל

 מבערנ ולא בלבד יו"ט בעיקר הוא יו"ט הדלקתולעולם
 וןי"ש, ביו"ט קדשים שרפת משום אלא בה ואיןיר'נן

 בהררי יסורתו ומסתמא זה למנהג טעם שמעתי 'לאומעולם
 אחרי הדבר בטעם לומר וחם בלילה, דוקא להדליקקודש
 ו"ט אין מטעם יום מבעור להדליק א"א שני יו"טדנליל
 להדליקמ אסור הלילה לצורך המה דהנדות וכיון לחברומכין

 לברך הנשימ שנהגו שהחיינו ברכת מחמת וגם יום,מבעוד
 על נרכו שכבר אהרי תם מבעוד לברך וא"א ההדלקהבעת
 להדליק צייט יאר בנרות האחרונים פקמקו וכבר ראשון,יום

 בלילה, דוקא להדליק צריכים שני יו"ט דבליל כיח ולכןביו"ט
 לאחר להדליק החג בכניסת גם נהגו לטעות יבואו שלאוכדי
 שכתכ ועפי"מ המנהג, בטעם כנ"ל הכנסת מביתיציאה
 שבות הותר הנאה לצורך שהוא מה דכל תצ"ו בסי'הלבו"ש
 הט"ז זקני שכתב עפי"מ כן גם לומר יש ,ובני"ד שני,ביו"ט
 ולכן דרבנן איסור רק הוי בחוזק דאפילו לעיל דבדתהובא
 לו יהי' ולא החום מחמת הנרות יטפטפו שלא מתייראאם

 הט"ז עפי"ד להקל לצדד יש ע"כ מזה והנאה יו"טשמהת
 לפיע"ד. נראה כןולבו"ש

 למטה באלף ל"ג סעיף תרנ"ה סימז אפריס במטהדראיתי
 ביום בלילה להדליק למנהג טעם שכתב נ"א,ס"ק

 זצריכה טוב ניום טבילתה ליל לה מזדמן שאם מיוםטוב,
 ירגישו שלא כדי בלילה להדליק תמיד הנהיגו ולכןלאחר,
 כנגכואר טבילתה, זמו לעסתיר שצריכה כיוז השינף הביתבני
 מדברי שמדקדק תפ"ח סי' בא"ר הציין קצ"ח. ס"ביו"ד
 המ לחברו כןום לעשות שאיז שני יו"ט בליל וואפילוהלבוש
 וסיימ השל"ה, בשם ג"כ כתב וכן לחשכה, סמוךלהדליק
 מהעשבי ולהיות בלילה מלהדליק כן לעשות טוב שיותרשם

דחשד.

 אשת אמו בשם המחבד בן מביא ליו"ד הפרישהובהקדמת
 אחר בלילה להדליק הנשים שנהגו דמההפדישה,

 שני יו"ט בליל דהתינח בעינה, נראה לא הכנסת מביתיציאה
 המנהג, ניחא שפיר לשני ראשון טוב מיום להכיןשאסור
 תפלת קודם להדליק נכון יותר ראשון טוב יום בערבאבל

 מלאכה דהוי כיון בשבת. כמו בהדלקתן יו"ט לקבלערבית
 מט"א והג' ביו"ט, לעשותה ואסור יו"ט מערב לעשותהשאפשר
 דרק יו"ט לכברר בהדלקה כן לומר שייך דלא משזם זה,דחה

 תקי"ד. ס" בט"ז כמבואר כז, ל,נגר שייך בטלה שלבנר
 דוש"תידירו

 ההופ"ק ליעבעט זייויק 'צהקהק'

 לזסימן
 מו"ה כש"ת דגומורסם הרה"ג לייידי יברכהשלום
 רבנו בישיבת ישיבה ראש שליט"א איזבי הכרןיא"ל
 יע"א בברונקס הצעיר בישראל ורב אלחנןיצחק

 הגומל. ברכת לברך צריך אם באוירון בהנוסע שאלתובדבר

תשונה
 יורדי להודות צריכים ארבעה איתא דנ"ד ברכותבש"ס

 חבהמ שהי' ומי שנתרפא וחולה מדבריות הולכיהים
 והרמב"ם רי"ט, סיכע בש"ע איפסק וכן ייצא, האסוריםבנית
 מדברעת הולכי ובמקום הגמרא מלעון שינה ברכות כמ;ל'בפ"י
 לעיר מעיר אפילו דרך בכל ולדעתו דרכים, הולכיכתב
 וכן והרד"א, הרמב"ן דעת וכ"ה הגומל ברכת לברךצריך
 דוח דברההם ומקור ו', סעי' בש"ע כמובא ספדד מנהגהוא

 אומר ר"י במשנה דאיתא הא על הל"ד פ"ד ברכותמירושלמי
 רשב"א אמר קצרה, תפילה מתמלל סכנה במקוםהמהלך
 התידו דלהכי ור"ל סכנה, בחזקת הדרכים כל הר"חבשם
 הדרכים שכל מפני בז.דך שבא במי קצדה תמילה לההפלללו

 דדרך כיון וממילא עליו מיושבת דעתו איז ולכן סכנה,בחזקת
 הגומל. ברכת לבדך צריך סכנה מקוםהוא

 ששין נה~ר  גןרשת רבאשכנז כתב די"ד בברכותוהרא"ש
 דלא דס"ל לעיר, מעיר כשהולכין הגומלמברכין

 חיות בי' דשכיחי מדבריות הולכי אלא להודותהצריכו
 סכנה בחזקת הדרכים דכל בירושלמי דאמדינן ומהולסטים,

 צריך הדרכים שבכל בלבד הדרך תפילת לענין אלא אמרולא
 נתקגה, תודה במקום הגומל ברכת אבל נפשו, על לבקשאדם
 גזה לעיין יש ולכאורה ממש. הזה כלשון הטור כתבוכן
 דהרי הדרך תפילת לענין איירי דהירושלמי שכתבובמה

 במתניתין דתנינז הא על דקאי יראה שם בירהבלמיהמעיין
 אמר זה זעל קצרה, תפילה מתפלל סכנה במקוםדההולך
 נגדר הם הדרכים דכל ר"ח בשם אבא בר  שמתזןרבי

 כלל אוירי לא הדרך תפלת ומענין סכנה,בנוקוס
 להתפלל אדם כל שצריך איתא להלן אח"כ רקהירושלמי,

 דב.ריהם ולכן לזה מקורם ולא הדרך תפילת לדרך שיצאקודם
 סכנה מקום מקרי דרך שכל הדבר הוא כן ואם ממני,שגבו
 ק"ו קצרה תפילה רק. להתפלל לו התירו שחז"ל כך כדיעד

 יורדי דהרי חפצה למחח בהגיעו הגומל ברכת לברךשצדיך
 במשנה כדאיתא התפילה סדר כל להתפלל מחוייניםהים
 לבו יכוון באסדא או בספיגה מהלך ה" גופא עניינאדהאי
 ואין הגומל, ברכת לנדך צריך ואפי"ה קה"ק, ביתכנגד
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 להתפלל צריך מקום בכל בנהרות או בימ ספינה ביןחילוק
 מלדעזפלל דפטור בדרך סכנה במקום מכש"כ התסילה,כל
 לברך שצריך הסכנה של הועת בלבזל מפני התפילהכל

 הגומל.ברכת
 הסדר כזה חשיב לא דבתהילים כתבו ארבעה בר"הדבתוס'

 סרר נקיט רקרא ראשון, דצודכר הולכי השיבאלא
 ולדבריוג3 תחילה, המצויין נקט וגמרא תחילה יותרהמסוכנים
 אחריני, תלת הני מן יותר מסוכנין דגוה מדבריותהולכי
 הש"ס בגליון מובא שבערכין בהפלאה ארבע ערךובערוך
 הפסוק מלשוו הגמרא שינה דלכן גאון, האי רב בשםכתב
 לפום נקיט ובגמ' תחילה, טפי ששכיח מה מסדר דקראמטעם

 תמוה והוא וו;"ג מדברי להיפך כתבו ובתוס' לסכנה,הקרזבים
 בה"ג בשם כן כתבו שבת בריש בעצמם התוס'דהרי

כדבריהבג
 דברי על להקשות יש דלכאוו" בזה לפיע"דדהנראה

 הגמלין איתא דפ"ב קידושין בש"ס דהריהתוס',
 הסידים רזבן הספנין ופירש"י חסידים, רובן זהספניםבשרין

 הגמלין, מן יותר ברעדה הט וחמיד הסכנה למקומשפורשים
 סכנה במקום תמיד נמצאים הים יוררי דהיינו הספניםהרי
 התוס' יפרנסו ואיך מובריווק הולכי דהייע הגמלין מןיותר

 לפי"מ ברם הרה"ג, לדברי ברורה וראיה הנ"להמשנה
 בקיןושין המשנה דברי שהביא די"ד בנדה להמאירישמצאתי
 ח;רי חסירים כולם הגמלין וז"ל: לגמרי אחרתבגירסא
 גירסת ולפי צדיקים, כולם הספנים איתא בנדהבברייתא

 מדבריות רהולכי מזכח חסידים המה דגמליז המאירירבנו
 צדיקים המה שהספנים כיוז הספנים, מן יותר בסכנההמה

 נדה ברש"י ומבואר חסידים, אלא צדיקים רק לאוהגמלין
 כגרסת ס"ל דהתוס' י"ל ולפי"ז מצדיק, עדיף דחסידדי"ז

 ביותר מסוכנים המה מדבריות דהולכי כתבו ולכןהמאירי
 חסקים. כולמ או רובןוע"כ

 התוס', דברי על משנה. מהך דל"ק די"ל התבוננתישוב
 להית תמיך שמלאכתן וגמלין בספנים איירידהמשנה

 דרך, נישימון אורח והעוכר ים כלכ הספן משמרתםעל
 ויח מקרה איזה לפעמים להם יזדמן שלא איפוא א"אולכן
 ד,מה דהספנים מסהברא ולכן במדבר, תועים ולתיות ביםסערה
 יזדמן שלא הגמנע שמן כיוז הגמלין, מן יותר ברובןחסידים
 נס ובדרך למות בינם כפסע ויהי' סכנה פעם בשוםלהם
 כאשר גדול נס ג"כ שהוא אעפ"י במדבר והתועהניצל,
 לסערה דומה אינו מ"מ בישב, עיר אל ללכת ישרה דרךראה
 אבל לזה, דומה סכנה לך ואין מקלט איז ששם יםבלב
 הרי בימ בספינה ומפליג מדבר דרך אורח עוברבסהם
 אינם נסיעות ברוב כי כך, כל מצויה אינה הסכנהבספינה
 הספינה את לה.וליך איך יודעים המלחים כי סכנה לידיבאים
 כיון סכנות יותר מצויה שממה במדבר אבי המאורעות,בכל
 הרי סכנה מזדמן לפעמים אם אבל גבול, ואין דרךשאין
 לעומ,ת אבל  שבים, נחשול כסכנת גדולה אינה הסכנהעצם
 אתי ולכן הים, על מאשר במדבר סכנות יותר מ~דמןזה

 ביהר המסובנין חשיב שבתהילים שכתבו התוס' דברישפיר
 ההזדמנווע צד על אלא הסכנה איכות עצם על כוונתםאין
 דאמת אליבא ולכן סכנה להזדמן יותר עלול שבמדברר"ל

 על הם בלב תמיר מצויים  שהם מפני הסידים דמההספנים
 הסכנה שאיכות כיוו מאוד יראים הם כי תבא. שלא צרהבל
 עליהם עמד לא פעם שבשומ וא"א גדולה הוא יארעאם

 ולבם תמיד מפחדימ המה וע"ז ויצאו, לטבעם ביםנחשול
 סכנות אצלם שמזדמן אעפ"י הגמלין אבל בקרבם,נשבר

 עצות לשית שיכולים כיון כך כל גדולה הסכנה איןמ"מ
 מדברי הו~ס' דברי על ל"ק ולכן ממיצר, לדיהלץגנפשם
 גקט שהפמוק סכנה הודמנות מענין כתבו דהתוס'רה"ג,
 יורזץ שבין כתב גאון האי ורב תחילה, במדבר תעולפי"ז
 אחריני תרי הני מאשר יותר מסוכנים המה מדבר והולכיהים

 נחית ולא האסורים, מבית. וחבוש שנתרפא חולהדהיינו
 המשגה מדברי עכ"פ במדבר להולכי הימ יורדי ביןלחלק

 שביארנו. כמו התוס' עלל"ק
 הריב"ש דעת דעות, ב' הביא ש סעי' רי"ט ס"ובש"ע

 שנעשה למי רה"ה דוקא לאו דגמרא ארבעהדהני
 ונגיחותיו שור מדריסת ניצל או כותל עליו שנסל כגון נס,לו
 וכף לו באו גנבים אם :;ו לונ-רפו ארי' בעיר עלי שעמדאו

 וי"א הגומל, לברך צריכים כולם בזה כיוצא וכל מהםוניצל
 מברכין שאין והתוס' טוב שם וה"ר הרד"א שיטתשהוא
 ומלכווע שמ בלא לברך דטוב ומסיק דוקא, ארבעה הניאלא
 נראה זו למסקנא ולפי"ז הראשונה, כסב' פסקו והמג"א הט"זוזקני
 ברבת לברך צריל הרי לסכנה באוירון נסיעה נחשובדאם

 חז"ל דברי לפי דא"כ סכנה שזה לקבוע קשה אבלהגומל,
 קט"ז סי' יו"ד בש"ע איפסק וכן סכנה במקום ללכתשאסור
 באוירזן לטוס אסור יהי' סבנה. במקום מללכת ליזהרדצריך
 מהם ושנים להודזת הצריכימ הארבעה ובשלמא זה,מחשש
 בעצמם שהם מה והמה מדבריות והולכי הים יוודיהמה
 אין כך עולת של מנהגו שזה כיון מ"מ לסכנה, א"עהביאו
 בדברים דאף קכ"ז, סי' ב"א בשו"ת שהסביר כמולחוש,
 מימות שלם של מנהגו שהוא במה מ"מ סכנה בהםומיש
 בספינה להפליג מותר ולכן לחוש, איז הכרח וררךשלם
 שהם כאלו בדברים סחורה לצורך שהוא כיון הגדולבים

 זה אם במטזס לטוס אבל עיי"ש, לחוש אין עולם שלמנהגו
 העולם מנהג היי שלא כיון לההיר לנו מנין סכנהנחשב
 השמר כדכתיב לסכנה א"ע להכניס אסור הרי עולםמימות

 וגו'.לך
 כאשר סכנה בגדר זה אין רבים בה דשו יגבר דכיוןועכצ"ל

 כסתם הר באוירון גסיעה  ולכן  הפצו, ל1והו,הגיע
 לבין וצרפת אשכנז חכמי בין במחלוקת ותלוי רגליםהולכי
 בהולכי רק מברכין אין וצרפת אשבנז דלחכמי ספוד,חכמי
 והרי הזיקא, שכיחא דלא כית דרכים בהולכי ולאמדבר
 ולחכושי דרכים, בהול'כי כמו הזיקא שכיח לא גאוירוןבזה
 לדירהו א"כ לברך צריך דרכים הולכי בכל והרמב"םספוד
 נגררים שאנו ולדידן לברך, וצריך מזה גרע לא אוירוןגם

 לברך א"צ בניהם מבני שאנו אשכנז חכמי אחריתמיד
 ונחלים נהרות ררך נוסע אם ואפילו במטוס, בנסיעההגומל
 הויקא דשכיח בים דרק בנהרות, בספינה כבי לברך א"צג"כ
 וז"פ באוירון גם כן כמו סכנתא שכיחא דלא בנחליםולא

לפיע"ד.
 בכלל זהו אם לעייז יש הים דרך באוירוו בנטעאולם

 הריהו להים ממעל האיר אם ז"א לא, או היםיורדי
 הגומל, לברך הים יהי כמו דינו יהיה וממילא היםכמו

 דכתיב דרך נקרא דים מבואר רקל"ט חולין מש"סוהרי
 דזהו בהיילוח חייב בים קן מצא ולכן ים, בלב אניהדרך
 קן במצ,1 אבל בררך. לפניך צפור קן יקרא כי הכחובבכלל
 הייכ אינו כאויר קן הנושא עוף ע"י ופירש"י בשמיםצפור

 לומר יש אך דרך, נקרא אינו דאויר מבוא.ר הריבשילוח,
 לא הים ביורדי דהרי דרך מקרי אם נפק"מ אין מלתאדלתא
 דבשילוח דרד, נקרא לא דאויר דגימא דרך בפסוקכתיב
 דרך. נקרא לא אויר ולכז דוקא דרך על תורה הקפהאהקן
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 בטדבר תעו בקרא דכחיב כיוז מדבר דרך בהולכיובשלמא
 דרך מקרי לא להישימון ממעל דאויר י"ל לכן דרך,בישימוז
 בקרא, דרך כתיב דלא ים גבי כז לא אבל לברךוא"צ

 דצריך ארבעה הני גבי דאמרינן כיון דמלתא לקושטאברם
 בדרך, כלום להם אירע דלא היכא אפילו בהזלברך

 סכנה וטום אירע שלא דאעפ"י בברכות במאירי מצאתיוכן
 בשאר אבל להסתכן, מצוי והדבר הואיל להודותצריכים
 ויש ממנה, וניצל סכנה לו בא-וע רק לברך צריךדברים
 מברך ודאי רשות מתורת הא חובה מתודח בוהחולקין
 דס"ל פוסקים לה2הו אפילו דברים דבשאר מזה  חוינןעיי"ש,
 2נוסע ולמי"ז ממש, נס לו באירע רק מ"מ להודותדחייב
 סערה רוח ויעמד כתיב הים דביורדי כיון הים דרךבאוירון
 ע"י שהוא כה בסכנה דדוקא י"ל להכי וגף, גליווחרומם

 המחדחשים אחדים גורמים ע"י לא אבל הגליםהתרוממות
 שונה להים ממעל האויר דמזג י"ל גיסא ולאידךבאויר,
 דשומל לברך גרמא שדין לומר אפשר ולכן היבשה, עלמאשר
 כן וכמו שבים, לספינות סכנה מצויה סערה דברוחכיוז
 ולכן סכנוק לירי לכא המטוס יכול הסוער הרוח ע"ינמי
 דאפילו כיון י"ל אכן להודות, לחייבו ים שבלב לספינהדמי

 נודבר, להולכי סכנה הגורמים שהז ולסטים חיותבסכנת
 בב"י סמבואר בעיר כן קרה אם לברך שלא שיטוח ישמ"מ
 סכנה, למקום בפסוק הנאמר מקום העיר שאין כיון רי"ט,סה

 אפילו לברך שצריך הריב"ש כשיטת קיי"ל שלהלכהואעפ"י
 מהסכנה וניצל ממש נם לו במתרחש היכא רק אבלבעיר,

 בשלום. שם דרך עבר ברקולא
 וטעמי ומלכות שם בלא דיברך לפיע"ד נראהולהלכה

 בהני דאפילו שיטות כמה דיש כיון הוא,ונימוקי
 לו באירע רק לוידות חייב דאינו בפסוק הכתוביםארבעה

 מי עדש שכחב בברכות במאירי נוצאתי וכן זניצל, ממשנם
 היכא אלא הים ויורדי מדבריות בהולכי אמרו דלאשאומר
 לטבעם שבים נחשול עליהם שעמד הים ויורדי במדברשתעו
 ושפשוטי ואעפ"י לברך, א"צ כלום להם אירע לא אם אבלוכו',

 ובהגהת עיי"ש, וכו' בכך מודה אני אין כן מוכיהיםהמקראות
 שכ"כ ברכות מהל' בפ"א המלך יד ספר בשם מביאהמבלבה"ד

 שלהלכה ואעפ"י במאירי, שאומר מי היש לשיטת ראיותלהביא
 אירע בלא אפילו להודות צריך דברים ד' דבהני פסקינןאנן
 כתיב הים וביורדי במדבר תעו כתיב שבקרא אף כלוםלו

 מים לו חסר ולא תעה בלא ואפי"ה סערה, רוח ויעמדויאמר
 לקרות עלולים הללו שבמקומות כיון אלא סערה רוח הי'ולא

 דברים בשאר' מ"מ מזה, שניצל לאודויי צריך כאלהמקרים
 שהוא הריב"ש כשיטת הפוסקים שמסקנת אעפ"י מאלוחוץ
 להם באירע דוקא אבל לברך, ט' בסעי' הראשונההדעה
 ונכנס כלום להם אירע בלא אגל הזה, במקום וניצלונם

 ס"ל ממש בנם אפילו הרי נס, קצת מקרי הים דרךבאוירון שטיס" נניח אם אפילז ולכן לברך, א"צ בשלום זיצאבשלום
 לחוש להלכה מסיק והמחבר לברך, דא"צ ראשוניםלכמה
 הברכ"י גם מסיק וכן ומלכות, שם בלא לברך ומצדדלדעתם
 ולכן וכזלכות, שם בלא לברך מר"ן דברי אלא לנו איןשאנו

 ומלכות, שם בלא לברך בנ"ד י"לשפיר
 דק"ב פסחים במהרש"ל עייז להקל ברכות ספקהבענין

 כחא הוא הכא אררבא לומר  ול"ג  וו"ל,שכתב
 לבטלה לברכה חיחמינן ולא עדיף לברך שמיקלרהיתרא
 לברך שלא דמחמרי רבנן לאפוקי תשא, לא משום עוברלהיות
 עליו לחלוק כתב והמהרש"א עיי"ש, מעכבות אינן הברכותכי

 רב12 מדמרי ולכז מעכבות אינן הברכות המצות ברכתדרק

 ברכה בלא להנות דאסור הנהניז בברכת אבל לברך,שלא
 שלא לרבנן קולא הוה להכי מעל, כאילו וכו' הנהנהדכל

 מעל. כאילו על חיהמינן ולאלברך
 כלים וקנה חדש בית בנה גבי ד"ס ברכות בש"סוע"ן

 דלר"י ור"מ ר"י מחלוקת בהם כיוצא לו וישחדשים
 ולפלגו בגמרא התם ופריך לברך, א"צ ולר"מ לברךצריר
 צריך בהאי דאפילו דר"י כחו להודיעך וקנה וחורבקנה
 בפירוש מבואר עיי"ש, עדיף דהיתרא כחא ומשנילברך,
 דהיתרא, כחא הף לברך ושלא דאיסורא כחא הףדלברך
 וראה רא"ם קרני ובהגהות רעק"א להגאון בגה."שועייז

 בזה. מש"כ הל"א ברכות מהל' בפ"י הכ"מ,בדברי
 התוס' דברי רעק"א הגאוז מתרץ הנ"ל הרש"לדבדברי

 נשם שם שכתבו לאתויי לא בד"ה זי"בבברכות
 הגאון והקשה אחרת, פעם עזד לברך צריך דלחומראהר"י
 עפ"י ותקרץ להקל, ברכות ספק הרי לברך צריך אמאיהנ"ל
 ברכת בין שמחלק המהרש"א דברי ועפ"י הנ"להרש"ל
 להגות דאסור כיון הנהניז דבברכת הנהניז, לברכההמצות
 עייש. לבטלה ברכה הוי ולא לברך מקילינן ברכהבלא
 הפעם עזד דלברך נראה שם התוס' בלשון המעייןאולם

 ד5עם, עוד לברך שצריך וה מצד חומרא הוישנית
 בדברי צ"ע ולכן תשא, דלא אחשש מקילינן גיסאומאידך

 להקל ברכות ספק דהרי התום' דברי על שהקשההגרעק"א
 ל"ון על שב~קילינן היינו להקל ברכוה דספק א"ש,דלפיע"ד
 כתבו ר"מ ד"ה בתוס' מ' דף ולקמן עוה"פ, לברךוצריך
 בפחות אפילו ולברך להחמיר דיש ר"י אומר שתיהדלענין
 להחמיר שייך והאיך וז"ל וערעק"א והקשה לוגמיו,ממלוא
 לק"מ ולפיע"ד בצ"ע, וסיים להקל ספק בברכה האולברך
 לפי"מ ובפרט קולא, ג"כ דיי ממילא הל"ת על דמקילינןכיוז

 מלברך דפטיר דהיכא הא ד"ה דל"ג בר"ה התום'שכתבו
 תשא דלא כיון שא"צ, ברכה משום וליכא לברך מותראפי"ה
 קרא ספק גבי דכ"א בברכות כדמוכח דרבנן, דרשא רקהוי

 תשא, ללא חיחשינן ולא וקורא חוזר ויציבאמת
 המנרך דכל שפסק ט"ו הל' ברכות מ"ל' בפ"אדהרמב"ם

 והרי לשוא, שמים שם נושא זה הרי שא"צברכה
 מה"ת דהוי דם"ל נראה לשונו ומסתימת לשוא, כנשבעהוא

 עובר שא"צ ברכה המברך כל דל"ג ברכות מש"סשקורו
 שכתב סק'ץ רט"ו סי' מג"א וראה הכ"מ, במרן עייז ל"תמשום
 רק דהוי ס"ל וההום' גמורה, ל"ת דהוא הרמב"םדכוונת

 אסמכתא, רק דהוי עקב בפ' הרא"ה גם וכ"כאסמכתא,
 להצריד ס"ס שיש דהיינו בברכות ס"ם בעניז כתבתיובמק"א
 מ"ג פ"ט בברכות אורג במעשה וראיתי בזה, ואכמ"ללברך

 דהיתרא כח בתרא ללישנא בגמרא דמסיים הא עלשהקשה
 עדיפות של דהטעם ביצה בריש רש"י  שפי' לפי"מעדיף,

 אבל וחזקה, טובה סבר' ובודאי ומתיר י:נוועתו על סומךדהמתיר
 אדרבה בכאן ולכז לאסור, מחמיר בידו רפיא אפילוהאוסר
 ר"מ סברה אבל ולברד, לההיר עצמו שסומך חזקה ר"יסברת
 ברכות דספק לברך דא"צ פסק לכז בידו רפיא להיותיכול
 יכול לברך בעיניו קל אם בדעתו דתלוי כך פסק ולכןלהקל,
 ברכות ספק וזה יברך, לא מלתא לי' טריחא אם אבללברך
 הא על מיקל מברך לא ואם בל"ת מיקל מברך אםלהקל
 הביא סק"א אדם בנשמת לף כלל ובח"א ברכה, בלאדנהנה
 בפרמ"ג ועיין לברך, מותר ברכות דבספק ראשוניםמכמה

 האחרונים הפוסקים רוב והכרעת מש"כ ברכות להל'בפתיחה
 להחמיר טעם כתב רט"ו סי' ובשעה"צ מספק, מברךשלא
 משאר חמור הזה שהלאו תשא לא על הדבר דאסמכודכיון
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 חומרה דגדול לה דהשיב דל"ט ברכות בש"ס כדאיתאלאוין
 לההמיר יש בספק גם לכן בי"ד, ומיתות כריתותכחייבי
 הוא דל"ת למ"ד אפילו ולכן דרבנן, ספיקות משאריותר

 בספיקא כמו דדינא בספיקא לברך שלא להחמיר ישמדרבנן
 המעשתדגוף

 הרמ כערכו ומוקירו מכבדוירירוש"ת
 החופ"ק ליעבעפ אייזיק יצחקהק'

 לחסימן
 הרה"ג מכובדי לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלו'
 חיים ישראל מו"ה כש"ת טובות במעלותמוכתד

 יע"א. פאול בסנט רב )ז"ל( שליט"אגאלדמאן
 שאלתו, ברבר תורה דברי רצוף ותוכו קבלתיאיגרתו

 ש"ק שומר אופה בשכונתו בנמצא אין כיהיות
 מותר האם ש"ק, שומר לאופה רחזק למקום ללכתוקשה
 שנאפה מחשש ש"ק מחלל מאופה ראשון ביום לחםלקנות
  עויעשה, בכדי של שיעור להמתין די אם סקילה באיסורבשבת
 שי"ח סי' אר'ח בין"ע המבואר עפ"י  להתיר רוצהוב"ת
 מותר ולאחרים לעולם לו אסור במויד בשבת רהמבשלסעי"א

 שאלתו, תוכז ע"כבמוצש"ק

תשונה
 בזה שו"ט וכבר בש"ע פשוט ענין הוא שלכאורהאעפ"י

 מחמת אך רבים, בה דשו וכבר האחרוניםגדולי
 להיתר להם ונדמה וחללוהו פריצים שבאו השבתקדושת
 המסתעפים הפרטים מכל האיסור גודל לבאר בארוכהאבוא
 ששרי ישראל רבני ועל ממרום, רוח עלינו יערה והי"תמזה

 קדושת גודל על והערב השכם לדבר החובה הקודשמשמרת
 כבע לכך זקוקה מלכתא השבת היתה לא ומעולםהשבת
 פשיטת בעוה"ר וצעד צער בכל רואים לצערנו שאנובזמנימ

 ירחם. השי"תצורתה
 הלחם של הרין מה א( דלהלן: הפרטים לבארעלינו

 לקנות הרגילים להקונים ז"א לאחרים,במוצש"ק
 הדין מה ב( שיעשה. בכדי שהמתין אחר השבוע ימות כלאצלו
 ימות בכל הלחם של הדין מה ג( מיד. שבת במוצאי הלחםשל

 פתו ש"ק דהמחלל כיון עכו"ם פת כמו זה אין אםהשבוע
 אסור. עכו"ם פת מצויה ישדאל שפת ובמקום עכז"םפת
 בשוגג בשבת ודשובשל המעשר מ"ג דתרומות בפ"ב.תנינן

 מביא דשבת פ"ג ובתוספתא יאכל, לא ובמזידיאכל
 גיטין בש"ס הוא וכן הסנדלר, יוחנן ור' ור"י ר"ממחלוקת
 המשנה ובפירוש ועוד, דט"ו וחולין דל"ד וכתובותדנ"ג
 פירש בפיה"מ הרמב"ם והרמב"ם, רש"י הראשוניםנחלקו
 ביעם אסור ובשבת במוצ"ש לעצמו אפילו מותרדבשוגג
 לכיצ"ש, מותר ולאחרים לעולם הוא יאכל לא ובמזידפנים,
 קודש היא חז"ל וררשו "קודש" בשבת אמר שהשי"תמפגי
 אפילו מותר דבמזיד בחולין פ" ורש"י קורש, מעשיהואין
 מאיסזרא הנאה נמטי' דלא כדי שיעשה בכדי למוצ"שלו

 אסהי מזיד ולר"י רר"מ, אליבא לאחרים אפילו אסורובשבת
 קנסינן איסורא עביד דהוא מותר לאחרים אבל לעולםלו

 לאחרים. ולאליה
 דכשוגג כר"י פסק הלכ"ג שבת מהל' בפ"1דד[רב[ביים

 אסור ובמזיד מיד, למוצ"ש לו אפילומותר

 ושמרתס שנאמר מיד, למוצ"ש מותר ולאחרים לעולםלו
 וזהו קודש, מעשיה ואין קודש היא הוא קודש כי השבתאת
 דתרומות מתניתין וסתם ר"י דברי בפיה"מ שפי' וכמוכר"י
 להמתין מצריך לא מה מפני הדבר ובטעם דר"י, אליבאפי'
 דאין חז"ל כדרשת דס"ל רכיון לומר נראה שיישהבכרי

 חיהוינן לא ולכן שבת, מלאכת כלל נאסרה ולא קודשמעשיה
 ס"ל שם בחירושיו הרמב"ן אולם שבת, ממלאכתשיהנה
 יהנה שלא בכדי שיעשה בכדי במוצ"ש להמתין עכ"פדצריך

 דא"צ הרמב"ם כשיטת ס"ל יונה והרבינו איסור,ממלאכת
 בזה הכריע לא בחידושיו והרשב"א שיעשה, בכדילהמתין
 וכן הרשב"א, בדברי כן שהבין שבת מהל' בפ"1 בה"העיין
 צריך אם הכריע שלא הרשב"א בשם מפרשים כמהכתבו

 שיעשה. כיילהמתין
 דמקורמ שיעשה, בכדי להמתין דא"צ לחוליןבחידושיו ברברי בהדיא מבואר דהרי ממני שגבו דבריהםאבל
 שיעשה, בכדי להמתין שצריך והבה"ג רש"י שיטת שםהביא

 ביומא ליה דאסרינן דכיון לשיטתם כתב דמילתאובטעמא
 מיד לערב מתירה אתה אם הרעים ממעשיו יהנה שלאכדי
 שאומר מי שיש כתב ואח"כ הרעים, מעשיו הועילוהרי
 דלא ז"ל הרב רבינו וכ"כ שיעשוק בכרי להמתיןדא"צ
 אבל עכר'ם, ע"י שנעשה בדבר אלא שיעשה בכדיאסרינן
 ולא היא שכיחא דלא מילתא במזיד אפילו בשבתבמבשל
 מי היש דבדי את ש"ביא מבואד בהדיא יער'ש, רבנן בהג[רו

 צע"ג ולכן מיד, דמותר כדבריהם וסיים באחרונהשאומר
 והרי כמאג הכריע לא שהרשב"א שכתב הה"מבדברי

 יש וז"ל, הלכה לפסק דבריו כפל בסוגיא בסוף שםהרשב"א
 להו, מורה כר"מ לתלמידיו רב מורה כי דהא כר"מ שפוסקמי

 דכן כר"י פסקו והרמב"ם משבחא והר"א בעה"ג הרבאולם
 ע"ה דנפישי והאירנא ע"ה, משום כד"י בפידקא דבדדש
 שיעווה בכדי ולענין יעו"ש, הרי"ף גם כתב וכן כר"י,מורין
 שיעשה בכדי דא"צ וי"א להמתין, דצריך ס"ל ובה"גרש"י
 בזה. צ"ע ולכן לעיל וכמוש"כ מלאכה שעשה בנכריאלא

 להמתין דא"צ הטור שכתב מה על שי"ח סי' בב"ייעיין
 והרא"ש והר"י הרמב"ם שיטת דזהו שיעשה,בכדי

 שקל נכרי ע"י בנעשה רק שיעשה בכרי גזרו דלאוהר"ז,
 ובאמת הנ"ל, הר"י כרברי לנכרי אמירה איסורבעיניו
 כר"מ הרא"ש פסק בב"ק רהרי הכרע כל אין הרא"שברברי

 הרא"ש. בשיטת מש"כ בדו"פ ג"כועיין
 מטעם שיעשה בכדי להמתיז דצדיד ובה"ג דש"ידלשיטת

 לפיע"ד, להעיר יש איסור ממלאכת יהנהשלא
 מקרא דילפינן מטעם מותר שבת דמלאכת פסקינן אנזרהרי
 הנ"ל, וברמב"ם בגמרא כמבואר קודש מעשיה ואין קודשדהיא
 דס"ל הסנדלר ר"י דהיינו מה"ת אסור שבת דמעשהולמ"ד
 קודש כי ר"ח כדדרש לאחרים, אפילו לעולם אסורדגמזיד
 אסור שבת מעשה אף באכילה אסור קודש מה לכםהיא

 דמעשה ג"כ כירה בפרק המלחמות ושיטת בגמרא,כמנואר
 דפליגי בגמרא ואמוראי הסנדלר, לר"י מה"ת אסורשבת
 מה"ת אמר חר ורבינא, ר"א דהיינו מררבנן או מה"ת הויאי

 דמ"ד עצמן, סברת רק הוא אסור דמדרבנן ס"לואידך
 כר"י ס"ל לא מדרבנן ומ"ד הסנדלר, כר"י הוא מה"תדאסור
 הרא"ש אולם הרי"ף, בדעת כן כהב והמלחמותהסנדלר,
 הסנדלר, דר"י אליבא פליגי ורבינא דר"א כתב דע"אבב"ק
 הסנדלר דר"י אמר וחד מה"ת אוסר הסנרלר רר"י אמרחד

 ורבינח ר"א דפליגי דהיכא דקיי"ל ולפי"מ מדרבנן,אוסר
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 אסור הסנדלר לר"י שבח מעשה א"כ המיקל כדבריהלכה

בודרבנן.
 שליח בעשה ס"ל הרא"ש דאביו כתב ש"נ סי' הו"מובטור

 ראויה 17אינה שחיטה משום מטור בשבחלשחוט
 הרא"ש שיטח לתרץ הב"ח זקני במש"כ ועיי"ש הסנדלר,כר"י
 יהודוק כר' פוסקים רוב אחר נמשך אכילה איסורדלגבי
 ובמקוט לקולא. אזיל מגנב ממונא לאפוקי מקוםמכל
 דפטר בהא הרא"ש בשיטח בזה הארכחיאחר

 הדברים, לכמול ואג"מ בעזהשי"ח הענין וביררחימחשלומין
 בגמרא דאמוראי דמלוגתא ג"כ כחב הנ"ל כירה בפרק,והר"ן
 בודרבנן, רק דאסור המיקל כדבר' והלכה הסנדלר ר"יבשיסח
 המפרשים דרוב חזינן דל"ד, בכתובות הריסב"א דעחוכ"ה
 שכחב שי"ח בסי' בא"ר ועייז בשה"ח, ולא מדרבנן דאסורס"ל

 הוא שכן הזכיר ולא הסנדלר, דר"י אליבא הואדמלוגחייהו
 הראשונים. רובשיטת

 לאו בגמרא דהפלוגחא להוכיה רצה בחולין יוסףדהראש
 רש"י מדברי כן והוכית הסנדלר, דר"יאליבא

 קנסא משום לאו עולמיזן במזיד יאכל דלא דהאי שםשכחב
 קודש מה קודש דכי מקרא אלא איסורא, עברו לאדאחרים
 אסור ד,סנדלר דלר"י מזה והוכיה רש"י, עכ"ל באכילהאסור
 יש באמת אבל באריכוח, עיי"ש מקרא דנלמד כיוןמה"ח
 אסמכתא וקרא מדרבנן רק הוא דלעולם די"ל ב.זהלמקפק
 חזינן עכ"פ וצ"ע, בש"ס דוכחי בכמה כן כדמצינובעלמא
 אימסק וכן הסנדלר, כר"י דלא מסקו הראשונים כלדכמעט
 הרבה גומא הסנדלר ר"י  בשיטח. ואפילו שי"ה סי'בש"ע

 הסנדלר, דר"י אליבא ורבינא דר"א דפלוגתייהו ס"לראשונימ
 מדרבנן קנס משום אסור שבח ומעשה המיקל כדבריוהלכה
 רש"י דהיינו המוסקים לשיטח נמי וכן מוחר, מה"חאבל
 לו בשוגג בין שיעשה בכדי להמחין דצריך דס"לובה"ג

 להנוח שלא מטעם היינו לאהרים, במזיד וביןולאחרים
 הנאה נמטי' דלא שגזרו דרבנן גזירה והוא איסורממלאכח

 רש"י. כלשוןמאיסורא
 דכל כיון בזה, גזרינן מדוע הדבר בטעם ל"חבונןדיש

 משום מדרבנז רק הוא שבת במעשה הנאהאיסור
 מטעם הוא ביום בו לאכול בשוגג דאסור לר"י וגםקנס,

 שיעשה, בכדי להמחין צריך אמאי מזיד אטו שוגגדקנסינן
 דדינא מעיקרא אבל קנם משום רק אסור עצמו דבשבתכיון
 ובפרט בערב, עוד להמחיז צדיך אמאי בשבח אמילומותר

 ויש לגזירה, גזידה כעין והויא איסורא עבדו דלאלאחרים
 מה"ת, מותר בעצם שבח מעשה רלעולם הדבר בהסברלומר
 הילול של האיסור בגלל בעצם נאסר לא שהמאכלכלומר
 קודש דכי הדרשה מכח דס"ל הסנדלר לר"י ובשלמאש"ק,

 נאסר לא לדידן אבל הקדש, כמו בעצם אסור שבתדמעשה
 מ"מ אבל קודש, מעשיה ואין קודש היא דדרשינןבעצם
 צריך ולכן הזמן, דהיינו הרעים ממעשוו ירויח שלאגזרינן
 האיסור, מזמן לתהני דלא שיעשה בכדי במוצ"שלהמתין
 להנות שלא שגזרו גזירה חדא הכל רק גזלג"ז זהואין
 לא שהמאכל דק להתיר ילפותא לנו ואין האיסור,מזמן
 הוא לעולם הזמן אבל קודש, מעשיה דאין מטעםנאסר
 להמחין צריך ולכן לעולם, וקיימא קבוע השבת דקדושתקדוש

 ש"ק של הזמן מקרת1ת להנות שלא שיעשה בכריבמוצ"ש
 בעינן דלא כוותייהו דס"ל והמוסקים והר"י והרמב"םוז"ב,
 של הזמן קדושת מחמח אסרו דלא בטעמא צ"ל שיעשה,בכדי
 ולא איסורא עבדו לא עצמן שהם כיון דאחרים די"לש"ק,
 תבשיל כמו להם זה הרי ש"ק, של הזמן בקדושתמעלו

 היחר, בדרך היה אם לדידן דמוחר בשבת מעצמושנחבשל
 מטעם ג"כ הוא מיד, למוצ"ש בשוגג לעצמו דמחידקומה
 מעצמו שנתבשל כתבשיל ג"כ הוי בשוגג שעשה כיוןזה

 הדבר. בהסברכנ"ל
 מדרבנן, רק אסור במזיד אמיל'ו שבח דמעשהולפי"ז

 מזיר אטו שוגג קנסו אי הוי רתנאיופלוגתייהו
 מדאורייחא קנסינן מדרבנן סבר דמר דנ"ג בגיטיןכמבואר

 ומדרבנן קנסינן דמדאורייתא איפכא סבר ומר קנסינןלא
 דאי קח-מ היא בד"ה כתבו דע"א בב"ק והתוס' קנסינן,וא
 שחיעבחי מכל שבח מלאכח אסדינן הוי קודש דהיא קראלאו
 במירוש החירה שהתורה מבואר הרי תאכל, בבל היא הרילך

 שבח.מעשה
 ישראל רוב אם מרחץ גבי ומ"ו מ"ה דמכשיריןובפ"ב

 או שיעשה ב.כדי ימתין מחצה על מחצה אפילואו
 שיבואו בכדי ימחין ישראל רוב אם ירק וגבי שיחמו,כדי

 רק הוא שיעשה דבכדי פי' בפיה"מ והרמב"ם קרוב,ממקום
 שירמוז או לו יאמר שלא כדי ישראל, בשביל נכריבעשה
 גבי דקנ"א שבת בש"ס וכ"ה בשבילו, לעשוח הישראללו

 בסמק דאפילו איתא שכ"ה סי' ובש"ע חלילין, שהביאנכרי
 צריך במע"מ דאמילו מדקחזינן שיעשה, בכדי להמחיןצריך

 הכריע הנ"ל בסי' הגר"א ובביאור שיעשה, בכדילהמחין
 למוצ"ש מוחר דבמזיד כר"מ דפסקו החוס' כשיטתלהלכה

 יעו"ש. ביום בו אמילו ובשוגג לעצמו,אמילו
 בנחתומים בני"ד עמי"ז דלכאורה עלה דאחאן למא'נחזור

 במוצ"ש, מהם לקנוח מוחר יהיה ש"קמחללי
 להמתין וא"צ לו רק ואסור לאחרים מוחר במזיד דאמילוכיון
 שי"ח בסי' ובמג"א ובה"ג, רש"י כשיטח דלא שיעשה,בכדי
 עמי"מ לעצמו, כמו אסור בשבילו שנחבשל למי אפי' כ',סק"ב

 לכחחילה איסור מבטל גבי סעי"ה צ"ט סי' ביו"דדמבואר
 לומד רצה דבריו בסוף אבל בשבילו, שנחבטל ולמי לודאסור
 מבטל גבי דדוקא הב"י עיכתב לפי"מ איסור למבטלדל"ד
 במבשל אבל בשבילו, לבטל לעכו"ם שיאמר היישינןאיסור
 דהרי בשבילו לבשל לעכו"ם שיאטר חיישינן לאבשבח
 לא ולישראל שיושה, בכדי להמחין יצטרך כן יעשהאם

 ולסי לו, יציית לא ובודאי לו ולא חוטא אדם דאיןהיישינן
 ולא בשבילו. שנתבשל למי אפילו דהחיר נראה דבריוסיום
 בשבילו, שנעשה למי דהתיד בהאי המג"א בכוונח לעמודזכיחי
 א"כ הרעים ממעשע יהנה שלא לרשע וקנסו הז"ל אסרודאם
 מסחרו בשביל או עצמו בשביל בישל אם יש הילוקמה

 בשבילו שנתבשל למי למכרו מתירו אתה דאם לאהר,למכור
 ונתקיים הרעים ממעשיו נשכר ההוטא והרי קנס, זהאין

 בחשובה הריב"ש שחידש לפי"מ ובפרט הדעה,מחשבחו
 הוי בחנוחו לאדדים למכרו דבר שעושה מי דכל חצ"הסי'

 ועיין ממנו, לקנות ואסור בשבילו שנעשה למי בגדרלהקונה.
 מחללי בהנהו א"כ צ"ט, סי' ביו"ד הגרעק"א בהידושימזה
 מעשה בעצמן להם שאסור בזה רק אוחם נקנוס אםש"ק
 ממה במוצ"ש בחנותם ימכרו אם רבנן להו אהני מהשבת
 הלחם לאסור אותם נקנוס ואם סקילה, באיסור בשבתשאפו
 שאסרו ומה הרעה, מדרכיהם ישובו אפייר אז בשבתהנאפה
 לצדכו לעצמו בעושה רק זהו לאהרים ולהתיר לו רקחז"ל
 ועכשיו לעצמו שחשב מחשבחו יחקיים שלא הקנס שפירבזה
 זה מה בני"ד אבל לאחדים, ליחנו או למכרו מוכרחהוא
 רק נעשה לא לכתהילה הרי לו שאסור חז"ל שקנסוקנס

 לקנוח לאסור בפשיטות נראה ולכן אחמהה, אחריםבשביל
 סקילה. איסור על שעבר ממה לחהני דלא כדיממנו
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 פונדק מבעל שנשאל נ' סי' או"ח נת"ס בתשובתדראיתי
 מותר אם עבורם בש"ק ומבשל אורחים לושיש

 בסי' המג"א דברי והביא בשבת,  שנתבשל התבשיללמוצ"ש
 לחמראל שיצוה חיישינן דלא הב"' בשם מש"כ סק"בשי"ח
 לו, ולא חוטא ארם, דאיז לו יציית לא דודאי בשבילולעשות
 שלהבא חיישינן לא כן עשה במקרה אם רק דזהו כתבוע"ז
 מדי בקביעות המבשל הפונדק בבעל כן לא כן, יעשהג"כ
 פרנסתו, וזה שלחנו על האוכלים להאורחים בשבתושבת

 האיסור, במעשה ירויחו שלא לאלו חז"ל קנסו קנסאבודאי
 בשבילו לבשל לו יצוה שלא דהיישינן אסור לאחריםואפילו
 דל"ד אף בני"ד ולכן געוה"ר, דרכו זה כי לו יצייתובודאי
 ה' לדבר לחרדים מותר אם השאלה דכאן בפונדקלשאלתו
 חמור שבת איסור בעיניהם והרי באיסוק הנאפה הפתלקנות
 במעשה האופה מזה ירויח הלחם לקנות להם נתיר ואםמאוד,
 כדין ממנו לקנות לאסור לקנסו צריכים ולכן שלו,איסור
 הנ"ל. הריב"ש עפי"ר בשבילו שגעשה למי שאסורמזיד

 עבירה עוברי מאת להקונים לאסור ראיה ל"ביאולפיע"ד
 ומנגחין עכו"ם דגנביז תורין גבי ד"צ ב"מ,מש"ס

 רבא סבר וכו', בהו איתעביד הערמה להן שלח מהו,יתהון
 למכירה, שקנסת דיין אביי ליה אמר לשחיטה, ימכרולמימר
 והרי בעצמו לחרוש כדי אלא האי כולי טרה דלאופירש"י

 שלא הוא הקנם דעיקר בהדיא הרי מחשבתו, תתקייםלא
 למכרו, צריד עצמו לצורך מתכוון אם הרעה מחשבתוהתקיים
 להרישה אפילו מוהר ולאביי לשחיטה רק למכרז צריךולרבא
 הקונים בשביל שבת המחלל בני"ד ולכן עצמו, לצורךולא

 נכונה, ראיה והיא ממנו לקנות להקומם לאסור הואהקנם

 שסירס ישראל וז"ל שם כתב סקי"ז ה' ס" אה"עובבי"ש
 לאכול, אסור ישראל בשביל שסירס עכו"םאו

 לחרישה רק היה כוונתו הרי באכילה אסור אמאי צ"עולכאורה
 שסירסן במה מעשיו הועילו ולא הרעה מחשבתו נתקייםולא
 בסי' הפרמ"ג בזה עמד וכבר בזה, וצע"ג בחרישה לאסרוודי

 סקי"ב. בשפ"דצ"ט
 בנו ואת אותו דהשוהט במשנה דע"ח חולין בש"סועיין

 שחיטה מהל' במי"ב הרמב"ם וכ"כ כשרים,שניהם
 לאכלו דאסור הבה"ג בשם מביא הר"ן אבל באנילה,דמותר

 בסי' הדו"פ בזה והאריך בשבת, מבשל מדין ונלמד ביוםבו
 סי' ונש"ע ואכ"מ, זו בשיטה דברים אריכות בזה וישט"ז
 דהאיסור שם כתב והש"ד דעות, שתי מביא סעי"גט"ז
 והתבו"ש לאחריני, ולא קנסינן ולדידיה קנס מטעםהוא
 לאחרים למכור הוא בהמות שוחטי דרוב דהאידנא שםכתב
 הרי הרעים, נועשיו לו ליהני שלא למכרו שלא לקנסויש

 כמו הוי להשתכר בתנות דלמכור לעיל שכתבנו כמומבואר
 רצה והתבו"ש למכרו, אסור לדידיה דאסור והיכאלדידיה
 לאחרים, ג"כ אסור עצמו לצורך דשחט היכא דאפילולומר
 דכ"ט פסתים מש"ס והביא לאחרים דמתיר כהש"ךדלא
 לאחרים אפילו אסור הפסח עליו שעבר דחמץ ס"לדר"ש
 כמבואר המפרשימ עליו תמהו וכבר ב"ק על שעברכיון

 דכלאים פ"ח ריש במשנה ועיין סקי"ב, צ"ט בסיבפרמ"ג
 צ"ח סי' ביו"ד להפר"ת ואפילו סעי"ה, רצ"ז סי'וביו"ד
 לאתרים למכרו איסור להמבטל האוסר הרכך'א על שםהחולק
 להפר"ח גם בני"ד אבל לאחרים, למכרו דמותר ס"לוהוא
 וכל למכרו, כדי היה מתחילה דמחשבתו כיו1 למכרואסור
 לקנסו צריכים לכז הקונים בשביל הוא והבישולהאפיה

 י"ט, סי' או"ח בנובי"קועיין

 ש"ק ממחללי להקונה חשש דיש לומר הכת"ס שרצהדבןה
 עוברי ידי מסייע של גדר בזה ין עכ"פ או לפ"עמשום

 לפ"ע משום הקונים לחייב מאוד קשה ולפיע"דעבירה,
 קץ ומסייע לפ"ע של בגדר בתשובה הארכתי)ובמק"א

 למכור קנס מטעם חז"ל שאסרו האיסור עצם על דהריע"ע(
 נימא אי אפילו - לעיל שביררנו לפי"מ - שבתמלאכת
 בתשובת כמבואר דאורייתא לפ."ע שייך דרבנן באיסורדגם

 מלאכת קונה אם דהרי הכי למימר ליכא כאן אבלהאחרונים,
 איסור על ןה בלא עבר המוכד הרי לקג~ת, שאסרו ממהשבת
 של איסור שוב עליו ואין בשבת, מלאכה במזיד שעשהסקילה
 ;.ברי על העובר כדין דרבנן איסור על ועב.רהמכירה.
 המכירה, איסור על לפ"ע בזה שייך דלא פשוט דא"כחכמימ,
 ג"כ ליכא סקילה באיסור שבת מלאכת של איסור עצםועל
 והקונה בשבת אפה האופה דהרי לפ"ע, משום הקונהלחייב
 על לחייב מקום בשום מצינו ולא השבת, אחר ממנוקונה
 עור לפני אמרה התורה והרי נעשה, שכבר איסור עללפ"ע
 ליכא ובלאה"כ המכשול, בעצמו לקח כבר וזה מכשול תתןלא
 היכא ואפילו רנהרא, עברי בתרי זה אין דהרי לט"עבזה
 שבלי לחשוב יכול אחד וכל ישראל המה הקוגיםדרוב
 זה אין מ"מ הפת, למכור ביכולתו אין הוא ולולאעזרתו
 לא אם האיסור יתוקן לא וגם דנהרא, עברי תרי שלבגדר
 שעובר וכ"ת סקילה, איסור על עבר שכבר הפת ממנויקנו
 בשבת לעבור שיוכל להבא אפשרות לו שנוהן אלפ"עבזה
 בשבת עוד יאפה לא וו בשבת פתו ימכור לא ואםהבא,
 משום לחייבו לומר א"א הסברא דמצד חדא אינו זההבא,
 שבת יחלל ולא תשובה יעשה דדילמא הבא, שבת עללפ"ע
 זה הרי באיסורו דש וכבר ושנה בעבר אפילו ועודיותר,
 קנ"א סי' ביו"ר הש"ך דעת ובמומר התורה, לכלכמומר
 גביה שייך לא וממילא להפרישו, מצווים בי"ד דאיןסק"ו
 במי דאפילו הש"ך על החולק שם הרגמ"ר ולדעתלפ"ע,
 להפרישו. מצווים אמ אין במזיד עושה רק מומרשאינו

 והר"1 והרא"ש בבא בד"ה ד"ג שבת התוס' לשיטתואפילו
 מררבנן אסור ליה דשכיח היכא דאפילו דס"לשם,

 במומר דהרי לדידהו, מותר מדרבנן אמילו בני"ד ברםעכ"פ,
 אפילו ליכא וממילא כדביארנו לפ"ע ליכא במזידובעושה
 שם שפליג מלוה מהל' בפ"ד המשל"מ ולשיטת דרבנן,איסור
 והאחר אחר ישראל ע"י ליה דשכיח דהיכא דס"ל הפמ"אעל
 ביה וליכא ליה שכיה מקרי מ"מ האיסור, על יעבורג"כ

 לפ"ע על דעובר בזה וס"ל עליו פליג והמשל"מלפ"ע,
 ובני"ד דלפ"ע, באיסהך ג"כ יהיה האחר הישראל דע"יכיון
 דהפמ"א בפלוגהא תלוי יהיה ישראל' הם הקונימ רובאם

 לעיל שהעליתי לפחמ אבל לפ"ע, בזה "ם אםוהמשל"מ
 על עבר שכבר כיון לפ"ע של גדר הקונים אצל כאןליכא

 המכירה. קורםהאיסור

 היכא לפ"ע שייך אי דיעות שתי הביא קנ"א בסי'והרמ"א
 דאפילו שניה נייעה הוכיח והגר"א ליה,דשכיח

 שמואל אמונת בספר וכ"כ לפ"ע, איכא ג"כ ליהבדשכיח
 מדפיס גבי ט"ו סי' או"ח ציוז בנין בתשובת ועייז י"ב,0י'
 מותר אם בש"ק העוברים ישראל פועלים לו שישנכרי
 דלפני לפ"ע וליכא דמותר והעלה ספרים, להדפיס לוליתן
 תובע אם או לו, מסייצ מעשה בשעת אם רק שייך לאעור
 ומותר לפ"ע ליכא זה בלא אבל בו2בת, לעשוה בפירושממנו
 אופן בשומ לו דא."א דנהרא עברי בהדי ממש הוא אםרק

 אכפת לא בשבילו באיסור מרבה הוא אם ואפילובלעדו,
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 ןטומ כ% שיךכ דמח, בשיעבף ממש יה ~טק

 לפ"3 מןדליכא
 האיסור נעשה שכבר דלאחר לדברימ ראיה להביאולפיע"ד

 העושה נחתום מ"ט דע"ז פ"ד ממשנה לפ"ע,ליכא
 פת עמו מוליכיז אבל עמו עורכין ולא לשין לאבטומאה
 העריכה מעשה דכל כיון ועורכין לשין דלא ופירש"ילפלטר,
 הפת להוליד מותר והעריכה הלישה לאהר אבל בעבירה,הוא

 העבירה נעשה שכבר העריכה דלאחר בפירוש מבוארלפלטר,
 הפת. באפיית אפילו לסייעמותר

 דמוליכין ופירשו פירש"י, על שהקשו התוס' לשיטתואפילו
 אסור דזהו הפת אפיית היינו לאו לפלטר פתעמו

 היינו פלטר ופירשו האפייה, מלאכת עדיין נגמרה שלאכיון
 המוכרים שלנו חנויות כמו מנחתום, הנלקח פת שמוכרמי
 שנעשתה האפייה מלאכת כל נגמרה שכבר מותר ובזהפת,

 בהדיא מגואר אחרת, מלאכה כבר היא ומכירהבאיסור
 ולפ"ע ע"ע ידי מסייע שייך לא האפייה דלאחר שכתבנוכמו

 לפיע"ד. נאותה ראיהוהיא
 דברי על לעיל שכתבנו במה הראשונות על חוזיוהנני

 דברי עפ"י במסקנתו במש"כ שי"ח בסי'המג"א
 לעשות, לעכו"ם שיאמר חיישינן איסור במבטל דרוקאהב"ק
 דיצטרך כיון לזה, היישינן לא בשבת במבשל הכאאבל

 חוטא אדם דאיז חיישינן לא ולישראל שיעשה, בכדילהמתין
 סי' החזקות בקונסדס דוקח בשמן שחידש דעפי"מ לו,ולא
 באחם דוקא היינו לו, ולא חוטא אדם אין דאמרינן דהאט"ו

 דבר לאותו מומר הוא אם אבל דבר, לאותו מימרשאינו
 והוכיח לאחרים, גם דבר באותו שיחטא אמרינן עצמולצורך
 ולא חוטא.. אדם אין שכתב דס"ג בקידושין רש"י מדבריכן
 אלבשי' דיצרא עריות גני דדוקא וכתב חנם, א"א להתירלו
 דיצרו לעצמו דרק לו ולא חוטא אים דאין אמרינןבזה
 אמוינן איסורין בשאר אבל לאחרים, לא אבל חוטאתקפו
 נמי חשוד לעצמו איסורין על לעבור דחשוד דכיוןשפיר

 גם חוטא הוא הרי בדינינו ולפי"ז יעו"ש, לאחרינילהכשיל
 לומר שייך לא בודאי דבר, לאותו מומר והוא אחריםבשביל
 אין לומר שייך לא הסברא מצד וגם לו, ולא חוטא אדםאין
 אהרים לצורך אופה אם אפילו דהרי לו, ולא חוטאאדם

 רק בטובה עושה הוא אין דהרי עצמו, לצורך מקרילמכור
 עצכץ. לצורך וזהו להרויחבשכר

 סקכ"ב א"א שכ"ה בסי' הפרמ"ג לפימש"כובלאה"כ
 למי לעולם ואסור אאחול"ל, אמרינן לאדבמומר

 כמבואר כעכו"ם דינו ש"ק במחלל והרי בוענילו,שנתבשל
 לקנות פתמ לאסור יש ממילא וא"כ סעי"ה, ב' סי'ביו"ד
 פשוט. וזה אאחול"ל בהם שייך ולא העבירה ממעשהמהם

 הוי שבת דמחלל דהא לומר כתב מ"ג ענין ח"1ובתועב"ץ
 הבעהע"ט וכ"כ קרקע, בעבודת רק זהמומר

 באיסור דגם ס"ל הרדב"ז אולם מ"ד, סי אה"ע בב"ימובא
 ב' סי בדע"ת המהרש"ם הגאון וכ"כ מומר, הוי ג"כלאו

 ועיין והעיטור כהתשב"ץ דלא משמע הפוסקים כלדמדברי
 מי"ב לחוץ דבהולך שכתב שבת להל' בפתיחהבפרמ"ג
 עירובין בתוס' מבואר מזו וגדולה ש"ק, לחלל מומר הוימילין
 בפרהסיא שבת מחלל מקרי דרבנן באיסור דגם כאן ד"הדס"ט
 שיק ובמהר"ם ה' סי' חיו"ד נובי"ת בשו"ת ועיין מומר,והוי

 ובתשובה ח', ס" חיו"ד אסאר ובמהר"י ס"ח ס"חחו"מ
 ואכ"מ, נפרהסיא שבת מהלל בגדר הארכנו עיגונאבענין
 לקטת דאסור ברור לפי9"ד נראה באריכות שביררנו~אחר
 ראב"י אמר ד"צ יבמות ש"ס ועיין באיסור, הנאפהרושת

 סייג לעשות אלא מה"ת שלא ועונשין מכין שבי"דשמעתי
 יוונים בימי בשבת סוס על שרכב באחד ומעשהלתורה,
 מילתא מיגדר וכו', לכך צריכה שהשעה מפניוסקלוהו
 כמו ליגדר מקום בשום יותר לנו ואין בגמרא, עיי"ששאני

 מלכתא. שבתבחילול
 סתירה משם ותראה צופים לשדה אתי נא לכה ידידידעתה

 העבירה עגר שכבר דלאחר לעיל, שכתבנולמה
 אין גבי דנ"ו קידושין בש"ס דאיתא עפי"מ לפ"ע, שייךלא

 הדמים יחזרו בשוגג קנה ואם מע"ש ממעות בהמהלוקחים
 ונקגסיה בגמרא ופריך במקום, ותאכל תעלה במזידלמקומם
 החם איסורא דאיכא היכא דכל דמסתברא ומתרץללוקח
 בידו, האיסור שנמצא לזה דקנסינן מבואר הריקנסינן,
 שבת ממלאכת בידו שיש היכא כל שבת במהלליהכ"נ
 ברש"י ועיי"ש שבידו, מהעבירה לתהני דלא לקנסיהצריכים
 דלא לדחות שיש ואעפ"י אלפ"ע, דעובר שכתבוובתוס'
 חכמים שקנסוהו הקנס לאחר מעשר גבי דשם לני"ד,דמי
 לפי"מ בקדושתה מע"ש המעות ו'ישאר האיסור בזהיתוקן

 חץ"ק, עיי"ש איפכא י"ל התוס' ולפירוש שם,שפירש"י
 של סקילה האיסור יתוקן לא שבת במעשה בני"דאבל

 עד לראות יש עכ"פ אבל הפת, ממפ יקנו לא אםהאופה
 שחף אחד לאיש שקנסו חז"ל, בקנסת מגיעים הדבריםהיכן
 בני"ד וכ"ש איסור, לעשות לאחר שסייע בזה רקמפיטע
 ועיין הרעים, ממעשיו להנות שלא הפושע להאופהלקנוס
 סי' ובחו"מ צמר הרועים מן לוקחים אין דקי"ט ב"קש"ס
 שביררנו דלפי"מ ואעפ"י אלפ"ע, עובר גנב מן דהלוקחשס"ט
 לקנוס דיש עכ"פ אבל לפ"ע גנב מן בלוקח יש אםצ"ע

לעו"ע.
 הנעשה דבר קונים דאם חידוש דבר שמעתי חורפייבימי

 בגדר זה הרי בדבר המחוזק עבירה בעובריבאיסור
 המוכר והרי הקונים בשביל זאת עושה דהמוכר כיוןשליחות,
 עבירה, לדבר שליח אין דקיי"ל ואעפ"י הקונה, שלשלוחו
 סוסי'י בב"י המוכא בתשובה הרשב"ץ שחידש לפי"ממ"מ
 מוחזק אחד דאיש דהיכי ט'יו סעי' שם ובר"א בחו"משפ"ח
 עדע הוא דהרי עבירה, לדבר שליח אין ביה שייך לאלכך

 בני"ד נמי הכי בזה, שמוחזק כיון הרב לדברי שומעשאינו
 בתמידות קונה שהוא כיון שליחות מטעם להקונה לחייביש
 מוכרחים שהמה שבת ממחללי שמעתי וכ"פ האופה, זהאצל

 בזה יש וא"כ התמידיים, הקונים בשביל בש"ק בחנותלמכור
 שם ז' בס"ק שהש"ך ואעפ"י המשלח, לחייב דשליחותלתא
 דמברת הריטב"א בשם הביא שם והקצוה"ח זה, דיו עלחולק
 אשלד"ע של הטעם עיקר זה אין התלמיד ודברי הרבדברי
 או לכך מוחזק אם חילוק אין ולפי"ז הכתוב, גזירת הוארק
 ומקיימים הש"ך על חולקים האחרונים גדולי כל ברםלא,
 ובשו"ת יעו"ש, קס"ב סי' ח"א בשבו"י כמבואר הרמ"אדברי
 של דינו נראה "סברא שמצד קם כתב קפ"ה סי' חו"מחת"ס

 לפני המלשיז האנס ליד ה21טרות שמסר כיון אמת,התשב"ץ
 שם וכהב חייב וממילא להשר בעצמו שמסר כמו וה הריהשר
 3דבריו וצע"ג הסברא, מצד רק דהתשב"ץ מטעמיהדלאו
 הטעם כתב ומתחילה זה טעם כתב בעצמו התשב"ץדהרי
 עצכי, לשר שמוסר כמו דהוי כתב ואח"כ לכך שמוחזקכיון
 אפילו תורה דחייבה יד שליחות כמו דהוי שם כתבועוד
 בעיני הוא גדול ולפלא קידושין, בש"ס כמבואר שליחע"י
 חזי מ"מ מכמ"ק זו בראיה לפקפק שיש ואעפ"י זה,דבר

 שבת מלאכת ולאסור שביררנו ההוכחות לכללאיצטרופי
 ויראו. ישמעולמען
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 דינו שבת שמחלל ביון השבוע, ימות בכל הלחם שלדהדין
 עכו"ם, פה אסור מצויה ישראל שפת ובמקוםכעכו"ם

 מש"כ עיי"ש עכו"ם כפת פותם אוסר קי"ב בסי' הפרמ"גהנה
 בטי' בפת"ש המובא תמאל"מ בס' אולם קראים, פתלענין
 התנות  גזירת בהו דליכא ביון שבת מחללי פת התירקי"ב

 ביו"ת וע"ך  הוש, ישראל שחטא ואעפ"י מוחר, פתווממילא
 בס' גס כתג וכז התפאל"בק דברי על מש"כ שי"קמ"ר"ם
 קראים בפת הפרמ"ג דלפי"ר עכו"ם בישול בריני הלכהחקר
 די סי בתשובה הריב"ש ולפי"ד שבת, מחל'לי בכלהה"ר
 כדין אסור פתו דגם פשוט במגעו יין אוסר שבתדשזלל
 יו"ד בב"י מובא תרפ"ז סי' בתשובה הרשב"א וכ"כיינו,
 מבי"ט בשו"ת ועייז במגעה יין אוסר שבת רמהלל קי"טסי'
 ועיין במגעו, יין ראוסר הר"ש בשם שהביא ל"ה סי'ה"ב

 ג' מע'  אשכנזי ר"ב תשובת משם שהביא קכ"ד סי'בנה"כ

 בדיני האשכול בספר וכן סק"ב, שם הט"ז זקניובדברי
 קכ"א סי' ח"א מהרש"ם ובשרת במגעו יין דאוסר כתביי"נ

מזה.
 התפאל"מ כדברי שלא כתב ק"כ סי' בחיו"דיהחת"ם

 מטעם מ"מ חתנות גזירת דליכא ראעפ"יהנ"ל,
 דחולין בפ"ק בר"ן מצאתי ואני יינם, חז"ל אסרוקנסא
 כתב ועפי"ז מדרבנן, חתנות גזירת איכא במומר דגםד"ד

 על בעיני ולפלא שבת, מחלל בת לישא לאסור שיקהמהר"ם
 דהרי במומר, התנות גזירת רליבא טכתבו והתת"מההפאל"מ
  דל"ג נרה מש"מ  ות דין הוציא וההת"ס להיפך, מפורשבהר"ו
 ובתשובוחיו דגיטיז סופ"ב בחידושיו כמנואר צדוקיס, בתגבי

 שכתבנו עפי"מ בדבריו להעיר ויש פי'ג, סי' ששיבחלק
 ואכמ"ל.לעיל

 מדברים הגעשה שמן הרבה ששכיח רהאידנא המצבולפי
 מאוד, שכיחים חזיר ושל טריפה שומן וגםטמאים,
 שיש בודאי הנחתומים מקומותינו בכל בהםומשתמשים

 כשרים ישראל אצל רק מזון מיני כל לקנות שלאלחוש
 שנזעו דבמקום קי"ב סי' ביא"פ דמבואר ואעפ"יונאמנים,
 אסור, דבר תערובות על להוש אין עכי'ם פת עלהיתר
 שאופה אעפ"י עכו"ם מנחתום גלוסקאות לקנות התירולכן
 נדרך מיוחדים כליס לו דיש כיון חויר, בשומן גלוסקאותגם

 נשחמש ושמא ב"י אינו הכלי שמא ס"ס, כאן וישהאומנים
 ועיין חטיעור, מן להתרחק רטוב סיים ומ"מ הפוגם, רברבו

 ודאי רק ספק שום אין בזמנינו מ"מ קי"ב, סי'בישיע"ק
 מדינא, ואסוראיסור

 איזה עטלינגער מ"ר"י הגאוו ב.טם ששמע כת"ריפש"כ
 בנין בספרו הג"ל הגשן הנה שבת, במחלליקולא

 במגע, יין שאוסרים שבת במחללי מחמיר כ"ב בסי'ציון
 בזמנינו שבת דמחללי שם שכתב אלא אסור, ג"כ דפתו11"פ
 להתפלל הולכים הם וכ"פ שבת, בעיקר מורימ והםהואיל

 כתינוק הם והרי ישראל, דת בעיקרי ומאמינים לר'ולהודות
 מהר"י בתשובת ג"כ ועיין עכו"ם, דין להם ואיןשנשבה
 מין שבת במהללי להקל  שמתב ט"ו סי' חיו"ראשכנזי
 וראה הנ"ל, התפאל"מ כרברי חתנות גזירת בהורליכא
 בבר אולם  וה, בענין מש"נ ל"ט סי תליתאי אורייןבשו"ת
 ערוכה גמרא. דהרי ציון, הבנין על גדולים הרבה עליוהלקו
 לומר הדעת על יעלה והאם כע"ז חמור דשבת דחוליןבם"ק
 הדבר, וישתקע הדת בעיקרי מודים שהם ע"1 עובדיעל
 צדק אבני בשו"ת וראיתי ב', סי' ח"א שע"ר בשו"תועיין
 מחללי דעל נ' סי אסאד מהר"י בשם שהביא ס' סי'חיו"ד
 בפרהסיא, מקרי ואז בבי"ר עדות לגביית צריכים למסלם,שבת

 ולפיע"ד ל"ד, סי' בחו"מ המבואר לערות לפסול לענקכמו
 בר"ה רמ"ה ביבמות התוס' שכתבו לפי"מ בדבריוצ"ע
 הח"מ הביא וכן עדות, א"צ לרבים הידוע דבר דכלמי,

 יותר לנו מי בני"ד והרי להלכה, קידושין הלכותבריש
 לגביית צריך ואמאי בפרהסיא, שבת שמהלל ממימפורסמים

 גרולה דהרי עדווק פסולי לענין כלל דמי ולא ככי"ד,עדות
 שבכך להודיעו שצריכים נ"ז בס"ק שם "סמ"ע נתבמזו
 וטעמא עיי"ש, נפסל לא בלאה"כ אבל לערות, נפסלהוא

 ואפילו אנשים בעיני חמור שקר שעדות לפי הוארמילתא
 להה-יעו צריכים שפיר זלכן שקר, מלהעיד נזהריםע"ע

 זה משום ואולי לעדות, ימסל העבירה שבגללולהתרותו
 מ"ד סי' אה"ע בפת"ש מובא אריה פני בשו"ת ועייןיחרל,

 קידושין. עדי בעניןמש"כ
 עבירה עבר אם דאף נתג ק"ב סי' בתשובהוהב"ח

 עליו שיעידו עד נפסל לא מחמתה, לערותשנפסל
 מבואר בפרהסיא, שבת ולחלל לע"ז ממומר חוץבבי"ד
 בבייד, התראה צריכימ עדות פסולי רבכל דאעם"יבהריא
 המהר"י ודברי בבי"ד התראה בלא נפסל שבת בחילולאבל

 צ"ע.אסאד
 ב' סי בע"ד הגה מדהסיא, של הגרר לבאר בזה הננייאגב

 אנשים עשרה בפני להיות דצריך מביאר בבה"טס"ה
 פירסום ראיכא דהיכא כתב י"א בסי' בכו"פ אולםמישראל,

 עדים שני בפני יאשלו נתב שט ובישויע"ק עשרה,א"ע
 ב"ז בס"ק שם בתבו"ש ועיין בפרהסיא, מקרי ג"ככשרים
 דאם לחדש כתב דס"ט לעירובין חיים בתורת ברםמזה,
 פרהסיא, מקרי לא תו שבת, לחלל חשוב אדם בפניבוש
 בענין הארכתי ובמק"א ואכ"מ, להקל צדדים כמה עוד ישוכן
 הבאר, בהירחון בשמי ונרפס ש"ק למחלל למנין לצרףאם

 שתי בס' עוד ועיין עי"ש, תרצ"ו בשנת ילדותי טלבשהר
 יהורא זכרון ובשו"ת ט"ז, סי' חגיז מהר"ם להגאוןהלחם
 משאוויל ל"ג' קעסף זכר ובתשוכת ה', ס" גריו"ולהגר"י
 וח"א מזה, המדברים המחנות כל את ואסף הרבהשהאריך
 שס שהביא ל' בס" להועיל מלמד בספר מש"כ ליהראה
 לצרף אין שבת דמחלל ד' ס"ק נ"ה סי' בא"א הפרמ"גדברי
 משיב בשו"ת ועיין ל"ח, סי' בתשובה החכ"צ וכ"כלמנין,
 למנין, לצרפן ובאונגארן באשכנז המנהג אבל ט', סי'רבר
 שמחללי שאמר לבוב אבד"ק שו"מ הגאון בשם לי הוגרוכן
 שנ'יבו כתנוקות שהם מפני נפסלין אינם באמריקהשבת
 גנוזה בהמדה שגרפמ  הטמ קידוש במאמר והרמב"םעיי"ש,
 לעשות לקרבפ אלא שבת מהללי להרחיק ראין כתב,תרט"ז
 אותו מקבלים להתפלל לביהכנ"ס כינבא פושע וכלמצווק
 לגנב יבוזו אל זה על וסמכו בויון, מנהג בו נוהגיןואין
 לגנוב באים שהם ישראל לפושע יבוזו אל וגו', יגנובכי

 אינו בי גנוזה החמדה את ראיתי לא בעצמי ואנימצות,
 שמביאו, קט"ז סי' מאו"נ בס'  ראיתי  אבל תח"קבנמצא
 לגבי ולא האנוסים לגבי אמורים הרמב"ם שדבריוכתב
 הרבה ובך'מ זבכבוד, בריוח החיים רזמנינו שבתמחללי
 הודול ולראבוננו והזמן, המקומ לפי והכל מזה ללמודיש

 את גאוה ברגל שרוססים מזה. הוץ דהאידנא שבתהמהללי
 אותו שמענגט שבת ראשון ליום עושים השבת,קדושת
 הנוצרים דת חוקי יסוד וזה ושובתיס, ובכסות ובמשתהבמאכל
 לשוק הולכים ערב לעת קודש ובשבת אמונחם,וראשית
 שבת לקדושת גמור חילול וזהו ראטןן, יום על הכללהכין
  השני ומצד רואווק שכך לעינים אוי כע"ז וממשמלכתא,
 יהדות, של זיק בו עור אשר מישראל נפש לדחותקשה



 י 14:2 לט לח סימן חאו"חשו"ת ת 'ב4עב
 בכל להתפלל והולמם שבים המה זקנתם לעת מהםוכמה
 בתי כל לסגור צריכים בלעדם הגדול ולצערנו ויום,יום

 וד' בימיהם, עלתה שכך ישראל גדולי יעשו שהתפילה,
 רת חומת פרצת את ולאמץ לחזק ממרום רוח עלינויערה

;זה,,ק,
 בכל שבת מחללי פת לאסור יש דלפיע"ד לדינאתבנא

 ישראל שמרו ואלמלי מילתא, למיגדר הובבועימות
 וישתדל בעצמו שישמור היינו נגאלין, מיד שבתותשתי
 חברג ושל שלו שבתות שתי של המובן ווה ישמור חברושגם

  דוש"תידידו
  החופ"ק  לייגיפ אייזיק יצחקהק'

 לטסימן

 קעללעד יהודה מו"ה בתורה המופלג הרב וש"בלידידי
 ישראל. שבע,בבאר

 אם קרה"ת, קורם בביהכ"ס לוי איז אט שאלתובדבר
 לעלות יצטרך שהוא כיון הכהן לקרותצריכים

 לוי. במקום אח"כג"כ
 קורא רכהן נקטינן לוי אין ראם איתא דנ"ט גיטיזבש"ם

 בש"ע איפסק וכן דאניי, מימרא והוא לוי, במקוםגם
 בדיעבד רק משמע זה מלשון אבל ח', סעי' קל"ה סי'או"ח
 הכהן קורא אז שם, לוי שאין אח"כ וראו לכהן קראשכבר
 שאין שידוע במקום כהן לקרות לכתחילה אבל לוי, במקוםגם
 ובכלל מחוייבים אם לעיין יש שא"צ, ברכה לו ויגרוםלוי

 צריכונ שאינה ברכה מקרי זהאם
 לרבר דוגמא כתב סק"ב רע"ט סי' ביו"ד הט"ז זקניוהנה

 במקום גם קורא שהכהן לוי, בביהכנ"ס שםבאיז
 שיקרא יודע הי' שברך שבשעה אעפ"י שברך, וחוזרלוי
 יוכל לא אחרת מצוה שזו כיון אפי"ה לוי, במקום שגיהפעם
 היעב"ץ הג' ג"כ וכ"כ אחת, בברכה תחילה אותהלפטור
 לוי שם שאין בעיר שאפילו ו', אות קרה"ת הל'בסידורו
 ולאחרי'. לפני' בברכות פעמים שתי לכתחילה הכהןקורא
 כ"ט סי' שתיתאי מהדורא קו"מ בשו"ת ראיתיוהלום

 דכשהי' ז"ל בנעט מרדכי ר' הגאון בשםשהניא
 הי' הקריאה, בשעת לוי בביהכנ"ס הי' שלא לפניומזדמן
 לברך הכהן יצטרך שלא כדי מביהכנ"ס הכהן שיצאפוסק
 הש"ע מדברי לפסק סמוכין כתב שם והשואל פעמים,שתי
 הכהן יקרא בדיעבד דרק רמשמע לעיל מובא קל"הסי'
 על הקשה שו"מ והגאון לכתחילה, לא אבל פעמים,שתי
 שם, שכתבו הא בו"ה ע"א דל"ג ר"ה התוס' מדברי זהפסק

 אין אם  שהרי תורה תלמור בשביל נתקנה לא התורהדברכת
 מדברי ולפיע"ד עיי"ש, ומברך פעמים שתי קורא כהן לוישם

 ג"כ לומר דיש לכהן, יקרא דלכתחילה למשמע ליכאהתוס'
 בביהכנ"ס, לוי שם שאיז וראו לכהז קראו שבבר בדיעברררק
 העולים ברכת בענין מש"כ דל"א בקידושין ברא"שועיין

לתורה.
 דאטילו סי"ט, ח"ב יושר אמרי בשו"ת כתב מזיוגדולה

 להם הומרת פסוק להלוי לכפול שצריכיםבר"ח
 הג' בוה קרכי וכגר פעמים, ג, לכהן לקרות יכולימג"כ

 יכולים בר"ח דגם ס"ח, אות ו' סי' אמת לדוד בספרוהאזולאי
 ג"כ. לוי במקום להכהןלקרות

 הקורא פרק המררכי דברי מביא קל"ה סי' ריש1,ברמ"א
 בביהכנ"ס חתנים ני יש אם בענין תת"חאות

 כע"ט, הוי דלדה-הו משום הקרואים, על לויסיף דמותרבחול
 דתיו איתא ושם הריצב"א, בשם שהביא במרדכי שםועיינתי

 ושני כהן אחר חתנים, ב' ברמ"א שהובא כמו דלא חתנימג'
 ואח"כ לוי, במקום גם לכהן לקרות הרי'צב"א ופסקישראלים
 וכתב הגשארים, להחתנים ורביעי לשלישי ולקרותלהוסיף
 ולא חתן הי' שלא כיון אבל לוי שם ישהי' דאף בהגהותשם
 פעמים, לכהן לקרות ענין בכל דמותר מבואר מועד, אצלוהוי
 ובדע"ת בזה, מש"כ תפילה מהל' פי"ב בהגמי"י מזהועיין
 שכתב מ"ה סי' או"ח מהרי"א תשו' בשם מביא קל"הסי'

 ג"כ וכ"ה פעמים, ב' ולברך לכהן לקרות לכתחילהדמותר
 אחר לומר הנכון אבל להלכה סי"א ברוך מקורבשו"ת

 בשכמל"ו.הברכה
 דרכו מפני ראשון יקרא שכהן ההקנה של העניןכלדבכלל

 הניזקין פ' בגיכדן בפיה"מ הרמב"ם הנהשלום,
 שורש לו אין זה דבר לת"ח כהן להקדים זה שדברכתב,
 בהגמ"ר כתב וקדשתו של המ"ע כל ובכלל עיי"ש,בתורה
 עליהם, קדחמתן עליהם שבגדיהם בזמן דרוקא הנ"לרגיטין
 משא"כ מה"ת, מ"ע הוא אז קיים שביהמ"ק בזמןדהיינו
 למחול, יכול דהכהן נראד ומזה מדרבנן, רק הויעכשיו
 וקדשתו הספרץ לשון ומביא רס"ט במצוה החינק-ומש"כ
 גגיטין במרדבי אולם אליהם, נשמע לא מיאנו ואם כרחובעל
 בעבירה נשים נושא שהוא איסור לענין דדזקא כתבהנ"ל

 בע"כ, וקדשתו נאמר ע"ז למתים לטמא או לכהונההפסולות
 מש"כ עיין למחול יכול שפיר וקדימה כיבוד לעניןאבל

 בזה,המנ"ח
 לקרות יכולים במנחה ובשבת בבו"ה דבחול נראהולכן

 ליכא בחול דגמרא מדינא שהרי כהן, במקוםלישראל
 רק בדנ"ט, בגמ' כדאיתא רבים שכיחי שלא מפגי זותקנתא
 ולכן בבו"ה, גם רבים שכיחי דהאידנא כתבו שםשהתום,
 "ם בודאי בבו"ה רבים כלל שכיחי דלא דחזינן הללובעתים
 וכיון קצת, חיוב לו בשיש בפרט לישראל, לקרותלהקל
 לישראל לקרות ולכן שלום דרכי מפני היתה התקנהדכל
 שלום, דרכי לצורך ג"ב הוא בתורה לעלות חיוב לושיש

 ואני שאשרים דטעמא בש"ע המבואר לפי במנחהובשבת
 וא"כ מתפללים, אנו מ"מ שתיגו שכבד שאעפ"י מפניתפילתי
 בגמרא מבואר זה טעם ומפגי לעבודה, פסול שכורבכהן

 יבנה דבמהרה לשתות אסור בזה"ו אפילו דכהןבתענית
 וכה וקדשתו. המנחה בזמן שייך לא שפיר ולכןהמקדש,
 החכ"צ וקני ה"ה שאביו שכתב יעב"ץ להג' במו"קראיתי
 ג"כ ומצאתי כהן, במקום במנחה ובשבת ב,ו"ה בכלעלה

 לקרות מנחה ובשבת בבו"ה להקל האחרונימ גדוליתשובות
 עכשיו דאיז כיון חזקה בכהני ובפרט כהן, במקוםישראל
 טומאת לענין במק"א בזה, הארכתי כבר כאשר כהונהיחוסי

 דלדוצ. הראכ"ד בשיטתכהנים
 הל"ט פ"ה גיטיז בירושלמי רשב"י לדעת דמלתאולקושטא

 ויליף מה"ת, הוא לכהן בקרה"ת רקרימהדס"ל
 הכהנים אל ויתנה הזאת התורה את מו~ה דויכתובמקרא
 דהכהנים וש"מ ל"א(, )דברים ישראל זקני כל ואל לויבני

 בבבלי וגם דת"ח, שהן ישראל זקני לכל לתורהקודמין
 לכהן, הקדימה דין זה מפסוק יליף מתנה רב דנ"טגיטין
 מה"ת הוי רלא י"ל אחרינא מקראי רילפי אמוראיולאינך
 ההו קדימה דיז כל ואם קרה"ת, מדין איידי לא דקראיכיון

 שלא ההו לאגצויי ליתי דלא של'ום דרכי של והתקנהמה"ת
 דגדול היינו בכהני קרי הונא דדב והא למחול, הבהןיכול
 סי' בפרישה מזה עיין למחול, הכהן יכול ולדידי' הויהדור
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 ד"ש, של התקנה מפני למחול יכול אינו לאחד אבלקל"ה,
 יכול שאינו ה.תקנה מעיקר דהוא ויו"ט בשבת לפי"זממילא
 צריכים בביהכנ"ס לוי אין אם דאפילו י"ל למחול,אפילו
 קריאה על לברך התקנה דלאחר פעמים שתי להכהןלקרות
 או קרא כבר אם בין חילוק דאיז מסתברא הציבור כבודמפנ'
 תקנו דכך כיון צריכה שאינה ברכה זה ואין ערייז, קראלא

 אותו או אחר איש זה אם לי מה קריאה, כל על לברךחו"ל
 להלכה י"ל התקנה מעיקר הוי דלא בבו"ה אולם קרא,שכבר

 לעיל. שכחבנוכמו
 דנלמד כבוד לעניז דגם שכתב רס"ט נמצוהוהרא"ה

 גשים נושא דלעניז כמו מחילה, מהני לאמוקדשתו
 רצה לא שאם מנין דפ"ח ביבמות בגמרא דאמרינןבעבירה
 כינוד לענין דגם דס"ל ונראה כרחו, בעל וקדשתו ת"לדפנז
 ישמעאל ר' דבי ולתנא אסמכתא, רק ולא גמורה דרשההיא

 ואמר ראשון, ולברך ראשון לפתוח מוקדשתו דיליףבגיטין
 ומתרץ ההש, דאורייהא שלום דרכי מפני יוסף לרב אניילי'
 לתירוצא ל" מודה דאביי ונראה וכדת:יא, אביי אמר אלאלי'
 דאורייתא ראשון לפתוח ישמעאל ר' דבי דלתנא יוסףדר'
 מנה ולכן אסמכתא, ולא גמורה דרשה היא והדרשההוא,

 להקדימם וכן וכו', אהרן זרע לקדש עשה למצות הנ"להחינוך
 שזה מפני אליהם נשמע לא מיאנו ואם שבקדושה, דברלכל
 דבברייתא לי קשה ולכאורה עי'"ש, השי"ת לכבודכולה

 נושא לעמן כדהו בעל דגם מוקדשתו ילפינן הנ"לנינמות
 קדימה לענין מנלז להא קרא רצריך כיון א"כ פסולות,נשים
 על פליג ישמעאל' ר' דבי דתנא ועכצ"ל שבקדושה, דברבכל
 דבא דהרי לתמוה יש וביותר הנ"ל, דיבמות ברייתאהאי

 בעבירה, נשים בנושא כפי' לענין ברייתא הך הביאביבמות
 ישמעאל ד' דבי דתנא הא הביא דם"ב נדרים בש"סוהרי
 דרבא לומר צריך כן ועל שבקדהבוק דבר לכל קדימהלענין
 גמורה דרשה אינה "2מעאל רי דבי רתנא דרשא דהךס"ל
 אית בע"כ דוקדשתו דרשה הך דודאי בעלמא, אסמכתארק
 בגמרא, כדמוכח אסמכתא ולא גמורה דרשה דהיא לרבאלי'

 מצינו וא"כ תצא, נשאת שאם לעניו זו מבדייתאמדפריך
 דרשה דהיא בגיטין ס"ל דאביי ורבא, דאביי פלוגתאשזו

 דס"ל והפוסקים בעלמא, אסמכתא רק ולרבא מה"תגמורה
 מקום בכל והרי כרבא, ולא כאביי ס"ל גמורה דרשהדהיא

 קג"ם. מיע"ל חוץ אביי לגבי כרבאהלכתא
 דרכי כ~פני אביי דפריך פירכא בהך בגיטיז גופאדבגמרא

 דהיא סובר ע"כ אביי דהרי היא, דאורייתאשלום
 דרשת כפי היא דאזרייתא פריך ולכן מה"ת גמורהדדשה
 תנא לעיל !צביארנו מה. כפי והרי ישמעאל, ר' דביתנא
 קהייא מה וא"כ דיבמות, הברייתא על פליג ישמעאל ר'דבי
 דנלמד דיבמות הברייתא כמו ס"ל המשנה אפשר מתניתיזעל

 קדימה על ילפותא תו וליכא כפי' לענין דוקדשתומקרא
 מפנ, דרק במשנה איתא שפיר ולכןבקריאה,

 שלום, דרכי
 והך דרשות תרי להני איתא לאביי דגם עכצ"לולפי"ז
 ומה בעלמא, אסמכחא רק דגיטין והך גמורה דרשהדיבמות
 דיש כן, פריך אסמכתא על דגם י"ל היא דאורייתאדפדיך
 אקרא, דאסמכוהו לדבר שלום דרכי של תקנה ביןחילוק
 דאסמכתא רבי והתיר בד"ה ע"א ד"ז בחולין התוס' כתבווכן

 עיי"2ה כדאורייתא ג"כהוי
 בד"ה ע"א דפ"ז בחולין התוס' דברי ליישב בזהוארווחנא

 ישמעאל ד' דבי תנא דדרשת שכתבווחייבו
 המג"א והקשה אסמכתא, דק הוי וכר ראשון לפתוחוקדשתו
 ולפי"מ דאודייתא, דהוא דמבואר גיטין מש"ם ר"אבסי'

 דאורייחא, ג"כ הוי דאסמכתא לשיטתם דהתום' לק"משביארנו
 דדרשה להסוברים אבל היא דאורייתא בגמרא שפירופריך
 ל"ב מצוה בסרעמ"צ הרמב"ם כמש"כ ממש מה"תגמורה
 הדרא וגם רבא נגד כאביי דפסקו קשה עדיין הנ"ל,והחינוך
 דהמשנה יאפשר היא דאורייחא פריך מה לדוכתא,קושייתנו

 י"ל אך ישמעאל, ר' דבי כתנא ולא דיבמות כהברייתאס"ל
 בגיטיז אמוראי עוד דאיכא כיון רבא נגד כאביי דפסקודהא

 רבא דהוי כוותייהו פסקו לכן מה"ת, דהוי כאביי ג"כדסברו
 הש"ס בכללי כדאיחא כוותיה הלכתא ולית רבים נגדיחיד

עיי"ש.
 קרא דאיצטריך דיבמות דלברייתא לעיל שכתבנוובהא

 ליכא בעבירה נשים בנושא כפי' לעניןדוקדשתו
 אתי קרא עיקר דלעולם י"ל בקריאה, קיימה לעניןילפותא
 גמורה, דרשה לאו דבע"כ דרשה והך בקריאהלקדימה
 כ"א( )ויקרא יהיו דקדושים מקרא ילפי:ן דבע"כ דיןדעיקר
 וממילא כרחם, על לאלקיהם יהיו קדושים בספראודרשינן
 בחוס' עוד ועייז בקריאה. כיבוד לענין דוקדשתו קראאייתר
 יעיי"ש. התוספתא מדברי מש"כ כי בד"ה דנ"טגיטין
 דירי' בעובדא שכתב ל"ו סי' כת"ם בשו"ת דאיתיכעת

 ס" חת"ס ובשו"ת עיי"ש לוי במקום לישראללקרות
 בחיו"ד מוואלזין להגאון דבר משיב ובשן"ת בזה, מש"ככ'
 במקום לישראל לקרות שיכולים מדבריו ג"כ שנראה מ"חסי

לוי.
ידידו

 החופ"ק ליעשעפ אייזיק יצהקהק'

 מסימן
 מו"ה כש"ת בתורה המו"מ הרב מכובדי ידידיכב'
 יע"א. גן-זי ניו האקענסאק בעיר רב קליינמזיעקנ

 הרב אל באים חמץ מכירת שכעת היות שאלתובדבר
 הפסח, קודם חמצם עבורם למכור חרדים אנשיםבעה"ב

 הלאו על כלל משגמוים אינם שבניהם אנשים מזדמניןוכ"פ
 רוצים ואבותיהם בביתם חמץ להם ויש ימצא, ובל יראהדבל

 שאלת בלי החמץ עבורם מוכרים וב"י ב"י מאיסורלהצילם
 מוכר אדם אין כי הנ"ל, מלאו הצלה בזה יש אםפיהם,
 יש בפניו שלא לאדם זכין מטעם אפשר או שלו, שאינודבר

 להמכירה.תוקף

תשובה
 הפרה בעל של שאנן בבכור בח"ב נ"ב סום"י בפנמייאא(

 רמכירתה שם כתב ידיעתו, בלי לנכרימכרה
 בחמץ מן וכמו בפניו שלא לאדם דזכין משום מכירההוי
 כשלוחו הף חמצו אחר איש ומכר בביתו בעה"ב הי' לאאם
 ש"כ סי' יו"ד נפת"ש דבריו מונא עיי"ש לו היא דוכותכיון
 שכחב עפי"מ זה בדין ולדון לעיין יש עדייז אולםסק"ו,
 גבי ג' סעי' שכ"ח סי' ע"ד ברמ"א מובא קפ"ח סיבתה"ד
 שרגילות כיון רשותו, בלא חלה ליטול יכולה שבבית,משרתת
 דהעיסה והיכא רשות לה נותנת הבית שבעלת לפעמיםהיא

 משדת,ק איגה אפילו החלה ליטול לאחר מותרמתקלקלת
 זקני בשם מש"כ סק"ה שם ובש"ך הט"ז זקני בדבריעיי"ש
 מוהר דקלקול תששא דאיכא היכא דבריו לפי ואפילוהב"ת,
 יכולים בודאי בחמץ ולדבריהם משדתת, רק לא אחדאפילו
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 לד ואיז בפניו, שלא לאדם דזכיז מטעם רשותו בלאלמכור

 ימצא. ובל יראה בל על יעבור שלא מזה גדולזכות
 הנ"ל התה"ד על הקשה סק"ח ימ"ג ס"יבקצה"חב(

 דל"ו בנדרים והרשב"א התוס' שכתבוממה
 צריך חברו  של על משלו התורם בגמרא שם דמיבעיאבהא
 דעת צריך לא לו היא דוכות כיון אמרינז מי לא, אודעתו
 וז"ל שם וכוה וכו', למיעבדיה לי' וניחא היא דילי' מצוה דלמאאו

 ל", ניחא לא או לי דניחא מדיז לאו שליחות דהא ליקשיא
 ותדע לדעתכם, שלוחכם אף לדעתכם אתם דמה גזה"כאלא
 למ"ד תרום, ומצא והלך לי ותרום צא לחברו האומרשהרי
 שמע ילמא דחוליז בפ"ק. אמרינן שליחותו עושה שליח חזקהאיז
 אתם מה אתם גם אתם אמר ורחמנא ותרם, אחרינאאינש

 שתיקז לי' ניחא רהתם ואע"ג לרעתכם, שלוחכם אףלרעתכם
 שלוחו בעינן דלא שאני חברו של על משלו דתורם וי"לכריו,
 של על משלו גתורם אבל הכרי, בעל משל בתורם אלאלדעתו
 ממש, שליחותו בעינז לא הכרי בעל של שאינו כיוזחברו
 שלא לאדם וזכיז לו היא זכות אי אלא תלוי הדברואין
 וא"כ עיי"ש, עדיף רנפשיה דמצוה היא זכות לאו איבפניו
 משום בזה אין בעה"ב משל חלה דמפרשת מ,ברתתבהאי
 דזוכה היכא אלא גפניו שלא לאדם זכין אמרינן דלאזכוה,
 גט במזכה או לפלתק חפץ במזכה כמו רבר באיזההמקבל
 במפריש אבל משלו, במפריש או בגט האשה דזוכהלאשתו
 לאו ושליחות איכא, ניחותא אלא זכות זה אין בעה"במשל

 שכתב עיי"ש וכו' דוקא לדעתכם ובעינז הוא ניחותאמתורת
 נויר מתוס' נראה וכן האפיה, אחר להפריש עצהדאיכא
 חלה שתפר"2 לחברתה שליח עושה דאשה בהא שהקשודי"ב
 שליח רעושה כיון לעולם, בא שלא דבר והוא הלישהאתר
 בעה"ב דעת כלל נעי2ז דלא נימא ואי עיי"ש, הל"2הקודם
 א"כ העיסה, קלקול בלא ואפילו לו היא דזכות משוםאלא
 כלל שליח עשתה לא מאלו שליח שעושית מה גרעלא

 אלא שוים, כולם דחלה שיעורא דהשתא ואע"ג עיי"ש,בכך דנתגי רהאידנא שהקשו בתוס' ועיי"ש מעצמה,והפרישח;
 זה אין בעה"ב משל שמפריש דכל כמש"כ דס"למשמע
 שלא להחכךר וה משום שסיים עיי"ש שליחות אלאזכות

 בעצמה. המשרתתתפריש
 הנ"ל נדרים התוס' דברי לכאורה דהרי לפיע"ד שנראהדב,ה

 דמה הוא הכתוב גזרת דבתרומה נימא דאיתמוהים
 דחולין דפ"ק בהא כמו לדעתכם, שלוחכם אף לדעתכםאתם

 ב.לא ותרם שמע אחרינא אינש דלמא חיישינן תרוםדבמצאו
 משלו שתרם בזה לנו נפקותא מה לפי"ז א"כ בעה"ב,דעת
 ולכן בעה"ב, מדעת אינה התיומה עצם הרי בעה"ב משלאו

 געה"ב. מדעת התרומה עצם הוי לא נמי משלו בתרםאפילו
 חלה גבי ר"א סי' חיו"ד הנוגי"ת שחידש לפי"מאולם

 בה שיש לחדש פיק מוהר"י להגאון מש"כעיי"ש
 ההפרשה וע"י באכילה אסורה היא ההפרשה קודם כיהעיסה מי טבל איסור להפקיע האחד העניז ענינים, שניבהמצוה
 יחזיק בעה"ב אם, ואפילו באכילה, ונ"ערת טבל איסורנפקע
 אלא כאן אין להכהו יתננה ולא לעצמו החלה אתאח"כ
 הוא השני והענין באכילה, הוחדה כבר והעיסה . השג.טגול

 זה חלוקים הענינים ושני להכהז, ליתנה העיקריתהמצוה
 משהו ואפילו מה"זק כלל שיעור לו אין העיסה "לפטורמזה
 ואכעמ הכרי, את פוטרת אחת שחטה גורז בתרומת כמופוטר
 שיעור לו יש זהו לכהן נתינה מצות לקיים השניהענין
 באריכות עיי"ש נתינה כדי שתה" צריך לו תתנו דכתיבמה"ת

- מהר"ש, הגאוז בנו ובהגהתמזה  בתורם שפיר משו"ה 
 דליכא בזה לבעה"ב נפק"מ דאין כיון חברו של עלמשלו
 שפיר ולכן אחת, חטה להפריש רוצה הי' דבעה"ב חששאבזה
 בחלה ולכן בעה"ב, רשות וא"צ לתרום ג"כ השליח הואיכול
 הוי א"כ אחת בחטה לפטור בעה"ב רדצה למימר שיירדלא
 די"א כתובות בתוס' ועייז חברו, של על משלו בתורםכמו

 ואין שליחות מטעם דזכיה דאע"ג שכתבו מטביליזבתור"ה
 כגון חובה, קצת בו שיש ברגר הנ"מ מה"ת שליחותלו

 או אחת בחטה לפוטרה רוצה הי' דשמא תרומתולהפריש
 עיי"ש. זכו' להעדיף רוצה הי'שמא

 דמפרשת דמשרתת התה"ד רברי את לדחות הקצה"חומש"כ
 אמרינן רלא וכוו4 משום בזה אין בעה"ב משלחלה

 דבר באיזה המקבל ד~וכה היכא אלא בפניו שלא לארםזכין
 האשה דזוכה לאשתו גט במזכה או לפלוני חפץ במזכהכמו
 זה איז בעה"ב משל במפריש אבל משלו, במפריש אובגט
 הוא ניחותא מתזרת לאו ושליחות איכא, ניחותא אלאזכות
 רגושנה המרכבת ג"כ כתב זו וכסברא רוקא, ייעתכםובעינז
 לה כותבין א'ך דמקשין נשתטית, גבי ג'רוש'ז מהל'בפ"ו
 על שליח ויעביך למיעגר מצי לא דהשתא מידי איכא מיגט
 והקשה לה, הוא וזכות וכות משום ותירצו זמך לאחרזה
 לפלוני, חפז במזכין רק וכות שייך דלא המשנה המרכבתע"ז
 מרשות דלהוציא זכיה/ מתורת מדעתו שלא חפץ בנוטלולא
 בשו"ת וראיתי עיי"ש, זכייה דיני בזה דיינינן לאהנותן
 לומר שייך אי חמץ דמכירת זה בדין שהעיר א' סי, יצחקבאר
 שש"כ הנ"ל התה"ד דברי והביא בפניו, שלא זיכוי עניןבזה
 דלא הקצה"ח מש"כ על להקשות כתב וע"ז הקצה"ח,עליו
 רק דהוי היכא ולא לפלוני חפץ גמזכה רק זכייהמצינו
 בש"ס גהדיא איתא דהרי לדעתכס, ובעינן בעלמאניחותא
 משום בי"ד דעת על אותו מטביליז קטן דגר די"אכתובות
 איכא חפץ זיכוי מאי 'והתם בפניו שלא לאדם וזכיזזכות
 דלא היכא דגמ ומוכח חפץ, אטה התם לו מוכין איןדהא
 בפניו, שלא לזכותו זכות שייך ג"כ חפץ איזה לומזכיז
 דאמדינן דכיון משום לדעתכם דבעינז בוה לומר שייךולא

 ממש. לדעתכם כמו הוי יתרצה דודאידעתו
 כלל דמי ולא בוה נכונים הקצה"ח דברי לפיע"דאמנם

 אמרינו דלא הוא הקצות סגרת דהרי קטן, דגרלהא
 וכייה דין ועיקר חפץ, איזה לו זוכה אינו אם זכייה דיזכלל
 חפץ דוקא לאו אבל עבורו, דבר שום ווכה אם רקנאמר
 זוכין הבי"ד קטז בגר ולכז עבורו, חשיבות דבר שוםרק

 ישראל לדת לדיכנס כז מדעתו עושה ועא כאילו והויעבורו
 אלא כלום לו זוכה דאין היכא אולם חפץ, כמו דבר הויוזה

 ע"ז שליח, עשצו כאילו יהי' הזכייה דע"י למ'מ.ררצריכין
 כמו לעשותו זכייה דין נאמר דלא כלום מהני דלא לזמר'ש

 ולכן לדעתכם, בעינן דלשליחות כיון בהדיא, שליחשעשאו
 להוכיח הקצה"ח במש"כ ברם הקצה"ח, דברי שפירנכונים
 רהוא ע"ז, לפקפק יש עריין לסברתו הנ"ל 2דרים התום'מרברי
 בעה"ב, משל או משלו התורם בין מחלקים שהתוס'הביז

 וממילא התרומה לו דזוכה זכייה מדיז הויא משלודבתורם
 דא"צ בעה"ב משל בתורם כז ולא לכהן, עוד מלתת פטורהוא
 שליחות משום העיקר ורק בכלום, זוכה דאיז זכייהלזה

 זכייה. ולא דעת צרידולזה
 בנדרים התוס' שיטת בביאור לומר בזה נראה לפיע"דאך

 אף לדעתכם אתם מה דאמרינז בתרומה דהריהנ"ל,
 היינה דכ"ב דב"מ בפ"ב בש"ס כדמבואר לדעתכםשלוחכם
 הכרי, מז שנתרמה התרומה חלק דברים שני ישדבתרומה



עהאבי %קמטא מףהשחתבית

 מכלל צא 1 תרומתו שנתרמה לאחר בכף הנשאר"לק
 נגיר אולם והשירים, התרומה שלו להיות צדיכיםזשניהם טב~

 התרומה דחלק להשירימ, התרומה חלק ביז הבדל יש"השלו"
 לשם להפרישו יכול אינו שלו דבאינו שלו להיותצריכה
 שלו שאינו רבר להקריש יכול דאינו דאמרינן כמותרומוק
 אמר ביתו יקדיש כי איש בגמרא כדאמרינן ברעעתו,ואינו
 נש"ס כמנואר ברשותו, כל אף ברשותו כיתו מהרהמנא
 יכול אינו כן וכמו הפקר, של הקן שלוח גבי דקל"טחוליז
 של להלק נרם שלו, שאינו דנד על תרומ4 שםלקרות
 כואיסור להתירז כדי הפרשה לאחר בכרי שנשארהשירים
 ניחוהא רק הקנאה שום לזה דא"צ כיון להיות יכול זהטבל,

 מה בתרומה שליחות דצריך בגמרא דאמרינן ומהדבעלים,
 אץ אם השירים אבל התרומה בחלק רק והו לדעתכם,אתם

 בזז4 די מעכביםד,בעלים

 דבעינן דעה לענין דגם די"א בבכורות הריט"א מכ'ולפי"מ
 אלא שליחות, מטעם שהוא זכייה דיז מהנימגזה"כ

 גמורה, זכייה להיות צריך שליחות מטעם וכייהדלענין
 ולפי עיי"ש, שליחות חשוב לא גמור זכות הוי דלאדהיכא
 של על משלו דבתורם בנדרימ והרשב"א התוס' מש"כדבריו
 זכות הוי דשם משום היינו ממש, שליחות בעינז לאחברו
 דינא הד תרוויקע דוי ולפי"ו ממש, של,"ו נעשה ולכןגמור
 גמור זכות בין החילוק ורק לזכייה, שליחות ביז חילוקואיז
 שפיר והה כשלוחו ממש הוי גמור דבזכות גמור, שאינולזכות

 הף ולא כלל שליחות זה אין גמור שאיע ובזכותלדעתכם,
לרעתכם.

 משום הוא חלה גבי התה"ד דסברוו לומר יש לפי"זולכן
 במו מועיל שפיר ולכן מצוה, במשם גמור זכותדהוי

 בעינן רלא דתרומות פ"א בדיש להרמב"ם דס"ל תרזמהגבי
 לד,מתיז שיכולה אעפ"י ולכן לדעתכם, הוי ומ"מ שליהקדעשהו
 להפריש הוא שהמצוה כיוז מ"מ שתאפה אחר החלהלהפריש

 כמו הוי וממילא גמור זכות הוי מצוה ובמקום העיסהמן
 העשה. מז להפריש שליחשעשאה

 ר,מרכבת מש"כ קשה דלא לומר יש בלא"ה חמץ גבידבנ"ד
 חפץ במזכין דק זכות שייך דלא הנ"ל,המשנה

 נמי מכירה גבי דהרי מדעהן, שלא חפץ בנוטל ולאלפלוני
 ההמץ, מהיר הנסף לו שמזכין בזה לנעה"ב זכייההוי

 דבר שמכניסין כיון עכ"ז מרשותם החמץ שמוציאיןואעפ"י
 וכבר וכיקע הף שפיר הנסף דדיינו החמץ במקוםאחר
 זכייה דגם מוכח די"א כתובות התוס' דמדברי לעילכתבנז
 דגירות מחלקים דהתוס' גמור, בזכות מהני מרשותולהוציא
 זכות הה לא תרומה אבל לקטן, זכין הוא גמור שזכותכיוז
 בהטה לפטרה דוצה דשמא הוכה קצת בו שיש כיוןגמור,
 חת"ם בשו"ת ועייז ואכ"מ בזה הרבה להאריך וישאהת,

 מזה. י"א סי'אה"ע
 יפות אצל בנלד פסק הל"ג תרומות מהל' נפ"דיהרמב"ם

 מש"ס הכ"מ מרן והקשה תדומה,רתרומתו
 הכ"מ ותירץ דוקא, שליח דשוו" רמוקמינן רכ"ברב"מ
 דאפילו משמע דנ"ב דקידושיז ומהך איסק בר דמרירמהך
 דעומד משום או שאני, דמצוה מטעם מהני שליח עשאובלא

 תירץ לא דאמאי ממני, שגבו דבריו ולפיע"ד עת"ש,לתרום
 קשה ועוד מצוה, דהזי הכא דשאני דאביי אליבא רבאכן

 של על משלו בתודם להו דאיבעיא דל"ו נדרימ בש"סדהרי
 דידיה דמצוה סברא דמשום להיפך משמע וכו', מהני איחברו
 דיזדומה, תועיל לא בממונ" מצוה למיעבד ל" ניחאהוא

 הוא דגופק; מצוה רמשום כז נימא נמי הכא לפי"זא"כ
 למיעביוע נעצסצ ל"ניהא

 שלא למכוד דמותר בחמץ לעיל ביארנו כברולהלכה
 בפניק שלא לארם דזכיז זכייה, מטעםמדעתו

 יש ולפיע"ד גמורה, זכייה רהוי מאיסורא לאפרושיובפרט
 שלא חברו של חמצו למכור אחר לאדם דמותר ראיהלהביא
 אחד בארם מעשה פסהים בש"ס דמבואד מהאמרעתו,
 ונקבוה חקוקאה יוחנן אצל חמץ מלאה דיסקיאשהפקיד
 אמר וכף, רני לפני וכא ויוצא מבצנץ ההמץ וה"עכברים

 עיי"וע, וכו' כר"י לנכרים לאו מאי בשוק ומוכדה צאלי'
 מדעתו, שלא חברו של חמצו למכור דיכול בהדיאומוכח
 לאו מאי בד"ה שם בתוס' מובא הירושלמי דברי לפיואפילו
 ולפי מנירזק נשעת בי"ד דהיינו בבי"ד ומונרה צאשגריס
 ננידון כטו הרנ ע"י הברו של ההמץ שמוכר היכאדבריו

 לפיע"ד. נראה כן זכייה מטעם מכירה הוי בודאישאיתע
 התופ"ק ליעפעס אייזיק יצהקהק'

 מאסימן
 לפ"ק. תש"ו סיוז כ' ניטאםנ"ה
 וו"ח בכה"ת חו"ב המובהק הרה"ג לידידי רבהשלמא
 בקןד רב שליט"א באגדאגאץ סאיר מו"הכש"ת
 יוו"א.קיעוו

 בשבת שבישל במי ונסתפק עלונ כת"ר אשר בדברעיינתי
 התבשיל, את לו והאכיל שיב"ס חולה לו נזדמןואח"כ

 אזלינן.בתר או מהחולה נאכל שהתבשיל ע"י בזה נפטראם
 להחולזק ולא לעצמו חשב הבישול מעשה ובשעתמחשבתו

 אכילת דעייי כיון להיינו וא"א המעשה עצם בהר ואולינןאו
 איסוריוג פקעהחולה

תשובה
 הראשונה נמצאת אשי לר רבינא א"ל דס"ד במנחותגרסינן

 וגכרא אזלינו מהשבתו בתר מהו, מעיין נבניכהושה
 ולאש א"ל אולינן, מעויו נתר דלמא או מכווין קאלאיסורא
 זפוש נים תינוק שטבע שמע דאיתמר זרבא דרבה4יינו
 דגימ להעלות חייב, דגים והעלה דגים להעלותמצודה
 ושץ חייב, אמר ורבא פטור אמר רבה ותינוק דגיםוהעלה

 או מחשבתו בתר אזלינן אי בגמרא דאמוראי פלוגתאדזהו
 סוכ"ס היו דמעשיו כיון כאז הכ"נ לרבה ולכן מעשיו,בתר
 בפ"ב והרמב"ם שבו4 של מחיובא מטור שיב"ס חולהלצורך
 יש נן מעשיו בתר דאולינן כרבה פסק הלט"ז שנתמהל'

 לכאורה.לומר
 ואפילו ורבא, דרבה לפלוגתא דל"ר בזה לחלק ישאמנם

 נשע4 דהחם שבת, מלאנת על חייב דנאן י"ללרבה
 עש4 לא מעולם א"כ הדגים עם התינוק העלה הדגיםעצד

 על כלל חשב שלא אע"ג שבת, משום עליה לחייבמלאכה
 בג"'ד אבל איסור, מעשה עשה לא בעצם מ"מהתינוק
 רק באיסור, ונגמרה גמורה מלאכה עשה הבישולדבשעת
 מחשבה בין לחלק קדיך לא בזה חולה לו נזדמןאח"כ

 ליכא שבת מלאכת על פ"א נתחייב רכבר כיוןלמעשה,
 עליו חל  שכבר כיון חולוק לו נזדמן שאח"כ עי"זלמיפטריה
 דאפילו דוקא, דלאו נראה שם הגמרא מבעיית ברםהחיב,
 פטור לדבה ש'מ נולה 4מעשה עשה כבד הבישול נשעתאם
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 דהרי שבת, איסור כאן דאיז למפרע :ילהא דאיגלאיהואיל
 ובשעת מעיה נבני כחושה הראשונה דנמצאת דיכאשמ

 לו ומותר כחושה שהראשונה עוד ידע לא השניהשחיטת
 באיסור, שחיטחו וגמר באיסור שחס רק השניוק אתלשחוט
 השניה, על פטור כחושה הראשונה שנמצאת לאחרואפיה"כ
 לשיסת י"ל בנ"'ד, כן כמו שחט קא דבהיתר מלתאדאיגלאי
 פקע לחולה ממלאכהו שנתן כית שבת מלאכת על פטודרבה

 איסורא.ליה

 בפלוגתא דמ"ז א"ע סרק פסהים כמב"ס ראיה להנע הש1כ7
 פטור דלרבת לחול מיו"ט מבשל גבי חסדא, ור'דרבה

 "?ב חסדא ולר' ליה, חזי אורחים מקלעי אי הואילמסעם
 שבשעת אעפ"י פטיר דס"ל לרבה וא"כ הואיל, אמרינןדלא

 כן אחרי אם ומכש"כ מהאורחים, כלום ידע לאהבישול
 בתר ולא אזלינן מעשיו דבתר כיון דפטוד, אורחים באמתבאו

 הנ"ל במנחות לשיטתיה ורבה חול, לצורך שהיהמחשבתו
 השניה ובשחט ותינוק, דגים גבי מעשיו בתר דאזלינןדס"ל

 בבניש. כחושה הראשונה נמצאתואח"כ

 בד"ה בדמ"1 ההוס' מדברי ראיה להביא לפיע"ד נראהוכן
 שבת מלאכת כל בטלת הואיל אמרינן דאי שהקשו,רבה
 שכיח לא עדב"ס דחולה ותירצו שיב"ס, לחולה וראויהואיל
 חולה דאיזדמין דהיכא מדבריהם ביכח הואיל, אמרינן לאולכן

 לפיע"ר. נכונה ראיה והיא שבת מלאכת על פטורשיב"ס

 מבעיית ראיה להביא לעיל שכתבנו במה התבוננתישוב
 בב"מ, כחושה הראשונה ונמצאת השניה בשחטהגמ.רא,

 מ"מ כחושה שהראשונה ידע טרם השחיגם; שבשעתדאעפ"י
 בנזדמן ובמו"כ שחט, דבהיתר למפרע מילהא דאיגלאיפטור
 צד; מכל ל"ד דאמת דאליבא פויר, דג"כ שיב"ס חולהאח"כ

 שהראשונה מזה ידע שלא אעפ"י השמה בשחטדכשלמא
 %א שחיטה בשעת אז כחושה היחה באמת אנלכחושה
  הראשתה נדחתה כבר שחיטה בשעת א"כ אח"כ,נכחשה
 בישול מלאכת גני אבל ידע, לא הוא רק להשניהוהוצרך
 על ענד שכבר לאחר אח"כ רק החולה נחלה לא עודבשבת
 ו:עכרחים להנ"ל, ל"ד וא"כ החולה נזדמן אז שבתאיסור
 לא והוא החולה מכבר שהיה היכא דרק ולחלק לומראנו
 כיון פטור אז מהחולה נושודע בישולו ולאחר ממנוידע

 אבל יודע, היה אילו בשבילו לבשל לו היה מותרשסוכ"ס
 נחלה אם אפילו פטור ענין דבכל נראה הנ"ל התוס'מדברי
 ובדברי נפניתק לא רק בזה להאריך ויש שביארנו כבןאח"כ

 יש כרכה דססק לעיל שהבאחו שבת מהל' בפ"ב"רמב"ם
 בעלה לה הפר איהא במשנה דכ"ג נזיר בש"ס דהנהלהעיר,
 למתים ומס:שה יין שותה והיתה לה שהפד ירווה לאוהיא
 סופגת אינה אם אומר יהודה ר' הארבעים, את סופגתאינה
 מהל' בפר'ב והרמב"ם מרדות, מכת תספוג הארבעיםאת

 הואיל לאסור שנתכוונה אעפ"י דפטורה פסק הלי"חנדרים
 מ"מ אותה ומכין ומ' לה יסלח וד' נאמר וע"ז ההיתרונעשה

 דר"י סובר דרנינו הכ"מ ע"ז וכתב לאיסור, שנהבותהמפני
 שבת בהל' והרי לאיפלוגי, ולא הת"ק דברי לפרשאתי
 ותינוק דגים והעלה דגים להעלות דבנתכוון כרבהפסק
 וכן פטור תינוק גם והעלה הואיל שטבע שמע לאאפילו
 אותה דמכין פסק נדרים בהל' ומדוע שגגות, בהל' גםפסק
 גם נאמר לא מדוע לאיסור, שנתכוונה על מרדותמכת

 בהל' ומש"כ מרדות, מסע אותו דמכין ותינוק דגיםבהעלה
 יבשוגג בשוגג, חטאת קרבן דיני רק כתב דשם י"לשגגות
 היכא זה על עונש שייך לא איסור ומחשבת כוונה לו היהלא

 בשעה השניה בשחט אבל במצודה, דק וטייך וזה ידעדלא
 לעבירה מחשבה לו היה א"כ טריפה שהראשונה ידעשלא

 רן"ע. מרדית מכת לו יגיע לאמדוע

 החופ"ק ליקבעס אייזיק יצחק הק' דוש"תידיןו

 מבסימן
 פרס אכילת כדיבוביעור

 דשיו?ר להוכיח כתב ט"ז סי' ח"ו בשו"ת החייסהגאון
 כן ,הוכיה מינוסין(, )9 דקות תשע הואכדאכ"פ

 לו התירו לא מכשיעור פחות אכל גבי די"ג כריתותמהש"ס
 ואתי מצטרף והשלימו זעלה וטבל ירד שאם ולטבול,לירד
 פסק 1כ1 בגמרא, עיי"ש קמייתא טבילה ליה אהנילמימר
 דשיעור מזה ומשמע הלי"ג, אבוה"ט מהל' בפ"חהרמב"ם
 תכף ואכל ועלה טבל ההט כדאיתא מפרס, פחות הואטבילה
 בשבה אמרינן והרי פרס, שיעור ה? קצת המתין שאםמשמע
 מיל חצי בינוני אדם שיהלך כדי ביה"ש דשיעורדל"ה
 "שלעור לידע הרזצה החמ ואיתא מינוטין(, )9 דקות ט'ש"וא
 יעלה בים לטבול וירד הכרמל בראש חמה יניח נחמיה ר'של
 אלא ההר לראש לא ויעלה והאי נחמיה, ר' של שיעורווזהו
 שיעור כמו הוא טבילה דשיעור מוכה ולפי"ז ליבשה,מים

 דקות. תשע דהיינו מיל חצי שהוא נחמיה ר' שלביה"ש

 דדק וסיים בעצבן החת"ס מפקפק הראיה בעצםוהנה
 הנ"ל, שיעור להמתין להחמיר יש דיוה"כ חומראמחמת

 של שיעור לומר אפשר איד בזה טובא לי קשהולפיע"ד
 הוא אכילה דשיעור מוכח דוכתי ומכמה נזה ארוךזמן
 ראיה להביא שמעתי ובילדותי הנ"ל, משיעור הרבהפחות
 דצ"א פסחים מש"ס ז"ל הראל"ב לבוב הגאבד"קמשם

 היהע יהיד כל וא"כ היחיד, על הפסח דשיחטין דס"לדלמ"ד
 מזהר הפסול לבית להכיאו ולא הפסה לאכול שינולבעצמו

 תנאי פליגי פסח אכילת בזמן והרי לעצמו, פסח לשחיטלו
 מה"ת נאכל דפסח ס"ל ראב"ע ורע"ק, ראב"ע דק"כבפסחים

 עד שדדבנן מה"ת הלילה כל דזמנו ס"ל ורע"ק חצות,עד
 אכילת זמן שווין והיום דהלילה דניסן בתמי וא"כחצות,
 ג' הוא דפרס דו-מב"ם ולשיטת שעווע  שש לערך הואפסח
 אכילות ארבעים בו יש פסח ליל של שעות בשש ולכןבצים
 פעמים וארבעים )כץנוט( דקות 360 יש שעות בשש דהריפרס,
 ארבעים דהיינו ארבעים פעמים וג' 360, ג"כ עולהתשע

 בס"ה עולה להדמב"ם ביצים, ג' פרס וכל פרסאכילות
 כמו ומרורים מצות עם נאכל והפסח ביצים ועשריםלמאה
 אכילת לנכות וצריכים יאכלוהה מרורים על ומצותשנאמר
 נשאר הרי פסח מהקרבן חלק מחצית עכ"פ והמרורהמצה
 ג"כ והרי ביצים, ששים דהיינו ועשרים מאה מן החצירק

 אכילת בזמן בלילה דאוכל וצ"ל העיבע, על נאכלהפסח
 דערבי במשנה כמבואר לאכול אסור למנחה קודם דהריפסח

 סעורה אכילת ושיעור זו, אכילה גם לנכות וצריכיםפסחים,
 עדיין לנו נעמור הנ"ל, הרמב"ם לשיטת ביצים ששהלכה"פ
 כבש למצוא הנמנע מן וזה ביצים, 54 רק פסחלאכילת

 ראווו עם ביחד בו יתיה שלא כך כל קטן שיהיה שנהבן
 יותר מעט בו יהיה ואם ביצים, 54 לערך רק וקרבווכרעיו
 ועכצ"ל הפסול, לבית קדשים להביא ואסור נותר לידייבוא

 מזה. פחות הרבה הוא פרס אכילתדזמן



אבי מד מג מב סימן חאו"חש"תבית
 יש שיעורו את הוכיח שממנה החת"ס של הראיהיבעצם

 בגמרא דקאמר דמה ל'" דפשיטא דמה עוד,להעיר
 דהאי ויעלה, בים לסבול וירד הכרמל הר בראש חמהינית
 מצינו כו ובאמת ההר, לראש ולא ליבשה מים היינוויעלה
 מז עלה דהיינו ועלה טבל טבילה גבי בגמרא רוכתיבכמה
 שבית אעפ"י ועלה טבל הכה"ג אצל מצינו זכןהמים,
 רק לעלות צריך היה ולא הפרוה בית גג על היההטבילה

 הפירוש אבל ועלה, הוא סתמא הגמרא לשוז מ"מ המים,מז
 ג"כ שהוא משמע הכרמל, הר בראש חמה יניח טאזבגמרא
 שייך לא יאל"כ חמה, יניח לשוז שייך ולכז ההר בראשהיה
 ההוא לים, ההר מראש 'רר הוא אם וממילא 'ניח,לשוו
 מקורם, שם שההה במקום ההר לראש יעלה פירושויעלה,
 היינו רוירד שפירש הרשב"א בחירושי ראיתי באמתוכן

 החת"ס ריאון על ולפלא ההר, לראש ויעלה ההרמראש
 לא וגם הרשב"א, רברי הביא שלא ליה אניס לא רזשכל
 אכילת שיעור את שישער החת"ס ער פוסק בשוםראינו
 ביזה"כ כירה לכל לידע הנחוץ דקות של ומן משך עלפרס

 חולים.לצורך
 מלובלין מוהרש"ז להגאון תה'ח שו"ת ספר לידי באעתה

 שנעלם החת"ס על שהקשה ל"ב בסי' שםוראיתי
 דעמרא דברי בפירוש הנ"ל הרשב"א דברי שעה לפיממע
 מזה עור ועיע החת"ס, על להקעית הרבה הנ"ל והגאחעלה,

 שיעור הענין בזה שהאריך רי"ג ס" ח"ר יהוסף זברבשו"ת
 אנג מוכרחים אכ"פ בשיעור היסוד נסתר ואם פרס,אכילת
 בתוס' "מובא דזבים בפ"א בתוספתא דאיתא כמולומד
 חמישים רק הר וסיפוג טבילה רשיעור ספק, בד"ה דל"רשבת
 החת"ס זה שהביא וכמו מיעט מחצי פחות מעט דהואאמות
 דורעת, על עולה אינו כו גניח אם זה שיעור וגםבעצבש,
 בפחות ביצים ג' לאכול ארם שיוכל רימציאות נגדשההא
 עד ולכז ביצים, ז" ולרש"י ביגוני ארם באכילת מינוטמחצי
 בחשבח השיעור על לעמוד רעבוני הפק די מצאהי לאעתה

 החת"ס זקן הורה כבר כי להקל קשה למעשה והנהמינוגיז,
 בשיעור הצורך בעת להקל קשישאי ומרבני מרבותי קבלתיואני
 ובתוספתא מינוט ד' לערך ובשתיה באכילה מינוטחמש

 זה. 8רק אשנה ואי"ה הרבה להעיר יש הנ"לדזבים

 מגסימן
 תש"ז. תמח י"ב ביטאםב"ה
 בתורה ומופלג החרקי כהלכה להבחור וברכהשלום
 יע"א בברעסלמ נ"י גר~ש מאיר חייםבי"ה
 ערב אכילת במצות חייבות נשים אם שאלתךבדבר

 או פכירות ונשים שהז"ג מ"ע דהף כיוזיוהכ"פ,
 בחכמה. בזה ופלפלתלא

תשונה
 ושמו א' בספר שראה כתב שי"ג במצוה לדו"זנמנ"ח

 שנסתפק ט"ז[ ס" רעק"א שו"ת ספר זה ןנ"בפלאי
 כיוו דלמא או ופטורות דהז"ג מ"ע דהוי נימא איבזה,

 חייבות בעינוי רמחמיבות וכיון עינוי בלשוז קראדאפק"
 אם בזה הדבר רתלוי שם וכתב עעהכ"פ, באכילהג"כ
 ונשים שהז"ג מ"ע הוי ולכן מה"ת הוא אכילה חיובעיקר

 בעלמא, אסמכתא רק הוי הדרשה דכל נימא אי אבלפטורווק

 שמחמיבות כמו א"כ עינמ, מצות על אסמכו שחז"לוכיוז
 עיוהכ"פ באכילת גם  חו"ל ותקנת חוכת עליהן חל כןבעינוי

עיי"ש.
 לפשוט באריכות שהביא יוהכ"פ מערכת בשר"חוראיתי

 אכילה מצות דהרי מהא, רעק"א שלספיקו
 גפשותיכם את רועניתם מקרא מרפתי לחייא נפקאבעיוהכ"פ

 איתנייהו רנשים כיוז וממילא ר"ח ברכות בש"ס כמבוארוגו',
 ישנו וא"כ הזה, הפסוק נאמר עליהז רגם ועניתםבכלל
 מצות לקיים מחוייבות ולכז זה מפסוק הנלמרים המצותבכל

 יש לכאורה כי בזה לעיין יש עדיין אך עיוה"כ,אכילת
 נשים לרבות האזרח תנינן רתמז רכ"ח סוכה מש"סלהעיר
 אמר יהודה מררבי קרא לי למה בגמרא ומקשה עינף,לחיוב
 שבתורה, עונקדן לכל לאיש אשה הכתוב דהשוה נפקארב

 חייבות דנשים ופשיטא כרת בה שיש ל"ת הויויוהכ"פ
 הגמרא קושיית ל"ק ררכינו ולפי עיי"ש, גרמא בזמןאפילו
 הייבות שיהיו כדי מועניתם לרבינהו קרא צריךדהרי

 נמה לן סגי ולא דועניתם, מקרא דנלמד בעיוה"כבאכילה
 דועניתם קרא האי ראמת ואליבא ולעונשיו, לל"תראיתרבאי
 יוה"כ תוספות לענין דפ"א יומא בש"ס תנא לחד לי'מיבעיא

עיי"ש:
 דנשים רהאי רל"ר בקירושין המקנה שחידש מה לפיברם

 עשה רק דאיכא היכא רק היינו שהז"ג, ממ"עפטורות
 דתפיליו דומיא בעינן ולכז מתפיליו נלמד זה דהריגרידא,
 ג"כ נשים אז ל"ת גם ראיכא היכא אבל גרירא, עשהדהוי

 מה ~פי"ד שהו"ג, עשה עהיא אעפ"י בהעשההייגות
 בכלל נשים לרבויא דהאזרח קרא דצריך הגמראמתרץ
 דהוי ועניתם בכלל איתנייהו זה בלא הרי יוה"כ,עינוי
 דהרי שאני דביוה"כ י"ל אמנם חייבות,  ונשים ול"תעשה
 לחיוב, יוה"כ תוס' גם בגמרא ילפינז דועניתם זהמקרא
 הל"ת חלות בטרם מבעהיי הוא העשה חלות בכאןולכן
 ולא עשה רק שיש מה זמו שיש כיח גרידא, לישהורמי
 אמרינן הוי דהאזרח קרא לאו אי משו"ה הל"ת ל~ייזחל
 וברברי ורו"ק. וא"ש פטורות וגשים שהז"ג מ"ערהוי

 למועד, חזון עור ואיה"ש לעייו הפגאי לי גרם לאפלפולך
 לעלות עמך ז" ודי' התורה רלתי על לשקוד זה בכחךלך

 יצלעב בידך ר' וחפץ והגרולה ההצלחה במתיעל
 החופ"ק ייעבעש אייזיק ישחקהק'

 מדסימו

 והמשכה ברבי וברכהשלום
 לידק-

 הרב ה"ה יקירי
 אליעזר יעקב מוה"ר כש"ת טובות במעלות מוכתרהה"ג
 יע"~נ נ"י בברונקס רב שליס"אבייקר

 המצאתו בנהןו חוו"ד לידע לפניורוצה שהציע שאלתובדבר
 להתהפך שיוכל באו19 אלקטרי מקרר לתקוהחרשה,

 מאכלים בעש"ק שם להעמיד שיוכלו חשמלית, לכירה לילהבין
 יתקלקלו שלא שבת ליל כל נשמרים ויהי' היום סעודתלצורך
 בשבת ובבוקר מקרר, בכל כמו הקיץ בימי החוםמחמת
 ויתחממו אבטומטי באופז חשמלית לכירה המקרריתהפך

 להעריכו שעון יהר המקרר ועל היום, לסעורתהתבשילים
 שפיר אי לכירה, להתהפך שירצה שעה איזה עלבעש"ק
 להציל גדולה תועלת בזה יהי' הצעתו ולפי הכי,למיעבד
 ניודעים השבת קדושת את שמהללים עם מפשוטי אנשיםכננה



זשנ2י סימןמדעד'תחאו"ח21יוק,עח
 ,טעכלו מרובה תועלת ג"כ טש' יר"א לאנשים וגם עדעים,ובלא

 חמים. במאכלים כראף השבת אתלכבד

תשוובה
 דלהלה הפרגדם לבארעלינו

 פעולתו ומףי בעש"ק השעת בת להעריך מותר אםא(
 לעעית מותר אם ז"א לכירה הבקיר בשבתיתהפך

 הפועל. אל מכח למחר שיצא בעש"קסעולה
 כבר כי אהלי המקרר את בש"ק לפתוה כותר אמב(

 תחתיו. מהלך והאור לכירהנעשה
 שיתחממו כדי בעש"ק התבשילים לתוכו לתת מותר אםג(

 בשבונאח"כ
 עכו"ם. ע"י בש"ק תבשילים לתוכו לתת מותר אםר(
 בקש שהסיקוה כירה דל"ו פ"ג בשבת תנינן תמןא(

 לא ובעצים בגפת תבשיל עלי' נותניןובגבבא
 אינעיא שם ונגמרא האפר, את שיתן עד או שיגרוף עדיתן
 אעפ"י משהת לשהות אבל הוא, יחזיר לא יתן לא האילהו

 וקטום גרוף ואי תנן לשהות דלמא או וקטום, גרוףשאינו
 לשיבעיא, למפשטא טונא בגמרא וטרי ושקיל לא, לא ואיאיז

 והרז"ה גו"ק, ובעינן תנן דלשהות דבעיין דמסקנא כ'הרי"ף
 מותר בלשהות אבל תנן דלהחזיר להיפך כתבו והרא"ש)הר"ן
 בב"ח רבה אמר תו איתא שם ובגמרא גו"ק, באינואפילו
 שבישלו ותבשיל חמין עלי' משהין והובערה קטמה יוחנןא"ר
 דס"ל דגמרא במסקנא חננהה כר' ס"ל ור"י ורש"י צרכן,כל
 באינו אפילו להשהותו מותר דרוסאי בז כמאכל שהואדכל
 פלוגתתם בטעם באריכות מזה ובמלחמות בבעה"מ ועייןגו"ק,

 עיי"ש. דבריהם הובא רנ"ג סי'ובב"י
 הוא הגמרא דמסקנת דס"ל הראשוגים לשיטת יהנהב(

 גו"ק, באינו אפילו לשהות אבל תנןלהחזיר
 אפילו אלא בע"ש, התבשיל דנותן כיון בנ"ד דמותרפשיטא

 בנהבשל מ"מ גו"ק באינו ואסור תנן דלשהותלהסוברין
 דר' עלי' דפליגי לרננן אפילו מותר לו ורע ומצטמקכ"צ

 מוהר מע"ש כ"צ נתבשלו שהתבשילין הכא ולפי"זחנניא,
 מותר ולחנניא לו, ורע שמצטמק כיון מותר דלרבנןלכ"ע,
 רנ"ג סי' בש"ע כמבואר דרוסאי בן כמאכל נתבשל רקאפילו
 ותוס', רש"י ודעת והרמב"ם הרי"ף דעת הדעות שתישהביא
 חנניא כר' גו"ק באינה אפילו מותר בלשהות שני'ולרעה

 כדעה להקל דנהגו כתב והרמ"א דרוסאי, בן כמאכלבנתבשל
 הרא"ש שכתב כמו י"ל אפשר לק~א המנהג וטעםשנך,

 ברא"ש. עיי"ש שבת עוגג מצות לקיים רוצים שישראלמפני

 ע"ש לתת שמותר הג' הספק נפשט לפי"ז ממילאג(
 בשבת, יתחמם שאח"כ כדי הכירה עלתבשיל

 או מע"ש, דהיינו בהיתר הוא שבכירה שהאש היכא רקוהיינו
 להלן, יבואר כאשר האש תיקון על לפקפק שאיז אחרבאופן
 להניח עצה יש גו"ק בלא שהייה האוסרין לשיטהואפילו
  יוה התבשילין לנין האלקטרי האש קל רשת נין מפסיקדנר
 דבר דביש סקל"א, רנ"ג סי' במג"א כמבואר כגו"קנחשב

 כגו"ק. חשוב והאש הקדרה ביןמפסיק
 הערכת ש'י מע"ש האש חוקון אודות לבאר עלינו יעתהד(

 בפ"ק כב"ה קיי"ל דאנן דכיוז האבטומטי,השעון
 בע"ש במלאכה להההיל שותר השמש עם רמתיריזדשבת
 מתחלת אינה "מלאכה אם אך בש"ק, נגמרת שתהי' מנתעל

 נעשה יהי' שלמחר בכדי בע"ש פעולה שענשה רקנע"ש
 הניכיק"י דברי לפי מותר אם לעיין יש בזה מעצמה,"מלאכה

 שרינן אמא' חציו משום דאשו לר"י שהקשה דב"קבפי'ב
 ונן נשנת, ונגמרת הולנת והדלקתה בע"ש נרותלהדליק
 )הולכה המוקד בית בנוורת האור את  מאחיזין דאמריגזממה

 הבעירה כאילו הוא הרי ולפי"ז בשבת, הדלקההונגמרת
 להבעיר נתכוון לא הכא דהרי מיא וכש"כ בשבת, בעצמוהוא
 בשבוע להדליק בעיקר נתכוון הכא ואילו הברו שלגדיש
 שזרק שבשעה החץ. כזורק היי:ו חציו משום דהחיוב .שםותירץ
 חשבינן ולא הכל נעשה שעה באותה מתח"י החץויצא

 למפטרי' לן הוה לי' חשביגז דאי ולהבא, מכאןהמעשה
 קודם מת אילו נמי והכי להחזירה, בירו שאיז הואדאונס

 נכסים מאחריות ניזק משתלם ודאי להישרף הגדיששהספיק
 מחויב ואמאי ישלם, שלם אש תצא כי כאן קרי דהאדידיוק
 כמאן לי' רחשבינז ש"מ אלא הוא, חיובא בר לאו מההדי

 דכי כן הדין בשבת וכן פשיעה, משעת מעיקראדמדליק
 תינח הא ולפהז עידנא, בההוא דאגמרי' כמאן מע"שאתחיל
 בהאי בע"ש נגמר כאילו זה חשיב בע"ש ממש אתחילאי

 להתחיל גרם רק נלל התחיל לא אי אבל ראשון, בכחשעתא
 נזה ליכא התחיל  שלא כיון רפטור. לן נימא מאןלמחר
 חשבון על למיחשביה וליכא בעלמא, גרמא רק ראשוןכח

 ע"ש. שלהגרמא
 למיחייביה ליכא דממ"ג י"ל דמלתא לקושטא אילםה(

 למעשה ע"ש של לההערכה חשבינן דאיבנ"ד
 של ראשח לכח מתייחסת שבת של הפעולה כל הריממש
 לגרמא רק נחשבת ע"ש של ההערכה דמעשה נימא ואיע"ש,

 להתחלת כלל מתייחסת אינה שבת של ההבערה מעשהוממילא
 כמבואר ופטור, בעלמא גרמא רק כלום עשה לא הריע"ש,
 אבל אסור עשי' מלאכה כל תעשה לא דק"כ שבתבש"ס

 שרי.גרמא
 דלא המשנה על שם איתא הל"ד פ"ב שבת יבירישלמיו(

 וימלאנט ביצה של שפופרת אדםיקוב
 שם ואמר מנטפת, שתהא בשביל הנר ע"פ ויתננהשמן

 )פירשו וטיפה, טיפה בכל הותחל שלא מפני למהבירושלמי
 נע"ש, טפה בכל ההדלקה הותחל שלא משוט והפנ"מהקה"ע
 שתהא אותה נותן כאילו והויא אח"כ, מנטפת שתהאאלא

 בשביל בע"ש לערוך גם דאסור מזה חזינן בשבת,מנטפת
 להגאון הש"ס ובגליון מזה, בשיו"ק עיי"ש בשבת דולקשיהא
 או"ז בשם הג"א לשיטת הירושלמי מדברי ראי' הביארמז"א
 אינו שבנר חלב, החתיכות מן אחת נוטל דאם דביצהבפ"ב
 להבערה שבשפופרת שמן טיפה לכל כאן דחשבינן דכמוחייב,
 מן חתיכה או שמן השפופרת מן נוטל אם כן כמונש'ע,

 שייכות לו שאיז מכיון מכבה משום חייב אינו חלבהחתיכות
 קושיית בזה ליישב מש"כ עיי"ש בה, שהתחיל ההדלקהעם

 הטעם הרמב"ם כתב דמשוה"כ הלי"ב משבת בפ"ההלח"מ
 כיבוי בזה דליכא כיון מכבה משום ולא מוקצהמשום

 הנ"ל.להירושלמי
 הג"א, של לדינו ראיה מהירושלמי דאיז נראה ילפענ"דז(

 הנר מתוך חלב בנוטל מיירי הג"אדהרי
 אבל הנר, שעפ"י שבשפופרת בשמן מיירי וביר)שלמיממש
 דהרי הוא, אחת השמן דכל להירושלמי ס"ל גופא שבנרמה
 מטעם במשנה, כמבואר מותר מתחילה היוצר חיברהאם

 כתב ובקה"ע בגר, הוא כאילו שבשפופרת השמן כלדנחשב
 וטיפה, גיפה ב,כל הותחל שלא הירושלמי דברי בפירוששם
 כל שאצלה אחת טימה הפתילה כשמושך בנר כשהשמןאבל
 להדליק הותחל כבר כאילו והוי אחריו נמשך שבנרהשמן
 שבשפופרוע להשמן שבנר השמן ביז שמחלק בפירוש הריכלו,
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 הקה"ע ובדברי מזה, ראי' וליכא הג"א לדברי ל"דוממילא
 טיפה בכל הותחל שלא וז"ל ברבריו נפל שטעותנראה

 דצ"ל ונראה, "שבנר", שמז טיפה בכל להדליקמבעו"י
 שמן משא"כ להלז, כתב שהרי שבנר במקוםשבשפופרת

 אחריו נמשך השמן כל אהת טיפה הפתילה כשמושךשבנר
 אכ"מ. רק להעיר יש הנ"ל רמז"א הגאוז וברברי וז"פעיי"ש

 לשמן ל"ד בע"ש השעוז דהערכת בזה התבוגנתי שובח(
 לנר נותן בין מחלק הירושלמי דהרישבשפופרת,

 ה.ותחל שלא אמרינז שבשפופרת דבשמז בשפופרת, שמןלנותן
 הדלקה טיפה בכל מתחיל כאילו והויא וטיפה טיפהבכל

 והוי הפתילה אחר נמשך השמן כל שבנר בשמן אבלחרשה,
 בשבת בנר שמז כשנותז ולפי"ז נדלק, השמז כל שכברכמו
 דהנותן פ"ב בביצה הרא"ש כתב וכן מבעיר, משוםחייב
 דולק כבר שהנר אעפ"י מבעיר, משום חייב בשבה בנרשמז
 דלא  שם כתב הפנ"י אוים חייב, בהבערה שמאריך מהמ"מ

 רק מיד  נעשה המלאכה שאין היכא חטאת לחייבמסתבר
 ומותר, פטור בודאי בע"ש זאת עושה אם ועכ"פ זמן,אחר
 מ"מ בע"ש שהתחיל דאעפ"י דירושלמי, להא דומהואיגו
 בשפופרת, רק דהיינו אסור וטיפה טיפ.ה בכל הותחל שלאכיוז

 בע"ש תיכף דהרי בע"ש, בנר שמז לנותן יותר רמיובנ"ר
 ומתחיל האלקטרי של שבכותל הצינור לתוך הקונטקטתוחב
 יגיע כאשר בשבת למחר רק עבורתה, לעבור המכונהתיכף
 המ,קרר עבורת יתהפך האבטומסי השעוז על המוגבלזמז

 כח מוליד שאינו בע"ש, שהתחיל עצמו הכח באוועלכירה
 ג"כ הוא המקרר של הכח שהרי עצמו, הכח זה רקחדש
 וימז לגותז ודומה האלקטרי, של בצינורות הזורם האשמכח
 ם"ל דבשפופרת השפופרת, לתוך כנותן ולא בגרבע"ש

 דהייגו חדשה, טיפה רגע בכל נוטף דבשבתלהירושלמי
 כאז אין בנ"ד אבל מע"ש, עריין בו התחיל שלא חדשכח

 לפיע"ד. וז"ב מע"ש הכין שכבר מה רק כלל חדשכח
 בידושלמי דהרי לגר שפופרת ביז זה חילוק ומסתבראט(

 המשנה על איתא הל"ט פ"א בשבתשם
 יטמואל רבי דבילזק ועיגולי הבד נית קורות שטועגיםושוין
 וטיפה טיפה כל געקרה כבר אמרין תרוייהון בר"ח יוסיורבי

 מים של לרחיים חנום נותנין איז גבי ה' ובהלכהממ.קומ,ה,
 חיטה בכל הותחל שלא משום מבעו"י שיטחגו כדיאלא

 מדוע רחיים, ובין הבד בית בין החילוק ולהביןוחיטה.
 שלא וברחיים טיפה כל געקרה כבר אמרינן הבדבבית
 דבילה ועיגולי הבד דבבית ועכצ"ל וחיטה, חיסה בכיהותחל
 אחר, במקום הקורה תחת מונחים והתאנים  הויתיםשכל
 להיחנךב מצרפן והכלי אחר שהכל שבנר רשמן להאורמי
 ברהיים אבל  בתוכו, שנמוא מה בכל התחיל כברכאילו

 המתגלגלים האבנים החת אחת בבת כולם  אעםשהחיטים
 החיטים נותגים ששם להאבנים, ממעל בה.כלי רק זה עלזה

 הטוהגים להאבגים החתיו אשר הנקב דרך יורדיםוהחיטים
 אשר ביצה של לשפופרת שמן לגותן ממש ורמי לאט,לאט
 שלא כמו חיטה בנל הותחל שלא אמריגז ולכן הנר,על

 הירושלמי דברי שפיר ואתי וטיפה, טיפה בנלהותחל
 מהאי הירושלמי דברי קשה הכי נימא לא ואי שביארנו,כמו

 של וברחיים ביצה, של דשפופרת להאי הבר ביתדקורות
 לפיע"ד. וז"פמים

 בע"ש למכור מותר אם שנםתפק רעק"א להגאח וראית'י(
 שמפלפל מה עיי"ש בשבת. הקגין שיחולבתנאי

 יתרו פרשת עה"ת חז לוית בספר ועייז לחומרא, ומצדדבזה
 השבח, מקורם  שעשה כיוז בזה איסור שאין בפשיטותשכתב

 מהרש"ם בהגהת מובא קכ"א סי' מברונא מהר"י בשו"תאולם
 שחלזת כיון מו"מ איסור בזה שיש להיפך כתב חמ"דסי'

 הנ"ל המחמירים על להעיר יש ולפיע"ד בשבת, הואהקניז
 מקצת עשה דאם - ד"ג שבת בריש רש"י שחידשלפי"מ
 שעשאוהו כשנים חערב בשבה מלאכה ומקצת מע"שמיאכה
 ע"כ א"כ בשבת שיחול מע"ש שעשה בקגין א"כופטור,
 בלי מ"מ שבשבת, הקנין חלות הוא דהעיקר נימאאפילו
 כשנים הוי ושוב שיחול, להקניז א"א ע"ש שלמעשיו

 שעשה ע"ש של מעשיו בלי בג"ד וכמו"כ ופטור,שעשאוהו
 והוי בשבת גמר לידי לבא א"א האבטומטית המכונהבהערכת

 כיון ע"ז לפקפק יש עדיין אך ופטור, שעשאוהו כשגיםג"כ
 יכולים ואיך שעשאוהו שנימ כדיז אסור אבל פטורשהוא
 בזה לצדד יש דמלתא לקושטא ברם לכתחילה, זאתלעשות
 כמו בעלמא גרמא רק מיחשב לא ע"ש של המעשהדכל

  שחידשו ולפי"מ בזה, תורה איסור ליכא ועכ"פ לעיל,שכתבנו
 ממילא ומותר, פטור שעשאוהו ב.טנים דרבנן דבאיסורהאחרונים
 בע"ש קגין בעשה וגם בע"ש, זאת לעשות מותר בנ"דלפי"ז
 לכתחילה, רמותר י"ל נמי הגרעק"א של בספיקו בשבתשיחול
 לכתחילה אפילו מותר מדרבגז רק הוי מו"מ איסור דכלכיון

 בסברא. הוא נכון לפיע"ר כי בזה ודו"ק שעשאוהובשנים
 דט"ז חולין בש"ם דאמרינן עפי"מ לומר יש וכןיא(

 לחבריה דכפתיה מאן האי גבי דע"זוסנהדרין
 הוא, דיליה גיריה מ"ט חייב ומית דמיא בידקא עליוואשקיל
 בעלמא גרמא פטור שגי בכח אבל ראשוז בכח מיליוהגי
 וכיון הגהר לשפת םמוך שקשרו ראשון בכח ופירש"יהוא,
 ברחוק שקשרו פי' שגי ובכח עליו, המים באו מיר נ.קבשנ.קב
 דגרמא פטור הנקב עשה שהוא ואעפ"י שם, הלכווהמים
 רחוק שהניחו שגי כח פירש"י בסנהדרין וכן הוא,בעלמא
 הוא בעלמא גרמא שם שהוא המקום אל הלכו מכאזיאחר אלא עליו, מגדרותיהן בצאתו מיד המים נפלו ולאקצת,
 מכאן לאחר האדם אל הלכו שהמים דמה ומוכח מכחו,ולא

 הלכו שלא כיון גרמא, רק חשיב מ"מ נחו ע"י שהואאעפ"י
 מעעדו כלום חשיב לא עליו דאשקיל בשעה אליוישר

 ג"כ בג"ד וא"כ גרמא, דהיינו שני כח רק והויהראשונים
 והתחיל האלקטרי זרם אל החיבור בע"ש שעשהבשעה
 עובדת שהמכוגה מה וכז בהמקרר, האלקטרי כח בולהתגיע
 הולך סובב שהזרם כיון שגי, כח אח"כ מקרי זהועבודתה
 וא"נ ורגע, רגע בכל חרש כח ומתחדש עת בכלומתחלף

 הנערך האבטומנץ שהשעון מה גם וכז בעלמא, גרמא רקהוי
 שום נו אין בהעריכו מיו בשבת עבודתו שיתחילמע"ש
 עליו שעבר לאחר פעולתו, מחחיל בשבת למחר רקפעולה,
 גחשוב אם ואפילו וסיבובים, תנועות ע"י שבא כיון כחוכח וראי וזה הזמן, במשך כך לידי בא ותנועות מיבוביםכמה

 בשבוק עתה עושה כאילו בע"עו האדם שעושהה.פעולה
 עהבה שהוא כמו נחשב בשבת עושה שהשעוז שמהז"א
 הני מכח שני כח הוא שעתה כיוז פטור מ"מ עכשיו ברויםזאת

 הרבים. וסיבוביםתנועות
 אמר וויד ד"ח מכות מש"ס ראק; להביא יש וכןיב(

 תמרא ואחר לדיקלא פיסא דובדא מאן פפארב
 נכת דתימא מהו פשיטא, בגטרא ופריך ופטור, כחוכח הוי דלרבגן ורבגן, דרבי למחלוקת באגו וקטיל תמראואזיל
 כוש כח הוי ג"כ לרבי דתימא מה ופירש"י קמ"ל, דמיכחו

 קמ"ל, שני כח תמרים וגשירת כחו הוא שרגב מפניופטור
 ג"כ בנ"ד וא"כ ופטור, כחו כח הף דלרבנן מזהמבואר
 ההבערה על יתחייב לא בשבת השעון את יסבב אםאפילו
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 שמניע מה כחו הוי האבטשטי השעון דהרי שני כח דהויכיון
 לעבוד המכונה מניי שהשעון מה ואח"כ ומעריכו,אותו

 להבעיר כחו שיתעורר בזה וגורם האלקטרי הזרם ע"יעבורתה
 בשבת, תורה איסור וליכא גרמא דהיינו כחו כח רקהוי
 דשבת דפ"ק לב"ש אפילו מותר בע"ש זאת כשעושהולכן
 הבר בבית דדורכין כההוא והויא בע"ש, לע'יותדאסרו

 לב"ש אפילושמותר
 לסניף רק דיא שכתקנו דמה למודעא צריכיו דא 1כגוןיג(

 שאם לומר חלילה למעשה אולם בע"ש,להתיר
 שאדם תנועה כל דהרי גרמא. רק הוי בשבת זאתעושה
 בגדר זה הרי האלקטרי לזרם חיבור לו שיש ברברעושה
 אם רואים אנו כאשר ניצוצות, בזה שעושה מפנימבעיר
 מתנוצץ האלקטרי כה  שם  שוח-ם  בהצימרומ הקונטקטנועצים
 שהאור האחרונים גדולי כל הכריעו כבר והרי אש,ניצוצי
 מפורסם אחד גאון שרצה כמו דלא ממש אש הוא האלקטרישל
 כמבואר במכבה, ופטור מתכת של גחלת כמו רק דהוילומר
 עיין הל"ב, שבת הל' פ"א וברמב"ם דמ"ב שבתבש"ס

 שלא מחמת החשמל באור לדוז מש"כ רמ"ז ס" ח"בבמהרש"ם
 ובח"ב ק"פ סי' בחיו"ד בי"צ הגאון אולם במשכן, כמוהוהי'
 של האש שעל להוכיח שכתב בהשמטות עיי"ש ל"אסי'

 מלאכה. אב והוא חטאת חיוב ישאלקטרי
 הגאון מורי לחדש רצה בהבערה גרמא בענין 1גםיד(

 לומר שייך דלא ומ"ב מ"א סי' אברהםבמחזה
 דלא מקרא ילפינן גרמא של היתר כל דהרי מוהר,דגרמא
 כמבואר שרי גרמא הא דאסור הוא עשייה מלאכה כלתעשה
 תבערו לא רכתיב כיון בהבערה שייך לא וזה דק"כ,בשבת
 א"א דאמת ואליבא בכלל, ג"כ גרמא לכן עשייה כתיבולא
 דגרמא החת"ס בשם קי"ט בסי' בעצמו הוא וכ"כ כןלומר
 תבשל לא דכתיב אע"ג בב"ח בישול גבי גם מקום בכלשרי

 מותר בהבערה דגם מבואר ד"ע שבת מש"ס וגםעיי"ש,
 ללוע אי מבערה לומד איצטריך דלמאי התם דאמרינןגרמא,
 גרמא גם לאסור קרא ראיצטריך נימא יצתה, לחלק אייצתה

 גדמא. מוהד בהבעדה דגס מוכח ודאי איאבהבעדה
 גרמא דגם  משמע כ"ב סי' בתשובה במהרלב"ח א1לםטו(

 שכתב רב בי קהר"י בשם כן זמביא אסור,כזה
 ביצה ש"ס ומקורו שבת מהל' בפ"ט הרמב"ם דברי עלכן

 מובא מ"ד סי' ח"א אמת זרע בשו"ת שכ' לפי"מ וגםד"ר,
 בשבת הטלגרף משלוח לענין נ"ז סי' חאו"ח בבי"צדבריו
 דאמרינן מה על לתרץ הז"א וכתב כתיבזק גרם רק הויאי

 הורה אסרה מחשבת דמלאכת שבת גבי חייב מסיייתוורוח זור" גכי אמרינן ר"ס ובב"ק מותר, דגרמא דק"כבשבת
 מעשה דבשעת היכא רק מקרי רגרמא ותירץ פטור,ובנזקין

 ע"י המלאכה תעשה זמן שלאהר גורס רק מלאכה עבידלא
 מלאכה כשעהשה אבל גרמא, נקרא זהו מקודם שעשהפעולתו
 זה הרי אחר, דבר בסיוע שנעשית אעפ"י לפעולתותיכף
 מרברי כן מוכח ולפיע"ד וחייב, מסייעתו ורוח דזורהדומיא
 דמחלק האור, את נתן אחד גבי הל"ד שבת מהל' בפ"טהכ"מ
 לא אבל חייגים כולם אחה בבת כולם בבאו דדוקאשם

 עיי"ש.בזא"ז
 מסייעתו ורוח רזורה מהא הקושיא לתרץ 1לפיע"דטז(

 משום ושא דשאני שבת, לגבי גרמא הוילא
 מקרי לא זה התורה חייבה זה ובדרך רוח, ע"י עשייתהדעיקר
 שמצינו ככן שרי, גרמא מלאכות בשאר משא"כגרבש,

 ע"י עשייתה דעיקר דכיון בישול מלאכת גביבפוסקים
 שכ"כ בב"ק בהרא"ש בהדיא מבואר וכן אסור, לכןגרמא

 כיון התורה, חייבה בהכי מ"מ גרמא רק הוי דלאראעפ"י
 לק"מ ולפי"ז עיי"ש, רוח ע"י עשייתה זו מלאכהדעיקר

 דק"כ. דהעבתפהאי
 רלא נפלא דבר ראז"מ הגאון שחידש לפי"מ 1,בפרטיז(

 נעשית המעשה אם רק מותר גרמאאמרינן
 והם מים מלאימ כלים מעמיד כגון עשייתו, כדרךשלא

 כתוב שם שה" או בכך, כיבוי דרך דאין האש ומכביםמתבקעים
 שפיר ולכן בכך, מחיקה דרך דאין וטובל יורד והוא בשרועל

 ח;וי להעושה מתייחסת אח"כ הנעשית המלאכה דאיןאמרינן
 ע"י הנעשים הדברים כל חשמל גבי אבל ופטור, גרמארק

 בו, משהמשים וכן דרכו זהו הגורמים וכל הכפתורסיבוב
 ולפי"מ אסור. בזה גרמא מ"מ גרמא שהוא אעפ"יולכן

 כמה כהבו וכן בב"ק, הרא"ש כ"כ כבר לעילשביארנו
 הרא"ש דברי הביאו שלא ולפלא הבישול, מלאכת גביפוסקים
 בזה עכ"פ בע"ש נעשה שהכל שאלתנו בנדון אולםהנ"ל,
 של הגורם אל שבת של הפעולה להתייחס להחמירשלא
 להחמיר שלא ההיתר צדדי כל לצרף יש דא בכגוןע"ש,
 עביד דלא דהיכא דכתב הנ"ל הז"א ולשיטת כך, כדיעד

 אח"כ המלאכה שתעשה גורם רק ההתחלה בשעתמעשה
 המלאכה כל נעשה לא דבע"ש הכא א"כ גורם, מקריזהו

 לפיע"ד. וז"פ להתיר ויע. גורם שפירמקרי
 ד"ו ב"ק בש"ס דאמריגן דהא ליישב בזה 1אר11תנאיח(

 דעג בראש שהניחם ומשאו סכינואבנו
 והקשו אשו, היינו מזקי רקאזל בהדי מצוי' ברוחונפלו
 דל"א בחולין דתנן הא על סוף בד"ה דע"ז בסנהרריןבתוס'
 טעמא בגמרא ודייק פסולה, שחיטתו ושחט מידו סכיןנפלה
 דשחיטה דס"ל נתן כר' כמאן כשרה הוא הפילה הארנפלה
 הפילה כמו ליהוי נמי בנפלה אפילו שם והקשו כוונה,ל"ב
 כיון בשחיטה לחלק מסתבר ולא חציו, משום אשו למ"דהוא

 כמ"ד דאתיא בתוס' ותירצו מממון, גמרינן מיתהדאפילו
 מעים אשו רלמ"ד דבריהם לפי מזה חזינן ממונו, משוםאשו
 באבנו כמו ההתחלה אל הפעולה רמתייחסת בזה אמרינןחציו
 מהמת מ"מ הרוח רק הפילו לא שהוא אעפ"י ומשאו,סכינו

 משום אשו למ"ד אשו משום וחייב כהפילם חשיבשהניחם
 רק אפילו השחיטה כשרה לפי"ז יהי' בשחיטה ואפילוחצע,
 להכשיר כחו חשיב הסכין את הוא ואחז הואיל מידו,נפלה

 בש"ס דאמרינן מהא קשה ולכאורה בתוס', עיי"שהשחיטה
 ממנו נוטלין אין דדלאי אריתא האי פפא א"ר דק"זחולין
 ס" או"ח בש"ע איפסק וכן גברא, מכח אתי דלאלה-ים
 לא ידים נטילת גבי דלהכי ולחלק ועכצ"ל סעי"ז,קנ"ט
 ישר הלכו לא בידיו מקודם ששאב שהמים משום גברא, כחמקרי
 הצינור ומן הצינור אל היאור מן בכלי מים רולה רקאליו
 והיכא גברא, כח תו מקרי ולא כחו פסק כבר ולכן ידיו,אל
 במחלוקת דידים בם"ק דתניגן בהא כגון כחו פסקדלא
 לו, וישב והלך מים מלאה חבית הטה גבי יוסי ור'דת"ק
 לו עלתה ממנה יריו ונטל מים היום כל שופכתוהחבית
 הפסקה, שום בלא מכחו באה ושפיכה שפיכה דכל כיוןנטילה,
 רחולין הא בין לחלק כ"א ס"ק קנ"ט בסי' המג"אכמש"כ
 המבואר החבית בהטה דידים להאי בסע"'ז שם המבוארדק"ז,
 המבואר ברזא גבי ג"כ לחלק שם כתב והמג"א ", סעיףבש"ע
 בקלוח רדוקא דידים, בפ"ק הרא"ש מרברי והוא בסעי"זשם

 בכל ולהסירה להחזירה וצריך גברא כח מקרי לבדראשון
 נטילה, לו עלתה יו"ד בסעיף חבית ובהטה ושפיכה,שפיכה
 המונעת הברזא הסיר רק המים בגוף מעשה עשה לאדהתם
 ומחמת המים, בגוף מעשה שעשה הכא אבל המים,מלצאת
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 אתי דבריו ולפי גברא, כח שפיר מקרי המים שופכיןהטייתו
 דיש דמיא בדקא עליו באשקיל בס:הדרין דאמרינן האשפיר
 עשה לא דהתם משום דהיינו שני, לכח ראשון כח ביןחילוק
 המים, יציאת של המונע את שמסלק רק המים בגוףמעשה
 ושטיכה שפיכה כל בין להסירה שצריך דברזא להאיודמי

 טעמא.מהאי
 דט"ז בחולין בגמרא אמרינן בשחיטה שפיר ולכןיט(

 שני, בכח רהא ראקהן בכח הא דמיא בסרנא והא הא~אב"א
 המים יצאו הדף שהסיר דמיד היכא מייר. ראשוןדבכח
 שבא כיון כשרה, שחיטתו ושחט הסכין עם הגלגלוגלגל
 פסולה, שחיטתו כחו פסק שכבר ה'עוני בגלגול אב.ל גברא,מכח
 יציאת מונע דהברזא דברזא, להא ממש דומה רמיאוסרנא
 ועיין ובמהה"ש, במג"א כמבואר הסרנא של הדף כמוהמים

 מתגלגל הגלגל דאם שכתב דפחרא סרנא גבי ז' סי'בהב"ש
 שכבר ,אעפיי אדם מכח הנעשה הראשון גלגול מכחכ"פ
 והביא השחיטה, וכשרה כחו מקרי מ"מ הגלגל מן לידוהסיב
 ראשון בכח הא בפחרא והא הא בגמרא משני מדלאראיה
 מקרי שני בכח אפילו דבפחרא מזה מוכח שני, בבחוהא
 לומר ג"כ אפשר בנ"ד ולפי"ז השחיטה, להכשירכחו

 אבל ע"ש. של ההערכה אל שבת של הפעולהדמתייחסת
 רק פעולה עושה דאין וכיון דמיא לסרנא דמי רנ"ד נימאאי

 החשמלית, הכירה בגוף פעולה עושה ואינו השעוןבהערכת
 שני לכח ראשון כח בין הילוק שפיר דיש אמרינןבזה

 הנ"ל. המג"אכמש-כ
 הנ"ל המג"א כדברי שלא ראיה ךהביא כתבתי דבנ2ק"אנ(

 תמיד מקרי המים בגוף מעשה דבעושהדכהב
 צריך ולכאורה והמשכה, ברבי' מקוה דמכשירינן מהאכחו.
 ג' בפ' התוספתא דברי לפי המשכה מועיל האיךלהבין

 פסלוהו לבוקוה לוגין ג' ברגליו או בידיו זולף דאםדמקואות
 בכלי נשאב שלא ואעפ"י ל"ט, סעי' ר"א סי' בש"עכמבואר

 ההמשכה מועיל מה א"כ שאובין, חשיב אדם בכה שהולךכל
 ארם מכח ההמשכה אחר להמקוה באין כשהמים תיכףהרי

 חשיב לא ונמשכין מתפשטין שהמים דמה ועכצ"לנפסלין,
 אריכות בזה לי ויש הנ"ל, כהמג"א דלא וזה אדם. כחתו

 סי' התשב"ץ ובדברי בזה הארכתי ובמק"א ואכמ"ל,דברים
 שתכלה כרי הוא הטשכה ששיעור ר"א סי' בב"י מובאמ"ט
 ולפי"ר בב"ח ועיין למקוה, מים שיגיעו קודם ההמשכהרגל

 הבג"א. על' כלוםל"ק
 אם מותר מע"ש תבשילין שם להניח לפי"ז דלכןכא(

 בגמרא כדאמרינז האש עריכת על חייבאינו
 התנור על להעמידו מותר הייתא קדרה י"ח דףבשבת
 ובגו"ק לו ורע ומצטמק כ"צ בנתבשל ומכש"כ לחשכהסמוך

 גו"ק  שפיר מקרי האש של רשת את יכסה אם ולכןדמותר,
 ליקח בשבת לפתחו ומותר הנ"ל, רנ"ג סי' המג"אכמש"כ
 רנ"ט בסי' כמבואר הטמנה של התנור מן כמוהמאכלים
 של שבהנור ואעפ"י ג"כ, הפתח לסתום אה"כ ומותרסעי"ז,
 כמבואר לוהשוה גהלים שם יש אם לסתמו אסורהטמנה
 ע"י לסתמו צריך רק מכבה, משום ס"ב ס" מהרי"לבתשובת
 יבוא לא חשמלי באש בנ"ד מ"מ שם, בש"ע כמבוארעכו"ם
 כלום הרוה מן מתפעל אינו החשמלי האש כי כיבוי,לידי
 לפיע"ד נראה וגם הפתח, של סתימה ע"י לעולם יכבהולא

 האיסור דיסוד כיון להקל, יש הטמנה של בתנורדאפילו
 פסיק דהוי דאעפ"י בהגר"א, כמבואר רהוא פסיק משוםהוא
 בסה במ"ב עיין מדרבנן, אסור מ"מ ל" ניהא %ארישא
 דפס"ר דע"ג בשבת ארי' הגור שכתב לפי"מ אבלרנ"ט,

 לאחר שנעשה בדבר משא"כ מיד, שנעשה היכא רק הוילא
 בכירה ולכן עי"'ש, ומותר מתכוין שאינו כרבר חשיבזמן

 נתן לא ואמ לכ"ע, ומותר  וו חששא ליכא נוראיחשמלית
 גרע רלא עכו"ם, ע"י בשבת ליתנם מותר מע"טןהתבטיליו

 נותן העכו"ם ראם סעי"ה, ברמ"א רנ"ג בסי' דמבוארמהא
 שנורגיז התנור השפהה מבעירה ואה"כ התנור אצלהתבשילין
 להחם ולא צינה משום הוא התנור של שהיסק כיוןלהקל,

 שביארנו כמו האש תיק'ון על איסור אין נמי וכאןהתבשילים,
 בכל אסור דאה"כ לכירה שנתהפכה קודמ דרק ופעדטלעיל,

 להיאמד, וא"צ וז"פגווני
 האש שיבער קורם התבשילים ליתן ישראל וע"יכב(

 המבואר דתה"ר מהאי גרע וזה בודאי,אסור
 העכו"ם ואה"כ התבשילין נותן דישראל היכא הנ"לברמ"א
 האש ואחד הקדרה נותן דזה מטעם דאסור, החגורמסיק

 לאבנו דדמי לומר יש ובנ"ד אסור, אבל פנורדהראשון
 אשו, רחשיב והפילו מצויה רוח ובא שהניחם ומשאווסכינו
 - לעיל שהבאנו - בסנהדדין התוס' כתבו בשחיטהוגם

 גברא, כח דמקרי דכשר ושחטה ונפלה הגג בראש סכיןבהניח
 מצמה רוח כמו לי' הוי יבא שהאש שיודע כיון נמיהכא
 עדיין שלכאודה ואעפ"י ביד'ם, מבשל כמו והוי כחוומקרי
 גרע לא ועכ"פ נפקא, לא סויקא מידי מ"מ ע"ז לפקפקיש

 אכמ"ל. רק זה בפרט להאריך ויש הנ"ל דתה"דמהאי
 בר בספרו רשכבה"ג הגה"ק למוה"ז יאיתי הלדםכג(

 שאלתו בדבר שם שכתב סי"ז חאו"חליוואי
 החורף בית תנור על קדרה שהעמידה ישראליתשמשרתה

 מהחמין לשתות מותר אם העכו"ם, ע"י התנור שהוסקקודם
 העמדת רבשעת דכיון דבריו ויסוד דמותר וכתבבשבת,
 בהעמדה דאיסורא מעשה שום נעשה לא התנור עלהקררה

 נסתלק כבר הרי התנור מסיק העכו"ם כאשר ואח"כזו,
 לא לחוד דהעמדה ומעשה הישראלית, של ההעמדהמעשה
 כיבף, דגרם להא עדיף הכי ואדרבה בעלמא, מגרמאעדיף
 לבא הכיבוי סוף מים עם כלים נותן כאשר בכיבוידהתם
 התנור יסיק לא העכו"ם דאם ברור הדבר אין הכאמשא"כ

 דשרי, פקדטא א"כ בדעתו, ותלוי התבשיליו יתחממולא
 שרי דגרמא דק"כ דשבת מהא הזה בררך שמתרץעיי"ש
 אסור שבת דגבי אמרינן מסייעתו ורוח זורה גביובב"ק
- פטורובניזקין  היכא בין חי~ק יש בניזקין גרמא דגבי דרכו לפיותירץ - פנים בכמה זה יישבנו כבר ולעיל 

 פטור דאז דיליה גיריה דהיינו הפסק בלי מעשיו ע"ידבא
 בש"ס כדאמרינן נוקו להרהיק וצריך אסור, אנלמלשלם
 היכא גורם מיו עוד ויש דיליה, בגיריה ר"י מודהב"ב

 הגרמא זהו אח"כ ממילא בא וההיזק מעשיו כברשנסתלק
 גיריה שע"י גרמא דוקא ג"כ שבת גבי לפי"ז ולכןדשרי,
 תעשה לא בכלל בשבה הוי לכן אסור בניזקין דבכה"גדיליה
 והואיל תורה אסרה מחשבת דמלאכת משום מלאכה,כל
 משו"ה בניזקין, דאסור דומיא עלה ידיו בהנשי מלאכתושם
 מלאכת הוי שפיר דיליה גיריה דהוי מסהעתו ורוחבזורה
 יפקעו דממילא כיבוי גבי משא"כ בשבת, וחייבמחשבת
 ובכה"ג גסתלקו, כבר ומעשיו האש ויכבו אח"כהכלים
 לחייבו עלה מלאכתו שם הוי לא בשבת ולכן שריבניזקין
 ממעשנן כזו בגרמא שפיר משו"ה מהשבוך מלאכתמשום
 לא צד בחד ובנ"ד שרי, דגרמא מלאכה תעשה דלאמקרא
 באם א"רת בדעת תלוי דהתם הנ"ל דמשרתת להאדמי

 המוגבל, בזמן האש יבא בודאי והכא התנור, יסיקשהעכו"ם
 בשעת הכא דגם כיבף לגרם שפיר דמי גיסא לאידךאבל
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 דמקודם. ההעמדה מעשה לגמרי נסתלק כברההסקה
 בע"ש השעח לערוך להתיר דיש דידן לדינא תבנאכד(

 רק חמים, במאכלים שבת עונג מצותלמען
 החבשילין שמה ולתת החשמלי האש של הרשח על טסלהניח
 המאכלים להניח יכול בע"ש לתחם  שכח ואם לכתחילה,בע"ש
 הקדרה הישראל ונחן 1שכח ובשוגג עכו"ם, 1"יבשבת
 ועיין שבת, סעודת לצורך להחיר יש ההיסק קודםבשבת
 לפתוח ומוחר רנ"ג, סי' ושע"ח כ"א סי' ביא"פבשוי"ח
 דליכא חחת'ו בוער שהאור אעפ"י המקרר של הפתחולסגור

 לדינא. בזה כנ"ל שבעיר מכבהמשום
 חופ"ק ליעגעס אייזיק יצחקידירו,

 בפנים שכחבתי בפ"ק הנימוק"י בדברי התבוננתי שובנ,ב.
 דמש"כ דבריו להנין זכיתי ולא ממני שגבו דבריואבל

 בע"ש נרות להדליק שרינן אמאי חציו משום ראשו דס"ללר"י
 גבי בשלמא זל"ז, דמיון מה בשבת, ונגמדת הולכתוהדלקתה

 היזק וגרם בשמירתו שפשע כיון לומר נוכל שפיר נזקו ,2לאשו
 שבת גבי אגל ממש, ביד'ו והזיק חץ זרק כאילו נחשבעי"ז
 ינוח למען הייביחה הוא תוה"ק שהקפידה הקפירהעיקר
 עושה אינו בשבת עחה והרי מלאכה, שום יעשה זלאהגוף
 אמר הל"א בשבח בפ"ב ירושלמי ועיין שובת, והואכלום
 נעשית כ'( )שמוח מלאכה כל תעשה לא כת'ב בשבת יוסהר'
 את שורפין אין אמרה התורה הכא ברם מאיליה,היא

 מש"כ ירושלים בטוב עיי"ש בשבת, ואצ"ל ביו"סהקדשים
 להמעיין כנראה לק"מ ולפיע"ד הירושלמי, עללהקשות
 דשבח, שביתה לאיסור קדשים שרפת דמיון שום דאיןבצדק
 ואכמ"ל. בזה שהאריך סק"ו בבועז דמכות בפ"ג בהפא"יועיין

הנ"ל

 מהסימן

 לפ"ק תשי"ג חנהה3"ה
 תורה, שאור לחשתעשע הנני מצוה נר הדיקתואהר

 כתב חנוכה במאמרי נןהיצ"א להגה"ק ננ"י בסה"קא(
 החשממאים משפחת ראש רמתתיהובפשיטוח

 כל ועשה המעשר הודאת העביר הוא אשר כה"ג יוחנן בןהר
 בדרד שם כחב וגם שני, דמעשר בסופ"ה המבוארהתקנוח
 שנה שמונים ששימש כה"ג יוחנן הי' שהוא ואפשרספק

 עיי"ש צדוקי. נעשה ולבסוף גדולהגכהונה

 בדבר-

 הנעימים,
 הי' לא עצמו והוא יוחנן אביו על קא' כה"ג התוארועפי"ז

בה"ג.
 נראה ישראל ימי מדברי כי דבריו על להעיר דישב(

 שמדברים המקומוח בכל כי כה"ג, ג"כ הי'דמתהיהו
 את שהניף הוא כה"ג, מתתהוו בסתמא כהבומהחשמונאים

 מאה בן זקן אז הי' והוא הרשע, אנטיוכוס נגד המרדדגל
 ולא רי"א מגילה בש"ס בהדיא הוא  וכן  נךוי,וארבעים
 וחשמונאי הצדיק  שמעון להם שהעמדתי ינים ביכךגעלת'ם
 על רק קאי כה"ג שהתואר הרי וכו', כה"ג ומתתיהוובניו

 בסתם מכ,נים חנוכה מנס שמדברים במקומךת וכןמחתיהו,
 ההפילא בנוסח אזולאי להג' עבוה"ק בס' עייז כה"ג,מחתיהו
 ובניו כה"ג מתחיהו ובזכוח בזה"ל, שיסד נ"ח הדלקתקודם

 בסידוריבג זו חפילה נוסח נדפס וכברעיי"ש
 אמרינן דל"ג בש"ס וכ"ה ה"ו פי'ג סוטה רב11דספ11אג(

 קה"ק מבית קול בת שמע כה"ג יוחנןשם

 וכחבו לאנטוכיא קרבא לאגהא דאזלו טליא נצחו אומרשהוא
 בימי הי' החשמונאום מרד זמן ולפי"ז וכוונו, שעהאותה
 שנעשו הנסים כל איתא שס בגמרא ובברייתא כה"ג,יוחנן
 בח ששמע ומה ולחה"פ, מערב' בנר הצדיק שמעוןבזמן
 היכלא על לאייחאה קעאה דאמר עבידתא דבטילת ביוה"כקול

 וכל וכוונו, שעה עותה וכתבו גוירותיו ובטלו גסקלגתונ,הרג
 ובטל המעשר הודאח שהעביר כה"ג יוחנן שחיקןהתקנות

 עיי"ש ודמאי חוה"מ ומלאכת הנוקפים ואת המעורריםאח
 המתקן כה"ג ויוחנן הצדיק ששמעון הר' מע"ש, סוףובמשנה
 זה אחר זה תכופים היו החשמונאים מ,2פחת וראשהתקנות
 בעיני פלא ולכן היונים, ממפלת הב"ק שמעומדשניהם
 כה,'ג יוחנן של המ2שה קודם מביאיז והתוספתאשהגמרא
 יוחנן קודם חי הצדיק שמעון והרי הצדיק, משמעוןואח"כ
 יומא בש"ס כמבואר הגדולה כנסת משיר' הי' והואכה"ג
 צא שני בבית ששמשו הגדולים הכהנים שם דחשיבד"ט,
 של שנה ושמונים הצדיק שמעון ששימש שנה ארגעיםמהם
 בד"ה בתוס' עיי"ש פאבי בן ישמעאל ששימש עשר כה"גיוחנן
 ועיין מוקדון אלכסנדרוס בזמן היה הצדיק שמעון והריולא

 בקשו וכו' גריזים הר יום הוא טבת כ"ה יום דס"ט יומאבש"ס
 ובאו רשוח להם ונחן אלוקינו בית את להחריבכותיים
 וכו' כהונה בגדי לבש עשה מה הצדיק, שמעון אתוהוד'עו
 עזרא, ספר בתחילת רש"י ועיין יו"ט, עשאוהו היוםואוחו
 פ"ח תעניח ובמגיל'ת העשרש שנת בד"ה ד"ג ר"הובתוס'
 הצדיק ששמעון הרי יעו"ש. דאבות פ"א ויטריובמחזור

 בברטנורה עיין אסתר, בן דריוש בזמן שני בית בתחילההי'
 אחר כה"ג הי' הצדיק ששמעון שכחב מ"ב דאבותבפ"א

עזרא.
 שנעשו הפרות כל חשיב מ"ו פ"ג פרה דבמשנהד(

 הצדיק שמעון את שם וחשיב ואילךמעזרא
 כה"ג דיוחנן כתב שם והתפא"י זה, אחר זה כה"גויוחנן
 ברכות ובש"ס צדוקי, כן אחר שנעשה הוא הפרות שעשהזהו
 הוא ינאי הוא אביי אמר ורבא אבי' מחלוקח גבידכ"ח
 דינאי לאביי א"כ לחוד, ויוחנן לחוד ינאי אמר ורבאיוחנן
 ל'פסלו שרצו מפני 'שראל חכמי אח שהרג זהו א"כ יוחנןזה
 ש"ס עחן שטח, בן שמעון של גיסו הי' והוא הכהונהמן

 כרכו ומלכחא מלכא ינאי גבי דמ"ח וברכות דס"וקידושין
 ובסנהדרין לרבנן מלכא ינאי קטל כד דמ"ז סוטה ובש"סרפחא

 עיי"ש.די"ט
 הרמב"ם דהרי ברור, דבר בזה להחליט קשה דעפי"זה(

 שהעביר כה"ג דיוחנן ה"א דמעשר בפ"טכתב
 כהב הכ"מ ומרן הצדיק, שמעון אחר הי' הוא המעשרהודאת
 ואח"כ שנה שמונים בכה"ג ששימש היוחנן זה שאיןע"ז
 כתב פ"יו זרעים לסדר הרמב"ם ובהקדמת צדוקי,נעשה
 המוזכר מתתיהו בן יוחנן הוא במשנה המחכר כה"גדיוחנן

 שמעון אחר הי' הוא ואם -ן. מלכי מ,לחמת וגביבתפילות
 מלחמת דהרי ראשית בשתים, לכאורה לי חמוההצדיק

 לערך שני בית בנין אחר שנה ממאתים יוחר הי'החשמונאים
 פרס מלכוח ברבי ר"י תאני ד"ט ע"ו ש"ס עיין שנה,רי"ד
 מלכות שנה ק"פ הבית בפני יון מלכות שנה ל"ד הביתבפני

 ק"ג הורדום בית מלכוח שנה ק"ג הבית בפניהח,2מונאים
עיי"ש.

 ביח לבנין שנה. רי"ד הי' החשמונאימ מלגות שהחילת הריו(
 שנהגו להיות אפשר וושויך החרבן, ק,ודם שנה ור"ושני
 הצדיק שמעון גדולים כהנים שני כך כל ארוך זמןבכהונתם
 עזרא אחר הי' הצדיק שמעון כהונת שתחילת כה"ג,ויוחנן
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 ומתתיהו מתת'הו בן כה"ג יוחנן ואחריו הבית, ב:יןבתחילת
 משמעון מאות שתי לאחר ה" היונים נגד המרד בעלבעצמו
 מוכח לעיל שציינתי המקומות ובכל תמוה, דבר וזההצדיק
 יותר ארוך זמן הי' וביניהם הצדיק שמעון אחר הי'שיוחנן

 שנה. מאותמשתי
 שם דחשיב ה:"ל יומא הש"ם דברי דלפ' ךהשניו!ז(

 ארבעים שם מנו שני בבית ששמשוהכה:ים
 ישמעאל ואחריו כה"ג יוחנן של ושמו:ים הצדיק שמעוןשל
 ועיין - שנה י"א חרסום בן אלעזר ור' שצה עשר פאביבן

 מנה לא מדוע שהעיר הנ"ל יומא בש"ם רי"ע הגאוןבהגהת
 גדולה בכהונה ג"כ ששימש יהוצדק בן יהושע אתהש"ס
 בן שיהושע איתא 'וסיפון ובס' ג-ו(, )בזכרי'כמבואר
 כוו'ג שיוחנן הרי - שנה ל"ו בכהונתו שימיטיועצדק
 אחר הי' צדוקי נעשה ולבסוף בכה"ג שנה שמוניםששימש
 שנעשה כה"ג יוחנן זה שאיז כתב הכ"מ ומרן הצדיקשמעוז
 בכהונתמ שניהם ששימשו היו 'וחנן דשני תימא וכיצדוקי,
 יוחנן רק מנה לא דהש"ם לומר א"א וה כ"א, שנהשמונים
 ימים שהאריכו הכהנים בין בכהונתו ימים שהאריךאחד

 שנתם להוציא אחריהם הכהנים זכו לא ובלעדםבכהונתם
 ודו'ק.עיי"ש

 כתוב שמצא ג"כ שכתב מע"ש מסכת בסוף ךבב,לאזשח(
 יוהנן הוא התקנות כל שתיקן כה"גדיוח:ן

 סותר והתפא"י חשמונאי, הי' והוא לבסוף צדוקישנעשה
 אחר הפרות שעשה דיוהנן כתב הנ"ל פרה במסכת כיא"ע

 הוא והוא לבסוף צדוקי שנעשה י~חנן הוא הצדיקשמעון
 דשני כתב הני'ל מע"ש ובמסכת הנ"י. התקנותשעשה
 והשני הצדיק שמעון אהר שחי התקנות בעל אחד הי'יוחנן
 בהיפד שכתב הרי צדוקי, ונעשה שנה שפונים כה"גשהי'
 זכר שלא בעינ' גדול פלא וזה פרה במסכת שכתבממה
 שחזר לומר ודוחק זרעים, בסדר שכתב מה טהרותבסדר

 כלום רמז שלא אחר ~רעים בסדר שכתב ממהבטהרות
מחזרתו.

 שנתב יוחנן עדך דאשון מאפר 'זחסין בס' ראיתי ךכהט(
 התקנות. שתיקן כה"ג יוח:ן בן הי' שמתתיהוג"כ

 דבריו מביא נ"ח סי' ז"ל רא"ל להגאון חפץ אבניובשו"ת
 התקנות בעל כה"ג דיוחנן בפשיטות וכתב עליו והקשהג"כ,
 שעשה כה"ג ויזחנן בנו, שמעון בן מתתיהו של נכדוהי'

 מתתיהו, של נכדו הי' ג"כ דפרה בפ"ג המבוארהפרות
 ברמב"ם מבואר בהדיא דהרי כן אינו במחכ"תולפיע"ד
 ריוחנן - לעיל רבריו ציינתי וכבר -  לורעיםבהקדמתו
 הוא כתב והאיך דהנוכה מתתיה: בן הוא במשנההמווכר

 מתתיהו. של נכדו הי' דיוחנןבפשיטות
 שיוהנן שכתב הנ"ל הרמב"ם בדברי לעמוד זכיתי ךלאי(

 בתוספתא בברייתא דהרי דחנוכה, מתהיהו בןהי'
 ביוהכ"פ ב"ק שמע כה"ג דיוחנן מבואר הנ"ל סוטהובש"ס
 כה"ג דיוחנן בהדיא הרי אנטיוכוס, במלחפת ינצחושב:יו
 הדבר אפייר ואיד היונים, נגד החשמינאים מלחמת בזמוהי'
 בית בנין בתחיית שחי הצדיק שמעוו אחר הי' הואדהרי
 הבית בנין לאחר שנה רי"ד הי' החשמונאים ומלחמתשני

 בזה. ודו"ק לעיל שכתבנוכמו
 בן ~קן הי' מתתיהו דהר' בזה הדברקשה הבכלליא(

 שהוא נאמר ואם המלחמה, בעת שנהק"מ
 מתתיהו בימי התפילה מלשון שנראה כמו כה"ג יוחנן בןה"
 הזה הדבר הרי הנ"ל, יוהסין ספר וכדעת כה-ג יוחנןבז

 לפניו ששמשו הכהנים כל שכשנחשוב להזמן להתאיםאפשר

 ועשר כה"ג יוחנן של ושמונים הצדיק שמעון שלארבעים
 חרסום, בן אלעזר ר' של שנה וי"א פאבי בן 'שמעאלשל
 מובלעים להיות יכולים יהוצדק בן יהושע של שנהול"ו

 של הנצחון קודם ומת שנה ק"מ שחי מתתיהו של חייובשנות
 החשמונאים מלכות מתחילת מדוקדק והחשבון הגבורים,בניו
 קרוחנן נאמר אם אבל כנ"ל, שנה ר"ו הבית חרבןעד

 וטנו להיות יכול איך מתתיהו נכד או מתתיהו בן הי'כה"ג
 שהי' הצדיק  שמעון אחר הי' הוא אם החרבן, לפני שנהר"ו

 שביארנו כמו החשמונאים, לפני שנה רי"ד הבית בניןבתחילת
 וזי'פ מעשר בהל' והרמב"ם ויומא סוטה הש"ם מדברילעיל

וברור.
 בן הי' שמתתיהו שכתב מצאתי חנוכה ךבכוגילתיב(

 מתתיהו ובני יהויריב, מבני שמעון בןיוחנן
 מתת'הו בן ושמעון ויונתן, אלעזר יהודה שמעון יוחנןהי'

 הדורות בסדר המבואר וכפי יוחנן, ששמו ג"כ בן לו הי'הנ"ל
 ותחילת להחשמונאים, הראשון מלך יוחנן בן מתתיהוהי'

 אביו כה"ג ויוחנן הבית, לבנין רי"ג תרכ"א ג"א הי'מלכותו
 ב' ועשה הכ"ה מקבל ת"ק ג"א מאנטיגגוס קבל מ,תתיהושל

  יעו"ש.פרות
 קבלתו שזמן כה"ג יוחנן בין המרחק על תהמה ךאליג(

 ג"א שהי' מתתיהו בנו מלכות לתחילת ת"ק ג"אהי'
 זקן והי רבים ימים האריך מתתיהו שהרי שנה קכ"אתרכ"א
 והחשבון אנטיוכס נגד המלחמה בומן ומת ניים ק"מ בןמופלג
 ובאבודרהם תרפ"ב סי' או"ח בב"י ועיין וחשוב דוקמכוון

 הנ"ל. מגילה הש"ם מדברי וצע"ג חנוכההלכות
 והעמרתי הנ"ל מגילה הש"ס לפי"ד וראיתי שבתייד(

 הנ"ל, האזולאי וכמש-כ כה"ג מתתיהולהם
 והוא ההיא בעת כה"ג הי' מתתיהו דאם זה על להעיריש
 היונים נגד ישראל תורת בעד :פשו שמסר תמים צדיקהי'

 הצדיקים הגדולים הכהנים בין שמו נזכי לא מדועוהפתיונים,
 הוא והרי הנ"ל, יומא בש"ס ?נזכרו שני בית בזמןשהיו
 ומדלא הצדיק  וכשמעון אביו כיוחנן ממלכתו על ימיםהאריך

 כה"ג. הי' שלא ש"מ יוחנן נמיחשיב
 דכ"א דחנוכה בסוגיא שבת מהש"ם להוכיח יש ךכןטו(

 החשמונאי בית פלכות וכשגברו שם,דאיתא
 בחותמו בענח שהי' אחד שמן פך אלא מצאו ולא בדקוונצחום
 הוי ההיא בעת הכה"ג הי' שמתתיהו איתא ואם כה"ג,של
 כה"ג, מתתיהו של בחותמו מונח שהי' לומר להש"םלי'
 המעש, וכביר המרר וגבור המרכזית הנקודה הי' הואדהרי
 שמו  להזכיר הו"ל טפי נפש כל תאות הי' ולזכרוולשמו
  מתתיהו הי' לא שוה  ש"מ  סתמא  כה"ג רק  ומראיתאלברכה,

 לפיע"ד. וז"ב סתם כה"ג נקט ולכן המרדבעל
 שמצאהי עפי"מ איפכא לומר דיש בוה התבוננתי שךבטז(

 בן מתתיהו את להס והעמדתי בע"יהגירסא
 .זה כל אבל יהתנן, אביו על קאי כה"ג והתואר כה"ג,יוחנן
 שכתוב כמו אבות ירושת הוא הכהונה דהרי לי, שווהאיננו
 בברייתא וכ"ה עולם. כהתת ברית אהריו ולזרעו לווהיתה
 יאריך למען הפסוק על שופטים פ' ובספרי אחרי פ'בת"כ
 ע"ב דע"ב יומא בש"ם וכ"ה וב:יו, הוא ממלכתו עלימים
 ממלא הבן דאם הל"ז, מלכים מהל' בפ"א הרמב"ם פסקוכן

 מתתיהו בטה ולכן קודם, הוא וביראה בחכמה אבותיומקום
 גדולה. בכהונה אבותיו מקום למלאות ראוי הי'הצדיק

 ונעמא הגה בד"ה די"ח בזבחים התוס' לפי"ד ואפילויז(
 ומסתלק בפה מתמנה דהכה"ג כהן בד"הרי"ב

 אבותיו בירושת כלל תלוי לא וא"כ מהירושלמי, והואבפה
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 במלך חלף דהדבר דמסתברא החוס' שם כחבו הרימ"מ

 ה" ובטח המלך ה" בעצמו מחחיהו והרי הכהמם,ובאחיו
 הש"ס רברי מביא שם והתוס' -, אביו מות אחריהכה"ג
 בכה"ג גמלא בן ליהושע אוקמי' המלך דינאי דס"אביבמות
 דאין וצ"ל בייחוס, בת מרתא דעיילי' דדינרי תרקבאבשביל

 הי' עצמו הוא דהרי החשמונאים, מבני - יוחנן - ינאיזה
 לפסלו רצו שהפרושים דס"ו, קידושין בש"ס כדאטרינןכה"ג
 להם הקם וא"ל במודיעין נשביח שאמו מפני הכהונהמן

 הנחה ולפי עיי"ש, ונה"ג מלך שאחה וכו' עיניך שביןבציץ
 בגמדא נמנה שלא ומה כה"ג ג"כ הי' דמתתיהו י"לזו

 רק ארוך זמן כהן שלא לפי הצדיקים הכהנים ביןיומא
 נתמנה אז הממ,2לה רסו אח הם שאחזו המלחמה זמןמעח
 בגמרא, נזכר לא אחר טעם מפני או כן גם מיללבהן
 גדול בכהן שנה ל"ו שכהן יזעצדק בן יהושע גםוהרי
 צדיק שהי' אעפ"י שם בגמרא נזכר לא ג"כ יוסיפוןלפי"ד

 מלך לא הדורוח סדר בעל דברי לפי וגם לעיל,וכמש"כ
 בשנה וגם תרכ"ב, עד חרכ"א ג"א משנת אחת שנהרק

 כמבואר חנה בני שבעה עם כה"ג אלעזר נהרגחרט"ז
 מחתיהו כן ובגלל הדורוח, ובסדר הקבלה ובשלשלחביוסיפון

 מהש"ס דהרי עקא דא אך הנ"ל, דיומא בגמרא נזכרלא
 וזה היונים, נגד המרד בשעח כה"ג היה דיוחנן מוכחסוטה
 וכמו ההיא בעח הימים דברי כוחבי של החשבונוח כלנגד

 בזה. רב וצ"ע לעילשביררנו

 כה"ג שיוחנן כחב הנחחו לפי הנ"ל חפץ אבני 21:עליח(
 על בתפילת שנזכר ומה מחחיהו, נכדהי'

 וע"ו מחתיהו, על קאי כה"ג התואר כה"ג יוחנן בןהנסים
 יש לבן כינוי יש דאם ברמ"א ס"ט קג"ט סי' מאה"עהעיר
 הכינוי יכחוב דאם אביו, שם שמזכיר קודם להכינוילהזכיר
 דמסתמא האב על רקאי משמע יהי' האב שם אחרלבסוף
 דהרי זה על הקשה י"ח ס"ק שם ובבי"ש קאי, לי'אדסמיך
 נר"ו שמעון בן יוסף בשטר כחב דאם איחא מ"ט סי'בחו"מ
 שמעון, על ולא יוסף על קאי דנר"1 שמעון, בן יוסף ב'ויש

 שאנו זה על קאי הברכה ומסתמא ברכה שהוא נר"ודשאני
 עיי"ש. אביו על ולא בועוסקים

 שכחב קנ"ג סי' חאה"ע האל"ש שו"ח בס' דמצאתייט(
 או לפניו שייך כהן דתואר אםלהסתפק

 בני ויקרא בפרשת כחוב דבתורה שם והביא פניו,לפני
 שם וכמסקנא הכהנים, אהרן בני כחיב ובמק"א הכהןאהרן
 אהרן בני ומש"כ לי', אדסמיך התואר קאי דלעולםכתב

 עיי"ש כהן שה" ג"כ אהרן על גם קאי דהכהנים י"להכהנים
 מזה, סקי"ד מ"ט סי' חו"מובש"ך

 הוא גם ילד ולשם פסוק על נח פ' עה"ת וברמב"ןכ(
 כתב הגדול, יפח אחי עבר בני כלאבי

 והגאון מיני', דסליק יפח על ולא שם על קאי דגדולשם
 ערוך ש"ס נגד שזה עליו העיר חו"מ על בהגהותיוחח"ס

 שהביא ומה עיי"ש, משם גרול הי' דיפת דס"ט,בסנהדרין
 דהרי לסתור יש ג"כ הנביא אמוץ בן מישעי' ראיההרמב"ז
 דמגילה בפ"ק בש"ס כמבואר נביא, הי' ג"כ דאמוץ לשריש

ד"ז.
 בין רסז ואח ד"י יומא מש"ס זה על' להעיר דלפיו3"דכא(

 איני הגדולה, העיר הוא כלח וביןנינוה
 ובתוס' הגדולה, העיר רסן או הגדולה העיר נינוה אםיודע
 חסדא רב בעי ד"ו חגיגה ובש"ס עיי"ש יודע איני בד"השם
 עולוח ויעלו ישראל בגי נעדי את וישלח קאי היכי קראהאי

 ואידי אידי דלמא או פרים לד' שלמים זבחים ויזבחוכבשים

 הא דמי דלא כתבו טעטא לפסוקי בד"ה ובחוס'פרים,
 לחד רק קאי מצי לא התם הכרע, להם שאין מקראוחלחמש
 קאי מצי הכא אבל שוה, שתיהן משמעות דאיןמינייהו

 אמרינן לחרוייהו קאי דמצי היכא ולפי"ו עיי"ש,לחרווייהו
 מחוכו מוכח דבעינן בגיטין א"כ שתיהן, על היאדהגוונה
 כחב אם פסול דהגט אשכנוית חשו' בשם הב"י כחבשפיר
 מוכח ואינו ג"כ אביו על קאי דמצי כיון לבסוף,הכינוי
 שמעון בן יוסף בשני וכן המגרש, על רק קאי אםמחוכו
 כיון סימן, שום הף לא שליט"א או נר"ו שכתגאעפיי
 ואין מאריה בחזקח ממונא ואוקי ג"כ יוסף על נר"ו קאידמצי

 להוכיח י"ד בס"ק שם הש"ך כמש"כ מספק, ממוןלהוציא
 עיי"ש. עליו כהחולקין ולא הב"יכדברי

 מזה כה"ג הי' לא שמתתיהו להוכיח הא"ח 1ב,ש"ככב(
 צריך הכה"ג והרי במודיעין, דר הי'שהוא

 מהל' בפ"ה הרמב"ם כטש"כ בירושלים מגורו מקוםלהיוח
 הבינותי לא מירושלים, זז אינן שהכה"ג הל"ז המקדשכלי
 הח לכה"ג מתתירי שנתמנה דלאחר לן יימר דמאן כללדבריו
 החשמונאים, מחצב כמקוט כבראשונה במודיעין במקומודר

 החשמונאים למלכי הראשון המלך הי' מחחיהודהרי
 כסא שהי' במקום הבירה בעיר דר הי' מלך בחורובטח

 מחחיהו לעיל שכחבנו ההשערה ולפי בירושלים,מלכוחו
 מעט או היונים על הנצחון בעת רק רבים ימים כה"ג הי'לא

 נהרג החשמונאים מלכוח קודם שנים חמש כי לזה,קודם
 ובשה"ק ביוחסין כמבואר דנה בני ז' עם ביחר כה"גאלעזר
 לכהונה מחחיהו שנחעלה אז שמני לפי"ז להיוח ויכולהנ"ל,
 וז"פ בירושלים לדור ובא מודיעין מולדחו מקום עזבגדולה

לפיע"ד.
 הנ"ל, הא"ח עליו שחמה יוב"ע החרגום הבדבריכג(

 בפרשת כתג התיוב"ע דהנה בפשיטותי"ל
 דיחנן לסנאוי יהי' ולא וגו', חילו ד' ברך הפסוק עלברכה
 שמשה רשומוח דורשי בזה. וכחבו למיקום, רגל רבאכהנא
 החשמונאים ו~ונאי להיונים יהי' שלא לוי שבט אח. ברךרבינו
 לחמוה הנ"ל הא"ד ע"ז וכחב החשמונאים, ינצחו רקחקומה
 אבי יוחנן על נוונחו אם כי בזה, רמז יוחנן איזהדעל

 נגד הלוחמים מן הי' ולא כה"ג הי' לא הוא הרימחתיהו
 סוטה הש"ס דברי לעיל שהבאחי ולפי"בו עיי"ש,היונים
 שביררנו מה ולטי ב"ק. שמע שיוחנן הנ"ל וחוספחאדל"ג

 אביו רק אחר להיות א"א החשבון פי דעל נכוחוחבראיות
 מאד נכונים ולפי"ז הצדיק, שמעון אחר מדהי' מתחיהושל

 לפיע"ר. וז"פ התריוב"ערברי
 הנ"ל, הבנ"י הגה"ק דברי נעמו מאוד מה 1מעתהכד(

 מדוע הקרושה בכוונתו לעמוד וכיחי לארק
 ועל יוחנן על. שניהם על קאי כה"ג שהתואר נאמרלא

 מלך שבחור להיוח יכול לע'ל מש"כ לפי כי בנו,מתחיהו
 שכתבנו אעפ"י הכה"ג, ג"כ הי'  החשמונאים למלכיהראשון
 קושיא שלכל ידוע אבל זו השערה נגד וקושיות בראיותלעיל
 והמעיין נכוחות והשערות סברוח צר לכל' ויש חירוץיש

 ורו"ק. בזהיבחר
 הנ"ל זרעים לסדר בהקדמחו הרמב"ם דברי 1ש1לאכה(

 לפלא ולכן אצלי, ברור לדבר כמעט הדברהי'
 דברי את הביא לא לי' אניס לא רז כל אשר ה2"לשהגה"ק
 מדבריו. בהיפך שמבואר מעשר בהל' הכ"מ ודבריהרמב"ם

 שמעון קודם כה"ג הי' הסופר שעזרא מקודם מש"ככו(
 בהקרמתו הרמב"ם שכחב עפי"מ הואהצדיק

 אולם אבוח, מסכת בריש הרע"ב וכ"כ החזקה, הידלספר
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 הי' לא שע1רא ח~ית ממדרש הביא לאבות בפירושוהרשב"ץ
 שהאריך מה ע' אות מער"ג שה"ג בספר מזה ועיין כלל.כו5'ג
 הסופר שעזרא לומר אפשר דהאיך בזה להעיר ולפיע"דבזה,
 ביז הנ"ל יומא כש"ס נמנה לא אמאי דא"כ כה"גהי'

  בוה הארכנו וכבר שני בית בזמו הצדיקים הגדוליםהכהנים
 ודו"ק.בפנ,ם

 שמתתיהו לומר אפשר דאיד הנ"ל הא"ח יבקושייתכז(
 והכה"ג במודיעין דר הי' הוא הרי כה"גהי'

 פ"ה המקדש כלי בהל' הרמב"ם לפי"ד בירושלים להיותצריר
 הדבר בטעם הנה לעולם, מירושלים לזוז לו אסורהל"ז

 מצוה במנ"ח מאוה"ג דו"ז כתב מירושלים 1ז לאשהכה"ג
 בש"ס כמבואר לינה טעון קרבן שמביא שמי דכיוןקל"1
 והרי ראה, פ' ובטפרי לינה ד"ה שם ובתוס' דמ"זסוכה
 ללוז הוצרך ולכן מנחה קרב3 יום בכל הקריבהכה"ג

 ב'2עת והרי ביכורים מהל' פ"ג ברמב"ם ועייןבירושלים,
 עוד יכזל ויא המזבח את היונים טמאו החשמונאיםמלחמת
 זה ובלא מירושלים, לצאת לו הי' מותר ולכן קרבןלהקריב
 טרם ורק בכה"ג שנתכהו לאחר מירושלים שיצא יימרמאן

 במוד.יעין. דר הי' בכה"גשנתכהן
  ששמעון דס"ט יומא בש"ס המבואר לפי לק"מ דבלא"הכה(

 למלהמה, מירושלים יצא כה"ג שהי'הצדיק
 שם מצינו והרי זאת, עשה לד' לעשות עת דמשוםועכצ"ל
 כהונה בגד' עם הצדיק שמעון הלך מדוע שהקשהבגמרא
 לק"מ ועפי"ז לד', לעשות עת משום ותידצו למדינה,גרולה
 מלחמת בשעת מירושלים יצא שמחתיהו לומר ישדשפיר
 לעשות עת משום לצאת מוחר הי' ואז היונים, נגדמצוה

 וז"פ.לד'
 לפ"ק. תשי"ג חנוכה,זאת

 מוסימו
 תשח"י. תנוכהב"ה

 בהצרות נרות והדליקו הנסים, על התעילהבנוסה
 הוא המנורה מקום הרי לכאורה קשה -קדשיך

 של מנורה דמ"ג ע"ז בש"ס דאיתא לפי"מ י"ל אךבהיכל,
 ראב"י ולשיטת חשמונאי, בית שעשו כדרד יעשה לאעז

 שאין מנין אומר ראכ"י התם דאיתא שופטים פ'בטפרי
 מזבח אצל עץ כל ת"ל בעזרה. עז של אכטדראותעושין

 אולם עץ, של מנורה החשמונאים עשו איך אלקיך,ד'
 דבר דרק שכתב דל"א לתמיד בפירושו בראב."דמצאתי
 שעושין ובימה איצטבאות אבל אסור אהלשהוא
 כץכני עשה קטין בן שהרי מותר, בהקהללהמלד
 בטובה דמבשיר מאן איכא בעורה וגם עץ, שללכיור
 דדבר משום כך כל דאהת אין שממנורה ואעפ"'דנ"א,

 קבוע, הוה מוכני מ"מ לנטיעה, דומה ואינו הואהמיטלטל
 עיי"ש, אסרה שהתורה מה דשיא בעינן רמאהיל מידיאלא
 החשמונאים דאם לכאורה, שקשה מה נמי יתורץ דבריולפי
 היה לא ואם לקדשה, צריכים היו הרי עץ של מנורהעשו
 שנטמאה מש.ם בה השתמשו ולא להם שהיה או מנורהלהם

 במקדש שהיה. לוג החצי וגם להם, היה לא נמי שרת כליהרי
 דש'ט מנהות בש"ס המבואר המנורה של השמן אתלקרש
 והרי עצמה במנורה, השמן לקדש והוכרהו להמ, היהלא

 ד"ו בזבחים ומבואר הקרקע, גבי על עומדת היתההמנורה
 השמן קידשו ואיך קרקע גבי שעל שרח בכלי מקדשיןראיז

 כמש"כ המיטלטל דבר הוי רמנורה נימא אי אך המנורה,של
 הל"1 ביה"ב מהל' בפ"ט הרמב"ם שכתב ולפי"מהראב"ד,

 מותר לחוץ והוציאן הנרות של ההטבה הכהן עשהדאם
 דלכתחילה רק הוא עליו שם שהשיג והראב"ד להדליקן,לזר
 מבואר הרי מותר, לדידיה גם בדיעבד אבל כן לעשזתאין

 הקרקע, שע"ג כלי הויא לא א"כ היא מיטלטלתדהמנורה
 הקרקע ע"ג עמדה שלא בעת בהמנורה לקדשויכולין

 מה לפי"ז שפיר ומתורץ במקומה, ולהניחהולהדליקה
 שרצו כיון בהיכל ולא הקודש בחצרות הנרותשהדליקו
 יהיה שלא בכדי במקומה שהניחוה קודם במנורה השמןלקדש

 קרקע. שע"גכלי
 דפ"ט במנחות התוס' קושייה ג"כ להעמיד יש  והדבדרך

 לקדש צריך היה למה שם שהקשו לוג, הציבד"ה
 שרת כלי הזי עצמה המנורה הרי הלוג, בחצי שמואת

 המ"ר דברי ולפי קושייתם, כונת כן שפירש בצ"קעיי"ש
 לא קרקע שע"ג בכ"ש מקדשין דאין הנ"ל בד"זבזבחים
 שעמדה כיון עצמה במנורה לקדש יכלו דלא כלום.קשה
 במנורה לקדש שאפשר שביארנו לפי"מ ברם קרקע,ע"ג
 קרקע שע"ג שרת כלי הוי ולא מבחוץ בה שהדליקוקודם

 סישייתם. קשהשפיר
 המיטלטל, כלי הוי דמנורה הראב"ד לתירוץ להקשות ישאך

 הוי דמנורה דס"ל מאן איכא דכ"ו חגיגה בש"סדהרי
 תגעו שמא הזהרו תנא התם דאיתא לנחת, העשוייהכלי

 כתיב שלחן מנורה תני לא. מ"ט דידן ותנא ובמנורה,בשלחן
 דכת.יב כיוו ואידך תמיד, ביה כתיב לא מנורה תמידביה
 עיי"ש, רמי תמיד ביה דכת'ב כמאן השלרן נוכח המנורהואת

 הרי עץ של מנורה החשמונאים עשו איך קשה אכתיולפי"ז
 עז. לך תטע לא משום ואסור לנחת העשויה כליהוי
 המנורה הרי העולם קושיית לתרץ שמעתי זהדבדרך

 גם הרי עז של מנורה דעשו וכ"ת טמאה,היתה
 אך השמן, קיבול ביח לה שהיה מפני טומאה מקבל עץשל

 לא לנחת העשויה כלי הוי דהמנורה דכיון תירץ שורהבכור
 כ"ש לעשות אסור הרי קשה לפי"ז אולם טומאה,מקבלה
 הדליקו רלהכי לעיל ולמש"כ הנ"ל, בספרי לראב"י עץשל

 השמן את לקדש שהוצרכו משום הקודש בחצרוההנרות
 בכ"ש מקדשין שאין מפני בהיכל במקומה וא"אבהמנורה,

 ומות,ר לנחת העשויה כלי תו הוי לא ולפי"ז קרקע,ע"ג
 מקבלת המנורה הרי תו יקשה תאמר כה ואם עץ,מטעם
 שור הבכור כהירוז לתרוצי וליכא קיבול, הבית מפניטומאה
 או קשה וממנ"פ במקדש, עץ לעשות אטור הרידתקשה
 בזה. ודו"ק טומאה קבלת מטעם או בעזרה עץ איסורמטעם

 מזסימו
 לפ"ק. תשי"ז חנוכהבס"ד

 את תורה באור להשתעשע הנני מצוה נר הדלקתדאהר
 על מקשים שמעתי דחנוכה, מענינא רעיוניי הגואשר

 אין חכמים שאמרו ושמנים פתילות : דכ"א בשבת דזומרינןהא
 בשבוק ביז בחול בין בחנוכה בהם מזליקים בשבתמרליקים

 ואסור לה זקוק אין כבתה קסבר דרב מ"ט ירמיהא"ר
 משמיה דאביי קמיה רבנ; אמרוה לאורהלהשתמש

ה-
 רבנן אמרוה רכיז אתא כי קיבלה ולא יהמהץ

 הרי .מקשים וקיבלה. יוחנן דר' משמיה דאבייקמי'



 נ'יזל מז סימן חאו"חיעו"ת רננ'יסו
 קיק, ~ממן גם הף לשבת האס~רין השמניםכין

 שמואל אמר קיק שמן מאי אמריח בגמראולהלן
 בכרכי יש אחד עוף לי ואמרו 'מא נחותי לכלשאילתינהו

 עופות בין קיק מונה דס"ג בחולין והרי שמו, וקיקהים
 הש"ס ובהגהת קוק, זו קאת יהודה א"ר התם דאיתאטמאים,

 דבכרכי בשבת כדאיתא ביוד קיק הערוך דגירסת איתאשם
 הגרי"פ, בה,גהת עיי"ש קיק ששמר עוף ישהים

 ישמעאל רבי תני איתא הל"א פ"כ שבת יבירושלמיב(
  מהר"צ  הגארן  והקשה קיק, זו הקאתואת

 שמים למלאכת הוכשרי רלא  רכ"ח  לקמן  ימרינן הריחזת
 מותר איך וא"כ בפיך, המותר מן דבעינן טהור דבררק

 אסור קיק שמן והרי סמא עוף של בשמן חנוכה נרלהדליק
 לנ"ח. מותר ומדוע שבתלגר

 שהקשו עפי"מ הנ"ל הקושיא לתרץ לפיע"ד ונראהג(
 קיבלה לא ירמיה דר' משמיה דאביי האעל

 י"ל ברם בדבר, יש פנים משוא וכי קיבלה דר"יומשמיה
  בטומאת ביטול בענין דכ"ב בבכורות דאיתא עפי"מבזה
 וטהור, במים משיקו ע"ה של ציר  ראמוראי  פלוגחאמשא

 להו, טהרי ה,יקה דעביד כיון נינהו מיא רובא איממנ"פ
 ומיעונש הוא  טומאה קכולי בר לאו ציר נינהו ציר רובאואי
 ירמיה א"ר בגמרא עלה ואמרינן ציר, ברובא להו  בטלומיא
 את מיז מצא לא, לקדירה אבל פתו כהן לטבול אלא שנולא
 וניעורה חזרה שבטלה טומאה וכי אביי א"ל וניעור,מינו
 מקלה באפר שנתערב כשר אפר והתנן לר"י איתיביהוכו'

 דאיתא כמאן סומאה אמרת ואי לטמא, הרוב אחרהולכין
 איתמר הא ומתרץ במשא, לסמא מטמא לא דבמגע נהידמי
 אבל במגע לטמא טהור חנינא ב"ר יוסי ר' אמרעלה
 הכא אמרינן אמאי הקשו נבילה בד"ה שם וב,תוס' במשא,מטמא

 ולעגין הטומאה, את :ושא דסו"ס משט בטל לא משאדטומאת
 את זה מבטליז איסורין אמרינן דהרי הביטול, מהניאיסור
 שבללז וסמא ונותר הפיגול דע"ח, בזבחים כמבוארזה

 ויבטלנו חברו על אחד מיז ירכה שלא דא"א פטורואכלז
 ותירצו האיסור, דבטל דפיייטא בהיתר בגתערבמכ"ש
 קמא הבליעה לבית כשנכנס ומשהו משהו כל אכילהדלעמן
 דטהור, ונגע וחזר כשנגע למגע ודמי היתר, ברוב בטלקמא
 מדרבנז אלא ליתא גופיה משא דטומאת דמסתברואע"ג
 גוור לא משא לענין רבנן דגזור נהי מ"מ ברוב, גתבטלדהרי

 עיי"ש. דפרישית מטעמא דמי דלא איסורלעניז
 ג' פרק נזיר בירושלמי דאיתא עפי"מ בזה להעיר וישד(

 חנינה בז יוסי ר' כשם אבהו ר' הל"א,מיניז
 ובמרה"פ תורה, דבר מגעה בטל בשתוטה שביטל"נבילה
 ונראה מטמא, דבמשא משא לא אבל מגעה דדוקא פי'שם

 כתבו התוס' והרי עיי"ש, מה"ת מטמא דבמשאמדבריו
 לגדולי ראיתי וכה במשא, מטמא מדרבנן דרקלהיפך

 לא משא טומאת דמה"ת ס"ל דהירושלמי שפירשוהמפרשים
 התוס', מדברי עוד נדבר ולקמן התוס' בדברי צע"ג ולכןבטל,

 הירושלמי. בדברי מש"כ בשיו"קועיין
 כבר א( הקדמות ב' עוד נקדים דשבת הסוגיא ולישבה(

 ברוב ביטזל בעניז באריכות כמק"אכתבנו
 הוא בהוב הביטול אם לחקור דיש הדבר, בהבנתבאיסורין
 או הוא, דליתא וכמאן נתבטל דהמיעוט ז"א מציאותודבטל
 מציאותו, אה 'ולא איסור של מהותו רק דמבטלאפשר
 הוי התורה דיני ע"י רהנתבטל גאמר אם לדינאונפק"מ
 המיעוט ממילא להיתר, מהותו שנשתנה רק דאיתאכמאז

 חמץ כגת שיעור. דצריך היכא להרוב להצטרף יכולהגהכטל

 המצוה, חובח לצאח שיעור רצריכין  וכרומה במצהשנתערב
 לעום לצרפו א"א ממילא האיס,ור מציאות רנחבטל גימאואי

  רגיטול נימא אי  אפילו ב( הוא. רליתא רכמאן כיוןשיעור
 לשיעור יצרפו לעניז מ"מ האיסור, של המהות רקמשנה
 רובא בתר דאזלינז דהא להין. כמבואר לצרפו איןהנצרך
 די"א. בחוליז כמבואר להטות רבים דאחרי מקראילפינן

 ובין בדנ"פ בין דעות רוכ אחר תמיד אזל':ןובסנהדרין
 בהוס' כמבואר רוב אחר בממו; הולכים דאיז אע"גבדי"מ,
 דבדוב הענין שהסבירו עיי"ש קמ"ל, בד"ה דכ"זבב"ק

 רוב לכל דל"ר ו"א רליתא. כמאן המיעוס חשובס:הדרין
 גם דהרי גמור בירור כאן איז הרי ר1בא דבכלבמק"א,
 דציווחה התורה עפ"י פוסקים רק בספק, הדבר עצמן דיהבי'
 להרוב המתנגדת חזקה שיש היכא ולכן הרוב, אחרללכת
 דאין כיון רובא ליה ואיתרע לחזקה מיעוטא סמוךאמרינן
 מאריה, בחזקת ממונא אוקמינן ובממון כך, כל חזקהרוב
 הרי אהת בדעה עמדו ורובם ששו"ט לאחר בסנהדריןאבל
 והם המיעוט דעת ששמעו כיון ודאי רק בזה, ספק איןלהם
 סברתם באמיתת גמור בירור דעתם לפי הם הרי בשלהםעמין
  בכוונח  להעמיס לי נראה כ"ז דליתא, כמאן המיעוטולכן

 קצת. מגומגם החוס'  שלשון אעפ"יהחוס,
 מש"כ רע"ט סי' הסמיכה בקונטרס הרלב"ח בשו"תדעייז

 בענין נכון בביאור כתבתי ובמק"א התוס'.בסברת
 שבסוף בכללים בג"פ ועיין ואכ"מ, בדי"מ בסנהדריןרוב
 רוב דאיתא היכא דבסנדדרין לחלק שכתבהספר
 ללכת להם שאסור כיון ערך. שום להמיעוט אין אזדעות
 דליתא, כמאן והוויז להרוב לציית צריכים רק דעתםאחרי

 בסנהררי ררק צליו  הקעו; הספקות בקונטרם1הקצוה"ה
  בבי"ר אבל כהרוב. לעשוח המיעוט צריכים ע"א שלגרולה
 להעיר ולפיע"ד כהרוב, לעשות המיעוט א"צ  מע"אפחות
 במחלוקת די"ד ביבמות הגמרא בדברי הקצוה"ח דבריעל
 דב"ש משום ד?שו ולמ"ד לא, או כדבריהם עשו ב"שאי

 דהיכא מזה מוכח רוב, בתר אזלו לא להכי מכ"ה טפימהדדי
 ללכת צריך ממנו גדול ולא הרוב של במדריגה הואדהמיעוט

 לציית צריד דהמיעוט מבואר הרי דעתם, נגד הרובאהר
 ובפשיטות החוס/ דברי בהב:ת הג"פ כדברי ווה להרובתמיד
 לרוב סנהדריז רוב בין בחילוק הענין להסביד ישיותר

 ושין  להמיעוט, גם מציאות איכא דעלמא רובא דבכלבמק"א,
 איגו  ארם ששום  לומר המיעוט במציאות  לגמרי כופרהרוב
 ולכן כן, עושים אינם דעלמא שרובא אומרים רק כן,מתנהג
 הולכין איז הוא סוג מאיזה לברר וא"א ספק שישבמקרה
 להוציא ואין מהמיעוט אני לומר יכול דהמוחוק רוב,בתר
 חייב אומרים דיינים שרוב דיינים גבי אבל ממני,ממון
 המיעוט הרוב דעת לפי הרי פטור, אומרים ומיעוטלשלם
 לדעת המיעוט לדברי מציאות ואין ובסברתם כדעתםטועים

 ובהכרח כלל להמיעוט חשיבות שום אין ולכןהמרובין,
 ת"כ בקיצור באו"ת ומצאתי בממון. אפילו הרוב אחרהולכי1
 ב"ק התוס' בדברי זו כסברא להעמיס ג"כ שכתב קכ"דסי'

 עיי"ש. אחר בסגנון קצתאבל
 הזוחלין על צדוק ר' העיד תנינן מ"ה פ"ה ובמקואות1(

 פי' והרע"ב כשרים, שהם הנוטפים עלשרבו
 הנוטפים הרי לבד בזוחליז מקוה שיעור אין אםדאפילו

 בזוחלין סבילה שאין במקום דאפילו הרא"ש וכ"כמשלימין,
 הילת"ה רכוור.  לאימיינן איצטריך משלימים נוגשיןאא"כ
 למ"ד אפילו הנהרוח כל יפסלו דא"כ פשיטא קמ"למאי
  שיטתם ולפי עיי"ש, בר"ש גם וכ"ה מיברך, מכיפיהנהרא
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 והביטול השיעור. להשליפ להמבטל מצטרף המחבטל גםהרי
 שפיר ולכן במציאוחו, ולא האיסור של במהותו פועלרק

 במ'2נה ועיי; מ"ס, מקוה הישיעזר להשלים ל"רזבמצטרף
 דהאיסור אמרינן 1וחלין רוב דביש בפשיסוח שכחבאהרונה
 הא על לתמוה כתב דל"ח בביצה ובפנ"י היחר, להיוחנהפך

 חטים קב  לז שנתערב הרי אבא רבי באמר התםדאמרינ;
 וכו', עליה אחיכו וחדי, הלה יאכל חברו של קביםבעשרה
 אחר פירוש הוא ופיי החתום, כספר והוא תמוה  הסוגיאוכל

 לא דלר"י מב"מ גבי ורבנן ר"י במחלוקת כחב  דבריוובת,וך
 דהמיעוט בסנהדרין כמו להיוח צריך ביטול שענין מפניבטל,
 ולכן הרוב, נגד דעתפ לגמרי שמבטלים כיון דליחא,כמאן
 בהרוב והממש הטעם לגמרי דנחבטל כיון מבש"מכמר'כ
 מב"מ משא"כ מהרוב, הוא והממשות הטעם עיקרשהרי
 להמיעוט, הרוב בין הרגש שום ואין שווין והממשותדהטעפ
 שייך לא לכז המיעוט, של הטעם ולא השם לא נאבדולא
 עצמו, בפני כקבוע ויה והו" דליחא כמאן דהמיעוטלומר

 ממראיתו נשחנה שלא כיון השעיר ודם הפר בדפוכדאשכחן
 איפכא וס-ל עליו פליגי ורבנן ביה, קרינן השעיר דםאכחי

 דמיעוטא להטוח, רבים אחרי לומר שייך במב"מדאדרבה
 נשתנה לא שהרוב כיון הרוב, לגבי ובטל דמי דליחאכמא,
 הרוב, שם על נקרא הטעם הרגש שכל המיעוט ע"יכלל

 הרוב שהרי דליחא כמאן לומר שייך לא במבשא"ממשא"כ
 המיעוט של וממשו וטעמו שהיה, מכמוח ידו עלנשחנה
 בפנ"י, עיי"ש וממשו טעמו בחר א1לינן לכך ונרגש,ניכר
 דכמאן אמרינן דבביטול בפשיסות שדעתו מדבריוחזינן
 הראשונים ובדברי האיסור, של מציאוחו ונחבטלדליחא

 כרבריו. שלא מבואר והרע"ב והרא"ש הר"שהנ"ל

 עושה ביטול אם המחבדים גדולי בוה העירו דכברז(
 כדי להכשירו וגם האיסור לבטל 7בדים,שני

 בשו"ח עי'ז עחיקין, והדבריפ ב,הענין הנצרך לשיעורלצרפו
 הר"ש רברי הביא שלא וצע"ג בזה, שחקר ל"ד סי'חו"ח

 להרוב גם דמצטרף להי דפשיטא הנ"ל, במקואותוהרא"ש
 הפנ"י דברי הזכיר לא ום למ"ס, במקוה השיעורלהשלים
 ליה. אניס לא רז שכל שכמוחו גאון על פלא וזהבביצה

 התם דחנינן מ"ד פ"ג מנדה ראיה להביא ולפיע"דח(
 ולד שהשליא לא טמא, הבית בביתשליא

 שלא עד הולד נימוק אומר ר"ש ולד, בלא שליא שאיזאלא
 משום דר"ש דטעמא יוחנן ר' מוק' בדכ"ז שם ובגמראיצא,
 שהקשו משזם בד-ה בתוס' זעיי"ש בה, נגעו ברובביטול
 וקאמרינן דבטלה, בשחוטה נבילה גב' דכ"ג בכורותדבש"ס
 דאיתא כמאן דטומאה מטמא במשא אבל במגע מטמאהאין

 במשא ולא במגע לא מטמאה דאינה דפ מחררח ופריךדמיא,
 דהוי ומשני דמיא, דליתא כמאן אלמא ברוב ביטולמ'2ופ
 דאינה דשפיר מהך מקשה לא אמאי והשחא סרוחה,טומאה
 דליחא כמאן אלמא ברוב, ביטול משופ באוהלמטמאה
 סרוחה טומאה  דהוי משום לשנויי מצי לא והשתאלטומאה
 דכיון בחרא בחירוץ שם וחירצו מטמא, סרוח מתדאפילו
 דאיחא כמאן דטומאה אע"ג שלם. מת מ,מום דשפירדטעמא
 עיי'"ט לגמרי ברוב דנתבטל כיון שלם להחשיבו איןדמי

 ברוב. ביטול משום דר"י האוקימחא עפ"י לפי"ז א"כבחוס',
 וכמאן דהמיעוט, מציאותו את לבטל הוא הביטול דכחחזינן
 במחלוקח 1ה דבר וה.רי לר"ש, באהל ב,טמא לא 'ולכן דמידליתא
 הי"י טו"מ מהל' בפכ"1; הרמנ"ם רמחניחין ור"שדהח"ק
 שתמה דנדה בפ"ג בחויו"ט ועיין טמא. דהביח כהח"קפסק

 כמאן וטומאה טמא דהביח כהח"ק פסק דהכא הרמביםעל
 פסק אבוה"ט מהל' ~בסופ"א ברובא. בטלה זלאדאיתא
 מי2ום פמשא ולא במגע לא מטמאה שאינה דםבחררת

 דתני דכ"א ובבכורות דכ"ז ובמכילחין ברובא,דנחבטלה
 ביטול משום דטעמו ר"י ואמר וכו', מטמאה אינה חייארבי
 שנוי דהדבר חזינן אחך,  רבר אסרו וראב"י ור",טברוב

 וז"ב. הביטול כה היכן עדבמחלוקת
 דפסק יהא 'וי'ט, החוס' קושיית לישב כתבתי ובמק"אט(

 אינה דם חררת ששפעה דבהמההרמב"ם
 ס"ל רלעולם דנחבטלה, דס"ל כשום לא ומשא, במגעמטמאה
 עד חמורה דטומאה דס"ל משום אלא דאיחא, כמאןדביטול
 להכי לגד תו חזי לא ודאי והא לכלב, עד קלה וטומאהלגר
 ראיתי עתה אולם במשא, דהיינו חמורה טומאה מטמאהלא

 פוסק דהרמב."פ א' באוח שהעיר רי"פ להגאון ה,2"סבהגהת
 עיין לכלב, עד היא חמורה טומאה, דגם כר"י, דוכחיבכמה
 הא בלאה"כ וגם עיי"ש, הלייח טומ"א מהל' בפ"ברמב"פ
 שפ, בגמרא ר"י מאמר 1הו בה נגעו ב.יטול דמשזםדאמרינן
 בקומץ קומצה נתערב במשנה איחא דכ"ב מנחיחובש"ס
 נסכים במנחת משיח כהן במנחח אומר 'הודה ר' וכו'הברתה
 זו בולעוח והן רכה בלילחה וזו עבה בלילחה שזופסוקה,
 והו"ל נסכ'ם ממנחת בולע הקומץ זמ"; בולעוח ופירש"ימוו,
 שמנה, חיסר דהו"ל פסולה נמי נסכים מנחח וכן שמנה.ריבה

 שמנה ריבה משופ להקומץ לפסול אפשר האיך צ"עולכאורה
 לפסול, שמן לוג ב?יעור להיוח צריך שמנה בריבההרי

 שמנה ריבה ה"ד אלעור א"ר די"א במנחות בגמדאכמבואר
 ששיעורו להקומץ א"א הרי א-כ לוגין, שני לה שהפרישכג~ן
 ביצים, ששה שיעור שהוא שמן לוג לבלוע זיתים ב'רק
 דמשיטח כח.ב והחוסיו"ט המשנה, מפרשי בזה עמדווכבר
 ביטול, מטעם הוא שמן ריבה דענין מוכח דכ-בהגמרא
 בגמרא דאמדינן והיינו שבלע, מהשמן נתבטל '2הקומץדהיינו
 את סלק אמרינז אחר ודבר מב"מ שהוא כל ר"י קסברא"ר
 רש"י ולשיטח ומבטלו, עליו רבה ושא"מ אינו כאילומינו
 לומר שפיר ניחא שמן ריבה מטעם מיפסל שמן בכ-שדגם
 מיפסל,וכןמדויק ןה ומשום שבלע בהקומץ שמן ריבהדענין
 בה דעריב כגון ולוקמא שכחב די"א במנחוח רש"יבדברי
 פוסל שמן פורתא דאפילו דכתב הרי דחול, שמזפורתא,
 מש"כ ה.ל"ט פסוה"מ מ,הל' בפי"א בכ"מ ועייןלהקומץ,
 דברי לישב במש"כ רעק"א הג' בהגהח ועיין רש"י,בדברי

 התוסיו"ט. מקושייתרש"י
 דבטל בגמרא דאמרינז דלפי-מ שם כחב והשטמ"קי(

 השמן ולפי"ז דליתא, כמאן הואלעולם
 נפסל הקומץ אין ולהכי נחבטל, נסכים ממנחח הקומץשבלע
 נפסל אינו ולפי"ז דליחא, כמאן דבטל כיוז שמן ריבהמשום
 לשון שפיר לפי"ז וניחא שמן, מיעוט מטעפ נסכיפ מנחחרק

 הקומץ, ולא נסכיפ המנחח רק כלומר יחיד לשון פסולההגמרא
 בבי"צ מצאחי וכה דליחא, כמאן דביטול מבואר פירושפילפי
 רש"י בין שנויה במחלוקה  זה דדבר שכתב ק"7 סי'חיו"ד
 בטל  בתר נימא דאי שמ כתב ררש"י דכ"ג, במנחותלתוס'
 רבטלו כיון  סולח ריבה הוי לא לשירים, מבטל וטיבלאאולינן
 והן בר"ה שם  ובחוס' ליה, מייתר ולא דמי רליתאוכמאן
 דהרי להיפך, במשנה פירש בעצמו רש"י רהרי פירש"י,דחו

 והוי נסכים ממנחח השמן שבלע משום הקומץ אסורלדידיה
 לאה"כ דאי דמי, דאיתא כמאן דביטול ומוכח שמנה,ריבה
 שנמצא בס"ח שאלתו בדבר בבי"צ עיי"? שמנה ריבה הוילא

 כשרווב בב' הס"ח נתערב ואח"כ פסולבו
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 מן עיסה העושה חניגן רחלה בפ"ב 1בת1ספתאיא(

 אינה אומר רשב"ג האורז, ומןהחטים
 בה יוצא אדם ואיז כשיעור, בדגן שיהיה עד בחלהחייבת
 תנינן דחלה דפ"ג ובמשנה כשיעור, בה שיהיה עד בפסחיד"ח

 חייבת דגן טעם בה יש אם האורז ומן החטים מן עיסההעושה
 הל"ה פ"ג בחלה ובירושלמי בפסח, יר"ח ארם ויוצאבחלה
 ולהלן דתוספחא, כרשב"ג דלא דהלה רמחניחיןאיתא

 הלכה רשב"ל בשם אידי בר יעקב ר' איתא שםבירושלמי
 דהחם כרבנן ובין דהכא כרבנן בין הילא ר' אמרכרשב"ג,
 טעמא אמר הונא רב דגן, וטעמי דגן ברובא שיהא עדאמרין
 בה עירב ר"ה על פליגי מתניתא דגן. רובא שאין אעפ"ידגן
 לה פחר דגן וטעמא דגן רובא בה שיהא עד מיניםשאר

 והרמב"ן מוה, הרי"ר ובתום' בירושלמי עיי"ש אחרים,במינים
 דבבל, גמרין ליה דמסייעא הונא כר' דהלכתא כחב חלהבהל'

 לא ראמר לקיש, ריש בשם הילא כר' דהלכחא נמי~מסתברא
 ליה דמסייעא האורו ומן החטים מן עיסה העושה אלאשנינו

 חטים סבר נמי דאיהו ליה, מסייעא נמי הונא ודרבמתניתין
 בה ואיח רגן וטעמא דרובא היכא ומיה. קתני, דוקאואורז

 סליג לא הילא ורי חייבין, דכולהו ר"ה קסבר מדגןשיעורא
 הוא רגופייהו חיובא אלא הוא גרירה לאו דהא בהאעליה

 ברמב"1.עיי"ש

 וז"ל. הרמב"1 דברי בפירוש כתב י"ר באותדהריטב"א
 עם אורז אפילו או חטים עם המינים כלושאר

 נראה חייבין, עלמא דלכולי רבינו רכתב מיניםשאר
 חייב מהעיסה כוית רהאוכל האורו, עם חטים כדמיוןדחייבין
 ממנה, כויח כשאוכל מצה בכזיח יד"ח יוצא ואדם טבלמשום
 דלא אף רגן, וטעמא דגן ורובא מדגן שיעור ראיכאדכיון
 נהפך דהכל הוא דגופייהו חיובא מ"מ גבייהו, גרירהשייך
 בר.בא, בטל מינים משאר שיש רמה כיון עצמו, כרגןלהיות
 והיכא הרוב, כרמיון נעשה ברוב המתבטל דבר דכלדקיי"ל
 כהיתר הכל להיות דחור הכל מותר דאיסורא טעמאדליכא
 די"א סוכה ומש"ס דכלאים דפ"ט ממשנה ראיה והביאגמור,
 מהן הרבה הסיכוך היה ואם פסולה, הגפן את עליה הדלהגבי

 סכך ונעשה כשר סכך ברוב נתבטל פסול דסכך הריכשרה,
 שיעורא גם לפי"ו צריכים מדוע לבאר שם והאריךכשר,
 נהפכו הרי בדגן, נחבטלו המינים דשארי כיון עצמו,מדגן
 פשיטא ולרידיה להשיעור, 'צטרפו לא ומדוע ביטולו ע"ילדגן
 ולכן האיסור. של מהותו את להפך רק הוא ביטול דעניןליה

 הצורך. במקוממצטרף

 משנה כסתם פסק הל'"א בנורים מה' בפ"ו 1הרמב"מיב(
 והראב"ד רחוספתא, כרשב"ג דלאדחלה

 כלו, ויאכלנו בכא"פ כזיח שיהיה עכ"פ דצריך עליוהשיג
 ועיין כולו, לאכול רגריך חלה להל' בחידושיו הרשב"אוכ"כ

 בביאור מש"כ תנ"ג ס" לאויח ובביאורו חלה בהל'בשנו"א
 על שם בהשיגו ה."מ מהל' בפ"ו והראב"ד הראשונים,שיטת

 בכורים מהל' ובפ"ו בכא"פ, כזית דצריך כתבהרמב"ם
 כרשב"ג כשיעור דגן שיהא צריך וו"ל כתבבהשגוהיו
 ג"כ בחלה בעינן אם הראב"ד לשיטת לעיין וישבירושלמי,

 כשיעור בהעיסה דגן דיש כיון י"ל כי כא"פ, כשיעורשיהא
 חלה השיעור התערובות בכל יש אם כא"פ, צריך לא חוחלה
 כאן רהט כיון הפטור, ממין הרבה שיש מה לן איכפתלא

 נראה סקט"ו ר"ח סי' וממג"א החיוב, ממין חלהשיעור
 ולשיטת מזה, יד"א בהגהת עיי"ש כא"פ ג"כ צריךדבהלה

 פשוט בתערובות חלה שיעור בעינן דלא רס"להראשונים
 ברא"ש מובא הר"ח רעת וכ"ה בעינן, בכא"פ כויתדעכ"פ

 דגן שיעור ל"צ דלדידיה כיון בכא"פ. כזיח דצריך חלההל'
 כשיעור דגן דצריך דס"ל וסייעתו להרשב-א אולםבתערובות,

 בכא"פ. דו;א צר.ך אמאיא"כ
 דלהרשב"א להוכיח כחב רצ"ה סי' ח"ב 1בתשב"ץיג(

 כשיעור דגן בחלה להתחייב חרווייהוצריך
 מלשונו הראב"ד שינה אמא. צ"ע ולפיע"ר בבא"פ, כזיחוגם
 הוכיה חלה ובהל' בכא"פ, בוית רק מצריך דשם חו"מבהל'

 שא"צ מלשונו ונראה כשיעור, בדגן שיהיה דצריךמהירושלמי
 לומר נראה בזה התבוננחי כאשר אכן בכא"פ, כזית בזההו

 די"ל בכורים, להל' חו"מ מהל' לשונו הראב"ד שינהדבכוונה
 ולכן מצה, כזית לאכול דגברא חיובא דהוא כיוןדבמצה
 ברברי כמבואר הפרס כל לאכול וגם בכא"פ כוית להיוחצריך

 שיוצא מרבר מצד כזית שיאכל כדי חלה, בהל'הרשב"א
 דביטול מ"מ בדגן נתבטלו המינים ששארי ואעפ-ייד"ח,
 שיאכל כדי הפרס כל לאכול צריך ולכן דמי, רליחאכמאן
 מה לן איכפת ולא המצוה, לקיום החיוב ממין מצהכזית
 שאמרנו ומה שנתבטלו, כיון מיגים שאר גם בתערובחשיש

 בכא"פ דהרי בתרי. דר שנתבטלו לומר כיונתנו איןגתבטלו
 ואפילו דגן, בכזיח שיש ממה יותר הרבה רגוינים משאריש

 המינים בשאר יש הרי ביצים, ר' הוא רפרס הסובריםלשיטת
 לשאר חשבינן דאנן כיון ר"ל אלא מכזית, יותר פעמיםששה
 גבי אבל ביטול, כמו זה הרי ממילא רליחא כמאןהמינים
 שאר של ולא חייבת דגן ע'סת ררק בכורים, בהל' חלהחיוב
 טעם בהעיסה שיש אעפ"י דגן, עם מינים שאר ובעירובמינים,
 הלה חיוב שיעור עכ-פ דבעינן להראב"ד ס"לדגן,

 שמעורב השיעור מכח החיוב עלי: שיכול כדיבהתערובות,
 בכא"פ, כזית יש אם לן איכפת לא כשיעור בו יש ואםבו
 החיוב פקע לא בהתערובות חלה כשיעור עיסה כאן דישכיון
 רבטל באופן נתערב אם ר; המינים שאר התערובוחע"'

 כ"ו אבל בתערובוח, דליתא כמאן הדגן אז דגן שלהטעם
 כזית בדליכא אפילו החיוב ממנ. נפקע לא הטעםשנרגש
 כשיעור. להיות דצריך רק הראב"ד כתב בכווגה לכןבכא"פ,

 העושל; וז-ל, דכתב כן מדויק התוספתא 111לש1ןיד(
 אומר רשב"ג האורז, ומן החטים מןעיסה

 יוצא ארם ואיז כשיעור, בדגן שיהא ער בהלה חייבתאינה
 - תבת איתא ובסוגריים כשיעור, שיהא עד בפסחיד"ח
 מצה גבי דרק בתוספתא ומבואר כשיעור, תבת קודם -בה
 בכזית וזהו מצה יד"ח לצאת דהיינו כשיעור, סתםכתב

 רהעיקר כלומר ברגן שיהא עד איתא חלה גבי אבלבכא"פ
 ולכן מלה, חיוכ בכדי דגן שיעור העיסה בכל ענ"פשיהא
 בכל חיוב שיעור כמות שיהא דהעיקר דגן, בחבתמרגיש
 אצל שיהא ז"א כשיעור, שיהא מדגיש מצה וגביהעיסה
 לגירסת ואפילו בכא"פ, כוית שיאכל דהיינו  השיעורהאוכל
 כיון כרברינו, מוכח ג"כ כשיעור בה שיהא שכתובהספרים
 על קאי וזה בה, רק דגן תבת חלה גבי כמו כחב ולא'ךשינה
 וז"ב העיסה, כל על ולא אכילה שיעור על כלומרהאכילה
 כבר להלכה אולם והראב"ד, התוססחא לשון בדיוקלפיע"ד
 דגן שיעור חלה לחיוב תרווייהו דצריך הנ"ל בתשב"ץכהב
 כמה רעת הוא וכן סקט"ו, ר"ח בסי' המג"א וכ"פ כא"פ,וגם

 ראיכא ער בב"י עובר דאינו חמץ גבי תמ"ב בסי'פוסקים
 כנ"ל. בכא"פכוית

 דאתאן למאי ונח,ור ענין, באוחו לענין מענין 'בכושכתיטו:
 לפיע"ד ונראה דשבת, סוגיא לישבעלה

 כשיעור בו שאין רק ג"כ, כשר שמן כאן שיש ראיירילומר
 המבואר ולפי הוךוק, מן רגל שתכלה עד הזמן כללהרליק



פט י בא מז סימן חאו"חשו"ת ת יב

 הגפן את עליה הדלה במשנה ה.תם דאיתא בהא ד"טבסוכה
 הרבה הסיכוך היה ואם פסולה, גבה על וסיכך הדלעתואת
 הא חבטן בשלא אילימא ה-ד בגמרא ופריך כשרה,מהן

 מהו גזרינן, דלא וש"מ בשחבטן אלא פסול, סכךקמצטרף
 מבואר קמ"ל. לא לכתחילה אבל בדיעבד מילי הנידתימא
 וליכא סוכה, להכשר ססול סכך לערב כותר לכתחילהדאפילו
 ~קני בדברי ועיין לכתחילה, איסור מבטלין אין משוםבזה
 מש"כ עיי"ש מהגמרא כן שהוכיח סק-ה תרכ"ו בסי'הט"ז
 לצורך כשר שמן לו איז אם ולכן והב"ה, הלבושבשם

 וליכא ולבטלו. איסור של שמן גם לערב יכול נ"חהדלקת
 נימא אי רק וה וכל לכתחילה, איסור מבטלין איזמשום
 יכול וממילא המציאות, על ולא המהות על רק הואדביכול
 להמציאות גם דמבטל נאמר אם אבל להקדעור, לצרפוג"כ
 הוא, דליתא דכמאן כיון להשיעור שיצטרף למימר ליכאתו

 בבכורות ואביי ירמיה ר' דאמ:רא' בפלוגתא וה דיןותלוי
 לא, או בטל אי משא טומאת בענין לעיל שהבאתידכ"ב
 דמי דאיתא כמאן דטומאה משום בטל לא ס"ל ירמיהדר'

 המציאות, על ולא המהות על רק הוא והביטו, שנתבטל,אעפ"י
 לגמרי דליתא כמאן והוי ג"כ בטל משא דטומאת ס"לואביי
 ולפי"מ להשיעור, ולצרפו למימר ליכא ותו המציאות,ובטל

 בטל לא מדרבנן רק ירמיה לר' דגם שם התום'שכתבו
 לדידיה גם לפי", א"כ בטל, משא טוכאת גם מה"תאבל
 טומאת אפילו בטל דמה"ת כיון דמי רליתא כמאןביטול
 דר' משמיה דאב" קמ.ה אמרוה כאשי שפיר ולכןמשא,
 מדליקיז שאין ישמנים בפתילוה בהנוכה דמדל'יקיזירמיה
 בחנוכה קיק בשמן להדייק אפשר דאיך קיבלה, לאבשבת
 כשר שמן בתערובות דמיירי וא"ת בפיך. מותר דאינוכיון

 דביטול ס"ל ירמיה ר' הרי הביט~ל, אחר להדליקומותר
 ולכן בטל, משא טומאת אפילו דמה"ת כיון דליתאכמאן
 ולכן כשיעור שיהיה א"א כשר שמן תערובות ע"יאפילו
 יוחנן דר' משמיה כן לו נאמר כאשר אבל אביי, קיבלהלא

 הל"א מינים ג' פרק נ,יר בירושלמי דאיתא ועפי"מקיבלה,
 ומלשוו בשיו"ק, עיי"ש מה"ת בטל לא משאדטומאת
 כמאן דטומאה ום"ל יוחנן דר' מימרא דזה נראההירושלמי
 שמז לערב יכול שפיר ולכן המהות, רק בטל ולאדאיתא
 משמיה אביי קיבלה ולכן השיעור, להשלמת קיק בשמןכשר
 תערובחה. ע"י דאפשר קיק בשמן אפילו נ"ח דמדליקיןדר"י

 איוכה, מעלה אינו וה כל דמילתא לקושטא ברםטז(
 בסופ"א בכ"מ מובא קורקום הר"י שהידשלפי"מ

 מה עיייש בטל, משא טומאת גם בלח דבלח אבוה"ט,מהל'
 חררת ששופעת דבהמה דפסק הרמב"ם שיטת עפי"ושתירץ

 במגע לא מטמאה אינה מ"מ מבכורה, שנפטרה אעפ"ידם
 ברוב ביטול דמטעם איתא בבכורוח ובגמרא בנזשא,ולא
 וכו' במגע לא מטמאה אינה עמו היוצאיס וגינוניםבדם

 והירץ בטל. לא משא דסומאת בןלי"ז פטק הרמב"םוהרי
 הולד שנמהה כזה דביטול שאני דם דחררת קורקוםהר"י

 כאן ואין והגינונים הדם כמו הכל וה:י וגנונים, בדםונתערכ
 נפשה דבאפי כן לומר אין ביבש כאן אבל שיטמא, דברעוד
 בפ"א והמשל"מ למשא, בטל ולא ניכרת שאינה אלאקאי
 משולם רבינו דברי זה כדרך מתרץ הלי"ד מו"מ מטמאימהל'

 בשמן ולפי"ז יעו"ש, דם שרקקה ביבמה חולין סוףבמרדכי
 ובכה"ג בלח לח דהוי כשר בשמן תערובות ע"י לנ"חקיק
 הדלקה לשיעור שיצטרף לומר וא"א בטל, משא טומאתגם

 לאיצטרופי, תו חוי ולא הוא דליתא דכמאןכיון

 שרינן דהאיך הקשו וכי, בד"ה ד-פ מנחות דב111ס'יז(
 ככנים הרי ולוגו אשמו להביא מצורעבספק

 קוךש, בע:מן בטל הולין דהשמן ותירצו בע~רה, חוליןשמן

 לרברי וראיה דליתא כמאן והוי לגמרי כטל בלח דבלחהרי
 מים ולבטיל בגמרא דפריך דל"ח בביצה ועיין קורקום,הר"י
 יעו"ש. נבילה בד"ה דכ"ב בכורית וכתום' עיסה לגביומלה
 והרע"ב והרא"ש הר"ש הראשונים שפירשו לפי"מאכן

 משלימים הנוטפים דגם לעיל המוכא דמקואות דפיההמשנה
 דאיתא כמאן הו' בלח בלח דגם מבואר מ"ם, מקוהלשיעור
 שהביאו האחרונים לגדולי ראיתי וכה מ"ם, לשיעורומצטרף
 לתוכה שנפל צלוחית גכ' מ"א דפרה דפ"ט ממשנהראיה
 ובתוס' פזסלין, וחכמים ה~אות שתי י,ה רא"א שהן כלמים

 מי ברוב המים בטלו לא מדוע לרבנן הקשו דע"חזבחים
 בטלו לא חטאת דמי חומרא משום ותירצז ולתכשרו,חטאת
 התום' בדברי מבואר הרי יעו"ש, בטלו שפיר מה"תאבל

 סכרו דרבנן להלן בגמרא המכואר וכפי ברוב, בטלדמה"ת
 ביטול דמהני ס"ל דהתום' וחזינן שיעור, צריכהדהזאה
 התוס' וא"כ דמי. דאיתא כמאן וביטול השיעורלהשלים
 שלא ומוכח לשיעור דמצטרפין ס"ל והרע"ב והר"שוהרא"ש

 קורקוס.כהר"י
 או דאיתא כמאן דביטול זה דדבר נראה 1לפיע"דיה(

 דתנינן התנאים, מחלוקת הואדליתא
 קורטוב חסר בץמ לוגין שלשה ה', משנה ז' פרקבמקואות

 ונפלו המים כמראה מראיהן והרי חלכ קורטוב לתוכןונפל
 המראה, אהר הולך הכל אומר ריב-נ פסלוהו, לאלמקוה
 ויבואר דמתניתין ברישא אמוראי פליגי ד"ד מכותובש"ס
 אינו דלהת"ק וריב"נ, הת"ק תנאי דפליגי מבוארלהלן,
 החלב מצטרף ולריכ"נ שאובים, מים לג"ל החלבמצטרף
 דאיתא כמאן דביטול ום"ל המקווק לפסול שאובים מיםלג"ל

 דיש וו, בראיה לפקפק יש דאמת אליבא אמנםומצטרף,
 דלפי"מ ביטול, בענין בזה כלל הלו- לא דמהל:קות[לומר

 שלשה התם דאיתא דמתניתין ברישא והרע"ב הר"ששפירשו
 היין כמראה מראיהן והרי יין קורטוב לתוכן ונפל מיםלוגין
 והן דהואיל והרע"ב הר"ש ופירשו פסלוהו, לא למקוהונפל
 דטעמא הרי בג"ל, פוסלין אינם פירות ומי כייןנראין

 ולכ.ן שיעורא, בתר ולא הזותא בתר דאולינן משוםדמתניתין
 להם דיש כיון מ"ש ג"ל כאן שיש דאעפ"י להת"קס"ל
 בסיפא לומר ר2 כן וכמו המקוה. את פוסלין אינם ייןמראה
 אעפ"י חלב קורטוב לתוכן ונפל קורטוב חסר מיםבג"ל
 פוסל דאינו ברישא כמו להח"ק ס"ל מים מראה להכשיש
 מ"מ מים מראה להם שיש אעפ"י וכאן דיין, חזותאמטעם
 וס"ל פליג וריב"נ פוסל, אינו מ"ש ג"ל שיעור דליכאכיון
 ופוסלין כמים להו חשבינן כמים הנראין ג"ל כאן דישכיון

 דיש חזותא משום רק החלב צירוף מטעם לא אבלהמקוה,
 אביי פליגי ד"ד במכות ובגמרא כמים, הנראין ג"ללפנינו
 בסיפא, כמו קורטוכ חסר ג"ל ג"כ ברישא גרסינן איור"פ
 ולא קורטוב הסר ג"כ ברישא גרים דרב ליה פשיטאולרבא
 כרימ"נ, ס"ל אחוותא גם דקפיד ורב שיעורא, רק ת"קבעי
 קורטיב חסר ברישא גם תני רב אי ליה כספקא פפאולר'
 עיי"ש וחזותא שיעורא בעי תרווייהו ות"ק בסיפא דוקאאו

 הריטב-א. ובחידושיבגמרא
 הקושיות כל לתרץ זה בענין לפיע"ד 1הנראהיט(

 ביטול ענין דכל ביטול, כעניןוהספיקות
 בסנהדרין וכמו יהטות, רבים דאחרי מקרא נלמדקאיסורין

 דומיא בעינן ביטול עניני כל כן כמו להמיעוט מבטלהרוב



 ' נ:(ש מז סימו חאו"חייך"ת רננ:'צ
 אחד דבר בזה עושה הביטול בסנהדרין והרידסנהדרין,
 ממילא ונשאר היחייבים, מיעוט את מבטלים מזכיםדהרוב
 הוא מחייבים אין ואם אינם כאלו המרייבים והריזכאי,
 מבטל היתר הרוב ביט~ל עניני בכל וכמו"כ ממילא,זכאי

 התערובות, מותר ממילא אינו כאלו הוא והרי איסורהמיעוט
 דבר לכי להמבטל להצטרף גכ יוכל שהנתבטל לומראבל

 דברים שני לעשות צריך הביטול הרי א"כ שיעור,הצריך
 זה הנצרך, להשיעור לצרפו ואח"כ מאיסורו לבטלוקודם
 בנתערב ולכן דסנהדרין, דימיא דוי דלא עושה הביטולאין
 כזית התערובות בכל ויש מצה ברוב דמץ מיעוט במצהחמץ
 והתערובות בהמצה בטל החמץ התורה עפ."' הנהביחד,
 כיון א"א, זה מצה יד"ח זה בתערובות לצאת אבלמותה

 לשיעור לצרפו אין אבל חמץ מגדר הוציאו רקשהביודל
 מיעקב כוכב בשו"ת 11 סברא כעין ומצאת' מצה,כ1ית

 להעיר שכתב כ"א, בסי' מהרימילאב יעקלי ה"רלהגאון
 מקומות בכמה שנכתבו הסת"ם בדבר הבי"צ הגאון דבריעל
 שביטול כיון ברוב שבטל לומר שייך לא זה דבעני1 כדין,שלא
 את להכשיר לא אבל ההיתר לאסור שלא רק מועילאינו

 לדבריו. שכיוונתי ~ת"לההיתר

 ארה ונבאר שווין אנפין כל לאו (ה כל לאחר אולםכ(
 בעדותו יעיל, שהערנו המקורות בכל אחתאל

 שפירשו ולפי"מ דכשרים, הזוחלין על שרבו בנוטפיןדר"צ
 הנה מ,קוה, לשיעור מצטרפיז דהנוטפים והרא"שהר"ש

 לבטלו דברים שני עושה הביטול ג"כ כאן ראשונהבהשקסה
 שונה בכאן שפיר מעיינת כד אבל זוחלין, ולעשותונונ,טפין
 כשרים ג"כ נוטפים דהרי במצה. שנתערב דחמץ מהאילגמרי
 שנתערבו לאחר אי'כ באשבורן שיהיו בתנאי רקלטבילה
 נוטפין מדין שמוציאו אחד דבר עושה הביטול הריבזוחלין,

 מדריגה שום אין דהרי זוחלין, הם ע"כ נוטפין אינםואם
 ועדיין נוטפיו מתורת, שיצא שנאמר לזוחלין נוטפיןבין

 נוטפין מכלל יצאו אם ממילא ולכן באו, לא זוחליןלגדר
 תימא לא דאי מ"ס, לשיעור מצטרפין ולכן זוחלין הןע"כ
 כשרים מים נוטפין דבלאה"כ כלום עשה לא הביטול הריהכי

 וז"פ. באשבורן כשרים ביטול ובלאהן

 טימאת גם בלח דבלח קורקוס הר"י לוטיטת תו ךל"קכא(
 דאין דמי, דליתא כמאן דביטול ומוכח בטלמשא

 והרי המציאות נגד אינו ביטול דהרי כלל', בזה תיוי ,הדבר
 אחד דבר רק ~עשה מהותו, דנשתנה רק בעולם ישנוהדבר
 דע"י היכא ולכן יותר, לא אבל להרוב להזיק שיכולמה

 עד המיעוט ממילא נשתנה המהות, שינוי ע"י זיאהביטול
 לשיעור לצרפו גם נוכל להרוב, א"ע להשו1ת שיוכל כךכדי

 זוחליו, למעלת נשתנו דממילא נוטפין בביטול כמוהנצרך
 דהכל דס"ל וריב"נ באשבורן, למקוה כשרים היוובלאה"כ

 ונפל קורטוב חסר מ"ש להג"ל יש ואם המראה, אחרהולך
 משום לאו המקוה, את פ1סל מים מראה רלב, קורטובלתוכן

 בינעל דאין אמדנו דהרי ג"ל, לשיעור חלב קורטובדמצטרף
 לעשותו וגם מ"פ מגדר הדלב לבטל דברים שניעושה

 להתערובות דיש דכיון דריב"נ טעמא היינו רקש~ובים,
 רואין אנו דאין החלב, מציאות גם דנתבטל חזינז מיםמראה
 בעצמותו, החלב מחמת לדידיה פוסל לכן מים, רק חלבכאן
 כיון המראה, אחר הולך הכל אומר ריב"נ המשנה כוונתוזה

 פוסל ולכן החלב מציאות נתבטל מים הוא התערובותדמראה
 ע"י רק שאובים ג"ל כאן דאין כיון ס"ל והת"ק המקוה,את

 הלב אפילו הרי למים שנהפכה אעפ"י החלב,הצטרפות
 לתוכה שנפל צלוחית גבי וכן פוסי, אינו למיםשנתהפכה

 ב1ה פוסלין, וחכמים ה1אות שתי י1ה רא"א שהן כלמים
 כשרים המים נמי דכאן בנוטפין, לעיל שכתבנו כמוצ"ל
 הרי חטאת במי נתערבו ואם חטאת, למי לא רק דברלכל
 הרי מ"ח רוב יש ואם פסול, שם עליהם נקרא המ"חנגד
 מהני מה דאלת"ה לו, שנתנו הפסול מהמים לוקח מ"חהרוב

 צ"ל ע"כ לד"א, ולא פסולים היו למ"ח רק דהריהביטול
 לא שהמים רק עושה דהביטול נימא ואי למ"ר, גםדבטל
 יפסול המיעוט דא"כ כך, ,ומר א"א שבצלוחית, למ"חיפסלו
 לכן להטות, רבים אחרי תורה שאמרה ממה להיפךלהרוב
 כמו בטלו לא מ"ח חומות מחמת ךק בדוב בטלמדינא

 ברובא. בטלו דמה"ת בזבחים התוס'שכתבז
 ביטול, בעניני המקומות כל יתיישבו הזה ךבדרךכב(

 דהרי לנ"ח, קיק שמן בתערובות בני"דוכן
 שיהיה רק לנ"ח כשר שמן וכל ךשמה, הנעשה שמן א"צלנ"ח
 שמן ומיעוט כשר שמן רוב כאן יש ואם בפיך, המותרמן
 שמשנה אחד דבר עהטה והביטול ברוב, בטל שפירקיק

 נ"ח, בו להדליק ממילא מותר מהותו נשתנה ואםמהותו
 לפי"מ ובלאה"כ דברים, שני לעשות צריך הביטולואין

 לנ"ח שריפה שמן גבי שמקשים מה ליישב במק"אשביארנו
 שיעור דאין בהנאה, שאסור שיעוריה מכתת כתותיהרי
 שנכתת אעפ"י ולכן שעה, חצי הדלקה שיעור רק בנ"חלשמן
 על רק והשיעור דולק הוא סוכ"ס הרי מ"מ השמןשיעור
 אם אפילו ולכן במק"א, בזה והארכנו השמן על ולאהזמן

 לשאר דומה ~ה אין מ"מ קיק, השמן לשיעור לצרףצריכים
 וכאן וכדומה, במצה כמו בפועל שיעור דבעיגןשיעורין

 הזמן. בכל דולק והרי ח"ש בזמן שיעור רקצריכין
 סי' באו"ח הט"ז זקני דברי לישב בזה, דארודחנאכג(

 בפחות פסול סכך גבי סעי"א,תרל"ב
 סוכה, לשיעור להשלים ומצטרף תחתיו, וישנים כשרהמג"ט
 ביטול בכל כמו הוא פסול בסכך דביטול הלבוש ב,2ם1כתב
 האיסור בניכר דהרי הט"1 והקשה בהיתרי שנתערבבאיסור

 ונראה ה'וא, ביטול משום דלאו שם ותירץ ביטול, שייךלא
 דמצטרף ביטול לענין מודה דמילתא דלקושטאמדבריו
 שכתב קע"ח סי' באו"ח החת"ס הבין וכן השיעור,להשלים

 מודה ניכר באינו אבל הט"ז, פליג האיסור בניכרדרק
 דבזה ניחא שביארנו ולפי"מ. השיעור, להשליםדמצטרף

 דאי סוכה, להכשר פסול הסכך מצטרף הסבראמצד
 ידי דעל וכיון הביטול, מחניל מה הב' נימאלא

 הוא מברלא פסול סכך מקרי ולא מהותו נשתנההביטול
 פסול, שם ממנו להסר אחד דבר רק עושה והביטולכשר,
 דמה"ת וז"ל שכתב שחבטן בד"ה ד"ט סוכה ברש"יועיין
 מרובה הסכך היה אם במתניתין כדתנן בר1בא בטל מיליכל

 ודו"ק. עיי"ש כשרהמהן
 דריב"נ בפלוגתא לעיל שכתבנו מה דמילתא ולקדשטאכד(

 לאחר ביטול, בענין דפלוגתייהווחכמים
 איסור דרק דני'ט בנדרים הר"ן שכתב לפיי'מ להעיר ישהעיון
 פ'יז בריש במשל"מ ועיין היתר, לא, אבל להתבטלדרכו
 והפרמ"ג באיסור, היתר ביטול בענין מש"כ מעילהמהל'

 ובמנ"ח זה, בענין האריך המנ"כ בשם פ"א א' חלקבשעה"ת
 שהקשה דם שרקקה יבמה גב' המרדכי מדבדי העיר ג'מצנד,
 אי האיסור, דמנכר משום ותירץ בהדם, הרוק בטל לאאמאי
 בטל דהיתר דס"ל הרי ברייהו, מתחילת דמעורב משוםנמי
 האריכו וכבר היתר, הוא הדם לגבי הרוק שהרי האיסורבתוך
 סובר דריב"נ לומר אפשר איך ולפי"ז עתיקים, והדבריםבזה

 ואין היתר הוי המים לגני החלב הרי במים בטלדהחלב
 הר"ן. לליטת איסורא בגו מתבטלהיתר
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 שנפל צלוחית גב' ה:"ל בזבחים התוס' דבדבריכה(
 ברוב בטל דמה"ת .2כתבו נ"ש מיםלתוכו

 שחידש עפיימ דבריהם בהסבר לומר לענ"ד נראה חטאת,מ'
 והיתר בטל בהיתר איסור מה מפני סי"נ ביו"ד הרי"םהגה"ק
 רוב ו"2 להיתר '2נפל שאיסור מפני בטל, לאבאיסור
 דהאיסור נמצא להאיסור, מהפכו דההיתר נימא לא איבההיתד
 התורה דיני נגד ו1ה כמוהו, לעשותו להרוב מהפךהמיעוט
 אבל להאיסור, מהפך ההיתי ע"כ ולכן להטות. רביםאחרי
 נתהפד ההיתר דאין נימא א' אפילו באיסור שנתערבהיתר

 המיעוט יכריע ולא התערובות כל אסור מספק עכ"פלאיסור,
 נהפך היתר דאין אמריגן שפיר ולכן איסור, להרובהיתר
 התוס' סברת ג"כ וזהו עיי'.ש, מספק אסור הכל דקלאיסור

 המיעזט א"כ במ"ה, בטלו לא דהמים נימא דאי מ"חגבי
 ונמצא בו, מלהזות יפס,ו הטאת מ' להדוב מכריעמים

 מכריע מ"ח דהרוב לומר בהכרח ולכז להרוב, מבטלדהמיעוט
 חומרא מ,2ום רק בטל מה"ת ושפיר להכשירו, מיםלהמיעוט
 כי וה בענין הרבה להאריך ויש כנ"ל, רבנן החמירודמ"ח

 דא. פרק אשנה ואי"ה בש"ס מקצועות להרבהנוגע
 אעפ'.י במצה שנתערב דבחיץ לעיי שכתבנו דמהכו(

 מצה, כ,ית יד"ה ייצא אינו אבל ברובשבטל
 יד"ח דיוצא מבואר הל"א פ"ג פסהים בירושלמיהנה

 כיון יד"ח יוצא דאי:ו כתב יוד מצוה ובמנ"חבהתערובות,
 יד"ה, דיוצא מבואר בירושלמי והרי 'וליכא, מצה טעםדבעינז
 מצה, כטעם בו שיש כוה בהמץ מיירי דהירושלמיוי"ל
 מצה, טעם לו ויש חמץ דהוא נתקפלה או נפוחה מצהדהיינו
 שפירש לפי"מ בדם הירושלמי, מדבר' נסתר שכתבנו מהאבל

 מצה יד"ח שיוצא מבואר אינו  הירושלמ: דבריהפנ"מ
 מורסנן דנטל הא גבי הל"ג פ"ג חלה בירושלמי ועייןעיי"ש,
 כרשב"ג מתניתין רי"ל ואמר החלה, מן  פטורה לתוכןוה1ר
 ספק בלי התם והרי עיי"ש, כשיעור בה שיהא עדדאמר
 השיעור דבעינן ר"ל אמר ואפיה"כ המורסן נגד רובאאיכא
 עכ"פ בעינן רובא דאיכא היכא אפילו אלמא המורסן.בלי
 להשיעור, המורסז להצטרף מועיל ולא השיעור, עצמובדגז
 מצה יד"ח דיוצא הירושלמי הקה"ע שפירש כמו נימאואי

 בחלה שכתב ממה א"ע סותר הירושלמי א"בבתערובות,
 הפנ"מ. כפירוש מוכח אע"כהנ"ל

 מחסימן
 מדליקיז איך שהקשה אפרים שער הגאון של הקוקץאידדע

 שיעור בעינז בנ"ח הרי שריפה, בשמז חנוכהנר
 שיעוריה. מכתת כתותי נימא לשריפה עומד וזההדלקה
 שגבו דבריו ולעי"ד לתרצה, מתפלפלים הדבה זוובקושיא
 גבי דבשלמא שיעורא כתותי לומר בזה שייך דמהממני,
 דבעינז כיוז יצא לא הנדחת עיר של בשופר בתוקעשופר
 ת:! שיעורו, שנכתת שיטור בו אין הזה וטדפר שופר,שיעור
 אמרינן שפיר ממשי שיעור דבעינן היכא בזה כיוצאכל

 אבל כלל, שופר כאז ואיז שיעורו, מכתת הנאהדאיסורי
 זמז שיערו רק השמז כמות שיערו לא חז"ל הריבנ"ח

 שידליק העיקר רק לז איכפת לא השמז וכמותההדלקה,
 לומר שייך לא השמז זעל הידק, מן רגל שיכלה עדזמנו
 גם דהרי דמי, כשרוף לשרוף העומד וכל שיעוראכתותי
 דיש נימא אי ואפילו ההדלקה, ע"י לשריפה עומדהשיעור
 שיעה-ו, דנכתת לומר שיך לא מ"מ השמן, לכמותשיעור
 דלא משום :"ח, יד"ח יוצא הניכתת בשיעור אפילודהרי

 במקום .2מז וכך כך אהת בבת שיעור ?היותה דצריךאמרי
 דבעינן לשופר ול"ד להדלקה, כשר נכתת שיעזר ואפי:ואהד.
 אבל לתקיעה, ראוי .2א'נו ונכתת נשבר ולא שלם.2יעור

 להדלקה. ראוי נמי לשריפה דעומד כתיתשמן
 דאיתא על בגמרא רפריך דפ"ט חוליז מש"ס לדבריוראיה

 של שופר והתניא הנדחת, עיר בעפר רמכסיןהתם
 לא נטל ואם יטול לא עכו"ם של לולב בו 'תקע לאעכו-ם
 מכתת כתותי וע"ז שיעורא בעינן התם דמ' לא ומשנייצא.

 מעלי טפי דמיכתת כמה וכל בעינן כסוי הכא אבלשיעורא.
 לצאת שיעור דבעינז היכא דרק בפירוש מבואר הרידכס~י,
 בכיסוי אבל שיעודו, דנכתת לומר ש:יך אז מצוה,יך"ח
 יהיה שהדם רק העפר בכמות שיעור תורה נתנה דלאדם

 מע,י. טפי דניכתת כמה דכל למימר ל, אית ו:כןנכסה,
 שיעורא דניכתת מה לי איכפת לא שריפה בשמז כאן כזוכמו
 ולכז יפה, עולה והשלהבת מעלי טפי דמיכתת כמה כלדהרי
 כנ"ל. לשריפה העומד וכי מכתת כתותי כאז שייךלא

 מטסימד
 כש"ת הרה"ג לידידי והמשכה ברבי' וברכהשלום
 נר ספר )בעה"מ שלינף,א זעלצער ירחמיאלמוה"ר
למאה(

 הנה דכ"א, שבת בגמרא דאמדינן הא על כת"ר שהעירבמה
 היונים כשנכנסו התם איתא דהנה בוה לי שנראהמה

 הרי לכאורה וקשה שבהיכל, השמנים כל וטמאולהיכל
 כמבואר עז"נ של דרומית מערבית מיוחדת לשכה הי'להשמנים
 ומדוע שמניא, בית לשכת נקראת והיתה מ"ה, פ"בבמדות
 בהקדם נראה זה ולתרץ שבהיכל. השמנים הגמראדייקא
 דבטומאה ד"ד נדה בש"ס דמבואר לפי"מ דהרי העוים,קושיית
 משקין טומאת למ"ד א"כ טהור, ספקו ברה"י אפילודרבנן
 הרמב"ם גדברי מזה עייז השמן, נטמא לא מספקדרבנן
 בפסחים הצל"ח שחידש עפי"מ י"ל אך טו"מ, מהל'בפכ"ד
 דילפינז מה"ת, מטמאין משקין יוסי דלר' דרהסה"כ,בסוגיא
 משקין, טומאת אפילו טמא בכל יגע אשר דוהבשרמקרא
 למ"ד ואפילו בזה, שהאריך מה וס"ח ס"ו ס"ו בסי'עיי"ש
 טמא וספקו מה"ת הוי בקדשים מ"מ דרבנן משקיןטומאת

ולק"מ.
 נמצא השמן אם הוא רנהי דנפק"מ שפיר י"ל לפי"1דב,עתה

 פ"ד בריש במשנה לפי"בודמבואר בלשכה, אובהיכל
 קדושתו ע"כ הלשכה, תרומת ממעות נלקח דהשמןדשקלים
 פדיוז בי' ומהני הגוף, קדושת ולא דמים קדושת רקהיתה

 המגהות י"ב, פדק בריש מנחות בש"ס כמבואר לחוליןלהוציאו
 א"כ פדיוז, להם יש בכלי קדשז שלא עד שנטמאווהנסכים
 לחולין, ולהוציאו לפדותו עצה להם הי' שמן הפד מצאוכאשר
 טומאת דבחולי! כיו! הטומאה, מיני' פקע לחולין יצאוכאשר
 להקדישו, תו יכולים ואח"כ טהור, וספקו מדרבנזמשקיז
 פקעה שכבד כיוז מ"מ תורה, של הספק יהי' דבהקדשאעפ"י
 כשיתקרש, עוד אליו שוב חזרה לא חוליז בעודוהטומאה
 דבהקדש דאע"ג דמבואר דל"ד פסחים מש"ס לוה ברורהוראיה
 ונטהדו נזרעו ואח"כ שנטמאו חוליז מים מ"מ זריעה, מהנילא

 חולין של הי' זריעה דבשעת כיוז להקדישן, את"כיכולים
 עצה עפ"י למנורה שמן להם הי' הרי קשה ואכתיעיי"ש.
 וט:ני דמים קדושת רק הי' השמן אט תיגח הא אמנםהנ"ל,
 ד(שף קדושת קדוש שרת בכלי שיתקדש לאחר אבל פדיון,בי'
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 נתקדש דהשמן דפ"ח מנחות בש"ס המבואר ייפי פדיח,ול"מ
 התוס' שם הקשו ובאמת להמנורה, נתינתן קודם שרתבכלי
 שרת כלי היתה בעצמה המנורה ה,רי מקודם, קידוש צריךלמה

 מזוג זבצ"ק לוג חצי ד"ה בתוס'עיי"ש
 "וטמאו דאדגישה ה1מרא דגרי עולה נעים מהךנ2עתה

 בהיכל כבר הי' שהשמן דלאחר שבהיכל",השמנים
 קדושת וקדוש שרת בכלי נתקדש כבר א"כ בהלשכה,ולא
 טומאת גם ובקדשים לחולין, להוציאו פדי~ן תו בי' ל"מהגוף
 שפיר ולכן דאורייתא, ספק ככל אסור וספקו מה"תמשקין
 להוציאו עצה הי' בהלשכה השמן הי' אם אבל לנס,הוצרכו
 בתו"א ועיין לפיע"ד, וו"ב לנס ול"צ אח"כ ולקדשולחולין
 מש"ס אבל זה. בענין אחרת דרך לו יש צ"פ גבי דכ"החגיגה

 כנ"ל. מבואר הנ"לפסחים
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יגחקידידו,

 נס'מן

 תשכ"א חנוכהב"ה

 איש נר חנוכה מצות איתא דחנוכה בסוגיא דכ"אבשבת
 והמהדרין ואחד, אחד לכל נר והטהדריןוביתו,

 מכאן שמנה מדליק ראשון יום אומרים ב"ש המהדריןמן
 אחת מךליק ראשון יום אומרים וב"ה והולך, פוחתואילך
 כתבו והמהדרין בד"ה ובתוס' יעו"ש והולך, מוסיף ואילךמכאן
 וביתו איש אנר רק קאי וב"ה דב"ש דפלוגתייהו הר"יבשם
 אם אבל ח2ולך, כשמוסיף היכר דאיכא יותר הידור ישדבזה
 זאילך מכאז יוסיף אפיל~' הבית, מבני אחד לכל נרעשה
 ולדבריהם בבית, אדם בני יש שכך שיסברו הכיראליכא

 והרמב"ם המהדרין, דברי על קאי לא המהדרין מןהנ2;דרין
 מדליק הוא נרות כמה וז"ל, כתב הל"א חנוכה מהל'בפ"ר

 בין אחר נר מדליק ובית בית כל שיהיה מצותהבחנוגה,
 אחד, ארם אלא בו היה שלא בין מרובים הגית אנשישהיו

 לכל נר הבית אגשי כמנין נר~ת מדליק המצוה אתוהמוודר
 זה על יותר והמהדר נשים, ובין אנשים בין ואחראחר

 הראשון בלילה אחד לכל נר מדליק המובחר, מן מצוהזעושה
 שהיו הרי כיצד אחד. נר ולילה לילה בכל והולךזמוסיף
 ובליל נרות עשרה מדליק הראשון בלילה עשרה הביתאנשי
 בליל מדליק שנמצצ עד שלשים שלישי ובליל עשריםשני
 שיהיו בספרד ערינו בכל פשוט מנהג נרות. שמוניםשמיני
 ומוסיפיז הראשון, בלילה אחד נר מדליקין הבית אגשיכל

 שמנה שמיני בליל מךליק שנמצא עד לילה בכל נרוהולכיז
 אחד אדם שהיה בין מרובים הבית אנשי שהיו ביןנרות,
 רהמהררין וס"ל התוס' רברי על פליג רלהלכה נראהעכ"ל.
 הבית בני וכל המהדרין, דברי על נמי קיימא המהדריןמן

 ספרד, מנהג הביא אח"כ רק לילה, בכל מוסיפיםלדידהו
 הרבה ובאמת עיי"ש. בטעות הוא דהמנהג שם כתבוהלח"מ
 כדברי הוא ספרר שמנהג הרמב"ם בדברי הבינומפרשים
 המהדוין, דברי על קיימא לא המהדרין מן רהמהדריןהתוס',
 המנהג שאותו הב"ח קרמו וכבר משה חמד בספרוכ"כ

 דברי על שהקשה עיי"ש התוס', כדברי הוא רי'מב"טשהביא
 גהגו אשכנז דבגי ,~כתב שם בפרמ"ג ועיין בזה,הרא"מ
 אם ממילא בבית דמדליקיז דלדידן התוס', שיטת לפיגם
 שמוסיף במה הכירא שפיר איכא מיוחד במקום מדליקכ"א
 חידוש כאן אין ולפי"ז ה.בית, מבני אחד לכל לילהבכל

 כהרמב"ם, והאשכנזים כתוס' נוהגין שהספרדים הבייבמש"כ

 תרע"א, סי' בריש הט"ז כמוש"כ מקומות בשאר מצינו לא11ה
 הפרמ"ג, כמוש"כ כהתוס' נוהגין שפיר דהאשכנזים י"לובאמת
 כן. נוהגין הספרדים ולכן זה מנהג הביא הרמב"םוגם
 כהרמב"ם לרמ3ייכנזים ס"ל דדינא דבעיקרא דהגם נראהאמנם

 חילוק יש מ"מ תרע"א, בסימן הרמ"א שפסקכמו
 'דליק, הבית מבני אחד דכל וי"א וז"ל כתב דהרמ"אביניהם,
 שבה"ב לא בעצמו ידליק הבית מבני אחד שכלופירושו
 הבית רבעל דס"ל נראה הרמב"ם  מלשון אבל בשבילם,ידליק
 שהיו הרי כיצר וז"ל כתב שהרי ביתו, בני כל בשבילמרליק
 ובליל נרות ק,2רה מרליק הראשון בלילה עשרה הביתאנשי
 הבעה"ב על הוא ההדלקה דטצות דס"ל הרי וכר, עשריםשני
 החילוק בטעם לומר לפיע"ר ~הנראה ביתו, בני שאר עלולא
 מגור להגה"ק כשפ"א שראיתי עפי"מ והרמ"א, הרמב"םשבין
 מזוזה כמו בבית אחר נר חנוכה נר מצות אם ונסתפקשעלה
 רי שיהיה מי שהרליק אף שבת לשם שהדליק וכל שבת,ונר
 יוצ~ןם אחד בבית הדרים בנ"א שני שגם אפשר ולכןבזה,
 רוצה שהוא י"ל בפריטי משתתף דאושפיזא והא אחר,בנר

 על ש"מצוה נימא או יוצא, מדינא אבל מממונו המצוהלעשות
 אי ונפק"מ ב"ב, כל מוציא הבית רבעל אלא אדםכל

 א"כ שליחות מטעם דאי לברך, מצי אחד כלהמהרריז
 א2 אבל לברך, כ"א ורשאי להוציא מכווגים אינםהמהדרין
 הוא המדליק וך'כ להוציא כוונה וא"צ הבית על רקהמצוה

 לברך רשאי אם א"י לבד הידור ועל הידור מצות משוםרק
 בגמרא רלהלז צ"ע לכא~רה )נ"ב מזה, באריכותעיי"ש
 בהדי בפריטי משתתף הוי דמריש דאמר זירא דר' בהאבדכ"ג

 צריכנא לא ודאי השתא אמינא איתתא דנסיבי בתראושפיזא,
 הבית על הוא דהמצוה נראה מזה ביתאי, בגו עלי בווליקידקא
 דבזה י"ל השפ"א של חקירתו עפ"י עכ"פ האדם(, עלולא
 דרן-מב"ם די"ל והרט"א, הרמב"ם שבין החילוק תלוייהיה
 בעה"ב שהדליק בזה ולכן בית, חובת הוא נ"ח רמצותס"ל
 לכל נר להדליק והמהדרין הבית, שעל המצוה יד"ח יצאכבר
 איש בנר רק יר"ח יצאו שלא בעה"ן על ג"כ הוא ואחדאחד
 הרמ"א אבל הבית, חובת הוא שהמצוה כיון הבעה"ב,"ל מוטל וזה הבית גני כמנין נרות להרליק להךך רקוביתו,
 סגי  שמרינא אעפ"י ממילא האיש, חובת הוא שהמצוהס"ל
 הבעה"ב בברכת לצאת הבית מבני כ"א ויכול וביחו אישבנר
 בברכת לצאת מכוונימ אינם המהדרין אבל בקיד21קכמו

 בלשון ודגועיין המצוה, על לברך בעצטן רוצים רקהבעה"ב
 אחד", נר מדליק ובית בית כל שיהיה "מצותה שכתבהרמב"ם
 שביארנו, כמו הבית על הוא שהחיוב לומר דכוונתונראה

 לכן להוציא, כוונה שום וא"צ הבית על דהמצוה כיוןומבהלא
 יכולים אינם גרידא, הידור רק הוא לכ"א נר להדליקהמהדרין
 על לברך רשאי אם דא"י השפ"א כמוש"כ הדלקתן עללברך
 רכיון ב"ב, כל בשביל מדליק הבעה"ג לבן בלבד,ההידור
 שההחיל שהבעה"ב מוטב הדלקתן על לברך יכוליםשאינם
 כנ"ל ורע;ידור, המצוה מעשה כל יגמור הוא בברכהבמצוה

 והרמ"א. הרמב"ם שיסתלבאר
 בערי רהמנהג הרמב"ם דמש"כ לומר נראה היהרבפשטדת

 אחד נר מדליקין הבית אגשי כל שיהיוהספרר
 כמרע,רין ר"ל לילה, בכל נר והולכין ומוסיפין הרא,112בלילה

 כל בשביל טדליק הבה"ב. לדינא רק לשיטתו, המהדריןמן
 כשיטת וזהו בעצמן ידליקו ביתו מבני שכ"א והמנהגב"ב

 וז"ל הרש'א דברי על הבאה"ג ממש"כ לדברי וראיההרמ"א,
 דהמנהג כתב דהרי שם, דגמרא סוגיא הרמב"ם שמפרשגמו

 בל~לה אחר נר מדליקין הבית אנשי כל שיהו גספרדהפשוט
 הרי הבית, בני רבים אם ואפילו לילה בכל נר ומוסיפיןהא'
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 ואם הרמב"ם, שהביא המנהג לפי הוא שהרמ"א ג"כשכתב
 אבל י"ל, כן כמובן הנ"ל הלח"מ קושית יתורץ תאמרכה

 "עעהג הרמב"ם בדברי אחרת הבימ אחרע הנוהים וכלהב"ח
 לעיל. כמבואר כתום' הואספרד

 מצותה דנ"ח והמחבר הטור דפסקו במה נמי י'יל הזהובדרך
 הגיה לא והרמ"א התוס', פי' כפי לר"ה הסמוךבפתח

 והר"ן רש"י כשיטת דלא וזה כן, ג"כ שס"ל נראהכלום,
 כרש"י, הרמב"ם וכ"פ חצר~, ולא ביתו פתח על דב~ניחודס"ל
 ולכן גברא, חובת או בית חובת נ"ה אי פליגי רבוהוי"ל

 שיניחה העיקר ממילא בית חובת דנ"ח ס"ל וסייעתוהרמב"ם
 ומה הוא גברא הובת דנ"ח נימא אי משא"כ ביתו, פתחעל

 בפתח ממילא ניסא, פרסומא משום בפתח יהניחה חז"לשקבעו
 החצר בפתח להניהה צריך לכן יותר, פרסום אינאהחצר
 בין בזה לחלק שייך לא בית חובת הסוברים אבללדידהו,

 הבית. על שהחוב כיון לחצר או לרה"רסמוך
 אנשי כמניז נרות מדויקיז דהמהדרין כתב הרמב"םדהנה

 וכפי נשים, וביו אנשים בין ואדד אחד לכל נרהבית
 מדליק הוא אשהו בשביל דגם דבריו הפוסקים שהבינומה
 סי' אפרים שער בתשובת אמנם ביתו, אנשי יתר עלבמו
 בא"ר ועייר מהררין, בכלל ואינה כגופו דאשתו ס"למ"ב
 בזה דגם וי"ל ובמט"מ, פ"ה סי' בהרש"ל משמע שכןשכתב

 לכן ב"ב, כל בשביל מדליק רבעה"ב דס"ל לשיטתוהרמב"ם
 לבאר החת"ס מש"כ ועפ"י מדליק. הוא אשתו בשבילגם

 בעצמן והדליק המהדרין מז להיות דידן נשי נהיגי לאמדוע
 היתה ההקנה דעיקר ביון הוא דמילתא רטעמא וכתבג"ח,

 שום שתהיה נמצא יא לכן מבחוץ, ביתו פתח עללה,ניחה
 כבודה ואק פנימה מלך בת כבודה כי כי המהררין מןאשה
 מדליק הוא בעל לה כשיש ולכן ערב. לעת לרה"ר לחוץלצאת

 נשאר מ"מ הבית בפנים מדליקים שעתה ואעפ"יבשבילה
 כב"ב, בשביל' מדליק דבעה"ב הרמב"ם אבל הראשון,מנהג
 אבל מדליק, ג"כ הוא ובשבילה המהדרין מן ג"כ אשתולכן

 סתם כתב לכן בעצמו, מדליק כ"א דהמהדרין דס"להרמ"א
 וצ"ל נשיס, נלל הוניר ולא מדליק הבית מבני אחדשנל
 בין להדליק ערב לעת לחוץ לצאת דרכה דאיז החת"סכטעם

אנשים.

 באנ(ימן
 תשכ"ד חנוכהב"ה

 תורה, באור להתחמם בוה הנני מצוה גר הדלקתאתר
 רב אמר זירא ר' אמר דכ"א בשבת דחנוכהבסוגיא

 בשבת בהן מדליקין אין חנמים שאמרו זשמניםפתילזת
 מאי ירמיה א"ר בשבת, בין בחול ביז בחנוכה בהןמדליקיז
 לאורה, להשתמש ואסור לה זקוק אין כבתה קסבר דרבטעמא
 כי קבלה, ולא ירמוה דר' משמיה דאביי קמיה רבנןאמרוהו
 יוחנן דר' משמיה דאביי קמיה רבנן אמרוהו רביןאתא

 קבלה לא דר"י משמיה מדוע העולם קושיית וידרצוקבלה.
 אגפין, בכמה בזה אמרתי וכבר קבלה, דר"י ומשמיהאביי

 גבי בגמרא להלן דהנה אחר, באופן עתה לפיע"דוהגדאה
 אין דלרב לנר, מנר מדליקין אי ויימואל רבמחלוקת
 דרב קמיה מרבנן הה,וא' יתיב מדליקין, ולשטיאלמדליקיז
 מצוה, ביזוי משום דרב טעמא וקאמר ויתיב אהבה בראדא
 מצוה מכחיש דקא משום דרב טעמא ל" תציתו לא להואמר
 העדות לפרוכת מחוץ ששת ר' מתיב בגמרא ולהלן'וכר,

 עולם לפאי הוא עדות אלא צריר, הוא לאורה וכייערוד
 מערבי נר זה א"ר עדות מאי בישראל, שורהשהשכינה
 ובה מדליק היה וממנה חברותיה כמדת שמן בהשנותן
 מצוה ביזוי משום דאמר למאן בין קשיא וכו', מסייםהיה
 ר"פ תרגמא מצוה, אכחושי משום דאמר למאןובין

 ונראה קשיא, מצוה אכחושי משום ולמ"ד ארוכותבפתילות
 מדמקשינן המנורה דוגמת הויין חנוכה רנרות הגמראמדברי
 בטעם כתב בחידושיו והרשב"א חנוכה נר עלממנורה
 למנורה דדמי משום חנוכה בנר לא,ורה להשתמשדאסור
 לאורה להשתמש דאסור דטעמא לפי"ז להקשות וישעיי"ש,
 לה, זקוק אין כבתה אמאי א"כ המנ,רה, דוגמת דהוימשום
 דפ"ח, במנחות כמבואר לה זקוק כבתה קיי"ל מנורה גביהרי
 נידשנה השמן נידשן שכבתה נר רבי אמר יוחנן ר'אמר

 יתיב ומדליקה, שמז בה וגותן מיטיבה עושה כיצדהפתילה,
 כמדה שמן בה נותן כשהוא ליה מ,יבעיא וקא זיראר'

 ראשונה, דכמדה פשיטא 'רמיה א"ר שחסרה, כמו אוראשונה
 בפירוש מ.בואר חיסר. מאי ידעינן מנא שחסרה כמודאי

 ליתן צריך ירמיה ולר' כבתה, אם ולהרליקה לחזורשצריך
 ס"ל חנוכה גבי ואמאי שמן, לוג חצי ראשונה כמרהבה

 לה. זקוק איןכבתה
 דבמנורה כיון למנורה, חנוכה דמי לא כבתה דגבי י"לאך

 קביעת להמצוה יש א"כ בוקר עד מערב בתורהכתוב
 כבתה ואם הבוקר, עד הלילה כל דולקת להיות שצריכהזמן

 להדליקה צריך לנן המצוה נתקיימה לא עדיין הומןבאמצע
 לענין רק אבל למנורה דרמיא אעפ"י בחנוכה משא"כשנית,
 עושה הדלקה למ"ד ובפרט אחר, לענין ולא המצוהאיכות
 בכבתה שפיר לכן המצוה, קיים כבר הדליקה ואםמצוה
 קביעת ליכא דכאן למנורה, דמיא לא זה ולענין לה זקוקאין
 להשתמום אסוד דולקת שהיא זמז כל אבל להדלקתה,זמן

 ירמיה ר' ליה דפשיט מה לפי ברם המנורה, דוגמתלאורה
 נ,ותן שכבתה לאחר שמן בה. נותן דכשהוא בגמרא זיראלר,
 דבבר כיוז דמילתא, בטעמא לומר וצריך רא~יונה, כמדהבה

 שבנן ל'וג חצי ליחן צריך מדוע שמבתה קודם רב זמןדלקק
 לוג חצי של שהשיעור במנורה, הרבה שמן ישארשבודאי
 הארוכות, טבת ללילי אפילו הלילה לכל חכמיםששיערו

 היום אור קודם או רש"' נלש,ן הלילה בחצי כבתהואם
 התורה שכתבה דמה צ"ל וע"כ שמז, לוג חצי צריכיםמדוע
 השמן, לשיעור אלא הדלקה לשיעור לאו ב,וקר עדמערב
 ז"א בוקר עד מערב של כשיעור למנורה ליתן צריךשתמ,יד
 לא בהואי ואז היום אור קודם וה נותז אם אפילו לוג,חצי

 זה כשיעור ליתן צריך אעפי"כ שמן, כך בל להדלקהיצטרך
 חנונה לנר מנורה דמיא שיטהו ולפי בוקר" עד "מערבשל
 צריך מ"מ מצוה עושה שהדלקה אעפ"י הנוכה, בנרדגם
 וכיון חכנרם, ששיערו הזמן שידליק כשיעור שמןליתן
 שנרינן במנורה אם לכן חנוכה ונר מ.נורה להדדידוניין
 דכתיב דמה כן, להיות צריך חנוכה בנר גם לה זקוקכבתה
 על רק הזמן שיעוד על הבונה אין בוקר עד מערבבתורה
 אור קודם אפילו או הלילה בחצי אפילו דהרי השמן,שיעור
 בנר כנש ממש וזה לוג, חצי של זה שיעור להת צריךה,ק

חנוכה.
 שכאשר הג"ל, בשבת הגמרא רברי עולים נעים מהומעתה

 דרב ירמיה דר' משמיה דאביי קמיה רבנןחמרוהו
 אביי מיאן לאורה, להשתמש ואסור לה זקוק אין כבתהס"ל

 אסור אמרינן אי שפק- קשה ירמיה שלר' מפגימלקבלה
 מדוע א"כ כן. הדין במנורה שגם מפני לאורהלהשתמש
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 השמן נידשן אמרען בממרה הרי וה זקוק איןבכבתה
 הלילה באמצע כבתה אס במנורה ולדידיה הפתילה,נידשנה
 בשיעור הקפירה אין ולפי"ז לוג. הצ. כשיעור קמן שוב:ותן
 עך ומערב לוג. הצי כשיעור ליתן צריך תמיד אלאהזמן

 יהץ שמן של השיעור על המובן הת,רה שכתבהבוסר
 לה. וקוק אין כבתה ס"ל הנוכה גבי ומרוע חנוכה,כרוגמת
 דר' מ.במ.ה דאב" קמ'ה רבנן ואמריה רביז אתא כא:בראבל

 של המאמר בעל 'וחנן רר' לומר דיש כען שפיר, קבלהעחה
 מה ס"ל לא הפתילה נ'רשנה השמן מרשן שכבתהנר

 צריך אי לר"ד ייה מיבעיא דקא הא ירמיה לר' לרדפשיטא
 ליה דפשיט .:חסרה מה או הראשון כויעור שמןליתן
 דס"ל י"ל עחנן לר' אבל הראשוה כשיעור ליתורצריך
 מערב חורה שכתבה מה ולדיריה שחסרה, כשיעורדנותן
 של וה 1מן דולקת המנורה להיות שצריד ר"ל בוקרעד

 דבחנוכה למנורה הנוכה דמי לא ולכן בוקר, עדמערכ
 לה 1קוק אין כבתה שפיר ולכן מצוה עושה הרלקהאמרינן

 לפיע"ר.11"ב
 גמירתיה וכאי אי ואמר אביי שמסיים מה קשה עדייןאך

 לתרוצי ליכא ירמיה לר' והרי מייקרא,לשמעתתא
 לפרש לפיע"ר נראה לכן לה. וקוק אין כבתהמדוע
 הדלקה ש"מ אמרינז להלן בגמרא במסקנא רהנה אחר,באופן
 וצונו במצוחע קדשנו אשר מברכינן מריא מצוהעושה

 י:: ולכאורה מצוה, עושה הדלקה ש"מ חנוכה נרלהדליק
 נר להדליק מברכין איך מצוה עושה הנחה לכ"דלהקשות
 לעיל רע"י שכתב לפי"מ אך ההנהה, הוא העיקר הריחנוכה,
 בהנהה תליא מצותה עיקר דאי מצוה. עושה הגחה איגבי
 ונראה האו, כולי מצוה לאו רהרלקה לנר מ:ר מרליקיןאין

 אם אפילו דבריו ולפי מהמצוה, הלק איכא דעכ"פמרבריו
 נר להדליק לברך שפיר יכולים ההנחה הוא המצוהעיקר
 לקושטא אולם מהמצוה, חלק ג"כ הוי דהדלקה כיוןחנוכה,
 מברכיז אין דלהכי דמ"ב מנהות בש"ס מבואררמילתא
 ולפי"ן עדייז, המצוה גמר לא רבעשייתה דכיון תפיליןלעשות
 המצוה, גמר אינה ההדלקה א"כ מצוה עושה הנחהלמ"ר
 לא רעריין כיון חנוכה נר להדליק מברכין איך קשהואכתי
 הויא דהדלקה נימא אי אפילו הנחתה, אחר ער המצוהנגמר
 נימא אי אך נגמרה, לא ערייז אבל מהמצוה, ופרטחלק

 לה, זקוק כבתה ג"כ ס"ל מצוה עושה הנחה רס"לדמ"ר'
 ורגע. רגע כל מדליק הוא כאלו נחשב ההדלקה ומן כלולכן
 ונמצא להרליקה, להוור מחוייב יהיה כבתה אםדהרי

 לברך שפיר יכויין ולכן עשייתה, גמר היא הרולקתההדלקה
 אביי רצה יא רמעיקרא שפיר ניהא ובוה חנוכה, נרלהרליק
 מנר מרליקין ראין בגמרא דס"ל כיון דרב, בטעמאלקבלה
 חגוכה, נר להרייק מברכין איך א"כ טצוה, עושה והנחהלגר

 לאורה, להשחמש גם ומותר לה וקוק כבתה ס"ל דרבועכצ"ל
 מאן רגם י"י רבאמת מ,:ום וכו' וכאי אי אמר אח"כאולם
 והגי לה. זקוק אין כבתה ס"ל מצוה עחטה הנחהרס"ל

 ראמרינן תפילין, להניח שמברכיז כמו הוא להדליקדמברכין
 הנחתן, ב,:עת עליהם מברך מאימתי תפילין רל"הבמנחות

 ער הגחתן משעת אביי אמר לעשייתן, עובר בעיגןוהא
 גמר והיא קשירתן היא המצוה דעיקר מבואר קשירתז,שעת

 רמילתא וטעמא לקשור, ולא להניח מברכין ואפה;"כעשייתן,
 שפיר מקומן על התפילין שינוחו היא הקשירה דעיקרכיון

 גמי כן כמ.ו לקשירתן, לעשייתן עובר שהיא להגיחמברכין
 יניחה ואם נשא פרסומי הוא המצוה רעיקר כתז חגוכהבנר
 להנהה שקודם ההדלקה הוי ולכן כלום, עשה לא ידליקהולא
 שקורמת בתפילין הגחה כמו מצוה עושה הנחהלמ"ד

 ומה .הנ'ח בתפ.לין כיו יהיויק מברכי1 ו'בם'ר-ק.:ירתן.
 להרליק. מרמברכינן מציה עושה דהדלקה בגמרא'בהוכיחז
 הרלקה משעת ולא ההר:קה קודם להדליק מרמבר:ינןה'.נו
 דמברכין יסבור באמת מצוה עושה ה:חה .מ"ר הנחה, שעחעד
 אביי ש1כה דלאהר אמר שפיר ולכן הנחה ;ודם הדלקהאהר
 לעשייתן, עובר הוי הקשירה עך רבהנחה בתפילין רינויהדש
 יכול רהיה מעיקרא, י':מעתיה גמירנא הוי זכאי איאמר

 ואע"ג לה וקיק אין כבתה דס"ל דרב משמיה גם:דבלה
 מצוה. עושה הנחהרס"ל

 פ,ט בירושלמי ל17יטתו לה זקוק כבתה רס"ל הונאדרב
 בשעת עליהן כברד המצות דכל דס'.יוברכות.

 לה זקוק אין כבתה יסבור ואם לעשייתן, עובר ולאע':ייתן
 להדליק מברכין לרידיה ואיך הנהה. בשעת עוייתן גמרהו'

 אחר להניח מברכין באמת ר.:ם לתפילין, לדמוייוליכא
 נגמר ולא לה וקוק כבתה דס.'ל צ"ל וע"כ היר, עלהנחתן
 מברכין ולכן המצוה. מקיים הדלקה ומז משך כי רקבהנחה
 המצוח דכל ר"ן פסהים בש"ס דס"ל רב משא"כיהרליק,
 לה וק.ק אין כבתה ס"ל שפיר לעשייחן עובר עליהןמברך

 הנחה. קורם הדלקה אחר להרל'קומברכין

 נבסימן

 שמיטה אתרוגיבענין
 שהמה תשי"ג, 11 משנה א"י אתרוגי אודות לב"יראיתי

 לפ"ק תשי"ב שנת שעברה משנה השמיטהמשנת
 באריכוח כתבתי וכבר א"י, ומנהגי והגאונים הרמב"םיפי"ר
 השני', העולמית המלחמה פרוץ קורם תרצ"ח בשנתעור

 גריידינג מולדתי בעיר הספרים עקר עם נשרף הכלולראבוני
 הי"ר. אאמו"ר ובית משפחתי כל שנשמדובמקום
 רלהלן. הפרטים כל לבארעליגד

 בא"י. לנכרי קנין ישאיא(
 מדרבנן. או מה"ת ב1מה"ן שביעיתאםב(
 ספיחים. בכלל אילנות של פירותאםג(
 הרין. מה נכרי שלגמשומרד(
 סחורה עושים אין של האיסור באתרוגים ישאםה(

 שביעית.בפירות
 שיטת לפי להו"ל א". פירות להוציא האיסורוכןו,

 פ"ה. בבכורותהריט"א
 או מה"ת אסורים הפירוח אם בשביעית שנעבדשדהזן

מררבנן.
 בשביעית. נכרי אגל לעבוד לישראל היתר ישאםה(

 ומה מותרת, ואיוו אסורה עבודה איזו חילוק ישואם
 ומתי שביעית, בפירות שינוי ע"י לבצור מותראםכ, ישראל. ע"י שנבצרו הפירות שלהרין

 שינוי. ע"י רק לעשוחצריכים
 הפסר מקרי ראי לאו, או הפסד מקרי נכרי אכילתאםי(

 מידו. כמצילהוי
 אתרוג. של הביעור זמזמחייא(

 משל מעשרין מ"ח פ"ה ברמאי במשנה תנינן תמןא(
 תנא רהאי הרע"ב ופ" נכרי, של עלישראל

 מעשרות, מידי להפקיע בא"י לעכו"ם קגיז ראיז כר"מסבר
 לצמיתות תמכר לא והארץ דכתיב לנכרי קנין דיש קיי"לואנן
 איתא מ"ט פ"ד פאה במשנה וכן היא, צמותה נמכרה אםהא
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 והרמב"ם במעשרוונ חייבים נכרי של ופאה שכחההלקס
 מישראל קרקע שקנה דנכרי כתב הל"י תרומות מהל'בפ"א
 במחלוקת רמ"ז גיטין בש"ס ועיין המצות, מן הפקיעו לאבא"י
 בהל' והכ"מ דל"א, ומנחות די"א בכורות וגש"ס ור"ארבה

 ולקדה הישראל דחזר ד'כא מיירי דהרמב"ס כתבתרומוה
 ועיין קנין, יש העכו"ם ביד נשארה אם אבל העכו"ם,מן

 להרמב"ם ובפיהמ"ש בוה, מש"כ דלעיל בפיהמ"שבר"ש
 הנראה ולפי קנין, יש רק כר"מ דלא קיי"ל דאנן ג"ככתב
 כ"ט סי' אשכנזי ר"ב בשו"ת ועיין כר"מ, ופמק בחיבורוחזר

 החזקה, היד לספר מפיהמ"ש הרמב"ם שיטת להשוותשכתב
 וברמב"ם זה, בענין מש"כ הנ"ל במשניות א"ש בתוס'ועיין
 בא"י. לנכרי קניז דיש פכק הכ"ט ויובל ,2מיטה מהל'בפ"ד
 בד"ה דל"ט סוכה בתוס' הר"ת שיטת לפי והנהב(

 גבי דקכ"ב ביבמות רש"י של ורבותיובמד"א,
 ישראל של משומר ביז אסור המשומר דכל עז'קה, שלפירות
 ד' הרז"ה דעת וכ"ה מה"ת, וווסורין יכו"ם של מ:2ומרובין

 רבותיו, על דחולק הנ"ל ר' ביבמות רש"י ושיטתשמ"ז,
 ובפירש"י הלי"ב, שמיטה מהל' בפ"ח הרמב"ם דעתוכ"ה
 לכם הארץ שבת והיתה הפסוק על שכתב בהר פ' התורהעל
 ועיין המשומר, מן אוכל אתה ואיז אוכל אתה השבותמן

 מותר המשומר מן שאפילו רש"י בכוונה לפרש שכתבברא"מ
 נאסרו לא דבמשומר כתב שכ"ה מצוה ובחינוךלאכול,
 והרמב"1 וה, כעיז ג"כ שכתב אהרן בקרבן ועייןהפירות,
 גזירה, מטעם מדרבנן אסור דמשומר כתב בהר פ'עה"ת

 תורה אסרה שלא ג"כ כתג רמ"א סי' רעים בתמיםוהראב"ד
 מותר. נכרי ביד משומר אבל ישראל שביד מה אלאמשומר

 דל"ס בסוכה כפ"ת בספרז חביב בן מהר"מ והגאוןג(
 והרו-ה ור"ת רש"י של רבותיו דלשיטתכתב,

 תקנה שום אין לשיטתם א"כ נכרי, של משומר אפילודאסרו
 דכל בשביעית, נכרי של אפילו פירות שום לאכול א"ילבני

 חמנהג רפיטט דחוינן וכי'ון דנכרי, משומרים המההפירות
 כרש"י אלא פוסקים, כהנך דלא דעלמא דסוגיא משמעלאכלם
 מו לאכול רק הוא דהמנהג לומר דיש שכתב עיי"שורמב"ם
 ישראל בין רכ:הלק בת"ד הראב"ד כשיטת דנכרימשומר
 הפירות. שנאסרו דמודה י"ל ישראל של ממשומר אבללנכרי,

 לנכרי שנמכרו ממה מא"י הבאים האתרוגים לפי"ז דאזכד(
 דנא, מקדמת שמה שהונהג עפי"מ א"י גדוליע"י

 שהגאון לי אמר וח"א מהמשומר, המה שמא חשש שוםאין
 מפקפק קפ"ג סי' ח"א יושר אמרי בספרו ז"ל אריקמהר"מ

 הספר ואיז מה"ת, שאסור משומר מטעם א"י אתרוגיעל
 הכפ"ה בשם לעיל שכתבנו ולפי"מ בדבריו, לעיין כעתתח"י
 מכמ"ק לאעיר יש הנ"ל רש"י שיטת ועל זה, חשש ל"אזיל

 איה"ש. כ,זה נדברולקמן
 המבואר שביעית בפירות סחורה עישים איו לעניןה(

 סי' יו"ד בט"ז עיין דשביעית, בפ"זבמשנה
 המד,רי"ט ובנו המבי"ט ולשיטת בזה, מש"כ סק"גקי"ז
 מפני נכרי, בשל נוהג דשביעית להוכיח שכתג מ"ג סי'בח"א
 ומרן שביעית, מקדושת ~ופקיע בא"י לנמרי קניןשאיז
 מ"ב סי' במהרי"ט המובא ובתשובה של"א סי' בי"רהב"י
 שני סי' רדב"ז בשו"ת ועיין בא"י, לנכרי קנין דישס"ל

 בשביעיה, מותרים פירותי, עכו"ם דשדה  שכתב רכ"אאלפים
 הדחק בשעת לסמוך דיש שכתב של"א סי' יה'ר בברכ"יועחן
 לנהוג בזה ליזהר קשה כי והררב"ז, הב"י גדולים שניעל
 תשובה שראה ג"כ שם והביא שביעית בפירות ביעורדין
 סבףת על סומכין שאנו שכתב חביב בן מהר"מ להגאוןכת"י

 שגיעית בפירות סחורה לעשות לינין וכ; ב.יעור, לעניןמרן
 בס"י שכתב דעה שערי בשו"ת ועיין באריכות, מזה שםעיין
 בכורי בשו"ת וכן ישראל, בשל אפילז הדחק בעעת להקלדיש

 בהשמטות ח"ד בשד"ח ועיין בזה, מצדד חאו"ח ל-ו סי'שלמה
 מהר-ש הג' בשם יטהביא קמ"א, סי' ל' כלל כלליםלמערכת
 משל רק הישמיטה בי:נת אתרוג.ם לקנות שלא שה,הירסלנט
 בתשובותיהם, האחרונים גדולי כל ב~ה האריכו וכברנכרים,
 להגאון דבר משיב ובשו"ת ל"ב סי' חיו"ד הד"ט בעקר'ועייז

 לחפש כתב קכ"א סי' חיו"ד בי"צ ובשו"ת כ"ז, סי'מו~אלוזין
 שהכוחרים י"ל נכרי של דבפירות לחרש שם וכתב היתרצדדי
 כ"ט בר"ה כפ"ת בעל שחידש עפי-מ הקונים, שלוחיהמה

 עשתה דהתורה מטעם לאחר להוציא יכולים מצוהדלדבר
 לנכרי קנין 'ש כמ"ד הלכה שמא לספק יש ועוד לשליח,אותו
 ברירא לא הרמב"ם בדברי ובאמת הנ"ל, והררב"ז הב"יכפסק
 שמיטה מהל' בפ"ד הכ"מ כמש"כ קנין, אין או קנין יש א'לן

 שביעית ושמא זה, על מ,ש-כ וברדב"ז עיי"ש הכ"טויובל
 שכתב כ-ה הל' שמיטה מהל' בפ-ד בכ"מ עיין דרבנןבזה"ו
 אלא כן שכתב ראיתי ולא שם בכ"מ עיינתי )ג"ב כןלצדד
 והוא מה"ה בזה"ז קרקע ששמיטת בפירוש כתבאדרבא
 הל'וי הר"י לתלמידי גיטין שבפירוש שם שמביא רקמהת"כ,
 רבינו אבל נוהג, שהי~בל בזמן אלא נוהג שמיטה שאקנמצא
 הבית בפני שלא ובין הבית בפני בין שנוהגת בפי'כתב

 ישראל בשל רק גורו שלא י"ל מדרבנן רק ל"ה ואםעיי"ש(,
 דאולינן ור"א כר"ג הלכה שמא לספק יש ועוד נכרי, בשלולא

 ע"ב, דל"ס סוכה שיס עייז לשביעית, חנטה בתרבאתרוג
 רבותינו כשיטת פסק י"ב הל' שמיטה מהל' בפ-דוברמב"ם
 הלכה אין שמא לספק יש ויוד לקיטה, בתר דאזלינןבאושא

 ספיקות ר' כאן יש ולפי"ו השמיטה השבון לעניןכהרמב"ם
 מזה. בדבריועיי"ש

 בפירות סחורה ראיסור נראה דשביעית פ"ז וממשנהו(
 בהן שיש ישראל, של בפירות רק הוישביעית

 כיון נכרים בפירות אבל בביעור, וחייבים שביעיתקדושת
 וכן בסחורה, אסזד'ן יחי' למה שביעית קדושת עליהםשאין
 י"ג סי' במהרי"ט אולם הראשונים, גדולי כל מסתימתנראה
 מקדושת להפקיע בא"י לנכרי קנין דיש נימא אי דאפילוכתב

 ביטביעית, סחורה לעשות אסור נכרי בשל אף מ"משביעית,
 אכל דאם מ"ו פ"ו דתרומות ממשנה לדבריו ראי'והביא
 שביעית מוצאי של לקישזאין ימתין שביעית ערב שלקישואין
 בפירות סחודה לעשות שיכול איתא ואי וכו', מהםומשלם
 ואמאי וישלם נכרי משל לקנות יכול הרי נכרי, שלשביעית

 עיי"ש. שביעית למוצאי להמתיןצריך
 מרוח קיי"ל אנן דהרי זו, בראי' לפקפק יש דבאמתז(

 א"א וא"כ ומתרומה, ממעשר פוטרעכו"ם
 צריך דהרי מנכרי, שקנה ממה בשביעית תיכף לולשלם
 כמבואר תרומה זיקת בה ויש קודש להיות הראוי מדברלהיות
 כמבואר ומתדומה ממישרות פטור מנכרי הלקוח והריבמשנה,
 בפ"א הרמב"ם וכ"פ די"א, ובבכורות רס"ז מנחותבש"ס

 רפסק כה.ונה, ממתנות דפטור עכו"ם במרוח הלי"אמתרומות
 מגזירת מדרבנן דחייב דס"ל דרבא עלי' דפליגי ורבינאכר"פ
 שכתב מעשרות מהל' בפי"א הראב"ד בהשגת ועייןכיסיז,
 בפ"א נכ"מ ועיין כיסין, גזירת מהשש כדרבא מדרבנןדחייב
 רס"ל הראב"ד דאפילו לומר ראפשר שכתב תרומותמהל'
 של היתה שהקרקע היכא רק היינו מדרבנן, לחייבכרבא
 וכלישנא כיסין, גזירת שפיר איכא לנכרי ומכרה מקודםישראל
 גם היתה שהשדה היכא אבל הנ"ל, מנחות שבדש"יאחרינא
 פטור'אפילו וא"כ עיי"ש, כיסין  חשש תו ליכא נכרי שלמקודם
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 לפקפק שרצה בתשובה הריב"אדברי הביא שם ובכ-ממדרבנך

 לבטל ביד'נו אין להתיר בא"י המנהג הי' אם וסייםבזה,
 המנהג, בחר תמיו אזלינן רופפח ייהלבה והיכאהמנהג,
 הרמב"ם כשיטת א"י בכל פשוט דהמנהג הכ"מ שםוס"ם
 פה פוצה ,:מענו לא ובימינו עכר'ם, מרוח לגמרידפטור
 בעשוחו הוא שמתהסד לו תראה ח"א קם ועחה זה, עללחלוק
 נכר' ומרוח נכרי מפירות לעשר וציוה הקדום, ממנהגהיפך
 שיש בעיני ונראה כדבריו, לעשות אחרים ומפתהוחולק
 הראשונים לכבוד בזד נוגע וגם תתגודדו לא משוםלמנעם
 ולא רצה לא הריב"א והרי רבינו, כשיטת לעשותשנהגו
 גוירה הוא והרי המנהג, לבטל סברתו על לסמוך לבומלאו
 שלא לגוור יש ולכן בה, לעמוד יכולים הציבור רובשאין
 כהאי אוחם יכופו יסיבו ואם כזלנהוג

 אכול דא"ל דשמואי
 הכמי והוצרכו ממרא, זקן עלד כתיבנא לא וא'משחא
 כסברת י:הגו עולם ימי שעד נח"ש בגזרת תקנה לעשותהעיר

 עיי"ש.הרמב"ם
 ואין מוכרין איז תנינן ושביעית פ"ו ובתוספתאח(

 המפרש ופי' מנכרי, שביעית פירותלוקחיז
 נתפסים דהדמים משום מנכרי לוקחין שאיז הטעם מנ"בבעל

 דמציל ואף לנכרי שביעיח דמי מוסר וא"כ שביעיח,בקדושח
 משום פירש דוד חסדי ובעל עדיף, שוא"ת מ"מ הפירות,ממנו
 לחדש בתב הנ"ל והבי"צ עיי"ש. בא"י לנכרי קניןדאין

 לקנות מוחר מ"מ בא"י, ל:כרי קניו דאיו נימא אידאפילו
 בתוספתא המבואר לפי לסדורה, שביעית פירותמעכו"ם
 לנכרי, לאכול שביעית פירות ליתן ואסור דשביעיתבפ"ה
 ולא לאכלה אמרה והתורה הפסד מקרי נכרי דאכילת)הטעם
 שפיר הפסד מקרי נכרי דאכילת ולפי"; להפסד, ולאלסחורה

 שייך דלא כיון נכרי, של פירות בסחורה להתיר מקוםיש
 מצווה ישראל אין דהרי לסחורה. ולא לאכלה שלהאיסור
 הפסד, מקרי בעצמו הנכרי ואכילת הנכרי של פירותלאכול
 ומצוה מידו כמציל זה הרי הפירות ממנו שקונה בזהוא"כ

 דמותר בידו כנודמנו דהוי למכרם שוב שפיר ומותרקעביד,
 עיי"ש.למכור

 הוא דהטעם כן משמע לא התוספתא לשון ומסתימתט(
 דהד' הנכרי, אכילת הפסו דהוימשום

 לו ליתן דאסור הטעם ובשכיר ושכיר, נכרי יחד כללההתוס'
 הטעם וזה סחורה, כמו והוי חובו דפורע מומום שביעיתפירות
 והרמב"ם הפסד, מטעם ולא בנכרי, גם להיות יכולגופא
 )הרי עיי"ש, ושכיר נכרי ג"כ כלל הלי"ג שמיטה מהל'בפ"ה

 כסברח ואי מנכרי, לוקחין אין בפירוש איתא הנ"לבתוספחא
 הפידות טמציל והו"ל הפסד מקרי נכרי דאכילתהבי"צ
 לא דהתוספתא בפי' ומוכח ממנו לוקחין אין אמאימהפסד,

 הפסו. מקרי נכרי דאכילה זו סבראס"ל
 מנכרי לוקחיז דאיז בטעם לשר רוצה הנ"ל והמהרי"טי(

 שלא וחיעדנן ישראל, שרובו בעירדמיירי
 ליכא התוספתא ולפי"ד פ"ש, הנכרי ע"י מוכר הישראליהא
 עפ"י לנכרי ,מנמכרו משרוח א"י אחרוגי לקנות היחרשום
 לוקחיז, אין ג"כ נכרי משל אפילו והרי א"י, גדוליעצת
 שנים ג' על מכירה שטר בעשו להתיר כתב הבי"צמ"מ
 להתיר ס"ד סי' במבי"ט כמש"כ בהבלעה, העימיטהושנת

 זה.באופן
 לפיע"ד נראה לחו"ל מא"י פ"ש הוצאת איסור ובחששיא(

 אסור פ"ש בלא רהרי ג"כ, זה חששדליתא
 ובחו"מ : ד"צ ב"ב בש"מ כמבואר לחו"ל א"י פירוחלהוציא

  נפש חיי בהן שיש דבריס ררק י"ל אבל כ"ו, סעי' רל"אסי'

 בדו שייך דלא פירות שאר אבל וסלתות, שמנים יינותכמו
 הרבה בואיכא בסוסקים ומבואר להוציא, מותר נפשחי'
 אוחו נוטעין אחרוג הרי ועוד בשמן, להשחכר מוחרשמן
 עדיך לא ולכן לאכילה ראוי אינו בצירה ובשעת למצוהרק
 בפסחים התוס' שכתבו ולפי"מ מוציאין, אין של האיסורבי'

 והקשה לחו"ל, מא"י רחמרא גרבא אפיק ספרא רב גבידנ"ב
 לסחודה דר"ס ותירצו לחו"ל, פ"ש מוציאין אין הריהריב"א
 לסחורה המותר אופן דיש ומוכח שמותרת, סחורה דישאפיק
 לומר רצה והר"ש שנים, בשאר ומכש"כ בפ"ש,אפילו

 דמביאז דס"ל הנ"ל בפסחים כרשב"א מוציאיז דאיזדמתניהין
 דלשונו עיי"י: הביע,ר בדיז זה ד'ן תלוי ולדעתו ומבערן,יא"י

 סי' השלחן בפאת ועיין הגיהו בגלי~ן מהרי"ל והג'מגומגם
 איסור בפ"ש דאיז מדבריו ונראה הר"ש, בדברי מש"ככ'.ד

 הוא בפ"ש יותר שאסור ומה שנים, משאר יותרהוצאה
 מהל' בפ"ז והרמב"ם במקומ,, להתבער דצריך הביעוראחר

 במקומן. דמתבערין פסק הלי"בשמיטה
 בזה מועיל והאיך בזה לפקפק דעתי על עלה אמנםיב(

 נכרי, של הפירות והו' לנכרי הגנותשמכרו
 נכרי של אפילו קרקע בעבודת לעבוד לישראל אסורדהרי

 שפירש מה וכפי הלכ"ט, שמיטה מהל' פ"ד ברמב"םכמבואר
 הרמב"ם, בשיטת שם בכ"מ מובא ופרח כפתור בעלהגאון

 הכ"מ ומרן שביעית, קדזשת שייך נמי נכרי שלדבפירות
 שייך דלא בהיפך להוביח וכחבו על'1, הקשו שםוהרדב":
 עבד דלא היכא רק אבל נכרי, בפירות שביעיתקדושת
 הפירות ישראל ע"' השדה שנעבוה באם כי בהשדה,ישראל
 בעלי מכרו אם אפילו לפי"ז יא"כ באריכות, עיי"שאסורים
 אצל ישראל עבוו אם מ'.מ לנכרי, השוות אתהפרדסים
 שביעית. קדושת בהן ל:הוג וצריכים נאסרו, הפירותהגוי

 כמו הן אילז פירוח דהרי אינו, זה דאמח אליבא אך'ג(
 במשנה ומבואר מאליהן, שגדילין מפניספיחים

 אותם קוציז אין שביעית של תאנים מ"ו פ"חשביעית
 כתב בפיה"מ והרמב"ם בחרבה, אותם קוצה אבלבמוקצה,
 שהתורה מפני דייקא, שינוי ע"י לקוץ דצריך בטעם:פרש
 רוצה שאינו באמת וידוע תבצור, לא נזירך ענבי ואתאמרה
 אכילתם אפילו התיר דהרי הבצירה, לאסור זהבפסוק
 כמו ס"ל איא לאכלה, לכם הארץ שבת והיחהכדכתיב
 פירש וכן עיי"ש, הבוצרים כדרך תבצור לא בספראשפירש
 מן רק הוא שינוי דצריך דהא שם שהוסיף דק הר"שג"כ

 וכן שינוי, א"צ המופקר דמן המ.ופקר, מן לא אבלהמשומר
 לקוץ מותר המופקר דמן מ"ו בפ"ד הירושלמי מןמוכח
 והוא עיי"ש, מ"צ בן למהר"י בפיה"מ פירש וכןכדרכו,

 רמברייתא ע"ב, רל"ט בסוכה התוס' כחבו וכן רת"כמהברייחא
 מן רק הוא הבוצרים כדרך ולבצוד לקיור דאסוררת"כ

 דממתניתין רק כדרכו, אפילו מותר במופקד אבלמשומר,
 להפקיר שדרך שביעית בסתם דאפילו משמע הנ"לושביעית
 ועיין עיי"ש. הבוצרים כדרך  שלא שינוי ע"י לבצודצריך
 בכל דמשומר בהיפך שכחבו וקציר ד"ה ד"ט ר"הבחוס'
 הבוצרים, כדרך שלא לעשות צריך בהפקר ורק אסור,עניז
 הנ"ל, התוס' לרברי שצייז רעק"א הגאון בהגהתועיין

 הספיחים דכל פסק שמיטה מהל' פ"ר בר"םוברמב"ם
 לאסור הספיחים על גזרו חכמים אבל מה"וק לאכלםמותרים
 ספיחים שהן ויאמרו בסתר יזרעו שלא עברה עוברימפני

 שאסרו כחכמים ושביעית פ"ט דריש מדמשנה וויאעיה'ש,
 הספיהים,טל

 שאיז למדת הא שם הרמב"ם כתב ג' ובהי
 שאיז והעשבים אילנות פירות אלא שביעית מפירותאוכלים
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 שכ"ה מצוה בחינור ועיין עיי"ש, אדם בני רוכ אותםזורעין
 לאכילה, מותרים הפירות בשביעית ונטע עבר שאפילושכתב
 הספיהים על גזרו חז"ל אבל הקוצרים, כדרך יקצרו שלארק

 אלא אינה זו וגזירה עברה, עוברי מפני לאכילהלאסור
 שם ובמנ"ה מותרים, אילנות פירות אבל ונטיעותבירקות
 בכל המשומר דמן דס"ל הראשונים שיטת דלפי בזההעיר
 שינר, ע"י שלא אפילו מותר המופקר ומן לבצור, אסוראופן
 מן בוצר אתה אי הנ"ל, בת"כ הברייתא את יפרנסואיך

 בין יש חילוק דמח המופקר, מן בוצר אתה אבלהמשומר
 ובמופקר אסור אופן בכל במשומר ד"רי למופקר,משומר
 המשנה על הקשה לא מדדע צ"ע ולפיע"ד מותר, אופןבכל
 איתא דבמשנה אותה, יפרנסו איך דשביעית מ"ובפ"ה

 עיי"ש. שביעית של תאנים לקוץ טותר דבהרבהבפירוש

 התוס' קושיית הוא דכן לומר יש דמילתא דלקדשטאיד(
 את ר"ת יפרנס איך שהקשו דל"ט,בסוכה

 בכוונת זה להעמיס לפיע"ד יש כן דת"כ, והברייתאהמשנה
 לא דמשומר ביבמות רש"י ולשיטת בזה. ודו"ק שםהתוס'
 על פירש בהר פ' עה"ת רש"י דהרי צ"ע, הפירותנאסרו
 ואת בם, מחזיק להיות תקצור לא קצירך ספיח אתהפסוק
 מן בוצר אתה אבל תכצור לא אותם תבצור לא נזירךענבי

 אפילו מותר ומופקר גווני בכל אסור דמשומר הריהמופקר,
 לא רמשומר ס"ל רש"י הרי עיי"ש, שינוי ע"י שלאכדרכו
 במופקר כמו אותם לבצור יוכל לא ומדוע הפירות,נאסרו
 שיטת עפ"י כתב יה"ת שבפירושו לומר ודוחק כעת,וצ"ע
 שבת והיתה הפסוק על והנה הנ"ל, יבבצת בש"סרבותיו
 ואי אוכל אתה השבות מן התו"כ שם רש"י כתב לכםה.ארץ
 אסור דמשומר דס"ל מבואר ג"כ הרי המשומר, מן אוכלאתה
 כן להעמיס שרצה הרא"מ דברי לעיל הבאתי וכבר גווניבבל

 לעיל עיין לאכול מותר המשומר מן דאפילו רש"י,בדברי
 באריכות.מזה

 ע"י לעשות דצריך הוא במשומר דרק "י"ש דלשיטתטו(
 כררכו, אפילו מותר במופקר אבלשינוי

 שהביא דשביעית מ"ו בפ"ח בר"ש עיין דבריו על להעיריש
- כ"ה בויקרא - התו"כדברי  הבוצרין. כדרך תבצור לא 
 רק היינו הכא ראסרינן מה וכל וז-ל ע"ז הר"שוכתב

 כדמוכח אורחי' כי אפילו מותר המופקר מן אבלבמ,~ומר,
 תקצור, לא קצירך סטיח את דשביעית ה"ו פ"חבירושלמי

 לספיחי ענין אינו אם לא ר' אמר לא הקוצרים נגד קצירההא
 נצרכה לכן מנא ר' אמר איסור, לספיחי ענין הנהוהיתר
 יהא טאליהם ועלו הואיל תאמד שלא מאליהם שעלואלא
 מן תבצור לא נזירך ענבי ואת אסור, צ"ל כן לפוםמותר
 המופקר מן בוצר אתה אבל בוצר אתה אי בארץהשמור
 שביעית של תאנים אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצורלא
 דשרי דקףםית היינו היתר ספיהי פירוש מתני', כיוכו'

 איסור ספיחי הל"ג, פ"ו דריש בירחילמי לעילכדאמרינן
 המשומר, מן וכו' ספיחיז איסור מהכא ודרישדשביעית,
 הר"ש, עכ"ל אדם כל מהם שמפרהט משמע נזירךמדכתיב
 לשון מרוצת דלפי כפשוטו, אינו הברייתא לשון כלולפי"ד
 מלשון מדייק דמקודם אחת דרשה דהכל נראההברייתא
 אתה אי משומר מן דרק תבצור לא נזירך ענבי ואתהכתוב
 משמע נזירך" "ענבי מלשון מותר, המופקר מן אבלבוצר
 מלשון מדייק ואח"כ אדם, כל ממנו שהזהיר  שמוררק

 שינוי ע"י אבל אסור בצירד כדרך דרק "תבצור"הכתוב
 אפשר דהאיך במשומר, ולא קרא איירי במופקר ורקמותר,
 לבצור אופן בכל דאסיר משומר באיסור איירי, רקראדרישא

 ~ה ואין במשומר, אפילו שינוי ע"י מתיר ואח"בולקצור,
 רוצה דהכתוב כפשוטו מוכח יק הירושלמי, לשוןמשגירת
 שינוי ע"י ורק מותר במופקר ורק אופן, בכל טשומרלאסור
 ירושלמי במפרשי באמת ראיתי וכן הבוצרים, כדרךשלא

 רק הוא הילפותא דעיקר הירושלמי, בכוונת כן לפרששכתבו
 עיין הקוצרים, כדרך שלא שינוי ע"י המופקר אתלהתיר
 הנ"ל בתו"כ הברייתא את הר"ת מפרש וכן כזה מש"בבפ"מ
 ביבמות התוס' שכתבו כמו שינוי ע"י היתר יש במופקרדרק

 עיי"ש. דנ"ח ובב"מ דפ"ר וכמנהות ד"ט ובר"הרקכ"ב
 כריו לנכרי השדה מכר אם בזה שיהי' איך עכ"פטז(

 ומותר ספיחים כמו שהוא אילנות שלובפירות
 עוברי גזירת דליכא מדרבנן, אפילו ישראל של אפילולאכלם
 יש הבצירה על ורק לעיל, שציינתי ברטב"ם כמבוארעברה

 אם ובמופקר שינוי מוייל אי במששר הראשוניםמחלוקת
 חשש שום ליכא נכרי ובשל לעיל, שביארנו כמו שינויצריך
 בפרדסים וא"כ רנכרי, משומר רמתיר הראכ"ד לשיטתבזה
 ע"י הפירות נקצרו אם אפילו לנכרי שנמכרו ישראלשל

 לשיטת שמותר ממופקר גרע לא נכרי של רהרי טותר,ישראל
 יעשו אם ומכש"כ שינוי, ע"י שלא אפילו הנ"לראשונים
 איסור ועל החששות, כל להו אזלן קצת שינוי ע"יהנצירה
 על וגם הנ"ל, הבי-צ הגאון דברי על לסמוך ישסהורה

 באריכות. לעיל שביארנו כמו לחו"ל א"י פירותלהוציא
 של בהבלעה לנכרי מכרו אם רק הוא זה כל 11,נהיז(

 ונשארו נמכרו שלא בפרדסים אבל שנים,שאר
 גדולי דכל כיון היתר, צדדי ולחפש להקל קשה חבראל,ביד

 להעיר יש להלכה אולם להקל, לבם מלאו לאהאחרזנים
 נפק ספרא ר' גבי דנ"ב פסחים בש"ס המבואר לפי בזהעדיין
 בחום' והקשו דשביעית, דחמרא גרבא בהדי' הוה לחו"למא"י
 מוציאין דאין דשביעית מ"ה בפ"ו תנן דהרי ריב"א בשםשם

 ספרא ור' אסור לאכילה דרק ותירצו לחו"ל, שביעיתפירות
 לפי לפי"ז וא"כ עיי"ש, דמותרת סחון.ה דיש לסהורהאפיק

 של האיסור ג"כ שייך ולא שמותרת סחורה דמםדבריהם
 לא מינים ד' מצות לצורך באתרוגים איכ לחו"ל,יציאה
 עפי"מ ענין בכל מותר ויהא הנ"ל, האיסורים ג"כשייך

 שביעית פירות רכמשומר ח' בסי' דעה שערי הגאוןשחידש
 להנות לאו דמצות משום זה, מש.ם משוטר הוי לא מצוהלשם
 דנטע דהיכא דס"ד דערלה פ"א ריש מירושלמי וראיהניתנו,
 ואעפ"י ערלה, בי' שייך לא מינים ד' מצות לשםאילן

 של באתרונ ערלה דשייך מסיק בירושלמי שםדלמסקנא
 אבל פרי, שם עליה שיש הוא העיקר דבערלה מטעםמצוה,

 בזה שייך דלא לומר יש שפיר זה טעם שייך לאבמשומר
 באריכות. מזה בשע"ד עיי"ש נתנו להנות לאו רמצותמשומר,

 זצ"ל מבראדי הגאון למורי מחז"א בשו"ת דראיתייח(
 בעצמו והוא הנ"ל; השע"ד דברי ג"כשהביא

 מצוה דהוי מטעם משומר חשש באתרוג שייך דלא ראיהמביא
 שהקשו ע"א רפ"ד טנחות התוס' מדברי עצמו, לצורךולא
 בשביל הפירות לשמור שכרן לקחו ספיחין שומרי דהאיךשם

 ממשקה הוי לא וא"כ אסור, משומר הר"ת לשיטת דהריהעומר,
 אמר ונזירך דקצירך תירוצא בהד שם בתוס' וחורצוישראל,
 קצירה שריא טעמא ומהאי הקדש, של ולא אין דידדרחמנא
 לצורך רק עצמו לצורך משמרו דלא דכיון חזינן הריעיי"ש,
 ובשיטמ"ק, דנ"ח ב"מ בתוס' ועיין משומר, חשיב לאהקדש
 אבל אסור בצירה דרוקא עוד תירצו הנ"ל יבמותובתוס'
 ולא בבצירה רק ניירי דתו"כ דקרא כיון מותד,באכילה
 לצדד ריש הרי עיי"ש, זה תירוץ התוס' דחו ובב"מבאכילה,
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 הל' ברידב"ז אולם מצוה, לשם דשומר היכא משומר הוידלא

 מצוה של באתרוג. שביעית קדושת דעריד הוכיחשבויסה
 להביא 'כול דהי' נראה ולפיע"ד דל"ט, בסוכה התוס'מדברי
 לו נותן בשביעית מחברו לולב דהלוקח שם המשנה מןראיה
 לומר ואין בוצביעיוק ללוקחו רשאי שאינו לפי במהנהאתרוג

 דמתניתין סתמא דהרי מצוה לצורך שלא מיירי שםדבמשנה
 וצ"ע. מצוה לצורךהוא

 של ורבותיו הר"ת כשיטת נימא אי זה כל יהנהיט(
 לשיטת אבל הפירות, אסורים דמשומררש"י

 דעת הוא וכז הפירות, נאפרו דלא והרמב"ן והרשב"ארש"י
 מצוה החינוך דעת וכ"ה תירוצא, לחד דפ"ד במנחותהתוס'
 נאסרו דלא וא"כ באריכווק בזה מש"כ במנ"ח עייזקכ"ח

 וק"ל. שפיר למצוה לברכה מותר באכילהדשירות
 ש-ס עיין לע"ה, שביעית פירות מוסרין דאין חששועלכ(

 ויובל שבהטה מהל' פ"ח וברמב"ם דל"טסוכה
 המציא והוא המהרי"ט, דברי בזה מביא שע"ד בעל והג'הל"י,
 איגו דאתרוג דס"ל הנ"ל דף בסוכה הפנ"י עפ'"ד לזהעצה
 ולפי"ז למצוה, דבהו שיווי ולא אכילה שיווי דמי רקועפס
 זה קטן סכום להפריש הקונה ויכול מאוד קטז סכום הואהרי

 זה למעות האתרוג לחלל ויכול שביעית, בקדושתלאכלו
 עדיין שיעו אעפ"י עיי"ש, שביעית קדושת עליהםשיחול
 זו דעה לצדף יכולים הדהק בשעת מ"פ מכמ"ק ע"זלהעיר
 לצרף יש ובפרט בזה, מש"כ קמ"ו סי' במחז"א עייןג"כ,
 ע?ין קורסו, אתרוגי אסרו שלפנינו הדור גדולי כיבזה

 ישראל גדולי מאה בשם שכתב ד' סי' חי' נפשבתשובת
 א"י אתרוגי שנמצא ובכל ואיטליא, קורפו אתרוגי אתלאסור
 בשד"ח ועיין באריכות, עיי"ש אחרים אתרוגים על לברךאין

 קורפו אתרוגי לאסור הספרדים חכמי של המחנות לכלשאסף
 שם והניא הקדושה, ארצינו אתרוגי בנמצא שישבמקום
 ובשם בזה לאסוד שכתב השלחן ערוך בעל מהגאוןמכתב

 מזה. באריכות מוהראי"ק להג' סופרים עיטורספר
 לחסידים שראיתי מעולם הביטתי לא הצעיר יאנכיכא(

 על דוקא לברך הקפידו שלא מעשהואנשי
 הטור מש"כ על ר"ח בסי' הכ"ח כתב דהרי א"י,אתרוגי
  תשבע מפרי' ונאכל ג' מעין ברבת בנוסח המצות ספרבשם

 וטובה, פירותי' בשביל הארץ לחמוד שאק לאמרו ואיןמטובוע
 וז"ל הב"ח ע"ז וכתב וכו', בארץ התלויות מצוח לקייםרק

 העליונה הארץ מקדושת בה הנשפע הארץ קדושת הלאותימה
 השוכנת השכינה מקדושת שתנקים בפירות" גם נשפעתהיא
 תטמא ולא מסעי פ' בסוף ואמר הוהיר כן על כי הארז,בקרב
 בתוכה, שוכן אני אשר בה יושבים אתם אשר הארץאת
 שאנו ניחא כן ועל ישראל. בני בתוך שוכן ד, אניכי

 באכילת כי מפבה, ונשבע מפרי' ונאכל זו 3ברכהמכניסים
 ונשבע ומטהרתה השכינה מקדושת נזונים אנופירות"
 אפשר האיך דבריו ולפי ז"ל, הב"ח וקני עעכ"למטובתה
 ד מצות לקיים העמים ארו מטומאת היונקים פירותלבכר
 שיונקים בפירות רעים וטללים רוחות בוה ולעצורמינית
 קדושים מליוני שי ובדמעות בדמים שנזדבלה טמאזקמאדמה

 אתמהה.הי"ד
 קמ"ח בסי' זצ"ל למורי מחז"א בשו"ת עוד יעייןכב(

 א"י אתרוגי אם דאפייו להלכה להוכיחשכתב
 לבחור צריכים חו"ל, אתרוגי כמו כך כל מהודריםאינם

 דאו מקרא דדרחב בהר, בפ' התו"כ דברי עפ"י א"יבאתרוגי
 אצל רק קנה לקנות באת דאם תורה למדה עמיתך, מידקנה

 דאפילו יו"ד סי בתשובה הרמ"א שכתב ולפי"מעמיתך,

 מחוייבים מ"מ מישראל, טפי הרכה מוזיל דהנכריהיכא
 בהידור והרי עיי"ש, הנכרי מן ולא ישראל אצל ביוקרלקנות
 שליעק עד רק לפזר דא"צ ד"ט ב"ק בש"ס מבוארמצזה
 דלהידור חזינן א"כ עיי"ש, תרנ"ו סי' או"ח בש"עוכיה
 מקבראל קניז וג3י יותר, ולא שליש עד רק גבול ישמצוה
 ביוקר אפילו לפזר דצריך רק וגבול שיעור התורה נהנהלא
 אתרוגי אם דאפילו שפיר הזינז ולפי"ז מישראל, לקנותגדול
 מיד קנה מטעם אותם לבכר צריכים כ"כ מהודרים אינםא"י

 באריכות, במחז"א עיי"ש גבול שום לזה דאיןעמיתך,
 ממצות גדולה עמיתך מיד קנה דאו המצוה הרמ-אדלפי"ד

 תוע"ר בשו"ת ועי' שליש עד גבול לה דיש ואנוהו א-ליזה
 הגזול לולב פ' ריש ובכס"ת דע"א ב"מ וכפנ"י כ"ב סי'חאו"ח

 מדברי עוד בזה להעיר ויו שם, בסוכה חת"סובחידושי
 די"א סוכה הריטב"א ומדברי ע"ב דקי"ד שבתמהרלב"א
 דכל מבואר ומדבריהם נ"ג, סי' חיו"ד יעקב שבומשו"ת
 נ' סי' בשאג"א ועייז מדרבנן, רק הוי מצוה הידורענין

 ואכמ"ל. עיי"ש מה"ת דהוי להיפך להוכיחשכתב
 אהרוגי של הרוחנ' דההידור לצדד יש דידן יבנידיןכג(

 שביעית פירות של החשש את דוחהא"י
 הידים את ולחזק עמיתך, מיד קנה של המצוה עםביחד
 בקדקדו מח לו שיש ומי בוניך אלא בניך א"ת בנ"י שלהרפות
 אפילו צדדית פני' בזה לו יהי' לא אם לסניו אשר אתיבין

 וד"ל. מהדיבור בזה יפה ושתיקה שמים לשםפני'
 שרצו האחרונים גדולי בשם לעיל. שכתבנו ובהאכד(

 והג' שניעית, איסור שייך לא ד3הקדשלהוכיח
 כמש"כ דערלה פד"ק ריש מירושלמי ראיה מביא שע"דבעל
 פ"ז דסאה מדירושלמי דהרי דבריו על להעיר לפיע"דלעיל
 ג"כ וכ"ה בהקדש, גם שייך דשביעית להיפך מוכחהל"ז

 דכתכ הל"1, פ"ד ופסחים הל"ב פ"א ערלהבירושלמי
 ושבתה ר"י בשם ר"ז בשביעית, חייב להקדש כרםהנוטע
 בפ"א במשל"מ ועיין עליו, חלה שביעית לד' שבתהארץ
 אינו ועה שערי הספר )נ"ב נזה מש"כ ויובל שמיטהמהל'
 הנ"ל(., הירושלמי מדברי מעיר בעצמו הוא ואפשר עתהחח"י

 לתרץ שכתבו הנ"ל ומנחות ב"מ התוס' י,בדבריכה(
 הקדש, של ולא רחמגא אמר ונזירךדקצירך

 בהקדעה שייך לא דזה משומר לענין רק איירי דשםי"ל
 כדברי בהקדש שפיר ג"כ שייך שביעית קדושת כלאבל

 כל דאם כך, לחלק גדול ךוהק זה אולם הנ"ל,הירושלמי
 במב~אר פדען לענין אפילו בהקדש שייך שביעיתקדושת

 לאוכלו מנא רב קומי בעי אבא בר חייא רבי שם,בירושלמי
 לפדותו פדיוז, בלא לצאת להקדש שא"א א"א פדיוןבלא

 לא ואמאי עיי"ש, שביעית מדמי קרדום כלוקח נגוצאולאכלו
 גבי אמרינן לא בשביעית דמי' תופס דלענין ל"מתרץ
 בי' שייכה בשביעית דחייב דאמרינן כיון ודאי אלאהקדש,
 דתו"כ ברייתא א"כ משומר לענין אפילו א"כ שביעיח, דיניכל

 הקדש בין מחלקת לא וקצירה מבצירה משומרדמיעטתו
 בתוספתא כהכרייתא בשביעית אסור משומר וכללהויוט,
 רבה תימה ולפי"ז הנ"ל, דהירושלמי כ"א סי' דפאהבפ"ג
 דשמא שן שתירצו בתיווצם הנ"ל מנחות התוס' דבריעל

 היפך והוא לא, הקדש של אין דידך רהמנא אמרנ~ירך
 לפיע"ד. וצע"ג הנ"ל נתוספהאמהברייתא

 המשל"מ לדברי שהביא במנ"ח לדו"ו מצאתי עתהבו(
 הירושלמי בשם הנ"ל ויובל שמיטה מהל'בפ"א

 להתוספ' הביזע לא דהתוס' דצ"ע וכתב בשביעית, הקדשלענין
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 ממ"ש להיפך שכתבו להפליא יש עהי באמה ולפיע"דהר')
 אודות א"י באתרמי לפקפק עוד כתבו האהרומם והנהוצ"ע,
 מהר"ש והג' ובשד"ה, דבר משיב בשז"ת כמבואר הביעורזמן
 השמם ברוב והוא באתרת הביעור זמן על דחקר כתבסלנט

 הך'ל במח1"א דברע מובא שבטבחודש

 לח" שכלה דלאחר דס"ל הראשומם לשיטת והנהכה
 כמ12אר שבבית ממה לאכול אסור השדהמן

 ממשנה טהור מקזמו ומקור שמיטה, מהל' בפ"הברמב"ם
 הביעור זמן לאחר ולפי"ז דר'ב, פסחים וש"ס שביעיתדפ"ז
 זמן דלאחר וסם רש"י דעת וכיה הכל, את לשרוףצריך
 בהמות רגלי דריסת במקום הפירות להוטליך צריךביעור
 יבביעית במשנה גרס דהרמב"מ כחב הכ"מ ורבינווחיות,
 אחר אוכלים אינם עשידים זאהד ענ"ם אהד אומי ד"יהניל

 עשירים ואחד עניים דאחד איתא שלפנ'נו והגירסאהביעור,
 1-עת וכ"ה בירושלמי הגירסא וכ"ה הביעור, לאחראוכלים
 בפ"ח בתוספתא איתא 1כ1 מתבערין, ד"ה דנ"ב פסחיםהתוס'

 ומניה ולקרוביו )שכניו מחלק הביעור דלאחרדשביעית
 שצריך מי כל ישראל ביה כל אחינו ואומר, ביתו פתחעל

 עד והולר ואוכל לביתו מכניסו ואח"כ ויטול, יבואליטול
 דלאהר ס"ל רר"י כגירסתנו ס"ל הראשינים כל והנהשיכלו.
 אותם שמפקיר הוא והביעור לעשירים. אפילו מותרהביעור

 והסמ"ג הרמב"ז דעת וכ"ה שם, הר"ש בפירוש עיין ג'בפני

 ההפקר רלאחר קורקוס הר"י גם כתב וכן -, בכ"מ מובא-
 שהעתיק וכפי הראשונים וגירסת שיטת עפ"י בו לזכותמותר

 באריכות, הכ"מ רבינודבריו

 שהוא הביעור זמן לאחר להיזהר צריכים דלפי"זכח(
 הג"ל מהרש"ס הג' עדות כפי שבטבחודש

 ובאם אפשר, אם לאכלו צריך במרקחת אתרוג למי יהי'אם
 לפי בו לזכות יכול ואח"כ ג' כפני להפקירו צריךא"א

 להיות יכול רההפקר הל"ד, רשביעית בפ"ט בירושלמיהמבואר
 הם יזכו שלא אוהביו בפגי להפקירו דהיינו הערמהע"י

 להוציאו בפ"ע להפקירו יכול אוהבים לו אין ואםבהפירות,
 שבכל אעפ"י להבית, יכניסו ואח"כ להפקירו לחרן,מהבית
 הירושלמי וז"ל א"צ, כאן שלשה בפני להיות צריך הפקרמקום
 חמי לי' אמר יאשיה לר' שאל אתא ירמי' לר' שאל יצחקר'
 דציפורין קפודקאי וכו', קמייהון ואפקרה רחמיז תלתאלך

 תיהוין צלילא ריגלא תיחמון כד א"ל וכו' אימי לר'שאלין
 בפירוש הרי עיי"ש. וכו' וזכיין וחזרין ומבקרין לשוקאמפקין

 הערמה. ע"י אפילודמותר
 יש הערמה ידי על אפילו דמותר הדבר רבטעםכט(

 בהר, פ' עה"ת הרמב"ן שיטת עפ"ילומר
 ג"כ ס"ל דהירושלמי להיות ויכול מדרבגן רק דביעורדס"ל
 הערמה מועיל הי' לא מה"ת הוי דאי מדרבנן, רק הוארביעור
 ובמק"א מה"ת הוי דביעור ס"ל והרמב"ם ג', בפני שלאוהפקר
 הג"ל הירושלמי מדברי הרמב"ן לשיטת ראיה להביאכתבתי

 לפיע"ד. ברורוזה
 שנת זו שנה אתרוגי על לעז להוציא ראין סלקיגן בהאל(

 בשבת דהה"ס ראשון יום דחל תשי"ג ה'השמיטה
 ביום מותר אי באכילה האסור אתרוג והנה מדרבנן, רקוהוי
 דאסור פסק דהמחבר ס"ה, תרמ"ט סי' או"ח בש"ע עייןשני
 ועיין ימים, בשאר להתיר כתב סק"כ ובמג"א שבעהכל

 ט"ז, סי' ציוז שיבת בשו"ת ועייז לפי ד"ה דל"ה סוכהבתוס'
 בחירושי מזה עיין מדאורייהא יוצא אי דרבנןובאיסור
 מדאודייהא, יוצא דאינו להוניח שנתנ דל"ה סונהחת"ס
 מדאורייהא, יוצא אינו ואפי"ה מדרבנן פירות מעשרדהרי

 ג"כ שכתב צ"ב סי' להרא"ש המיוחם בש"ר בשו"תועיין
 באורך לולב מהל' פ"ח ובשעה"מ מה"ת, פסול דרבנןדאיסור
 הגה"ק דבד' שהב,א אתרוג הל' על חו"ב בקונטרס ועייןמזה,
 דברי שהביא ישראל בית בספרו זצ"ל מקאזניץהמגיד

 למאמר פסול )אכילה ראוי דאינו דהיכא בפיהמ"ש,הרמב"ם
 ובפרמיג עיייש. בלולב ולא באתרוג רק וזה פרי,השי"ת
 הוי שביעית בפירות חששות בכמה ולפי"1 מזה, סק"כבא"א
 שום אין 'מים בשאד עכ"פ לעיל שביארנו כמו מדרבנןרק

 לפיע"ד. כ"נחשש
 מקוטנא להגאון מלכו ישועות ספר לידי בא עוזהלא(

 נ"ט סי' עד נ"ג מי' מן בהיו"ך שםוראיתי
 על סומכים דאנהגו דכיון וכתב הרבה, זה בעניןשהאריך
 לא ומרוע ובכ"ע, ובשבת בבכור בחמץ לנכרי מכירהשטר
 הספרדים חכמי התירו כבר כי ובפרט שמיטה, בעניז גםנסמוך
 כתב ולכן אשכנז, חכמי של מכרסם עבה צפרנם אשרהדבר

 יעבוד בעצמו והנכרי לנכרי מכירה ע"י להתירבפשיטות
 לחלל דיכול לחדש ג"כ שם וכתב ישראל, ע"י ולאהשרה
 דרק הגזול לולב בפ' רקיי"ל עפי"מ פרוטה שוה עלהדמים

 יוצא וראשון נתפס אחרון שני פרי אבל נתפס הראשוזפרי
 סוכה חננאל ברבינו עוד ועיין בזה, בדבריו עיי",2לחוליו

 ע"ב.ד"מ
 יש נכרי של בשדה ישראל ע"י קרקע דבעבידתלב(

 להתיר כתב מקאוונא רי"א הגאון כילעיין,
 ע"ז להסכים רצה לא מקוטנא והגאון ג"כ, ישראלע"י
 מותר בזה ישראל של בשרה מדרבגן רק שאינם בעבודותרק

 עודרין אין ד"ה דס"ב גיטיז בתוס' ועיין נכרי, שלבשרה
 בפירוש ס"ל ררש"י אגיסטון, ד"ה דכ"ו סנהדריזוברש"י
 ובתוס' נכרי, של בקרקע העובד שכיר הוא דאגיסמוןראשון
 ולכן הנכרי, עם עוררין אין אמרינן רהרי  וה פירושרהו

  ארנונא משום הוא  ראגיסיון ברש"י האחרון כפירושפירשו
עיי"ש.

 כיון זה חשש ליכא דבאתרוג לעיל שביארנו מה ולפילג(
 וזריעה לחריויה לא צריך אינו אילז שלדפירות

 המחמירים גם דרבנן ובעבודות מה"ת. האסורה עבודה שוםוכל
 יכולים הבצירה ומלאכת ישראל, ע"י אפי' להתירמסכימים
 כמה לשיטת ומותר לעיל, שביררנו כמו שינוי ע"ילעשות
 בזה ורו"ק נכרי בשל וכש"כ דישראל במשומר אפילוראשוגים

 בס"ד. לפיע"ר גכון הואכי
 סנהדרין בש"ס דאמרינן עפי"מ בזה עוד לצדד "ן דכןלד(

 משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי ר' מכריזדכ"1
 מן שגובין המלך מס הוא ארנונא פירש ורש"יארנונא,
 דרבנן בזה"ז דשביעית ומשום לשנה, וכך כךהתבואות
 להקשות משרבו בד"ה כתבו שם ובתוס' הארץ, קדושתרבטלה
 שואל שרצולך ההא נפש פיקוח רמטעם ופירשו פירש"י,על
 בירושל' וכ"ה המלך, בתפיסת ומתים לשלם ממה להם השיזמס

 שמיטה מהל' בפ"א וברמב"ם עיי"ש, התירו נפש חיידמשום
 ישראל על עכו"ם מלכי והטילו האנסיז דמשרבו כתבהלי"א
 והרדב"ז בשביעיוק לזרוע התירו לחיילותיהם מחנותלעשות
 המלך אנס היינו ארנונא פירש שהרמב"ם דאעפ"י פירששם

 השדה על חק להמלך יש דאם מודה מ"מ שלו, החיילבשביל
 הראב"ד בהשגת ועיין בשביעית. לזרעה שמותר התבואותעל

 דאפילו דס"ל רש"י לשיטת ולפי"ז שם, הכ"מ מרןובדברי
 יש בנ"ד הרי מס, למרוע דצריך מטעם מוהר פקו"נבלא
 משהם הכלכלי המשבר בשיח עכשיו  בוה לדעויר גרולסניף
 הקרושה, בארצנו  עתה השורר חירום של ובנשב א"י,ישוב
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 התירו פקו"ג מטעם דרק והירושלמן התוס' לשיטתואפילו
 ורואה יודע נקדקדו מה לו שיש מי כי בנ"ד, לצדד "שג"כ
 ושעל צעד כל שעל לה ומסביב שמה והנשמע הנעשהמכל

 פקוח יותד לגו איז לפיע"ד לכן ומסי"ג פקו"ג עלפוגשים
 וד"ל. מזהנפש

 להמית עה"פ בשלח בפ' במכילתא המבואר ועפ*ילה(
 השוו וז"ל, שם כתב בצמא מקני ואתאותי

 וכו', חייו הוא אדם של בהמתו אמרו מכאז יגופןבהמתז
 חיי ולכן אדם, חיי חשובים ההכרחיים הגוף שצרכימבואד
 ולכז פקו"נ, בגדר גכללו פרנסתם ז"א כזאת בעת א"ייושבי
 רמ"ח סי' או"ח במג"א ~עייז בנ"ד, בזה לצדד ישלסניף
 ממנו יקחו דאם שכתב ס"ט סי' הסמ"ק בשם שכתבסקט"ז
 עיי"ש, פקו"נ וה הרי לחיוח 'וכל ולא ממנו את אובהמחו
 ומצבם בצריפים הנמצאים בא"י החדשים בהעוליםועפי"ז
 כי קטז לסניף רק אבל להקל, זה גם לצרף יש מאורעגום

 בתשובת כמכואר הוא אונס לאו מוווז אונס דדינאמעיקרא
 סי' ובאו"ה קג"ז ס,' יו"ד ברמ"א מובא שפ"ז ס"הריב"ש
 איסור על לעבור ולא לו אשר כל ליתן אדם כל דצריךתרג"ו,
 ובחקיושי הגזול לולב פרק ריש בר"ן ג"כ הוא וכז בל"ת,חורה

 באיסור ואפילו ע"ב, דכ"ב ביצה בש"ס ועיין שט,הרשנ"א
 וכ"כ יינמ, סח.ם גבי קפ"ג סי' חו"י בשו"ת מבואררדבנן
 בסוף הפרמ"ג להג' גמא תבח ובספר קמ"ה סי' ח"אדורדב"ז
 לעב~ר שלא רכושו כל לפזר שצריך בדבריהם מבואדהספר

 דרבנז' איסורעל
 דהאיך הקשה דר"ת שכתב מו"ק בריש ברא"ש דעייןלו(

 האבד, דבר מלאכת בחוה"מ לעשות חז"להתירו
 היכן מה"ת חוה"מ מלאכת אם לאכול מה לו שאין מיוכן

 בתוס' ועייז אסוד, ומקצתו מ,ותר מ,קצתו תורה באיסודמצינו
 לחשוב דאין נראה זה מכל חוה"מ, בד"ה ע"א די"חחגיגה
 באיסור ומכש"כ דרבנז, באיסור אפילו לפקו"נ ממוז אונסח"ו
 שכל מדגיש אגי ולכז מה"ת, בזה"ז דשביעית נימא איתורה
 אנו איז דדינא לעיקרא כי כעלמא, קטז לסניף רק הואזה

 והמעיין לעיל, שניורנו האדוים היתרים מחמת לכ"וצריכים
 דילי', בגוונא רק מקום בכל לכלל זה כתב שלא הנ"לבמג"א
 ממנו יקחו או הבהמה ממנו ויגזלו במדבר שנמצאבאיש
 כ"ז הקור בזמן מלבושיו או עוד לחיות יוכל ולאממונו
 המג"א כתב ושם שכ"ט בסי' לעייז שצייז עיי"ש, פקו"נמקרי
 את לחלל ולא ממונו כל ליקח יניח יחיד אדם אבלוז"ל

 לקושטא אבל רמ"ח, בסי' למש"כ סתירה ה"ז ולכאודההשבת,
 שגמצא נמי מיירי רמ"ה בסי' דשם סתירה וה איןדמלתא
 הבהמה ממנו לוקחים אם פקו"נ מקרי אז בזה וכיוצאבכדבר

 הכסף ממנו לוקחים אם דא בכגוז בחיוב אבל המלבוש.או
 ממוז אוגס לחשוב אופז בשום א"א ולכן מקרי, פקו"נלאו
 זו. סברא קטן לסגיף לצרף אפילו בי הדרגא ולכז פקו"נ,בגדר

 חייו זהו אדם של בהמתו שכתב הנ"ל ובמכילתאל,(
 ענינים של בגדר שזה בפשטות לפרשא"א

 דצדיקים דצ"ח בהוליז חז"ל שאמרו מה דהדי הנפש,של
 שהצדיקים כוונתם אין מגופם יותר עליהם חביבממונם
 לומר חז"ל כוונת רק כז, לומר ח"ו ממונם על נפשםמוסרים
 ממוגם, עליהם חביב ולכן גזל אבק מחשש בורחיםשצדיקים
 במש"כ המכילתא כוונת ג"כ וכ"ה הפרזה, בידך כןואכרו
 כל עושה בהמתו שע"י כלומר חייו, זה אדם שלבהמתו
 אגדזל מדברי לבוה.ין אין ובלא"ה וק"ל, וו"פ נפש אוכלצרכי
 לחייו עמו 'ורד רשע לחברו הקורא חז"ל בדברי המובןוכז
 שאכרה כמו נפשו, חיי שהוא לפרנסהו רק להייו ממשל"ד

 כ"ד, )דכרים חובל ההא נפש כי ודכב רח"ם יחבול לאתורה
 דבר כל אלא בלבד רחיים לא דקט"ו ב"מ ש"ס עייןו,(,

 דכרי פי' ג"כ הוא זה קוטב ועל נפש, אוכל בושעושים
 וכ"ה פרנסתו, כלומר חייו הוא אדם של בהמתוהמכילתא
 בגדר שהוא מיני' למידק ולאו בש"ס מספר איזבמקומות

 לפיע"ד. וז"ב ממשפקו"נ
 עפ"י השכיטה שנת השבוז בענין להעיר הנני דאגבלח(

 שמיסה מהל' בפ"י רמב"ם עיין הרמב"ם,שיטת
 שגה י"ד מאחר למנות התחילו מאימתי שכתב הל"בויובל

 מאות וה' ג' בשנת אומר גמצאת וכו' לארץמשנכנסו
 ב' שגה שהוא אדה"ר מילד מאחר מר"ה ליצירהואלפים
 ליצירה ואלפים מאות ווו י' שנת ועשו למנות התחילוליצירה

 עכ"ל. שמיטה )ארץ משנכנסו כ"א שנתשהוא
 כוונתנו איז לעיל שכתבנו מה שכל למודעי וזאתלט(

 כי כזה, גדול בעגיז הלכה פסק ולפסוקלחדש
 שכתבו ממה סיכום רק עשינו ואנחנו הדור, לגדולי שייךזה

 ,אנחנו ארץ גאוני בזה דנו וכבר שלפנינו, הדורותגדולי
 שלקטנו ממה משלנו, נופך מעט עם דבריהם אתאספגו
 ח"ו ואם חידוש בלא ביהמ"ד ואיז המלכים, משלחןפירורים

 לש"ק. השי"ג סוכות ערב בעד'. 'נפר הטוב ד'שגיתי

 זישמימה בדברהשמטה
 מכירות אודות מש"כ תנ"ח סי' חיו"ד אבג"ז בשו"תעייז

 סוברים פוסקים דרוב דכיון השמיטה, בשנתהשדות
 דיש הסוברים על יסמוך יש ובדרבנז דרכנן, בזה"זדשמיטה
 מרובה דבהפסד ס' סי' ביו"ד הש"ך שיטת ולפי להפקיע,קנין

 חשש יעל תורה, באיסור אף רבים נג.ד יחיד דעת עלסומכיז
 בס' ועייז פ"ו, ופרח כפתור הבעל שיטת על סומך תחנםלא
 דשביעית דכיון שכתב מ"ו בדף עגגיל ר"י להג' האוצרבית
 אדעת סמכינז ובדרבנז פוסקים, הרבה לדעת דרבנזבזה"ז
 היחיד דעת נגד הש"ע דפסק היכא אפילו בשעה"דיחה'
 באריכות שביארנו כמו ממש וזה זה, בעגיז דבריו עיי"שההוא

בפנים.
 בשו"ת שכתב עפי"מ עוד י"ל תחנם לא על שעובריזומה

 בל~וון נאמר לא דבתורה דכתן פ"ב, סי' חסדתורת
 החנימו רק האיסור היא המכירה לא ז"א חנייה, רקמכירה
 שהליפיז אעפ"י הנכרי עם יהחליף מותר ולכז הנכרי,של

 בשביל הקרקעות במכירת ולכז כאז, א,יז חדשה חנייהכמכר
 שלאחר בטוהים שאנו כיון תהי', לא חנייה השמיטהשנת
 טעם עוד ויש לישראל, וימכור יחזור השמיטה שנתעבור
 חנם מתגת איסור גבי דגיטיז רפ"ד הר"ז שכתב עפי"מלהתיר
 וגם חנם, מתנת זה איז הנותז לטובת היא דהנתינהדהיכא

 בחצ. בשו"ת כמבואר לחו~וש אין לזמז מכרמשום
 תירוצא לחד בשביעית, נכרי אצל קרקע עבודתולענין

 ולרש"י קניז, יש אם מותר דס"ב גיטיזבתוס'
 הנכרי של וקדקע שכיר כהב אגיסטוז גבי דכ"ובסנהדריז

 ד"ה ובתוס' לחרוש. בעה"ב  שכרו ארנונא משום א"נהיא,
 עם עודרין איז דאמריגז מהא פירש"י על הקשואגיסטון
 נכרי אריס ס"ד סי תוס' בפסקי ועיין בשביעית,הנכרי
 ובתוס' אגיסטון ד"ה לחוס' וציין מותר, קבלגותיושמשלם
 שהאריך כ"ט ס"ק כ"ג סי' בפאה"ש ועייז זה, ליתאשלפנינו

 בפנים. ומבוארבזה
 ממדת ממנהגא היא בזמה"ז דשביעית דס"ל שישתיש

 על בהגהותיו והראב"ד ,והרמב"ז הרז"ה ה"החסידות,
 דכיון וטעממ לגיטין, המאידי וכ"כ דגיטין, בפ"דהרי"ף
 גוהג שיובל בזמז לכן ביובל, תלויה דשמיטה כרבידהלכה



קאיינ:י נג נב סימז חאו"חייי"ת דצ2:י

 כ" שמיטה אף מדרבנן שטבל יבזמן כן שנדטה אףמה"ת
 ומה שמיטה, כן אף מדרבנן אפילו  ניע היבל שאץובומן

  הגדול זבי"ר זמן  על הבוונה מדרבנן  בזה'ז שביעיה,מאמרז

 מדבריהם. היובלוח אף אז שנהגו החרבן לאחד אפילו קייםהי

 בזה"ז שמיטה דאם ,בכחב סיז סר חי'מ בסמ"עדעיין

 אח לבם יצךתי הברכה על  לסמוך 'וייר לאדרבנך

 עף"ש.ברכתי

 נגסימן

 ע(מיכה (מזרוגינזמח

 לפ' הזטמיטה, שנת שהוא התשכ"ו ,ו שנה אהרתיאודווו
 כבר ישראל, ארץ ומנהגי והגאתים הרמב"סדעת

 וד'קדוקיה פרטיה בכל ה'זמיטה בקתטרס באריכות בזהכהבתי

 להמחמירין דאפילו לבאר רצ~ני ועתה תשי"ב,בשנח
 דסוברים הפוסקים לשיטח ואפילו המכירה, עצם עלזנ(פקפקימ

 באתרוגי יד"ח לצאת להתיר יש מ"מ מ""ת, בוה"ודשמיט"
 פינח אבן דהנה לאסור. וטעם מקום ואין הקדוי2ה,ארצנו

 ביבמוח כמבואר ור"ת, רש"י של רבותיו היאהמחמירים

 אסור דמווזמר עויקה, של פירות גבי דל"ט ובסוכהדקכ"ב

 בשביעיח שלמה ממשנה ישיטחס קשה ולכאורהבאכילה,
 אוכלין אין אומרים שמאי ביח שנטייבה, שדה גני מ"בפ"ד

 כיון ולכאורה אוכלים, אומרים וב"ה בשביעיח,פידותי'
 דלב"ה קרקע מעבודח משומר גרע לא א"כ כב"הדהלכה

 קרקע, מעבודת טפי עדיף משומר ,אדרבא הפירות,מותרין

 השדה בגוף מעשה דעושה דהיכא הפוסקים שכתבולפי"מ

 ודרשינן תועבה, כל האכל לא משום אסור אז בפירותאו
 במשומר אבל תאכל, בבל הזא הדי לך שתיעבתי כלבגמדא

 שייד לא הסירזת בגוף מעשה עשה שלא כיון זה שייךלא
 חולין בחוס' מבואר מ1ו וגדולה תועבה, כל ח,אכל לאבי'

 השדה בגת' עבודה שהיא בחרישה דאפילו חורש, ד"הדקס"ו
 אוכל שאינו כיון תועבה, כל תאכל לא לומר שייך לאמ"מ

 ניכר אם בין לחלק שם כחבו ועוד ממנה, הבא אלאההרישה
 שייד לא בודאי במשומר א"כ עיי"ש, ניכר לא אוהאיסור

 הפירוח. יאסרו ואמאי כ"ת ל"תלומר

 רש"י שיטה הביא דל"ט לסוכה בחידושיויהרשב"א
 ואת דכהיב והא הפירות, נאסרו לאדמשומר

 אחה אי המשומר מן בספרא ודרשינן תבצור, לא נזירךענבי
 מן לאכלה, לכם הארץ שבת והיתה מקרא וכן וכו',בוצר

 קראי הני המשומר, מן אוכל אתה ו(ו אוכל אתההשבות
 אבל כרמו, למשמר לאו ליתן אלא גופייהו פירוה למיסרלאו

 בשביעית שנטייבה שדה עדטנינו כמו נאסדו, לא"שדזח
 שהרשב"א הרי ברשב"א. עיייש מתירין וב"" אוסדיןב"ש
 דב"" שנסייבה דשד". מתניתין מ"אי דש"י לשיטת ראיההביא

 אפילו בהפידות ניכרת המלאכה דאיז דהיכא ועכצ"למהירין,
 הנ"ל, בחולין התוס' שמחלקי כמו הפירות, נאסרו לאבנטייבה
 הפידוח נאסרו אילנא באברוי' בסוכה שם הרשב"א סייםלפיכך
 לא במווומר עכ"פ אבל הפירוה, בגוף שעושה כמו דזהוג"כ

 הפירוח.נאסדו
 דשדה כב"" ג"נ פסק ""א ימוטה מה,' בפ"דוהרמב"ם

 נאכיל", מותרים פירותיה בשביעיתשנטייבה
 כיון חספיחים, כדין שנטייבה שדה שדין נראהומדבריו

 שדה דאפילו כתב ואח"כ הספיחים דין כחבשמחחילה

 סופייס שמדברי ב' בהל' ואח-כ מותרין, פירוהיה ג"כשנטייבה
 וכיון עברה, עוברי מגורח באכילה, אסורין הספיחיםכל

 בהל' להלן הרמב"ם כמש"כ זו ג~ירה ליכא אילנוהדבפירות

 פירוח אלא שביעית מפירוה אוכלין שאין למדח האג',
 והרי אדם, בני רוב אוהם זורעין שאין ,העשביםהאילנוח
 מ"מ מה"ח, אסוריו רספיחים דס"ל בברייתא לרע"קאעילו

 דכל לר"ש שס"ל כמו כמבואר מותר לדידי' אפילובאילנות
 לאילן שדומה מפני כרוב מספיחי חוץ אסוריןהספיהיס

 דשביעית. בפ"ט בשנו"אכמבואר
 שנט"3" בשדה לב"ה המשנה מרבדיעכופ

 דהפירות מוכח
 משומר. ומכש"כ השדה, שנטייבה ע"י נאסרולא
 קשה הרע"ב דלפירוש המפרשים, נלאו הזאת המשנהובפירוש
 איירי המתניתין פירש שהוא דידן, גמרא משיטת שנטהמאוד
 על ה.מוטל המס על אונסה המלכות שהיחה הסכנה,בשעת

 הקצוב המס ליחן כדי בשביעית לחרוש והתידוהקרקעוח,
 דחרישה רבנן קנסוהו' פעמים שתי חרש ואם למלך,מהתבואה

 ברם בירושלמי מבואר וכן הרישות, שתי ולא התיריאחת
 הורה אונסת המלכות כשהי' בראשונה אונסת המלכותהכא
 מבואר בבבלי והרי אחת, הדישה הורשין שי"יו ינאיר'

 כמבזאר ארנונא משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי ר'דמכריז
 דמה בירושלמי הפנ"מ שפירש ולפי"מ דכ"ו,בסנהדרין
 שימהר כדי המלכוח, אונס משום אהת פעם לחרהעשהחירו
 שחי חרש אם אותו קנסו ולכן שביעית במוצאילזרוע
 פירושו לפי בשביעיח כלל התידו לא זדייה על' אבלפימים,

 ניטלו פי' נהקווצה שעל הדי"ב יל קשה וכןבירושלמי,
 הורשים העולם שכל היטב נחרשה פי' נטייבה ועלקוציה,
 קוציה נימלו נחקוצה דמפרש מאן והרי ש"פ, חרש  והואפ"א
 הקשה  וכגר  בירושלמי במבואר פ"א חרש  נטייבה הפי'הרי

 רעק"א. בתוס'כן
 בפידזש הירושלמי ד'ברי החילת שמביא אעפ"ידהר"ש

 ורבנן קוציה כשניטלו אמרי חמן ונטייבה,נתקוצה
 הטיוב ןהו אי דהכא דרבנן דעהין על משחדש, אמרודהכא
 הזכיר לא אח"כ אבל ש"פ, חורש והוא פ"א חודש העםכל

 דכאן דס"ל ונדאה אונסת, שהמלכות דמיירי הירושלמידבדי
 בזה דפליג המבלי כשיטת אלא המלכות בגזרת מיירילא
 אינס של הטעם כלל  הוביר לא ברא"ש וכן הירושלמו,על

 בשביעית שנטייבה אילן ושדה דבריו, בסוף  כתב רקהמ,לכות,
 וו"ו בישבישת, פירותיו לאבול שתד אס וב"ה ב"שפליגי
 שרה שעל וכיון הספיחים, כדין הפירות שדין הרמב"םכמש"כ

 מותרים. פירותיו ממילא ספיחין גזרת ליכאאילן
 אומרים דב"ש וב"ה ב"ש נמי דפליגי דמתניתיןובסיפא

 אומרים וב"ה בטוכה שביעיח פירוה אוכליןדאין
 דאין לב"ש הר"ש כתב וע"1 בטובה, ושלא בטובהאוכלים
 הרא"ש כהב וע"ז אפקרינהו, דרחמנא לבעלים טובהמחזיקין
 לב"ש וזהו מלקט, הוא השמור רמן גראה סובה  מחויק"אם
 רמשומר חששא ליכא בטובה דוניכלין רס"ל לב"האבל
 שכתב צדק מלכי בן מהר"י של מפירושו נראה וכןיידהו,

 ב"ש וכו' אוכלין אין אומרים ב."ש שנטייבה שדה דיוישנהעל
 טובה מחזיקין אין פי' ב,נןבה פ"ש אוכליז איןאוירים
 מדבריו ונראה אפקיינהו, דרחמנא לבעליהן ואפילו ב"אלשום

 דעל וכיון דסיפא, טעמא והיינו דרישא טעמא דהיינושמפרש
 דסיפא טעמא פי' רק המזמנה בפירוש כלום אמר לאהרישא
 דנראה הרא"ש וכמש"כ אפקרינהו דרחמנא ה,ר"שכלשון
 שנטייבה בשדה בדישא בין ולב"ה מלקט, הוא השמורדמ;
 לא הפירות השמור מן דהיינו בסובה באכילה בסיפאובין
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 עדיף השמור מן לעיל שהוכהנו מה ולפי לב"ה,נאסרו

 והשדה. הפירית בגוף מע,ךה עשה ,2לא כיטמנטייבה
 הנ"ל, בשביעית המשנה כלשת איתא בהר פ'ובו~ו"כ

 על איתא וב"ה ב"עי מחלוקת 2הביא קודםרק
 אוכל אתה בארץ השבות מן ~כם, הארץ שבת והיתההפסוק
 וכו/ שנט"בה שדה אמרו מיכז השמוה מן אוכל אתהואץ

 מותר אם הוא וב"ה ב"ש פלוגתת שיסוד בלשמומראה
 דמן זו דלא לב"ה היא והרבותא ועמשומריס, פירוחלאכול

 מותרים ג"כ בנט"בה אפילו אלא הפירות מותריםהמשומר
הפירות.

 רק דאוכליז ס"ל דב"ש דברייתא בסיפא הראב"ד פירשוכן
 השמור מן אבל בארץ, השבות מן דהיינו בטובה,שלא
 דאוכלין ס"ל וב"ה יאכל, לא לבעלים טובה לההזיקשצריך
 וברישא מותר, נמי שמור דקסברי בטובה ושלא בטובהבין

 מקודם פירו,2ים שני הראב"ד פירש שנטייבה בשדהדברייתא
 משום פירותיה אוכלין אין שנטייבה בשדה ס"ל דב",2כתב
 דנין דאין פירותיה דאוכלין ס"ל וב"ה כמשומר לי'דהוי
 הפירות, לאכול אסור דשמור לב"ה ס"ל זה ולפי' כשמור,אותה
 ומסתברא מותר, השמור שאף ב"ה קסברי נמי אי פי'ואח"כ

 כיון לב"ה, מותר רשמור השני כפירוש להלכה ס"לדהראב"ד
 דב"ה בשמור, ג"כ מחלקותם מפרש דברייתא בסיפאדאח"כ
 יהודה ולרבי כשמור, שהוא אעפ"י בטובה אפילומתירין
 ב"ש מקולי זו הדברים חילוף דס"ל ובברייתאבמשנה

 וס"ל במשומר דמהלקותם הראב"ד ולפירוש ב"ה,ומחומרי
 ברישא א"כ כמשומר, הו"ל ובטובה אסור דמשומרלב"ה
 פירותיה דאוכלין לב"ה דס"ל השני לפירוש שנטייבהבשדה
 דלר"י ועכצ"ל לסיפא, מרישא יקשה משומר שהואאעפ"י
 שדוחק אעפ"י אוכלין, דאין ס"ל דב"ה ברישא גםאיפוך
 דס"ל לפי"ז ומוכח בפירוש כ"כ הראב"ד מ"מ כןלומר

 דתו"כ. וברייתא דמתניתין דת"ק אליבא לב"ה מותרדמשומר
 אמר הרז"ה, על בהשגותיו יי,א סח דעיםובתמים

 נכון, ואינו זה הוא צרפתי שלאברהם
 משומר אבל וכו', ישראל ביד המשומר אלא תורה אסרהשלא
 לשאינו שמור בין יש שבר איזה וע'וד אסרה, לא גכריביר

 ובין וכו' ומהוייבת עבודה ארץ היא עזקה של אבלשמור,
 דס"ל מכאן מוכה ולכאורה אסורין. ישראל של ובין נכרישל

 התיר נכרי בל:ל ורק אסור ישראל של דמשומרלהראב"ד
 דדברי באמת כתב ובכפ"ת אסור, נכרי של אף עזקהובשל

 מאיסור עבודה איסור שנא דמאי תמוהים, הללוהראב"ד
 מוחרים שנשמרו נכרי דפירות שביעית פירותשמירת
 שדה שנינו דהרי הראב"ר על קשה ותו אמורים,ושנעבדו
 ~עמרין וב"ה פירותיה (עכלין אין אומרים ב"ששנטייבה
 כר"י ס"ל דהראב"ד נאמר ואם כב"ה, דהלכה וידועאוכלין,
 מנ"ל קשה ב"ה מחומרי הוי וזהו לב"ה ב"ש סברתדמפיך

 כר"י.לפסוק
 משומר דגם רס"ל בפירוש מוכה הראב"ד מפירושיולפיע"ד

 לעיל. שהוכהנו כמו מותר ישראלשל
 שאכילת למדת וכן שכתב, דל"ט לסוכה במאירי מצאתיוכן

 וכן הביעור, שעת עד מוחרת המשומר מן אףעצמו
 שהשומר סובר הוא כי רש"י, קיטת שהביא החינוך דעתהיא
 נלמר הדבר וכן נאסרין, הפירות אין בשביעית ופירותיושדהו
 ענבי ואת בתו"כ שאמרו ומה גכונות, בראיות תורהמדין
 שיהא בעוד בוצר, אתה אי בארץ השמור מן תבצור לאנזירך
 בכך, הפירות שיאסרו לא אבל מהמ, לבצור לך אסורשמור
 נוירך, הפסוק בפירוש הרמב"ן שיטת מביא שאח"כואעפ"י

 לא דמשומר רש"י עם מסכים דלהלכה נראה מלשונומ"מ
 הפירות.נאסרו

 באכילה, מותר דמשומר הנ"ל הראשונים משיטתומוכח
 בשביעית מחברו לולב דהלוקח בגמרא ראמרינןדמאי

 מבליע אר"ה במתנה לו ליתן רצה לא במתנה, אתרוג לונותן
 בהדיא, ל" וליתיב בגמרא ופריך בלולב, אתרוג דמילי'

 מג' יותר לע"ה שביעית פירות דמ' מוסריז שאין לפיומתרץ
 לקנות צריך להכי הוא דמשומר דכיון לפירושםסעודות,
 כיון לע"ה שביעית פירות דמ' מוסרין שאין לפיבהבלעה,
 וכן כלל, נאסר ולא מותר האתרוג עכ"פ אבל חשוד,שהוא
 וי"ב, י"א הל' שמיטה מהל' בפ"ח ברמב"ם בהדיאאיתא
 צריך אז בשמור, שכמותן פורות מוכר שהוא בזמןבמד"א
 באכילה מותר דהאתרוג כיון ולכן בלולב, אתרוג דמילהבליע

 השמירה. ע"י נאסרלא
 בדף בגמרא אסי לרב וב'1 אבין בר חייא יי' ביוולכן

 דין ולמר אכילה היתר בו שיהא צריך למרל"ה,
 לר' מיבעיא דלא לצאת. יכוליכ שביעית של באתרוגממון,
 אלא מותר, דודאי אכילה בהיתר דדי דס"ל אבין ברחייא
 לר' שני ומעשר ממון, דין בו להיות רצריך לר"אאפילו
 לקדש הדיוט נכסי ואינו הוא גבוה דממון כיון פסולמאיר
 דנ"ב קידזשין בש"ס מבואר שביעית בפירות מ"מ אשה,בו

 מהם לקנות דאסור דאעפ"י ברש"י שני ולפי'רמקורשת,
 בדיעבר אבל לכתהילה ה"מ מ"מ לסחורה, ולא דלאכלהחפץ
 ד"ה דס"ב בע"ז התוס' שכתבן למה ואפילו קיים,המקח
 לומר סברא יש רבנן, בה אקילו ורביה פריה משום דרקנמצא

 למה ואפילו ממון, דין בו יש מקרי ג"כ מינים ד'רלגגצות
 לכתחילה אבל מקודשת בדיעבד דרק במסקנא התוס'שכתבו
 בש'ח הירושלמי דברי לתרץ כדי כן כתבו דהתוס' י"לאסור,

 שאסור אשרת זאה יוסי א"ר התם דאיתא הל"ח,דשביעית
 ולא בדיעבד דרק כתבו לכן שביעית, מדמי אשהליקח

 הל"ג אישות מהל' בפ"ה הרמב"ם דגם ומצינולכתחילה,
 משמע הלשון מקודשת, זו הרי שביעית בפירות המקדשכתב
 דברי עפ"י כן כתב שהרמב"ם המשל"מ, כמש"כ בדיעבדדרק

 רכוונת כתב שם בירושלמי במ"פ וגם הנ"להירושלמי
 פלוגתא דליכא לפי"ז ונמצא אסור, לכתחילה ררקהירושלמי

 בדיעבד ררק נאמר אם אפילו עכ"פ להירושלמי, הבבליבין
 שפיר מקרי ממון דין מ"מ דילן דש"ס אליבאמקודשת

 מינים. ד' יד"ח בולצאת
 לרוב הפירות נאסרו לא דמשומר מבואר שהוכחנו מהמכל

 ספיחים גזירת ליכא אתרוג דעל וכיוןהראשונים,
 השמיטה, בשנת לאסרם טעמא ליכא ולכן דמשומר, חששאורק
 נראה בזה ובהיותי ממון. ורין אכילה היתר בי' דאיתמכיון
 שכתב הל"י פ"ה שמיטה בהל' הרמב"ם רברי לתרץלפיע"ד
 דמי מוסריז שאין לפי שביעית, פירות מע"ה ליקחדאסור
 בקדה2ת אותן יאכל לא שמא כ"ש אפילו לע"ה,שביעית
 והקשה דל"ט, בסוכה לברייתא ציין הכ"מ ומרןשביעית,
 יאמר מסר דאם זה פרט גם הרמג"ם הביא לא דלמהגכפ"ת
 ביתי בתוך לי שיש פירות על מחוללין יהיו הללו מעותהרי
 ראין דברייהא בסיפא כדאיתא שביעית, בקדושת ואוכלןובא

 כן ס"ל הרמב"ם והרי לע"ה, שביעית פירות דמימוסרין
 א' דמשנה כצנועין פסק רבעי נטע גבי הל"ז דמ"שבפ"ט
 מפירות הגלקט כל ואומרין המעות את דמניהין דמע"ש,בפ"ה
 חילול בין ולחלק ועכצ"ל הללו, המעות על מחולל אלורבעי

 ברשותו, שאינו דבר להקרה2 יכול ארם דאין דאעפ"ילהקדו2
 ומתורץ בפניו, שלא לאדם רזכין זכיה מטעם יכול לחללמ"מ
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 קנ"1 בס" להרמב-ן המתחסת בתעח' שנתקשה מהבזה
 אמאי ברשותו שאעו דבר לחלל שיכול זמכען בכ"מ,כמבואר

 פירות על לחלל שביעית דמי גבי העצה ג"כ הרמב"ם כתבלא
 בביתה לומדמ

 ע תקנה ל"צ דלהרמב"ם בטו"ט, לתרץ בזהוהנלפע"ד
 דמ"ש המשנה בפירוש דהנה ,2ביעית,בדמי

 עשו השמיטה דבשנת 2 בפיהמ" הרמב"ם פיררש דהצמעץבהא
 ס-ל שבוע שני בשאר אבל המעות. על חילול טל זותקנה

 ףמות לרשע הלעיטהו אמרען לגחל דבאים דהיכאכר:(ב"ג
 ובהיתר נינהו דהפקר בשביעית ורק באיסור, לאכילףקחום

 כתב וכן עבורם, תקנה לע:2ות צריכים לאכול באיםהן
 המעות את מניחץ היו והצנועין מע"ש, בהל' ג"כהרמב"ם
 דאי זה פ" על הקשו ב"ק בתוס' אולם ו"2מיטה,בו2נת
 ואיך ההפקר, מן זוכים הם א"כ רבעי בכרם נוהגשביעית
  :2בוע ,2ני אשאר דצנועין צ"ל ולכן לחלל הבעליםיכולים
 הצנועין עשו הפקר בפירות דרק דלהרמב"ם י"ל ולכןק"מק
 דהלעיטהו ב,טבילם חקנה א"צ לגעל שבאו היכא אבלככה,
 עבר דע"ה כיה שביעית פירות דמי גבי ולכן רמות,לרשע
 לעשות לנו אע פ"ע, ומכר לסחורה ולא דלאכלה עשהעל

 אנו :2אין כמו '2ביעית, בדמי 'כ:2לו שלא עבורםתקנה
 ברבעי, יכ,2לו ,2לא לגזלנים תקנה לעשות לדיף'צריכים
 ואעפ"י עברה, ~לעוברי לגזלנים אחראין אנו :2אוןמפני

 רקעבר משום לע"ה ,2ביעית דמי למסור אסור:2לכתחילה
 ומסר ,2שכח באם מ"מ בסוכה, רש"' ,2כתב כמואלפנ"ע

 ה,2מיט בכהנה ולכן ע"ע. את לתקן אחריות שום עלט אץלו
 בביתה 17 ,2ה2 1מרותת על חילול על ההגנההימב"ם

 שנים אשאר רק דהצנועין בב"ק התוס' לפירה2אולם
 גזלמם לכרם הבאים ,2נים שב,2אר ואעס-יקממה

 איתא שפיר לדידהו ולכן לגזלניס, גם לתקן צריכים מ"מהם,
 עיאמר לע"ה, שבתית דמי ומסר שכח שאם עצהבגמרא
 וממילא בביתק לי שיש פירותת על מחוללין הללו המעותהרי
 שני בשאר דרק התוס' לשיטת זו מברייתא ראיה יהי'לפי"ז
 השמיט כן ס"ל דלא מכיזן זהרמב"ם הצנועין קאישבוע

 הרמב"ם. בשיטת לפיע"ד וז"ב "ברייתא שלהסיפא
 בפסחים כרשב"א מוציאין דאין דמתניתין לומר רצהוהר"ש

 דין תלוי ולדעתו ומבערן, לארץ מ.ביאז דס"להנ"ל,,
 בגל' לנדא מהר"י תע' מגומגם דלשונו עי4,,ש הביעור בדיןזה

 הר"ש, בדברי שהאריך כ"ד סי' השלחן בפאת ועייןהגיהו,
 שאר מפירות יותר הוצאה איסור בפ"ש דאין דס"לונראה
 שנים בשאד דמותר היכא ולכן לחו"ל, להוציאם לזשורשנים
 אחר הוא יותר בפ"ש שאסור ומה בשביעית, ג"כמותר
 וקמ"ל במקומו, להתבער וצריך עומו דלשרפה כיוזהביעור
 פסק הלי"ב בפ"ז והרמב"ם עיי"ש שרפה בשמ,ן כמובפ"ש

 במקומן.דמתבערין
 להערים דמ,ותר מבואר דשניעית בפ"טומהירושלמי

 דן-מב"ן לשיטת ראיה יהי' פ"שבביעור
 מה"ת הזי דאי מדרבגן רק הזא דהביעור דס"ל בהר פ'עה"ת
 לביהכנ"ס האתרוג הביא אם ולפי"ז הערמה נץעיל ה"לא
 לרווחא וזהו ביעור מצות עי"ז ויוצא מביתו כב1ציאוהוי

 בחודש הוא ביעורו דזמן כיון זה לכל א"צ מדינא כ'דמלתא
שבט.

 ספר בשם הביא קמ"ו ס" בספרו מ,ח"א בעל הגאוןומורי
 לא מצוה לשם שבייית פירות דהמשמר סי"חשע"ד

 ראיה והביא נתנו, להנות לאו  דטצות משום משומר,הוי
 ד' מצות לשם אילן דנטע דהיכא דערלה פ"א רישמירושלמי

 דיש מסיק שם דבמסקנא ואע"ג ערלה, בו שייך יאמינים
 פרי, שם עליו שיש העיקר דבערלה משום באתרוג,ערלה
 בי' שייך דלא י"ל ושפיר זה טעם שייך לא במשומראבל

 התוס' מדברי זו לסברא ראיה מביא והוא משומר,במצוה
 בשביעית ספיחין שומרי לקהן דהא,ך שהקשו דפ"דמנחות
 אסור משומר להר"ת דהרי להעומר, השמ'רה בשבילשכרן
 ונזירך דקצ'רך תירוץ בחד ותירצו ישראל, ממשקה הויולא
 לצורך דהשמירה מבואר הקדש, של ולא רחמנא אמרדידך

 משומר. ל-המצוה
 וכעין הנ"ל, השע"ד דברי על להעיר יש לפיע"דאתם

 הבית משמרת בקונטרס הרידב"ז ג"כ כתבדבריו
 בירושלמ' בהדיא מבואר דהרי הנ"ל, מהירושלמ.י ראיהלהביא
 וכו' להקדש כרם הנוטע הל"ב פ"א ובערלה הל"ז פ"זפאה
 דבר לד' שבת הארץ ושבתה ר"י בשם ר"ז בשביעית,חייב
 לעיין תח"י שע"ד הספר ואין עליו, חלה שב'עית לד'':הוא
 ובדברי הנ"ל. הירושלמ,י מדברי מעיר בעצמו הוא ואפשרבו

 של ולא רחמנא אמר ונז'רך דקצ'רך בתירוצם מנחותהתוס'
 שביעיח קדושת כל אבל במשומר, רק איירי דשם י"להקדש
 דוחק אבל הנ"ל, הירושלמ' כדברי בהקדש שייךבאמת
 לענין אפילו בהקדש שייך שביעית ד'ני כל דאם בכךלחלק
 קומי בעי אבא בר חייא רבי שם, בירושלמי כמבוארפדיון
 לצאת להקדש אפשר שא' א"א פדיון בלא לאכלו מנארב
 שביעית, מדמי קרדום כלוקח נמצא ולאכלו לפדותו פד'ון,בלא
 אמרינן לא בשביעית דמיה תופס דלענין ל" מתרץ לאואמאי
 בי' שייכא בשגיעית דחייב דאמרי, כיוו ודא' אלא הקדי2גב'
 דתו"כ ברייתא וא"כ משומר, לענין אפילו שביעית דיניכל

 הקדש בין מחלקת לא וקצירה מבצירה למיטומרדמיעטתו
 פ"ג בתוספתא כהברייתא בשביעית אסור משומר וכללהדיוט,
 התוס' דברי על רבה ת'מה ולפי"ז הנ"ל, וכהירושלמידפאה
 הקדש של ולא. רחמנא אמר נז'רך דשמא בתירוצםמנחות

 לפיע"ד. וצע"ג הנ"ל בתוספתא הברייתא נגדוהוא
 קורפו אתרוגי אסרו שלפגינו הדור גדול' כי לצרף ישוכן

 אסרו ישראל גדולי דמאה ד'. םי' חי' בנפשכמבואר

 א"י אתרוגי שנמצא מק'ום ובכל ואיטליא, קורפואתרוגי
 להלכה הוכיח הנ"ל ומורי אחרים, אתרוגים על לברךאין

 אחרים אתרוגים כמו מהודרים אינם א"י אתרוגי אםדאפילו
 בהר בפ' בתו"כ שמבואר עפי"מ א"', של' דוקא ליקחצריכים
 ומבואר עמיתך, מיד רק קנה לקגות באת דאם תורהלמדה
 לקנות יכול הנכרי אצל אם דאפילו יו"ד סי' בתשףברמ'"א
 מישראל, ביוקר לקנות מחוייבים מ"מ מב"2ראל טפיבזול
 עד רק דא"צ ד"ט בב"ק בגמרא מבואר מצוה בהידורוהדי
 קנין וגבי שליש, עד גבול יש מצוה בהידור א"כשליש

 ולפי"ז גדול, ביוקר אפי'לו רק גבול הועדה נתנה לאמישראל
 אותם לבכר צריכים מהודרים אינם א"י אתרוגי אםאפילו
 נראה ולכן עיי"ש, גבול לזה דאין עמיתך מיד קנהמטעם

 סי' או"ח בב"ח דמב~אר א"י אתרוגי של הרוהנידההידור
 ר~ןכנת השבינה, מזיו יונקים ישראל ארץ דפירותר"ח
- הארץ,בקרנ  של החששות כל ידחה הזה ההידוד ולכן 
 ולחזק עמיתך, מיד קנה של המצוה עם ביחד שביעיתפירות

 בוניך. אלא בניד א"ת בנ-י של הרפותהידים

סיכרם:
 גזרת שייך לא רבאתדוג וכיוז הפירות נאסרו לאמשומרא(

 זו. גזרה ליכא דבאילן הרמנ"ם כמוש"כספיחין
 כיון ג"כ ממון דין בו יש וממילא אכילה ו~תר בוישב(

 מקודשת. אשה בודהמקדש
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 רתלוי לי2יטות ליכא לחו"ל פ"ש מוציאין דאין איסורג(

בביעור.
 מותר נפש היי בהן דבאין שנים בשאר כמווהויד(

להוציאן.
 שבט. בחודש הוא אתרוג ביעורזמןה(

 נאסרו. קורפואתרוגיו(
 גבול. בה ליכא עמיתך מיר קנה. או מצותז(
 דרבנן. בזה"ז שמיטה פוסקים לרובח(
 דרבנן. ספק והוי השמיטה, בחשבון ספק ישט(

 נדסימן

 השמיטה שנת אזריגיבעניו

 ;-הנה השביעית, בשנה האתרוג בהיתר אחר פרטעוד
 והאתרוג טתב היי"ב שמיטה מהי' בפ"דהרמב"ם

 חייב בשביעית כככר ונעשה ר"ה קודם כפול הי'אפילו
 והואיל  בששית כככר הי' ואפילו ששית, כפירותבמעשרות

 כפירות ומתעשר שביעית כפירות הוא הרי בשביעיתנלקט
 מספקא ססוקי דהרמב"ם מפר:2 הכ"מ ומרן להחמיר,ששית
 וקנים כהמוה לשביעיה חנטה אחר באתרוג א;לינן אילי'

 כרבותינו לקיטתו אהר או דבכורים דפ"בוכמתניתין
 אי לי' מספקא וכן הגזול לולב דפ' מתניתין וכסתםדאושא
 וכר"י דבכורים דפ"ב כר"א למעשרות חננא; אחר בי'אולינן
 דפ"ב כר"ע לקיטה בתר בי' אילינן או נינהו דבתראיור"ל

 דא,ושא. וכרבותינו זקנים וכחמשהדבכורים

 אזלינן רבאתרוג פסק ה' הל' שני מעשר מהל,דבפ"א
 עיי"ש לקיטה בתר לשביעית ובין  מעשר לעניןבין

 כאשר מאוד תמוהין הנ"ל הכ"מ מרז ורברי הראב"ד,בהשגת
 רבה אמר דט"1, ר"ה הש"ס מדברי בשעה"מ עליוהעיר
 המעשרות מן פטורה לשביעית שנכנסה ששית בתאתרוג
 מן פטורה ישמינית שנכנסה שביעית ובת הביעור,ומן

 סיפא בשלמא אביי לי' אמר בביעור, יחייבתהמעשרות
 פטור הי' ספיקא משום דאי ופירש"י וכו', רישא אלאלחומרא

 חשדה הוה ומספק ה:א דאורייתא דספיקא המעשרותמן
 ספק רמחמת הכ"מ כתב ואיך המעשרות, מן ופטורההפקר

 הנכנסת ששית בת אתרוג לקיטה בתר או תנטה בתראי
 מספיקא. במעשר חייבלשביעית

 בגמרא רבה דאמר לפי"מ באתר~ג לפיע"ד נראהלכן
 מן דפטורה לשביעית שנכנסה ששית בתדאתרוג

 בר"ה התוס' שכתבו ולפי"מ חנטה, בתר דאזלינןהביעור
 לעמוד שדרכו לטי פירות משאר רלוק דאתרוגובסוכה
 בכל גדל באילן שמתקיים זמן וכל שנים, ושלש שתימבאילז
 בששית הנט בודאי בשביעית שנלקט אתרוג ולכו ושנה,שנה
 אם רק למיהש, ליכא שפיר ולכן בחמישית, אפילו אפשדאו

 הוי התיס' רברי ולפי בשביעית, ג"כ שדנט בבירורידענו
 הסוברים לשיטת ובפרט למגזר, שייך ולא שכיחא דלאמלתא

 ובמה לקולא. דרבנן ספק הוי מררבנן הוי בזכה"זדשמיטה
 חייב ששית בת דאהרוג הנ"ל שמיטה בהל' הרמב"םשפסק

 הל"ה פ"א  מע"ש בהל' עליו חולק שם הראב"ד הריבשביעית,
 משאנ"ץ והר"ש הרא"ש וגם דששית, הנטה בתר בזהדאזלינן
 ף. משנה דביכורים בפ"ב כמבואר כהראב"דס"ל

 אי אפילו הנ"ל ובסוכה בר"ה התוס' שכתבו לפי"מדעדד
 שכתבו לפי"מ בירק, כמו באתרוג לקיטה בתראזלינן

 בוומת דבירק פרי, גט,ר אהר בד"ה ע"ב די"ג בר"ההתוס'
 משום לקיטה דוכתי בכל דנקיט אלא פרי, גמר אחרהולכין
 פרי בגמר לקיטתן אין הני אבל פרי, לגמר תיכףדלקיטה
 באתרוג לפי"ז ממילא עיי"ש, שיתייבש: אחר להם ממתיןאלא

  שנקטף אעפ"י שנש, ושלע: שתים האילו על להיותשררגי
 כיון לקיטה זה שאין כיין שביעית, דיז בו איןבשביעית

 זמן וכשיגיע במעשר, ג"כ ויתחייב הפרי עריין נגמרשלא
 לבערו. צריך אזהביעור

 הר"ת לשיטת ליכא משומר איסור גם דאפשר *מרויש
 שנאסרו עזקה של פירות גבי רש"י שלורבותיו

 ובאתרוג בשיטתם, לעיל שהארכנו כמו שמרם אםהפירות
 קודם אם פרי גמר רהיינו גבי' לקיטה בתר א,זלינןאם

 גמר שהיא דהלקיטה כיון שמירה איסור ליכא הפרי,:נגמדה
 באילן דר שכבר באתרוג ורק חשביעית שנת אחר יהי'פרי
 ואם להפקירו רק לשמרו אסור פרי לגמר והגיע שניםג'

 לברכה הניקח אתרוג כל אבי לשיטתם נאסרו מ,שומרהוא
 גמר שהיא לקיטתו לזמן עדיין הג'ע ולא גירולו באמצעהוא
 לסניף לומר יש זה כל ג"כ משומר משום נאסר לאפרי

 לפקפק עדייז שיש ואעם"י השביעית שנת אתרוגילהתיר
 הנ"ל הרמב"ם ובשיטת לאצטרופא חזי לסניף עכ"פ מ"מע"ז
 בטו"ט חריפים בדברים ב;ה שהאריך מע"ש הל' באו"שעיין
 בד"ה ד"ג קידושין בת:ס' עוד ועיין עיי"ש הגיוןומיטב
 ורק חנטה בתר בשביעית אולינן דבאתרוג שכתבואתרוג

 עיי"ש. לקיטה בתרלחומרא

 ינאי ר' דמכריו בהאי דכ"ז סנהדרין ברש"י שכתבומה
 בזה"ז דויביעית ארנונא משום בשביעית וזרעופוקו

 רש"י רהדי לכאורה להעיר יש הארץ, קרושת דבטלהררבנן
 לפני יהושע ר' העיד גבי איפכא, כתב ע"ב ד"ז בהוליןבעצמו
 את רבי והתיר שאן בבית ירק של עלה שאכל ר"ג עלרבי

 ירק ומעשר הוא חו"ל שאז דבית רש"י וכתב כולו, שאןבית
 רעזרא אחרונה רקדושה קיי"ל הרי היא מא"י דאימררבנן
 עורא דקדושת לרש"י דס"ל הרי לבוא. לעתיד אףקדשה
 כתב ואיך דרבי, אליבא כן כתב ורש"י לבוא, לעתירקדשה

 קדה2ת דבטלה דרבנן בזה"ז דשביעית להיפךבסנהדריז
 דרבנז. תרומה בד"ה דקי"ד ב"ק ברש"י עוד ועייןהארץ,

 לשביעית רק כן כהב בסנהררין דרש"י לתרץולפיע"ד
 בטלה לא תרו"מ, לענין אבל הארץ, קדושתבטלה

 וטעמא לבוא, לעתיר גם קדשה עורא וקרושת הארץקדושת
 'יכ"ה בכתובות דאמרינן עפי"מ י"ל הדברים בחילוקרמלתא
 דרבנן. הלה מ"מ דאורייתא בוה"ו תרומה למ"דדאפילו
 בביאת ולא אמרתי כולכם בביאת הארץ אל בבואכםדתניא

 ע"ז וכתב סליק, כולהו לאו עזרא אסקינהו וכימקצתכם.
 בבואכם בה לכתוב זו ב,אה הכתוב רשינה דכיון שםרש"י
 תבואו כי דכתיב רהיכא מרש"י ומשמע וכו', תבואו כתבולא

 משמע נמי בבואכם אפילו אלא כולכם ביאת משמעודאי
 כולכם.ביאה

 דכיון בשמיטה דרבי טעמא דהיינו לומר אפשרולפי"ז
 כולם ביאת ומשמע הארץ אל תבואו כי בהדכתיב

 הר כולם ביאת הי' לא עזרא דבימי דרבנן, הוא בזה"זולכן
 תבואו כי כתיב דלא תרו"מ לגבי אבל מדרבנן, שפירשמיטה
 יז"פ. נכונים רו2"י ודברי בטלה לא עזרא קדושתלכן
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 נהסימך
 הרב יקירי יריד' לכבור והמשכה ברביי' ונרכהשלו'
 כש"ת המדעים כליל בכח"ת חו"ב המפורפמהגאון
 שליט",ב שכטר אלימלךמוה"ר
 רי"א. בישיבת ישיבה וראש ראמריקה הבי"רמנהל

 ותשו"ח קבלתי ובירהעלמי" בבבלי "המשנה היקרספרד
 וכבר הנוסחאות, לה,2וות עשה גדול דבר כילכת"ר

 תוס' הבעלי עוד ולפניהם הראי2ונים. גדולי 1ה עלעמדו
 המשובש בירושלמי המשנה נוסחת של זו מדוכה עלישבו
 בתור"ה דכ"ג בכורות בתוס' ראה לדוגמא מקומות,בהרבה
 חילי' יישר ולכן חצוניזת, תום' בשם בשטמ"ק עיי"שתירום

 שוטטי מדי רעיוני הגו אשר את לכ~'ר ואצייןלאורייתא,
 בירושלמי השינוי כת"ר הביא בפ"1 סוטה במסכתבספרו,
 מש"כ והכיא וכמשניות, ובמך:נה דילן בש"ס דאיתאממה
  שטעה עליו כתב וכת"ר מו(ר, דבר צייטליז זלמן שניאורר'

 גירסה בטעם לבאר לפיע"ד נראה לכן רבושנה,בפירוש
 הנ"ל. במשנההירושלמי

 הקהל מצוותזמן
 ? כיצר המלד "פרשת : ע"א( )מ"א פוטה במשנהתנינן

 שביעית, במוצאי בשמיני הג, של הרא'112 יו"טמוצאי
 ה"1( )פ"1 שם בירושלמי אבל בע1רה". עץ של בימה יועושין
 וכתבו חג". של דאח-וז יו"ט "מוצאי : היא במשנההגירסא
 ,4זוצאי לגרוס ויש משובשת גירסא שזוהי הירושלמי,מפרשי
 ופני-משה קרבן-העדה וראה הבבלי, כגירסת ד-א,טוז",יו"ט

שם.
 הייושלמי גירסת את שפיר לקיים שאפ'שר ב(ה, ליוהנראה

 דהנה א1יל. לשיטתו והירושלמי האחרון""מוציו"ט
 בחג רחמנא כתב "אי בגמרא: '2מ אמרינן סוטהבבבלי
 בבוא : רחמנא כתב אחרון, יו"ט אפילו אמינא הוהר,סוכות

 י"ט רממעטינן הרי רמועד". מאתחלתא - ישראלכל
 1ה, מקרא לאו אי אבל ישראל", כל ד,,בבוא מקראהאחרון

 האחרון, ביו"ט הוא הקהל ד1מן לומר באמת אפשרהיה

 שמיני-עצרת שגם הרי הסוכות", .בתג בקרא רכתיבאעפ"י
 נאמר ה"א( )פ"א חגיגה בירזשלמי אולם ,יג-הסוכות".נקרא
 נון ,י' : התם דאיתא ישראל", כל ד,,בנוא מקרא אחרלימוד
 ? אחר ביד חגיגתו לשלוח מהו (עירה, ר' קומי בעא חייהבר

 מן פטורין ופולפסין שחין מוכי : הדא מן נשמעינאא"ל
 מן פסור הטמא שמה. והבאתם שמה ובאת : דכתיבהראיה,
 עם לבוא הראוי - לראות ישראל כל בבוא דכתיב:הראיה,

 זאח : יוסי א"ר ? אחר ביד חגיגתו וישלח מבי44.. ישראלכל
 חילתי, או : בעי שמי ר' אחר, ניד חגיגתו משלח שאינואומרת

 כל בבוא דכתיב: הראיה, מן פטורין ופולפסיןמוכי-שהיז
 שמה וכאת רכתינ: הראיה, מן סטור הטמא לראות,ישראל

 שמה".והבאתם
 הירושלמי ממעט שמי לר' ובין 1עירה לר' ביז הרי 1ה,דלפי

 ופולפסין מוכי-שחיז או לראות" ישראל כלבק,בבוא
 ושפיר האחרון, ליו"ט מיעוט שוב אין וממילא הטמא, אתאו
 הקהל שזמז בהבבלי, ההוה-4עבינא כמו הירושלמי לסבוריכול
 מכיזון כי בירושלמי, המשנה וכגירסת האחרון במוציו"טהוא

 מסהבר ולכא(, לכאן פנים ויש ההקהל יום נתפרש לאשבקרא
 מפגי ר4חרון למו!ניו"ט ריא ההשרה שכוונת להירהטלמייחץר
 ושמחח הפוכחץ חג של המקדש עבודות כל נשלבן כברשא1

 מעני טעם, ועור בעירבוביה. כולם יבואו ולאבית-השואבה
- דע1רה",.דוחקא  ב*ז-  שמחת את תפריע לא שהבימה 
 במגילה שכתנ א(יל, לשיטתו הירד2למי בזה וגםהשמבה,

 "ממני מאחרין בעיבת הקהל יום כשחל דלפיכך : הל"רפ"א
 טעמא ומהאי הע(רה", את לדחוק שיא - ז מאתמולאותה "ויעעי : שם וש.ך בשבת. לעשותה שאסור -הבימה"
 נמוצאי ולא האחרון במוציו"ט הוא הקהל ש1מן נותזהדין

 הראשון.יז"ט
 נדרים בירושלמי המבואר לפי ב1ה לפקפק יש עדייואולם

 חג בכלל אינו שמיני-עצרת תורה דבלשון הל"א,פ"ו
 על בחג, טועם שאיני יין קונם האומר : התם ראיתאהסוכות.
 בני-אדם דבלשון האחרון ביו"ט אפור יוחנן דרבידעתיה
 בי"ט מותר יאשי' דרבי רעתיה על החג, בכלל האחרוןיו"ט

 הלא ולפה1 החג. בכלל אינו שמע"צ תורה רבלשוןהאחרון
 שהרי האחרון, במוציו"ט הוא הקהל ר1מן לכאורה לומראיז

 בכלל. שמע"צ ואין הםוכות" "בחג אמרההתור"
 שכתב ט"ו ס"ק ר"כ סי' ביו"ר הט"ז ל1קניוראיתי

 הסוכות, חג בכלל שמע"צ תורה רבלשוןלהוכיח
 ישראל4' כל ד,,בבוא מקרא להוכיח בסוטה הבבלימדאיצטריך

 אמרינן הוי קרא לאו ראי ש"מ מהקהל, האחרון יו"טלמעט
 רק הוא זה כל אבל עיי"ש. חה"ס בכלל דשמע"צשפיר

 דאיצטריר שמע"צ, למעוטי קרא ליכא הירזשלמי אבללהבבלי
 מה לפי ברם, מוכי-שחיז. למעט ישראל" כל ד,,כבואקרא

 לנו יש : כך הוא דהענין תרס"ח סי' באו"ח הט"זשהסביר
 על בפשטות מורה הסוכות חג דלשון בפסוק. ומיעוטרבף
 ישראל" כל "בבוא אבל האחרון, יו"ט אפילו החג ימיכל
 כל ביאת 1מן שהוא החג התחלת על רק ומורה מיעוטהוא

 ממש התחלה דלא - שניהם לקיים אגחנו וצריכיםישראל,
 חוה"מ התתלת דהוינו מציעתא מילתא אלא ממש, סוף ערולא

 כל ד,,בבוא מיעוט רריש דלא למאז דבריו לפי א"כעיי"ש.
 הסוכות רחג רבף אלא מציעתא, מילתא לומר א"צישראל",
 דברי לפי אולם האחרון. יו"ט אפילו החג ימי כלדמרבינן
 חג בכלל אינו שמע"צ תורה דבלשון הנ"ל נדריםהירושלמי

 הנ"ל. הירושלמי גירסת לקיים גדול דוחקהסוכות
 בבבלי מקומות מכמה להוכיח יש ימילתא,ולקושטא

 עיין הסוכות. חג בכלל עצרת דשמיניובירושלמי
 שחשיב ההלל, את בהם  שגומרים ימים גבי ע"א י' ערכיןש"ס

 רסוכה, פ"ג ריש בתוספתא ג"כ הוא וכן האג, ימישמונת
 שהעמיק תרס"ח סימז או"ח בברכ"י ועייו החג. יבהשמינת
 דס"ל הראשונים גדולי מכמה והביא הענין, ב1הוהרחיב
 בפסחים בבלי מש"ם כן והוכיהו הסוכות, חג מקרידשמע"צ

 לד, הג אותו "ותגותם אקרא בגמרא שם דפריד : ע"ב()ע'

 רחגיגה מכאן מוכח אלא ? הם ימים ח' והלא ימימ",שבעת
 רמשמעהע הוא רגמרא דסתמא מ1ה מבואר אלמא שבת, דחילא
 וכן עי",ש. אשמע"צ נמי קאי " לר' "מג התורהלשון

 ההליל נשנה יום "י"נ איתא: הל"א פ"ה סוכהבירה2למי
 דשמע"צ מבואר הרי החג", ימי וב,שמונת דמ1בח... לפנימכה

 הסוכהע, חגנקרא
 דשפ,"צ ראיה להביא שכתב שור בכור להגאוןוראיתי

 : התם ראיחא הל"ה, פ"ג מו"ק מירושלמי חגמקרי
 חגיכם והפכתי שנאמר: ?... שבעה התורה מן לאבל"מנין
 מה אי שבעה... האבל ימי אף שבעה, החג ימי מה -לאבל
 שמיני ליה: אמר ז שפנה האנל ימי אף שמונה החגימי
 יומ האבל אף אהר יום עצרת מה אי הוא עצפו בפנירגל
 הבכור בתה והוכיח רחוקה". לשמרצה מכאן : ליה ד.מר זאחר



 נ:י2ש נו נה סימן חאו"ח'2ו"ת ר2ב2יקו
 : כלומר בפ"ע", רגל "שמעי מדמתרץ חג מקרי דשמע"צשי

 דשמיע"צ אמרת ואי ח~ם, לשמ ולא אחד יחג מדמעזואבלות
 בפשיטות הול"ל בפ"ע" רגל "שמיף מהרץ מה חג, מקרילא

 דשמע"צ ש"מ איא חגיכם, כתיב ובקרא חג נקרא לאעעומ

 ננוחות ראית כמה  שהבמא שור בבכור וע""ש ח4 נמימקרי
 ג"ב שהביא כ"ה ס"מ1 צדקה מעיל בער'ת ועהזל1ה.

 חדנן עכ"פ אחר. באופן חג מקר' דשמע"צ הנ"למהירושלמי
 להבבלק כמו חג מקרי דשמע"צ ס"ל הירושלמ' דגםמזה
 בל ,יב1א הקרא מפני מהקהל ו2מיע"צ ממעט ,2הבבליאלא

 קרא דאיצטריך למעט, קרא שליכא להירושלמי אבל"שראל,
 את לפרש יחן ,2פיר ולפיכד שביארנה כמו אחרית'לדר,2א

 הגירסא  יוןננן צריך ואין ,2ביאינו כמו הר'להירושלמי
 האחרח". ת"ט "מוצאי -- דהיינו הירושלנמ, ספרי נכלהנמצא

 "מוצע"ט הכא גרסינן דאם עיח. צריך עד"1 הדבראבל
 שלויע"צ על דקא' לומר צריך על-כרחךהאחרו1",

 ולא הסכות" "בחג כתיב בקרא שהרי ממש במוציו"טדא"א
 התקיעות הבימה, בבנין נהגו איך בשמע"צ, ואםבאסרו-הג.

 בתק"ש והגה ? "ו"ט דוחים אינם זה שכל הקהל, צרכיוכל
 איסור דשייך דס"ל הפוסקים לשיטת דאפילו בפשיטות'"ל

 זאם רשזת, תקיעת בת1קע דק "יינז בי1"ט, דתקיע"שבות
 רשות, תקיעת נמי איקרי הקהל לצורך דתק"ש לומרתרצה
 תקיעות ע"י דווקא העם את להקהיל תורה ציוותה לאשהר'
 מדברי כי כן, הדבר אין גרידא, בפה קריאה ע"' להיותויכול

 צריכה היתה העם דאסיפת נראה מחגיגה ה"ז בפ"גהרמב"ם
 להיות שחל הקהל "יום : שם כתב דהרי תק"ש, על-'דילהיות
 החצוצרות תקיעת מפני השבת, לאחר אותו מאחריןבשבת,

 מדבריו מבואר הדי השבת", את דוחין שאינןוהתחינות
 מעכבי לא דא' תקיעות, ע"' דוקא תורה דהקפידהבפשיטות

 והראב"ד כלל. יתקעז לא הקהל. זמן לאחר צריכיםמדוע
 עליו תמהו וכבר דוחה", אינו יו"ט אפילו "א"א כהב:שם

 רברים אריכת בזה לי ו"2 ובלח"מ, בכ"מ כמבוארהמפרשים
ואכמ"ל.

 כמבואר במקדש שבות ואין קיי"ל אנן דמילתאולקושטא
 הרמב"ם שיטת ולפ' ע"ב. ס"ה בפסחיםבגמרא

 בכל אפילו אלא במקדש דוקא לאו דר"ה, פ"ד רישבפיה"מ
 ע"י אפילו העם להקהיל יכלו ולפי"ז עיי"ש, 'דזשליםעיר

 שייך לא דבתקיעות שכתב תקצ"ו סי' בט"ז ועייןתק"ש.
 ביו"ט דרק לומר רצה ק"ג סי' שבפמ"א ואעפ"י ביו"ט,שבות
 נראה הט"ז לשון מפשטות מ"מ יו"ט, בשאר ולא ר"השל

 לכו"ע במקדש אבל במדינה רק הוא וכ"ז חילוק, שוםדלינא
 וז"פ. ביו"ט, שבותליכא

 בשבת חל אם הקהל שדוחין דטעם כתב ד"ה במגילהדרש"י
 בשם מ2יא ואח"כ הטף, עמהם לקחת שא"אמפני

 בירושלמי והנה הבימה. בנין מפני שדוחין הסעםהירושלמי
 לאחר הקהל זמן לדחיית טעמים שני איתא הל"ד פ"אמגילה
 הבימה. מפני אמר יצחק ר' התקיעות מפני אמר בא ר'שבת,
 מפני ומשני ? מאתמול הבימה ויעשו : יצחק לר' ,2םופריך
 מפני דר"' טעמא, רק הביא הנ"ל ורש"י עיי"ש, דעזרהדוחקא
 של הראשון הטעם גם הביא לא מדוע לכאורה וצ"עהבימה,

 לא התקיעות דמפני ס"ל דרש"י י"ל ? התקיעות מפני באר'
 הטף, לקחת דא"א ובטעמא במקדש. שבות דאין כיוןמאחרין
 במנ"ח לפימ"ש אבל א"ע? נה2א חי אמרינן הרילכאורה
 תיכף מתחיל הטף להביא חיוב דזמן להוכיח תרי"במצוה

 יכול שאינו בקטן ראשומם הרבה ולשיסת נפל, מכללכשיוצא
 ע"א צ"ד שבת בתוס' כמבואר הנושאו, חייב בעצמוללכת

 רש"י וכ"כ והרמב"ז, הרשב"א בחידושי וכ"ה "אבל",דה"מ
 גוררו לא אבל מדדה : ע"ב קכ"ח שבת המשנה בפירושבעצמו
 שהביא ע"א ס"ק ש"ח ס" במג"א ועיין שנושאתו","מפני

 הכי. שס"ל והבע"מ הר"ן דבריגם
 התוס' שכתבו עפי"מ לפיע"ד '"ל הבימה, בניזובענין

 הבימה בוניז "דה.ו : "כתב" דה"מ ע"א מ"אבסוטה
 עושים היו לא מועד של ובחולו פרקים של בנין יו"טמערב
 לא ואם יחד, הפרקים ומחברים אותה מקימים רק בנין,שום
 חולו אפילו דוחה היה לא דבניינה נראה מעריו"ט אותהבנו
 התוס', כסברת ס"ל דהירושלמי י"ל ולפי"ז מועד".של

 וליכא הבימה את הקימו ביו"ט שאפילו להיות 'כולומנוילא
 במהניו"ט הירושלמי גירסת מתוקמא ~שפיר בעזרה, דוחקתו

האחרון.
 ההקהל עשו דבשמע"צ לומר אפשר דאיך התבוננתישדב

 הנ"ל, סוטה התוס' כמוש"כ '"ל הבימהדבשלמא
 הל"א פ"ד בר"ה בעצמו הירושלמי שיטת לפי תק"שאבל

 תוקעין שאין הטעם שכתב חכמה, ואינה מלאכהדתק"ש
 וידעינן היכא דהיינו לחדש". "באחד דכת'ב: מפניבמדינה
 אץ ספק רק הוי במדינה אבל דירהא, קביעותאבוודא,ות
 הירזשלמי בדברי כ, שפירש הדי"ד נתזס' עיי"שתזקעין,
 בשי"ק ועיין דאורייתא, מלאכה שופר דתקיעת ליהדמבירא

 למעוטי קרא איצטריד דכי הידושלמי דברי על שהקשהמה
 שופר דתקיעת לאשמועינן אתא דקרא ותירץ ?ספיקא
 כדאיתא מלאכה ואינה חכמה דתק"ש דסד"א היא,מלאכה
 בשבת לתקוע דאס,ר לומ.ר קרא אתי ולהכי פ"ד, ר"הבבבלי
 ולפי אחר. באופן הקושיא, מתרץ הרי"ד ובתוס'עיי"ש.
 דמילתא לקושטא ברם בתק"ש. עשו דמה עדיין, קשהשיטתו
 חגיגה בהל' הרמב"ם כמוש"כ להירושלמי דס"ל די"ללק"מ
 חצוצרות. או שופרות ע"י להיות צריך העם דאסיפתהנ"ל
 את "ובהקהיל : נאמר 1'( ", )במדבר בהעלותך בפרשתוהנה
 להיות צריך העם שהקהלת תורה שציוותה הרי תתקעו".הקהל
 והמובן העם" את "הקהל : נאמר ג"כ בהקהל והרי תקיעה,ע"י
 בהקהל, לתקוע בפירוש חורה התירה הרי א"כ תקיעה,ע"י

 הירושלמי. גירסתוא"ש

 יצחקהידו

 אייוי-

 החום"ק ליעשעט

 נרסימל

 תניינא שלוםב"ה.
 המדעים כליל המפורטם הגאון,הרב
 שליט"א שכטר אלימלךבעה"ר

 השואבה בית בשמחת הגזוזטרה עשייתזמן

 אם מדוע טעמים שנ' נאמרו ה"ד. פ"א מגילהבירושלמי
 : מקדימים ולא מאחרים בשבת "הקהל" זמןחל

 )שתוקעים התקיעה מפני : אמר בא בר חייא דר' בריה בא.,ר'
 )שהיה הבימה מפני : אמר חייא ר' בי יצחק ר' הקהל(.ביום
 ? מאתמול אותה ויעשו הקריאה(. בשעת עליה יושבהמלך
 לך תטע לא על-שם מהניה: א"ר העזרה. את לדחוקשלא
 כאילו נראה ימים, שני הבימה שם תעמוד )אם עץ כלאשרה
 מפה"י, בעלי להגאונים ירושלמ' ובגליון אשרה(.נוטע



 סוטה בגמרא כגאמר בעזרת-נשים היתה הבימה הלא :העיר י ב:4י גו סימן חאו"חשו"ת ת יב
 ? בנין-עץ של האיסור ליכא ובעזרת-נשים עי'ב,מ"א

 מלולב בפ"ח הרמב"ם כתב בית-השואבה, שמחתבדיני
 הראשון יום-טוב ערב י עושיל היו "וכיצדהי"ב:

 מלמטה, ולאנשים מלמעלה לנשים מקום במקדש מתקניןהיו
 נ"א, סוכה במסכת והנה אלו". עם אלו יתערבו שלאכדי
 עושים היו הראשון יום-טוב שבמוצאי במשנה איתאע"ב,
 ביאור צריך ואם-כן והנשים, האנשים בין להפרידהתיקו,
 לערב במשנה הנאמר י~ם-טוב ממוצאי הרמב"ם שינהמרוע

 את לעשות ישיטתו באמת יכלו לא טעם ומהיום-טוב,
 ז טוב יום במוצאיהתיקון

 ע"ב: כ"ח, תמיר בגמרא איתא רהנה בזה, ליוהנראה
 אכסרראות עושיז שאיז מניין : אומר ראב"י"תניא

 ר'. מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע לא : שנאמרבעזרה,
 אצל עץ כל לך תטע לא אשרה, לך תטע לא קאמר:הכי
 ראב"י, של מאמרו קורם שופטים פ' וב,,ספרי" ". ה'מזבח

 הבית בהר אילן לנוטע "ומניין 11"ל: הת"ק, רברימובאים
 ". ר' מזבח אצל עץ כל לומר: תלמור בלא-תעשה,שעובר
 לאסור ס"ל רת"ק וראב"י, דת"ק פלוגתייהו המפרשיםוביארו
 וס"ל פליג וראב"י בעזרה, רק לא הג'ת הר בכל עץנטיעת

 אחר. במקום ולא עץ נטיעת אסור בעורהררק
 בתרתי. פליגי ותיק רראב"י נראה הספרי מלשוןאבל

 הכתוב כמשמעות נטיעה ע"י רק אס~ר אינורלת"ק
 אולם ; לרידיה קולא צד וזהו וכדומה, בנין ע"י לאאבל

 יש ולראב"י הבית. הר בכל שאסור מהמיר, הוא גיסאמאידך
 וצד בנטךעה, דוקא ולא בנ'1 ע"י אפילו ראסור חומראצר

 ראיתי ואכן הבית. בהר ולא בעזרה רק הוא דהאיסורקולא
 בספרי אך הת"ק. ברבר' כן מפרש שופטים פ' רגולבי"םשגם

 אילן לנוטע "מנייז : היא הת"ק ברברי הגירסא ישנים,רפוסים
 בנין. ע"י אפילו אסור רלת"ק הרי הבית", בהר ביתוגונד

 בולט עץ בו בונין "אין : כתב ה"ט מביה"ב בפ"אוהרמב"ם
 לעשות "אסור : ה"י מעכו"ם בפ"ו ג"כ כתב וכןכלל".

 אעפ"י בחצרות, שעושים כררך במקרש עץ שלאכסרראות
 כל שנאמר: היא, יתירה הרחקה נטוע. עץ ואינו בבניןשהוא
 בטענה, בא והוא המקומות בשני עייו השיג והראב"דעץ".
 גזוזטראות העזרה כל מקיפין היו השואבה בית בשמחתרהרי
 תירץ ביהב"ח ובהלכות עץ.  של בימה עושין היו בהקהלוגם

 בעזרת-נשים ולא כהגים בעזרת רק תורה אסרה רלאהראב"ר
 אחר, חילוק הראב"ד כתב עכו"ם בהלכות אבל הבית,וגהר
 רק שהוא בניין לא אבל קבוע בניין רק תורה א0רהרלא

 מראב"י ס"ל דהרמב"ם כתב הכ"מ ומרן עיי"ש.לשעתה
 בעזרת-נשים ולא המזבח, אצל רק תורה אסרה רלאב,,סמרי"
 קב ראב"י משנת והרי ", ר' מזבח "אצל הכתובכמשמעות

 תצ"ב. מצוה חינוך" "מנחת וראהונקי.

 שכתב, הרמב"ם רברי יפה עולים יו הנחה לפידמ,)תה
 דהרי גזוזטרה. של התיקון עושין היו יו"טשבערב

 ממלאכת חוץ במלאכה ואסור מריר של חולו הואבמוציו"ט
 התיקון זה והרי מעיו"ט, לעשותה אפשר שאי האבודרבר
 איסור שמטעם כיון מעריו"ט, לעשות יכולים היו גזוזטרהשל
 אצל רק תורה אסרה לא רהא לשיטתו, למיחש לימא עץשל

 לבטת יכלו שפיר ולכן כראב"י, נשימ בעזרת ולאהמזבח
 הת"ק בשיטת אזלה המשנה אבל יוי'ט. מערבהגזוזטרה
 עץ, בשל אסור כהנים בעזרת רוקא ולאו בניין ע"ידאפילו

 כהחם בכלל, ביה" "ובונה שגם ב,,ספרי" הישנהוכהגירסא

 בלא- הבית הר בכל אסור גניין ע"י ראפילו ס"לשת"ק
 והבימה השואבה בית בשמחת הגזוזטרה בניין ועלתעשה.

 דרק עכו"ם גהלכות הראב"ד כשיטת לומר צריךב,,הקהל",
 עבידא, דלשעתה גזוזטרה כן שאין מה אסוד קבועבניין
 דווקא, יו"ט במוצאי הגזוזטרה לבנות הצטרכו כךומשם
 רק התירו רלא הנ-ל, מגילה בירושלמי מתניה ר'כרברי
 גזה איכא יו"ט מערב יבנו ואם הצורך, בעת ממשלשעתה
 לפי ואם-כן הצורך, קודם שים שני יעמוד אם תטע לאמשום
 לעשות ומותר יו"ט מערב לעשותה אפשר שאי רבר הויזה

 מוער. שלבחולו
 היתה הבימה דהרי לעיל, שהבאתי הירושלמיבגליון מפה"י בעלי קושיית את כן גם שפיר לתרץ אפשר זהולפי

 להיות דיכול תטע", ר,,לא איסורא ליכא ושםבעזרת-נשים
 ב,,ספרי-, הת"ק בשיטת אזיל הנ"ל בירושלמי מתניהרר'

 ממש לשעתה רק התירו ו7א הבית, הר בכל אסור עץשבניין
 והרמב"ם המשנה לשון שפיר מרוייק שפירשתי מהילפי האיסור. בכלל עזרת-נעים גם הלא ואם-כן הצורך,בעת

 בפ"ג דהרמב"ם הקהל. במצות הבימה רין גביגם
 היתה עץ ושל גדולה בימה "ומביאין כתב: ה"רמחגיגה
 מ"א סוטה במשנה אבל עזרת-נשים". באמצע אותהומעמירין

 בזה שגם אלא עץ", של בימה ל1 "עושין : נאמר הנ"לע"א
 לשיטתיה דאזיל משום בכוונה, המשנה מישון הרמב"םשינה
 שאפשר ררבר השואבה, בית שמחת של גזוזטרה גביהנ"ל

 בנו ולבן המ,ער בחול לעשות אסור יו"ט מערבלעשותה
 במקרש עץ דבנייז איסור ומשום יו"ט, מערבהבימה,
 נשים. בעזרת ולא כהנים בעזרת רק אסור שאינו כיוןליכא,
 מתוקנת ,ץהיתה בימה : כלומר בימה", לו "מביאין כהבולכן
 לא דעזרה רוחקא משום אלא לעזרה, מחוץ יו"ט מערבכבר

 הרמב"מ לשון גם-כן ומרוייק יו"נג מערב בעזרההעמידחו
 מאחרין בשבת, להיות שחל הקהל "יום : שכתב ה"זשם
 הטעם כתב ולא החצוצרות", תקיעת מפני השבה לאהראותו
 יו"ט, מערב בנויה היתה כבר שהבימה כיון הבימה,מפני
 האיסור גרר כמז והוי בעלמא, טלטול רק בנייז איסורוליכא
 מאחר רתקיעות טעמא לנקוט טפי לו וניחא התקיעות,של

 רת"ק אליבא היא ומשנתינו דהקהל. האתחלתא הןשהתקיעות
 הר חלקי בכל כן גם שייך תטע" "לא ראיסור 'ב,.ספרי
 כי בימה", לו "עושין כתבה ולכן מותר, לשעתה ורקהבית
 שאין כיון המוער, בחול להיוה צריכה היתה הבימהעשיית
 בכל הוא והאיסור תטע" "לא משום יו"ט מערבלעשותה
 הצורך בזמן המוער בחו7 לעשותה הוצרכי ועל-כרחךמקומ,

 לפע"ר. וז"בממש,
 ז"ט ערב הבימה בנו לא מדוע לפקפק, עדיין יש קצתאך

 בעזרת- למקומה להביא ביו"ט ואח"כ הבית, להרמחוץ
 בהר נעשין היו המקרש צרכי דכל רכזן לומר, יש אךנשים.
 הבית. להר מחוץ הבימה את לעשות יכלו לא שובהבית
 מ"א בסוטה התוספות כשיטת סבר שהרמב"ם לומרזצריך
 פרקים. של בניין יו"ט מערב הבימה דבנו "כתב" רה"מע"א
 מה עיין מעכבת אינה דבימה הנ"ל התוספות שכתבוומה

 מ"ו פ"א מדזת ישראל בתפארת ועי' תרס"ח, בסי' הט"זשכתב
 תעשה לא איכא לקרקע המחיבר בבניין דדוקא לחדש,שכתב
 קשה לא רבריו ולפי לא. מחובר באינו אבל תטע" "לאשל

 בהדיא משנוע הראשינים שמכל אלא וד,בימה, זעזוזטראמבניין
 כעת ורזוה הוא. חדש דבר כי בזה רג וצ"ע כדברי.שלא
 עמה.ים ט"ו ס-ך המזרח" ב,,אור הקהל" מצות "זמומאמרי
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 ת 'ב:קח
 נזסימן

 החמה קידושבענין

 אטרו רביעי ביום החמה לקדש זכינו כאו~ר תשי"גבשנו!
 שכחם) במה ברעיוגי עלה ר"ה, ממחזורחה"פ

 סי' במג"א כמבואר יברך צריך ההמה בהנץ דמידהפוסקים
 משהנץ דמה- ג"כ האחרונים כחבו וכן המהרי"ל, בשםרכ"ט
 מנין על לדגגהין וא"צ לנרך, צריך החמה נשדואה"חמה
 במסקגא דל"ב בר"ה החוס' שכחבו כמו עם, ברב משוםעשרה
 גבי עיי"ש עם, מרב ספי עדיף מקדימין דזריזיןדגמרא
 בוה, מש"כ להחיד"א במחב"ר ועיין ההלל קוראהראשון
 רכ"ט סי' ובש"ע ברכוח מהל' בפ"י הרמב"ם מלשוןובאמח
 עושה מברך החמה כשרואה רביעי יום בבוקר דרקמשמע
 בהנץ מיד להיוח שצריך הכרע כך כל ואין בראשיח,מעשה
 שלש לאחר' עד נחאחר אם הנ"ל המג"א ולשיטתהחבעג
 עיי"ש. עליו חולק והדגמ"ר עוד 'ברך לא היום עלשעות

 שמשו לא דהמאורוח חז"ל לפי"ד בזה צ"עדלפע"ד
 היום, על שעות שלש רביעי יום עד אורםלחח

 הברכה עיקר לפי"ז א"כ בריאחם, אחר שעוח ס'דהיינו
 ומה לכן, קודם ולא היום על שעות שלש אחר דוקאהוא

 מי ראיהי שלא ולפלא הזמן. שהגיע בטרם עדיךזריזוח
 בזה.שהעיר

 מועד, סדר בריש דרקיע שבילי בקונטרס בחפא"ידמצאתי
 ל"ב אות החקופוח בחשבוו אגב בדרךשכחב

 התם. על ג' שעה בסוף החמה שמקדשין אביו בשםשכחב

 והמעיין החמה, בברכח מחוייבוח ג"כ נשים אם אזונשאלתי
 בכלל ג"כ נשים אמ נחבאר לא רכ"ט סי'בש"ע

 ידע דלא כ' נ"ז סי' האו"ח בשו"ח החת.'ס הגאון אךהחיוב,
 דלא טעמא  בוה שייך דלא זו, ברכה לנרך נהגו לא נויםמ"ט

 ווה הירח לנרעוט  גרמו הן דההם הלב:ה חידוש עלמברבי
 בסי' המג"א שכחב מה לפי ברם החמה,  בברבת שירלא
 משום הלבנה, לקדש הנשימ נהגו דלא הטעם סקי"ארצ"ו
 שאין בדבר אבל לברך, רשאין עשייה בה שיש במצוהדרק
 גבי נמי איכא וה טעם א"כ לברך, להז איז הברכה רקבה

 החמונברכח

 נחסימן

 חשי"ס תשרי-ב
 החו"ב הה"ג הרב לש"ב והמשכה ברביי' וברכהשלום

 קטללער יהודה מו"ה טובוח ומידוזו במעלותומהסלם
 ישראל ארץ ח"1 שבע באר בעיה"ק יקרה פינהשליס"א

 הצריד מאכל להאכיל מרזח לבעל מותר אם שאלחובדבר
 והבאח לפ"ע, משום ידע נטל שלא למינט"י

 הר"י בשמ סעי"ב ברמ"א קס"ג סימן או"ח הש"עמיברי
 ר,כי"צ האחרונים בזה האריכו וכבר דברים, אלובסו"פ
 מרחץ בבחי נהוג שהה בךבר ל"ז סי' ובכח"סבסכ"ט
 ועונר שם מברגין שאין גזאי נבהי גוזו למנורבאייופה

 בוה, מש"כ עיי"ש לפ"ע עלהמוכר

 להמ והנח מעשה אנשי אפילו בזה נזהרים איגםוהעולם
 וכו'.לישראל

 מהנה בנוחן דרק שבחב ה' סי' ח"ח בשו"ח מצאחיוכה
 לקטח שיכול כיון מוחר בכסף למ.כור אבלאסור,

 באריכוח, בחשובה אחר במקום בזה והארכהי מקום,בכל
 זה. בענין הדיבור אח שהרחבחי לפ"ע בענין במקו-אעיין

 חיוב רק איטור עןם הפח על דאין דכיון ולחלק י"לועוד
 לפ-ע, דליכא י"ל בזה חכמים, שחייבו לנ"יגברא

 חששא, ליכא ג"כ מה"ת דהוי נרהמ"ז אח"כ יברך שלאומה
 אכילחו שאחר ומה  ערין  חיב ליבא אכילה רבשעחדכיוו
 הש"ך דברי וידוע לו. הנוחן על איסור אין חובחו מקיימאינו
 ועיין מזה, ובדגמ"ר עיי"ש במויד בעושה קנ"א סי'ביו"ד
 ידי מסייע משום וגם בזה, מש"כ הנמ"ח קס"ג סהבדע"ח
 איטור ליכא דרבנן איסור דהוא דכיון ליכא עבירהעוברי
 יש אם דאמוראי פלוגחא דס"א גיטיז בש"ס כמבוארמסייע,
 מסייע איסור דאיכא למ"ד ואפילו בדרבנן, מסיישאיסור

 החום' דברי בישזב שם הפ"י שכתב לפי"מ אמנםבדרבנן,
 רק מסייע משום הטעם איז דלרבא חבר אשח בד"השם
 הפנאי אין הבע"ל החג טרדח ומחמת עיי"ש. חאכלשמא

 למועד. חוון זעזל נדבדיו לפלפלגורם

 הרגל בעומחח ומברכו באה-ר דוש"חידירו
 החופ-ק ליעכעם אייזיקיצחק

 נטסימן
 יארק נוא לפ"ק תשי"ט ניסןער"ח

 הרב ה"ה והנכנד זוקר ידידי לככוד תניינאשלוט
 יקרה פנה נ"י קטללעי יהודה מו"ה ש"בהח"ב

 ישראל. בארץ שבע בארבעיה"ק

 סיח, ב' ביום גשואיז לעשוח נכון אם שאלתובדבר
 ומה בזה, האחרונים גדולי מש"כ הזו שפירועיניו

 בדינים שכחב דרה"ח בסידור מליסא הגאון מרברישהביא
 ובשלושת סיון בר"ח דרק א' אוח לעצרח פסח ביןהנוהגים

 נשואין. לעשוח מוחר הגבלהימי
 ד, באוח להלן דהרי הנ"ל, הגאוז כדברי דצ"עולפע"ד

 אשה, לישא מוחר ואילך סיוז דמר"ח בפירושכחב
 המג"א דנריוהכיא

 ס-
 נשואיז לעניז שכתב סק"א תקע"ג

 שמוחר מדבריו מבואד מחענה, שבועוח עד סיוןדמר-ח
 בישראל קבוע מנהג בזה .;ו  ובודאי ואילך, סית מר"חליעסו

 יעשה. וכן דנאמקדמת
 הטזב בכל מברכוידידוש"ח

 חופ"ק ליעבעם אייזיקישחוק

 ססימן
 וכף ויראה בחורה נעפלג התמים להרב רבאשלמא
 נ"י, בברוקלין שליט"א וואקסמא? אירהםמו"ה

 בשעון בשבח ולהשחמש לטלטל מ:חר אם שאלחובדבר
 הכניע בתוכו שיש באטערי ע"י הנפעל יד אוכיס
 פעט. בכל" הערכה מבלי השעוז של חהליךאת
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תשובה

 שמיעה מכשיר כמו הוא השעון, מהות על התחקיחיכאשר
 באטערי, ע"י ג"כ הפועל שמיעה לכבדיחשמלי

 מתירים בכבידות אפי' לשמוע אפשר באי גדולולצורך
 בתנאים שבת מערב מופעל בשכבר בשבת בולהשתמש
 בשבת ולהפעילו להעריכו הנה בני"ד, אנז נחזה לכןמסוימים,
 במכשירי ולהשתמש לחבר כמו דאורייתא, איסור איכאבודאו
 הוא בני"ד ה'שאלה ועיקר להלן, נבאר כאשר אהריםחשמל
 להשתמש לטלטלו מותר אם מע"ש, ונערך סועל שכברבשעון
 אפילו לטלטלו אסור הרי מוקצה מטעם והנה בשבה;בו

 ביצה בר"2 דמבואר שנולדה ביצה כמו ומקומו, גופולצורך
 שכתב מלובליז ב.מדר"ם עייש המיטה, כרעי בו לסמוךדאסור
 אסור מוקצה משום הביצה איסור בטעם לד"נדאפילו
 אולם ש"ח, סי' או"ח בש"ע איפסק וכן וכו', בולסנעד
 כבר מופעל שהוא בזמן בשעון מוקצה בו שייך אם לעייויש

 לא עי"ז מ"מ חשמלק מפעיל בתוכו שיש אעפ"ימע"ש,
 איסור לדבר בסיס ג"כ הוי ולא השמקית, מביןאיתקצאי

 כלי רק הו' לומר יש היותר ולכל מע"ש, שפועל בעתכלל
 לאיסור ,2מלאכתו כלי גם אבל להבטערי לאיסורשמלאכתו

 ומקומו. גופו לצורךמיטלטל
 הוי בשבת הבאטערי ע"י השעון דלהסעיל כתבנוכבר

 גדולי הסכימו כבר כאשר מבעיר, בגרר תורהאיסור
 בני"ד ולכן ממש, אש דהוי החשמ.ל כח בעניןהאחרונים

 בכח הח,בור ע"י יתאדמו הבאטערי שבתוד החוטיםאם
 שבת, מהל' פי'"ב בריש ברמב"ם מבואר בהויא הריהאנרגי,

 עיי"ש. וחייב אש תולדות זה הרי הברזל אתהמחממ
 דבהדלקת מחדש סק"ט ג' סי' שבת בהל' אישוהחזון

 בונה חיוב משום בזה איכא בשבתהחשמל
 חיים רוח מכניס הוא שבההדלקה מפני סותר, משוםובכיבויו
 דבריו ולפי באריכות, עיי"ש זה סותר הוא ובהסגירהבהחפץ

 בונה משום ג"כ "ייבים באטערי ע"י מגונה בהפעלתגם
 סיתר. משום הפעולהובהפסקה

 מן הגלגלים לתוד הזרם ההפעית בעת לחוש ישוכן
 הענקיז הגרי"א וידידי נצוצות, מתהויםהבאטערי

 כלל, לחוש איז דלנצוצות שמיעה מכונת גבי כחבשליט"א
 העולם לאויר כשיוצא רק נקרא דאש ממש, בהם שאץמפני
 לה2ראל עדות בס' עיין והעלם, בכח ולא עליו ה2מוהשעל
 תק"ב סי' או"ה בפדמ"ג כן מבואר מצאתי ובאמת בו,שמבאר
 על בברזל במכה ליכא גמורה דמלאכה שם שכתבסק"ב,
 הוא והרלקה הבערה דלאו אש, נצוצי ויוצאים וכדומהאבז

 עיי"עה וכו' נראהרק
 דגצוצות רואים אנו סוכ"ס דהרי בזה צ"ע לדעתיאולם

 לגרום עלולים והם לראותם, מוכשר אדם וכלבעין
 דבר כל או גמרורי חומר על או גאז על נופלים אםתבערה
 לה,תייחס שצריכים לומר סברא יש לכו מאש,שנאחז

 ממש, לאש כמולהגצוצות
 הנ"ל, החששות כל תו וליכא מע"ז2 מופעל בשכברדלכן

 שיופסק להיות יכול שלפעמים למיחוש איכארק
 ויהחממו החוטים יתחברו ביד הנענוע וע"י בשבת,ההילוך
 עם דיברתי אבל הבערה, איסור על ויעבור ליבון כדיעד

 האנערגי כח ידי על פעם שבשום ואמרו זה בדברמומחים
 כדי עד להתחמם יכולים החוטים אין קטנה בבאטערישיש
 ולכן מתהים, אינם נצוצות וגם בהם, סולדת הידשתה"
 החוטים, חימום או נצוצות ה,ויית יזדמז לפעמים אםאפילו

 ניחא לא וגם לזה, לחה2 הורה באיסור פסי"ר זה איןאבל
 שאצל"ג מלאכה ג"כ והוילי

 כבדים כלים גבי כמו אסור, בכיה"ג גם ממשובפסי"ר
 הארץ על גרירה של"ז ס" בריש המג"אדאוסר

 מלאבה הוי וגם לי' ניחא דלא אע"ג פסי"ר דהוימ,2ום
 מוקצה איסור ומצד זה, שייך לא בני"ד אבלשאצל"ג,
 דתנינן להאי דמי דלא בזה, ליכא נמ' איסור לדברובסיס
 הכר על מעוה ש ההבית פי על אבן שכח דקמ"בבשבת
 מדעתו הניחם דאם סעי"ד. ש"ט סי' או"ח ובש"ע עיי"שוכו'
 יש דיותר שם, ובפרמ"ג סק"א בט"ז עיין להטותו,אסור
 בפרק במשנה המבואר שבקירויה. אבן לדין זה דיןלדמות
 יפה קשור האבן דאם סעי"ב, ש"ט סי' ובש"ע דשבתי"ז

 אעפ"י לדדלעת, האבן דבטל בה ל'מיאות מותרלהדלעת
 בטל מ"מ האבן, בל. בהדלעת למלאות להשתמש,2א"א
 והכא להשעוז, בטלה דהבאטערי י"ל הב"נ להרלעת,האבן
 דהרי השעח, בתוד נתונה דהבאטערי משום טפיעדיף

 בטל ולנן בפנים בתוכה ר"ל שיקירויה האבן איתאבמשנה
 מבחוץ קשור דאפילו חילוק דאיז משמע בש"ע אולםאגבה,
 ולע"ד בשה"צ, המ,"ב ועמדייק כמו להכלי, האבן בטלנמי
 יש בני"ר עכ"פ  בוה, לדון ואמ"מ מבהוץ בנהון צ"עעדיין

 איסור. לדבר בסיס ו'לא מזקצה ה~י רלא מזהללמור
 בזה, להחמיר נפש לבעל דראוי לעני"ד נראה עכ"זאבל

 ויאמרו ש"ק, בקדושת להתפרצוח להביא שיכולמפני
 בשבת, בכ"ע עלעקטרי במכשירי להשתמש פרה2יםהתירו
 אעפ"י גרמא, ע"י אפילו לאסור הבערה בענין מצינווהרי
 שרי, גרמא שבהורה איסורין ובכל שבת מלאכתשבכל

 גרמא הא מלאכה תעשו לא דקנ"כ שבת בש"סכדאיתא
 לשון כתיב ולא תבערו לא דכתיב הבערה גבי אבלשרי

 להחמיר. נכוז לכן בהבערה אסור גרמא גם לכןעשיי',
 הטוב בכל מברכו רו"שידידו
 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 טאסימן
 לפ"ק תשכ"ה י"ב יורק נואב"ה

 שלינד'א מייזלער שלמה ר' הרבלידידי
 המכובסים הרברים להכניס עש"ק בשכחו שאלתובדבר

 על ביתו מחלוז למעלה התלוי החבל עלהתלויים
 לגל משתמש וההצר שמשלו, הבית צן עד החצר כלמשך

 ירודים וגם נכרים דרים שמה כי ביניהב עירבו ולאהויירים
 בעירוב. מודיםשאינם

 להביה, הבגדים להכניס דאסור בפשיטות נראהלפיע"ד
 מקום הוי ברה"ר אפ,'לו מעשרה דלמעלהראעפ"י

 אסור, מעשרה למעלה גם מעורבת שאינה בחצר אבלפטור,
 מ"מ הדיידים, כל שיערבו עד בתוגה לטלטל שאסורדאעפ"י
 עירוב, בלא בחצר לטלטל ומותר רה"י דין לה ישנע;"ת
 ויאגורו העם יטעו שלא בדי זה דבר תקנו דינו וביתושלמה
 ושוקיה המדינה לדחוב החצרות מ_ן להו'גיא שמותרכשם

 לשדה המדינה מז להוציא מותר כך לחצרות, מהםולהכניס
 להוציא ומותר מלאכה הוצאה שאין וידמו וכר,ול"כניס
 רה"י שכל שלמה תיקו לפיכד לרה"ר, מרה"יולהכניס
 לעצמו רשות בה ואחד אחד כל ויאחז בדיריזשתחלק
 חצר כגון בג שזה כולן ויד כולן ברשות מקום מממוישאר
 ונחטיב לרבים רשות הוא כאילו מקום אותו שנחשובלבהים
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 בלבד שהוא השכנים מן אחד כל שאחזו ומקום מקוםכל

 שיד לרשות לעצמו שתלק מרשות להוציא אסור ויהיהרוו'י
 מהל' בפ"א הרמב"ם כלשון שיערבו, עד בו בשוהכולם

 וכיון יעו"ש, שם"ו סי' בריש באו"ח מבואר וכןעירוב,ין
 עולה דרה"י ד"ז בשבה בגמרא ומבואר רה"י הוידמה"ת

 צריך שיהיה גזרו דינו ובית רשלמה אעפ"י ולכן לרקיע,עד
 אבל לרה"ר, הוצאה מגזירת לחומרא רה"ר דין כמולערב
 מקום יהיה מעשרה דלמעלה רה"ר דין לו שיהיה לקולאלא

 וכשם רה-י הוא למעלה דגב רה"י, נשאר זה ולעניןפטור
 כן. מעשרה למעלה כמו"כ ערוב בלי לטלטל אסורשלמטה

ידירו
 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 סבסימן
 שמכסה הטס עי אפוי לחם בשבת לתת מותר אםנשאלתי

 בלע"ז טויסט צנום, להיות להקשוהו כדי האשאת
 רק לאכול שלא עליו פקד שהרופא שאב"ם, חולהבשביל

 צנום.פת

תשונה
 כשיטת אפיה אחר בישול לאסור להמחמיריז אפייהנה

 מ"מ שי"ח סי' בטור מובא והסמ"ג ממיץהר"א

 כמבואר לרירהו, אפילו אפיה אחר אפמ; אין כברבאפוי
 מלבוב להגאון שו"מ בשו-ת ראיתי וכה בסקי"ז, שםבמג"א

 מחרש הנרפם ברע"ת רבריו מובא כ', סי' ח"בבמהרו"ג
 לאסור שרצה . אחד ספר בשם שהביא מהרש"ם,להגאון
 ההער ע"ג לחם להניח רהיינו בשבת, צנימיםלעשות

 אחר אפיה דאין מטעם להתיר רצה שם והוצואללהקשותב,
 שבת מהל' בפ"ט הרמב"ם עפ"י בזה מסתפק והשו"מאפיה,
 דבר של דכללו המתכות אה המחמם גבי שם שכתבהל"ו
 חייב זה הרי רך גוף שהקשה או באש קשה גוף שריפהבין

 -. סק"י במג"א דבריו מובח - מבשלמשום

 את המחמם כתב שכאז הרמב"ם בדברי לעייו ישדלכאורה
 כתב להלן ובפי"ב מבשל, משום חייבהמתכת

 תולדת הר"ז במים לצרפו כדי הברזל את המחממ א'בהל'
 בעצמו כתב בפ"ט דהרי זה, על עמד שם ובלח"ממבעיר,
 מבשל משום לא ולמה ע"ו כתב והדאב"ד מגשל מעתטדחייב
 במג"א ועיין קמיט, והרר רפי דמרפי לאתונא סיכתאכמו

 הרמב"ם. סתירת ג"כ שהביאבסק"י
 דהמחמם בפה'ב הרמב"ם דמש-כ דלק"מ, י"ל לפיע"דאך

 שכבר בברזל מיירי מבעיר, בממום חייב הברזלאת
 בישול דאיז מבשל משום לחייבו א"א ולכן ינתבשל,הותר
 מייר. בפ"ט אבל מבעיר, משום רק חייב לכן בישול,אחר

 ננשום חייב שפיר לכן עדיין הזתך שלא בברולהרמב"ס
 שו"מ הגאון דברי ר,כנתי לא ולפי"ז לכאורה י"ל כןמבשל,
 מדברי הצנימים לעשות ההיתר על לפקפק שכהבהנ"ל

 נהבשל לא הרך שהגוף מיירי ע"כ שם הרי בפ"ט,הרמב"ם
 היטב נאפו כבר הצנימים אבל מבשל, מטעם אסור ולכןעדיין

 אפיה, אחר אפחהמאיו

 את  שהביא אחר שם בנ"א כ' כלל בחיי"א ראיתיאולם
 לכוערה דנראה כתב, הנ"ל בפ"ט זצימב"טדבדי

 נהבשל וכבר אעפ"י פעמים מאה התיכו דאפילומדברי

 עיי"ש, וכו' קשה גוף שמרפה במה הטעם תיה שהריהייב,

 שאין ואעפ"י כבר בנחבשל בפ"ט הרמב-ם מיירי לדידיההרי
 מפקפק שו"מ שהגאון מה נ.חא ממילא בישול, אחרבישול

 גוף דמרפה כיון צנימים לעשות ההיתר על הרמב"םמדברי
 כבר, בנתבשל אפילו להרמב"ם חייב רך גוף שמקשה אוקשה

 לפ"'ב. מפ"ט הרמב"ם סתירח קשה עדייןולפי"ז
 בנ"ד, להתיר לצדד לפיע"ד נראה דמלתא לקושטאברם

 בישול מלאכת גני שבת במוסך המנ"ח שכתבלפי"מ
 ובלח בישול אחר בישול אין דביבש בחילוק להסבירשכתב
 דאין הטעם יומר יאפשר וז"ל בישול, אחר בישוליש

 ולכך ובמק"ע ניכרת הראשונה הפעולה דעדיין ביבשבא"ב
 ה"נ א"כ ניכרת, הראשונה הפעולה ראין בא"ב ישבלח
 הפעולה אין ונקרש( וחזר שהותך מתכות גבי ר"ל):"ב

 בלה דגם להפוסקים אך שנצטנן, לאחר כלל ניכרתהראשונה
 אם במתכות בזה וצ-ע ה"נ. א-כ בישול אחר בישולאין

 דציין וז"ל כתב ואח"כ עיי"ש, בישול אחר בישוליש
 אבר ליקח דיכול כהן בת הבערח גב' דיבמותבסוגיא

 פתילה בישוי ל' מה דתם ראיתא וכוונתו פ"א,שנתבשל
 אינה כהן בח דהבערת ילפינן ומהכא סמנין, בישול ליומה
 משום בו אין שוב אחת פעם דבהתיכו נימא ואי שבת,דוחה
 שרימה לקיים אפשר הא מיניה ילפינן היכי קשהבישול,
 אלא פ"א. התיכו שכבר אבר של בפתילה בשבת כה.ןבבת
 הביא זו וראי' בישול. אחר בישול יש ובמתכות רל"שע"כ
 יבש שבין בהחילוק המנ"ה מדברי עכ"פ הנ"ל. החיי"אגיכ
 בלח. ולא ביבש ניכרת ר-אשונה דהפעולה משום הואליח

 הפעולה אבל רך גוף שמקשד אע"פ בהצנימין בנ"דולפי"ז
 לאחר גם ובחזותו בטעמו וניכר נאפה כבר שהפתהראשונה
 חולה לצורד ולכן כידוע, דק צנום ונעשה בתנורשנתקשה
 במנ"ח הנ"ל הרמב"ם ובסתירת להתיר, יש שאב"סאפילו
 גם כוונתו מבעיר משום שכתב מה בפי"ב רכוונתו לתרץכתב
 עיי"ש, מבעיר ומשום מבשל משום שהים וחייב מגעירמשום

 עתה. לזה מספיק הזמן אין רק בזה להאריךויש

 סגסימן
 כש"ת לשבח המפורסם בנש"ק הצ' הרב ידידיכבוד
 יע"א. יארק בנוא שליט"א יחי,שמוה"ר

 באנגלית הנקרא החדשה המכונה בענין שאלשבדבר
 באופן העשוייה בה, משתמשים שהרופאיםןופעפפונ

 באטערי ע"י המופעלת קטנה מכונה בכיסו נושא שהרופאזה
 עם טבלה הכותל על יש ובביה"ח מסוים, מספר להויש

 מחוץ הנמצא הרופא עם להתקשר רוצים וכאשרמספרים
 המכונה מספר את שבכותל הטבלה על דוחקימלביה"ח,
 קריאה של סימן וזה לצלצל המכונה מתחילה הרופאשבכיס
 בשאלה מסוכן חולה עבור עמו להתייעץ שנחוץלהרופא
 לא וה ניטאלהי כבד ? בשבת בה להשתמיש הדין מהרפואית,
 לו ויש בביה"ח יררעה מחלקה בעהל שהוא חרדי מרופאכבר
 המה פעם ובכל חולים, מטפר על ממונים רופאיםתה"י
 לישא לו מותר אב בשבת לההנהג איך ושאל לעצח!,צריכים

 ולהיפך? לרה"ר מרה"י לחוץ שיוצא בשעה בכיסו המכונהאת

 ה ב 1 שת
 מתקן מ~הם אסזר בודאי בשבת ולהעריכו לד,פעילזהנה

 מופעלת היא רצגכתה מהות על התחקיתי כאשרמנ~ל



 י ב:14 סד סג סימו חאו"חשו"ת ת יב:
 מתאדמים אינם והחוטין עלעקטרי כח שם שיש באטעריע"י

 ניצוצוח מתהוים אם ואפילו תמיד, קר המכונה כי פעם,בשום
 שהוא כיח אש, נקרא ואינו ממש בהם אין הרי החיבורבעת
 ~נין גדולים בשם בחשובה ביארתי כאשר והעלם, בכחרק

 בפרמ"ג מבואד שכן שם והבאחי באטערי, ע"י המופעלשעון
 אש ניצוצי רוצאים אבן על בברול דבמכה חק"ב סי'או"ח
 שם הערחי בזה לפקפק שיש ומה יעו"ש. הוא הבערהלאו

 מה"ח. אסור מנא מחקן משום עכ"פואכ"מ

 כדין מותר, ב.טבת לטלטלו מבעו"י פועלת המכונה אםאכז
 גופו לצורך בטילטול דמותר לאיסור שמלאכחוכלי
 ב', סעי' ש"ח סי' זבאו"ח דקכ"ג בו2בח כמבואיומקומו,
 שהחוטיז כ,ון לאיסור, מלאכחו מקרי הוא אם ברור והואין
 הברזל את מחמם איסור משום וליכא כלל מחאדמיםאינן

 מבעיר, תולדח שהוא, שבת מהל' בפי"ב ברמב"םהמבואר
 למדרגח בא שהברזל דר"ל דבריו הפוסקים שפירשו מהוכפי
 בעח שגם כיון ולכן בזה, חיובא ליכא ובלאה"בגחלח,

 י"ל כלל, אש כאן ואין נצוצוח ליכא ג"כ אוחהשמפעיל
 לטלטלו ומוחר כלל, איסזר לדבר בסיס המכונה הויא.דלא

 ולהיפך לרה"ר מרה"י ולהוציאה בכיסו, אותה ולישאלצורך
 דבמקוס ל"ג סעי' ש"א בסי' הדמ"א שכתב לפי"מ לומרנראה
 י"ל בבגדו, לו החפורים במעוח בשבת לצאת מותרפסידא
 בהמכונה לצאת לצודך לו להתיר ויש ממעות גרע לאבני"ד
 בכלי כש"כ הרמ"א מתיר במוקצה דאם בבגדו, לוהתפורה
 ואיכא לאיסור, מלאכתו אפילו הויא דלא ולומר לצזן-שיש
 דבמכונה לפיע"ד נראה לכן מוחר, ראשונה לדיעה דגםלמימר
 תפורה היא אם בשבת בה לצאח מותר מבעו"יהנערכח

 בבגדו.לו

 שומע שהרופא לאחר זה בדין לעיין יש3,1דייז
 הכפחור שידחוק ע"י להפסיק לו מוחר אםהצלצול,

 להתקשר עוד א"א הצלצול יפסיק לא דאם המגונה,שעל
 מחוירים אין אם בהטלפון, כמו חדש צלצול ישמע שלאעמו

 ואט יותר, פעיל אינו השיחה גמר לאחר למקומהרמעפופרת
 בגדר דהוי שיב"ס חולה בשביל לעצתו בביה"ח עודיצטרכו
 כאן דאין כיון להיחר לצדד דיש ונ"ל - ז יעשו מהפקו"ג
 הויא מכבה הוי אי ואפילו שביארנו, כמו מכבהמלאכח
 לחולה אפילז מוחר דרבנן איסור והרי צל"ג, שאיןמלאכה

 דרבנן. איסור רק זה בכיבוי אין היוחר ולכלשאב"ס,
 להרופא מותר אם עוד צ"ע כה"ג דאורייתארבאיסור

  נמצאים החולים קובבית זה סמך עללעשות
 התוס' שכתבו למה ןומה זה ואיו נפשות, בסכנחחולים
 פרסי לאיש רהתם שביח, לא  שיב"ס דחולה רמ"ובפסחים
 בבית מחלק,ה בראש העומד לרופא אבל כה י"ל רופאשאינ,ו
 פיקוחו, חחת חוליב אנשים הרבה שם שנמצאוהחולים
 בקד'ס מבואר והרי שכיח, מקרי בודאי מצבם אח יורעוהרופא
 בשבח, ישראל עיירוח על שצרו נכרים גבי דמ"העירובין
 ויינן, בכלי עליהן עצאין נפשות עסקי על דבאוזז'יכא
 לא דאפילו האו"ו בשם הביא ר סעי שכ"ט בסיוהרמ"א

 מדקדקין דאיז שם מבואר והטעם לבא, רוצים רק עדייןבאו
 שאלתו דבנידון כיון אבל בזה להאריך ויש יעו"ש,בפקו"נ
 אשנה ואי'י; בזה, להתיר יש דאורייחא מלאכה הויא דלאי"ל
 והשי"ת לפיע"ד נראה, כן תורה, באיסור הדין לבאר והפרק

 יד, כלאחר יעשה הכפחור ודחיקת משגיאותיצילנו
 דו"שידירו

 החופ"ק ליעבעס 4ייזיק יצחקהק'

 סדסימן
 שסהה מ,ו"ה הערך יקר המ.ו"מ הרבלידיי

 בוואסטר רב כעח בברוקליז שליט"אר4ניינוב"1
יע"א.

 ע"י ראה אוחם שבדק בעת בחפ'לין שאלחובדבר
 לא עיניו ראיית ע"י אבל גפסקים, כמהמיקראסקאפ

 או המיקראסקאפ בראיית להחחשב צריכים אם כלוםראה
לא.

תשונה
 אלטוסקי יעקב הרב ידידי מאח נשאלחי כביר לאזה

 הלמד בצואר שהיה מצא התפילין לבדוק שנחןשבעח
  למעלה, ואו עב בכף ונראה  למשלה נפסק  ישראל חבחשל
 דלפי והשבחי המגדלח. זכוכיח ע"י רק נראה הי' לאאבל
 דאפילו כיון  לתקגו. ומוחר מיחוש בית כאן אין העני'דעתי
 י"ל ולכאורה  לעינים. נראה שאינו ביון בשר תיקוןבלא
 1' בס"ק דהט"ז ל"ב, בסי והט"ז הב"ח  בפלוגהתרתלוי

  הגקב לאיח רצריך הכתב שבתוך נקב גביבחב
 הוומו( נגד דבנראה נפסק, מטעם לפסול ברינראה
 ופסול, לשחים כחלוק והוי נקב מ,קרי ג"כבלבד
 נקב הוי לא השמש נגד רק שנראה דמה פסק הב"חאולם
 פסק ט"ו בס"ק ודומג"א שמש, בלא עין ראייחדבעינן
 להב"ח ולפי"ז המג"א, בדברי מש"כ בלבו-ש עיי"שכהב"ח
 ע"י לראוח וכש"כ ~קדק א"צ השמש נגד דגם דס"לוהמג"א

 להט"ז אולם נפסק, מקרי ולא דא"צ בודאימיקראסקאפ
 ג"כ מיקראסקאפ ע"י דגם י"ל ראיה נקרא השמשדנגד
 השמש נגד ראיה בין חילוק דיש י"ל אולם ראיה,מקרי
 ראיה הוי במיקראסקאפ ורואה אמצעי בלי בעיניידרואה

 אחר. דברע"י
 משנה אינה בזכוכיח מ.שקפיים או זכוכית ע"י בראיהוהנה

 ומ,טקפייס בינתייס, הפסק שיש רק מוסיף או דברשום
 הנראה הדבר מגדלים ואינם הראיה מבהירים רקג"כ

 יכולים קצת מ,חאמצים אם ג"כ הראוח. לקצריבמשקפיים,
 איחא הל"ו פ"ח ברכות ובירושלמי משקפיים, בלאלראות
 אין וכו' אספקלריא בתוך או פנס בתזך נר הרואההתם

 הקשה והב"י ט"ו, סעי' רצ"ח :י' ובש-ע בב"י מובאמברכין
 מברכין בעששיח דנר דכתב שם בהידושיו הרשב"א דבריעל

 בירושלמי דאיתא אספקלריא כ4"ו הוא עששית דהריעליו,
 ברזל של שהוא שכין פנס בין מחלק והמג"א מברכין,דאיז
 אספקלריא אבל השלהבת, את רואה אינו ולכן נקביםעם

 ויכול השלהבת רואה שפיר והוי זכוכית של כליפירושו
 גדול דוהק הוא הירושלמי בדברי דגוג"א שפי' ומהלברך,
 קושיית לתרץ כחבתי ובמק"א בביא-ל, בזה העירכאשר
 דאיחא דמה פירש דהרשב"א די"ל הרשב"א, עלהב"י

 אינו דבזה בלע"ז, שפעל מראה ר"ל אסמקלריאבירושלמי
 ולכן הנר גוף רואה זכוכית של עששיח אבל הנר גוףרואה
 א"כ עששיח היינו דפנס פי' רש"י אולם לברך. יכוללדעחו
 הרשב"א. על וקשה  עששית על מברכין דאין בהדיאמבואר
 היינו לאו דפנס מ" דהרשב"א קושיא אין שכתבנוולמה

עששיח.
 לאחר שראו עדים בענין פ"ג סי' ח"ב בהלק"טיעייו

 ורצה והכירוהו, זבוכית מראה מתוך עבירהעובר
 אמרו דאם החודש עדות גבי דר"ה מהאי ראיהלהביא



 ' בנ14 סד-סו סימן חאו"חשויית ת 'בנקוב
 על במפרש ועייו ראיה, הוי לא בעששית או במיםראינודונ
 בהו"מ והברכ"י הל"ה. החודש קידוש מהל' בפ"בהרמב"ם

 התם דשאני וכתב אספקלריא. מתוך בראיה האריך ל"הס"
 ע"- ראיה מקרי אפשר אחרת במציאות להסתפקדאיז באופי אבל דעיבא, בוכיתא ראי דבמציאות לחושדיש

 מקיי לא בודאי מיקראסקאפ דדרך נראה עכ"פ אבלמראה,
 רואות. שעיניו מה אלא לדיין לו ואיו לזה לחוש ואיזראיה
 במיקראמקאפ מסתכלים דכאשר הברית בספר מש"כוידוע
 וא"כ מהם. מלא האויר וגם מיקראבים רבבות במיםרואים
 תורה ניתנה ולא האויר את ונושמים מים שותים אנואיך

 ע". הנראים לנקבים לחוש באים אנו אם וגםלמלאה"ש,
 ים עור שבכל שכתבו הטבע מחכמי ידוע הרימיקראסקאפ

 אלא סתו"מ עליהם כותבים ואיך פארען הנקראים נקביםבו
 שביארנו. כמו לחושדאין

 עליו. דמברכיו להרשב"א דס"ל בעששית דנר דינאדבן;אי
 בפיהמ"ש הרמב"ם שפי' ממה בוה עוד להעירלפיע"ד

 נראה שהטומאה כיון דוכוכית שם שכתב מ"ה פ"1באהלות
 בפכ"ד ברמב"ם ועייז הטומאה, בפני חוצץ אינומתוכו
 דברי פי' ובכ"מ שם, הראב"ד ובהשגת הל"ח טו"ממהל'

 מדברי להעיר יש וכן יעו"יש, בפיהמ"ש כמזש"כ דלאהרמב"ם
 קרי"ש לקרות מותר בעששית צואה גבי דכ"ה ברכותהש"ס
 תצא בפ' עה"ת ברמב"ן ועיין כיסוי, מקרי דוכוכיתהרי

 מקומה את שתטמא כטומאה אינו צואה כיסוי וטעםשכתב
 אי: דואה מעיז נעלמה כאשר אלא ועולה, בוקעתותהיה
 קרי"ש לקרות מותר בעששית צואה הרי לכאורה וקשהרע,

 לענין כיסוי מקרי דעששית דס"ל ומוכח שנראה,אעפ"י
 דאתרוג שכתב קי"א סי' ח"ב ברדב"ז ועייז וצ"ע,זה

 ועייז כשר, אדם לרוב נראה שאינו קטנה נקודה בושנמצא
 הצובאות. מראות בענין מש"כ ויקרא פ' ברישברקנטי
 או"ח בש"ע ועייז ראיה, מקרי לא שפיעגעל דע"ידמוכח
 לענין קכ"ו סי' בח"א השבו"י דברי שהביא בשע"ת תכ"וסי'
 הדב"ש על שם והשיג ראיה. מקרי אם משקפתמ ע"יראיה
 אותה ראה שלא דר"ה מהאי ראיה ואיז בבאה"ט,המובא
 והגאון יעו"ש. ראיה הוי עששית דרך אבל הרקיע,בעובי

 מנחות בש"ס דאיתא מהאי נאוהה ראיה הביאמהרש"ם
 בפרוכת מכוסים שהיו דאף הבדים, ראשי ויראו גבידצ"ח

 ויראו. בכלל הוי מקומן וניכר ובולטיז שדוחקי1כיון
 החופ"ק. ליעבעס אייזיק ישהקהק'

 כןהכןיבהך

 אמריקה כמנהג בביה"ק המת לל:ות שהולד במינשאלתי
 המת, הלוית של זו מצוה מקיימיםשדבנים

 הדין מהו אחר, לביה"ק ה:לך יום שלשים שבתוךומזדמו
 ל"י. בתוך בירך שכבר כיוז ישראל קברי על הברכהלעניז

 דאם מלר, ראיית גבי כהב סק"י רכ"ד בסי' המג"אהבה
 ולפי": עליו, מברך שלשים בתוך אחר מלךראה

 מבואר וכן כן הדין הקברות בברכת גם לדידיהגראה
 כתב יוד סי' הד"ט בעקרי אולם שם, ובשע"תבבאה"ט
 דא"צ דס"ל הספרדיים הכמי בשם ראיתי וכה לברך,דא"צ
 לאהד שראה כתב תקס"ט סי' בתשובה והרדב"ולברך,
 עליו ונת:סף דבר בו נתחדש ח"1 דאם שכתב הגדוליםמן

 אותו דעל כיון כולכם, מספר היודע ברוך לברךצריר
 ביה"ק אותו על אפילו דבריו ולפי עדיין, בירך לאשנתוסף

 ובעיר ל"י, בתוך שמה להיות מזדמן אם לברך צריךנמי
 מתים, הרבה נתוספו בעוה"ר בודאי יארק כנוא כ"י עםרבתי

 ספר בשם שהביא ב' אות ברנות מערכה בשד"חומצאתי
 ללוות והלר ל"י בתוך בירך שכבר דש"ץ למראה:חמד
 משום ראשית אתכם, יצר אשר ברכה לברד רשאי המתאת
 דצריך משום :ע:ד דוקא לאו דקבר עתה  שנההדשהמת

 בע,ה"ר כאן דבריו ולפי בקיאיז, שאינם יד"ח רבימלהוציא
 כל את להוציא ,בקו"ר לברך וכדאי מברכים אינםרובם

 לנצח. המות שיבולע, ויה"רד~מלוים,

 סרסימך

 ובא קודם לחלצם נכון אם דר"ת תפיליו המניחיםנשאלתי
 כהב י"ג ס5י' כ"ה בסי' המהבר דהנהלציוו,

 והרמ"א לציון, ובא קדושת אהר עד התפילין לחלוץשלא
 וג' קדושות ד' אחד עד לחלוץ אין הקבלה שע"צהוסיף
 יתום קדיש אחר עד להמתין דנכוז כתב והפרמ"גקדישים.

 שחולציז האנשים על מוסר תוכהת כתב והמ"ב עלינו,של
 אבל יעו"ש, הקדיש אמירת בשעת הטלית ומקפליןהטו"ת
 להמניחים אבל דרש"י, תפילין רק להמניהים רק הוא זהכל
 השמו"ע אחר דרש"י תפיליז קחלוץ יוכלו דר"ת תפיליזגם

 עליו יהיו לצעז ובא אמירת ובעת דר"ת, תפיליו מידויניח
 ס"ק ל"ד בסי' הפומ"ג אולם נפק"מ, דמה דר"תתפיליז

 הקדושה אחר דרש"י תפילין לחלרו נוהגיז דדאה כתבב'
 בתירוצע רצה ולא אותם לשאול רצה ולא שמו"ע,של
 לכיוז צריכים הרי זה :מלבד כדין. שלא  קד1ושיםכיון

 יעי"ש. אחר בדבר לעסוק ולא וו(."ץ חזרת שלבשמו"ע
 נכוז לא דר"ת תפיליז מיד להניח דאפילו מדבריוומשמע
 דרשיי בתפיליז קדושות הד' לומר שצדיר והעיקרבעיניו,
 הש"ץ. חזרת בשעת דבר בשום לעסוק לו דאיןוגם

 חקיך שנשמור יה"ר שאומר דבשעה בעט"ז ראיתידכה
 ?היו מערבא לבני דמו לעשות דיצועות, להסריתחיל

 ואמר חקיו, לשמור איב"ו  התפילין  חליצת עלמברבין
 בשם .באו"ח ראיתי וכה התפילין. מסיר תתקבלקרהמ
 כי מוסף, קודם דר"ת תפיליז יניח שבר"ח הרח"והקדוש
 ובשלחן דד"ת, תפיליו להניח מקום איז כתר קדושהאחר

 וקדושה קדיש לענות דאסור פסק מקאמארנא ליגה"קהטהור
 כע~ילא יעו"ש, דר"ת בתפיליז גם לש"ר הש"י ביןואבן
 לענות יוכל לא כי הי1"ץ חזרה בעת להניהם א"אלדבריו
 כן. שנהגו וחסידים לצדיקימ ראיתי אמנם האמנים.כל

 יהלכון. קדוש ממקום כי אהדיהם להרהר שאיןובודאי
 ואין בקדרש רסודתו כו שנהגו לרבותיהם ראו שכןובודאי

 בנסתרות. עסקלי



 ר ו י ק לח
 סזסימן

 תשכ"ט. מנ"א לחודש י"ט וגר, הברכה את לסדר מוצש"קב"ה

 הבהיר ה"ה ושנון החריף חתני להכץו"ל רבהשלמא
 כבן לי החביב שליט"א טורוצקין משה מו"הכהלכה
יקר.

 רק לא אסרה דהתורה ס"ל דהרמב"ם לחדש שכתבתמה
 כגף המתנהג ישראל אפילו רק ממש, גףשהיטת

 שחיטה מהל' בפ"ד כהב ולכן רבינו, ובמשה בתורהשכופר
 אפיקורם או בפרהסיא, שבת מתלל או לע"ז דמשרהלי"ד
 ושחיטתו כעכו"ם הוא הרי רבינו ובמשה בתורה כופרוהוא

 אעפ"י כגוי ומתנהג בתורה דהכופר להרמב"ם וס"לנבילה,
 גזה"כ הוא זה ורין פסולה, שחיטתו המצות על מצווהשהוא
 גביו על עומד וישראל שחיטה ייני יודע שהואראעפ"י
 דוזבהת מקרא שהיטתו אסרה התורה מ"מ הסכיז, לוובודק
 שכתבו כמו מזבחו אכול זביחה בר שהוא אותי וגו',ואכלת
 המומר דישראל האו"ז בשם גבורים השלטי ומש"כההוס',
 המצוות על מצווה שזה לפי כעכו"ם, אינו כולה ה,תורהלכל

 כשר ישראל הי' אם לפיכך פושע, שהוא אלא גמורכישראל
 דהאו"ז כשרה, שהיטתו בהכשר ששחט וראהו גביו עלעומד
 לכל מומר ישראל ולכן ממש גוי רק אסרה לא דהתורהס"ל

 צעפ"י כשרה שהיטתו המצות כל על שמצווה כיוןהתורה
 שיטת בטעם כן לומר א"א דמלתא לקושטא כגוי,שמתנהג
 מפסוק עכו"ם דשחיטת וה דין למד הרמב"ס ש"רי"רמב"ם,

 הלי"א שחיטה מהל' בפ"ר כמש"כ מזבהו, ואכלת לךוקרא
 נבילה שחיטתו יפה בסכין ישראל בפני אפילו ששהטעכו"ם
 מאחר מזבחו ואכלת לך וקרא שנאמר אכילתו עלולוקה
 כמו אסור, שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמאשהזהיר
 ואכלת עה"ת, ברש"י מובא ר"ח( ע"ז )עי' חז"לשדרשו
 עליד מעלה ואני באכילתו עונש שאין אתה כסבורמזבחו
 לכניך מבנותיו ולוקה בא אהה כך שמתוך נענודתו,כמודה
 כיון זה, בכלל מומר ישר'אל דגם לומר, א"א ולפי"זעיי"ש,
 ומ,רינא הרא, ישראל שחטא דאעפ"י חתנות איסור גבי'דליכא
 סי' ובפת"ש קמ"ה סי' תפל"מ עייז מומר, בת לישאמותר
 לישראל גמור גוי בין להרמב"ם חילוק דאיכא ועכצ"לקי"ב,
 דיז הרמב"ם כתב י"א בהל' דהרי כגוי, ומתנהג בתורההכופר
 דגדר כתב בהי"ב ולהלן נבילה, ששחיטתו עהמחטעכו"ם
 שחיטתו ע"ז עובד שאינו עכו"ם שאפילו כדכר גדרוגדול

 אלא אינו ע"ז עובד שאינו שעכו"ם שסובר ונראהנבילה,
 דמומר כהב י"ר ובהל' בכ"מ. עיי"ש גדר מטעםמדרבנן
 הוא דהדי נבילה שחיטתו רבינו ובמשה בתורה והכופרלע"ז

 הבשמר דין הרמב"ם כלל לא מדוע קשה ולכאורהכעכו"ם,
 רעכו"ם ר"ל העכו"ם, בדין י"א בהל' בהורה והכופרלע"ז
 ע"כ אלא נבילה, שחיטתו בתורה והכופר לע"זומומר

 חילוק דיש להרמב"ם דם"ל ש"מ בבי בתרימדחלקינהו
 בישראל אפילו מה"ת נבילה שחיטתו גגער דעכו"םבעיהם

 ה ע דה
 ומקרא נגזבחו ו~וכלת לך דוקרא מקרא רנלמד גביו, עלעומד
 אבל בתו, לישא יבא שלא כדי ע"ז העובד גוי רק מפורשלא

 בפ"ע רין זה רק זה, בגדר נכנס לא בתורה הכופרישראל
 בישראל איסור ליכא ומה"ת מדרבנן רק אסורהששחיטתו

 גביו. על עזמדכשר
 דברים שאינם הרמב"ם דברי על כתב חולין ברישוהרא"ש

 שלא לך כשיקרא הזהירה שהתורה טעם,קול
 רש"י פירוש הביא ולכן ביתו, בתוך שזבח ממה ב,זבחותאכל
 אכול זביחה בר שהוא אותו ואכלת, יוזבחת מקראשנלבוד
 חושש שאינו דכיון הרא"ש כתב להכעיס ובמומרמזבחו,
 אפילו אסורה ושחיטתו זביחוע בר דאינו כעכו"ם הףלזבחז
 בריעבד שם בחירושיו להרשב"א אבל גביו, על עומדבישראל
 ומשמע ע"ג, עומד כשר בישראל משחיטתו לאכולמותר
 ומה"ת משחיטתו לאכול אסור מדרבנן ררק הרא"שמלקין
 ב' בסי' הב"ח זקני וכ"כ ישראל. שהוא כיון הוא זביחהבר

 עע"ג, בישראל מדרבנז אסור להכעיס מומר ששיחיטתבפירוש
 שאינו גוי שחיטת שלהרמב"ם דאעפ"י הב"ח שם עודוכתב
 מקרא דנלמד ר"י לפירוש מ"מ גרר, מטעם רק אסור ע"זעובד

 שאינו כיון נבילה, דוי ע"ז עובד שאינו גוי גם ואכלתדוזבחת
 דהרי הב"ח זקני דברי על להעיר כתבתי ובמק"א זביחה,בר

 מ"מ וכר, וזבחת מן דנלמר הר"י פי' ג"כ הביאהרשב"א
 בר שהוא כיון אותו, רואים באחרים להכעיס במומדמכשיר
 בסק"א הט"ז זקני ג"כ וכ"כ בזכיחה, נצטיוה שעכ"פזכיחה

 עיי"ש, ב'בסי'
 להכעיס נמומר ורבינא אחא רנ פליגי רכ,ו ע"ודכש"ם

 לכ"ע לע"ז בבעב(ר אבל כמומר, או כמין דיגואם
 וממילא לע"ז ממומר עדיף להכעים דמומר חזינן כמין,הוי

 נבילה שחיטתו בתורה הכופר גם דלהרמב"ם עכצ"ללפי"ז
 עע"ג כשר שישראל היכא מכש"כ מותר, ומה"ת מדרבנןרק

 להרמב"ם לזביחה חושש שאינו רמי ג"כ משמע הנ"לומהט"ז
 עע"ג. שישראל היכא אסוראינו

 להריא"ז הרגוב"ם בין פלוגתא רליכא י"ל לפי"זולכן
  צע"ג  רבישראל כתב ולכן מה"ת מיירירהרש"ז

 מדרבנן ביירי והרמב"ם אסור, באמת ומררבגן כשרהשחיטתו
 דוקרא מקרא שנלמד כיון מה"ת לומר ש~ו'א שביארנוכמו
 האו"ז דברי ומקור הב"ח, וכמש"כ גמור בגוי רק וזה וגו',לך

 הכל ההם דאיתא חולין ריש מהתוספתא שהוא לפיע"רגראה
 רתו שהכהר ישראל אפילו ערל ישדאל אפילו לשחוטכשדימ
 וכו' פסולה זה הרי עכו"ם שחיטת איהא ואח"כלעכו"ם,
 ברוייא מבואר העכו"ם, שזבח לא ואכלת וזבחתשנאמר
 הרי לע"ז מובטי והרי כשרה, שחיטתו לע"ז כךמרדליראל

 ר"ג בחולין התוס' מש"כ אגב כולה, החורה בכל ככופרדוא
 מוזבחת נבילה נכרי שחיטת דילפינן הר"י בשםוהרא"ש
 דהרי הרמב"ם בשיטה לרברי וראיה הנ"ל, מההדספתאמקודו
 מה"ת" אכילתו על ולוקה נבילה זה "הרי כתבבהלי"א
 כתב ולא גבילה" ושחיטתו כעכו"ם הוא "הץ כתבובהלי"ד
 וכמו מדרבנן אלא דאינו בדיניהם חילוק ש"מדיש מה"ת,שלוקה



 י 21מ* סח סז סימו היו"ד,~ו"ת רצ י21קיד
 ולהלכה להלכה, ולא לתרץ רק זה כי למודעי חאהשביארנה

 וט"נ סק"ב ב' ס" ש"ךע"ן

 עפי' ענד כרב דלא פוסק דהרמב-ם ל"עיר שכתבתומה
 בק לחלק שכחבו מומר בד"ה ד"ד התום'דבר'

 ע"ו בעובד מיירי ענן ורב תמיד, ע"ז ו2עובד צוזק'ו2חיטת
 בצדוקי מיירי הרמב"ם דגם י"ל לפי"ז ולכן ב"פ, או פ-ארק

 אסורה, ד,2חיטתו מודה ענן רב גם ובוה תמיד, ע"וו2עובד
 רהדי הנ"ל התוס' חילוק על ,2הקשית ומה מאי, ;כוןזה
 אחאב מסעודת אבל שיהושפט ממה ראיה הביא ענןרב

 טעמים הרבה ע"ו עבד אחאב והרי לע"ז מומר שהיהאעפ"י
 לומר דיש נכונים, התוס' דברי לפיע"ד ב"פ, או פ"א רקלא

 פשוט נכרי דמיז שחיטת בד"ה י"ג בדף התוס' שכתבולפי"מ
 וכן ישראל, ממיז יותר בע"ז דאדוק כיק לע"ז דשחיטהויותר
 דאמרינו דהאי איזהו, בר"ה דכ"ו בע"ז ג"כ ה.תוס'כתבו
 אבל בעתר, אדוק שהוא לע"ז בכומר היינו לע"ז מיןשתיטת
 בתום', עיי"ש מין כשחיטת שחיטתו איז ע"ז העובדבישראל

 שהוא פירושו דמין די-ג בחוליז רש"י שיטת ג"כ הואוכן
 לע"ז, ממזמר גרע ישראל דמין ס"ל ורש"י בע"ז,אדוק
 באחאב ולכן עיי"ש, לה מחשבותיו וכל עתר ארוקשהמיז

 שפיר ולכן מין, כמו כך כל בע"ז אדוק הי' שלא לומרקב
 אחאב, של מסעודתו שאבל מיהה2פט ראיה ענן רבהביא
 ועכצ"ל לע"ז, כומר כמו בע"ז כך כל אדוק ה" לאשהוא
 השובה עשה אחאב דהרי בע"ז אדוק מין הי' לאדאחאג
 כי נאמר ושמה גלעד, רמות במ,לחמת יהושפט אליוכשבא
 ב' )מ.שלי וגו' ישובון לא באיה כל נאמר והרי אחאבנכנע
 כמבואר מיית דמיד ומינות ע"ז על דקאי חז"ל ודרשוי"ט(,
 וראיתי ה', הלכה ע"ו מהל' פ"ב וברמב"ם ד'"ז, ע"זבש"ס

 שאכל מיהושפט ענן רב ראיית על באמת שהקשובמפרשים
 רעשה י"ל אך תשובה עשה אחאב דהרי אחאב,מסעזדת
 'סד וכו היה, לא בע"ז ואדוק מין עכ"פ אבל אח"כ,תשובה
 ברשע עמרי בן עולם גדרות פרץ גדלי' לצום בסליחותהפייטן
 דינו גור קרעת פשע חטאתו על והוסיף חשק אשריםצלמי

 נושע. ובך ועוזב כמודה רוחם מלפשעבשובו

 דאפילו יותר רבותא הרמב"ם כתב לא מרוע להעירומש"כ
 ע"י משחיטתו לאכול מותר נבילות לאכולמומר

 לשאר' בימר מן גדול יותר חידוש שזה הסכין,בדיקת
 דאפילו חידוש אשמעינן רהרמב"ם בפשיטות הלעבירות,
 דם"ל כהרא"ש דלא סכין, בדיקת צריך עבירות לשארימומר
 דפקר דכיון חיישינן רק עב,ירות, בשאר סכין בדיקתדא"צ
 חיישינן תאותו, למלאות התורה מצות לק"ם לטרוחשלא
 וכהלכתו, כמשפטו לשח.ט שלא פקר שמא לשחיטהוג"כ
 מותר לנבילות מומר דאפילו חידוש אשמעינן בגמראורבא
 לי'. דמי כהיתרא בי' דרש כיון אמרינן ולא סכין בד'קתע"י

 מומר של הדין הרמב"ם הביא לא מרו! להק'2ותומש"כ
 רוצח מהל' בפ"ר דהרמב"ם דכיון נראהלהכעיס,

 בתורה כופר' שהוא אפיקורם של מ.ה.ותו להגדיר כ,תבהל"י
 י"ד בה,ל' כתב שהרמב"ם כיון ממילא להכעים, עבירותועובר
 עובר של דינו גם בזה נכלל א"כ אפיקורס, שחיטתדין

 אבל פלפול, בדרך דברים אריכות בזה לי ויש להכעים,עבירה
 ראיתי לא לכן הפילפול בדרך מורגל אתה שאיןירעתי
 ולהוסיף שלחנות לשני ותזכה, יאריך שנותיך ון" בזהלהאריך
 הנפש. ושלות  ועושר אושר מתוך לתוה"ק ופרחיםציצים

 באהבתך ומתרבק נאה"ר הדו"ש הותנךהכיו"ל
יצחק

 החופ"ק ליענעם אייזיי

 סחסימו
 ריימובי,ן של-ם מו"ה וי"ש בתורה המו"מ הרבלידידי

 "י.נ
 במחט דקירות עושים עופות שמגדלי במה שאלתובדבר

 בכד' לסרסן הרמונים מיני להם ומזריקיםלהעזפות
 לנקיבת לחוש יש אם העופות של דינם מה שמנים,שיעשו

 הפ,נימיים.אברים

תשובה
 עוף גבי סק"', בש"ך ב' סעי' מ"ו סי' ביו"ד מבוארהנה

 תפירה, ולא קרע שום בו ניכר הי' ולא מסורםשהיה
 והל"מ לעור, וסמוכים בבשר דבוקין מקצתן היו מע.וובני
 שנקרע מוכיחות וידים ריעותא דאיכא מחמת שטריפהכתב

 עיי"ש, כלל ריעותא הוי דלא וכתב עליו חולק וה,2"ךמחיים,
 חיישינז דלא מז2מע ריעותא שום בלי הסירוס עצםאבל

 לאכול העולם דמנהג כתב שם בבאה"ט' המובאוהדמק"א
 לאסרם פה פוצה ואין עכו"ם, ע"י שנסתרסו זכרימתרנגולים

 מעיים, בבנ' נוגע שאינו הוא בקי בסירוס דהמתעסקכיון
 ב"י בהגהות הכנה"ג בשם הביא " ס"ק בשפ"רוהפרמ"ג

 התרנגולים לאסור אבורבי מהר"י החכם בשם שכהב ט'אות
 שמא להתיר ס"ם דהוי מטעם עליו השיג והואהמסורסים,

 והפרמ"ג המעיים, :קבו לא ושמא חודש '"ב עליהמעברו
 מ"מ אחד משם דהר משום ס"ם זה דאין דאעט"ימסיים
 יגע שלא ורואה ובק' אומן דהוא מאהר נזהרים אינםהעולם
 לחוש א"צ חסידות ממידת דאפילו באחרונים ומבוארבב"מ,
 ליקח שהמנהג במס"א כהוב לכפרות בעיוה"כ זילתלזה,

 כ"א סי' יו"ד חת"ם בשו"ת ועיין מסורם, שאינותרנגול
 באומנתו, בקי דהאומן הבהמה בצואר הקזה לעניזשכתב
 להעיר כתבת' החת"ס ובגליון הנ"ל, הפרמ"ג דבריוהביא
 שדרך אווזים גבי קכ"ח בסי' ובעצמו בכבורו הואממש"כ
 הריאה לנקיבת לחוש שיש הכנף תחת במחט לרקורהערלים
 שלא צ"ע מ"מ הנה2אים בין לחלק שין ואעפ"יעיי"ש,
 בהעופות ריעותא שום אין אם לרינא ולכן מוה, כלוםהזכיר
 לשאלת צריכים אז ריעותא איזה ימצא ואם לוה לחושא"צ
 עושה ישרא,ל אם בודאי העובדא עצם ועל בסתמא, ולאחכם
 אמור פ' נסותו"כ והוא דק"י בשבת כמבואר מה"ת לוקהכן

 וכ"ה כ"ב( )ויקרא תעשו לא רובארצכם מקראונלמד
 י"4נ סעך ה' סי'באה"ע

 מקרי להגוף ההרמונים וריקת אם בזה לעיין שיש מהאך
 מהל' בפט"ז ברמב"ם מבואר ובגרמא גרמא, רק אוסירום
 מרדות, מכת רק לוקה דאינו י"ג סעי' שם ובש"ע הלי"באיסו"ב
 או הכלב את בו ושיסה האדם את שכפה הרי וו"לשכתב
 או במים שהושיבו או שפכה, כרות שעוזאוהו עד חיותיןאר
 שיסרס עד לוקה אינו תשמיש אברי ממנו שביטל עדשלג
 דגרמ.א מדבריו ומשמע מרדות, מכת להל"ותו וראויבירו
 מרדות מכת ולוקה גרמא עכ"פ הוי ובני"ר בסירוס,אסור
 שיש לי ואמיו מומחים עס ודיברתי לכאורה, לומר אפשרכן
 להזדקק ירצה שלא פעולה רק עושה א( זריקות מינישני
 ההולדה באברי שינוי שום עושה אונו אבל מינולבת

 פעולה שעושה אחר' אופן ויש' ב( ל"פסידן, אולהחלמ2ן
 מצטמקים הזמן ובמשך ההילדה אכרי את לגמרילהפסיד
 גרמא אפילו ליכא הראשון דבאופן נראה ולכן אפם, ערלגמרי
 ר"י דאמר הנ"ל בשבת בגמרא דאמרינן להאי ודומהכלל,
 והאמר מאליו, ומסתרס כרבלתו יטול תרנגול שיסרסהרוצה
 הודו משניטל ופירש"י ליה, דנקיטא הוא רוחא רמותר"א
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 בשם י"ג בסעי' שם הרמ"א כתב וכן משמש, ואינו מתאבלהוא
 דמסתדס אע"ג תרנגול של כרבלתו ליטול דמותר אלפסיהגהת
 והגר"א הזרע, באברי כלום עביד דלא בזה כיוצא וכלעי"ז
 דלא משום אלא דל"ד הרמ"א דברי על כתב בסקל"אשם
 את לקיוור שמותר וכמו מהשמיש, מונעו אלא כללמסרס

 דנ"ג בוובת וכדאמרינן זכרים, עליה יעלו שלאהנקיבה
 יעלו שלא כרי זכרותן החת להם שקושרין עור אומררנב"י
 רק אסור דהתם עיקרין של מכוס עדיף וזה ועקבות,על

 גמבואר חיעשו לא כן העקו דלא מקרא וילפינן לוקהשאינו
 וגו', ומעוך בכלל דליתנייהו משום לוקין דאין והאיבגמרא
 לכן וביצים בגיר רק ומעוך שייך דלא משהתס בכללאלא
 על כלום פועלת אינה הזריקה בני"ד אבל ע"ז, לוקיןאין
 לבת להזדקק ירצה שלא סגות מסבב אלא הוצלדהאברי
 נשחתים אינם והאברים הכרבלתא נטילת כמו ממשמינו,

 מותרת. כזאת דזריקה נראה ולכןונפסדים
 ההולדה אברי את מפסדה שהזריקה השני כאופזאולם

 שאסור עיקרין של מכוס עדיף לא עכ"פלגמרק
 הרמב"ם מלשון שנראה ככן עליו, לוקין שאין רקמה"ת

 רק הפוסקים, מכל נראה וכן מה"ת, דאסור דמשמעוהמחבר
 מרדבנן, רק אסור ש"ע דכוס נתב בשבת הנשיריבחידושי
 אסמכתא רק הר תיעשה לא דדרשינן תעשו דלאוקרא

 בכלל דהוא מה"ת דהוי הגר"א מדברי נראה וכןבעלמא,
 דשרי הכרבלתא דנטילת בטעמא הרמ"א ומש"כמשהחם,
 בכוס לפי"ז ולכאורה הזדע, באברי כלום עביד דלאמשום
 מה"ונ מותר הזרע באברי כלום עושה אינו דג"כש"ע
 אינו הכרבלתא דנטילת משום לעיל שביארנו כמווצ"ל

 חוש את ממנו נוטל רק ההולדה, אבדי אתמשחית
 ש"ע בכוס אבל לגמרי, מותר ולכן לזה, והרצוןהמישוש
 עי"ז מ"מ ההולדה, באברי ישר פעולה עושה שאינואעפ"י
 לכן הזרע בכלי נוגע שאיע משום רק הזרע כלינפסדים
 אעפ"י לוקה אינו בביצים אף להר"י שהדי לוקה,אינו

 שנעשה עד וכר הכלב את בו דשיסה האי כמו והוישמסתרס,
 הרמב"ס שכתב בשלג או במים שהדביבו או שפכ~עכרות
 הכרבלתא נטילת גבי הרמ"א שכתב מה על ולכן לוקה,דאימ
 דלכאורה ההולדה, באברי כלום עביד דלא מעיםדמותר
 בכוס כמו אסור ג"כ הזדע כלי את ישר השחית בלאאפילו
 נגע, שלא דוקא דלאו הגר"א ע"ז כהב בכוונה ילכןש"ע,
 לא לכן מחשמיש, מונעו רק כלל מסרסו שאינו משוםרק
 כלום עביד דלא שכתכ הרמ"א וכוונת ש"ע, לכוס כללדסן

 בהאברים חעינוי קלקול שום עשה שלא ר"ל הזרעבאברי
 דהרזצה ר"י דאמר דק"י בשבת דגמרא להס"ד ולכןהנ"ל,
 דאע"ג ופירש"י ומסתרס, כרבלתו יטול התרנגולשיסרס
 הכרבלתא דנטילת דעובדא דמשמע ביד'ם, אסודדסירוס
 סירוס, משום ליכא הזרע בכלי נוגע שאינו כל ולפי"ומסרסו,
 רנקיטא הוא רוחא רמות ר"א דאמר בגמרא למסקנאאבל
 מעשה רעושה היכי כל א"כ כלל, סירוס הוי לא א"כליוק
 דפעולת היכא רק לוקה דאינו רק בידים, השיב זה לסרסובגוף

 פעולה כל מה"ת אסור אבל הזרע, בכלי ישר הואהסירוס
 והעיקר בפעולתם, שינף שום או הזרע, בכלי קלקולהעושה
 כמבואר בהם דמשהתם מקרא הנלמד הזרע בכלי בקלקולתלוי
 ש"ע, כוס המשקה גבי הרמב"ם בדברי הה"מ כתב וכןלעיל,
 כמבואד ממש באברים נגע שלא משום לוקה אינודלהכי

בגמרא.
 ומי בגמרא פריך דמה זה, חילוק על להעיר לפיע"דאך

 ובאדצכם ת"ל שאמור באדם לסירוס מנין וההניאשרי
 הכח מיכוין דקא היכא מילי הני ומתרץ וגו', תעעץלא

 מיירי הברייתא דהרי קושיא מאי ולכאורה הוא,מעצמו
 ש"ע כוס לשתות אבל אסור, ולכן הזרע באברי ממשבסירוס
 מכאן לפי"ז ומוכח מותר, הזרע באברי מעשה עושהשאינו
 ראיתי וכה הזרע, באברי נגע ללא נגע בין חילוקדאין
 לוקין דאין שכתב הרמב"ם על שתמה רצ"א במצוהבמנ"ח
 בלא עושה בין להלק בגמרא משני לא דאמאי ש"ע, כוסעל

 מקרא דילפא דהברייתא שפירש"י לפי"מ אך דשרי,נגיעה
 תעעץ לא ביה קרי רש"י כתב באדם, סירוס איסור תעשודלא
 אחר ביו"ד תיעשן כתב ורש"י קמוצה(, ועין צרויה)תיו
 לא ולפי"ז גרמא, אפילו רק עשי' דוקא דלאו ר"לההי"ו
 דאפילו כיון הזרע, באברי מעשה עושה בין למלק תושייך
 דלפי אסור, נמ' ש"ע כוס גם א"כ אסור, נמי דממילאמידי
 סירוס, מעשה ככי הוי מהתרנגול הכרבלתא ד:טילתהס"ד
 נגע שלא דמסני ומוכח מאליו, מסתרס ליה קרי יוחנןוד'

 שתירץ מה ולפי ממילא, כמו דהוי וירי לכן הזדעבאברי
 כמו סירוס, כלל מקרי לא זה א"כ וכו', רוהא רמותר"א

 ליכא נמי הזרע באברי נגע לא אם איהכ"נ אבלשביארע
 עכ"פ הנ"ל, הרמב"ם על הה"מ כמחם"כ מלקות,לחייבו
 נאסרים אינם אבל תודה איסור איכא לבעה"ח בזריקהלדינא

 שרצה המנ"ח נדברי וגם דברים אדיבת כזה לי וישבאכילה,
 אבל במסרם כמו מלקות חייב יהא ש"ע כוס דמשקהלומר

אכמ"ל.
 תשט"ו תולדות פ' מנוחהמוצאי

 דוש"תידידו
 ההופ"ק ליעפקס אייזיקיצחק

 סטסימן
 פת;"ר כש"ת המפורסם הה"ג הרב ליידי רבהשלמא
 הצעיר. בישראל דביהכנ"ס רב שליט"א, פרירמןבצלאל

 בשב"ל הרופאים שהמציאו המלח אורות שאלתובדבר
 מחמרים ונקי זקוק שהוא הלב במהלתחולים

 אחר מין בו ניתן וגם וכדומה, סאדיום כמו להלבהמזיקים
 והרוצים עי'ז, נחלש שבו המלח וטעם אמאנעםהנקרא
 במלח דורגיל מכפי יותר לפזר צדיכים מלח טעםלהרגיש
 בשביל לקדירה בשר המלה בזה למלוח מותר האםפקץט,

 רגיל. במלה להשתמש שא"יהחולים

תשונה
 הבשר דאין דשמואל מימרא איתא יקי"ג ~ליו בש"סא(

 על אבל יפוק יפה שמלחו עד דמו מירייוצא
 שצץ המלח שבטבע  הטעם רק אם מבואר לא המלהפעולת
 שנתהמם לאחר הדם פולט ועי"ז הבשר מרתיח דג"כ אוהדם,
 והעלה זה בענין האריך ס"ט סי' ברקע והחוו"ד המלח,מבה

 הדם, שואב ואח"כ ומחסם מרתיח פעולות שתי עושהדהמלח
 האלויען הגקרא שהמין כ"ה בסי' הד"ח העלה דבריוועפ"י
 דמ לשאוב בטבעו אין מ"מ מאד וחזק חריו שזעאאעפ"י
 חכמים דחייבו כתב קמ"ה מצוה ההנוך בס' והרא"העיי"ש.
 אלא תחבולה מצאו ולא אכילה, קודם הבשר מן דםלהוציא
 במלח דרק ירעו חכמתם בעומק דחז"ל נראה ומדבדיובמלח,
 בטבעו, הוא שכן הבשר מן דם *7וציאיכולים

- 
 מש"כ ]נ"ב

 בפ' היא"ש גם וכ"כ מדרבנן הוא מליחה ענין דכלהחינוך
 מאכ"ח מהל' בפ"א ספר גקרית המני"ט אבל ל"ז, סי'כ"ה
 דם אם במחלוקת תלוי ובאמת עיי"ש, מה"ת שהואכתב
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 בפתיחה בפרמ"ג כמבואר מדרבנן או מה"ת הואשבשלו

 מליחהן.לה.ל'
 המלח תכונת על להתחקות מובהק חימאי עם ודיברתיב(

 רגיל, מלא בעיקרו הוא שהמ,לח לי ואמרהזה
 כגוף, מים להרבוח שבטבעו הסאדיום חלק ממנו נלקחורק
 הפליסה במובן המלח כח להחליש הופעה שום לו איןאבל
 מחזיק אדרבה אמאניום דדיינו הניתן והחלק ההרתחה,או
 בזה שדנו סוכר כמו אחר מון זה ואין בטבעו, המלחכח

 הנ"ל בד"ח המובא האלויען או הד"ט ובעיקרי הלק"טבשו"ת
 מין רק מלח ממשפחת אעם האלו דהמינים האחרו:,ים,וביחר
 לדיציא יכולים במלח שרק קיבלו שחז"ל וכיון לגמרי,אחר
 בכלל הללו המוגים אין הנ"ל, החינוך כמוש"כ הבשר מןדם

 נחלש רק מלח הוא דהרי לגמרי שונה דנז במלח אבלמלח,
 מלח נותנים ואם ונקיון, זיקוק של פרוצעס שעוברע"י

 מלח של הטעם אותו מרגישים הרגיל מכפי יותרבכבות
 כמו דם ששואב לדעת. נוכחתי שנסיתי הנסיון ומןפשוט,
 לבד, אכספרימנט על לסמוך קשה למעשה אבל פשוט,מלח
 מן ברורה ראיה בלי מעשה נעשה מדמום שאנו מפניוכי

 אנן. נחזה ולכן מהפוסקים, אוהש"ס
 במילחא מלח דימי דרכ אמרינן דקי"ג בחולין בג21ראג(

 מנחות ובש"ס גסה, במלח ופירש-יגללניתא
 להביא צריך שלכתחילה מצינו הקרבנות מליחת גבידכ"א
 שם ואמרינן סדומית, מלח זו ואיזו שובתת, שאינהמלח

 מלח שמביא סדומית מלח מצא לא שאם ומניןבגמרא
 שהים סדומית מלח מפרש ורש"י תקריב, ה"לאיסתרוקנית
 ובידי נעשה, הקרקע מן איסתרוקנית ומלח לאגפיה,משליכה
 הערוך דברי מביא ובגה"ש גסה, ואיסחרוקנית דקה ומ"סאדם
 ואיסתרוקנית ומתבטל מתפשר שאינו חזק סדומיתדמלח
 זה אין גללניתא דמילחא חזינן עכ"פ עיי"ש. לאלתרמתבטל
 דימי ורב גסה, גללניתא ומילחא דקה סדומית דמלח כיוןמ"ס,
 מוכח מ"ס, כמו חזק שאינו אעפ"י גללניתא במלחאמלח
 העיקר רק לא או הרבה חזק המלח אם נפק"מ שום שאיןמזה

 הרם. להוציא בטבעושיש
 רק למלוח שאין כתב מאכ"א מהל' בפ"ו דהרמב"םד(

 רש"י כ,2יטת וסונר הגס, כחול גסה,במלח
 ס"ל והרא"ש גסה, מלח וזהו גלל'ניתא במלחא מלחדר"ד
 גסה במלח שמלח בגמרא ור"ד דקה, במלח למלוח טובדיותר
 מלהניח להיזהר דא"צ קמ"ל טובה עצה דימי דרגעכצ"ל
 לרידיה צריכין דקה במלח דאילו מנוקכ, שאינו בכליהבשר
 הדם מבליע שהמלח מפני בכשא"מ הבשר מלהניחלהיזהר
 הבשר, מעל המלח שנופל סגי מעט בניפוץ בגסה אבלבבשר,
 כמבואר דקה, במלח למלוח יוהר טוב המליחה לעצםאבל

 באיזה הוא סחלוקתם ויסוד הכ"מ, מרן ובדבריבראב"ד
 פעולתו לעשות המלח שיוכל בכדי לעשות צריכיןאופן

 בתבונתו, מעלח לו יש אחד דכל בדק, או בגס אםבשלמות
 הב,2ר, על היטב מתפזר דק ומלח מ,תפשר אינו הגסמלח
 דאף נפקותא שאין נראה בחוזקו דהיינו המלח באיכותאבל
 במ,לחא דוקא מלח דימי רג מ"מ ביותר, חריף  שמ"סעפ"'

 אינו גללניתא שמלחא לי איכפת ולא במ"ס, ולאגללניתא
 מ"ס. כמו וחריףחזק

 נראה חזק, הוא סדומיח שמלח שפירש הערוך ובדבריה(
 בטבעו. וחרקי מלוח ר"ל חזק דהמובןלפיע"ד

 במלת כוונתו ואם מתפשר, שאינו חזק מ.לח מ"ס הערוךדז"ל
 שאינו קשה למינקט הו"ל טוב יותר כאבן, קשה שהואחזק

 שהוא דברים שני בטבעו יש שמ"ס כוונתו אלאמתפשר,
 חזק השי"ן קודם וא"ו וחסר מתפשר אינו וגם חריףחזק,

 ב'שר למלוח מצריכינז לא אמאי ולפי"ז מתפשר",ו,,שאינו
 וכל נפק"מ שאין אע"כ ביותר, המלוח סדומית במלחדוקא
 במלח ולכן בו, למלוח מותר דם להוציא בטבעו שישמלח
 בסתם והרי בו, למלוח מותר הרבה מלוח שאינו אעפ"ידנן
 פי מלוח השחור המלח והרי ולבן שחור מינים כמה ישמלח
 שחור נמלח דוקא למלוח קפידא מצינו ולא הלבן, ממלחכמה
 לבן אינו שלנו הלבן המלח וגם ביותר, להמהדריןאפילו
 וע"י נקיוז, של הפרוצעס שעוכר אחר שנתלבן רקבטבעו

 בדבר. קפידא אין ואעפ"כ לבן נעשהבישול
 דנקז כתב צ"א סי' כבייי מובא בחוה"ב והרשב"או(

 כרותח, דמלוח משום אינו דם מפליטשהמלח
 ס"ס בסי' והרמ"א דם, להפליס בטבעו הוא דכן משוםרק
 ובתו"ח פ"ש, בו למלוח אסור פ"א בו שמלחו דמלחכתכ
 הרמב"ם בשם הביא המנהיג דבעל כתב כ' סעקי ט"וכלל
 הת"ח ע"ז וכתב פ"ש, בו למלוח מותר פ"א בו שמלחודמלח
 ואין כחו פסק הבי2ר  שהפליט אחר דמלח ס"ל הפוסקיםדרוב
 דאוסר לי נראה אלא עוד ולא בו2ר, שא,ר לפלוס כח עודלו

 בבשר נבלע' א"כ אסור דהמלח דקיי"ל לפי"מ השניהבשר
 הבשר שאוסר דמה המנ"י ע"1 וכתב מידי, מפליטואינו
 לאותן רק הוא כרותח, ואינו המ.לח כח פסק שכברמאחר

 עיי"ש, וא,וסר בבשר נבלע ולכן כהו פסק דלא דס"להפוסקים
 דברי רהחילת כיון כן, לפרש דדוחק יראה בצדקוהמעייו
 המלח, כח פסק דכבר דס"ל דהפוסקים אליבא רק המההת"ח
 למלח דיש דכיון בפשיטות הת"ח דברי לפרש בדעהוועלה
 שעשה לאחר ולכן הדם, מפליט וגם הבשר שמרתיח תכונותב'

 נשןר עדיין אבל הפליטה, כח רק פסק הפליטה פעולתהמ.לח
 מליחה שיעהי אחר  שגם להסוברין הבשר להרחיח כחבו

 נבלע והמלח רותח שהבשר כיון ולכן רותח, ח'טובעדיין
 אולם הבשר, נאסר שפיר וע"כ מידי מפליט ואינובכשר
 דאחר בעצמו פסק צ"א כס" הרמ"א רהרי ז"א, דאמתאליבא
 ולכן כרוהח שוב אינו דם פלט שלא אעפ"י מליחהשיעור
 י"א בס"ק שם שהש"ך ואעפ"י שב,יארגו, כמו לחלקא"א
 כחו, פסק אז דם להוציא פעולחו עשה המלח אם ביןמחלק
 ס"ל לא הרמ"א. אבל כחו, נפסק אינו פעולתו עשה לאואם

 הנ"ל המנ"י כמוש"כ צ"ל ולכן כךלחלק
 שהמלח מכיוו לחשוש יש דלנאורה. התבוננתי שובז(

 המזיקים, החמדים להוציא כדי הרבה מבשליםדנן
 הכע"א שכחב שבת גבי שמצינו ככע כחו נחלש עי"זואפשר
 מבשל ואינו כחו נחלש שנתבשל רמלח י"א ס"ק שי"חבסי'
 לחה2 אין דמילתא לקושסא ברם שני, לכלי ליתנוומותר
 כשר ואעפי"כ אותו ובצקים מבשלים מלח מיני כל דהרילזה

 השחור המלח רק כחו מחליש הבישול' דאין חזינןלמליחה,
 שבת דיג' בין ולחלק ועכצ"ל בתולדה, שהוא כמוהוא

 דיש צ"א בסי' הש"ך שהחליט כמו וגעיקר מליחה,לעניני
 לא. או פעולתו עשה שכבר המלח ביןחילוק

 בד"ה דקי"ב חולין התוס' מדברי הוכיח בד"ח והגהוקח(
 וזה דם, להפליט הבשר מרתיח דמלחה"מ

 ישדאל יעקב שר' שם שכהבו בשר, במליחת העיקרי הואהכח
 נבלה, חתיכת עם יפה שנמלחה בשר מלאה גיגית פ"אהתיר
 כעין נמלח אא"כ מלחו מחמת נאכל אינו חשונ דלאואמר
 דכל ר"ת ואומר וכו', גדול כלל בפ' כראמי עיבורמליחת
 מהמת נאטין אינן חשיבי לקדירה עושין שאנו שלנומליחות
 מעעם צלייה  כשיעור מליחה דשיעור בה"ג מדפ"מלחן,
 מזה דדיכיח באריכות, עיי"ש דצלי כרותח הוא הרידמליח
 אוסר ולכן מרתיח, שהמלח מחמת המליחה פעולתרעיקר
 מין  שזה אעפ"י האלויען, הנקרא במין שנמלח בהחלטהב~ר
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 דע"י לומר יש דנן במלח גם ולפי"ז מרחית, אינו מ"מחריף
 מרתיח. אינו שוב עי"ז שמא חמרים כמה ממנושגיטל

 הרי דמליח קי"ב בדף בגמרא דאמרינן לפי"מ אילםט(
 מלחו, מחמת נאכל באינו ורק כהוחח,הוא

 צ"א בסי' דאמרינן ועפי"מ בפוסקים, להלכה כןוכמבואר
 גם א"כ מלחו, מחמת נאכל אינו מ,קרי לקדירה מליחהדכל
 לידי בא הבשר על מלח הרבה מפזרין שכא,2ר הזההמלח
 שאר כמו זה והרי מלחו, מחמת נאכל אינו של הזההשיעור

 כדבעי. הפליסה פעולח ועושה שמרחיחמלח
 מפני הוא המליחה פעולח דעיקר איכא יבה והוכחהי(

 בגמ' לזעיר' דאטו דם, לפלוט המלחשבטבע
 למלוח דאסור ס"ד לדידי' אטו כרותח אינו דמלוחדס"ל
 עד הוא כרוהח הוא דמלוח דס"ל למאן ואפילו לקדירה,בשר
 כדהוכ'ח החתיכה מכל דם מוציא והמלח יותר, ולאכ"ק

 החוו"ד.כן
 בו שמלח מלח דגבי הש"ך מדברי להוכיח יש יכןיא(

 בסי' והרי הבשר, מותר דבדיעבד הש"ך פסקפ"א
 עשה כבר והמלח מליחה שיעור דלאחר פסק י"א ס"קצ"א

 במלח שנמלח הבשר כשר לפי"ז ואיך כחו, פסקפעולחו
 רוהח שיהי' דדוקא ולומר לחלק צריכין וע"כ כחו, פסקשכבר
 ויכול כחו פסק לא פליטה פעולח לעניז אבל כחו, פסקבזה
 ומוכח זא"ז, סוחרים הש"ך דברי דאלת"ה הדם, לשאובעדיי3
 לפלוט שבטבעו משום הוא במלח מליחה עניז שעיקרמזה
 עליו דניז שאנו במלח ממילא הבשר, שמרחיח משום ולאדם

 בו. למלוח כשר לפליטה בו עדיין כחו שכלמכיון
 מלח דת;ריב מקרא דמרבינן דכ"א מנחוח דבש"כ(יב(

 קרבנוח, למליחח כשר איסתרוקניח מלחדגם
 חבונהו, דיכול הברייחא לפרש בגמרא אמוראיופליגי

 ליתן דצריך מעיקרא דם"ד אש' רב מפרש בגמראובמסקנא
 טעם בו ליחן דא"צ דתמלח מקרא מרבינן וע"ז כבינה,טעם

 וחו3ר מלח עליו ונותן האבר מביא עושה הוא, כיצדכבינה,
 לקדירה. וכן אביי אמר ומעלהו. מלח עליו ונותןוהופכו
 לצלי, וכן שגרסז זהר"ח ר"ג בשם כתבז זכן בד"הזבחוס'
 הלי"א, מזבח איסורי מהל' בפ"ה הרמב"ם מדברי מוכחוכן

 לצלי, בשר כמולח יפה יפה הבשר למלוה שמצוה שםשכחב
 וכן לצלק וכן בגמרא גרסתו עפ"י ט~זהו והכ"מ הה"מוכחב
 הנ"ל, הברייתא כל השמיס והרמב"ם והריב"א, הר"ן דעתהוא
 איה"ש, זה נבאר ולקמז עליו, לחמוה המשל"מ ע"ז עמדוכבר
 בשר דמליחח מוכח לקדירה וכן דילז הגמרא גירסתולפי
 עניינו, בכל הקרבנ~ת מליחת כמו דינו לקדירה עושין,טאנו
 לדידן גם איסחרוקניח, מלח גם כשר קרבנוח למליחחואם

 זה מה אנן ונחז' זה. במלח להשחמש יכולים ג"כלקדירה
 איסחרוקניח.מלח

 טעם בו יחן יכול שאמר בגמרא אשי רב ובדבךייג(
 וחוס', רש'" מחללקח דבריו בפירוש ישכבינה

 מבין שהאדם ר"ל באדם, כבינה מלח מיט פירושודלרש"י
 בברייחא מסיק וע"! חבונה, בערך הערוך וכ"כ מלח, בושיש

 צדדים ובשני הרבה, למלוח שצריך מרבינן דחמלחדמקרא
 כבינה טעם הפירוש ולהחום' וכו', האבר אח מביאכדמסיק
 הדחה, בלא לאכ.'לה ח!ו דלא מלח הרבה ליתן דצריךר"ל
 הכשר, מתקנת ההדחה כן האדמ אה כתקנת 17דנבינה'וכמו

 למלוח צריכים עכ"פ אבל מלח במעט דד' מרבינןומקרא
 הצדדים.בשני

 שפיר אחי לצלי וכז בגמרא דגרסו לשיטחם והתום,יד(
 מעט אלא הרבה מלח דא"צ מקראדמרבינן

 מלח, הרבה א"צ ולכן שאיב מישאב דנורא כיון צדדים,משני

 מקרא דמרבינז לשיטתו לקדירה וכן בגמרא דגריסורש"י
 ומש"כ ב!ה, די קדירה של לחולין גם ולכן הרבה, מלחדצריך
 מקרא דבזרבינז כיון כוונחו יוחר למליחה א"צ לקדירהוכן

 לעשותו דצריך הס"ד לפי ולא הרבה, לפזר דצריכיןדתמלח
 א"צ לח~לין לקדירה דגם מדגיש .לכן בטיט, כתבן אוכבנין

 צדדים. משני הבשר כל על מלח לפזר די אלא כבנין,לעשוחו
 כבינה טעם כרש"י ג"כ שכתב שע"א במצוה. ביראיםומצאחי
 שכחב ומה קל"ז, בל"ח הסמ"ג דעח ה,וא וכ"כ מלח,מעט

 ר"א שאמר כבינה יטעם הר"ח בשם החוס' דדעחהסמ"ג
 אח המושכת כבינה החפל, להסיר מלח מעט ר"לבגמרא
 דארי ממני, שגבו דבריו לגוף מעט מעט שנכנסההאדם
 ר"ל כבינה דטעם דהס"ד איפכא רק זה ליחא שלפנינובתוס'
 גירסא לפניו הי' ואפשר לעיל, שכתבנו כמו מלחהרכה
 וכן דידן הגמרא דלגירסח חזיננ עכ"פ וצ"ע, בחוס'אחרח
 חולין למליחח דכשר מרבינן הנ"ל פירשיי ועפ"ילקדירה

 קרבנוח. למליחת שכשר מהלקדירה
 דמליחת בברייתא הגירסא י"ד פרק ויקרא פ' יבספךאטו(

 שיביא מ"ס מצא לא שאם מניןקרבנות,
 הראב"ד בפי' עיי"ש ריבה, מלח ת;ריב ח"ל סלקונדריס,מלח
 ערך בערוך הנה סלקונדריס ובמובן בגמרא, רש"י כמושפי'

 וגירסתו בבשמים מעורב מלח רומ' בלשוז שהוא פי'סוקנדית
 דברים גבי דל"ה עיז ובש"ס סלקונדרים, במקיםסלקנדיח

 דל"ט ובגמרא שלקונדית, מלח גם איתא האסורים עכו"םשל
 סלקונטריח איתא שבמשניות ובמשנה סלקודריח,הגירסא
 לאטיין בלשון שזהו פירש והחפא,"י הנו"ן, אחרבטי"ח

 מבואר ואיסורו בבשמיס, מעורב מלח והוא"זאלקאנדיטא"
 התלמוד ובמסורח חזיר, בשומן פניו שמחליקין מפניבגמרא

 מלח הוא דסלקונדריח הערוך דברי שם מביא הספראעל
 וסלקונדריס מאוד עזה דמ"ס פירש ובברייתא בבשמים,מעורב
 ניחוי ומעחה בשמים. של התערובוח ע"י חזקו ממנונלקח
 מלח גם דכשר קרבנות למליחח בברייתא, דמרבינן כיוןאנן

 ולמסקנא עי"ז, כחז ונחלש חזקו ממנו ,מניטל בב,2מיםמעורב
 כשר סלקונדריס דמלח !"א לקדירה, דוכן אביי אמרכגמרא
 ממנו שנלקה ע"י כחו שנחלש אעפ"י דנן מלח א"כלמליחה,

 הוא מלח עדיין מ"מ אמאניום, טעם בו וניתן הסאדיוםחלק
 להרמב"ם ברם נאוחה, ראיה הוא ולפיע"ד למליחה,וכשר

 במלח די לצל' דרק י"ל לצלי, וכן בגמרא דגרסיודעימי'
 אבל הדס, כל הבשר מפליט האש עם המלח שע"י כיוןחלש

 ראיה לגירסחנו אבל ביוחר, חזק מלח צריכים י"ללקדירה
 להקל. יש נודאי להולים וכפרט כשר דנן דמלהברורה

 צריכים קרבנוח מליחח גבי מדוע הדבר יבטעםטז(
 דהיינו שובחח שאינו מלח להביאלכתחילה

 שהיא סדומית מלח להביא שהצריך מצינו לא ובחוליזמ"ס.
 צריך עזה. שהיא זה מטעם דלא י"ל ביוחר, ומלוהע!ה

 עה"ח, רש"י כמה2"כ רק סדומיח, מלח בקרבנותלכחחילה
 המים שהובטחו בדאשיח ימי מששת למלח כרוחהשבריח

 וכיון עיי"ש, המים וניסוך במלח במזבח ליקרבהחחחונים
 מ"ס, להביא צריך לכן נעשה, הוא המים ע"י סדומיחשמלח
 בזה קפידא איז לכן טעמא האי ליכא, חולין במליחתאבל

 סדומיח. מלח דוקאלהצריך
 הברייחא שהשמיט הרמב"ם יל המשל"מ ובקושייתיי(

 פסק הרמב"ם דהרי לפיע"ד, י"לבמנחוח
 מלח חשבית ולא שנאמר לוקה כלל מלח בלא הקריבדאם
 א"כ כתיב מנחה גבי קרא דהאי הקשה והלח"מ אלקיך,בריח
 בלא הקריב אס שלוקה מי2מע במנחוח סופ"טהחוספחא דמדברי כחב הכ"מ ומרן עיי"ש, קרבנות בשאר מלקותמנלן
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 כלשון שם ולשונו כלל זה ליתא שלפנינו ובתוספתאמלח,
 ס,לקות לענין רמ; שום שם ואין זבתו"כ, בגמואהברייתא

 מרבינן דבגמרא דכיון לומר נראה לכן כלל, מלח נתןבלא
 וזו שובתת שאינה מלח להביא דצריך תשבית דלאמקרא
 שהיא תשבית דלא הפסוק מפרש דהרמב"ם כיון ולכןמ"ם,
 שובתת, שאינה למלח הילפזתא תו ליכא ממילא גמורהל"ת

 מהקרבנות, מ"ח השבית אמ מלקות להייב אתי דקראכיון

 בזה לי ויש לפיע"ד וז"פ .גמרי זו הברייתא ה,2מיטולכז
 אכמ"ל. אבל דבריםאריכת

 מלח תקריב ג"כ איתא בברייתא דהנה בזה י"ל 1ע1דיח(
 שבת מהל' בפי"א דהרמב"ם וכיון בשבת,אפילו

 זה איז קרבנות מליחת א"כ באוכלין עיבוד דאין כרבאפסק
 והמשל"מ בשבת, למלוח דמותר קרא צריך ואמאימלאכה,
 איסור ליכא והלא קיא איצסריד דלמאי כן הקשהבעצמו
 ~ופיר לפי"ז וממילא באוכליז, עיבוד דאין במליחהתורה
 יש דמ"ד אליבא שהוא כיון זו ברייתא הרמב"םהשמיט
 צבל קדשים, מליחת לרבות קרא ואיצטריך באוכלין,עיבוד

 עדיין אולם מלאכה, ;ו ראין כיוז קרא צריך לאלהרמב"ם
 הא על ד'"א בביצה המאירי שכתב לפי"מ זה לדחותיש

 תורת בו שיש דבר ככל ההלביס, את מולחין איןדאמרינן
 דלאו וחלבים עורות כגון אוכל, שאינו דבר דהיינועיבוד
 ג"כ מובח וכן עיי"ש, הוא מלאכה אב נינהו גביריזאוכליז

 בפ"ג הרמב"ם כתב וכז עיי"ש, ב' עמוד בריש רש"ימדברי
 ראויין שאינן מפני וכו', החלבים מולחין דאיז ה"ד יו"טמהל'

 בעור כמו דחלבים, טעמא דהיינו מיבריו ונראהלאכילה
 הוא, עיבוד שזה מפני ימלחנו שלא ד' בהל' זה לפנישכתב
 ולפי"ז עיבוד, מלאכת מליחתן הוי לאכילה ראויין שאינןוכיון
 דהיינו קרבנות למליחת קרא דאיצטריך ,2פיר למימראיכא

 מלאכת משום תורה  איסור בהו דאיכא ו"עורוח,החלנים

 עיבור ראין כרבא רפסק לשימתו לרומב"ם  אפילועיבוה
 מלאכה, אב רהוא למימד איכא ועי  בחלב מ"מבאוכלין,
 במבואר, מליחה צריך הרי העור ים נקרב רהראשוכיון

 גאכל. האינו החלק של המליחה להתיר קרא שפירוצריך

 מוכח הרמב"ם דמדברי כיון לומר יש עדייז אךימ(
 שמולחו דהיינו ההקטרה קודם היהדהמליחה

 שכתב לפי"מ ובפרס כלל, עיבוד ליכא ואז מיד,ומעליהו
 הוא במלח שהייה דשיעור הרמב"ם לדעת תר'מ מהל' בפ"והה"מ

 ויא עיבוד ושיעור מעבד היינו דמולח מעןם מיל הילוךכדי
 כלל במלחן שהו שלא קרבנות במליחת א"כ מיל, הילוךכדי
 כאן אין ה"כ המזבח על לאש ;רקו המליחה אחרשמיר
 בשבת אפילו דתקריב קרא לי למה קשה ואכחי כלל,עיבוד
 דבשר לחדש המנ"ח שכתב לפי"מ אולם מלאכה, זה וואיזכיון

 מליחה צריכים המזבח גבי על שעולים ואימוריםקדשים
 אסור פירש שלא האברים דדם הרמב"ם, לשיטת דמלהוציא
 הא האסור דבר המזבח גבי על מקריב ההיך א"כמה"ת,
 הדם להושיא למלוח צריכים וע"כ ישראל, ממשקהבעינן

 אפילז דתקריב קרא שפיר וצריך מפרק, הו"ל דםוהוצאת
 ה', אות שבת במוסך במנ"ח עייז מפרק, איסור משוםבשבת

 מהל' בס"ז הרמב"ם דמדברי המנ"ח דברי על כתבתיובמק"א
 לאחר תס' רק כלל, במלח שהו וילא נהאה הל"אמעה"ק

 ואכמ"ל. בזה להאריך ויש  האור על זרקוועולההה
 בשביל בשר למלוח דמותד להלכה לפוע"ד נראה הג"לבוכל

 יתר מלח הרבה לפזר צריכים רק הזה במלחחולים
 פשוט. במלה רוומלמכפי

 החופ"ק ליעבעש אייזיק יצחקהק'

 עסימן
 המו"מ הרב לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 שליט"א. היימוביץ שיום מו"הבתורה

 טעות ועפ"י כדין והודח נמלח שכבר בבשר שאלתובדבר
 עבר וכבר עדייז, נמלח שלא בשר עם שניתנמלח

 כתיקונו. והודח שנמלח הבשר מליחת מזמן ממעל"עיותר

 ה ב 1 שת,.
 סעי' ע' סי' שברמ"א שניה לדיעה שאפילו ,בזה ליהנראה

 מעל"ע, הוא ציר פליטת דזמן אמרינן שבהפ"מו'
 ולא ציר יותר פולט אינו לכ"ע מעל"ע עבור לאחראבל
 אמרינן הרי ובהורח הודח שכבר ובפרט שנית, מליחהמהני

 שבבשר מדם בולע הבשר וא"כ הפליטה, נקבידנסתמין
 בלע לא למפלט דטריד איידי למימר וליכג עתה,שנמלח
 לא כעופו פליטה לו דאין כיוז שנית, עתה שנמלחאעפ"י
 בחוך ואפילו הבשר, ונאסר פולטו כך כבולעו לומרשייך

 רהודה כיון בזה להתיר שייך לא ג"כ בהפ"מ דמתיריןמעל"ע
 לזמר של" בהפ"מ להמקילין ואפילו הפליטה, נקב'ונסחבין
 ובפ"ת ח' סי' הצ"צ כדברי בהודח, הפליטה נקבידנסתמין
 בהפ"מ, להקל ט"ו ס"ק במש"ז ע' בסך הפרמ"ג וכ"כסק"ב
 החוו"ד וכ"כ הש"ך, כדעת שהחמיר נראה סק"ל בע,פ"דאכז

 נקבי נסתמיז הודה אם יב"ש בתוך דאפילו סק"גבביאורים
 דיחה דאק וסובר מקיל שהט"ז ואעפ"י הציר, שלהפליפז
 -הרבה אמנם והש"ך, הרמ"א נגד להקל אין מ"מסוחמה
 ו', כלל במגח"י כמבואר בהפ"מ הקילו האחרוניםמגדולי
 יב"ש לאחר וגם בהודח אבל ל"ב, כלל והחכ"א הכו"פוכ"כ
 פזלט יב"ש דלאחר לזמר נהפ"מ, להקל קולי תרי הויהרי
 בהפ"מ, רק שזהו בלע לא למיפלט דטריר ואיידי צירעדיין
 כמבואר מקילינן לא ובכה"ג מותר בהפ"מ רק 4"כובהודח
 הטעם כל דהרי בזה גם לצדד שיש זאעפ"י סקל"ח,בפרמ"ג
 כמוש"כ הוא צ"א סי' בט"ז דבבואר הפ"מ תרי מקילינןדלא
 השעה"מ שכתב לפי"מ ולכן לאיסורא, ס"ס דהוי הפרמ"גשם

 דרבנן באיסור דלהרמב"ם ט"ז אות ס"ס בדיני בפ"תהמובא
 ע"ש, לקולא אזלינן מ"מ לחומרא ספיקי תרי איכא איאפילו

 להקל. מקום יש דרבנז דהוי שמלחו בדםולפי"ז
 למימר תז ליכא מעל"ע יבור אחר שהוא שאלתוובנידון

 הראשונים, במחלוקת תלף הדבר לנו ונשארהכי
 שיעור ששהה אחר הבשר הודח אם הר"י בשם הר"זדלדעת
 כמבואד עליו חולק והרשב"א הפליטוע נקבי נסתמיןמליהה
 הרשב"א ובמש"כ סקכ"ו, ובש"ך סקגד'ז ע' סי ובט"זבסור
 זמן דמשך דם"ל והגאונים יב"ש, הוא הציר פליטתדזמן

 במלח עודנו הבשר אם רק זהו אבל מעל"ע, הואהפליסה
 זמו במשך הג"ל הראשונים פליגי בזה הזמן, כלבמשך
 הגהנר אם אבל טעל"ע, או יב"ש ישא אם הציר שלהפליטה
 לו שאין כיזן כלום שלט אינו א"נ מליחה שיעור לאחרהזדח
 שנית אותו כולחין כאשר בודאי המלח, של המושך כחעליו
 מעל"ע אחר גמ להיות יכול ו;הו שנית הפליסה זמןמתחיל
 לא ציר לפלוט דטריד ואיידי הראשונוע והדחחולמליחתו

 הציר פליטת אין לר"ה אבל פולטו, כך כבלעו אובלע
 שאלתך בנידוז ולכן הבשר, על מלח שאין זמן באתונמשכת
 נסתגרן דלא הפוסקים כדברי מקילינז הפ"מ דבמקוםכיון
 דסריד דאהדי הבשר מותר לכן דיחזק ע"י הפליטהנקב?

 כן כי הוא דידי סברא לאו כי כ' וידע בלע, לאלמפלט
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 חולקים שהרבה ואעפ"י האחרונים גדולי בשם מרבוחיקבלת'
 המקיל. לדברי שומעים בדדבנן מ"מע"ז

 אתר ימים ג' שהה כבר הבשר אם בזה לעיין שישוננה
 ששהה בשר דאסרו הגאונים לשיטח והדחחומליחחו

 לגבי הדין מהו בחוכו, הדם שנתקשה מימום הדחה בלאג"י
 שבולע הבשר נאסר וא"כ הכי, אמרינן בציר גם אםציר

 דסריד איידי "מימר וליכא דמו, להוציא שנמלחמהבשר
 אך ג"י, אחר נתייבש כבר שהציר כיון פלטו, כך כבלעואו
 לאסור הגאונים חומרח בטעם האחרונים שהסבירו לפי"מי"ל
 יבמוח בסוף דאיחא עפי"מ מליחה, בלא גי'י ששההבשר

 דאח"כ משום ג"י, עד אלא המח על מ,עידין דאיזברקכ-א
 שבגוף שהדם מפני להכירו, שא"א בשונוי הפניםנשתנה
 אין ולכן .2לו, וצורה תואר נשתנה ועיי'1 הליהות עםמתמוג
 דמים אמרינן למים דבנפל בגטדא שם ימבואר עליו,מעידין
 גבי כז וכמו הליחות. להחמזג שלא שפ.ועל ר"ל ליה,צמחי
 הליחוח עם הדם מתמזג ג"' לאחר דמו להוציא בשרמליחת
 בחוך במים שראו אם רק הדם להוציא חו וא"א הגוף,של
 דא"א כז אמרינן דמו להוציא כדי דרק י"ל ועפי"וג"י,

 אפילו הגוף ליחוח פולט עכ"פ אבל ה,ליחוח, מן הדםלהפריר
 הט"ז וקני ברברי שהעיר ב"מ בס' מצאחי וכה ג"י,לאחר
 בלא ג"י ששהה בשר לאסור שכתב במה סקל"ב, ס"טבסי'

 לצלי. אפילו לאסר. דמ. להוציא בשר עם ביחד ונמלחמליחה
 ע"י שוב "צא אינו והדם שאצלה מהחתיכה דם שבולעכיון
 ע"1 הב-מ וכחב וצירו, דמו כל שפלט בשר כמוצליה,

 אבל בחוכו, שנתיבש הרם על רק הוא הגאוניםדחומרת
 דבר שהוא רם רק הסברא דמצד הכי, אמרינן לאבציר

 עיי"ש. בציר ולא בטגעוהקרוש
 לנו יש ולפי"ז .צירו, דנע כל שפלט ~שר רומה אינוולכן

 שפיר שייך ולכז כלל. נתקשה לא דציר דמסייעחנ.א
 שאלחו בנידון ולכן פולטו, כך וכבול9ו דטריד איידילומר
 עוד ועייז מעל"ע, אהר שהוא אעש'י בהפ"מ לההיריש

 להעמיס שיש עיי"ש שכתננו מה כעיז ישכחב ע' בסי'בחוו"ד
 בדבריו. 11סברא

 תשי"ב סיוןט"ו
ירידו

הק'

 יצף-

 החופ"ק ליעבעס אייזיק

 עאסימן
 אבוח עץ ענף הב.שם ערוגח הג' הרב יר"נלכבוד

 )ו"ל( שליט"א פיידלינג צבי כי"ה וכ' של"חהגנפורסם
 ורשד. חוב"ק כעת יע"א ביסקוביץהאבד"ק

 לפי 1"ל הרמג"ם רברי על ח"א בשם קושיא הביארד"מ
 האיסור בכלל היה דחלב דוכחי בכמה בעד'סהמבואר

 פ"ק בש"ס כדאיחא להיתר ילפוחא לנו דיש רקאמה"ח,
 לב"נ ולא ניחנה לישראל רק החורה הרי וא"כדבכורוח,
 מידי איכא מי הכלל לפי רק חלב, 9ל היחר שום להווליכא
 ס"ל דלא דרמב"ם ולפי"ו לב"נ, חלב להו שרינן כידועוכו'

 לב"נ, חלב השחא גם לדידיה אסור א"כ מירי איכא מיסברח
 לחמראל אסור ולפי"ז להיחרא, ילפוחא. לה.ו דליכאכיון

 פסק איך וא"כ לשיטחו, לפ"ע משומ הלב לב"נלהמטיט
 ליורה שנפל בשר כזית גבי הל"ט ממאנ"א בפ"טהדעב"ם

 להטעימו אסור לר' וכו' הקדירה העכו"ם סועם חלבשל
 לפ"ע. משוםחלב

 נעמ.יק ומקוום אנפין בכמה הנ"ל קישיא לתיץולפיענ"ד
 והרמב"ם הגמרא ברברי מא"מ של זו בשיטהקצח

 כליו.ונושאי
 יעקב בר אחא רב ע"א דל"ג חולין בש"ס גרסינןא(

 מזמנין לקיש בן שמעון מדרבי ש"מאמר
 מ"ט מעיים, בני על בי'נ ט3מני3 ואין מעיים בני עלישראל
 כראוי שנשחטה כיון א"כ מלחא תליא דבשחיטה כיו3ישראל
 במיתה, דהיינו מ.לתא חליא דבנחירה ב"נ אבל להו,אשתרי
 מלכים מהל' בפ"ט פסק והרמב"ם עיי"ש, כאמה"ח הויוא"כ
 ועדיין נפשה שחצא קודם מבהמ.ה, לאכול אסור דב"נהלי"ג

 שחיטה מהני לא דלב"נ מפני כראוי שנשחטה, אעפ"ימפרכסת,
 הנ"ל. חולין מהש"ס הוא דבריו ומקור עיי"ש, כאמה"חוהוי

 כראנ"י פסק דהאיך הקיסה בחולין שם בחידושקוהרשב"א
 דקכ"א, העוה"ר בפרק הברייחא נגדדהוא

 כזיח חוחך נטשה שחצא קודם מבהמה לאכול הרוצהדקאמר
 בו, מוחרים ישראל ואחד נכרים אחד השחיטה, מביתבשר
 על כן מקשה י"ז סי' השוחט בפרק ביש"ש המהרש"לוכן

 ועיין קנ"ה לסי' קל"ב מסי' וא"ז סוחרים שדבריוהסמ"ג,
 מלכים, מהל' בפ"ט ובכ"מ בזה, מש"כ הסמ,"ג על מ,בהברית
 באריכוח בוה שפלפל מה רל"ג חול'1 'שי"ף במהר"םוע"ע
 דף תולין אדיה ובלב והסמ,"ג, והרשב"א הרמג"םבדברי
 להעיר ויש הרמב"ם על הנ"ל הרטב"א קושיית מחרץהנ"ל

 ואכמ"ל.בדבדיהם
 אפילו מפרכסת בשר לאכול רמוחר ג"כ כתב שםיהרא"ש

 דלא מא-מ מטעם ב"נ, אפילו  נפשה  שחצאקודם
 לב,"נ דמותר הדבר רטעם בפירוש כחב שם ובר"ןכראב"י,
 ו9יין לב"נ, ג"כ אי2תדי לישראל שריטה דאשחרי מגומ,טעם

 שפלפל כ"ו סי' כו"פ ועיין ג"כ, דבריו שמביא:מעיו"ט
 להעיר שיש מה איה"ש נדבר ולקמן הרמב"ם בדבריהרבה
 ועיי"עה בזה מש"כ רל"ב, מצוה במנ"ח ועייז דבריו,על
 הוא גם דלעולם הרמב"ם בשיטת י"ל לפיע"ד להנהב(

 וא"כ הפוסקים, כל כשיטח מא"מ סברתסובר
 מפרכסח דאוסר והא מא"מ, מטעם לב"נ מ.וח,ר שפירחלב
 "ישראל הגמרא בלעדן נדייק רלכאורה בפשיטות, י"ללב"נ
 שנצנווה כיון ישראל ר"ל מלחא", תליא דבשחיטהכיון

 מאיסור להסחלק כרי גדול מעשה ג"כ  הושה שחיטהבמצוח
 איסור נסחלק השחיטה מעשה אחרי חיכף א"כאמה"ח,
 מצות קיים שכבר כיון מ"מ מפרכסת, שעודנה אעפ"יאמה"ה
 ב"נ אבל אטה"ח, איסור לה אזלא המיוה אותה ע"ישחיטה
 אמה"ח, איסור נסחלק במה שחיטה מצ,וח גבייהודליכא
 עדיין מפרכסת  שהיא כ"ו א"כ מ.לחא תליא בנ.חירה דרקכיון
 מלאכתו כל נגמרה לא דעדיין כיון אמה"ח, איסור עליהרובץ
 דנ"ו סנהררין בש"ס אמרינן לזה, ודוגמא הנחירה,מלאכח
 נכרים שאני ומשני יפ"ח, איכא והא בגמרא, דפריך יפ"חגבי
 סברת ס"ל דלעולם ור"ל עיי"ש, נינהו כיבוש בנידליצ
 נינהו, כיבוש במצות דלאו לב"נ דאסורה יפ"ת ושאנימא"מ
 שייך לא יפ"ת הותרה האדץ כיבחמ מצות דע"י כיוןוא"כ
 מפרכסח גבי נמי הבי ה,וא, המצוה בגדר דלא ב"ג גבי וההיהר
 וכיון גינהו שחיטה במצות דלאו נכרים שאני זו, סבראי"ל
 צריכים אמה"ח אי~ר וצוסלקת המצוה ג.ביהו שייכהשלא

 כנ"5 אמה"ח מאיסור וחצא הבהמה שהמות עדלהמחין
 הברייהא על כן הקשו דל"ג הולין התוס' דבאנני2ג(

 ישראל ואחד נכר'ם דאחד דקכ"א העוה"רדפרק
 שחיטה בני דלאו נכרים שאני אמרינן יא דאמאי בו,מוהרים
 דלאו נכרים שאני יפ"ח גבי בסנהדרין דאמרינן כמונינהו,



 י ב:י~ עא סימו היו"דשו"ת וצ י22קכ
 גפירוש ינו הרי אחד, ד"ה בתוס' עיי"ש נינהו כיבושבני
 שפיר לומר אנו יכולים זה פי ועל בסברא, ול"זדדמו

 דהתרת היכא רק אבל מא"מ, סברת ג"כ ס"לדהרמב"ם
 כגון מעשה, שום ע"י ולא מצוה שום ע"י היה לאהאיסור
 אמה"ה, איסור בכלל הוי דלא חלב התירה דהתורהחלב
 דהתורה כיון מא"מ, משום לב"נ ההיתר גם שייך דץבכגון
 גכורות בש"ס כדילפינז מצוה בלא הסח.ם מן היתר לנורמזה
 א"א הסברא מצד א"כ חלב, מחריצי או ודבש, חלב מזבתד"1

 למפרכסת ול"ד מא"מ, משום אסור ולב"נ מותררלישראל
 וק"ל. לשיטתיהדאסור

 וז"ל שכתב דנ"ט סנהדרין רש"י מדברי לדייק יש וכןד(
 דכשיצאו אסור, ולנכרים שרי דלישראל מידיליכא

 דישראל כיון ור"ל להקל, ולא יצאו להתקדש ב"נמכלל
 איסור הותר שלהם יתכז איך יתירה נקדושה בסינינתקדשו
 להחמיר אלא יצאו להקל לא הרי הותרה, לא ולב"נאמה"ח
 הותדה, לב"נ גם הותרה דלהם וכיון במצות. ולהעכךסםעליהם
 מצות מכה הוא אמה"ח איסור דהיתר מפרכסת גביובשלמא
 א"כ ב"נ, ולא שחיטה במצות נצטווה ישראל רק א"כשחיטה,
 וכדומה חלב גבי כגון מצוה דליכא היכא אבל באיסורן,נשארו

 זו סברא וכעיז וכנ"ל, מא"מ מטעם לכ"ע מותרים ב"נגם
 לא אבל דבריו עיי"ש הלי"ג מלכים מהל' בפ"ט בלח"ממצאתי

 דברינו.דבריו
 על בחירוצו שם שכתב כ"ז סי' בכו"פ וראיתיה(

 דהא ונראה וז"ל, טפרכסת דאוסרהרמב"ם
 נתקדשו שישדאל אחד אופנימ, בשני יפורש מא"מדאמרינן
 שייך ובזה לב"נ ולא הותר דלהם יתכן איך יתירותבמצןת
 עוד יש אמנם נינהו, שחיטה בני דישראל התוס' תי'שפיר
 רק בב"נ, להדיא מצינו לא הדבר עיקר דהך דהיינותירוץ
 בישראל, הנאמר אזהרה בו דנוהג רמז בדרך בקבלהדבא
 האוהרה כולל ואין שרי גופי' בישראל הרי קשה שפירובוה

 שני אחת אזהרה תפתר וכי לב"נ, תיאסר ואיךהחומרא
 התוס' תי' ליכא זה ובאופן אסור, ולזה מותר לזהפירושים

 לחלק א"א סוכ"ס בכך, דמה נינהו שחיטה בני דלאובזה
 פירושים, לשני אחתאזהרה

 לאדה"ר נאמרו מצות ז' אמרינז בפד"מ בסנהדרין והנהו(
 והרמב"ם אמה"ח. ולא חאכלו אכול ויצושנאמר

 הוסיף ולנח לאדה"ר נצטוו מצות ששה כתב ממלכיםבפ"ט
 וזה תאכלו, לא דמו בנפשו בשר אך שנאמראמה"ח,
 לא וה אבמה"ח, ולא תאכלו מאכול דיליף תנא הךודאי
 של הלאו שזה בו מרומז רמז רק בפסוק בפירושמבואר
 דס"ל ברייתא הך וא"כ לישראל, בתודה הנאמראמה"ח

 תאכלו, מאכול דיליף חגא כהך ס"ל ל2"נ, מוחרחדמפרכסח
 קשה שפיר וא"כ לישראל, בתורה הנאמר הלאוופירושו
 ולב"נ גוותר לישראל פירושים לשני אחד לאו תחלקאיך

 טעם על דניז אנו דאיז כיון התוס' תי' שייך ולאאסור,
 ראב"י אמנם פירושים, ב' סובל אחד פסוק דאיז רקהדבר
 בפירוש, בפסוק מפורש וזה אמה"ח על נצטוה רנחסובר
 כאן יש נח לבני כז ואם תאכלו, לא דמו בגפשו בשראך

 בני דישראל ההוס' ת" שייך ושפיר אמה"ח על מיותרפסוק
 דס"ל לשיטתיה הרמב"ם וא"כ כנ"ל, וכו' גינהושהיטה
 לב"נ אסורה דמפרכסת כראב"י פסק  שפיר נצטוהדנה

 גבי' דא,כא מפרכסת גבי לפי"ד אפילו התינח ולפי"ועכ"ד,
 כגוז מצוה גבי' דליכא היכא אבל אסור, לב"נ ולכןמצוה
 הותר ואפ"ה במצות נתקדשו דישראל אמרינן 'שפירבחלב
 בסברא, לפיע"ד וז"ב להם דהותרה בב"ג מכש"כגבץע,

 שיש מה נדבר ולקמן בזה מש"כ דנ"ז בסנהדריז בתו"חועייז
 דבריו. עללהעיר

 יש לכאורה דהרי הנ"ל הרמב"ם דברי לתרץ יש יעודז(
 הש"ס דפריך ד"ו בכור~ת הש"ס בדברילהעיר

 ללהמך עוים חלב תץ מדכתיב אלא דשרי, מנלז בה"טוחלב
 בגמרא ופריך ודבש, חלב מזבת או חלב מחריצי אווגו'.

 הביא לא מדזע טובא קשה לכאורה והנה לסחורה,ודילמא
 שהאכיל אאע"ה גבי מדמצינו החלב היתר על רא"גמרא

 עדביים דו:מה סבור היה הוא דהרי וחלב, חמאהלמלאכים
 עבר לא ובוראי חלב להם גחן ואעפ'"כ אמה"ח להםואסור
 אפילו ב"נ מכלל יצא דהוא נימא אי אפילו לת"מ,אלפ"ע
 בפ' עה"ת יפה מהר"ש עיין התורה, כל שקיים מאחרלהקל
 שם והמזרחי ב"נ מכלל יצא להקל דאפילו שכתבויגש

 עליו.חולק
 דס"ל צרפת חכמי נשם מש"כ אמור פ' עה"ת רמב"1ועייז

 מהר"ש כשיטת ס"ל עצמו והוא יצאו, לא דלהקלכהמזרחי
 בגמרא דאמרינן הא על דקמ"א ב"ב תוס' ועייז עיי"ש,יפה
 השיאה לא, אמאי הקשו שמה, ובכל לאברהם לו הי' בתשם

 ותירצו באחותו, מותר דב"נ בסנהדרין למ"ד ליצחקאברהם
 רצה לא וע"כ הבת היתה מהגר דשמא בתרא בתירוץשם

 לפי לפי"ז דא"כ מאוד לי ותמוה עיי"ןם, ליצחקלהשיאה
 אאע"ה הרי הגר, את בעצמו אברהם נשא האיךתירוצם
 מקודם גיירה דאברהב עכצ"ל אלא כולה, התורה כלקיים

 דהגר כן שכתבו התורה במפרשי מצאתי ובאמתשנשאה,
 לא אמאי התוס' קושיית קשה אכתי לפי"ז וא"כ היתה,גיורת
 העיון ואחר לפיע"ד. גדולה תמיהה והיא ליצחק,השיאה
 הש"ס על בהגהותיו שם עיין בזה שעמד יעב"ץ להגאוןמצאתי
 שפחה ולד הרי דאלת"ה היתה גיורת דהגר צ"ל דע"כשכתב,
 דנפשאי, מסברא קיימתי ות"ל דברק; תוכן עיי"שכבותה
 אשתו על שבא ב"נ גבי דקידושיז בספ"ק ירושלמיועיין
 דבריו על להעיר ויש בזה, מש"כ שם ובמר"פ כדרכהשלא
 הארכתי ובמק"א ואכמ"י לעיל שהבאתי הפוסקיםמדברי

 נעימים. בדבריםבזה
 שהביא ס"ב סי' הטור בהג' להכנה"ג ומצאתי ויגעתיט(

 לא דאמאי חיצוניוח החוס' בשם 11קושיא
 האכילם לא בודאי והרי וחלב, דחמאה מקרא הש"סיליף
 ד~י"י בשם ותירץ התורה, כל דקיים מאחר איסורמאכל

 זה על נצטיו ולא ערביים דהמה סובר היה דהרימפדי"ש
 ר"ו בכורות אלגזי ברי"ט דעיין עיי"ש, ב"נ מצותבשבע
 מצות מו' הוא אמה"ח דהיי מפרי"ש, הר"י תירוץ עלשתמה
 להושיט אסור וא"כ אמה"ח,. איסור בכלל היה והלבב"נ
 ש"מ חלב האכילם דאאע"ה זמדחזינן לפ"ע, משום לב"נחלב

 אמה"ח. איסור לב"נ בחלבדליכא
 ראי' באמת שהביאו האחרונים גדולי לכמה דראיתיאיברא

 חמאה למלאכים האכיל דאאע"ה מהא חלבלהיתר
 שפיר וא"כ י"ט, סי' חיו"ד ובחת"ס פ"א סי' כו"פ עייזוחלב,

 כנ"ל חיצונזת התוס' קושייחקשה
 לפי"מ די"ל חדא אנפיז בכמה לתרץ נראה לפיע"ד אכןי(

 לב"ג לפ"ע דאיסור דשבת בסופ"ק הר"ןשחידש
 לב"נ להושיט אבל מה"ת הוא לישראל ורק מדרבנן, רקהוי
 לפי"ז וא"כ לפ"ע, בוה וליכא מה"ת מותר לו האסורדבר

 חלב היתר על ראיה להניא רצה הגמרא דהרי שפירמתורץ
 לב"ג חלב דנתז מאאע"ה ראיה ליכא וא"כ מדרבנן,אפילו
 ה3"ל, הר"1 לשיטת לב"ג אמה"ח להושיט מותר מה"תרהרי
 הש"ס הוצרך ולכן אמה"ח בכלל דהיא להיות יכולוחלב



קכא ב2ישו עא סשן חץ"ד~ץ"ת ד1ב2י

 וק"3 ינ"ל מותר דחלב ודבש חלב מזבת ראיהלהביא
 הש-ס דהרי הנ"ל, תוס"ח קושיית בתירוץ י"ל עדדיא(

 למ"ד ביז מקשח אכ"ע לסחורה ודלמאשהקשה
 שכמה אעפ"י אמה"ח, מע.ום הלב למ"ר וביז דם משוםחלב

 מדוום חלב למ"ד רק הוא הש"ס דסוגיית כתבו הש"סמפרשי
 עיין קושיא, ליכא דם משום חלב למ"ר אבלאמה"ח,
 להיפך, כתבו המפרשים רוב אכז בזה. מש"כ שםמהריט"א
 הגמרא דסוגיית ג"כ שכתב פ"א וסי' ס"ב בסי' כו"פועיין
 יעו"ש חלב ונעשה נעכר דם משום חלב למ"ד רקהוא

 לפי מאאע"ה ראי' שום ליכא לפי"ז וא"כ באריכות,בדבריו
 שבקשו דבשעה דקאמר דשבת, בפ"ז בירושלמיהמבואר
 הקב"ה להם אמר התורה, את להם שיתן מהקב"ההמלאכים

 מביאין הספר מבית תינוק שבא דמיד לקבלה ראויים אהםאין
 אתם אבל ואוכל, ידיו נוטל בשר לו מביאיז ואוכל חלבלו

 ועייז הבקר, ובז וחלב חמאה ויקח שנאמר בב"חאכלתם
 רק אסור אינו בב"ח הרי לפי"ז א"כ ג"כ, שמביאוריט"א
 בישול דרך שלא אבל פ"ז, סי' יו"ר טש"ע עיין בישולדרך
 היו והלב חמאה האי וא"כ מדרבנז, רק ואסור מה"תמותר

 וא"כ בב"ח, מקרי לא דבלא"ה דירושלמי אליבאמבושלים
 מותר  שבשלו דם דהרי קושיא ליכא דם משום דחלב נימאאי
 משום חלב דלמ"ר מאאע"ה ראי' ליכא ולפי"ז התורה,מז
 דם משום חלב דמ"ר אליבא הוא הגמרא קושיית והרידם,
 אאע"ה דהרי כלל, ראיה וליכא מה"ת מותר שנשלו ודםג"כ

 דם. איסור לי' ואזיל הנ"ל דהירושלמי אליבא מבושלהאכיל
 עיי"ש למזבר הראוי דם גבי דכ"א מנחות ש"ס דעייןיב(

 מה איה"ש נדבר ולקמן בזה, מש"כבטה"ק
 ראיתי זה וכעיז רלעיל, דברינו עפ"י דבריו על להעירשיש
 משום למ"ר חלב מחריצי הגמרא ראיית על שהקשהבכו"פ
 מה ב"שול ע"י היה ושם מה"ת, מותר שבשלו דם הרידם

 סוגיית עולה נעים מה לטי"ז ומעתה עיי"ש, משםראיה
 רמשום כאז בדברינו האמור דלפי הנ"ל, בבכורותהגמרא

 שאם אאע"ה גבי וחלב מחמאה ראיה הגמרא הביא לאזה
 דם, משום למ"ד ולא אמה"ח משום למ"ד רק לכ"ע הוידלא
 בבישול דאיירי הנ"ל הירהטלמי לפי עליו א"ע שבישלודרם

 להביז.וקל
 מידי דל"ק דלעיל שמעתיז לן נרווד לפי"ז ובקמילאיג(

 כר' ולא כרבנז פסקינז אנן דהרילדידז,
 ש"ס עייז החי מז דם עי מצווה לא דב"נ גמליאל, בזחנינא
 הנ"ל פסחים צל"ח עיין הנ"ל, ר"ו ובנכורות רכ"בפסחים
 אמה"ח איסור רק בחלב ליכא וא-כ בזה, מש"כ שםובאו"ח
 ובוראי חלב, להם דנתן מאאע"ה ראיה לנו יש ושפירלב"נ
 ויש ע-ג סי' חיו"ד חת"ס שו"ת יעיט כנ"ל, אלפ"על"ע

 בזה. הארכתי ובמק"א ואכמ"ל רבריו עללהעיר
 דהרי פשוט בדבר ז"ל הרמב"ם על בתירוץ י"ל עודיד(

 ש"ס עייז דנהרי עברי בתרי רק שייך לאלפ"ע
 לרב רבינא דפריד בהא דס"ב, ובנררים שם ובתוס' ר"1ע"ז
 ובספרו מהרש"ק להגאוז ע"ע ועייז'בס' לפ"ע, איכא והאאשי
 שכתב רמה בפשיטות י"ל ולפי"ז נדרים, על זריזיןנדרי

 ואיז לי' רשכיח היכא מיירי לטעום לעכו"ם נותניםהרמב"ם
 דימוא פריך דמה הקשה כו"פ הגאון ווצה לפ"ע, בזהשונ

 אמה"ח משום אסור דחלב נימא אי דהרי לסחורהודלמא
 משום למכרו אסור לב"נ אפילו דהרי סחורה, יתכזאיך

 אעפ"י לפ"ע, 'וליכא ליה דשכיח היבא דמיירי ותירץלפ"ע,
 כז כתב לבסוף מ"מ כז לתרץ דחוק שזה מתחילהשכתב

 עיי"ש.לתרץ

 הש"ס מדברי עור להעיר לי נראה בזה ובהיותיטו(
 דהרי לסחורה, ודלמא דפריך הנ"לבכורות

 מה"וע הר בנו"ט סחורה ראיסור הפוסקים שיטת לפיצ"ע
 נראה התוס' דמדברי שכתב  דשביעית ז' פרק יוי'ט תוס'ע"1
 ע"ב דפ"ב ב"ק ובתוס' דכ"ב פסחים תוס' עייז מה"ת,רהוי
 עיר'ש, מה-ת דהוי שכתבו שם ובר"ן וברא"ש יגדל, לאד"ה
 הפוסקים רברי כל ואסף שכתב קי"ז ס" ב"י בהג' כנה"גועייז
 ובשו"ת קמ"ב סי' חו"י שו"ת ועייז מה"ת, דאסורדס"ל
 סי' חיו"ד נובי"ת ובשו"ת ס"ב סי' מה"ת חת"דרעק"א
 ובקה"י קצ"ב סי' בי"ש ובשו"ת ע' סי' נ"ןם ובשו"תס"ב
 ת"ט סי' חו"מ ובסמ"ע קי"ז סי' יו"ד ב"ח ועייז ס',אות

 ודו"ק. עיי"ש התורה מיסודי פ"ה  ובשעה"מסק"ד
 ובשו"ת י"ז סי' למורה ובשי קמ"ז מסה מנ-ח ועייןטז(

 פריד מה זו ולודטה ל', סי' מפאנוהרמ"ע
 חלב ואם טמאים, בדברים לסחור אסור הרי לסחורהודלמא
 ר"ת שיטת לפי והנה בה, לסחור ג"כ אסור לאכולאסור
 טמאים רברים שמגדל היכא דכל שכתבו דפ"ב ב"קבתוס'
 עיי"ש, מותר לאכילה ולא מלאכה לצורך אותם שקונהאו

 דקושיית י"ל עיי-ש, דשביעית פ"ז מהירושלמי כןשהוכיחו
 לאיזה רק אכילה לצורך שלא מיירי לסחורה ודלמאהגמרא

 הנ"ל. הגמרא קושיית וא"ש וכדומהעיבוד
 הנ"ל הכו"פ קושיית לתרץ ג"כ לנו יש זו ההנחה ועמ"ייז(

 לעכו"ם למכור אסור דהרי שהקשה פ"אבסי'
 דשלא בתוס' הר"ת לשיטת כאז האמור ולפי לפ"ע,משום
 שפיר ומתורץ בכה"ג _ג"כ דמיירי י"ל מותר, אכילהלצורך
 שכתב רכ"ג סי' ח"ג בתשו' הרשב"א לשיטת אולםהכל,

 שכתב עיי"ש בסחורה, אסור נמי אכילה לצורך שלאדאפילו
 זה מ"מ פ"ב ב"ק התוס' מדברי ראיה שמביא דאףלהשואל
 שלא אפילו בסהורה אסור לאכילה שעומד דבר דכלשיבוש,
 י"ז סי' בפ"ת ועייז קי"ז, סי' יו"ד ובב"י עיי"ש, אכילהלצורך
 ~בר ללמדם טמאים עופות גידול לענין האור"ה בשםמש"כ
 כל בע"ח אינו דאפילו  שכתב קי"ז בסי' בש"ך ועייזעיי"ש,
 לאכילה שלא אותם שקונה כיוז מ-מ אפילו, לאכילהשעומד
 הרשב"א לשיטת וא"כ הנ-ל, הר"ת לשיטת שכ"כ עיי"שמותר
 אסור ג"כ לסחורה הרי לסחורה ודלמא פריך רמאי תוקשיא
 הש"ס קושיית לתרץ ג"כ שכתב קי"ז סי' בנ"צ ועייזמה"ת
 מרובה סר'ם מר"פ ועיין ה.נ"ל בתוס' הר"ת שיטתעפ"י

 בזה.מש"כ
 מידי, קשה לא נמי הרשב"א דלשיטת י"ל דלכאורהיח(

 קי"ז בסי' הט"ז זקני שהעלהלש"מ
 ו~'כ מדרבנז, רק דוי בנו"ט סחורה ראיסור ס"לדהרשב"א

 מוחר מה"ת דהרי לסחורה, ורלמא הגמרא שפיר פרק'לפי"ז
 תירוץ והוא ולק"מ, אסור מדרבנז ורק אסורים בדבריםלסחור
 דאתאן למאי נחזור שההיה איך עכ"פ וק-ל, בס"ד מאודנכון
 לעיל כמש"כ לו ליתז מותר ולכן ליה דשכיח לומר דישעלה

 כתרי הוי דלא מפני הנ"ל קהעייתו על הכו"פוכמש"כ
 דנהרי.עברי

 שכתבמ מה ועל הבו"פ תי, על עוד להעיר יש אמנםיט(
 הנ"ל, בכורות הש"ס סוגיית את עפי"זלתרץ

 וכ"כ הוצאה ד"ה ע"ב ד"ב שבת בריש התוס' שיטתלפי
 עברי בתרי רק שייך לא דלפ"ע דזה פרקא בריש שםהרא"ש
 דשכיח היכא אפילו אסור מדרבנז אבל מה"ת, רק הואדנהרי
 סי' אהרז זקן ושו"ת תצ"ו סי' או"ח פר"ח ועייז עיי"ש,לי'
 רלא היכא אפילו אלא דנהרי, עברי בתרי דוקא רלאופ"ח
 סי' חו"י בשה'ת וע"ע עת"ש, אסור ג"כ תיכף לפניושכיח
 לפ"ע בזה ויכא הרי סחורה יתכז אין הדק"ל ולמי'זרפ"ה,
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 ד"ח 4 שמח דהדמ למשר ו*כא במ"ג סחרה א"ימם

  והרא"ו1 ו"וס' לשיטת מדרבנן אסור אכתי לפי"זאפלו
דנ"ל.

 נכתים דלעיל דדברינו נלער'ד העען אחרי אולםכ(
 היכא אפילו דאסור הטעם דזורי בס"ד,ו2רורים

 שצווים מחריבים שאנחנו מכיון הוא מדרבנה ל"דשכיח
 דאסור הטעם שכייכ רל"ב סי' מנייח ע"ז מ~וסורו4להפרישו
 מצווים בי"ד לתיאבון נבילות אוכל קסז ישפילו כיוןמדרבנן,
 גישראל דוקא דזה שכתב שמ"ז סי' במג"א ועייןלתפרח2ו,
 דהא כיון בעכו"ם לא אבל להפרישו, דמצווים זה טעםשייך

 נכנסו דלא בב"נ אבל ערבות מטעם הוא להשישודצריכין
 יו"ד בש"ך ועיין להפרישו, משוים אנחע אין בערבותעכעו
 ועפר'ז המג"א, כמו 11 סברא ג"כ שכתב סקט"ו קנ"טסי'
 שום וליכא לי' דשכיח היכא לב"נ חלב לתת יתכןשפיר
 וא"ש לעיל וכמש"כ הנ"ל וי~מג"א הש"ך לפי"ד דרבנןאיסור

וק"ל.
 להושיט ןאסור דהא לעיל שהבאתי הר"ו שיטת 1לפיכא(

 אסור להמראל ואך מדרבנן רק הוי לב"נאמה"ח
 דרבנן הוא בב"נ לפ"ע איסור דרבנן, ת,רי הוי ולפי"זמה"ת,
 וא"כ מדרבנן, ג"כ הף לי' דשכיח היכא אפילו דחסורוהא
 חלב לו ליתן מותר וא"כ גזרינן, לא וכ"ה דרננן תריהוי

 וק"ל. דכ"ע אליבא לי' דשכיחהיכא
 להרמב"ם לק"מ לב"נ דחלג דהחי לעניננו נחזוךכב(

 איסור שייך לא דבהלב י"ל עוד לעיל,וכמש"כ
 אכילה דדוקא פ"א בסי' הכו"פ שחידש מה לפי לב"נ,אמה"ח
 ריבוי דאיכא בישראל דדוקא בב"נ, שתיה ולא באמה"האסור

 שום להו רליכא בג"נ אבל ורוטבן, צירן לאסורדהטמאים
 י'ט סי' חת"ס בשו"ת ועיין מותרת, שתיה לצירריבוי

 ולפי"ז רמ"ב, סי' או"ח ובישיע"ק עיי'ש בדבריו ג"כשהחזיק
 הדבר בהסבר דבריו על מוסיף ואני ז"ל, הרמב"ם עללק"מ
 בכלל ג"כ הוא דהטמאים, הדרש בכלל הוא ג"נ אידממ"נ
 דזבת ההיתר בכלל אינו ואי ודגש, חלב זבת שלההיתר
 ודו"ק, שתיה לאסור הטמאים בכלל ל"ה דרבשחלב

 דחלב בהצ דרמב"ם דברי לתרץ נראה אחר בא1פןכג(
 יו"ד הש"ר שכתב עפי"מ לב"נ, אמה"חנכלל

 בעי לא דע"כ וז"ל, דחלבא הנסיובי היתר על סקי"ב פ"אסי'
 דהוי נימא דלא היכא כ' אלא לחלב היתר לאשכוחיגש"ס
 א"כ מותר דחלב קרא לן דגלי לבתר אבל החי, מן בשרכמו
 הב,2ר, עם הנפש תאכל ולא תירה דכתבה דהא מזהש"מ
 חי, של גופו שהוא בשר דוקא היינו לאמה"ח אזהרהשהוא
 קרא לז דגלי מכיון לפי"ז א"כ עיי"ש, אחר דבר לאאבל
 מותר לב"נ אפילו א"כ אמה"ח, של האיסור בכלל ל"הדחלב
 לן דיש אמרינן הוי אי ובשלמא חי, של גופו זה דאיןכיוז
 לג"נ, ולא לישראל רק היא דההיתר י"ל שפיר חלכ, עלהיתר

 דבכלל אמרינן אי אבל לב"נ, ולא ניתנה לישראל רקדהתורה
 א"כ הנ"ל, הש"ך כמש"כ אמה"ח איסור בגדר חלב הי'לא

 וק"ל. לב"נ ישראל בין חילוקאין
 הש"ך דברי את לתרץ לפיע"ד נראה בזה דבהיותיכד(

 שהקשה הכו"פ מקושיית פ"א בסי'הנ"ל
 לחוץ שיצא באבר דס"ט חוליז הש"ס בעי מה דא"כעליו,
 ואפ"ה אמה"ח הוא חלב דכל בומרא וקאמר לתלבו, לחושמה
 ולפי"ד וכו', בשחיטה לאיסורו היתר יש התם ודחישרי,
 בישר דדוקא תוה"ק לן דגלי השתא הרי 2עי מה הג"להש"ך
 גם א"כ נסתעף, רק אמה"ח איסור בכלל אעו חלג אבלמה"ה,

 ולפיע"ד עיח'ש; מותר וג"כ יגרע לא זה מאכרהמסתעף
 לק"מ בעצמו חלב דבשלמא וברורים, נכונים הש"ךדברי

 פסק וכן עומדת, לאברים לאו בחי' בהמה קיי"ל אנןדהרי
 לחוש מבורר איסור שום כאז אין א"כ ממאנ"א בפ"ההרמב"ם
 דאסור היצא באבר אבל מותר ולכן ממנו המתמצהלחלב
 היתר ואין מבורר איסור לפנינו כאן ~יש אמה"ח מ,1וםבודאי

 אבמה"ח, הוא ג"כ אבר מאותה המתמצה חלב גם א"כלאיסורו,
 בס"ד. בסברא לפע"ד וז"ב לאמה"ח בזה לחוש ישולכן
 משום הנ"ל הכו"פ קושיית שתירץ ס"ב סי' בפרמ"גועיין

 ואכמ"ל. בדבריו לפלפל ויש  עיי"ש, מבשר היוצאציר
 דב,רי לפי הרמב"ם בתירזץ חביב אחרון 1אחר1ןכה(

 היכא דכל לחדש שכתב י"ד סי'האמנ"ש
 ס"ב סי' בפרבו"ג ועייז עיי"ש, לפ"ע שייך לא מותרדלישראל
 הפד"ח וכן כהאמנ"ש ס"ל לא שהט"ז שם וכת2שמביאו
 כתובות ובתוס' די"ד חגיגה תוס' ועיין עיי"ש, עליוחולק
 היו"ד בגליון ס"ב בס" יד"א ועייז ז' כלל שה"ע ועייןד"ט,,
 דברי על בזה מש"כ חגיגה נן"א ועיין ידבריהם, ג"כשציין
 מקומות מכמה דברידם על הרבה להעיר ויש שם.התוס'
 דאמרינן הא על שם שהקשו ד"י ב"מ התוס' מדבריובפרט
 פטור גרושה אשה לקדש שליח שעשה כהן גביבגמרא,
 הרי עיי"ש, אלפ"ע עבר השליח דהרי התוס' ותמהוהשליח,
 קושיא מה דאל"כ לפ"ע, ג"כ שייך שרי דלדידי' דהיכאחזינן
 ודכירנא בגרושזע מותר ישראל הרי אלפ"ע, השליהדעבר
 התוס' מדברי בזה שהתעורר זמננו מגדויי לאחד שמעתידכבר
 הלב דהרי להרמב"ם, לק"מ האמנ"ש לדברי אולם הנ"ל,ב"מ
 גדולי לכמה וראיתי לפ"ע, בזה שייך ולא, לישראלטותר

 ולפי"ז האכע"ש כסברת ג"כ סובר דהרמב"ם שכתבוהאחרונים
 וק"ל. דבריו על לק"מבודא'

 רהרי הנ"ל האמנ"ש סברת על ג"כ מקשים ושמעתיכו(
 בספדי ראיתי וכן לנזיר, אלא אסור ואינו לו מותרשהיין אעפ"י אלפי'ע עובר לנזיר יין כוסהמושיט

 דהמשין לק"מ מכאן אבל האמנ"ש, על כן שהקשוהאחרונים
 העתיקו לא האהרונים כל כי טעות, דזה יראה האמנ"שבדברי
 טרם ג"כ בעצמי ואני להמעיינים, מכשול ונתנו דבריוכל

 בעל הגאון דבריו שהעתיק לפי"מ רק אכע."ש ספר אתראיתי
 היכא גם דאף בפירוש מבואר מ.'ג, כלל גוו"ר בספרופרמ"ג
 באפשר הדבר שיהא בעינן מ"מ אלפ"ע, עובר למושיטדמותר

 לנזיר יין בכוס וכמו אסור, הדבר יהי' לו שגםבמציאות
 היכא רק אבל לו, אסור היין ויהי' נזיר יהי' הוא דגםדאפשר
 לפ"ע בזה דליכא ס"ל אז לו אסור שיהי' במציאותדא"א
 בנ"ד כן וכמו מנזיר, הקושיא לה אזלה וממילאעיי"ש,

 לישראל זה אסור שיהי' בעולם אופן ביןם א"אבמפרכסת
 ליוח?יט כיתר ולכן לישראל א"א חלב גבי זה איסור כלובכלל
 מתוס' הנ"ל הקושיא אולם לפ"ע. בזה תו יוליכא לב"נלשיטתו

 מוצק. כראי הואב"מ
 סופ"ק תוס' עיין לא. או בדרבנן שייך אי עור דלפניובהא

 מלאכת גבי אלחנן והר' הר"ת במחלוקת קטןדנועד
 שכתב רכ"ט סי' ח"ב ברדב"ז ועיין לפ"ע, דשייךחוה"מ
 בשו"ת ועיין בדרבנן, ולא לפ"ע שייך תורה באיסורדדוקא
 ז"ל חסון ר"ש להג' בי"ש ובשו"ת מ' סי' חיו"דמהרי"ט

 יהושע פני ובשו"ת דכ"ב פסחים מהרש"א.  ועיין ט"ז,סי'
 אה"ע חלק נובי"ת ובשו"ת ק"ד סי' שיק ובמהר"ם י"דסי'

 ואכמ"ל: מקומות מכמה דבריהם על להעיר ויש מ"בסי'
 דהא פטונ3 באופן הרמב"ם דברי לתרץ נראה אחר באדפןכז(

 ר"ל אינו לטעוגן לצכו"ם נותנים הרמב"םדכתב
 ע"י היינו אחר ע"י לו נותנים רק לידו, בהדיאשנוחנים
 וכי גזרינן, ל'א דאי וכולי דלפני לפני רק תעי אחר,עכו"ם
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 אחר, ע"י ליד מיד א"א וזה מסלפ"ת להיות צריך הריתימא
 צ"ב סי' יו"ד עייז מסלפ"ת נמי בכה"ג גם לה  דמשכחתי"ל
  ה' סי' באה"ע ועיין  בזה, מש"כ שם והו"ד בפרכך'גוצ"ח
 הוא אם לסרס לנכרי בהמה ליתן מותר וז"ל בהגהמ"ר

 לפני דו;וי משום אחר, לנכרי נותן רק מסרס אינובעצמו
 בב"ש ועיי"ש רנ"ר מי' מתרה"ר הו1  זה דין ומקורדלפני,

מ"י
 דאין כיון מותר נמי לשליחו  נותן  ראפילו  שבתב, י"ן
 מעכו"ם, לעכו"ם שליחות יש דס"ל כמ"ב דלא לנכרי,שליחות
 הקצר בפירוש שם ובישיע"ק קי"ד סי' רש"ק שו"תועיין
 לנכרי, מנכרי שליחות בענין המ"ב בדברי לפלפלמש"כ

 משום שליחות אין לנכרי נכרי דמשו"ה כתב שםוהישיע"ק
 בנכרי עיייך דאיך האחרונים כל תמהו וכבר לד"ע, שליחאין
 התלמיד, ודברי הרב דברי בי' שייך דלא כיון לד"ע, שליחאין
 תמ"ח סי' במג"א ועיין ואכמ"ל, אנפין בכמה דבריו לתרץויש
 מחוקק בס' ועיין שם, ובפרמ"ג ובמגה"א שם ובמק"חסק"ו
 בשליחות, לעכו"ם דעכו"ם בהא בזה מש"כ פסח הל' עליהודה

 מש"כ. רפ"ט סי' קצה"הועייז
 לב"נ מותד דחלב מדברינו העולה תורת זאת הבהכח(

 הבל, וא"ש מא"מ ס"ל דלא מאן אפילולכ"ע
 מוגיית  שפיר מיושב  וגם  ז"ל, הרמב"ם על קזשיא כאןואיז
 בזה ודו"ק פ"א, בסי' הש"ך ודברי הנ"ל, ד"ו בכורותהש"מ

 בס"ר. מאוד ז"בכי
 4ימרא דברי לתרץ לעיל שכתבנו בהא י"ל ברםכט(

 ראיה בגמרא מייתי לא הא דמשום ד"ו,בכורות
 דשבת פ"ז הירושלמי דברי לפי מאאע"ה, חלב היתרעל
 חלב למ"ד וא"כ בב"ח, ל"ה דבלא"ה בישול ע"ידהי'
 לפקפק יש לכאורה מה"ת, ומותר שבשלו דם הוי דםמשום

 הוי דלא משום הוא מה"ת מותר שבשלו דדם הטעם דהריע"ז
 הבישול אחר לזריקה דפסול כיון לכפרה הראוידם
 על אלא תורה חייביה דלא וז"ל שכ' דכ"א מנחות רש"יעיין
 להקרבה חזי לא תו שבשלו קדשים ודם לכפרה, הראףדם

 דם משום דאסור היכא, התינח ולפי"ז עיי"ש, דם מתורתונפיק
 שפיר דס, איסור רק גביה דליכא לישראל דהיינולחודיה
 שפסול מפני דם מתורת נפיק תו שנתבשל כיוןאמרינן
 גביה שייד דלא כיון לב"נ אבל הנ"ל, רש"י כדבדילמזבח
 על ורק אך שנצטוו ב"נ מצות משבע זה דאיז דםאיסור
 בש"ס כמבואר גמליאל בן חנינא לר' נצטוו מה"חדם

 רבנז כדברי פסק מלכים מהל' פ"ט וברמב"ם דנ"ט,סנהדריו
 בשלמא שבשלו, לי' מהני מה לפי"ז וא"כ רחב"ג עלרפליגי

 כיון אמרינן לישראל, הנאסר דם בתורת לחודיה דם איסורעל
 ליכא דם דאיסור לב"נ אבל דם, מתורת נפיק'יבשלו
 לן  ובוה לרהב"ג, אמה"ה בגיר מה"ח דם על ורקגנייהו

 דם מגדר נפיק דאפילו דם, מתורת ונפיק שבגךלו ב:הגסעני
 וכנ"ל. באמה"ח שאסור ועצמות גידים בשר כמוהוי

 ח"ל, שכ' שם בקר'א דב"א מנחות בטה"ק דמצאתיל(
 מהא העולם שמקשין מה בכאן להזכירוראוי

 דאמרינן הא על עליז, עובר אינו שבשלודדם
 תורה דאסרה מהא דשרי מנלן בה"ט דחלבבבכ4רזת
 אכת. דלמא ומקשין שרי, נפשה באנפי חד דכל מכללבב"ח
 אעטריך ואפ"ה חלב, כל אסוד חלב זגעשה נעכר דםמחמה
 שם ותירז מה"ת, מותר שבשלו דדם מפני בבי'תלאסור
 ע"כ דדם, לתא מחמת חלב למיסר דבעי התם הס"ד דלפיוז"ל
 הראוי דם דוקא דם איסור לענין בעינו דלא למימרבעי

 בגדר איגו שוב זה דם חלב, ונעווה כובנעכר דהאלזריקה,

 הס"ד לפי שפיר אמרינן לפי"ז וא"כ לזריקה הראוידם
 עיי"ש. עובר שבשלו דם על דגםדגמרא

 לתכ!4 ג"כ שכ' ד"ו בכורות 4דיט"א בגליון 1ראי71ילא(
 שייך "גמרא על והנה עיי"ש, הנ"ל הגמראעל

 לישראל איירי הגמרא דהרי שבשלו, מדם להקשותועפיר
 ראיה להביא שכתבנו מ4 על אולם דם, איסור גביהואיכא

 ואינם ערביים שהמה וסבר חלב למלאכים דהאכילמאאע"ה
 לא ולזה כנ"ל, לרחב"ג מה"ח דם על רק דם עלמצווים
 הביא לא אמאי והדק"ל, לעיל כמש"כ שבשלו מהמהני
 דהוי לתרץ וליכא מאאע"ה, חלב היתר על ראיההגמרא

 לא מה"ח דם על דהרי הנ"ל, הירושלמי עפ"י שבשלודם
 להם שנתן ממה מזה ראיה שפיר וא"כ גביה, בישולמהני

 לרחב"ג. מה"ח דם בגדר דהויחלב
 שכתבנו כמן לתרץ יש דשפיר לפיע"ד נראה אכןלב(

 הת"כ דברי עפ"י שביבלו, דם מטעםלעיל
 שכתג הוא בדם הבשר נפש כי פסוק על אהרינפרשת
 עליו חייבים שלכך דם איסור של סעמו פירשה התורהוז"ל,
 קישור לה אין שהנפש דהייגו בדם, תלי שהנפש מפניכרת
 דנרי שלפי ע"ז וכהב 'צמבשו שמ טה"ק ועיין הדם, ע"ירק

 הבישול שלאחר מפני מה"ת, שבשלו דם היתר טעםהת"כ
 שזה כזה דם עם קישור לה שאין דהיינו הנפש דם זהאין
 הדבר בטעם שכתב דש"י כדברי שלא וזה כמובן, הנמנעמו

 א"א הבישול דלאחר משום הטעם רק לזריקה, ראוישלא

 והביא בזה, שהאריד מה עיי"ש הנפש עם להתקשרעוד
 ועיין דבריו, תוכן עיי"ש אחרי פר' עה"ת הרמב"1דברי
 הרמב"ם כדברי שלא דם איסור בטעם מש"כ צו פר'רמב"1
 דדם הה"כ לדברי לפי"ז וא"כ עיי"ש. המורה בספרז"ל

 שבשלו מה"ח דם דגם י"ל שפיר הנפש דם זה איושבשלו
 דם שאוסר רחב"ג של הטעם דהרי דם מתורת לי'נפיק
 לא בנפשו דמו תאכל לא בנפשו בשר שדרש מפנימה"ת
 ובש"ס וברמב"1 בזה מש"כ עה"ת רש"י עייןתאכל,
 דאוסר דמאן כיון וא"כ ורבנן, רחב"ג בפלוגתתסנהדרין

 הילפותא עיקר דכל דהיינו בגפשו, דמו דרש מה"חדם
 להיות דצריך י"ל עזפיר ולכן תאכל, לא בנפשו דמומקרא
 וכמש"כ נפש, עם קישור עוד לו שיש היינו הנפש דםדוקא
 נפיק שבשלו דם אבל כנ"ל, דם כל איסור בטעם הנ"לבת"כ
 להתקשר עוד שא"א הטעם זה מפני מה"ח דם מתורתגם
 לדם מה"ח דם בין חילוק שום אין לפי"ז וא"כ הנפש,עם

 דלעיל ודברינו הכל וא"ש דם מתורת נפיק שבשלו כלשחיטה
 בס"ד. וברוריםנכונים

 דכ"א מנחות רש"י בדברי י"ל דמלתא ולקדשטאלג(
 רוש רש"י רמש"כ הת"כ, לרברי ג"ככווגתו

 שבשלו קדשים  ודם לכפרה, הראוי רם על אלא  תורהחיהבה
 הנ"ל. הת"כ שכהב לזה ג"כ כוונתו למילתיה, חזי לאתו

 דם מתורת נפיק שבשלו קדשים דם מה מפני הטעםדהרי
 הנפש דם להיות צריך שלזריקה מפני לזריקה, ראויואינו
 אפילו וא"כ הנ"ל, הת"כ כדברי הנפש עם להתקשרשיוכל
 דאיתרבאי כיון דם מתורת נפיק שבשלו דמה"ח ג"כלרש"י

 ודו"ק. תאכל לא בנפשו דמומקרא
 אך פמוק על מש"כ נח פ' עה"ת עזרא אבו יע"ןלד(

 טעמו כן וי"ל תאכלו, לא דמו בנפשובשר
 לא כג4צם האכל לא דמו שהוא נפעע עם בשראר

 הוא בנפשו דמו בשר כל נפש כי הבשר עם הנפשתאכל
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 עיי"ש. עכ"ד זוגוף הוא והמרגשת המתנועעת הנפשוזאת
 בעניז שכתב נ"א נהר משפט עיז חלק חסל"א דעייןלה(

 שש:י אאע"ה, שעשה הבקר ובז וחלבחמאה
 ורפאל שלו, ממקנה אברהם שנסל ממש פרים היוהפרים
 לתגו  כשרצה כז ואחרי שלישי לפר ולקחו לפר לונדמה

 פר לברוא אאע"ה וזעצרד המכפלה למערת ערקלהמלאכים
 עיי"ש. עשה אשר הבקר כז סוד וזה יצירה, ספר ע"ישלישי
 ועיין בב"ח להם שנתן מה על ולק"מ בב"ח הי' לאולפי"ז
 רברי ג"כ ומביא ראשון בעמוד בזה מש"כ עמ"שבספר

 מה לעני, שכתב ישב פי בשל"ה ועיי, הנ"ל.החסל"א
 בראו הם כי אבמה"ח, אכלו שהיטבטים הצדיק ליוסף,ונדמה
 עיי"ש יוה"צ טעות הי' וזה מאאע"ה להם שהי' ספי"צע"י

 למדין שאין רק בוה הרבה להאריך ויש באריכות,בדבריו
 ~קבלה. אגדהמדברי

 עבסימן
 יע"א ביטאםב"ה

 המפורסם הרה"ג לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 אבד"ק זז"ל( שליט"א גראפ מוהרייע נעלה מאודוו"ח

 )זצ"ל(. שליס"א מטשעבין הגאון תלמיד יע"אגלייוויץ

 הלב באבקת שאלתו בדבר העני', לחו"ד תרביניענדתו
 היתר יש אם עכו"ם מחלב שנעשה מאמריקההנשלח

 ובפרט בטלל חלב למצוא עתה קשה כי אחרילשתותה,
 המה הנורא מהתופת השרירים כל ועכייו החליבה,לראות

 ל"ע. חולים ורובם ורויםחלשים

תשובה

 היטב באר לבאר מקודם עלינו זה דין עומק לבשהבכדי
 רווחא יהיה וממילא עכו"ם חלב של האיסורגדר

שמעתתא.
 פת כמו במנין שנאסר דבר הוא עכו"ם רלב אםא(

 אם אפילו במנין שנאסר ודבר וכדומה,ושלקות
 הגזירה. בסלה לא הטעםבטל

 טמא, הלב תערובות רשש משום רק האיסור דאםב(
 חל לא לתערובות לבלחש דליכא היכאבשמילא

האיסור.
 מ"מ חכמים, בגוירת במנין נאסרה רלא נימא אי אפילוג(

 משום ח"ע לאסור דור מדור עלינו שקבלנוכיון
 הראשונים ומחלוקת יחל, דבל דררא בזה איכא וגדרסייג

 התרה. מהני איבזה
 הגזירה בזה גם אם שהיה ממה נשתנה האיסור אםד(

 לאוכל ממשקה שנ'שתנה כיו, אפשר אורובצת,
 איסוריה.פקע

 עכו"ם של גבינה דגזירת הנינן דכ"ט ע"ז בש"סא(
 בהנאה גם אסור דלריימ ורבנו ר"מבמחלוקת

 הדברים בי, איתא ל"ה בדף ולהלז בהנאה, מותרולרבנז
 י2ראל ואיז שנחלב עכו"ם חלב הנאה איסור איסורןשאין
 חלב גזירת בין חילוק יש אם הכרע אין מהגמרא ההנהוןאהו,
 וטריא שקליא שמציגו דאעפ"י האיסור, בגדר גבינהלגזירת

 לב;אי חלב ל"ה, בדף שם כמבואר חלב איסור בטעםבגמרא
 משום ואי ירוק, טמא חוור טהור אחלופי משום אי להניחוש
 עוסך, אינו טמא עומד טהור חלב מר דאמר ניקונ3איערובי
 ליה בעי דקא הב"ע נמי, הכי לגבינה ליה בעי דקא איומשני
 כיוו ומשני וניקום, קלי מיניה ונשקול תו ומקשהלכמכא.
 עלה למיקם ליכא קיימי דלא נסיובי איכא נמידבטהור
 דקאי איכא לגבינה לה דקבעי תימא אפילו ואב"אדמילתא,
 על לעמוד בגמרא שרצו המו"מ מכל ולכאורה אטפקביני
 מצאו ולא להיתירא, סעמא השתא איכא אי חז"ל שאסרוטעם
 ביני דקאי הנסיובי מחמת לגבן בחולב אפילו להתיר טעםשום
 דאעס"י דנימא במני, נאסרה לא דחלב מזה משמעאטפי.
 תערובת משום החשש רק הגזירה, בטלה לא הטעםשבטל
 נשארה החששא לסלק כדי בגמרא מצאו שלא וכיוןח"ט,
 ש"ע בגבינה גם בגמרא מצינו כן כמו אבל באיסוריו,החלב
 ר' ששאל מצינו ובמשנה חאיסור. טעם למצואדשו"ט
 ובגמרא עכו"ם. גבינות אסרו מה מפני ר"י אתישמעאל
 ניקור, משום אמר ריב"ל דמילתא בטעמא אמוראיפליגי
 טעמא ולשמואל חלב, צחצוחי בלא לה שא"א לפי אמרור"ר
 בר' אדא ולר' נבילה, קיבת בעור אותה שמעמידיםמשום
 פליגי אמוראי ועוד רזיר, בשומן פניה שמחליקי, מפניאהבה
 חכמים גזירת זה שאין לפי"ז מוכח וא"כ דאיסוראבטעמא
 יש כן בח"ע, כמו איסור חשש מחמת רק במניןשנאסרה
 דגביגה בפירוש כתבו הראשונים כל אולם מהגמרא,להוכיח
 הרמב"ם וכז שם, בחידושיו הרשב"א כמוש"כ במניןנאסרה
 שמעמידים ש"ע דגבינה כתב הלי"ד מאכ"א מהל'בפ"ג
 הורו בגבינה, ניכרים והם וכו' פירות במי או בעשביםאותה
 גבינות כל על גזרו שכבר אסורה שהיא הגאוניםמקצת
 נכון דעת הוא הגאוגים שדעת הה"מ ע"ז וכתבעכו"ס,
 בטלה לא הטעם שבטל ואעפ"י במניז, נאסרהשהגבינה
 בע"ז בתוסי אמנם קט"ו, בסי והש"ע הטור כתב וכןהגזירה,

 דטעמא כריב"ל דפסק הד"ת בשם הביאו חדא בד"השם
 אין בינינו מצויין נחשים שאין עכשיו ולכ, ניקור,משום
 לחוש אין במנין שנאסר דבר ומטעם גילוי, משוםלרוש

 שם ובסוה"ד מצויין, נחשים שאין במקום אסרו לאשלכתחילה
 יש שבמקומנו חיים הר"ר בן הר"י הרב בשם התוס'הביאו
- תוס' בפסקי ועיי"ש בקיבה. שמעמידין מפנילאסור  והלשון 
- מגומגם, שם תוס'בפסקי  דגבינת בפוסקים מבואר וכן 
 פוסקים כמה מסתימת נראה בח"ע אבל במניז, נאסרהעכו"ם

 כתב והרמב"ם ח"ט, תערובות חשש משום רקשנאסרה
 ומבשיג ח"ט, תערוב.ת חשש מעום הוא דהאיסורבפירוש
 אסור עכו"ם שביר חלב שכל כתב הלי"ג מאכ"אבהל'
 שלהם חלב וכל ג"כ כתב בהלט"ו וכן ח"ט, בה עירבשמא

 ומלשון טמאה, בהמה חלב בו עירבו שמא לוחוששין
 חשש משום דרק דס"ל משמע סעי"א קט"1 בסי'המחבר
 בפירוש כתב הנ"ל מאכ"א בהל' בכ"מ אולם ח"ט,תערובת
 איז הרמ"א ומדברי גבינה, כמו גזירה מטעם שהואאחרת
 ח"ם תערובת של החשש רק הביא הסי' שבכל כך, כל"כרע

 בסוף אחד במקום אולם לדעתו. האיסור גדר שזהושמשמע
 דאפילו כתב שהרי גזירה, מצר שהוא מרבריו משמעסעי"ב
 חשש דליכא דאעפ"י דנראה אסור, החלב מ"מ לגכןבחולב
 וכז כ"כ הכרע איז הש"ך מדברי וכן חזי'ל, אסרו מ"מתערובת
 ג' ס"ק בהגר"א רק הסימן בכל בדבריהם עיי"שמהט"ז
 והביא חלב, לאיסור גבינה גזירת ביז חילוק ש"ם מבוארשם



קנה י בא ץב סימן חיו"דשז"ת ת יב

 חילוק הן דבחלב שכתב. שצ-ה בסי' הריב"ש דברישם
 בגבינה, לא אבל בכבשים, וכז מוהר ולפעמים אסורלפעמים
 לשיטתם ראיה להביא בזה שהארינו האחרוניס בספריועיין

 דרכו. לפיכ"א
 טור המשולש ובחוט קמ"ד סי' בח"ג בחשב"ץ ועייןב(

 לא שחלב ראיה להביא שהאריך ל-ב. סי'א'
 ההת"ס והגאון ס"ז, כלל בחכ"א פסק וכן במנין,נאסרה
 ואסור חז"ל ג~ירת הוא דה"ע להוכיח כחב ק"ז ס"בחיו"ד
- ח"ט, חערובח חשש דליכא במקוםאפילו  להעמיס ומש"כ 
 דבריו התוס', קושייח ומחרץ הנ"ל בע"ז רש"י בדבריכן

 א"א העניה דעחי ולפי לי מובנים ואינם ממנישגבו
 רש"י דברי שהובאו לפי"מ ובפרט רש"י, בדברי כןלהעמיס
 דבריו מובא קושטנדינה. דפוס י"ז דף הפרדס בספרבעצמו
 שכחב ווילנא דפוס בש"ע הגדפסים האחרוגים הש"עבמפרשי
 מותר טמא~ח בהמוח שם איז אם עכו"ם דבחלבבפירוש,
 דבר שאין וכיון ח"ט משום דהאיסור דכיון ממנו,לשתות

 לחוש. אין מצויטמא
 דלא מח"ע, שנעשה האבקה בנידון לפיע"ד נראה ולכוג(

 מח'טש הוא דהאיסור הסוברין לשיטתמיבעיא
 ה"ט כאן שאין בבירור דידעינן היכא א"כ ח"ט,חערובת
 מבחוץ יושב הישראל רק אם אפילו דהרי למה-י, למיחושליכא

 קט"1 סי ביו"ד להלכה כמבואר מותר מבפנים חולבוהעכו"ם
 דאמאי הרמב"ם על שהקשה בתוה"ב הרשב"א לשי' ולכןסעי'א,
 הגבינה ולבשל גבינה ממנה לעשוח ח"ע ליקח אסוריהא
 הביא מאכ"א מהל' בפ"ג והה"מ הצחצוחים, שילכואח"כ
 הרמב"ם בדברי סברתו ולפי שהקשה, מי יש בשם זוקושיא
 ה"ע ליקח דמותר הרמב"ם לשיטת להלכה הה"ממצדד
 הצחצוחים, לבטל כדי אח"כ ולבשלה גבינה ממנהלעשות
 הצחצוחים, לבטל לבשלה בפירוש הרמב"ם שהחיר בחנסוהכמו
 ענו"ם, ביד נעשתה שהחמאה אפילו הרמב"ם מתיר התםואם

 אי אמרינן ובגמרא דמותך, ישראל ביד נעשה אםמכ"ש
 ולמסקנא לכמכא, בעי דקא הבמ"ע הכ"נ לגבינה בעידקא

 בןא רק זהו אטפי, ביני דקאי במאי דחיישינן שםדגמרא
 אבל בטלו, לא בעין הצחצוחים שעומדים כיון הגבינהבישל
 שם הביא והה"מ הצחצוחים, בטלו שפיר בישולאחר

 גבינה לוקחיז דאין התם ראיתא א"מ בפרקמהחוספתא
 שיטתו ולפי מקום, בכל נלקחה ושלוקה המומחה, מןאלא
 חעשיית אופן דהרי מח"ע, שנעשה האבקה גם מותריהא

 ר; ונשאר הנוזל כל מהחלב שמפרידים ע"י הואהאבק
 ועפי"מ לאבק, שנעשא עד האוכל מיבשים ואח"כ הגוש,האוכל

 נטי דבטהור שם דאמרינן הא על בסוגיא שםשפירש"י
 רמילתא, עלה למיקם זליכא קיימא דלא נסיוביאיכא

 סהור עומר וכשהעמידו טמא חלב נחערב שמאופירש"י
 טמא שחלב בדבריו מבואר הנסיובי, עם נשאר והטמאשבו
 הגוש האוכל להפריד שא"א ז"א  הסהור, עם מחערבאיגו

 שמפרידימ להחלק רהינו להנסיובי הולך והכלמהנוזל
מהחלב.

 למטב שרצה שמה עליו וכחב לגזיזיה, הבר הכ"מ אמנםד(

 איסור מ"מת מוקצה הוא הרמב"םדבר"
 בסי הרמ"א וגם בישול, ע"י מח"ע שנעשו גבינוחלהחיר
 אינו נאסרה שכבר עכו"ם דחלב להלכה כחב סעי"אקט"ז
 נשארה אלא חמאה או גבינה ממנה אח"כ יעשו אםמועיל

 אם החולב העכו"ם כוונח ידרע בלא רק זה אבלבאיסורה,

 מוחר לגבן חולב  שהעכו"ם בידענו אבל לגבן, אולשחיה
 בס"ק ;זם הש"ך כמוש"כ גבינה, ממנה לעשות לישראלאח"כ
 שוטה העכו"ם שאיז דל"ה, בע"ז התוס' מדברי והואי"ח

 הישראל צריך להש"ך רק עומד, שאינו כיון טמא חלבלערב
 בישראל אפילו העכו"ם בעשאה אבל הגבינה, לעשוחבעצמו
 מותר וה גם ולהרמ"א מועיל, אינו ,ראה גביו עלעזמד
 או"ה בהלק והנובי"ת הגבינה, עשיית ראה שהחשראלכיון

 בזה. להחיר כהרמ"א שהמנהג כחב ל"זסי'

 בית בעל אם מיבעיא לא מחלב הנעשה האבק ולוביטתוה(
 דמותר החלב וקונה ישראל הואהחרושח

 לגבן חולב כמו דהוי כיוו למיחש חו דליכא להש"ד.אפילו
 אלא מגבינה, דקילא חלב אבקח מכ"ש גבינה, לעשותרמוחר
 הרמ"א להכרעח עכו"ם הוא האבקה חעשייה בעל אםאפילו
 עשייח לראוח ה"2ראל צריך להריו"א דעכ"פ זאעפ"יביחר,
 אם דאפילו במנין, שנאסרה בגבי:ה רק זה אבלהגבינה
 מחמאה גרע לא חלב אבקת אבל אסורה, בפרחיםהעמידוה

 זקנ' כמוש"כ גבינה, גזירה בגדר נכנסה דלא עכו"םשל
 הלכו אותה שמבשלים היכא דחמאה י"ב בס"קהט"ז

 אבל בטדעוטו, בטל שנשאר ומה טמא מחלבהצחצוחים
 הגזירה בכלל היתה לא דחמאה זה, מועיל לאבגבינוח
 גבינה, משא"כ רבנן פלוג לא לומר שייר לא לכןבמשנה

 שכחב הלט"1, מאכ"א מהל' בפ"ג הרמב"ם בלשון מתבארוכן
 ג~רו לא שהרי התירוה הגאונים מקצח עכו"ם שלרחמאה

 הגזירה כלשון דוקא הוא גבינה דגזירת הרי החמאה,על
 אינו חלב אבק שגם מסחברא כן כמו בכלל, אינהוחמאה
 דאוסר למאן ואפילו טעמא, בהר דזיל גבינה גזירתבכלל

 כיון למיסר ליכא באבק מ"מ הצחצוהים משוםבחמאה
 לכ"ע. ומותר הצחצוחים נתיבשושכבר

 תערובת משום גאסרה דח"ע נאמר אם יק זהו אולם1(
 ממנה לעשוח מותר לגבן בחולב וממילאח"ט,

 במניז שנאסרה בזה נימא אי אבל חלב, אבקח וגםגבינה
 העמידוה אפילו כלום מועיל שאינו גבינה כמו הוי חלבא"כ

 להתירה כלום מועיל אינו בחלב וכמו"כ אסורה,בפרחים
 מ"מ אבל טמא, חלב בה דליכא בבירור בידענואפילו
 נאסרה לא ש"ע ההמאה זו לשיטה דאפילוחזינן
 בעצני, הכ"מ כמש"כ האסור מח"ע שנעשחהאעפ"י
 דחמאה כחב מ"מ במנין נאסרה דח"ע סובר שהואאעפ"י
 דכבר מח"ע חמאה לעשוח דרק האיסור, בגדר נכנסהלא

 החמאה עשה בעצמו העכו"ם אם אבל לדידיה, אסורנאסרה
 כצהג שאין דבמקום בסעי"ג יבמחבר כאן בב"י וכ"כמוחרוק

 דאפילו חזינן מהערת. חלב צחצוהי כל שיכלו ער בשלהאם
 עכ"פ מוחרח חמאה מ"מ במנין נאסרה דחלב נימאאי

 צחצוחים רליכא כיון מחמאה יותר עדיף הרי ואבקהבבישול,
 בחמאה. להאוסרין אפילומוחר

 דגזירח ב.-כתב באות ק"ז-הנ"ל בסי' החת"ס יהגאיןז(
 ואע"ג גכינה, שאסרו קודם היתה קדמוניה גזירההלב

 מ"מ ח"ס, דתערובח חששא משום היחה הגזירהדחחילח
 בחולב כגון זו חששא ברליכא אפילו חלב סחם ואסרוגזרו
 ונעשה צורחה בנשחנה אמנם ענין, בכל במניז ונאסרהלגבן,
 במסקנתו עיי"ש להיחר, וחזרה גזרו לא גבינה אוחמאה
 דס"ל והפר"ח להרדב"ז דאפילו שם וכחב במנין גאסרהדחלב
 אנחנו מ"מ גזירה, משום ולאו חערובוח מחשש האיסורדח"ע
 כשיכת להחמיר אבותינו, עליהם קבלו כבר אשכנזבני

 מטעם מדינא עלינו אסור ולכן במוין, נאסרה דח"עהסובריז
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 דלא כהמקילין נימא דאי לפי"ז ונמצא התרה, לו ואיןנדר
 דנאסר ולהמהמירין נדר משום מדאורייתא אסור במניןנאסר

 עיי"ש. דרבנן איסור רק הויבמנין
 אבל שהוא, כמו חלב על רק היה הלב גזירת ולדבריוה(

 בפשיטות ולכן איסורה. פקע צורתהבנשתנה
 דנשתנה כיון הגזירה בכלל היתה לא חלב דאבקת י"לבני"ר
 אבל דחלב, איסורא ופקעה לכאן בא חדשות ופניםצורתה
 פקע דבנשתנה החת"ס שכתב במה לפיע"ר להעיריש

 דברי דידוע הראשונים, מחלוקת הוא זה דבר הריאיסוריה
 בעלמא רפירשא דמותר דס"ל מוסק גבי דמ"ג בברכותהר"י
 דבתר להכי חיישינן לא דם היה שתחילתו אעפ"יהוא.
 נבילה חתיכת בו שנפל מדבש ראיה והביא אזלינז,השתא
 לההזיר הדבש שדרך מפני הדבש מותר בתוכו שנמותאע"ג
 הכ"נ ומותר, ליה דיינינז וכדבש לרבש בתוכו הנופלהדבר
 בתי דם מתורת שיצא כיון דם היה שבתחילתו אעפ"יהכא

 מקודם הביא ל"ה סי' כ"מ בפרק והיא"ש אזלינו.השתא
 הביא ואח"כ דם חשש מפני להנ;וסק האוסר הרמ"השיטת
 וממרוצת ראיה, צריכה ראייתו דגם וסיים הר"ישיטת
 בתשובותיו ברם הר"י, לדברי מסכים דאינו נראהדבריו
 כתב קמר תערובות מחשש בפסח דבש גבי ו' סי' כ"דבכלל

 חששא משום איסור בו נוהג אדם ראיתי ולא וז"ל,הרא"ש
 לחוש באנו ואם הפסח, קודם כבר נתבטל וגם שכיחאדלא
 בתוכו שנותנים נבילה בשר מפני השנה כל אותונאסור

 דבתר לדבש דנתהפך כיון דכשר כתב והב"י לדבשומתהפך
 הוא בתשזבה שכאן הרי מעיקרא, בתר ולא אזלינןהויתא
 רט"ז בסי' ובמג"א תס"ט סי' בט"ז ועייז הר"י, לשיטתמסכים
 בתר אזלינן אי שנויה במהלוקת זה דדבר הרי בזה,מש"כ

 כלציקרא. בתר אוהשתא
 דכל ק''"ל ראנן לפי"מ הר"י בשיטת להתבונן וישט(

 מה א"כ הטמא, כמו ואטור טמא הטמא מזהיוצא
 מדבר יוצא הוא הרי מ"מ ומהותו, צורתו דנשתנהבכך
 דל"ו בע"1 הר"ז שכתב לפי"מ דמילתא לקושטא אבלאסור,
 איערובי משום אי לה ניהוש למאי דבש בגמרא דאיתאבהא
 בתוכו מערבין כאשר הדבש שדרך הר"1 כתב טרי,מסרי
 ליכא דבש להיות וחוזרין בתוכו נימוחים אחריםדברים
 ומותר, מסריה שנימוה טרם בתוכו שהמתערב לפי לזהלמיהוש
 גניל קא אימת מותר טרפה ביצת אפרוח בתמורהכדאיתא
 כיון נמי מוסק גבי ולפייז הוא, בעלמא עפרא מסריהלכי

 ואח"כ בעלמא, פירשא הוא מוסק הרם מן שנעשהדקודם
 ממילא שם, בברכות הר"י כמוש"כ מוסק נעשה הפרשמן
 דיוצא כיון טמא, הטמא מז היוצא כל בוה לומר שייךלא
 מן יוצא מקרי ולא אוכל, מתורת מקורם ונתבטל הפרשמן

 ולא לפנינו בא חרש 1"ומר נתבטלה כבר דהטומאההטמא
 רט"ז בסי' מהמג"א נעלמו הללו הר-ז ורברי חרשה,צורה
 שהרי ש"ע, על בהגהיתיו החת"ס עליו הגיה כאשרסק"ג
 שנעשה טרם מסויח אינו הבשר דבש דגבי המג"אכתב
 וה יורע מי נמי מוסק דגבי המג'יא מש"כ וגם דבים.ממנו

 בפירוש כתב הר"י הרי מוסק, שנעשה קודם עפראשנעשה
 החגוטרות בין שנתקבץ לאחר בעלמא פירשא רוים מזשנעשה

 בזה. צ"עלכן

 לאחר שהאבק לומר אפשר איך הלב אבקת דגביי(
 שש, הטמא מז היוצא כל זשץ איסור" פקעשנשתנה

 דהחלב כעז ודבש ביטק גני כמי לממשר~יכא
 והנראה אבק, ממנה שגעשה טרם לפרש התהפטהלא

 היוצא רכל חששא בה ליכא חלב רגאבקת לחדשלפיע"ר

 ואקדים הר"י כמוש"כ נשתנה מטעם מותר ולכן הטמאמן
 : הקדמות ג'לזה

 סק"ד ע"ט סי' יו"ד בש"ך מובא הה"מ שכתב לפי"בו)א(
 שייך לא טמא הטמא מן היוצא דכלרכללא

 מותר אדם חלב ולכן עשה, באיסור ולא לאו באיסוררק
 בעשה. רק שבשרומפני

 שכתב הל"ו מאכ"א מהל' בפ"ג הרמב"ם לשיטת)ב(
 מ"מ מה"ת אסור טמאה בהמה שחלבראעפ"י

 לוקה הבשר על האכלו לא מבשרם שנאמר עליה. לוקיןאין
 שאסור שיעור חצי כמו 1ה והרי החלב ועל הביצים עלולא

 עליו. לוקיז ואי,מה"ת
 דמוקי בר"ה דכ"ג בשבועות התוס' שכתבו דעפי"מ)ג(

 איסור אלא עשה איסור אפילו ליכאדבח"ש
 טמא בחלב ממילא ליכא הללו ההקדמות ועפ"י מה"ת,גרידא
 לאו איסור הוי דלא כיון טמא, הטמא מן היוצא כללומר
 שפ.ר ולכן שיעור, כחצי רק והוי עשה מאיסור אפילו'וקיל
 התוס' לשיטת אמנם איסוריה, פקע דנשתנה דכיוןי"ל

 האיסור מן היוצא דעל שכתבו שאם בתוד"ה דס"דבחולין
 וממילא כהרמב"ם. דלא ווה גופא האיסור על כמולוקיז
 אטור. מהחלב שעושין מה כל ולשיטתם מלקות בח"שאיכא

 חוליז בש"ס דהנה לק"מ. בלאה"כ דלהתוס' י"ל אךיא(
 אכילה וגמעו החלב את המהה בגמרא מקשהדק"כ

 נפש קרא אמר ר"ל אמר הוא, אכילה לאו והאי בהוכתיב
 שתיה הרי קרא למ"ל בתוס' והקשו השותה, אתלרבות
 ושמן יין כגון דשתיה במידי דהתם וחירצו אכילה.בכלל
 דאף וכוונתם ליה, ושתי ליה דממחי אכילה דבר במידיוהכא
 לשון התורה דכתבה כיוז אבל חלב, שמיה מחוידחלב
 כמו שתיה, ולא האכילה פעולת רק אסרה דלא משמעאכילה
 בכלל אינו שתיה גם כמו"כ אכילה בכלל אינושהנאה
 המשקה רק הוא חשיבותן שעיקר ושמן ביין רקאכילה,
 מה"ה חיוב דעיקר הרמב"ן, כמוש"כ למעליותאדנשתנה
 11 דשתייתן וזיתים בענבים ולא ושמן בייז רק הואבתרו"מ

 לתרץ כתבו שתיה בד"ה דל"ב בגדה התוס' אנןאכילתן,
 חלב גבי העוה"ר בפרק וא"ת וז"ל אחר, בלשוןקושייהם
 דחלב ראשמעינן וי"ל ה,וותה, לרבות גפש דכל קראלמ"ל
 לאו דאי לתרץ כאן דכוונתם וצ"ל חלב, שמיהבפוותך
 שנייתנה איסור דכל אמרינן היי שתיה, מיניה דמרבינןקרא

 דלא מיניה, איסוריה פקע בתולדה שהיה מכמוממהותו
 השתא. בתר אזלינן אלא מעיקרא שהיה מה לןאיכפת
 בכוונת להעמיס לפיע"ר נראה כן דוהנפש, קרא צריךלהכי
 דס"ל הר"י לשיטת טייעתא מכאן לפי"ו ויהיההתוס',
 יותר רבותא יש התוס' ובדברי השתא, בתר ראזלינןג"כ
 התם ומוסק בדבש דהר"י בדינא דהרי הר"י, שבדבריממה
 כמו בעלמא פירשא היתה ולרבש למוטק דנתהפךבטרם

 שוותך בהלב דהחוס' בדינא אבל לעיל,שביארנו
 בני"ר ולכו למשקה, שניתך טרם לפרש החלב נעשהלא

 לפירשא היתה שלא אעפ"י שנשתנה כיון חלבבאבקת
- התוס' לשיטת מ"מ לאבק. שנתייבשקודם  לפי"מ 

 לשיטתם ומותר נשתנה מקרי זה גמ - בכוונתםשביארנו
 אמרינן לא האיסור דנשתנה רהיכא להתוט' דט"לוצ"ל
 לרבות קרא לי למה ראלה"כ טמא, הטמא מן היוצא כלביה

 הטמא מן היוצא כל מטעם אטור שתיה עכ"פ הרישתיה,
 הטמא. מו היוצא משום בזה ליכא רבנשתנה ועכצ"לוכו',

 לומר אפשר ראיך הקשה רט"ז בס" דהמג"איב(
 קאמר אמאי רא"כ איטוריה, פקעדבנשתנה
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 הרי חלק ונעשה נעכר רדם הוא חחיוש דחלבבגמרא
 אזלינג ההשתא בתר אנז הרי מעיקרא דם שהיהאעפ"י
 דהאי תירץ תס"ז בס" והח"י איסה"ז, ופקע לחלבתהפך
 נכילה נמו המותר לדבר בנשחנה רק ה"נו 21עףומהני
 דכתבה לאו אי כחלב אבל דבע, נתהתה בשר דמןבדכש
 סכרת בזה ל"מ ולכז דשרק ידעעז הף לא דמותרתורה

 חלב באבקת גם תירוצו ולפי חידוש, הוי ח:פיר11עתנה,
 מקרי ולא מותר דאכק יימר מי אבק גתהווהדמהחלב

 המותר. לדברנשתנה

 האיסור מן דהיוצא קרא לן דגלי בתר זה כל אכ,נםיג(
 שנשתנה איסור דכל וו"א זאת לולא אבלאסור,

 הנ"ל, ובנדה בחוליז התוס' כמוש"כ היתר נעשהממהותו
 טמאה מבהמ" חלב ולנן מידי, מהני לא קרא לז דגליולבתר
 הגמל מאת ולר"ש גמל מגמל לרבנז דאסור קרא לןגלי

 רק דאסור עכו"ם חלב אבל ד"ו, בכורות בש"סכמבואר
 בטל דמה"ת סקי"ח קי"ח בסי' הש"ך כמוש"כמדרבנז
 ולא בעיז בחלב רק רבנז גזרו דלא י"ל ולכן מב"מ,ברוב
 לימוד צריך האיסור מן רהיוצא חזינז דהרי ממנה,היוצא
 היוצא איז ולכן האיסור, בכלל הוי ולא לאסרומיוחד
 תשה ררבנן דהוי הנ"ל הש"ך )ומש"כ חז"ל, גזירתבכלל
 גבינות גבי סקי"ח ס"ס בכללי בעצמו הש"ך דהרילי,

 מכאן הוכחה  ויש במוסגר, עיי"ש מה"ת כמו דהף כתבעט"ם
 וצ"ע(. חלב לגזירת גבינה גזירת בין חילוק דישדס"ל

 ההיתר בטעם שכתבנו במה בזה התבוננתי שוביד(
 דינא להאי ני"ד ל"ד דושוי שנשתנה,משום

 לברייתו חוזר שאינו שינוי הוי דהתם ודבש, במוסקדהר"י
 פקע שפיר ולכן דם ומהמוסק בשר מהדבש לעשותדא"א

 שמהאבק לברייתו החוזר שינוי הוי חלב אבקת אבלאיסוריה,
 מותר דבנשתנה אמרינז דבזה ומנלן חלב, אח"כעושים
 ומכואר קנם! לאיסורא אהדריה אח"כ הרי האיסור,ומפקיע
 ואין לחיז מטמאין והש"ז ונבילה שרץ גבי דנ"דבנדה

 שהיה לכמו ולחזור להשרות יכולין ואם .יבשין,מטמאין
 איטור בין חילוק דיש י"ל אך ויבשיו, לחיזמטמאיז
 הישנה. הסומאה וניעור חוזר אמרינן דבטומאהלטומאה
 דתני:1 מהאי דילי וחילי כן אמרינז לא באיסוריןאבל

 סע" ר"א ס" ביו"ד להלכה מובא דסהרות בפ"בבתוספתא
 שאובין מום משום טהור שהגליד שאוב מקוהל"א,
 פסול דלענין מזה הרי עליו, להקוות כווהנימוח
 ממנו שפקעה אחר הראשוז לפיסולו חוזר אינושאובין
 משנה על פליג לא התוספתא ובודאי שהגלידו.בשעה

 והרי לסומאה, איסור בין לחלק צריכין וע"כמפורשת
 וניעורה חזרה שבטלה דטומאה דכ"ב בכורות בש"סחדנו

 יתיב. בו"ה בתוס' עיי"ש כן צמרינן לאובאיסורין

 וחוא"ש הרמב"ם בפלוגתח דתלוי לפיע"ד והנראהטצ(
 דאיתא מ"א, פ"ג דטהרות המשנהבפ"רוש

 הרי טופח משקה שהז בזמן והחלב והגריטין הרוטבהתם
 כביצה ונימוחו חזרו שניים, אלו הרי קרשו תחילה,אלו
 מתורת דיצא דכיון טהור דלכן פירש והרע"ב טהור,מכווז
 כשנשתנה. טומאתו ופרחה משקה תורת עליהן וירדאוכל
 אמעוט ראשונה טפה דמשיצא שיטמאנו מי 11 למשקהואיז

 משמע דמתניתין פשטא והנה ביצה, מכשיעורהאוכל
 מכוון וכביצה ונימוחו וחזרו וקפאו משקה בעודןדנטמאו
 בטלו וככר הואיל לטומאתן חזרו אמרינן ולאטהור,

 בבכורות למ"ד ואפילו חדש, משקה וזה כשקפאוממשקה

 במשנה ע"ז כתכ כבר וניעורה, חזרה שכטלה טומאהדכ"ב
 בעולם איתא שבטלה לאחר אפילו רהתם לחלקאחרונה
 שבטלה כלל משקה כאן איז הכא אכל שנתערכה,אלא
 שנטנסנ דאיירי מפרש בפיהמ"ש הימכ"ם אולם שנקפה,ע"י

 ח1רו ואח"כ שנקפה לאחר דהיינו אוכל שהיהבשעה
 מבואר מזה ויותר בפיהמ"ש, מפירושו נראה כןונימוחו,
 ואח"כ קפואים כשהז נטמאו וז"ל הל"ב טו"א מהל'בפ"ט
 דס"ל מדבריו משמע ע"כ, משקה ונעשה ונימוחוחזרו
 באמת הוא וכז לטומאתן, חזרו משקה וסופן תחילתןדאי

 הטאת מי - גרסתנו לפו - דטהרות סופ"בבתוספתא

 משקין שהגלידו - טמאים מים צ"ל הגר"א גירסת ולפי-
 הנראה ולפי הישנה, לטומאחז חזרו נימוחו טהוריםטופה

 מהתוספתא. זה דיז הרמב"םהוציא
 אמרינן דבטומאה דס"ל להרמב"ם לומר צריך ולפי"זטז(

 שביארנו כמו לחלק צריכים וניעורה,חזרה
 המשנה כפירוש הרא"ש אבל לטומאח, איסור ביזלחלק
 חזרה אמרינו ולא שנקרעו קודם שנטמא דאייריפירש

 הנ"ל מהתוספתא לפירושו לכאורה וקשה הישנה,לטומאתו
 כתב הרא"ש אבל הישנה, לטומאתו דחזרה התםדאיתא
 וגריסין וחלב רוטכ לבין מים בין לחלק ב' במשנהלהלן

 שם דאיחא אחרת תוספתא לשון שם והביאדמתניתין,
 השמן אמרו כיצר משקוק וקא אוכל לא הקרושהשמז
 היוצא כפול, אלא בו נשתייר ולא נימוחו שאם לעולםתחילה
 כמו קרוש שמז לאכול דרך דאין משקיז טומאת מטמאממנו

 נקרא אינו הלכך קרושים, וחלב גריסיז או רוטבשאוכלים
 לטומאתו חזר ונימוח וכשחזר וטהור משקה ולא אוכללא

 והכי לאוכל, ממשקה באמצעיתו נשתנה שלא כיוןהישנה,
 משקה בהם ואיז שהגלירו טמאים מים בתוספתא תניאנמי
 עיי"ש, וכר ה"2נה לסומאתן חזרו נימוחו טהוריז,טופח
 וגריטיז וחלב דרוטב המשנ"א שהסביר מה כפי הרא"שוסברת
 קרושימ שנאכלו וגריסין וחלב דברוטב ממיםשאני
 אוכל, ונעשה משקה מתורת שנקרשו לאחר יצאוהרי
 אה"כ כשנימוהו משקה חורת בעום שנהבטלוכיון
 בפ"ג דמתגיתין ואינך במימ אבל חדשה, משקההו"ל
 שאינם וגחשורים משנקרשו, כלל לאכלן דרך שאיןמ"ב
 הראשוז לשם וחזרו כשנימוחו והלכך משקה, ולא אוכללא
 הרא"ש על כלל קשה לא ועפי"ז עיי"ש, לטומאתןחזרו

 ורוטב בחלב ולא במים רק איירי דשם הנ"למהתוספתא
 נפק לא שנקרש דבחלב כיוז ייל לפי"ז וממילאוגריסין,
 דבשעה חלב דאבקת י"ל כז שנקרש, בשעה אוכלמתורת
 חדשה משקה זה הרי כשנימוהה חלב מהאבקכשעושיז
 חלב דאבקת י"ל במשטות וגם הראשון. המשקה עודואינה
 לאחר בנקרש דהתם ונימוחה, וחזרה שנקרש לחלב דמי4א

 שינוי בלי הראשון ועצם חומר לאותו חזרהשנימוחה
 געשה שמהגוש רק כלום נתחדש ולא מכתוץ,ותוספות

 ונימוחו וח1רו שהגלידו כמים כן וכמו כדמעיקרא,נוזל
 אבקת אבל שהיה, כמו ממש המים אותו לפנינו הרידהשתא
 את למלא מים לתוכו שופכים חלב ממע שעושק בזמזחלב
 לכאן, באו חדשות פנים עכשיו א"כ נ(צנו, שלקחו המזלמקום
 שפיר מקום יש ולכן לברייתו שחוזר לומר שייך לאבבה"ג

 לפיע"ד: האבסהלהתיר
 נראה הנ"ל, דטהרות רפ"ב בהתוספתא עיוני ומדי,ז(

 שם, הנאמר כל מאת ההמשך לתרזלפיע"ד
 זינא התם איהא דבדישא לסיפא נ(-ישא קשה לכאורהאשר
 הישנה, לטומאתן ח1רו נימוחו ואח"כ שהגלירו חטאתדמי
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 מי2ום טהור שהגליד ;2אוב דמקוה דינא איתאואח"כ
 היפך דהסיפא וקשה עליו, להקוות כשר נימוחושאובין
 הוא הראשון פי' פירושים ב' מביא ובסמ"גמהרישא,
 ולפירוש שנימוחו, לאהר בו לטבול דכשר היינוכפשוטו

 כתב השני לפי' ברם מהרישא, היפך הסיפא ממש היינוזו;
 דשאובה דס"ל השאילתות שיטת עפ"י התוספתאבכוונת

 שמה וכשיביאו פוסלת, ואינה מעלה איגה כולהשהמשיכוה

 יכול ולפי"ז כשרה, מקוה הו' כשרים מים מ"ס כןאהרי
 אח"כ להוסיף היינו עליו" להקוית "כשר התוספתא פ"להי~ת
 בתהילה. המשכה כמו הוי שנימוה והגליד כשרים מיםמ"ס

 להיוה חזרו המים בסיפא גם דהרי לסיפא מרך2א לק"מולפי"ז
 משאי גריעי לא נמשכו שכבר כיון רק כבחהילה,שאובים

 דכשרים. שהמשיכוהשאובין

 על.ו להקוות כשר כתב לתוספי;א בפירושו והגר"איהי
 מיכ עוד לתוכו להמשיך א'( אופנים,בשני

 אחרת למקוה אותן להמשיך או ב'( בתוכו, וטובל מ"סעד
 ה':ג. מפירוש יותר מיקל חוא ולפירושי מ"ם, בהשאין

 מצטרפין מהגליד שנימוחו המים דלרידיה הסמ"ג,של
 ולפלא פוסלת, ואינה מעלה אינה ולהסמ"ג מ"סלשיעור
 ע: כלום העיר לא יו"ד לש"ע בביאירז שהגר"אבעיני
-המחבר  ' עליו להקוית "כשר - התוספתא לשון שהביא 

 הגר"א ובלשון עליו, להקיות כשר וב0ירושו התוספחאבכו:נת
 לתוכו להמשיך שמותר שפירש דטהרוח לתוכפתאבפירושו

 מקודם משך אם דאפילו דס"ל. מושח מ"ס עד מיםעוד
 אם ג"כ כתב ולא כשר ג"כ המ"ג שבאו טרםהשאונין
 חילוק דיש מזה מוכח כשרימ, מים רוב להיוחצריך
 דהרי שהמשיכוה, שאובין מים ובין שהגליד שאובהבין
 ראב"י דברי גבי פ"ד דמקואות לתוספתא בפירושוחזינן
 ונותן בכתף ממלא מ"ג של סאה כ"א בראשו שישבגג

 גירסת לפי - בחצר ומערבן ופותקן סאין י"טלתוכו
 שני דצריך ס"ל רראב"י הגר"א שם ומפרש -הגר"א
 למקוה, שיגיעו טרם מקודם שנתערבו וגם מ"ג רובדברים

 להתערב צריך וגם רוב רצריך פירש לא שהגלידו שאוביןוגבי
 יהא דאלת"ה כן ולחלק ועכצ"ל למקוה, שיגיעמקודם
 מ"ד. למקואוה לפירושו פ"ב לטהרות מפירושו מדבריוסתירה

 המשיי דאם הרמב"ם מלשון די;וק ר"א בסי' דהב"'יט(
 מ"ג עליהם הביא ואח"כ שאובי1 המיםתחילה

 דמסואות בפ"ד והר"ש מ"ד, בכעי' הרמ"א פסק וכןפסול,
 ההוספתא הביא וכו', בהצר שנתערבו ומ"ג דמ"ש המשנהעל

 ופי' מ"ג, של סאה כ"א בראשו שק2 בגג דראב"יהנ"ל

 למקוה, שיגיעו קודם דמערבין תימא דלא התוספתאדברי
 דשאובין ס"ל דראב"י די"ב בהמורה ד~צגרינן כמו הכוונהרק

 טרם שיתערבו לדידיה בעינן ולא וריושכה, ברנייהנטהרו
 או קודם השאובין נפלו בין חילוק ואין למקוה.שיגיעו
 כשיש כשר ג"כ למ"ג השאובין קדמו אם ראפילואח"כ,
 אלא כהר"ש דלא ההוספתא פירש הגר"א אמנם מ"ג,רוב
 וממילא וסייעתם, והראב"ד הרמב"ם דהיינו פוסקיםכהנך
 ועיין שהגלידו, שאובין ובין שהמשיכוה שאובין ביןמחלק

 בביאורו כמה2"כ שם שכתב ע"ו ס"ק י"א בסי'בוצר"א
 שיגיעו קודם להתערב דצריך ס"ל דראב"ילהתוספתא,

 בתמורה התוס' ובדברי זו בשיטה הרבה להעיר ותילמקוה,
 ובמק"א מאבותיו, שקיבל מה שמואל הר' ששלחבמה

 ואכמ"ל. השיט~ת בביאור בזההארכתי
 דכ::י זה לפי' דא0ילו לדעתי י"ל דמילהא ייקושטאכ(

 נמי בתוכו, לטבול ההנו עליולהקוות

 דאפיל: י"ז סי' בתשובה המהרי"ט שהעלה עפי"מלק"מ
 לכ"ע הש2כה ע"י מ"מ מה"ת פסול שאוב כולולמ"ד

 ע"י ולכן י"ב, סי' ח"ג התשב"ץ גם כתב וכןמדרבנן,
 שהמשיכוה שאובה כמו כשנתפשר אה"כ הוי מקורםחגלדה
 לומר שלא מקילינן בדרבנן ולכן מה"ת, ומותרכולה

 חיזר אמרינן דאורייתא _ובטו'מאה קמא. לאיסוראדאהדרה
 כיין חלב באבקת בני'ד וממילא לענ"ד, וז"פלסומאתו

 הראשון. לאיסורו חוזר שאינו לומר להקל יש מדרבנןדהוי
 לא משום מה"ת דהוי נרר  מטעם דאוסר למאןואפילו
 ה:דר קבלו כך כי מדרבנן הוי בעצמו האיסור מ"מיהל

 היא עליו לעבור ו'רק ררבנן, כקולא עלינו אסורשיהיה
 לאיסורא דאהדרה אמרינן לא ובדרבנן ההת"ס כמוש"כמה"ת

קמא.
 וס"ל ובדבש במוסק הר"י על להחולקים דאפילו י"ל וכןכא(

 חלב באנקת מ"מ האיסור, להפקיע מהני לאדשינוי
 בין לחלק דיש ח"ע, ::ל האיסור להפקיע מהני דשינו:י"ל

 הר'. אסרה שהתורה דמה דרבנז לאיסור תורהאיסור

 ופנים איפן דבכל להיות :יכיל הדבר, על רובץהאיסור
 כח"ע דרבנן באיסור אבל באיניו,ו, הדבר נשאר יהיהשלא
 פק: וכשנשתנה האיפן בזה 1-ק הוא שאסרו רמה לומרי.2

 דיח:. יש אם במחלוקת דנ"ד מנחות בש"ס ועייןאיסירם.
 בזה. הארכתי ובמק"א זו במחלוקת ני"ר דתלוי וי"לבאיסורין

 להתיר לצדד ד"2 עלה דאתאן למאי נחזדךכב(
 אבל הגבינה, אח"כ דמוהר לגבן בחולבכמו

 הלב לו יש הלב לאבקת החרושת בית בעל אם תינחהא
 אהרימ ממקומות חלב קונה הוא אם אבלמבהמותיו,

 העכו"ם דבשלמא לגבן, חולב הראשון ,ךהעכו"ם לן יימרמאז
 איגו האבקה לתעשיית החלב רוצה שהוא כיוןהאחרון
 לערב שוטה אינו שהעכו"ם התוס' שכתבו כמו ה"ט.מערב
 מה הראשון העכו"מ אבל עומד, שאינו שיודע כיוןח"ט

 איכא ולכן עונ,ד, שאינו ח"ט בתעריבת ליהאיכפת
 אליבא אבל ח"ט, יערבו לביה"ח חלב שמספקילמיחש
 מהמאה, גרע לא חלב דאבקת לעיל ביררנו רהרי ז"אדאמת

 עושה העכו"ם אם בין להמתירים חילוק אין בחמאהוהרי
 ובכל אהרים אצל שקונה ממה או מבהמותיו מחלבחמאה
 נתערב אם ואפילו חלב באבקת לחוש אין כמו"כ מותר,גווני
 וז"פ. האבק של היוב:: בעת נתבטל כבר ח"ט מעטשם

 חמאה המתירים לשיטת לעיין 'ש בע"1 שם ובסוגיאכג(
 שהביא מה כפי והר"פ, הר"ת ה"הש"ע

 ס"ל פרץ דה"ר קט"ו סי' ובב"י מאכ"א מהל' בפ"גההגמי"י
 בגבינה, דחיישינן כמו אטפי דביני חששא שייך לאדבחמחה
 דע"ז בפ"ב בשמו המרדכי שהכיא מה כפי - ס"לוהר"ת

 רק חלב, דצחצוחי חששא בחמאה גמ איכא דבאמה-
 בשני דחלבא נסיובי לתערובת בזה דחיישינן דהיכאכתב
 נסיובי בה יש אם ספק ואם וכו', שריא וא; מתייבשימים
 דר' לטעמא להבין יש ועפי"ז לקולא, ררבנן ספיקא לאואם

 נלא שא"א משום ש"ע גבינה דאיסור דס"ל בגמראחנינא
 בגבינה. כמו ש"ע חמאה על גם גזרו לא מ"ט חלבצחצוחי
 לק"מ. בגבינה אחריני טעמי דס"ל אמוראי להנהוובשלמא
 מפני דשמואל ולטעמא בחמאה, ליתנייהו דירהו טעמידהני

 דרק י"ל שפיר נבילה קיבח בעור אותהשמעמידט
 עור א"צ לחמאה אבל נבילה קיבת בעור מעמידיןלגבינה

 גם גזרינן לא מ"ט קשה שפיר לר"ח אבללהעמידוק
 המתירים הגאונים וכל והר"פ דהר"ה צ"ל ולכןבהמאה.
 אמוראי כאינך גבינה דאיסור בטעמא ס"ל ש"עחמאה



קנט י בא עג עב סימן חיו"רשו"ת ת יב

 כיון אטפי, דכיני חלכ משום דר"ח כסעמא ולאבגמרא,
 והאוסרין אטפי, דביני הזה החשש בכלל חמאה גםדלר"ח
 טעמא והיינו גבינה דאיסור נטעמא כר"ח ס"ל ש"עחמאה
 כתב י"ז בס"ק והגר"א רחמאה, טעמא והיינודגבינה
 תרוצי בתרי תליא ש"ע חמאה והמתירין האוסריזדשיטת
 הכ"נ לגבינה בעי דקא אי מתרץ קמא דגתירזצאבגמרא,
 לגכינה אפילו ואב"א לכמכא, לה כעי דקא הבמ"עדמוחר
 כתירוץ ש"ע חמאה והמתירין אטפי, ביני דקאי איכאנמי
 משום אסור לגבינה דגם השני כתירוץ והאוסריןקמא

 וסיים אסורה, חמאה גם וממילא כר"ח וזהו חלב,צחצוחי
 דהיכא שכתכו לגכינה בד"ה התוס' דברי דלפיהגר"א

 כיון לח"ט, כלל למיחוש ליכא הגבינה עהעהשהעכו"ם
 דחושש ור"ח ח"ט, לתערוכת למיחוש ליכא לצרכושעושה
 לניקור, דחייש לריב"ל רק דזהו צ"ל חלכ צחצוחימשום
 וכתב המתיר, הסמ"ק דעת וזהו לכ"ע, מותר חמאהולפי"ז
 לרמויי וליכא בחמאה גומות שאין משום אחר טעםעוד

 הששג ליכא בודאי חלב נאבקת וענ"פ לגכינה,חמאה
 לכ"ע. ומותר שנתייבשה לאחרזו

 דמתרץ הג"ל הגמרא סוגיית לפי"ז נמי ייתדרץכד(
 דקאי איכא לגנינה תימא אפילוואב"א

 ניחא לא דלהכי דמשמע פירש בחוה"ב והרשב"אאטפי, בינ-
 ואכ"א, לתרץ והוצרך מותר דלגבינה קמא בתירוצאליה
 משמע אסור עכו"ם דחלב המשנה לשון דמכתימתמשום
 לא מותר דלגבינה אמרינן ואי דבר, לכל אסור גווניבכל
 ודאי אלא גווני, בכל אסוד שהוא למיסחם להמשנההו"ל
 היתר, צד כלל משכחינן ולא נקטי דפסיקא לישנאדחז"ל
 לה משכחת דהרי קשה אכתי ש"ע חמאה להמתיריןאבל
 בתרא לתירוצא ואפילו לחמאה, עכו"ם להלב היהרצד

 לא חמאה גבי אבל גבינה גבי אטפי דביני לחלברחיישינן
 אסורה דח"ע סתמא איתא ובמשנה להמתירין,חיישינן
 דבגמרא לק"מ דמילתא לקושטא אבל לחמאה, אפילומשמע
 הישראל יעשה אם גם ולכן חלב דאיסת- בטעמאאיירינן
 אץ החלב נאסרה שכבר כעז אסורה, ג"כ חמאהבעשזלב
 העכו"ם אם רק הוא ש"ע חמאה והמתירים לאיסורה.היתר
 הישראל ביד החלב נאסרה לא בכיה"ג החמאה,  עשהכעצמו
 איסוריה, ופקע לחמאה החלב נשתנה כבר העכו"מוכיד

 כש"ע איפסק זלכן לידו, בא היהירא "ישדאל לידוכשבא
 יעשו אם מועיל אינו נאסרה שכבר עכו"ם דחלככסעי"א
 א"מ פרק המרדכי מדברי והוא חמאה, או גבינהאח"כ

 רק מכואר אינו בתרא בתירוץ בגמרא ובאמתוהאגורה,
 ולא גזרו גבינה על דרק להיות ויכול חמאה ולאגבינה
 שפירש כפי"מ הנ"ל לפי אבל מגבינה דקיל חמאהעל

 איכ הז"ל, נקטו רפסיקא דמילתא דגמרא האנ"אהרשב"א
 תירוצא לן אהני מה קשה אכתי מותר דחמאה אמרינןאי

 ג"כ זה לתירוץ אפילו הרי דפסיקא, מילחא למימרבתרא
 דגם ע"כ אלא חמאה. ממנה לעשות לחלב היתר צדאיכא

 שכבר כיון גבינה כמו אסורה חמאה גם זהלתירוץ
 להקל דיש נדאה הלין מכל איסורא, פקע לא החלבנאסדה
 בגדר שרוכם מאש המוצלים להאודים כפרט חלכבאבקת
 אי ואפילו עליהם, דעדז הרפתקאות כל לאתר הםחולים
 במנין, הנאסר יינם מסהם גרע במנין :אסרה דחלבנימא

 רבר מי"ח כולם ויינם שמנן דפתן רל"ו בגמראכמבואר
 בע"ז התוס' שכתבו ולפי"מ די"ז, שכת בש"ס וכ"ההם

 דרכנן וגזירה יינם בסתם איירי דגמיא יינם בד"הדכ"ט
 שאב"0, להולה יינם בסתם שהקילו מצינו ואפיה"כהוא,

 הרמ"א דברי שהביא סק"ט שכ"ח ס" במג"אכמבואר

 הזאת(. התשוכה נשמטה דפוסים )וככמה הידועה,בתשוכה
 מסתם מותר מרחץ לעשות דרק הרמיא כהב קנ"ה ס"ובי"ד
 הרגים בעצמז המג"א דעתי ולפי ל-סתיה, לא אבליינם

 בלא "ואפשר בזה"ל וסיים הנ"ל, להרמ"א וצייז זובסתירה
 לתשובתו. מש"ע הרמ"א סתירת לתרץ דרצה ור"לניסוך"
 הנם, בסתם אתרי וכתשובה גמור נץ"נ אייריוכיו"ד
 יינם, בסתם איירי דהרמ"א לפרש כתב שם שבבאה"גואעפ"י
 כיון גמור. כיי"נ דאיירי משמע כש"ע הרמ"א מלשוןמ"מ
 גמור דביי"נ להמעיין מכואר הזה בזמן נסך ייו סתםשכתכ
 מש"כ הרשיא בגליוז ועיין למרחץ רק מתיר לא ולהכיאירי,
 הרמ"א דברי לפרש האחרונים גרולי בזה האריכו וככרבזה,

 כמו במניז רנאסרה נימא אי אפילו בח"ע עכ"פבתשובה,
 לקצת וכפרט מח"ע הנעשה האבקה להתיר צד יש מ"מייינ.
 יעשה. בעיניו הטוב וכת"ר כתכתי לפיע"ד והנראהחולים

 דוש"תידקץ
 חופ"ע ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 מנהגי שנחפשטו במקומות בפוליז כתבתי זה כלנ"ב,
 עפ"י דבר בכל לילך אנחנו ומחהיבים אשכנזגדולי
 שונה באה"ב עכשיו אנל הנ"ל, החה"ס כמוש"כקבלהם
 קו נטו ליטא יוצאי הרבנים מגרולי והרבה לגמריהדבר
 על א"ע וסומכים הממשלתי, הפקוח מטעם החלבלהחיר
 שלדעתי אעפ"י במנין, נאמרה לא שחלב המקיליםשיטות
 מ"מ במק"א, ביררנו כאשר ע"ז לסמוך קשההעניה
 דמחמיר למאן אפילו להתיר זה גם לצרף יש חלבבאבקת
 אבותינו קכלת מטעם הוא דההת"ס חיליה וכלבחמאה,

 התחילו ולכן ספרד, מבני היו הראשונים המהגריםובאמריקה
 התחילה כאשר ואח"כ ספרד, גוולי אבותם כמנהגלנהוג
 הספרדיים בין והתערבו קמעה קמעה אשכנז מבניההגירה
 כננה נשתרבבו ולכן אבותם, כמנהג לנהוג ההחילוולא

 מבני אנחנו אבל מזה, נוחים האשכנזים רוח שאיןמנהגים
 בהינו. אבותינו מנהג אשכנז גדולי שלבניהם

 ל. " נה

 עגסימד
 בהשבחות מהולל החו"ב הרב ה"ה לידיזץ רבאשלמא

 זצ"ל סלנטר ר"י ישיבת ראש שליט"א פערלטוהר"'ל
 נ"י.בבראנקס

 על למעלה אשר הנפטרים לזכר הלחו אודזת שאלחוכדבר
 וק-ך קנים, שבעה כעלת מערה דוגמת ישראשו

 כךתר האם להלוח, כצ2על יוצאים והקנים הלחז ההאואגנורה
 הויבזג מכותלי אחד על הג"ל הלוחלתלות

תשובה
 לעשות דאסור דמ"ג וע"ז דכ"ד ר"ה בש"ס מבוארהנה

 קמ"א סי יו"ר בש"ע איפסק וכן קנים, ז' בתמנורה
 מיני משאר אפילו לעשות אסור מנורה דתבניתס"ח

 אינה ואפילו וכפתורים, ופרחים גביעים בלא אפילומתכות,
 פשוט הדבר לכאורה הרי א"כ עיי"ש, טפחים ח"יגבוהה

 תבנית עשיית של האיסור בגדר לעיין יש אולםלאיסורא,
 הא על איתא הנ"ל וע"ז דר"ה וכש"ס מהו, וכליוהמקדש
 בעלייתו לר"ג לו הע לבנות צורת דמוח במשנה התםרתנן

 כזה להם ואומר ההדיוסות, את מראה שבהן בכותלבטבלה
 תעשון לא והכתיב שרי ומי בגמרא ומקשה וכועראיתם
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 אביי ומתרץ לפנק המשמשים שמשי כדמות תעשון לאאתי
 כדתניא כמותן, לעשות שאפשר שמשיז אלא תורה אסרהלא
 חצר אולם, תבנית אכסדרה היכל, תבנית בית אדם יעשהלא

 מנורה, תבנית מנורה שלחן, תבנית שלחן עזרה,תבנית
 ז' של לא אבל ח', ושל ו' ובעלת ה' בעלת עושה הואאבל

 יעשה לא עץ של אפילו אומר בר"י ר"י מתכות, משאראפילו
 של שפודיז ראיה משם לו אמרו חשמונאי. בית שעשוכדרך
 עיי"ש וכו', כסף של עשאום העשירו בבעץ ומהופין היוברזל
 מפשטות ונראה לה, מתרץ ואביי קושיות עוד שמקשהבגמרא
 וכליו המקדש תבנית עשיית של האיסור דגדר הגמראלשון
 מדהביא אתק תעשון מלא ואזהרתיה דע"ז, לתא משוםהוא
 דתירוצא לסייעתא היכל תבנית בית יעשה דלא ברייתאהך

  במומו.  לעטות שאפשר שמשין אלא תורה אסרה דלאדאכיי,
 בכל עיי"ש אתי תעשון דלא מקרא  נלמר  שמשיןוהרי

 מביא הנ"ל יו"ד בש"ע וכז כן, שמבואר בגמראהסוגיא
 דלא מפסוק הנלמדים דע"ז דיני בין עכר'ם בהלכות זהדיז

 אתהתעשון
 פ' סוף התורה על ברש"י מובא פ"י יתרו במכילהאוכן

 לעשות רשות ונתנה הואיל תאמר שלא איתא.יתרו
 מדדשוה ונבתי כנסיוה בבתי עוש" ה~ני המקדשבבית
 עשיית דאיסור המכלתא בדברי מבואר לכם, תעשו לאת"ל

 לא שכתוב אעפ"י אתי, תעשון דלא מקרא נלמרשמשין
 אתי תעשון לא של הפסוק סוף זה הרי אבל לכםתעשו

עיי"ש.
 אס,ר הברובים צורה דרק המכילתא בדברי י"לולכאורה

 צורת היו דהכרובים כיון ובבמ"ד, בבכ"נלעשות
 די"ג, חגיגה בגמרא כמבואר תינוק פרצוף כדמותאדם
 כמבואר אתי תעשוז דלא מקרא דע"ז לתא משום אסורוזה

 אדם דפרצוף ובמנחות, ובע"ז בר"ה בגמרא דוכתיבכמה
 מפירקי' אידי, דרב בריה ר"ה כדמתרץ הנ"ל מפסוקאסור
 כדמפרש אותי, תעשוו לא אתי תעשון לא לי' שמיעאדאביי
 עיי"ש בחזיונם לגביאים מראה שאני אדם דמות כגוןהר"ח
 המקדש שבבית שמשין שארי דמות אבל בר"ה, הר"חבפ"
 האיסור בגדר ואינו ובבמ"זק בבכנ"ס לעשות דמותרי"ל

 בגמרא הברייתות מדברי אבל לכם, תעשו דלא מקראהנלמד
 משום מקום ובכל אסור והכל זה לחילוק דליכאמבואר

 דע"ז.לתא
 וכליו המקדש תבנית בין שמחלק נראה מהרמב"םברם

 איסורם. בגדר ותחתון העליון שבמדור שמשיזובין
 דמות לצור אסור וז"ל כתב הל"י פ"ג עכו"ם בהלכותדד~יי
 תעשוז לא שנאמר ומלאכים, ומזלות כוכבים ולבגהחמה
 וכו', במרום לפני המשמשים שמשי כרמות תעשוו לאאתי
 היכל תבנית בית לעשות איסור דין בכאן הזכיר לאאבל

 תבנית לעשות דאסור זה דיו רק מנורה, תבניתומנורה
 ומרן ה"ק פ"ז ביהב"ח בהלכות במק"א כתב וכליוהמקדש
 אבל הנ"ל, וע"ז דר"ה לברייתא זה דיז מקור צייןהכ"מ
 הרמב"ם מלשון ונראה כלום, כתב לא האיסור גדרעל

 כתכ שמה הפרק בכל דהרי אסור, דע"ז לתא משוםדלאו
 דהרי מקדש, מורא של המ"ע בגדר הנכנסיםההלכות
 שנאמר המקדש מן ליראה מ"ע וז"ל החחיל שם א'בהלכה
 יראתו הוא ואיזה כתב ב' בהל' - יאח"כ תיראו,ומקדשי
 וכל וכו' במקלו הבית להר אדם יכנס לא והולךופזרט
 יעשה דלא הדין כתב י שבהלכה עד זה, מסוגהדברים
 שמשין כמן ע": של בגדר ז" דאין "רי "יכל, תנניתבית

 מקדש. מורא של גרידא מ"ע רקוצורות

 כתב לא אתי תעז2וז דלא בל"ת ל"ט גמצוה החינור גםוכן
 לתא משום לנוי אפילו צורוו: דעשיית איסוררק

 במצוה כתב וכליו המקדוש תבנית לעשות והאיסורדע"ז,
 הרמב"ם, בשיטת כדרכו אזיל והוא מקדש, דמורא בגדררנ"ד
 לחלק להרמב"ם דמנ"ל לתמוה כתב המנ"ח דו"זוהגאון
 משמע בגמרא דהרי משמשין, לבין וכליו המקדש תבניתביז

 לתרץ וכתב אתי, תעשון מלא נינהו לאו בחדדכולהו
 ראשונה דבברייתא בגמרא, מהבריי:;ות כן דקדקדהרמב"ם

 תעשון דלא הלאו מוזכר אינו היכל הבנית אדם יעשהדלא
 במרומ המשמשים שמשים עשייה גבי בגמרא להלז רקאתי

 כוכבים ולבנה חמה דמות וגבי הקודש, ואופני ותיותשרשם
 דרק מזה ונראה אתי, העשון דלא קרא בגמרא מביאומזלות
 כדי כאן ברמב"ם ג"כ כמבואר דע"ז לתא איכאבשמשים

 וכליו המקדש תבנית גבי אבל בהן, הטועים יטעושלא
 הברייהא הזכירה לא ולכן כלל, דע"ז לתא שייך לאבזה

 יפה. עולה הפסוק המשך איז וכן אתי, תעשון דלאהפסוק
 אתי תעשוו לא לומר שפיר שייך ע"ז לאיסורדבשלמא
 עשיית על אבל עמכם, דבדהי השמים מן כי כסףאלהי
 דברתי השמימ מן כי לומר שייך לא וכליו היכלתבנית
 היכל תבנית יעשה דלא זה דדין הרמב"ם סובר ולכךוכו',
 הוא רק זה, ללאו שייך אינו דע"ז לתא דליכא כיוןוכליו,
 הגמרא מקשה הסוגיא דבתחילת והא מקדש, דמוראמ"ע
 אסרה דלא לה מתרץ ואביי אתי, תעשון דלא מהא ר"געל

 דלא בס"ד רק זהו וכר, המקדש דתבנית בכה"ג אלאתורה
 צורת עביד דר"ג במשנה וחזינו הללו, הברייתותהובאו
 באמת אבל המקדש, לתבנית זה לאו מידרש ע"כלבנה

 שבמדור משמשין על זה לאו מידרש דגמראלמסקנא
 דלא הברייתא א"כ דע"ז, לתא משום דהם ותחתוןעליון
 בגדר אינו הזה הלאו כלל בההוזכר

 הז"
 נכנס רק כלל,

 כלל הזכיר לא בסה"מ והרמב"ם מקדש, דמורא העשהבגדר
 מקדש דמורא במ"ע לא וכליו, המקדש דתבנית זהעניז

 דהלכות בפ"ז דחשיב רברים כל שם רחשיב כ"א,במצוה
 ובאפונדתו ובמנעלו במקלו הבית להר אדם יכנס לאביהב"ה
 ולא מקרש, דמורא הענינים וכל וכו', קפנדריא יעשהולא

 די בל"ת וגם והמנורה, המקדש מתבנית כלום שמההזכיר
 הנלמד לנוי וצורות שמשין עשיית איסור דינישהזכיר
 עשיית מאיסור כלום כתב לא ג"כ אתי, תעשון דלאמפסוק

 וכליה המקז,םתבנית
 המקד'ש תבנית דעשיית זה דין הזכיר לא הסמ"גגם

 דכורא בעשה ולא לנוי צורות דעשיית בל"ת לאוכלי,
 קס"ר. במ"עמקדש

 שהסמ"ק פלא זהוראה
 איסור דין ג"כ כתב קס"ב במצו"

 בהר דפרשת מפסוק זה והביא לנוי. צורותעשיית
 מפסוק זה נלמד בגמרא והרי אלילים, לכם תעשו לא כ"ונד

 ולקמן לדבריו והמקור בכוונתו וצ"ע אתי, תעשוזדלא
 מזה.נדבר

 איסור בגדר זה אם בזה הנפק"מ לכאורה להתבונןויש
 לאו דעל נימא דאי מקדש, דמורא בעשה אוע"ז

 באיסור רבתי נפק"מ א"כ מלקות, איתא אתי תעשוןדלא
 לא משום האיסור דאם ומנורה, המקדש תבניתעשיית
 אבל לנוי, שמשין עשיית על כמו עליו לוקיז אתיתעשון
 במצוה והרא"ה עליו, לוקיז אין גרידא עשה רק האיסוראם
 שהסביר מה וכש זזק לאו על לוקין דאין דעתוט"ל

 ליבא א"כ דגושנ"ח .,גפ וכ"כ שבכללוה, לאו דהויועגנ"ח
 דבלא""כ עש" או ל"ת הו*' אס האיס~ר בגדרנפקותא

 עליו. לוקיןאיז
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 ל"ת ובסה"מ הל"י פ"ג עכו"ם בהלכות דהרמב"םאיברא

 א"כ אתי, חעשון דלא לאו על דלוקי1 ס"לד'
 המקדש תבנית עשיית על כן כמו לוקין לנוי צורה דעלכמו
 נפקא, קרא רמחד כיון דע"ז בגדר הוא אם לוקהוכליו
 המקדש חבנית עשיית על לוקין אין בלאה"כ לדידי'אבל
 לשיטתו, מקדי2 דמורא עשה איסור רק דהוא כיוןוכליו,
 תעשון דלא מקרא דנלמד הסוברים כ,2יטת נימא איואפילו
 זה., לאו על דלוקין נימא. וגם מקדש, כלי עשיית. איסוראתי

 איסור רק הוא אם אפילו דגם לדינא, נפק"מ שום ליכאמ"מ
 דינא ולענין מלקות, דליכא בזה"ז דינו משתנה אינועשה
 ואת"ל גרידא, עשה באיסור אפילו מילי לכל דאורייתאהוי

 מלקות בה שיש בעבירה דרק לעדות לפסלו לעניןדנפק"מ
 הל"ב, עדות מהלכות בפ"י ברמב"ם כמבואר לעדותנפסלין

 דהרי נוגע, אינו עדות פסולי לענין גם דאמת אליבאדהרי
 שנפסל אף מה"ת שאסור בדבר האחרונים מחלוקתידוע
 סי' חו"מ בפח"ש כמבואר הכר,ה, צריך אם מדרבנןרק
 ופסול הכרזה דא"צ סברי האחרונים הפוסקים ורוב מ2"ו,ל"ד
 או בל"ת האיסור אם נפקותא שום אין לדידהו וא"כבל"ז,

בעשה.
 הזא האיסור דאם בזה, גדול חילוק תנ' דמ"מ וראיתיו2בתי

 הוא הרי אתי תעשון דלא מקרא דע"ז לתאמשום
 לאו רק מיתה עונש דליכא בכה"ג אפילו יעבור. ואלביהרג
 הוא אם אבל ס"א, קנ", סי' יו"ד ברמ"א כמבוארגרידא,

 ויעבור דע"ז באביזרייהו זה אין הרי מקדש דמורא בעשהרק
 לפע"ד. וו"ב יהרגואל

 בזה יש שאלתנו לנידון עלה. דאחאז למאי נחזורעתה
 דאי ומנורה, מקדש כלי עשיית איסור בגדר רבתינפק"מ

 בסברא פשוט א"כ מקדש דמורא ממ"ע רק דאיסורונימא
 בכל דהר' אצלו. להשהותו אסור לו עשו אחרים אםדגם
 מורא בזה ממעט בו ומשתמש רואה שהוא שעה ובכלעת

 גדר אם אבל מלך, של בשרביטו שמשתמש כמומקדש,
 נפלנו לו עשו אחרים באם א, דע"ז לתא משוםאיסורו
 והרא"ש התוס' בין בזה הראשונים גדולי במחלוקתברבוותא

 התוס' דלדעת והר"ן, מרוטנברג והמהר"ם הרמב"ןובין
 בגמרא התירוצים דכל דס"ל שם ובע"ז בר"הוהרא"ש
 אלא ואחד אחד בכל קאמר מדיא קם אמת אביידמתרז
 אלא מטה של בשמשין תורה אסרה לא וה"ק אביי.אמר
 התחתוו ובמדור אולם תבנית ואכסדרה היכל תבניתבית
 דמות העליון ובמדור וכוכבים ולבנה חמה תורהאסרה

 על דפריך בגמרא המסקנא וכפי בחוס' עיי"ש פנים.ד'
 לר"י שמואל לי' דאמר מהא לו עשו דאחרים דר"גהא

 בולט הותמו התם בגמרא ומתרץ דדין. עיני' סמישיננא
 דמה עיני' סמי בד"ה התוס' שם וכתבו חשדא,ומשום
 יחשדוהו שמא להשהזתז דאסור ש"מ עיני' סמי שםדקאמר
 בד"ה כתבו ע", בתוס' )נ"ב תעשון, לא על ועברשעשאו
 תעשון לא וצ"ל ט"ס שיש או ונראה תעשז, לא הפסוקוהא
 ור"ג לכ2(, תעשו לא וגו' חעשון לא של הסו"פ ד,הואו

 שמא לחשדא חיישינן בולט דחותמו כיון ההם ומ,2ני ליתסר,נמי
 היישינן, לא תעשון דלא אחשדא אבל לו, הוא ע"זיאמרו
 בצורה דהיינו שעבדם חששא דאיכא היכא רק לשיטתםא"כ

 על שעבדם הששא דליכא היכא אבל חשדא, שייךבולטת
 רק להשהותם, ומותר חיחיינן לא גרידא דע2ייי'חשדא
 אינה דברקיע כיון בשוקעת אפילו אסור ולבנה חמהבצורת
 משני מדלא להוכיח והא, בד"ה התוס' שכתגו כמובולטת
 ולכד בולטת היתה לא לר"ג לו שהי' לבנה דצורתבגמרא
 בשוקעת, אפילו אסור ולבנה דבחמה ש"מ לקיימה, לוהותר

 ס"ד בש"ע איפסק וכ1 קמ"א בסי' והטור הרא"ש גםוכ"כ
 והראיש. התוס'כשיטת

 וכליו מקד'2 תבנית עשייה דעל לשיטהם לפי"זדנקסתברא
 מ"מ אתי תעשון דלא מקרא שנלמדאעפ"י

 שייך לא שעבדם דהיינו דע"ז דחשדא כיון מותר,להשהותם
 התוס' מסקנת עפ"י ג"כ ליכא דעשיי' השדא וגםכזה,
 כלי עשיית של שהאיסור ואעט"י חשדא, להאי חיישינןדלא

 ע"ז כמו כך כל חמור לא מ"מ התורה, מן אסורהמקדש
 בצורוח אפילו והרי גרידא, לאו רק וכאן בסקילה2:הוא

 אעפ"י אדם וצורת ואופנים ושרפים ד"פ דהיינוהאסורות
 אפילו מותר בשוקעת מ"מ דע"ז. לתא משוםשהאיסור
 וטעמא בדבריהם, כמבואר והרא"ש התוס' לשיטתלעשותם
 מכש"כ מוהר, לכן בכך ע"ז דרך שאין שכיוזדמילתא
 אין דע"ז דלתא כיון המקדש כלי תבנית להשהותשמותר
 אתי תעשון דלא הכתוב מגזרת אסור בעשיי' ורקכאן

 לפע"ד. וברורו,"פ
 דצורה דס"ל והר"1 מרוטנברג והר"מ הרמב"1 ל,2יטתאולם

 דהיינו ותחתון, העליון שבמדור שמשי1 ודמותד"פ
 בי1 אסורים ולבנה וחמה הקודש ואופני שרפיםמלאכים
 מקרא דנלמד כיון אדם, דמות וכן בולטים וביןשוקעים
 והחילוק בשוקע, אפילו גווני בכל אסור אתי תעשוןדלא
 דהם מאלו חוץ צורות, בשאר רק הוא לבולט שוקעבי1

 חשדא, משום אסור מדרבנן ורק לגמרי מה"תמותרים
 הצורוח וכל בשוקע, ולא חשדא שייך בבולט רקומשוה"כ
 שלא היכא התחתון שבמדור דהיינו בעשיי' מה"חהאסורות
 בין ג"כ חילוק יש ב,ה לו עע,ו אחרימ רק בעצמועשאן
 לקיימה מדרבנן אסור בולטת הצורה דאם לבולט,שוקע
 תורה איסור תו דליכא לקיימה מותר ובשוקעת חשדא.ישום
 עיין בשוקע, השדא ליכא ולכן בעצמו עשאו שלאכיון
 בשיטת בזה הרבה שהאריך הצלמים כל בפרק בר"1בזה

 מרוטנברג. והר"מהרמב"ן
 אתי תעשון דלא מקרא הנלמד דכל לשיטתסועפי"ז

 מוזט בשהי' אפילו ומדרבנן בעשיי', מה"תאסור
 חיישינז ג"כ דעשיי' לחשדא אסילו להיות ויטולחשדא,

 להשהות2 אסור וכליו המקדש בהבנית גם יממילאלשיטתמ,
 בעצמו. דעזאם השדא מתשש מדרבנןעכ"פ
 שאפשר בשמשי1 שם בר"ו המובא הישב"אולו~יטת

 ומנורה היכל תבנית בית דהיי:ו כמותו.לעשות
 תשמ"12 דרק ודאי עבידי דלתשמ"מ כיון דהני מנורה,תבנית
  חוינו עכ"פ מה"ת, אסורין לו עשו באהרימ ואפילו תורהאסרה
 אי אבל לו, עשו אחרהם  באס שנוי' במחלוקת והרדבר
 גם מסתמא מקדש מורא משום הוא ,ה עני1 דכלאמרינן

 מקדש. דמורא איסורא איכא לו עשובאחרימ

 דלל:יטת דבריו, בתוך שם לומר רוצה דכ"ד בר"הובפנ"י
 אסור היכל תבנית ביח גם דג"ד ביומאהתוס'

 ולכן ממש כמותן לעשות דאפשר כיון לו, עשובאחרים
 4.עמוד זכיהי ולא כז, להוכיה שהאריך עיי"ש גווני בכלאסור

 לשיטת הקלושה לדעתי המובן לפי כי הגדולהבכוונתו
 דעשי' חשדא דליכא כיון דבכיה"ג מסתברא איפכאהתוס'
 בית כאן אין גמסקגתם, ובע", בר"ה בפי' התוס' שכתבוכמו

 היכל תבנית בבית ב,ה שייך לא וראי דע"ז והשדאמעזוש,
 התוס'. בשיטת לפיע"ד וז"ב כמובן מנורה תבניח מנורהאו

 וז"ל, ג"כ טתב סקכ"א קמ"א בסי' ,"ל הגר"א גםוהנה

 לע2הת אלא אסור אינז דמה"ה וווא"ש התוס'ה,!ת
 ומיור ור"פ ואדם ונד, היכל תבנית בית האסורות הצורותכל
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 משום להשהותם אסור ומדרבנן שוקעות, אף יתחתזוהעליון
 תבנית דבית כתב הוא גם הרי דעשייתן,השדא

 הי~
 וכו'

 והרי התוס', לשיטת רעשייתן חשדא משום להשהותןאסור
 ומצאתי לעיל, שביארנו כמו להיפד מבואר שלפניגובתוס'
 רבנו דברי על ג"כ שעמדו במפרשים ווילנא דפוסביו"ר

הגר"א.
 למשה תפארת ספר בשם כתב סקי"ב ביו"דובפת"ש

 מותר קנים זי בת מנורה לו עשה עכו"םדאם
 ונימוקו, טעמו בו לעיין תח"י הספר ואין בה,להשתמש
 הרמב"ם דלש'יטת ש11י', במחלוקת דהדי צע"ג ר,דגריפע"ד
 הרנוב"ן ולשיטת מקדש, מורא משום להשהותו דאסודניארנו
 אסור הרשב"א ולדעת להשהותו, אסור מדרבנז עכ"פוהר"ן
 התוס' לדעת רק כמותן לעשות שאפשר בשמשיןמה"ת

 ראחרים היכא להיוהותן דמותר לדירהו לומר אפשרוהרא"ש
 להשהותם דאסור כתבו והפנ'י הגר"א הרי אבל לו,עשו

 כמו התוס' בשיטת רס"ל נראו; המחבר ומדברילרעתם,
 צורת לצייר שאסור הדין כתב ד' בסעיף דהרישביארגו,

 לו עשה עכו"מ דאפילו כתב וע"ז ואופנים, ושרפיםד"פ
 והיכל, מנורה צורת ג"כ בזה כייל ולא להשהותם,אסור
 ושים בפ"ע, בס"ה כתב ומנורה היכל תבגית של הריןרק
 רק להשהותם אסור לו עשו באחרימ דאפילו כתבלא

 להשהותם רמותד ס"ל דבזה ונראה יעשה, לא כתבבסתמא
 לו. עשו שאחריםהיכא

 איסור דדין שהביא פלא לעיל שכתבגו "סמ"קובשיטת
 לכם תעשו דלא מקרא נלמד לנוי צורותעשיית

 הנ"ל וע"ז דר"ה הש"ס נגד והוא בהר, דפרשתאלילים
 ילפינז מהיכא לדירי' תמוה ועוד לדבריו, מקור מצאומאיו
 תעשון דלא מקרא ילפינן אי דבשלמא אסור, אדם צורתררק
 הר"ח שפי' כמו אותי תעשון לא דדרשינן שפיראתי

 בחזיונם, לנביאים מראה שאני כמו ארם דמות לעילשהבאתי
 עיין מלמעלה עליו אדם כמראה דמות ביחזקאלכדכתיב
 רק וזהו הררשה, בכוונת שמפרש מה ט"ל מצוהבחינוך
 נלמד אם אבל אותי, כלונ"- אתי מתבת ללמודיכולים
 אסור. אדם צורת ררק ידעינן מנא אחרינימקרא
 נאמז מקור הל"ד פ"ד ע"ז בירישלמי שצאתידחפשתי

 לכ: תעשו דלא מקרא שם דדרש הסמ"ק,לשיטת
 ע"ז, עשיית איסור לכם תקימו לא ומסכה ופסלאלילים
 עשייה הילא ר' אמר ? קימה היא עשיי' היא לא שםיהקשה

 מפורש הרי יקימגה, לא תפול שאלו כל קימהמתחילתה
 ולדידז הבבלי ולשיטת זה, משרא ע"ז עשיית איסורלדידי'
 ומשום פסל לד תעשה בלא עובר לעצמו ע"ז עשייתאיסור
 פ"ג ברמב"ם כמבואר שתים, ולוקה תעשו לא מסכהאלהי
 במצוה והחינוך הסמ"ג ג"כ כתב וכן תל"ט ע"זמהל'
 דאל מקרא נלמד צלמים דעשיית וס"ל חולק והרמב"ןכ"ז,
 מקרא עכ"פ לכם, תעשו לא מסכה ואלהי האלילים אלתפנו

 פ' ובת"כ עי,ז, עשיית איסור לדירהו נלמד לא בהרדפישת
 לנכרי דהנמכר זה מפסוק דרש עה"ת ברש"י מובאבהר
 והירושלמי ע"ז, ולעבוד ערוה לגלות כהאדון יעשהלא

 קרא צריד שהוא כיוו הת"כ כררשת ס"ל רלא נראההנ"ל
 בשיטת הולך שהוא להיות יכול והסמ"ק ע"ז, עשייתלאסור

 ע"ז עעדית איסור דכל סובר רהירהמלטץ רקהירושלמק
 נלמר לנוי צלמים עשיית דדק סובר והסמ"ק זה, מפסוקנלמד
 עדייז אך הסמ"ק, לשיטת נאמן מקור יש עכ"פמכאן,
 נשמע לא דזה כיוז אסור אדם פרצוף דרק מנ"לצ"ע
 שביארנו כמו אותי כלומר אתי תעשון דלא בפסוקרק

 בזה. וצ"עלעיל

 עפי"מ רהיתירא, בכחא לצדד בני"ד לפע"ד שנראהומה
 החכ"צ זקנישכתב

 בס-
 המהרי-ק על לחלוק ס'

 ס"ל דהמהרי"ק קי"א, בסי' בב"י המובא ע"הבשורש
 היכל תבנית בבית רק ממש מנורה דוגמת להיותדא"צ
 והחכ"צ במנורה, לא אבל היכל דוגמת ממש להעתצריד
 שהי' ממש מנורה דוגמת רק אסור אינו במנורה דגםס"ל

 מותר. מצורתה דבר איזה משנה אם אבלבמקדש,
 מדברי לדבריו ראי שהביא במה שם במהרי"קוהמעייז

 ד' לו הי' האולם רהרי שהקשו, בע"זהתוס'
 רק לה אין ואכסדרה מ"ו פ"ד מדות במס' כדתנןמחיצות

 לאכסררה, דומה עולם דב"ב בפ"ק כרתניא מחיצותג'
 ולא מאוד וגבוה רחב האולם שפתח מחמת דמ"מותרצו
 אחד מצר כפרוץ שנראה לאכסדרה דומה דלתות, לוהי'

 דאע"ג מזה בהדיא רמוכח המהרי"ק כתב וע"ז בתוס'עיי"ש
 אין כאלו נראה שהי כיון מ"מ מחיצות, ד' לו הי'דאולם
 מחיצות ג' בת אכסדרה לעשות אסרו מחיומת ג' רקלו

 דלא ואע"ג מלתא תליא העין במראית אלמאכתבניתו,
 זה דאין וכחב עליו הקשה והחכ"צ ממש, דוגמתועביד
 יתכז איך אכסדרה של השם לפרש כדי רק התוס'כוונת
 אבל מחיצות, ד לו יש שבאמת כיוו האולם, עללכגותו
 ממש דוגמתו רק לבנות איסור איז רמילתאלקושטא
 שינה אם אבל ובגובה, וברוחב באורך ובדמותובצלמו

 מותר. דברבאיזה
 קושיית בפי' בזה המהרי"ק דברי דצרקו גראהולפע"ד

 התוס' קושיית עיקר החכ"צ דברי דלפיהתוס',
 האולם כתבנית הוא אם אכסדרה לה קורא למה אכסדרהעל
 התוס' קושיית זהו באמת ואם אולם, תבנית בית לומר לוהי'
 נקרא דשפיר לתרץ להם הי' אולם על תרצו מהא"כ

 על שתירצו מכיון אבל רחב, שפתחו כיוז כזה בניןאכסדרה
 על רק דאכסדרה לישנא על לא הי דקושייתם ש"מאולם

 תירצו שפיר וע"ז לאכסדרה, כלל דומה אינו דהריהאולם,
 לאכסדדה. ד,מה הי'דהאולם

 ובר"ה במנחות לרש"י אבל התוס', לשיטת רק זה כלאך
 שכתב ענ(ניו, בכל ממש בדומה רק הואהאיסור

 הוסיף ובע"ז וקומה ורחב אורך למדת היכל תבניתבית
 במקצת נשתנה אם אבל פתחיו, מדת שיעור עודרש"י
 דצריך ג"כ כתבו ע"ב דנ"ד' ביומא התוס' גם והרימותר,
 וז"ל שכתבו הדיבור באמצע עיי"ש ממש, דומהלהיות
 ארכו כמדת דוקא כמותן אלא אסירי לא שבמקדשושמשיז
 שלהז בית לעשות אדם שום יוכל לא הכי לאו דאיורחבו,
 אלא תורה אסרה לא ודאי אלא במקדש, שהי' לפיוכלים
 בע"ו מדוע רב צ"ע עדיין רש"י וברברי ממש,כמותן
 דברים דבג' מזה דמוכח פתחיו, מדת שיעור גםהוסיף
 ובמנחות פתחיו, מדת עוד צריך רק דומה עדיין מקרילא

 ודו"ק. אסור דומה דברים דבג' בפי' רש"יכתב
 להקל, יש ג"כ המהרי-ק לשיטת דאפי' נראה בני'דוהנה

 רק ממש רומה באינו אפילו המהרי"ק אוסר כאזדעד
 שיעכב בדבר אבל לעיכובא, ולא למצוה שהמהברברים
 במקדש, כה"ג כשר הי' שלא כיון דמותד, ל"פ כ"עבמנורה
 מטבלה יוצאים הקנים רק ירך להמנורה אין בני"דוהרי

 ירכה ער בפי' כתיב במנורה והדי מנורה, קני כעיןהמאירים
 כמבואר מעכבי לא ופרחים שגביעים ואעפ"י פרחה,עד

 בשאר ולא גו"פ בעי זהב במנורת דרק דכ"ח, מגחותבגמרא
 מנורה. מקרי לא זה דבלא מעכב ודאי ירך מ"ממתכות,
 דבר בחסר אפילו במנורה שמחמיר בר"ה להבכו"שואפילו
 מ"מ לעיכובא, גו"פ דבעי אעפ"י זהב בוטל דהיינוהמעכב
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 פשיסא ירך בלא אבל גו"פ, בלי והב כצורח לעטעחאסור
 כלל. מנורה חו מקרי לא לדירידאפילו

 דנ"ז' יומא החוס' דברי להיחר לצרף ברעיוניועלה

 דלא י"ל נמי אי וז"ל, שכחבו הדיבורבאמצע
 הכוהל על אבל בחיוש, אלא פסל לד חעשה לאשיר

 ע"ש, כוחל לגבי ובטל בעלמא לנוי אלא דאינו לאבמהובר
 כנ"ל, חששא שיק' יא לכותל מחובר בטבלה בנ"דוה"ג
 חינח הא ועוד במסקנא, זה חי' דחו בעצמם החוס' הריברם
 הוא האיסור גדר אם אבל כן, לומר שייך דע"ובלתא

 הטי לחירוצי חו ליכא מקדש מורא משום הרמב"םכמוש"כ
 חכמים משנת ספר בשם שהביא י"ד ס"ק בפח"ש ריייןוז"פ,
 דחה והוא לשמן ולא חלב לנרות העשייוח במגורוחלהקל
 החשמל, הוטי רק כלל נרות כאי איז הרי ובני"דדבריו,
 דהקנים דפ"ט מנחוח בגמרא המב~אר כפי לצדד "צלכן
 כמדחה לה חן דבעינן לוג הצי כשיעור להיוח צריכיםהי'
 מנורה זה איז כלל בהקנים קיבול ביח איז אם א"כח"ל,

 להקל. מקום ישולכז
 ליכא דברבים אמרינז דבגמרא אע"ג בזה עצחיאבל

 וטבעם בנ"י ילדי שלומדים בישיבה מ"מחשדא,
 בקטנותם, שראו מה ימיהם כל שזוכרים הנעורים בנישל

 קנים, ז' בח מנורה בישיבה שראו בזכרונם ישארומדוע
 העובדה, עצם רק יבינו ולא ידעו לא ההיחר צדדיכי

 1' רק יהי' ולא זר האמצעי הנר מן לעשוח פונכוןולכן
 כתב המיקל דברי שהביא אחרי הברכ"י כמוש"כנרוח,
 עיי"ש. לה קז יוסיף או הקן, שילוח בפרק שהסכיםביטמו

 חופ"ק ליעבעפ ~ייזיק תאקהק'

 עדסימן
 לפ"ק. תשכ"ז כסלוטו"ב
 וו"ח המופלג הרה"ג לידידי מרובה וברכהשלום
 בריוורדייל. רבשליט"א דנציני שלמה מו"ה כש"ח המדעים כליליר"א

 החליטה יארק בנוא שהממשלה מה אדוח שאלחובדבר
 שאין מי לכל חנם, תושביה לכל רפואי טיפוללתח

 על חולים בבחי הגבוהים המחירים לשלם גבוה דיהכנסחו
 שאסרו העכו"ם מן צדקה בגדר זה אין האם חבא, שלאצרה

 ליטול.חז"ל

תשובה
 זה דין מקור כלל, מיחוש בית כאן דאין בזה ליהנראה

 אוכלי נחמז א"ר החם דאיתא דכ"ובסנהדריז
 לא, בצינעה אבל בפרהסיא הנ"מ לעדוח פסוליזד"א

 בצינעה לאיתזתי ליה דאפשר אלא אמרן לא נמיובפרהסיא
 הוא. חיוחיה ליה אפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזיוקא

 חה"ש, דהוי העכו"ם מן צדקה מקבלי ד"א אוכליופירש"י
 ל"ד סי' ובחו"מ הל"ה עדוח מהל' כפי"א הרמב"ם פסקוכז
 אימיה הורמיז איפרא איחא ד"ח ב"ב ובש"ס ח"י,סער

 אמרה יוסף דר' לקמיה דדינרי ארנקא שדרא מלכאדשבור
 רבה דמצוה בגמרא שם ומסיק וכו', רבה למצוהליהוי
 מאוח ד' שדרה דהיא איחא ד"י ולהלן שבויימ, פדיוןהיא
 דרבא לקמיה שדרינהו קבלינהו ולא דר"א לקמיהדינרי

 אמר ואיקפד ר"א שמע מלכוח, שלום משוםוקכלינהו
 דלעמי דגמרא ומסקנא וגו', חשברטת קצירה ביבש ליהליח

 על הקשו יחיב בד"ה שם ובחוס' רב~ע יהבינהועכו"ט
 וחירצו קצירה, ביבש מהפסוק הלימוד ליה ליח דכי יוסףר'

 יוסף ר' פדה נמי כן עכו"ם לעני פלגינהו רבא וכמורבא, כבי קבלינהו מלכוח שלום טשום נמי יוסף דר' ראשוןבתירוץ
 כיון יוסף דר' פירש"י הביאו ואח"כ עכו"ם, שבויבהו
 לעניי לחל?ם יכול היה לא רבה למצוה ליה אמרהדקא
 עכו"ם, דעת אפילו לגנוב דאסור דעח, גנבח משוםעכו"ם
 כאן אין לעניים לחלק מעוח ליה דשלחה דרבא להאיול"ר
 עניי לפרנס רגילים דישראל ידעו נמי דאינהו דעח,גנבח

 עכו"ס עניי דמפרנסין דס"א בגיטיז כדאמרינזעכוים,
 שלוס. דרכימפני

 דמקבלי עדוח פסולי לענין כחב, עדוח בהל'דהרמב"ם
 ביז ג"כ ומהלם לעדוח, פסולין מעכו"םצדקה

 שמבזיז מפני דפסוליז בטעמא וכחב לבפרהסיא,בצינעה
 שקר, עדוח על ג"כ מקפידיז אינן ולכן חוששיז, ואינןא"ע
 בשו; ערום והולכי בשוק אוכלי לעניז למעלה שכתבכמו
 שאינז באלו וכיוצא מנוולח במלאכה עוסקים שהםבעח

 מקפידיז ואינן ככלב חשובין אלו דכל הבושח, עלמקפידיז
 מקבלי גם הן אלו שבכלל כחב ואח"כ שקר, עדוחעל

 על מקפירין אינן אלו שגם בפרהסיא, העכו"ם מןצדקה
 ביוחר, הדעח קלי להו הוי א"ע שמבזין כיון שקר.עדוח
 בגמרא רש"י אולם רשעוח(, מחמח .ולא קלות מחמח)ר"ל
 לומר מדייק והרמב"ם דחמס, רשע ליה והוי חה"ש דהויפי'

 מקבלי כחבו הפוסקים וכל צדקה אוכלי הגמראכלשון
 הגמרא כלשון בדיוק הרמב"ם כחב דבכונה וגראהצדקה.
 קלוח משום הוא הפסול טעס דלדעחו משום ד"א""אוכלי
 סתם בלוקח אבל בפרהסיא, באוכל רק שייר וזהופריצוח.
 ואל לעדות, עי"ז לפסול זה בגדר אינו מעכו"םצדקה
 אפילו א"כ בפרהסיא, שאוכל משום הפסול טעם אםתשיבני
 אוכל מטעם מיפסל ג"כ שלו אח בפרהסיא בשוקבאוכל
 י"ל אבל למעלה, נשמע כבר בשוק ואוכל גרידא,כשוק
 דדוקא וי"א, בחוד"ה ע"ב ד"מ קדושין בחוס' שמחלקיםכמו
 דלא לתרץ והוכרחו הר"ח, של חירוצו וזה פירוח לא אבלפח

 בשוקא אכיל הוה ברבי דר"ש דהירושלמי מהאיחקש'ה
 דמשמע בשוק. לאכול לתלמיד שבה אין לו אמר רי'מחזיה
 דרס תקיצו לבן טפהיא, אין לאחר אבל שבח אין לת"חדרק
 כתב שפיר ולפי"ז פירות, אכל ברבי ור"ש פירות לאפת

 רק אפילו בפרהסטו יכו"ם של צדקה רבאובלהרמב"ם
 בחו"מ הטור  וגם ופריצות, קלות מטים לידות מיפסלפירות
  הנ"ל הרמב"ם דברי מקורם הביא ל"ד טי צדותבהל'

 ודומיהן, בשוק אובלי דהייגו מררבגן לצדות פסוליןרהגזויין
 ואעפ"י פסולין, מיבו"ם צד;ה מקבלי  דגם בתבואח"ב
 ומקבלי ל' גמחודש מיוחד  במחיש בתב הבווייןשדיגי
 במחוןש יחר כללם ולא ל"א במתודש  כתב מצבו"םצדקה
 כללם ובש"ע לכולם אתר שםעם גראה מ"מ  אבלאחך,

 הבזיין כל רכתב י'ח בסעה ייי"ט אחר בסייהמחבר
 לעדות.הפסולין

 מהל' בפ"ח  הרמב"ם שכתב מה דיל לפיע"ד צ"צועפי"ז
 צדקה ליטול לישראל ראסור הל"ט, צגייםמתגות

 לחיות לו ובא"א לכפרהסיא בצינעה בין ומחלקמעכו"ם,
 סי' ביו"ד הטור גם וכ"כ בפרהסיא, אפילו מוחר זהבלא
 דכ"ו סנהדרין לש"ס הדין למקור ציין הכ"מ ומרןרנ"ד,

 כספרו גם וכן לעדוח, פסוליז ד"א דאוכלי דר"נממימרא
 הגמרא הטור דברי למקור ציין רנ"ד סי' 3יו"דב"י

 דהיכן ממני שגבו הנ"ל מרן דברי אבל הנ"ל,סנהדריז
 והרי דר"נ, במימרא צדקה ליטול דאסור שם בגמראמבואר
 והולד בשוק אוכלי איכא שם "רמב"ם דחשב הפסולין כלביז
 עליהם הרמב"ם שיאמר מקום בשום מצינו ולא בשוק,ערום



 נ:יא עד סימן חט"דשו"תביוזקלד
 א"כ וכר. בשוק ערום ולילך בשוק לאכול ראסור איסורלשת
 עדות בהל' והרי איסור, לשת כתב צרקה מקבלי גבימרוע
 הבושת, על מקפידין שאינן מפני טעמא בחד הרמב"םכללם

 שייך מיפסלי חה"ש משום הטעם דכתב לרש"יובשלמא
 שייך איסור  לשון מה להרמב"ם אבל איסור, לשוןשפיר
 הביא בב"ב ההרי"ף גרידא, ר"א של ענין הוא דהריבזה

 ופ'ר? לעדות, פסוליז מעכו"ם צרקה דמקבלי רר"נמימרא
 בצינעה לאיתזוני ליה ראפשר דהיכא הטעםהנימוק"י
 אותה להצטער רצה ולא הרואים שילכו ער להמתיןוצריך
 שקר יעיד כרצונו שיאכילנו מי נמי כן כמו מועטת,שעה
 הביא והב"י לערות, פסול משוה"כ מעט שיצטערקודם

 פסקו רכז כתב וע"ז חה"ש, משום הנ"לפירש"י
 אינו בהרמב"ם דהרי וצ"ע והרא"ש, והרמב"ם הרי"ףקתוס'
 וצ"ל בהרי"ף, לא וגם כלל הה"ש של זה טעםמבואר
 דרש"י. מטעמיה ולא להלכה כז דפסקו לומר רקדכווגתו
 בבאה"ג נמי ובן וצ"ע, כז מורה אינו בב"י הלומזאולם
 כפי' בסנהררין דר"נ מימרא רהוא צייז א' סעי' רנ"רבסי'
 וצע"ג חה"ש, רהוי משוס ווורא"ש הרמב"ם הרי"ףהתוס'

 זה. טעם כלל כז כתבו לא הנ"ל הפוסקיםדהרי
 צדקה בקבלת יש ענינים דשני לומר לפיע"ד נראהלכן

 רממון, צרקה ב(, אכילה, רבר מירי א(,מעכו"ם,
 מטעם לעדות מיפסל בפרהסיא מעכו"ם צדקהדבאכילת
 אבל הבזוייז, בכלל הוא והרי הבושת על מקפידשאינו
 כהאי דאסור, אחריני טעמא איכא בממוז צדקהליטול

 וגו'. קצירה ביבש דכתיב משום איקפר רר"אדאמרינז
 לבפרהסיא בצינעה ביז חילוק ליכא שם בגמראולכז

 צדקה באכילת סנהדרין בש"ס רק הורמיז. דאיפראבעובדא
 בזיון ליכא דבצינעה לבפרהסיא, בצינעה בין הילוקאיכא
 דרש"י לטעמא ואפילו לעדות. עי"ז מיפסל ולא האיכולי
 לבפרהסיא. בצינעה בין לחלק מקום "ם ג"כ חה"שמשום
 בב"ב דר"א מהאי הוא מ"ע בהל' הרמב"ם לדבריומקור
 צ"ל והש"ע להטור גם וכז וגו', קצירה דביבש טראמשום

 לבפרהמיא בצינעה ביו שמחלקים ומה מהנ"ל, הואדהמקור
 דמילתא בטעמא עכצ"ל זה, חילוק מצינו לא שבגמראאעפ"י
 אסמכתא רק בוראי קצירה ביבש של זו רררשהדכיוז
 איסור. של לשון שום מבואר לא דבפסוק כיוז הוא,בעלמא
 מ.תר להתפרנס במה לו שאין ודוחק הכרח במקוםולכן
 לטעמא ואפילו בצינעה, להתפרגס אחר אופן לו ראיןהיכא
 הוי ואי גמור, חה"ש זה שאיו צ"י עיכ חה"ש משוםדרש"י
 להתיר אפשר ואיך מאד, חמור דבר זה הרי גלנרחה"ש

 סכ"נ. דליכא היכא אחר באופז להתפרנסבא"א

 דעיקר הרמב"ם ב;'יטת שביארנו לפי"מ 11 הנחהיעפ"י
 קצירה, ביבש משום מעכו"ם צדקה בנטילתהטעם

 היכא לערות מיפסל צדקה ובאכילת זה, לאיסור היסודזזהו
 שיש ממה חוץ הבזו'יין, בכלל דהוא משום בפרהסיאשהוא
 הנלמד הצרקה ע"י להעכו"ם שמזכה מפני באכילתואיס,ר
 כ'ון מיפסל לא לחוד וה מטעם אבל קצירה, דביבשמקרא
 א"כ זה לכלל שבאנו וביון בעלמא. אסמבתא רקרהוא
 חששא כלל ליכא לאזרחיה הממשלה בתמיכת שאלתובנידוז

 משום הוא האיסור עיקר דהרי חרא טעמים. מכמהזו
 וישתברו יאבדו זכותם תכלה וכאשר עליהם מכפרתרצדקה
 זכוח וזהו רש"י כלשון שלהמ לחלוהית שיבשמחמת
 שאלתי איתא ל"ו אות דב"ב בפ"ק בהג"א והנהקיומם,
 ונרבות ונררים מנכרים צרקה מקבלין אין למהלמורי
 וכו', לרבות איש איש בגמרא כרררשינן מהםמקבליז
 נקבל כך נו"נ שמקבלין 01הו אדאורייתא נסמה'אדדבה

 אינן שנו"נ מפני הטעם אברהם מו"ר לי ופי' מהם,צדקה
 סק"ר, בש"ך בקיצור דבריו מובא מהרי"ח, לכפרהבאיז

 ליטול מותר עליהם מכפרים שאינם רברים דבריוולפי
 מהו בני לתלמידיו אמר רריב"ז איתא שם בגמרא והרימהם,
 ר"א נענה חטאת, לאומים וחסד גוי תרומם צרקהדכתיב
 חטאת עושים שאוה"ע וחמר צדקה כל חטאת לאומיםחסר
 להוין שנאמר כמו להתגדל, רק שעושין לפי להםהוא

 ובנוהי, מלכא לח" ומצליין דשמיא לאלקא ניחוחיזמהקרבין
 שתמשך רק הוא עושין שאוה"ע צרקה כל ואמר ר"ינענה

 בצרקה וחטיך עליך ישפר מלכי מלכא להז שנאמרמלכותן
 וגו'. לשלותיך ארכא תהוי הן עניין במיחן ועויתךפרוק
 הוא עושין שאוה"ע וחסד צדקה רכל דרש המודעיור"א
 הסד של הענין ככלל שאיז דרש ורנבה"ק אותנו, לחרףרק
 דר.:א להו לית תנאי הנהו דכל מזה חזינז אוה"ע,אצל
 של זכות כלל לעכו"ם ראין דס"ל קצירה ביבש שלזו

 דכשמ דררש לריב"ז ואפילו להם, היא חטאת ואררבהצדקה
 אוה"ע, על מכפרת צרקד כך ישראל על מכפרת;.חטאת
 כדאמרינז שררש מדרשתו בו חזר בעצמו הוא הרימ"מ

 ומדבריהם. מדברי רנבה"ק דברי דנראין אמר דריכ"זבגמרא
 שעושין. בצדקה לעכו"ם זכות שאיז מורה הוא גםא"כ
 צדקה משום לאו וה חוק והמחוקקים הממשלה רכוונתוכיוו
 להם ושיהיה תימשד שממשלתם כוונתם רק המצוה.לקיים
 בי להתגדל וגם המחוקקים, לבתי כהכחירות תעמויהחומר

 אורחיה לטובת משתדלת שממשלתם ידע החפשישהעולם
 מלכא רשבור להאי כלל דמי ולא חייהם, את עליהםלהקל
 בפירוש אמרה שלא עפ"י דאף דינרי, מאוח ד'דשררא
 רהרי צרקה, מצות לשם היתה כוונתה בודאי מ"מיצרקה
 שדרה לר"א גם בוראי רבה, למצוה בפירוש שדרהלר"י
 לא ולכן המרינה, חוק ב.וירת ו'לא צרקה מצותלשם

 לטעם וגם מלכות, שלום משום דקבלינהו ורבא ר"אקבלינהו
 חוק שהוא בדבר, למיחוש ליכא ג"כ חה"ש משיםרש"י

 גבוה די א.נה שמשכור~וס תושביה כל את לחמוךהמדינה
 שלא ~רה על ויב"ח לרופאים לשלם הצטרכותם, לכללספק
 תומכים אינם שישראל לומר ב,ה איכא הה"ש ואיוהתבוא,
 גם אלא זה בחוק נתמכים ;ניים רק שלא כיוז ענייהם,את

 הצורך. בעת לעניים צרקה כעצמז התורמים נכבריםבע"ב
 וכוונתם צדקה מצות יטם נותנים אם דאפילוועיד

 בגמרא אמרינן ג"כ אחרת סבה לאיזה או בולהתגדל
 ומקשה מנבוכדנצר ראיה מביא ור"א להם, הואדחטאת
 הר. בני שיחיה בשביל לצדקה זה סלע מהאומרבגמרא

 דאוה"ע באהק"ע כאן בישראל כאז ומשני גמור, צריקזה
 חזינז שם, כפירש"י מבוקשו יתקיים לא אם אח"כמתחרטיז

 זכות זה איז בקשה או סבה בשביל צדקה נותניז ראםמזה
 ג"כ לצדקה הוא הנתינה טעם אם אפילו א"כ בלל,להס

 נבוכדנצר, גבי כמו בלל זכות להםאיז
 הנ"ל, ד"ח בב"ב התוס' קושיית לתרץ בזהוארווחנא

 דדינרי הארנקי את ר"י קבל רהיכי שםשהקשו
 וגו' קצירה ביבש של זו דרשה ליה לית וכי רבה,למצוה
 צרה או סבה איזה דמשום ידע דר"י בפשיטות לומררהם
 שלא כיון קבלינהו ולכן רבה, למצוה שדרה עליהלהגז

 וחסד. צרקה של זכות שום לה יהיה ולא שדרהלכפרה
 ררשי רלא תנאי כהנהו דס"ל להיות יכול דר"י י"לועור
 שלהם וחסד צדקה כל רק קצירה, ביבש של דרשה הךכלל

 לפיע"ד. וז"פ חטאתהוא
 רכל קראי דדרשי ותלמיריו לריב"ז דמילתאולקושטא

 דהאי צ"ל להם, חטאת היא עכו"ם שלצרקה
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 הד' מלכא דשבור מאימיה שקבל רבא על ר"אדאיקפד
 שלום משום עכו"ם לעניי חלקינהו ורבא דינרי,מאות
 כל על פליני וכי וגו', קצירה ביבש דכתיב משוםמלכות
 שלהם. בצדקה לעכו"ם זכות לגמרי דליכא דס"להתנאים
 לע:יי שנותנים בצדקה מיירי תנאי דהנהו למימרוליכא
 דהרי להם, יחשב לזכות ישראל לעניי בצדקה אבלעכו"ם,
 בצדקה מיירי לדבריו ראיה ר"י דמייתי דדניאל קראמהאי
 בצדקה וחטיך לנבוכדנצר עצה דניאל שנתז ישראל,לעניי
 שבשביל ד"ד בגמרא כדאמרינן ע": נענש וד:יאל וגו',פרוק
 כדכתיב חודש י"ב לנבוכדנצר לו תלה צדקה ~יתזעצתו
 היה נבוכדנצר של הצדקה והרי וגו', עשר תרי ירחיןולקצת
 להשיא דניאל ראה דמה במדרש'ם, כדאיהא ישראללטובת
 על מחזריז נולה שפלי עניים ראה לנבוכדנצר טובהעצה

 שהגלית הללו עניים לו אמר לחוננם, עצה והשיאוהפתחים
 מתפר:סיז והיה אוצרותיו פתח עשה, וכז פרנסם הםרעבים
 דמ,ביא דר"א ומהאי כ"ו(, ד' )דגיאל רש"י ראה חה-ש, י"בכל

 דכוונתו כיוז אח"כ התחרט דנבוכדנצר דעזרא כקראראיה
 ומצליין ונו, ניהוחין מהקרביז להווז כדכתיב מנת על רקהיה
 איירי דקרא צדקה לנבי ראיה ליכא ובנוהי, מלכאלחיי
 חסד עניין כללות על רק וראייתו מצדקה, ולא מקרבנותרק
 כלל. למצוה ולא מה לשם בפניות רק הוא אוה"עשל
 ס"ל ונו' קצירה דביבש קראי דדרשי אמוראי דהנהודצ"ל

 דדרשי משלי ובילקוט שה"ש במדרש תנאיכהנהו
 ממישע למר אתה ממי לישראל הוא חטאת לאומיםחסד
 הבנור בנו את ויקח כ"ז( נ' ב' )מלכים דכתיב מואבמלד
 על נדול קצף ויהי וכתיב החומה על עולה ויעלהוונו'

 מיירי קצירה דביבש דקרא ולחלק לומר רצה ובע"יהטראל,
 לאומים וזה בעוה"ב להאבידם כדי והכל עוה"ז שלמזכותים
 להם דחטאת משמע הנמרא מלשוז אבל עיי"ש,חטאת

 חסידי רק דהרי ביוה"ב לפרש א"א בלאה"כ ונםבעוה"ז,
 ובלא אוה"ע כללות ולא לעוה"ב חלק להם ישאוה"ע

 בעוה"ב. אבודים יהיו המהזה
 שהאוה"ע דטנחרונים גדולי שכתבו לפי"מ. בני"ד הלוכן

 ובמציאות השמים מן ותורה בדת שמאמינים זמנינושל
 ע"ז, עובדי דאי:ם כיון תושב, כנר דינם עוה"ב ובנמולד'

 לשיטת מ"מ בהפילתם, אחר ודבר ש"ש שמשתפיםואעפ"י
 על נצטוו לא דב"נ אסור בר"ה דס"נ בסנהרריןהתוס'

 ברמ"א ועייז תיתי, בד"ה דכ"ח מנילה בתוס' וכ"ההשיתוף,
 מ,אמה"ח ואפילו ב"נ מצות שבע מקיימים וגם קנ"ו, מ"או"ח
 ע"ז בש"ס ומבואר שלהם, צעב"ח של חוק פי עלנזהרים
 עליהם שקבלו מצות ז' עליו שקבל כל תושב נר איזהדס"ד
 הרי ע"ז לעבוד שלא עליו קבל רק אפילו מאיר ולר'ב"נ
 אופן בכל צדקה מהם ליטול מותר וממילא תושב נרהוא

שהוא.
 בפ"ח כתב הרמב"ם דהרי כז לומר קשה דאמת אליבאברם

 היכא רק תושב. נר הוי דלא הלי"א מלכיםמהל'
 בתורה הקב"ה בהז שצוה מפני אותז שיעשה עליושקבל

 אם אבל בהז, נצטוו נח שבני רבינו משה ע"יוהודיענו
 דבריו ולפי תושב. גר זה איז הדעת הכרע מפניעשאז
 מחמת ולא משה, תורת עפ"י ולקיים ולעשות להאמיזצריכיז
 שב": דמה י"א סי' רמ"א בתשובת ומבואר המדינה,חוק

 וגם המדינה, חוקי ולא התורה דיני ר"ל הריניז עלמצוויז
 הנ"ל בע"ז בנמרא כמבואר תושב נר בקבלת תנאים עודיש

 מבואר הרי והעיקר חברים, שלשה בפני עליו לקבלשצריך
 אלא נוהנ תושב נר איז אומר רשב"א דכ"ט ערכיזבש"ס
 איסו'ב מהל' בפי"ד הרמב"ם פסק וכז נוהנ, שהיובלבזמ;

 בזמן הנרות חל בדיעבד אם להסתפק כתבנו )במק"אהל"ה,
 הביא דקי"נ בב"ק ובשטמ"ק ואכ"מ(, נוהג היובלשאיז
 בדרכי הנדורים העממין מז שהוא דכל המאירי רבינודברי
 שאמונתם אעפ"י צד, איזה על האלהוה ועובדיהדתות
 כישראל הן הרי אלא זה בכלל אינם מאמונתנורזווקה

 עיי"ש. אלו לדבריםגמור
 מעכו"ם צדקה לקבל נוהגיז שאנו' כתב רנ"ד בסי'דבעה"ש

 בפ"י הרמב"ם שכתב עפי"מ פקפוק, שוםבלי
 שאם כמו ממנו מקבלים צרקה ששלח דב"נ הל"י מלכיםמהל'
 ישראל לעניי אותה ונותניז ממנו מקבלים עולההביא
 ומיירי עכ"ל, להחיותו ומצוה מישראל ניזון והואהואיל
 עכשיו ונם הבית, ובזמז ע"ז לעבוד שלא עליו שקבלבזמן

 דנכרים חז"ל אמרו וכבר עכו"ם, בינינו ואיז זמ"זהפרנסה
 בידיהם. אבותיהם מנהנ אלא הז ע"ז עובדי לאושבחו"ל
 הממשלה מתקציב הוא הכסף שמוצא כיוז בני"ד שפירולכז
 פורעים אחב"י ונם המס מפורעי הוא שלה ההכנסהאשר
 מפני תושב בנר הטעם שכתב הימב"ם דברי ולפיחלקם,
 סניף נם וזהו נ"כ ממנו נוטלים לכז מהם" :יזוז"שהוא

 כמובז. זה טעם ששייךלני"ד
 לישראל אסור סתמא הפוסקים כתבו מדוע הקשהובדו"פ

 דבצינעה דמשמע בפרהסיא, מעכו"ם צדקהליטול
 אסור, בצינעה דנם מוכח ורבא דר"א בעובדא והרימותר
 יהיה שלא לישראל ולא רבא יהבינהו עכו"ם לעניי רקדהרי
 דיש דאע"נ לחלק דיש ותירץ לישראל, הצדהה זכותלהם
 לו שיש ההנאה מכח מ"מ ממנו, בקבלתו לעכו"םזכות

 הנבאי אבל ממנו, לקבל יכול לו שיהיה הממוזבקבלת
 ליתנה יכול אינו לכז ממנו בקבלתו הנאה כלום לעצמושאיז
 עי"ש. אחרים מחמת לעכו"ם זכות ינרום שהוא ישראללעניי
 נימא אי אפילו כלל מיחהם בית כאן איז בתירוצו דבריוולפי
 בלי מהממשלה ישר שלוקחים מכיוז נמורה, צדקהדזהו

 דנראה ביארנו כבר דמילתא לקושטא אכז ישראל,אמצעות
 מהממשלה חוק רק וכלל, כלל צדקה מיקרי לא רזהפשוט
 כובד תושביה מעל להקל רק צדקה בתור לא נותנתוהיא

 ורפואות, ברופאים הכרוכותההוצאות
 דאסור דהא שכתב רנ"ד בסי' אור מאורי בספרומצאתי

 מצוה, מחמת כשנותן דוקא מעכו"ם צדקהליטול
 ממנו. ליטול מותר הטוב מטבעו רחמנות מחמת בנותזאבל
 וצ"ל זה, חילוק מצא אנה לחילוקו מקור שום הביאולא

 מאמיז שאינו משום מצוה משום עושה אינו דאםבכוונתו
 אבל ולזכות. לצדקה לו תחשב לא ממילא ועונשבשכר
 הטוב טבעו משום הבריות על מרחם אם בזה צ"עלפיע"ד
 למצוה. כוונתו שאין אעפ"י ע"ז שכר מקבל אםנרידא
 דקל"ג בשבת כדאמרינז רבה, מצוה היא לבד רחמגותדמדת
 רחמנות ומדת ורחום, חנוז הוה אתה אף ורחום חנוז הואמה
 וראח בנ"י, עם בהז שמצטייניז דברים מג' אחתהיא

 היכמא ישראל בני עמי י"ח( כ"ב )ויקרא אמור פ'בתיוב"ע
 ועייז עיי"ש; וכו' בארעא רחמניז תהוין כן בשמיא רחמןדאבונן
 )דברים תצא פ' וברמב"ז דכ"ה מנילה מהרש"אבחידושי

 רחמנות, מדת אותנו ללמד בטעמא נ"כ שכתב ו'(כ"ה
 הרמב"ם דברי שהביא דברכות בפ"ד יו"ט בתוס'ועיין
 כז כתב לא תפילה בהל' היד דבספר ואעפ"י המורה,בספר
 ביוצר הקליר שיסד מה על במגילה התוס' שהקשו מהוידוע
 ניום תשחטו לא בנו ואת אותו "צדקו פסח של ב'ליום
 עתיקים, והדברים יעו"ש רחמנות מסעם ג"כ דמשמעאחד",
 אהד מנדול מעשה שהביא עה"ת פנ"י בס' ראיתיאולם

 שיחו מרי את לפניו ושפך טובים בן עו.י לפניושבא



זשב:' עה עד סימו חי"דשו"תב:'וצקלי
 ואמר הפעם עיד לו נהן ואה"כ הגונה, נדבה לוונתן

 מהכת צערו את להשקיט כדי נתן הראשונהשבהנתינה
 הפסוק בזה ופי' צדקה, מצות לשם נתן ובשניההרחמנות,

 שלא רק תתן שלא יו"ד(, ט"ו )דברים וגו' לבבך ירעולא
 ראיתי וכן רחמנות, מחמת כאבך את להשקיט לבבךירע
 אה שפ" זיל מפרשיסחא הרש"ב הקדוש בשם רמ"צבס'

 שה' שתת1 ר"ל וגו', לו תתן נתו1 הנ"ל הפסוקתחילת
 ובזה צערך להשקיט קבבך ירע שלא משום אחתפעמים
 יכול שאינו מהמת שנותן כיו1 צדקה, מצות תקיים לאלבד

 מצות משום הת1 שניה ופעם אחרים, של צערלסבול
 המדה על לומר קשה כי ממני שגבו דבריהם אבלצדקה,
 ואם צדקה מצות עי"ן מקיים שאינו רחמנות שלהגבוהה
 שלא שכתב תע"ח מצוה בחינוך יעיי1 נקבל, הואקבלה
 לרחם בפ"ע מצוה הוא ולדבריו מאחב"י והרחמים ההסדנמ,נע

 דבר. דלולי לחדש רצה תע"ט מצוה ובמנ"חולחמול
 שמתן מ"ע היא דצדקה במה2לם תפסו שכולםהראשונים

 על הוא השכר דמת1 ל)מר לו נראה היה בצדה,שכרה
 יברכך הזה הדבר דבגלל הצדקה עיקר על ולא הלבטוב
 להאריך ויש תת1, נתו1 על ולא לבבך ידע ולא על קאיוגו'

 ואכ"מ.בזה
 דוש"תיד'דו

 החופ"ק ליעסעס אייזיק יצחקהק'

 עהסימו
 המו-מ הרה"ג לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 בבראנקס. רב שליט"א שכטר צבי מו"ה כש"תחוייב,

 שאיז למקום למרחקים הנולה צבאי ברנ שאלתובדבר
 לטהר לה וא"א אשתו עם שם והוא יהודי ישובשם
 ימנוע בכרי עיגולים לה נתן אחד ורופא נידתה,מטומאת
 פעם בכל בדיקה צריכה היא האם דינה, מה מלבואהאורח

 לא. או עמושהיא

תשובה
 דא"צ ז', סעי' קפ"ד סי' וביו-ד ד"י נדה בש"ס מבוארהנה

 אפילו מניקהה ובימי עוברה וה,וכר עיבור בימילפרוש
 הסמוד בעונה דרק כתב שהפרישה ואעפ"י הוסת,בזמ1
 הש"ך אבל לא. עצמו הוסת בזמן אבל לפרוש א"צלוסתה
 נראה פוסקים ושאר הרא"ש דמדברי כתב שם כ'בס"ק
 קפ"ט בסי' בעצמו והמחבר לפרוש, א"צ וסתה בזמ1דגם

 הוסת זמן בתוך אפילו דמעוברת בפירוש כתב ל"דסע"
 דאפילו מזו וגדולה לבעלה ומותרת בדיקה צריכהאינה

 אלא זה אי1 למודות. שה1 העונות באות1 דם ורואותבשופעות
 במהבו' כמבואר זו לוסת לחה2 צריכה אינה ואח-כמקרה

 לוסתה סמוך לפרוש רא"צ כא1 המחבר מש"כ וא"כשם,
 בלא מותרת וסתה בתיך דאפילו אח-כ כמוש"כ דוקאלאו

 בכל ובתולדה בטבע דמים במסולקת רק זה אבלבדיקה,
 ה' בסעי' להלן מבואר במקרה במסולקת אבלהנשים,

 בשעת אפילו חוששת דאינה כמעוברת דינהדלהרשב"א
 משמע וכן הרמ"א, וכ"פ וסתה, ב~מן חוששת ולהטורוסתה

 וסתה, בזמ1 בדיקה צריכה לכתחילה במחבא דבהיתהבב"י
 דדסךהן חזינן ומניקות דבבועוברות להלן הש"דוכמוש"כ
 האי כולי לן ברי לא נל"בוא היתה אם אבלמסולקיס,
 שינו שלא נשים כמה חזינן דהרי דמים. מסילקתדתהא

 הב"י מדברי וזה במחבוא שהיו ההם בימים תפקידםאת
 בדיקה. צריכהולכ1

 דאיתא הרשב"א, כמוש"כ מבואר בד"ט בגמראובאמת
 עת הגיע מר"י סבא ההוא מיניה בעאהתם

 וסתות דמ"ד אליבא מהו, בדקה ולא עיבורה בימיוסתה
 כיו1 דילמא או בדיקה, בעיא הוא דמה"ת כיו1דאורייתא
 תניתוה ליה אמר בדיקה. בעיא לא היא דמ'םדמסולקת

 בדקה ולא וסתה שעת והגיע במחבא היתה אם אומר מאירר'
 דאורייתא וסתות אלמא וכו', דמים מסלקת שחרדהטהורה
 דמיה הכ"נ בדיקה, בעיא לא דמים מסולקת דבחרדהוכיו1

 בתוה"א הרשב"א ע"ז וכתב בדיקה, בעיא ולאמסולקים
 ולא וסתה, עת והגיע במהבא דבהיתה מתניתי1 דתנידהא

 א"צ לכתחילה אפילו דהה"ד בדקה לא דוקא לאובדקה,

 לגמרי משוה דהרשביא הרי היא, דמים דמסולקת כיוןבדיקה
 בדיקה. א"צ לכתחילה אמילו ובשניהם למעוברתמחבא
 הז דשווין משמע דמגמרא דאע"ג ע-ז כתב הב"יאולם
 לעני1 דאורייתא וסתות דמ"ד אליבא זהו ומעוברת,מחבא
 דמ"ד אליבא לכתחילה. להתירן להו מ'2וינן לא אבלדיעבד,
 מסולקים דמ.יה1 כול1 הרי דמעוברות יש דחילוק דרבנן,וסתות
 אבל חוששת, אינה נמי לכתחייה דרבנ1 וסתות למ"דאמרינן
 תפקידם. ':גו לא במהבא דגם נשי כמה ח:ינ1במחבא
 כלשון וזהו שמותרת, בז'קה בלא בדיעבד דנימאמסתיין

 טהורה. בדיעבד בדקה בלא דדוקאהמשנה

 שכהב מהא דינו למד שהטור כתב סק,ה ביאוריםובחוו"ד
 אלמא שעתה דדיה וכי11 וז"ל דקע"אבתו"ה

 כתב ומשוה"כ לה לחוש ראויה ואינה היא מקריתראייה
 היא דמים שמסולקת דאעפ-י במחבא משא"כ בדיקה,א-צ
 חשיב במתניתי1 ואדרבא שעתה. דיה שתהא בגוה מצינולא
 ועור בהדייהו, חשיב לא ומחבא שעתן דדיין נשיםד'

 לקבוע ראויה ואינה היא דמים מסולקת יכ"ע זיבהדבימי
 כמבואר מעל"ע מטמאה ואפיה"כ דברים, שאר ולעני1וסת

 וכו' במתניתין אמרה ר"מ דרק במחבא מכש"כ דל"טבגמרא
 ס"ל בעצמו הרשב-א דהרי בזה צ"ע ולקיע"דעיי"ש.
 דהטור לומר אפשר ואיך בדיקה א"צ לכתהילה גםדבמחבא

 בין החילו; שפיר חזינן מזה עכ"פ אבל כהרשב"א.ס"ל
 מעל"ע. ומטמאה שעתה דיה אמרינ1 דלא למעוברתמחבא

 זקני שכתב עפי"מ לעענ"ד נראה שאלהו בנידוןלכן
 דבגמרא הטור על הב"י קושיית לתרץ בסקי"אהט"ז

 בדיקה, דא"צ במחבא היתה מדין מעוברת דין יוחנן ר'יליף
 מעוברת בי1 חילוק יש דיג"כ ותיר'ן ביניהם, נחלקואיך

 במהבא אבל בטבע, כבר דמים מסולקת דמעוברתלמחבא,
 מלבד הפחד יצא לבעלה שתזקק שעה באותה שמא לחושמ2

 הוא בגמרא והדמיון וסתה, שעת שהוא כיון יבוא בזמנוואורח
 היא שוה אז בא לא כבר והאורח הוסת זמן שעברלאחר

 הראשון בחודש נמי ובני'ד עיי"ש. הוסת בזמ1למעוברת
 אם עור ידענו דלא כיון העיגולים לקחת שהתחילהלאחר
 ודמיא בזמנו מלבוא יתאחר רק אפשר כי אצלה,פעלו

 ופרך2ה הוסת בזמ1 בדיקה צריכה דלכתחילהלמחבא
 בא לא שהאורח ראתה כאשר אח"כ אבל לוסתה, סמודבעונה
 בשעת אפילו לבדוק א"צ כו ואחרי בדיקה, עוד צריכהאיטן
 מכבר. היא דמים דמסולקת כיון למעוברת דמיא דאזוסתה,
 ה2 הראשונה בפעם אבל העיגולים. לה דהועילו חזינןפורי

 בש"ם כדאמרינ1 התרופות. עליה יפעלו לא שמאלחשוש
 ור' אלכסנדרוס, מלכת דקליאופטרא נמעשה ד"לנדה

 עליה להחמיר ואי1 סמא, מקבל דלא גופא איכאישמעאל
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 והרמב"ס הרי"ף שיטות על בזה דסמכינן פעם בכלשתבדוק
 ולא וסתה בזמן בדקה לא אם נשים בשאר דאיפלודס"ל

 באים דמים דדוב משום בדיקה, בלא שוב דטהודההרגישה
 דאיכא היכא רובא דבכל דאע"ג הפוסקים וכתבובהדגשה,
 כוי בדיקה ע"י לברר א"צ הכא ארובא, סמכינן לאלברורי
 רובא איכא בני"ד בזה הכ"ג ויפרוש, נוקפו לבו יהאשלא
 א"צ בגופה שינוי שום בעצמה מרגישה אינה שאםזו

 בהדגשה. באים דמים דרובלבדוק
ידידו"ש

 החופ"ק ייעבעפ אייזיק יצ"קהק'

 ערסימן
 תשכ"ז מרחשוןכ"ד
 הרב ידירי לאהובי והמשכה ברבי וברכהשלום
 מו"ה כש"ת טהורה ד' וביראת בתורה המו"מהה"ג
 יע"א. בנויארק רב שליט"א דנ?יגרשלמה

 צרנה; שעשתה לאחר א"ע שקנחה באשה שאלתובדבר
 מקוס באותו נגעה אם לה וספק הנייר, על דםומצאה

 טהרתה. בימי והיא וכו' דאינש עלי' רמיא דלאומלתא

תשובה
 מוציא ספק דאין מיחוש בית כאן דאין נראהלפיע"ד

 ובאו"מ נגעה בודאי הטבעת ובפי ודאי,מידי
 לתלות שיש אעפ"י מחמרינן כתם דבסתם ואע"ג נגעה,ספק
 ספק הוי דהתם כתם לסתם דמי לא מעלמא, דאתיג"כ

 ההיכא מקום, מבאותו מעלמא דאתי יותד לת~ת ואיזהשקול
 בכתמים להקל תולין באמת מעלמא דאתי לתלותדיש

 אבל י"א, סעי' ק"צ סי' ובש"ע דנ"ז נדה כש"סכמכואר
 נגעה אם ואפילו ספק, ובאויימ נגעה בוראי הטבעת בפיבאן
 לא בודאי בפנים כי החיצון בבית דם להיות רגילותאין

 מפי בודאי לכז מצוי דם אין בודאי נגעה שספק ובמקוםנגעה,
 סי' טהרה בסדרי שכתב לפי"מ ובפרט הדם, באהטבעת
 דם להית ורגיל מצוי הטבעת בפי דגם צ"ג סוס"קק"צ

 ובישי שנתעסקה ממקום בא שהדמ לתלות יש בודאיבאשה
 חסזשו לרב, ובפרט למקום, ממקום ריעוחא להחזיק ולאנגעה,
 דכשרה דס"ל פגומה ונמצאת בסכין בשוהט די"א חוליןבש"ס
 בחידושיו הרשב"א שכתב ולפי"מ נפגמה, במפרקתדתולין
 להש תולין מ"מ במפרקת. גגע בספק אפילו דלר"חשם

 לפגום. מצוי יותר שמפרקת לפי נגע דמסתמאואמרינן
 לה דיש משום היינו בהא חסדא כרב קיי"ל לא דאנןואף
 יותר בכוצוי תוליז זאת לולא אבל להבהמה, איסורחזקת
 ורגיל במצוי לתלות דיש לחומרא וכש"כ לקולאאפילו
 רגיל הטבעת בפי גם הג"ל טהרה הסדרי לפי"ר אכןיותר,
 ולהחמיר באו"מ שנגעה לתלות חשש אין לכן דםומצוי

 טהדה. חזקת לה שישבמקוס
 בנייר והרי הנייר על נמצא  רהרם כיוז נ," י"לובלא"ה

 מק"ט. דאיגו דכלים מ"ה בפ"ב התויו"טרעת
 דלא מק"ט שלנו דנייר כתב ק"ה סי' שהנובי"תואעפ"י
 פ"א סי' ח"ו החת"ס אבל טומאה, דמקבל מלבדיםגרע
 שכתב הל"א דכלים בפ"ב הרמב"ם מדברי עליוהשיג
 הנה ואגב עמ"ש, כלי מהנייר כשעשה רק אמק"טדנייר
 בנייר, שהחמיר החכ"א בשם לו כתב שהשואל כתבהחת"ס
 בכלל להיפך איתא שבחכ"א רק לו כיחש המגידאבל
 ווילנא דפוס בחכ"א אבל עיי"ש. אמ"ט שנתר ח' אותקי"ג

 המקבל דבר הוא ונייר וו"ל החת"ס ממש"כ להיפךאיתא
 הנ"ל השואל כמש"כ וזהו כס"ט דלא בב"א ועייןטומאה,
 החת"ס שנדפס טרם ישן דפוס בחכ"א גם ראיתי וכהוצע"ג,
 ולחלק אביו דברי לתרץ רצה ציון שיבת ובשו"ת כן.וכתב
 ~ה כתושים מעשבים או סחבות מבלויי העשוי ניירביז
 הרקות אילנות מעלי  יצעשה נייר אבל ומק"ט, ללבדיםדמי
 דגם כתב החת"ס אבל הרמב"ם, מירי ומזה מק"טאינו
 כמימ ונמסו שנכתשו דכיון אמק"ט, סחבות מבלוייניר
 אלא צו"פ מקרי דלא ועוד מנ~הו, ופשתים צמר דיןפרה

 לצרכים מיוחדים עירות אבי אדיג, או לבגדבעומדים
 שימש בעלמא עץ מעשה נימא בעינא צו"פ ואפילואחרימ

 עיי"ש. דקכ"ט חולין בש"סכמבואר
 טהרה הסדרי קושיית לתרץ נלפיע"ד בזהובהיותי

 להקשות בדבריו החזיק דכלים במשגהוהגרע"א
 בפי"ז דהרי אמק"ט, דנייר שכתב הנ-ל התויו"ט דבריעל

 מן המצה מעור כיס העושה במשנה איהא להלןמט"ו
 דדוקא זו משנה מהתויו"ט נעלם דלא י"ל אבל טמא,הנייר
 בץירי הנא אבל לק"ט, חשוב עצמו הנייר מן כיסבעשה
 הכלים של דכיסף התוספחא, מן והביא הר"ש ככנש"כבמשנה

 .טיש אעפ"י טומאה מקבלים אינם עץ של והז הרס שלהן
 בהדיא הרא"ש כתב וכן דידי', תוך חשיב דלא תודלהז
 אשמעינן רבותא מה וא"כ הכלי לכיסוי נעשה דהתוךכיון

 דידיה דתוך ניס מנייר לעשה כלל דמי ולא בגייר,במשנה
 קמ"ל שפיר עור של בנייר ובשלמא עצמו, לצורך דנעשהחשיב
 רק שנעשה כיון אפ"ה עצמו מצד טומאה לו שמבאעפ"י
 עשבים, של בנייר לא אבל עצמו טומאת בטלהלכיסוי
 ביה. שייכה טומאה מה ידענא דלא התויו"ט כתבושפיר
 מחצלת דהוי מידי י"ל ומיהו וז"ל התויו"ט שמסיקוזה

 למש"כ וכוונתו סופך'ז, איתא ישן דפוס ובמשניות ד'דסו-פ
 דגם ם~עט, שקיבולו אעפ"י רע"ק, בד"ה הרע"ב בשםשם

 עשה אם אפ"ה מק"ט אינו עצנ,י ,:מצד אעפ-יבמהצלת
 שנעשה לומר שמך ולא מועט שקיבולו אף קיבול ביתבו

 תוך לו שיש כיון  וה בנייר ה"נ מק"ט, אעפי"כלקכל
 טומאה שיקבל לומר ראוי הך לקבל געשה שלאאעפ"י
 כיון מק"ט דאיגה במשנה קמ"ל ושפיר דמחצלת.דומיא
 הכוונה דמלתא למסקנא ולכן הכלים לכיסוי רקדנעשה
 לכ"ה כיסוי הוא אם מ"מ טומאה לקבל ראוי שהידאעפ"י

 נכונים. התויו"ט ודברי מק"ט אינוולכ"ע
 דפרה המשגה מדברי שקשה מה ליישב נמי בזהוארווחנא

 דא. הרע"3 מדנרי שם דמשמע מ"ו יו"דפרק
 דגייר וא"א חייץ, הוי לא בחטאת ושלמצי שני מניהוי
 מטאן הביא ל"ט סי ציון ובשיבת יחוץ, לא אננשי מק"טאינו
 התויוי'ט שכתב לפי"מ ברס הנוב"י, אביו לסברתראיה

 שפיר י"ל טומאה לקבל באמת ראוי קלף של דבניירבעצני
 ולק"מ. קלף של בנייר בץירידהתם

 מ"ד דכלים בפ"י בר"ש מובא דכלים פ"זובתוספתא
 בה שהלביש והנייר הדג מעור דוזמתאיתא

 הו"'ש ופירש מצלת, זו הרי למטה ווהק-ה החביותאת
 עי"ש. עשבים של הוא דנייר מק"ט ולא הנייר מן אודר"ל
 פור של בגייר כץירי מט"ו דפי"ז דזשי עכצ"ל הר"שולפי"ד
 שיש משום דטמא הטעם דהתם לומר דאין העשבים, מןולא
 אינו ג"כ קיבול בבית אפילו להר"ש דו~י קיבול, ביתלו

 דעצמות בפ"י דתנן ח;א וז"ל בפירוש, שם כתב דכןמטמא
 ראי איירי ' במקבלין וע"כ המת באהל מציליז ועורוהדג

 להוכיה דדעתו מזה חזינן נמי, דיבשה אפילובפשוטין
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 מ"ד ובפ"י ועורו, הדג בעצמות טהורין במקבליןדאפילו
 מפזרש עשבים, של ז":ייר "דג עור בה,ד שניהמאיתא
 נמי מקבלין הם אפילו עשבים של דכנייר לומרודעתו
 על מ"ה דכלים כ"ז בפרק בר"ש מפורש וכןטהורין,
 עשבים, של אומכים יש נייר פי' נייר של בחלוקהתוספחא
 של דהיינו פי' קמיה, ולא דמליח חיפה דריא פיובערוך
 של היינו דנייר הערוך כמו ס"ל דהריש מזה חזינןעור,
 מוכח וע"כ מטמא, אינו ואעפי"כ מץרי חלוק ובעשאועוד,
 ולא בעור מיירי מט"ו בפהז המשנה דגם הר"שלדעת
 בשל דמיירי התם דפי' הרע"ב לשיטת ולכן עשבים,,2ל

 אלא מטמא דאינו דס"ל צ"ל במחלוקת למעט כדיעשבים
 בכיסוי המשנה קמ"ל מה לכאורה קשה ולפי"זמדרבנן,

 מק"ט אינו מה"ת דהוא עץ של בכיסוי דהשתא נחרשל
 מדרבנן רק הר דלא בנייר מכש"כ לכיסר, רק דנעשההיכא

 ביותר, להמחמיראפילו
 טומאה מה ידענא דלא שכתב התויו"ט כוונת דזהדי"ל

 "רע"נ כע" או הר"ש כפי' או לי' דמספקא ב",שייכה
 מיפשיט קש של דמחצלת ומהך הנ"ל, בפי"ז המשנהבפ"
 עשאה אם ואפ"ה מק"ט אינו שהקש אף דהתם ליפשיט

 קש. ככי זוי דעשבים זי"ל טמאה,מחצלת
 ק"ץ בסי' הס"ט שחידש עפי"מ בזה להעיר ש"י מהאך

 שאינו דבר על כתם דבנמצא דקיי"ל דהאסקצ"ג
 הכתם עליו שנמצא הדבר אם מ"מ האשה. טהורהמק"ט
 נמצא שעליו הדבר שנטמא כיוז שמק"ט דבר עלמונח
 האשה גם לכך משא טומאת מכח מק"ט שאינוהדבר
 האשה לטמא הגזירה בטעם הר"ן שכתב לפי"מטמאה,

 דבר על במונח ולכן ג"כ, הבגד לטהר יבואו שלאכדי
 הדבר לטהר שלא זו גזירה איכא ג"כ טומאההמקבל
 בידה הנייר אחזה שהאשה בנ"ד א"כ משא, טומאתשגסמא
 ובפרט מק"ט, אינו שהנייר אעפ"י משא טומאת טמאהוהיא
 שמטמא היכא דאפילו ט"ז ס"ק ק"ץ בסי' הש"ך שכתבלפי"מ
 נאמר כה דאם איברא המק"ט, דבר מקרי נגעים טומאתרק

 ניהוש לא אמאי טהור, מק"ט שאינו נדבר מדוע ג"כיקשה
 טמא הוא ויהי' שאמק"ט הדבר בידו אחד ישא כן אחריאם

 עי"ז ויבא האשה את לטמא ג"כ צריכים ואז משאטומאת
 טמאה תהי' ואח"כ לאשה טהורנוה שמקודם גדוללמכשול
 התירו ומסתמא שיהי' מה לן איכפת דלא ועכצ"ללמפרע,
 משא טומאת לידי שיבא אעפ"י מק"ט איע הבגד אםהאשה

 אחר. דברע"י
 שכתב עפי"מ הנ"ל הר"ן בסברת די"ל התנונגתיומדב

 מדוע להקשות הל"ב איסו"ב מהל' בפ"ט הכ"ממרן
 מגופה שלא ספק בעופה ספק ס"ס הוי הרי בכתגןאסרו
 וטהורה. העלי' מן ושמא החדר מן שמא מגופהואת"ל
 "מקור, מן באים דרוב כיון ס-ס זה דאיז הפוסקיםותירצו
 הוי האשה חזקת ע"י הרי ופלגא בפלגא אפילוולכאורה
 הבגד אבל טהרה חוקת לה שיש להאשה רק זה אבלרובא,
 האשה וחזקת רזקה שום כאן איז לפנינו ריעוהא לויש
 שליא גבי ד"פ בקידושין הריטב"א כמש"כ להכגד מהנילא

 ובאן הספק. שנולד בדבר דוקא להיוה צריכה דחזקהבבירל
 אבל האשה, חזקת לצרף א"א לכן הבגד על הספקהוא
 נולר ומיד בידה  הרבר אם אבל בידה הכגד כשאיןכ"ז

 הבפק דאיז שאמק"ט דבד בירה י2 אס ומבש"ב עלקהספק
 היתר. בחזקת ונשארה הזקה כאן שפיר ה2 כן אם עלי'רק

 סי' יו"ד ח"ב ד"ח בשו"ת עיין הנ"ל הס"טובדברי
 למוח"ז ליוואי בר בשו"ת ועיין בזו4 מש"כפ'

 כ"ב סי' בחיו"ד זצ"ל מסטניסיאב רשכבה"ג החסידהג'
 ולא טמאה, שאמק"ט, בדבר א"ע שקינחה כאש"שכתב
 שאמק"ט בעד בדקה כמו הוי שקינוח מפני לכתםדכד

 עיי"ש, דטמאה דםומצאה
 מוציא ספק דאיו מיחוש בית כאן אין בנ"ד לדנאתבנא

 ויצאו טהרה חזקת לה יש והאשה ודאימידי
 בטהרה.דברינו

 דזש"תידידו
 החופ"ק ליעסעש אייזיק יצהקהק'

 עזסימן
 לפ"ק. תשי"ב למטמ,זניםח"י
 הביפלא הרג לידידי והמשכה ברביי' וברנהשלום
 ווערנון במתט רב שליט"א פרייליר שלמהמו"ה
יע"א.

 והרופא רפואי, פיקוח תחת שהיא באשה שאלתו3דבר
 לתוד חמים מים זילקי יום בכל לעשות להציה

 לעשות לה מותר אם ההולדה, אברי את לחזק כדירחמה
 ספירתה. בימיכן

תשובה
 היא בטהרה שהפסיקה לאחר אמרינן אי תלוי זהדבר

 באו"מ דם שהי' לחוש אין ממילא טהרה,בחזקת
 פסיקת אחר שגם אמרינן אי אבל הזילוף, ע"יונשטף
 איכא לכן שתטבול, עד טומאה בחזקת היא עדייןטהרתה
 טהרה חזקת על לשוקמה וא"א ונשטף דם שהיהלמיחוש
 דכ"ט זבחים מש"ס והביא נ"ז, סי' נובי"ק בשו"תכמבואר
 וזבה בזב מציגו הן ארע"ק וכו' לשמוע אזניך כוףאר"א

 סהרי, ראו ואמ טהרה בחזקת  שהז יום כנגד יומושומרת
 ומנו ספירה ימי למנות ;התחילו שפסקו והזבה הזבופירש"י

 דאין פירש"י על כתבו וכיון בד"ה ובתוס' ימים, ה' אוד
 שלהם בשביעי דמיירי נראה אלא טהרה, חזקת קרויוה

 מקרי ט"רה הפסק לאחר לרש"י ולכן יעו"ש, שטבלולאחר
 שתטבול, עד טהרה חזקת לה אין ילתוס' טהרה,חזקת
 ימים ה' או ד' שמנו לאחר דרק כתב שרש"יואע"פ
 העלה מ"מ ספירתה, בתחילת לא אבל טהרה חזקתמקרי
 וגדולי מזה, פחות או ימים דו"ה ביז לחלק סברא דאיןהנוב"י

 לה יש ספירה של א' ביום אפילו בזה מקיליםחאחרונים
 להקל יש לכן מ' סי ח"ב במהרש"ם כמבואר טהרהחזקת

כזה.
 תעשה לא טהרה ההפסק בזמז שעכ"פ למודעיוזאת

 מקודמ הראה ספירה, של ראשון וביום זילוף,שום
 בשו"ת כמבואר הזילוף, תעשה ואח"כ בזמנו א"עלבדוק
 קרטין בבדיקתה תמיד שמצאה אשה גבי ל"ו סי'שב"י

 שאחר כתב נקיים. ז' למנות לה וא"א רוק ע"ישנימוחו
 שלא בזה לה וסגי מה"ת לה הצריך בטהרה תמסוקהוסת
 הפסק בדיקת על לסמוד ותוכל אח"כ. לבדוקתצטרך
 פעם רק דבבדקה פסקינן דאנן לבעלה, אח"כ לטבולטהרה
 שתבדוק באפשר היה אם היה טוב ומה בדיעבד, סגיאחת
 נקי' שחהי' לידע יוכל כר אבל נקיים, הז' לבסוףגם

 השב"י מלשזן דמשמע דמה כתב קצ"1 סי' ובסד"טעיי"ש,
 כלל תבדוק לא נקיים הז' ובכל טהרה ההפסק בבדיקתדדי
 שהבדיקה כלל ז"נ ספירח לה אין דבריו דלפי כיון אינו,זה
 דבריו לפי ולכן ז"נ, לספירת עולה אינו טהרה הפסקשל

 לה. סגי לא זה ובלא בעינן בבדיקה אחד יום ספירתעכ"פ
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 דעכ"ם משמע ד' סעי' בש"ע המבואר הב"י מרודבדברי

 דשתי להקל, אין השביעי ויום ראשון יוםבבדיקת
 אולם בריעבד, אפילו להקל ואין להיות מוכרחין הללובריקות
 כרב ופסקו אחת בבדיקה דדי נראה הראשוניםמדברי
 בפ"ו ברמב"ם כמבואר חנינא, כר' ולא רס"ט נדהבגמרא
 והרא"ש. בעה"נ בספר הראב"ר וכ"כ הלכ"ב איסו"במהל'
 אולם בש"ע, הב"י מרן שפסק כמו הוא להלכהובוראי
 לר' דאפילו כיוו להקל, האחרונים כתבו בני"ד כמובשעה"ד

 מה"ת, ולא מדרבנן רק הוי בגמראחנינא
 טהרה בחזקת הויא טהרה הפסק לאחר אם מילתאיבהא

 ניה הש"ס מדברי להעיר במק"א כתבתי לא,או
 ומצאו ראשון ביום א"ע שבדקו והזבה הזב במשנה,דס"ח
 בינתים ברקו לא ימים ושאר טהיר ומצאו ז' וביוםטהור
 מבואר כר"א, דהלכה בגמרא יעו"ש טהרה בחזקת הוהרי

 טהורה, בחזקת האשה טהרה הפסק בריקת דאחרבהדיא
 זה בענין מש"כ נדה בריש הרשב"א בחידושיועיין

ואכמ"ל.
ידידו

 החופ-ק ליענעס אייזיק יצחקהק.

 עחסימן
 חיים מוה"ר יו"ש החו"ב הרב לידידי רבהשלמא

 יע"א. יארק בנוא יקרה פנינה שליט"אגולדשנריו
 דאין שכתב, כ"ד סי' מוסר השבט בדברי שאלתובדבר

 לטבול תראה תמיד רק בטומאתה לשהותלאשה
 מתפשט הטומאה שרוח מפני בעיר בעלה אין אפילובזמנה
 חסידים ספר בריש החסיד הר"י בצוואת והרי וכו',באבריה
 בו, שטבלה לילה לאשתו מלזקוק אדם יניח לא איתא ל"ובסי'

תשובה
 בעיר בעלה אם ררק למימר דאיכא איריא, לא הא משוםאי

 בביהו אינו אם אבל' לה, מלזקוק יניח שלא ריוו'חצתה
 סעי' קצ"ז סי' ביו-ר מבואר הרי ובזה כלל, מירי לאבזה
 לבטל שלא בזמנה לטבול מצוה בעיר בעלה דאםב'

 מצוה לאו בזמנה דטבילה הר"ת לשיטת אפילו וזהוכופ"ו,
 שהביא בב"י כמבואר לטבול, מצוה בעיר כשבעלה'מ"מ

 בפרק נדה דבירושלמי הטור שכתב מה על נזההשיטות
 בטומאה. לעמוד לאשה שאסור אמרת הדא מבואר הידכל

 ראיתי כן ירושלמי האי על כתב דבסמ"ג ע"ז הב"יומביא
 אף לטבול לבתו מנהיג שהיה שמעון בר' ר"ש גיסיאת

 ולולא הב"י, עכ"ל בעיר בעלה כשאין אפילו בזמנובחורף
 דהירושלמי למימר מצינן הוי הסמ"ג בשם הב"י מרןדברי
 נראה הסמ"ג מרברי אכן בעיר, כשבעלה רקמ=רי

 כ"ז אבל בעיר, בעלה כשאין גם כךירידהירושלמי
 טבילה למ"ד אבל מצוה בזמנה טבילה למ"ד דרקי"ל

 אמנם בעיר. בעלה אפילו לטבול א"צ מצוה לאובזמנה
 מדברי עליו להקשות אין מצוה לאו דס"ל דלר"ת הביאהב"ח

 לאשה אסור מ"מ מצוה דליכא דאע"ג לומר רישהידושלמי,
 ויהא לביתו פתאום הבעל יבא שמא מטעם בטומאתה,לעמוד
 דאשה מבואר עכ"פ עת"ש, עליה ויבא הוסת ימימחשב

 בעיר, בעלה אין אפילו בזמנה לטבולצריכה
 שאומרים רמה איתא ע"ז סי' ח"ג שבו"י בשוי,תאמנם

 לבעלה תזדקק ולא תטבול אם לאשה שסכנההעולם

 שתקח י(וה ויש רח"ל, ומזיקים טומאה רוח ריבוק חשש ישכי
 תיעק אצלה תקח רק לבדה תלין ולא מראשותה סכיןהאשה
 ובשל"ה מלובלין. מהר"ם בשם בזה להשואל מש"כעי"'ש
 לץ אם אפילו בזמנה לטבול צריכה שהאשה ג"כ מצאתידי"א
 מותרת בשבת שחל בת"ב שכתב ע"ש לבעלה,תזדקק
 בתה"מ אסור זו שבת שבליל אעפ"י שבת בליללטבול
 לאסור דנוהגיו תקנ"ר בסי' ברמ"א הוא וכועת"ש,

 השלמים בתורת אך ת"ב, בו שחל שבת בלילבתשה"מ
 אפילו שבת בליל לטנול דהתירו דהא כתנ קצ"זבסה
 ומהאי פ"ו, מצות משום רק מצוה לאו בזמנה טבילהלמ"ד
 כיון זמנה, הגיע אפילו ובת"ב ביוה"כ לטבול אסורהטעמא
 ובהנך עונה מצות משום רק מצוה בעצמה הטבילהראין
 הרמ"א דפסק בשבת ת"ב כשחל ולכן בתשה"מ, אסוריומי

 בעו"ש כתב וכן לטבול, אסורה תשה"כ לאסורדנוהגין
 הנ"ל, בשל"ה כמוש"כ ורלא מברינא הר"י תשובתבשם

 ק"ע. ובסי' קנ"ו סי' החת"ס בשו"ת מזהועיין

 מצוה, לאו בזמנה רטבילה דעלמא דסוגיין כתביבב"י

 אכן בעיר, בעלה כשאין טובלת אשה איןשהרי
 הסמ"ג רברי להלכה הביא ט"ז ס"ק קפ"ד .בסי'בבאה"ט
 מיד, לטבול לה יש אלא בטומאתה לעמוד לאשהדאסור
 לטבול שצריכה ג"כ שכתב בסבא הזהי בשם מביאוהגר"א
 למ"ר ררק נראה רבריו הב"י שהביא לפי"מ ברםמיד,

 אינו מצוה לאו רקי"ל למאי אבל מצוה, בזמנהדטבילה
 דאנחנו בזמנה, טבילה כלל ליכא בזמנינו ובפרטכן,

 הספירה בהתחלת להמתין וגם בז"נ בזבה כמו בנדהמחמירין
 עלינו דקבלנו דכיון כתב הב"י אך לשיבישה, ו' יום אחרער

 מקרי לכן עדיין נטהרה לא הזה הזכק רעד הללוחומרות
 בזמנה, טבילה הזההזמן

 וכמה בעיר בעלה אין אם תטבול שלא המנהגיעכשיו
 להאשה סכנה שיש שאומרים רמה כתבואחרונים

 ואיגם בדאים דברים שהם בל"ט, לבעלה תזדקק לאאם
 קשה אבל טבילה, מערכת בשר"ח כמבואר לאמיםכדאי
 החסיד, יהודה רבינו בצוואת כן דמבואר כיון כן לומרמאר

 כהשל"ה. דלא שהמנהג לעיל כתבנווכבר

 בשבת הש"ס מרברי להעיר ראיתי בזה התבוננתידכאשר
 התם ראיתא השל"ה, כדברי דמבואררקכ"ט

 בפני שלא יומין תלתין בגו טבלה חסרא רר'דברתיה
 היה רבא שבעלה דאעפ"י מבואר הרי ואצטניאתבעלה

 לפימ-ש ואפילו חסדא. ר' בת טבלה אפיה"כבפומבריתא
 י"ל ולפי"ז לטהרות, שטבלה העמור בריש שםרש"י

 הוצרכה דלטהרות רק בזמנה לטבול א"צ רלנדתהלכאורה
 תזדקק לא גם סכנה חשש בזה יש אם גך'מלטבול,
 חסדא ר' בת היתה ולא סכנתא חמירא בודאי בל"טלבעלה
 ועיין מידוש, בית כאן דאין וש"מ בעלה בפני שלאטובלת
 טהרה, בחזקת להן נשיהן הררך מן הבאין כך'ד דנדהבפ"ב
 אנפשה רמיא אצלה בעלה דאין דאע"ג התפא"י ע"זוכתב

 עיי"ש,לטבול
 אם רק והרמ"א המחבר מדברי שנראה מה כפיולהלכה

 כתבנו וכבר בזמנה, לטבול צריכה בעירבעלה
 בעלה באין לטבול שלא הצדקניות הנשים נהגושכן
 רברי הדדש ה~ה, עוקר סנהג י"ל דא כגון ועלבעיר,

 אפילו שהונהג מנהג רכל שכתב שכ"א סי' בתשובההרשב"א
 המנהג זה לרחות אין בידן שקבלה ממה צרקניות נשיםע"י
 עיי"ש להיפך, המראיס מופתים רבוא ששים מפניאפילו
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 הו-אקינים מש"כ חזי וסוק שהביאו משה השיבובשו"ת

 ישראל. טשאגיעל
 דוש"תידידו

 החופ"ק ליעפעס אייזיק יצתקהק'

 עטסימד
 הרה"ג יקירי לידידי והמשכה ברבר וברכהשלום
 נדמן מוה"ר כש"ת המעלות כליל בתורההמופלג
 ראקאווי. בפאר רב שליט"א.בולמאת

 זמו בזש"ק להיבנות זכתה שלא באשה שאלתובדבר
 ידשבה זקבעו נרופאים ודר,מה נשואיה, אחררב

 האם לתוד הבעל זרע המובילות שלה שהצינורותמחמת
 היא בכו האם, אל לבא להזרע וא"א הרבה בליחותנסתמו
 הצינורות לנקוח החיצוו בביה מכשיר ע"י בטישלזקוקה
 מושבו במקום המכשיר דחיקה ע"י ולפעמים מפוח,1"י

 על דם נמצא יריכותיה מבין רחוק לא השפתיים ביןדהיעו
 בודאות קובע והרופא משם, אותו מוציאיז כאשרהמכשיר
 הרנה רחוק מונה שהמכשיר כיון נזית דם זהשאין
 וטבילה ז"נ על להמתין האשה תצטרך ואם הדמים,ממקור
 או יום על רק מועיל זה כל כי הטיפול כל כלום יועיללא

 אם בשאלתה נפשה ולכן שוב, יסתמו כן ולאחרייומים
 הנ"ל. הרפואי הטישל אחר ז"נ לישב תצטרך שלא היתריש

תשובה
 אי מכשיר ע"י בבדיקה האחדונים מחלוקת ירתהנה

 דם, בלא הקבר לפתיחת אפשר אי בזהאמדינו
 מכשיר ע"י שלא אפיךו מהמיר כ"ה סי' הת"דוהנובי"ת
 גרמ אם ביז חיליק שאיז וכתב גרירא, אצבע בבדיקתאפילו

 לפתה"ק א"א אמרעז תמיר מגחוץ או מבפנים הואד,פתיחה
 ב8שיטית, עליו השיג י"ג שאלה קכ"א כלל ובבינ"א דם,בלא

 בבדיקת דק אבל עליו ג"כ השיג קע"ט סי' חק"'דובחת"ס
 האצבע יגיע לא שלעולם וכתב מכשיר, ע"י שלאאצבע
 הרבה אבל לחוש, מקום איז ולכן החיצוז בבית רקבמקור
 עיין מכשיר, ע"י בבדיקה אפילו הקילו האחרוניםמגדולי
 חבל מביא קצ"ד סי' ובדר"ת קמ"ג סי' ח"ב שע"דשו"ת
 בדע"ת מהרש"ם והגאון אופז, בכל שהקילו האחרוניםנביאים

 לרופאימ ששאל וכתב בזה האדיך טריפות להל'בהשמטות
 ומסקנתו נאש4 ההולדה כלי תכונת על להתחקותמומחים
 ג"כ כהב נ"ד סי' שי מנחת ובתשובת בדיקה, בכללהתיר
 מבראדי מיצדש"ק הגאונים אתו שהסכימו וכתב בכ"עלהתיר
 צ"ע המהרון"ק בשם )ומש"כ לבוב, אבד"ק איטינגאורמ"ז
 מסקנתו א' תשובה קצ"ד סי' טהרה שירי בספרו כיל*יצ"ד

 מזה(, עוד נדבר ולקמןלהחבךר
 ובגמרא במשנה הענין בביאור ב.זה לפיע"ד שנראהימה

 של רצוהבג היטב להבין וכדי הראשונימ, רנותיעונדנדי
 כי רב, עיון צריך מקור מהו המקור פתיחת ז"אפתה"ק
 הראשונים וגדולי והגמרא, המשנה בלשוו הרבה עמוקהענין
 פשיטתם ולדוב בינתם רוחב מחמת היטב באר לנו ביארולא
 נא ננסה ולכז ולול, ועליה פדוזדוד חדר המונחימאת

 ולבדר רבנז מלכי מאן המלכים משלחז פירוריםללקט
 מהו. פתיחה המובן ולהגדיר פתה"ק שלהמושג
 החדר באשה חכמים משלו משל ד"'ז נדהבמשנה

 טהוד העליה דם טמא החדד דמ והעליה,והפרוזדור
 מונחים המקור, מן שחזקתו לפי טמא ספקו בפדוזדורנמצא

 וכדי באשה, המיז כלי מערכת של לבירור המשמשיםאלה
 מזה הנובעת להלכה בנוגע המבנה על נכון הסנרלתת
 חדר וז"ל, שם כותב הוא בפיהמ"ש הרמב"ם דבריאביא
 שני לרחם כי החללים מז שיהיה איזה הרחם חללהוא

 דומות תוספות שתי ועליו הרחם צואר ופרוזדורחללים

 אשכול זה הם מה ואמנם הרחם, צואר על אשר קרניםלשני
 בקערירות ויחובר הגתוח בספר התבאר הצורה וזאההביצים
 ויזול הנדות דם ילך בו עורק חדר, הנקדא והואהרחם
 באלה ותתחבר פרוזדור הנקרא הרחם צואר אל ויצאברחם

 יזונה אחר עורק עליה, הנקרא והוא והביציםהתוספות
 מזה ישוסע ואם למותרים מעבר ואינו הגוף עורקיכשאר
 דם והוא הרחם צואר על ממנו כז גם יזול מעטהעורק
 הטהורים דם או הנחירתם רעיפת כדם ש"וא לפיט"ור,

 נמצא ואם טהור, העליה ודם טמא החדר שדם מזהונתאמת
 אשר המקום בין יהיה אם הפרוזדור והוא הרחםבצואר

 נאמר ולא טמא, הוא הנה הרחם חלל ובין התוספות אלהבו
 טנש ספקו פה אשר זה לשס ירד העליה מן אולילך

 זולת שם נמצא לא הענינים שברוב לפי המקור, מןשחזקתו
 דברי זה וכר חזקה שמוהו ברוב זה ולהיות הנדותדם

 הרחם הלל הוא חדר זה פירושו ולפי בפיהמ"ש,הרמב"ם
 הרחם צואר הוא ופרוזדור ולאחריה, לקרניים החלויהלפני
 החיצוני החדד את ג"כ כולל פרוזדור שהמונח נמיויתכן
 ביצי ואה הרחם קרני את כוללת והעליה נרתיק,הנקרא
 היא והכוונה עורק דרך לרחם המגיע הנדות ודםהנקבה,
 העליה בין קיים אינו רגיל חיבור אבל הכיציות,לצינור

 את המקשר הדם צינור את בחשבון נקח אם אלאלפרוזדוד,
 ישוסע ואם הרמב"ם ממש"כ ג"כ מוכיח וזה האברים,כל
 הנחירים דהמ והטחורים הנחירים רעיפת כדם הוא השרקמ,זה

 עדינים. דם צינודות מתוך נזילות אלא אינמוהטחורים
 מפירושו קצת שינה הל"ג בפ"ה איסו"ב בהל'אולם

 הולד נוצר שבו הרחם כתב: שם כי הנ"ללהמשנה
 ממנו. יוצא וזבות נדות דם שבו והוא מקור, הנקראהוא

 הרחם וצואר ולפנים, לפני שהוא מפני חדר אותווקוראיו
 כדי העיבור בשעת ראשו שמתקבץ הארוד מקום והואכולו
 אותו קוראין לידה בשעת הרבה ונפתח הולד יפולשלא

 ביאה גמר ובשעת לרחם, שער בית שהוא כלומרפרוזדור
 אלא שבפנים ראשו עד מגיע ואינו בש-וזדוד נכנסהאבר
 ומז החדר מן ולמעלה האצבעות, לפי מעט ממנודחוק

 שתי בו שיש המקום הוא לפרוזדור חדר ביןהפרוזדור
 מקום שלה שכ"ז מבשלת שב4ם והשנילים אשה שלביצים
 לגג העליה מן פתוח נקב וכמו עליה, נקרא הואזה

 מן לפנים נכנס והאבר לול אותו קוראיז זה ונקבהפרוזדור
 כל כולל הפרוזדור כאן פירושו לפי ביאה. גמר בשעתהלול
 להמשנה בפירושו משמע לא וזה החיצוני חדד גם הרחםצואר
 צואר כל הוא פרוזדור המונח כאן פירושו לפי עכ"פהנ"ל,
 זה והלול לרחם, שער הבית והוא החיצוני חדר גםהרחם
 הרמבי'ם וכהמ"כ הפרוזדור, לגג העליה מז פתוחהגקב

 כוונתו אין הלול, מן לפנים נכנס האבר ביאהשבגמר
 כוונהו רק ככוב.ן, הנמנע מן זה כי הלול לתוך שנכנסלומר
 שם ודרך מאוד צר שהלול כיון להלול, שמבחוץבשטח
 בנדה המאירי כתב וכן הפנימי, לחדר נכנס הבעלזרע
 לרחם ומשם לעליה מפרוזדור הלול דדך נכנסת ששכ"זשם

 תלמתית באנציקלופדיא ודאה האשה, של הביציםומקום
 הגה"ק באיגדות דאיתא ממה שהביא נדה דםבמערכת
 קי"ד בס" שם שכתב דאקטר הר"י תשובת התגיאבעל

 קוראים שהרופאים מה הוא דהלול האשה, אבריבמבנה
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 וגשר'ת לפרוזדור, ולא לרחם נפתח והא 84טש11ץ0[[4ץ
 הנ"ל דאקטר הר"י בשם הביא קכ"ח סי חיו"דצ"צ

 בלשון נקרא האשה שביצי שכתב התניא בעל זקנושבחשובת
 בתוספות דהיינו אלא הרחם בצואר זה ואין לול,הרמב"ם
 מאוד ותמוה עיי"ש, ממש אם הנקרא בהחדר דהיינוהרחם
 שבהם והשבילים האשה  שביצי בפירוש כתב הרמב"םדהרי

 הפתוה והנקב עליה נקרא זה מקום שלה הש"זמבשלת
 וצע"ג. לול נקרא הפרוזדור לגג העליהמז
 קראו הרמב"ם בזמ! שהרופאים שכתב עוד שם1,נייז

 ונ(12;(4,ו נרתיק היום שקוראים למה הרחםצואר
 שהוא (ם,ו(81( הרחם צואר היום שקוראים מהולא

 ד' בהל' שם מהרמב"ם משמע וכן עצמו, הרחםהתחלת
 החלל ועל בפרוזדור, נכנס האבר ביאה גמר ובשעתשכתב
 בהל"ג הרמב"ם כתב הרחם צואר היום שקוראיםשבחיק

 דרך לו יש בדי"ז ורש"י העיבור. בשעת ראשושמתכווץ
 הלול. דרך לפרוזדור באין עליה שדמי שם שכתבאחרת
 הבעל זרע המוליך השביל זה אין שהלול כךבריוונראה
 פי' לפי אולם דמים, של שביל רק האשזל ביצילתוך

 עור ועייז הביציות, לתוך הבעל זרע מוליך הלולהרמב"ם
 להגאיז בתשובה ול"ה ל"ד בסי' החדשות הב"ח זקניבשו"ת
 באריכות שמבאר טהרה והפסק השפופרת נ(יקה בנידווהסמ"ע
 שהמקום וכתב החיצון, ובית השנהם בין שלהמושג
 ממנז היוצא הצואר ואם הולד, יצירת שבו אםשקורין
 קצת ראשו שמתקצר רק הדר, נקרא הכל שלו ההיצוןוהפה
 שהוא מה החלל הוא והפרוזדור הקצר, שנמקוס הפהעד
 עך הפה מן שהיא המקום אותו כל דהיינו הפה אותומן

 פרוזדור. נקרא הוא הרחם ביתשפת
 החרר פתיחת ר"ל פתה"ק שהמובן להוכיה יש זהכ,כל

 הורה שומר חרדי דוסא עם שדברתי מא וכפיהפנימי,
 שיהיה איזה מכשיר עם לטטל סכנה יש הפנימישבחדר
 טיפול על הוא שלנו שהדיון כיון ולכן נתוח. מבעתחוץ

 האשה, לביצי הבעל זרע המובילות השבילים דהיינובלוליז
 שנוכל חז"ל בלשוז קבס ז"א מ"ד לשים חדר נקרא לאוזה

 למ"ד אפילו ולכן רם, בלא לפתיחתו אפשר אם בולהסתפק
 הש'2 ולא איכא קבר לא הכא דם בלא לפתה"קא"א

 איכא,פתיהה
 המובז ולהגדיר 11 הלכה מקור לבאר אראה אשובהועתה

 המפלת פרק בריש נדה במשנה הקבר.פתיחת
 דאם סובר דת"ק חתיכה, במפלת ור"י הת"ק פלוגתתאיתא
 טמאה, כך ובין כך רבין ס"ל ור"י טהורה דם עמהאין

 דם, בלא לפתה"ק אפשר אם דפלוגתייהו בגמראומסקינן

 ולשליש. שנים קשתה דתניא דברייתא תנאי דהניובפלוגתא
 ספק לידה ספק זו הרי הפילה מה יודעת ואינההפילה
 מביאה אומר יהושע רבי נאכל, ואינו קרבז ומביאהזיבה
 במשנה ולכאורה רם. בלא לפתה"ק שא"א ונאכלקרבז

 רק בל"ד לפתה"ק אפשר אם דפליגי מבוארובברייהא
 איכא נפתח כבר דהמקור כיוז דטמאה, במתניתין לר"יס"ל בז" חתיכה הפילה כבר דהרי המקיר, נשתח דודאיהיכא
 לרבי נמי וכן בל"ד, לפתה"ק שא"א מפני לרם גםלמיחש
 ס"ל בזה הפילה ובשלישי שנים בקשתה בברייתאיהושע
 והפילה המקור נפתח דכבר כיון בל"ד, לפתה"קדא"א
 אינו ואם כאן, לידה איכא הרי הוא ולד אם ממנ"פהלכך
 נפחח דלא היכא אבל חזאק דבשלישי זיבה כאז איכאולד

 שהיא המשבר על כבר שישבה היכא אפילו ידיקהמקור
 בבירור ידעה ולא כלום ממנה יצא דלא כיוז מ"ממעוברת,

 לומר מנלן פתוח, מעייז חזקת נמי וליכא המקוד נפתחאם

 ואפשר כלל, פתיחה דליכא כיון בל"ר לפתה"ק א"אבזה
 לחשוש דאין מורים דברייתא ור"י דמתניתין ר"ידבזה

 מנלז המקור נפתח אם בספק רק ואפילו כלל,לפתה"ק
 גם בברייתא פליגי דלא ומה רם, ממנה שיצאדמחזיקינן
 כלום. הפילה ולא המשבר על בישבה דהיינו לחודבקשתה
 לפתה"ק דאפשר משום נאכל ואינו קרבן מביאהדלת"ק
 רהיינו ונאכל קרבן מביאה ולר"י זיבה. כלל הי' ולאבל"ד
 כמש"כ י"ל דבזה בל"ד, לפתה"ק דא"א משום זיבהקרבן
 דין דיש דס"ל לאשמעינן דבעי ונאכל בד"ה שםהתוס'
  שוס ליכא ולכן במפלת, רק פליגי שפיר ולכן לנפליםקישוי
 הוכחה שום גם ליכא גיסא לאידך מ"מ אבל מזה,הוכחה

 בל"ד. לפתה"ק דא"א ~"י ס"ל הפילה בלארגם
 שמביא שאומר מי היש דברי ליישב בזהוארווחנא

 דהראב"ד הוסתות, בשער בעה"נ בסמרהראב"ד
 כהיש רלא טמאים, באשה דמים דרוב וסתות גבי שםכתב
 דמביא דס"ל בברחתא דר"י מיניה לעיל שהביא שאשרמי

 נבלה איטורי לתרי ניחוש לא אמאי רקשה ונאכל,קרבן
 איכא מ"מ גל"ד לפתה"ק דא"א דס"ל דנהי בעזרה,וחוליז
 טמאים באשה דמים דרוב אע"כ הוא, טהור דם שמאלמיחש
 בהפילה ור"י הת"ק פליגי ואי הנ"ל, שאומר מי כהישדלא
 לאיסורא ס"ס מכח למימר ראיכא הראב"ר, קושיית קשהלא

 דלמא היא לידה דלאו לומר חמצי ואם היא לידהדלמא
 שפיר ולכן רובא כמו הוי ספיקא וספק הויזיבה
 לחוד בקשחה רק יפלגו אם אבל לר"י, ונאכל קרבןמביאה
 הראב"ר, קושיית שפיר וקשה אחד ספק רק ליכא שובא"כ
 לתרי וניחוש הוא טהור דם דלמא ונאכל קרבן מביאהאמאי
 דבקשתה לימר א"א ובלא"ה בעזרה, וחולין נבלהאיסורי
 ידענא דלא כיון ונאכל, קרבן דמביאה לר"י ס"ללחור
 ודאי בפתיחה דרק ס"ל והוא פתיח" היתה אםבכלל
 דס"ל מצינו לא מ"מ אבל פתיחה, בספק ולא בל"ד,א"א
 חתיכה. ממנה ביצא רק בל"ד לפתה"ק דא"א בכה"גלר"י
 הוכחה ליכא גרידא בקשתה פליגי שלא  שבוזה אעפ"יולכן

 התיס' כמש"כ די"ל לפתה"ק, חיישינן דלא בזה ר"ידמודה
 מ"מ אבל לנפלים, קישוי דיש לאשמעינן ראי?טריךהנ"ל

 ודאי. בפתיחה פלוגתייהו רקחזינן
 שם דמקשה לפלוג בד"ה ע"ב דכ"ב  נדה בתוס'ומבואר

 משום חתיכה במפלח דמטמא דר"י דטעמאלמ"ד
 ע"ז וכחבו דגים, במפלת נמי לפלוג בל"ד, לפתה"קדא"א
 ות"ק ר"י דליפלגי פריך לא וקליפה  דאשערההתוס'

 לפי א"כ עף"ש, פתה"ק בהו שייד ולא נינהודמועטיז
 פתיחה וספק כלום ממנה יצא דלא היכא מכש"כדבריהם
 בל"ד. פתה"ק חשש משום לטמאה לומר שייך לאבודאי
 דבר ביציאת דאפילו ראיה להביא יש די"א ב"קומש"ס

 התם דאיתא בל"ד לפתה"ק דא"א אמרינן לא ג"כגדול
 לחומרא. מראשון למימני דעתיך מה מקצתה שיצאהשליא
 מטפח פחותה שליא דאין דכ"ו נדה בש"ס דאמרינן מהולפי
 דגס מז" ומוכח פתה"ק, משום זה בלא טמאה "יאא"כ

 בל"ד. לפתה"ק דא"א אמרינז לא כטפח גדולהבחתיכה
 פתיו'ק לנפלימ דאין כויד פ"ז דאהלות במשנה דאיתאומה

 הרמב"ם שפירשו ולפי"מ כפיקה, ראש שיעגילועד
 דמתניתין ברישא דמחלק דר"י מלתא סיומא דזהוהרע"ב
 דהיכא ברגליה, מהלכת שהיא או בגפיה ניטלת שהיאבין

 שא"א מפני טהור הראשון הבית אז כפיקה ראשו עגולדהנפל
 הראשון  הבית גם השיעור מזה ראשו בקטן אבל להלך,לה
 אפילו ברגלהז שהלכה אפשר קטן שראשו שכיון מפניטמא
 לומר טומאה לענין הוא הוה השיעור ולפי"ד פתה"ק,לאחר
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 לא אבל קטן, בנפל פתה"ק לאחר להלוך אפשר הי'אם
 לפי"מ אולם פתה"ק, נקרא מתי פתיחה בשיעור כללאיירי
 רראשוז הא כלומר היא, דת"ק מלתא דסיומא הגר"אשפירש
 אבל לפתה"ק, רחיישינן גמור ולר כשנולר רוקא מספקטמא
 פתה"ק לנפלים שאין טהור הראשון נגמר שלא נפלהפילה
 פיקה משיעור רבקסן טומאה גבי מוכח ולפי"ד שיעגילו,עד
 מדבריו ונשמע ללירה, סמוך ער הרחם כלל נפתחלא

 הרחם שנפתה לומר מחזיקינן לא מכפיקה קטןדבשיעור
 ג"כ י"ל ממילא ממש, לידה דהיינו פתיחתו שראינוטרם
 פתיחה בשיעור היינו ר"ל לפתה"ק א"א ראמרינןהיכא
 בפהות לא אבל בל"ד, להיות דא"א לומר מחזיקינז אזכפיקה
 בכוונת מסתפק ובתפא"י כלל, פתיחה נקרא רלא כיוןמזה

 נפתה בוראי אפילו השיעור מזה דבקטן לומר דאפשרהגר"א
 טומאה רין לה דהוי כיון שיצא, ער טהור אפי"ההקבר
 שיעור שהוא מראשו כזית לחוץ שיצא עד ואמ"ט עליובליעה
 אפילו הא רנקט הראשון בית מ"ש לפי"ז רק מת,טומאת
 נמי שיצא קודם הולדויצאו קורסשיצא היטני ב.בית שהיוכלים
 מזה דבקטן דכוונתו בפששת צ"ל לכן זה, מטעםטהורין
 שביארנו כמו ללירה סמוך ער לפתיחה מחזיקינו לאהשיעור

 היינו בל"ד שא"א לפתה"ק לחוש נרה, טומאת לעניז נמיוכן
 ובפחות פתיחה נקרא אז כפיקה ראש שיעגיל לאחררק

 ער דם יצא כשלא ולכן כלל, לפתה"ק נחשב לאמכפיקה
 דקודם דכיון זיבה, רם ולא לידה דם רק הוי לידהאחר
 בהעגיל אבל מכפיקה, קטן בנפל פהיחה הויא לאהלירה
 שיצא נמצא בל"ד, לפתה"ק דא"א אמרינן אי כפיקהראשו
 או הראש ביציאת רק שהוא בלידה שנטמאה קודם עודהדס

 כ.כורות בתוס' כמבואר לזה קודמ הוא ופתה"ק רובוביציאת
 אלא לידה דם עדיין זה אין ולכז שיעגילו ער בתוד"הדכ"ב

 זיבה.דם
 דם ראתה דאם שכתב הטור על כתב קפ"ח סידבב"י

 טהורה, בבקעים והרם מבוקעת היא אם אפילובחתיכה
 גדולה חתיכה אבל דשפופרת דומיא קטנות חתיכותודוקא
 וכתב בל"ד. לפתה"ק שא"א כלום ראתה לא אפילוטמאה
 משום לקטנה גדולה חתיכה בין רבינו מחלק דלכן הב"יע"ז

 ותרע בל"ד, שא"א בה לומר פתה"ק משום בה איןדבקטנה
 לראות אשה של ררכה אין דסברי לרכנן דאמרינןמהא
 רמייתי כיון רהא בגדולה ולא קאמרי בקטנה בחתיכהדם

 קאמרי קטנה דבחתיכה משמע בששפרת איבעיאבגמרא
 דשפופרת.דומיא

 דל"ז בנדה התוס' קושיהץ ליישב בידינו יעלהולפי"ד
 אומר מרינוס רבי תנהו התם דאיתא רבא,בד"ה

 אביי שתעלה מהו להו איבעיא בזיבה, סותרת לירהאין
 אבל סותרת אינה אומד ורבא עולה, ולא סותרת לאאומר
 בתרא בפרק ט"ל רבא הרי שם בתוס' ע"ז והקשועולה,
 שבעה בעינן דהכא תסתור וא"כ בל"ד, לפתה"ק דא"אדס"ו
 ראפשר רס"ל קאמר מרינוס ררבי ראליבא ותירצו מדם,נקהט

 התוס'. קושיית לק"מ הב"י של ולפי"ד בל"ד,לפהה"ק
 כשיעור בה רלית קטן דהנפל בגוונא דמיירי למימרדאיכא
 ומתורץ כשפופרת בקטנה דהיינו בל"ר לפתה"ק דא"אלומר
 בטי' הפרהטה ג"כ כתב הב"י וכדברי שפיר, התוס'קו'

 לירה טמאה אשה דאיז הטור מש"כ על י"ב ס"קקצ"ד
 ממ"א בפחות נגמרת צורתו ואין הולד צורת שימצרעד
 תוך שהפילה בבירור יודעת אם לפיכך לנקבה, ופ"אלזכר
 דאפילו הפרישה ע"ז וכתב לירה, מטומאת טהורה זהזמו
 קאמר שפיר מ"מ בל"ד, לפתה"ק דאייא דקיי"ללמאי

 צרין ההו שנ,ל מה דאם וני,מ ליוזק מטוטאתדטהורה

 חתיכות רבהפילה קפ"ח בסי' לעיל שנתבאר כשפופרתקטו
 בחתיכות בל"ר לפתה"ק דאפשר טמאה איגה כשפופרתדקות
 שביארנו כמו הנ"ל התוס' קושיית ל"ק נמי ולרבריודקות,
 יש נמי וכן הנ"ל, מכשיעור פהות קטן בנפל רמירירי"ל
 שלא כפיקה ראש העגיל שלא בנפל דמיירי קושייתםליממב

 כפתה"ק.נחשב
 בסי' בב"י מובא ת,ריע בסו"פ השאילתות לשיטתובפרט

 היכא בל"ר לפתה"ק א"א אמרינן רהיכאקפ"ה
 צורתיה נגמר בלא אבל טפי, דמיפתח דולר צורתיהדגמר
 ג"כ ולדבריו בל"ד. לפתה"ק ואפשר טפי מיפתח לאדולד
 צורתו נגמר שלא בולר לה רמשכחת התוס' קושייתל"ק
 רא"א בי' אמרינן לא ומ"מ ולד חשיב לירה טומאתרלגבי

בל"ד.
 ראיתא רל"ח בנדה מפורשת מגמרא להעיר כתבנוובמק"א

 עולה זיבה ואין יום מאה רואה יש ת"רהתם
 אהר של ושנים נדה ושבעה עת בלא שנים כיצדבהם,
 אחר של ושנים נדה ושבעה נקבה של ושמוניםהנדה.
 ואי בל"ר, לפתה"ק א"א ממ"ד לאפוקי קמ"ל מאיהנרה,
 לפתה"ק אפשר הולר צורת נגמר רבלא כהשאילתותנימא
 רבלא וכ"ת צורתו, נגמר שלא בולד לה משכחת שפירבל"ד
 לפי היא, נקבה או הוא זכר אם משינן לא צורתונגמר

 אבא לה ואמרי נש בר שאול אבא דכ"ה לעיל בגמראהמבואר
 ומנענע חלק שראשו קיסם מביא אומר רמש ברשאול
 בידוע לאו ואם הוא שזכר בידוע מסכסך אם מקוםבאותו
 לדחות יש מאי בר"ה שם התוס' לפי"ר ברם היא,שנקבה
 זו בסוגיא בהרכה להאריך ויש בזה וצ"ע  עיי"שרברינו

 אכמ"ל.רק
 ע"י בבדיקה להקל מקום דיש עלה ראתאן למאינחזור

 להגאון ואפילו לעיל, שהוכחנו הראיות עפ"ימכשיר
 לפתה"ק, לחוש אצבע בבדיקת אפילו בזה המחמירנובי"ת
 הביא קצ"ר סי' בפת"ש מובא מאהבה בתשובה הרימ"מ

 בל"ד, לפתה"ק רא"א דאמרינו דמה שבהב הנב"יתשוכת
 או ולד כמו גוש דבר ממנו ויצא נפתח הקבר אםהיינו
  שלא כל אבל קש. של דק כשפופרת דק שאינו כלחתיכה
 רא"א תו אמרינן לא משקה או מאור רק רבר או דבריצא

 דהרי טהור דם כלל משכחת לא דאל"כ בל"ד,לפתה"ק
 לדעת צריכים ולדבריו קט"ז, בסי' עיי"ש המקור נפתחעכ-פ
 גדול או קש כמו דק הוא אם הרופא של המכשיר תכונתאת
 כמו כפיקה הוא דשיעורו י"ל לעיל שביארנו ולפ"'מבהה
 גם אבל כפיקה, ראשו משיעגיל פתה"ק שיעור טומאהלענין
 ועכ"פ שלנו המושג כפי הפוסקים לנו ביארו לא זהשיעור

 פתה"ק. משום ליכא בודאי כקש ורק קטןבמכשיר
 שנפתח בעצמה שהרגישה באשה כתכ רמ"ו סי'ובתרה"ד

 שהיא טהור מראה ומצאה א"ע ובדקהמקורה
 מטצה יצא מקורה שגפתח דאף מזה הרי לבעלה.טהורה
 ולפי"ז בל"ה לפתה"ק דא"א בה אמרינן לא טהורמראה
 דאה"ל הקנר נפתח אם ספק להיתרא ס"ס דהוי בג"די"ל

 עוד רש בלל, הרגישה לא שמא בל"ד לפתה"ק וא"אשגפתח
 "ם וכז בהרג"טה, אפילו ומותר טהור דם הי שמאספק
 ספק יש ולכן המעשה בגוף לספק פלוגתא ספקלצרף
 דאפשר דס"ל כהרמב"ם ואפשר בל"ד, שא"א הלכהאם

 לפקפק יש הרג"טה לא שמא הספק ועל בל"ד,לפתה"ק

 עד על דמ במצאה סק"ח קפ"ז בס" בחוו"ד המבוארלפי
 כיון בהרגשה לא שמא ספק דהוי לומר שחך לאהבדיקה
 הל"ז איסו"ב מהל' בפ"ט ברמב"ם ומבואר כוראי,דהוי
 זו הרי בפרוזדור לפנים דם ומצאה הרגישה לאראם
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 ברואה אמאי הקשה הכ"מ ומרז בהרגשה. ,זבאבחזקת
 בא ממפה ספק למישרי לן והף ס"ס הף הרי טמאהכתם
 וטמא ההדר מן ספק מגופה ואת"ל מגופה, 'טלאספק
 המור דהאיסור משום ומתרץ וטהור' העליה מזוספק

 כלל ספק הוי לא הרגשה דספק חוינז עכ"פ בו,החמירו
 המור באיסזר להקל חו"ל רצו לא ס"ס ומטעם כודאידהוי
 ריעותא בדליכא אבל לפנינו ריעותא כשיש רק זהאבל
 שכבר ובפרט להתיר, ספיקות הנהו כל לצרף ישבודאי
 לפתה"ק להוש שלא האחרונים גדולי ה"ה פרושיםהתירו

 למעלה. ביארנוכאשר
 בשער בבעה"נ המבואר והרז"ה הראב"ד מחלוקתוידד?

 בל"ד לפתה"ק א"א דאמרינן דמה הוסתות,תיקוז
 באשה דמים דרוב רובא, מטעם רק דהוא להראב"דס"ל

 איתא רהא לקולא, אפילו ודאי כמו זה רוב ודניזטמאים
 אבל ונאכל, קרבן מביאה זה רוב שעל דכ"א נדהבש"ס
 הולק והרז"ה. פתה"ק, ע"י טהור דם שיצא שאפשרברור
 להראב"ד נראה ולכן טמא, בל"ד שא"א דהכוונה וס"לעליו
 ל:ויטת ס"ס מזה לעשות יכולים ספק עוד דאיכאדהיכא
 שליא, בד"ה ע"א די"ח נדה ובתוס' ד"ט כתובותהתוס'
 ספק של למחצה המיעוט דמצטרפיז ס"ס אמרינז רובדבכל

 מיעוטא דמצטרפין חולין ב'ם"ס דאמרינן כהא והויא"שני'
 ס"ק קפ"ז סר בסד"ט מזה ועיין נקבות, למחצהדנדמה
 להראב"ר מ"מ בל"ר, דא"א אע"ג נמי פתה"ק גבי ולפי'זט"ו,
 מצטרף אתר ספק עור יש אם  רובא מטעם שההירס"ל
 מ"מ פתה"ק לספק  מקוט בג"ר יש אם אפילו ולכןלס"ס.
 שמא שהגיע ואת"ל להמקור הגיע לא שמא להתיר ס"סאיבא
 מקההם כי המתהפך ס"ס להית וא"צ טהוד, דם צי"ויצא

 ררוסה בספק במו להמקור הגיע אם לרון צריביםאגחנו
 כידוע, עלבספק

 דאפילו ס"ס בהאי לפקפק יש דעדייז בזה התבוננתישוב
 להא דמי ולא ס"ס ליכא נמי כהראב"ד נימאאי
 ומצטרף הראשון דספק מיעוסא סמוך דאמרינןדכתובות
 בתשובה הגרעק"א שכתב עפי"מ רובא, ליהוי השמלגנדמט
 התוס' רברי על שהקשה הריב"ש קושיית לתרץס"י

 סמוך נימא דאורייתא ברובא גם דהא הנ"ל דפ"םבסוגיא
 למחצה דמפילות מיעוטא סמוך דאמריגו כמו לפלגאמיעוטא
 מסייע רהמיעוט היכא ררוקא הגרעק"א ותירץנקבות,
 רנפל מפילות דמיעוט כהאי המעשה, במציאותלפלגא
 המיעוט וא"כ עליו ולר שם ואט בעלמא בשר חתיכוההוי

 ולד הוי דלא להררי מחזיקים דנקבות והמתצהדמפילות
 למציאות מסייע אונס המיעוט דאיז דפ"פ בההיא אבלזכר.

 לדיז דמסייע אלא ענינים שני דהם תחתיו דאינוהמעשה
 ואנו לפלגא מיעוטא סמוך אמרינן לא בזה שלה,ההכשר
 המעשה הי' תחתיו אינה או ההתיו שהי ביז דעכ"פדניז

 ולפי"ד עיי"ש, החתיו ראינו ספק חד רק ונשארברצון,
 לספק טהור דם של המיעוט לחצטרף לומר א"א נמיבנ"ד
 כלום מסייע המיעוט דאין כיון למקור' הגיע לא שמאהשגי

 ענינים שני שהם כיון במקור גגע של המעשהלמציאות
 למימר ליכא בזה האשה, של ההכשר לריז מסייע רקאלא
 טמא דהדם אומרים אנו אלא השנ' לספק מיעוטאסמוך
 ס"ס. וליכא נגע לא או במקור נגע אם ספק רקונשאר
 י"ל מ"מ אך בזה, מש"כ סקט"ו קפ"ו סי' בסד"ט עודועייז
 המעשה רגוף לספק פלוגתא ספק בהצטרף ס"ס כאןדאיכא
 ואת"ל בל"וק לפתה"ק דאפשר וסייעתו כהרמב"ם שמאספק
 כי ב~ה הוא יחיד לא והרמב"ם במקור, נגע לא שמאדא"א
 ובירושלמי שמ"ג בס" והאו"ז דנדה בפ"ג הרע"ב גםפס2

 וכתב ר"י, לגבי כרבנז דהלכה איתא הל"א דנדהבפ"ג
 ע"ש. דר"י כחכמים רע-מג"ם פסק שלכזהמר"פ

 מהרש"ק הגאון בשם האחרונים שכתבו שמה כתבנולעיל
 שיו"ט בספרו באמת מכשיר, ע"י בבדיקהשמיקל

 החוו"ר רברי שם  שהביא לאחר ום' א' בתשובה קצ"דסי'
 באשה וגם דאמילדה בבדיקת 'שהחמיר הנ"ש על שהשיגווהבל"י
  והחי"ר פתה"ק, מחשש ז"1 להצריכה המהמבר עלשישגה
 דבר איזה בהפילה רק בל"ד למתה"ק א"א אמריגך רלאבתב

 הכי, אמרינן לא כלום יצא בלא אבל הרחם כברשנפתח
 מקרי שבת דלעגט כיוז המשבר על ה2בה ביו מחלקוהבל"י
 אין המילדת בבדיקה אבל ז"נ, בלא להקל איז לכןפתה"ק
 המילרת דבדיקת להיפך ס"ל מהרש"ק והגאון לפתה"ק,לחוש
 כמו הוי וה,וציאה לפגים אצבעה שהחבה כיון טפיגרע

 מ"מ המשבר, על בישבה כן לא אבל מתוכה דברנפילת
 האצבע נגע שלא בבירור אמר דהבודק דהיכא סייםלהלכה

 להקל. יש אז האם לפילמעלה
 המילדת מבדיקת גרע המשבר על דישיבה הבל"יימש"כ

 כאביי שפסק אעפ"י דקכ"ט בשבת הרי"ף שיטתלפי
 מ"מ השבת, עלי' לחלל פתיחה מקרי המשבר עלדמשתשב

 שותת שהרם דלאחר הדם ירידת עם ג"כ להיות דצריךכתב
 סק"ג ש"ל בסי' בט"ו  ועיין סתה"ק, הויא משבר ישיבתאו

 בי"צ בתשובת ועין בזה, ואכמ"ל הרי"ף בשיטתמש"כ
 הרופא בדיקת בדיו הרבה שהאריך י"ד סי' ח"בחיו"ד
 על להתחקות ברופאים שדרש לאחר ומסקנתו מכשירע"י
 יש שלהאם לו אמר אחד ומומחה הללו. האבריםמבגה
 המקום אחר האם באמצע הוא הפנימי פה פיותשתי

 הרחם. הצואר מתחיל ושם לשם נכנסים הביציםששבילי
 האם למחיצות נוגע אשר במקום הרחם צואר בסוף השניהפה

 באמצע צאלל באורך הפיות שתי וביז שיידע, מוטערשקוריז
 ומסוגר סגור הפנימי ופה קצותיו, שתי אצל וקצררחם
 מאוד דקים שי,ם הורע ניצוצי לשם שנכנס בעת בטבעופותח
 כך כל סגור אינו החיצוז ופה ומסוגר, סגור הוא זהוזולת
 יכול והאבר לפרקיט למטה תרדת האם התשמישובעת
 א"א הפנימי לפתח אמנם החיצון, לפה קרוב ערלהכנס
 הפתח לפני הרופא יכניס דקה ו2היא זאנדע ע"י אךלבא

 האם תמשוך הלידה ובעת לבא א"א ובאמצע ובודק,הפנימי
 האם תקטן חדשים ג' משך וער הפתח ויפתח ספוגישהיא
 בל"ר לפתה"ק א"א חז"ל מש"כ ולפי"ד כבתחילדגותהי
 חתיכה במפלת קאי בגמרא שהרי הפגימי לפתחהמובן
 דם, מלאים וגהים עורקימ שמה ויש מכפנים; באוהוא

 לעיל, שביארנו למה מתאים אינו נקודות שבכמהואעפ"י
 מבפנים פשוט במכשיר לנגוע א"א נמי למסקנתו עכ"פאבל
 והרבה בל"ד, לפתה"ק דא"א בזה לומר שייך לא ולכןהחרר
 ובדד"ת הרופא ע"י מכקדר בבדיקת "קילו האחרוניםמגדולי
 השוכבת מעוברת באשה השדה פרי בשם מביא קצ"דסי'

 אצבע באורך קבת ע"י בדיקה לה עשה והרופאבמטה
 זיכת לה יהי שעי"ז ואש,ר במקור, גגע שלא בבירור ירעאמנם
 והרופא אורם כמראה ראתה להטיפול השני וביום לחדבר
 כשנחמיר גדול שעהד"ח והוא הצד שמז הגידים מן שזהאמר

 הטבילה לבית ללכת לה א"א כי וטבילה ו"נלהצריכה
 להקל. והעלה חולימפני

 לחוקן שלא זה בעגיז שהתירו המתירים כלואמנם
 לאחר כלום דאתה בלא רק אמרו לאלפתה"ק

 בודאות קובע הרופא אם רק להקל א"א בנ"ד ולכזהטיפול,
 בהלולין רק הוא טיפולו שכל וכיון במקור, כלל נגעשלא
 לרופא להאמיז הסכימו פוסקים ובמה לעיל שביארנובמו
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 בש"ס ומצינו במק"א, זה ביארתי כאשר מדינאישראל

 מטבעין אבא העלה מעשים שני ראב"צ אמר דב"גנדה
 אדומות קליסות כמין מפלת שהיתה באשה מעשהליבנה
 לרופאים וחכמים לחכמים שאל ואבא אבא את ושאלוובאו
 ובפרט עיי"ש, מעיה בתוך לה יש מכה זו אשה להםואמרו

עכש-

 ומה עליהם לסמוך יש בודאי דתיים רופאים מצויין
 דם ימצא שבקצה הפתח שפתי אצל חוץ כלפי דמכשירשבקצה
 בכותלי המכשיד דחיקת מחמת הוא שזה קובעוהרזפא
 והשי"ת נלפיע"ד כן בזה בשעהד"ח עליו לסמוך ישהנרתיק

 משגיאות.יצילנו
 טוב בכל מברכו דוש"תידידו

 החופ"ק ליעפעס אייזיק יצהקהק'

 פסימן
 יואמערמא: חייפ מו"ה כתורה המופלג ידידיכבוד
 יע"א. אפולא בעירנ"י
 זה כ' ויען למז"ט, בן לו שנולד באחד שאלתובדבר

 נלקחו בניו עם "ראשונה אשתו כי שנימזינוג

 בשם בנו שם את לקרוא ורצה הי"ד, קה"י, על ונפלולגרדום
 הכי. למיעבד יאה אם ראשון מזיווג בכורובנו

תשובה
 אדני  117"ת בשם הביא סק"1 קט"ז סר יו"דבפת"ש

 בשם בנים לשני לקרות דיכול כ"ה סי'ס"ז

 לחוש כתב ובהשמטות חיים, שניהם או אחד מת ביןאחד
 קס"ג סי' חיו"ד בבי"צ ואולם עיי"ש, מזלא ריעאמשום

 כששניהם אחד בשם בנים שני לקרות לאסור בפשיטותכתב
 אותו שיקדא אחיו אשת על יבא שלא חששא משוםחיים

 אחד בבית שמעון בן יוסף שני לחישש יבא וגםבשמו,
 הראשון דבנו היכא אבל בדי"מ, גדולות חששות להיותויכול
 ג' ד"ה מרש"י ראיה והביא בשמו לשני לקרות מותרמת

 בניו ולשני אלישמע בניו לשני קרא ע"ה המלךשדוד
 להשניים וקרא מתו שהראשונים ע"ז רש"י וכתבאליפלט,

 בשם לבנו לקרות דאין הבי"צ שם בתב אגב אחיהם, שםעל
 וראיה מולא, ריעא משום ל"ע בנים בלא שמת מישל

 התיו'ה דבכל אע"ג רבא דאמר דכ"ד יבמות הש"סמדברי
 אמרו ע"כ ביבום מ"מ פשוטו מידי יוצא מקרא איןאמרינן
 מזה והוכיח  לשם, ולא לנחלה המת אחיו שם על יקוםחז"ל
 בשם אחיו שם על דיקום כפשוטו אמרינן לא דמ"טהבי"צ
 משום רק המת בשם יולד אשר הנולד לבן שיקראממש
 מרשיי "בי"צ דברי על ל"עיר ולפיע"ד מזלא,דריעא
 ד"ו ב"נ וכהדט' קשישא ומד ינדקא מר גבי דס"טכחובות
 בניו לשני קרא חסדא שר' שמוכח עיי"ש, ינוקא מרבד"ה
 וע"כ עיי"ש וינוקא קשישא נקראיז ולסימז אחדבשם
 לקרות שלא נתעין העולם אולם עתיש, לכלום חיישינןדלא

 כתבתי. לפיע"ד והנראה אחד, בשם בניםשני
ידירו

 ההופ"ק ליעפקס אייו"ק טמקהקי

 פאסימן
 וצ4"'מ הרב ליןידי והגגשכה ברבייה וברכהשלום
 רב שליט"א פרייליר שלמה מר'ה בנימוסיןמוכתר
 יע"א. נ"י ווערנוןבסענט

 ן ישראל, ולכל ושל"ח אחד איש אודות שאלתובדבר
 ן בימי עליו שמתה הראשונה מאשתו בניםוהניח

 ן קמו ועתה שעברה, בשנה ומתה אחרת נשא ואח"כנעוריו,
 בגיו אבל אמם, אצל לקברו ורוצים השניה אשתובני

 אשתו אצל לא אמם אצל לקברו דוצים הראשונהמאשתו
 מי. עם דיין"שניה.

תשובה
 .בל או הבעל ?ל נשואין רלאחר העולם בפי שגורהנה

 דאשון, מזיוג מהם אהד שמת לאחר שני בזיווגהאשה

 הטל מפקיעיז שניים דנשואין הראשונה, הקורבה להאזלה
 מרבני מקובלני ומתים ביה"ק ובעניני מקודם, שהיהמה

 מקדמת הנהוג המנהג אתר ללכת תמיך להקפידקשישאי
 מהודש"ק הגאון מש"כ חזי ופוק כלום, לשנות ושלאדנא

 שכתב ביה"ק לחדש בענין ש"ג סי חיו"ד האל"שבשו"ת
 בדבר סבנה דהוי אמת מגירי זקנים מפי מקובל אני כךשם,

 יד לכן כן ראו עיני וגם מתים, בעניני דבד שוםלחדש
 ידעתי לא ואנכי עכ"ל, וה בהתחדשות תהי אלכבודו
 בגליציא ובטרט אירופא שבארצות מפאת ב,ה מנהגשום
 ובראשונים ובש"ע לבד, ונשים לבד אנשים קובריםופוליז
  לו7"ו ב.שמים הרי בשו"ת ועיין מוה, דבר שום מצאתילא

 אחת מעיר שנשאל רכ"א סי' תניינא במהדוראמסטאניסלב-
 אחת ואשה לבד, ונשים לבד אנשים ליקבר המנהגשהיה
 לא המנהג דלולי והשיב בעלה אצל קבר לקנותרצתה
 אנשיק. בין נשים לקבור קפייא בזה שיש בש"סמצינו
 מסתפינא דנא מקדמת בעירו המנהג שנתייסד לאחראולם

 שבענין רואות ועיני:ו המנהג, נגד שינוי לעשותלהורות
 כמבואר גדול עיקר הוא המנהג מתים בקבורתהתעסקות
 לר"ח ליה דאמר מלכא שבור גבי דמ"ו, סנהדריןבש"ס
 צדיקי מדאיקבוד ונימא בגמרא דפריך מניז' מה"תקבורה
 לישתגו דלא למשה הקב"ה מדקבריה בעלמא.מנהגא

 ש"נ. סי' יו"ד בד"ח ועיין יעו"ש,ממנהגא

 שאננות, רנשים היכלות גבי שלח פ'  בזוה"קימ?אתי
  אולם לבר, נשים ליקבר  רהמנהג משםתראה

 ללמוד דאיז כתב קי"ז סי' בספרו א"ש מהר"םהגאון
 אצל לקברו לענין שאלתו כדבר ולכן כלום,מהזוהר
 המנהג, אחר לילך ג"כ צריכים השניה או הראשונהאשתו
 אהד כל כי גהנם אותיות הוא המנהג בכאן לדאבוננואבל
 ולכז מורים, לקול לשמוע רוצים ואינם לעצמו במהבונה

 מנהג. שום שורש על להתחקותא"א
 נוקבא וז"ל שכתב בראשית פ' בזוה"ק ומצאתיוהפשתי

 לקדמאה, אהדרת עלמא בהאי בתריןדאתנסבת
 פ"ז אמת ובשפת פ"1 ב' מאמך במע"י גם דאיתיוכה

הובאו

 דבד-

 לפי"ו תשמילא ל"ת סי'  י"ר הד"ט בעיקרי
 לקרמאה. אהררת באשה רכמו לאיש אשה בין חילוטאין

 לזיג הוא אהדר האיש ואח"כ מקודם מתה האשה אםממילא
 אחר לשני שנשאה האשה גבי והרי דייה, לגביראשון
 שכבר אחרי לשני דשייבה לומר סברא הט בעלהמיתת
 בחייה לחזור עוד תוכל ולא השני, בעלה ברשותהיתה

 מפקיעין דנשואין כמו י"ל א"כ לשני, שנשאת אחרלהראשון
 לאחר כן כמו גירושין, אחר אליו לתזור תוכל שלאקדנתם
 מפקיעיז אינם דידיה דנשואיז באיש אבל נשאת, אםמיתה
 לאחר אפילו גירושין לאחר אליה לח~ור ועבלקרבתם
 לאשתו שמך מיתה דלאחר במובן א"כ אחדת, נשאשכבד

 מיתתה לאחר אחרת נשא שכבר לאחד אפילוהדאשונה
וז"פ.
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 אשה בדין שנשאל שנ"ה סי' ב-"ד להחת"סוראיתי
 אם אחר לאיש בעלה מיתת לאחרשנשאת

 הראשון, בעלה של עצמות ליקוט על להתאבלצריכה
 שלה דהנשואין אחרי להתאבל צריכה דאינה להוכיחוכתב
 ראפילו מזו וגדולה לגמרי, קרבתם מפקיעין השני בעלהעם
 שכבר אחר לקברו ונתייאשו שמת מי כגון האבילותבגוף
 להתאבל שא"צ ג"כ אפשר ר סעי שע"ה עיין לאחר,נשאת
 הנשואין שע"י הקורבה הפקעת מפני האבילות עיקרעליו

 טומאת הלכות ריש ברא"ש המובא הת"כ מדברי כןוהוכיח
 ארוסה אחותו מרבינו אליו הקרובה אחותו דמדכתיבכהניס,
 קרבת מפקיע לאיש היתה אשר אבל אליו, קרובהרעדייז
 למעוטי אליו הקרוב לשארו כתיב  אשתו ובטומאתהאח,
 ניצא לו. שתנשא עד אליו קרובה אינה שערייזארוסה
 ע"י מופקע ואחות אח כגוז שבתולדה קורבה השתאק"ו

 דין אינו גרמו שהנשואין לבעלה אשה של קורבהנשואיז,
 רהקו. נשואין קרבו נשואין לשני נשואין ע"ישתפקע
 וגמרו ראשוז קדושי פקעו המגרש פרק בריש לזהודומה
 הפקיעו לא המיתה או שהגירושיז שאעפ"י שני,קידושי
 מפקיעיו השניים הקידושיו מ"מ לגמרי. הראשוניםקידושיז

 בני"ד. כן כמו לבעלה קרובה אינה ושובלגמרי
 שכתב שס"ו סי' ביו"ד שאול יד בהגהת ראיתידכו;

 השני בעלה אצל לקברה יש דבני"ד הנצחון ספרבשם
 פלא זה וראה יעו"ש, הנ"ל התת"ס מדברי סמוכיזוהביא
 בשס נקוב שו"מ בספרו הני'ל הגאוז כתב בעצמו זהבענין
 הראשון לבעלה ששייכה להיפך, שס"ו בסי' שאולדברי

 ומש-כ אחרונים, המה מדבריו אי~ה יודעים ואיננובקבורה
 הוא ואם בספרו דבריו את ראיתי לא הנצחון ספרבשם
 לבעלה ששייכה להיפך שכתב הוהר דברי אתראה

קרמאה.
 שהביא גי"ד לספרו בהשמטות מהרש"ם להגאוזוראיתי

 יהו':ע גבי הל"ר פ"ו ביבמות הירהטלמימדברי
 לכה"ג המלך ומינהו בייתוס בת מרתא את שקידש גמלאבן

 יתיב מהו פיריו שאל עשה הערמה התם ואמרינןוכנסה,
 בעיר שמה יצא ותני עליה, וקבלה שמעת בגויהלאמה

 הקה"ע שפי' מה וכפי ע"כ, מקודשת זו הרימקודשת
 לאחר ערמה עשה רק מרתא את קידש לא גמלא בזשיהושע
 הוא שרוצה ב"ג יההמע לה אנור מרתא, של אמהשמתה
 השם יצא זה ומפני אבותיו קברי ביו אמה עבור קברליתז
 את לקבור שנתרצית כיון ב"ג ליהושע שנתקדשהבעיר
 נהקדשה שכבר ש"מ ב"ג, יהושע של משפחהו בקבראמה
 ולכן ב"ג יהושע בעלה בקברי שם תיקבר ג"כ והיאלו

 דאם מהרש"ם הגאון דן ומזה אמה. את שם לקבורהסכימה
 של אבותיו לקברי שייכה השני בעלה בחח אשהמתה
 כן פירשו לא ועוד הפ"מ הירושלמי מפרשי אולםהשני,

 בצ"ע. זה דבר הניחולכז
 לאחר שמתה אהת אשה ממשפהה נשאלתי תש"ידבשנת

 בנים הניחה הראשון ומבעלה השני, בעלהמיתת
 הראשון בעלה ובני נכדים, רק הניחה לא השניומבעלח

 להסכים ואמרתי אביהם, אצל משפחה קבר לעשותרצו
 על יתידותי ותמכתי אביהם, אצל לקברה בניהלבקשת
 לה היה דאם הנ"ל, המע"י לדברי זגם הנ-ל הוז""קדברי
 לה היה שלא היכא ומכ-ש להראשון, עהיכה משניהםבנים
 קרבחם נפקע ולא להראשון ששייכה מראשון רקבנים

 שנשארו. הבנימ ע"ילגמרי
 מתה אם דאפילו לגמרי, הזהר כדברישלא מדברי פוכח הקה"ע כפ" נימא אי הנ"לובהירושלמי

 רהרו להשני, שיכה ג"כ השני בעלה מיתת לאחרהאשה
 ראשון ימות מי ליהושע שנתקדשה בעת ידעה לאמרחא
 יהושע ואם קודם. ימות יהושע או מקורם תמות היאאם
 ששם כיוו אצלו בקברו להיקבר רצתה ג"כ קודםימות
 מהרש"ם הגאון מכאו דייק מדוע הבינותי ולא אמה, קברהיה
 להשני שייכה אז השני בעלה בחיי קודם תמות היא אםרק
 אמה לקבור ליהושע מרתא הסכימה לא זאת לולאכי

 ימות אם אפילו אבל בחייו, זאת עשה יהושע רקבנחלתו
 כמוש"כ. בנחלתו קברה מקום יהיה ג"כ בחייהיהושע
 ראיה, ההרושלמי  מרברי איו  זה כלא דמילעאולקושטא

 שעשה אחרי מ"מ ה9ה"ע פה לפי  אפילוההרי
 תקבר מרתא אם וא"כ קבר, לאמה ליתן הערמהיהושע
 נקברה ליהושע ששהכה שמפאת ראיה מזה אין יההעעבקבר
 בגלל יהושע משפחת בקבר נקברה בפשוט רקאצלו,
 רק בגללו לא להשני ששהכה לומר יש ובכיה"גאמה.
 להראשון  ששייכה י"ל אמה קבר בלא אבל אמה,כגלל

 הזוה"9'ברברי
 ש-טייד י"ל שפיר שאלתו בנידון לפיע-ד נדאהלכן

 ורוצים ממנה בנים שהניח ובפרט נעוריו, אשתלקבר
 ור' לנצח המות שיבולע ויה"ר משפחה, קברלעשות

 ברחמים. ישראל עמו פרצותיגדור
ידידו

 החופ"ק. ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פבסימן
 המפורסם הרה-ג לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 שליט"א. ברייקער יעיבמוה"ר

 אהד בגיר, הלוח על שבתב אחר במורה שאלתובדבר
 אחד ותלמיר נמחקים י?אינם הקדושיממשמות

 לדבריו. אזנו הטה לא והמורה למחקו שאסור אוחוהע"ר

תשובה
 גדר אח מקהים ונבאר למ.חקו, דאסור לפיע'ידהנראה

 להיות דוקא צריך אם השם, מחיקת שלהאיסור
 כתיבה דהוה מה המתקיים דבר על המחקיים בדברנכתב
 ובשם תוכות בחק הדין ומהו כריתות, ולגט שבתלענק
 ומהו אורג, או רוקם במעשה או בכוונה שלאהנכתב

 בכזונה. שלאהפירוש
 ל"ו סי' מפאנו הרמ"ע בתשובת מבואר תוכות בחקהנה

 מחיקת לאיסור מ"מ סתו"מ לגבי כתב הף דלאדאע"ג
 סי' חוו"י בשו"ת מבואר וכן לאיסור, כתב כמו הויהשם
 ר"כ גיטין בש"ס כמבואר חוכות חק פסול גט וגביט"ז.
 האותיות גוף לכתוב צריך לפיכך לה, וכתב דכתיבמשום
 המרדכי כתב שבת ובמלאכת מאיליהן, נעשין שיהיזולא
 מש"ס ראיה והביא כתיבה, מקרייה תוכות דחק דגיטיןבפ"ב
 משום חייב זיינין שני ונעשה חי"ת של גגו בגטל רק"רשבת
 אסרה מחשבת מלאכת דבשבת משום דמילחא וטעמאכותב,
 אותיות לעשות שנתכוון וכיון דשבת, מילי חלוייז ובהחורה
 עוומין היו המשכז ובקרשי שנעשה, ענין באיזה קפיראאין

 חוששין היו ולא זוגו בן איזו לדעת א.ב.ג. סימןעליהז
 בשם  ים הר"ו כתב ובו עיר'ט, האותיות  נעשו עניזבאתה

 לשוו כתיב דלא השם מחיקת גבי ולכן בחידוטיו,הרטב"א
 לא מדכתיב ואדרבא למעט, מנלן תוכות חק למעטכתיבה
 אופן בכל  משמע ד'(, י"ב )דברים אלקיכם לד' כזתעשון
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 והנורא הקדוש לשם לעשות אסור הפסילים לאבדשמצוה
 תורה שאסרה דהפסילים דכיוז כתב תל"ז בסצוהוהמנ"ח
 מן שפוסליו תוכות חק ע"י :עשין המה לאבדם רקלעשותם
 התורה ציונו וע"ז עי"ז, נעשית ממילא והצורההצדדים
 מזה ומוכח וגו', כן תעשון לא ליה וסמיך ולאבדןלגדען
 דלא בלאו עובר המאבדו ח"ת ע"י הנכתב הקדושדשם
 בעינו דשם זה בעניז לגט דמי דלא מזה חזינן כז,תעשון
 לקיש ריש מיניה דבעא די"ט בגיטיז בגמרא ומצינווכתב,
 להם שיכתבו מהו לחתום יודעים שאינם עדים יוחנזמר'

 ליה אמר כתב, אינו או כתב עליון כתב ויחתמו,בסיקרא
 לענין כתב עליון כתב רבינו לימדתנו והלא א"ל כתב,אינו
 מבואר הרי מעשה, נעשה מדמין שאנו מפני וכי א"לשבת,
 ביז סיקרא גבי על דיו במעביד חייב שבת שגבייאעפ"י
 שנקדאת חייב שבשבת אעפ"י דח"ת כתב נ' מ"ע בסמ"גיכן כתב. דאינו ליה פשט גיסיז גבי אבל לרי"ל, וביזלר"י

 חוששין היו לא המשכן שבקרשי מפני התםכתיבה,
 וכתב שנאמר במקום אבל עשויות, האותיות היו עניןבאיזה
 האותיות, בגוף מעשה שיעשה האותיות יריכות לכתובצריך
 דבמחיקת כתבנו וכבר הדשב"א, בשם בשבת הר"ן כתבוכן
 הלאו, בכלל ח"ת דגם פשיטא כתיבה לשון נאמר דלאהשם
 בדבר כתיבה דבעינן אעפ"י דבשבת בעיפרוז כתיבה גםוהרי

 בעיפרון בשבת דהכותב האחרונים כתבו מ"מהמתקיים,
 סי' בבי"ש מבואר בעיפרון אשה גט ובכותב חטאת,חייב
 בגמרא כשמואל דהלכה מראורייתא, דבטל סק"בקכ"ה
 והאי הוא, כתב דלאו ש"מ באבר להעדים רו,2מיםדאמר
 היינו כשר, ובשיחור  בשחור באבר כתבו חייא ר'רתני
 באבר אבל דיו, מיז מזה ועשה במים אבד חתוכיבנתז
 י"ל הדבר ובהסבר ב', בסעי' ברמ"א עיי"ש פסולעצמו

 חיוב דלעניז דק"ט לשבת בחידח2יז הרשב"אכמוש"כ
 קצת. דמקיימי אלא לעולם הכתב שיתקים בעינז לאשבת
 עשוייז שאין דברים בהן לכתוב אדם בני של שדרכזעד

 וכיוצא הזכרונות כספרי אחד לזמן אלא לעולם,לקיימן
 בדברי כן ופירש שבת, לענין הוא מחשבת דמלאכתבו

 חייב לזמן רק בכותב דאפילו בזה הרי יעו"ש,התוספתא
 כותבים הזכרונות ספרי דכותבי רואים ואנחנובשבת,
 יכול אדם וכל כתב הוא דבמציאות וכיון בעיפרוז,תמיד
 בשבת כתב מקרי היטב באר והאותיות התיבותלקרות
 בתשובת ראיתי מזו וגדולה כתב, נקרא לא שבגטאעפ"י

 דאסור בס"ת בעיפרון נקודות שעשה במי שדנוהאחרונים
 הכשר דלעניז דאעפ"י אותס, מהק שלא זמן כל בולקרות
 שפיר מקרי הס"ת לפסול מ"מ כתב, הוי לא עופרתהס"ת
 הניקוד, לפי האותיזת יקרא אדמ כל שבמציאות כיוןכתב
 עייז בסיני, שניתנה כמי ואינה המסורת שנעקרהנמצא

 רע"ח. סי' חיו"ר  מהרמ"שבעוו"ת
 דבר על המתקיים בדבר בעינז שבת דלגבי מצינווכן

 גירושין מהל' בפ"ד להרמב"ם ס"ל ובגטהמתקיים,
 כהתוספתא להרמב"ם ס"ל ולא עלח, כל על דכשרהל"ז
 בהה"מ כמבואר דמתקיים זית עלי דדוקא דגיטיובפ"ב
 כתב תבנית בעור דהקורע ג"כ פסק טעמא ומהאישם,

 שהסביך וכמו בגט, כשר ה"ז כתב תבנית בעורוברושם
 רבר בעינו דבשבת סק"1 קכ"ה סי' בבי"ש המובאהמ"מ

 ע"ג ובדושם קיום יהא עושה שדשא מה כלומרהמתקיים,
 מתקיימ אינו אפילו בגט אבל פטור, לכן מתקיים אינועור
 קכ"ד בסי' והפד"ח להרמב"ם, כשר ג"כ שעה לפי כותברק
 העלה על דקתני המשנה מלשון שינה בכוונה דהרמב"םכתב
 ירקות של עלין אפילו עלין סתמא כתב והרמב"ם זית,של

 שתהא ר"ל וכתב כתיב דבקרא וטעמו ק~מא, שלשאינז
 פירות ומי משקין לאפוקי עומר, שרשומו בדברהכתיבה
 דבר כל על למיכתב מצי אבל כתיבה, מקרי לאשהנהו
 הא ספר בקרא דכתיב דאע"ג קיימא, של אינזאפילו
 שבת גבי אבל דאתא, הוא בעלמא דברים דלספירתאמרינן
 מקרי לא מתקהמת שאינה מלאכה וכל דמשכן דומיאבעינן

 גבי דגם וס"ל עליו חולקים הפוסקים כל אולםמלאכה,
 התוספתא לשון כפשטות המתקחם דבר על רק מהני לאגט
 אש'ה גט ולגבי שבת לגבי כתיבה דגדר חזינז לפי"זולכן
 י"ל השם, מחיקת איסור גבי לפי"ו ממילא לגמיי,שונה
 איסור איכא ובגט בשבת כתיבה הוי דלא מהדאפילו
 המתקיים דככתב קעיל שהבאתי הרשב"א דבדי ולפימחיקה,

 לוח על בגיר בגוהב א"כ כתגג שפיר מקרי לזמןרק
 דמי דלא חייב, דבשבת מעצמו נמ"ק ואינו לזמזדמתקיים
 אחד במוחק ולכן כלל, מתקיים שאינו במשקיזלכותב
 בגיר לוח על הנכתבים נמחקים שאינם הקדושיםמשמות
 כתב סית כתיבת לגבי והרי כתב, שפיר דהוי מלקותחייב

 לכתוב הכשר דדיו הי"ז תפילין מהל' בפ"אהדמב"ם
 מהלוח גיר גם והרי נמחק, יהיה תמחקנה שאם היאסתו"ם
 בכתיבת רק בידים, למחקו צריכים רק מעצמו נמחקאינו

 אבל הקלף, על בדיו לכתוב דוקא שצריכים הללמ"מסתויים
 ומכש"כ שבת לגבי בגיר גם כתב מקדי שפיר זהבלא

 השם. מחיקתלגבי
 דבמחיקת האו"ח מדברי הביא דע"ו סי' שבב"ייבג"ה

 בכתיבת או גסה בכתיבה נכתב אם חילוק איוהשם
 ע"י במשי מצויירים או נכרים בכתיבת אפילו אומשקה
 ר"ל לכאורה משקה בכתיבת ומש"כ למחקן, אסורתפירה
 והוא האו"ח דבדי את מביא ג"כ בבל"י אבל במשקיז,שכתב
 משיט"א כתב על כוונתו ואפשר משקה, לא משייטכהג
 הכי, ג"כ מוכח האו"ח ומלשון עכשיו, כותבים שאנומה

 במשקה והרי במשי, מצויירים ואפילו כתב אח"כשהרי
 אבל לגט, ולא לשבת לא כתב דאינו לאסור יותדרבותא

 בב"י כמבואר רכשר מ"ד איכא בגט במשיבמצויירים
 בכתב שיצא עבד גבי גיטיז בש"ס ועייז קכ"ה,בסוס"י
 שע"ג בכתב לא אבל לחירות יצא ופינקס טבלאשע"ג
 הש"ס, בגליון הערוך ובפי' בפירש"י עיייש ואנדוכתריכיפא
 העירו וכבר שם, ובמחה"ש סק"י ש"מ סף במג"אועין

 תקמ"ה סי' או"ח בב"י ועייז המג"א דברי עלהאחרונים
 בדברי וצ"ע בחוה"מ' משיט"א בכתב מש"כ הר"תבשם

 אותיות שתי דהכותג שכתב סק"א ל"1 סי' או"חהפרמ"ג
 מביא סק"י ש"מ סי' ובמג"א חתב, בשבת משיט"אבכתב
 הדיוטות שטרי כותבים שאנו דקה דכתיבה הגמי"יבשם

 וצ"ע. שבת לעניז כתב חשיבאינו
 לפיע"ד נראה אורג מעשה או רוקם מעשה ע"ידבאדתידת

 תכשיט אנדוכתרי פירש בגיטיז דרש"ילהעיר.
 הגט אותיות עליהס רקמו ואם במחט, צורות עליושרוקמים

 הבגד על מוטל אלא וקבוע כתוב שאינו לפי כתב,אינו
 כתב הוי דלא דהטעם מדבריו נראה תחובים, ראשיןוב'

 אורגני כחלק עליו שנכתב במה הקברצ היינו דכתבמשום
 אותתת הבגד בתוד אורג האריגה באמצע אם אבלממיו,

 אבל לרעתו, גט הוי שפיר מהבגר חלק המהוהאותיות
 רקם אם ארוגה צמר של כיפה פירש כפה בערףהערוך
 ובהפלאה גגן אינו חדות גט או אשה גטבאדיגה
 לומר נראה ולכן אחר, בענין פי דרש"י ע"ז כתבשבערכין
 כאן שחמ הוא כתב דכל משום גט הוי דלא הערוךדטעם
 הנייר, על אותיות נעשה ומהדיו ודיו ניר חומרים,שני
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 מ:?לימות והאוחיוח היריעה בתוך האותיות באריגהאבל
 יהיה היריעה מן האותיוח יקה ואם הנארגח היריעהאת
 מהיריעה חלק הן :2האותעת מכיון היריעה, מעצםחסר

 אחד, חומר רק חומרים טני כאן אץ א-כ אוחהונמ?לימוח
 ישאר הדע ימחק שאם בדע נ"ר גבי על כחב גבי בזולא
 ;ה שאין להערוך ס"ל ויכן הסרוה בלא כולו מחוקהמיר
 כיט כלל ספר אינו וזה כריתות ספר להיוח '2צריך כעןגט

 מביאים הערור פ" .בא:רוכחרי הומריס. מש:י נע,:ה:2ספר
 שעושין כמו כתב בהם ומ2"רין אותן וצובעיןהוצין

 ווה ומקראות אוחיוח כותבין במחצלאותהישמעאלים
 מע.בה אלעזר ר' דאמר מה ע7 פיר':"י וביומאכפירש"י,
 ;י הצירה מתקן בתחילה .בכותביה במקום :2רוקמץחושב
 עה": בר.2-י ועיין במחט, רוקמה ואה"כ צבע ע"יהכגד
 א" כ"ו)שמוח

 ואט רוקם ש:קרא מחט מעשה בץ שמחלק
 מטעמ :ט אעו רוקם במעשה ולרש-י אורג. מעשהזה

 מע:ה ע"י עושה ואם הבגך על מוטל אלא בו קבועשאעו
 כולו אלא חחובים רא.:ין ב' רק לא קבוע שיהיהרוקם
 כיין  אורג ומעךה גט לגבי כתב רהוי .יפיר י"לקבוע.

 כתב. כמו שפיר הר הבגך בחוךשנארג

 כחיבה לאו ורוקם אור: מעשה כל דבאמת י"לברם
 מלאכת ללמוד צריכים מדוע בתיבה הוי דאימקרי

 בפ'2וט הרי סימנים, עליהם שרושמין המשכן מקרשיכתיבה
 במעשה צורות עליהם שהיה המ,2כן מיריעוח ללמודיש

 מ'2וס אבל כחב הוי לא דהרקמה ועכצ"ל וחושב,אורג
 כתב. הוי ג"כ רקימה דאפילו אמרינן יחברך שמוקדושת
 וכן במשי, המצוירוח באוחיות האו"ח בשם הב"יכמוש"כ
 דאסיי רפיג סי' בב"י מובא בת.?ובה הרמב"ם שכחבמהא

 ובתשובה בויון. לידי יבואו '2לא כדי בטלית פסוקיםלרקום
 הרמב"ם דבר' על הקשה ג' סי' אז"ח השניותמהר'"ט
 כיפך שע"ג בכתב שיצא בעבד הנ"ל גיטין הש"סמדבר'
 ולפי"מ כחב. הוי לא דרקמה משום לחירות יצאדלא

 הרבה להאריר ויש ולק"מ. בןה להלק 'ש לעילשביאר:ו
 אכ"מ. רקכוה

 סתמא. נמחקים שאינם הקדושים משמות אהרובכותב
 .?לא אלא הקב"ה של שמ' .2וה שיודעדהיי:ו

 לפיע"ד :ראה דכרים, שאר בהוך כותבי רק לקד,יו:תכיון
 שכתב ומה מלקות, וחייב בלאו ועובר למחקו דאסורלומר

 בכוו:ת שלא ד' כתב דאם רע"ו סי' בב"י מובאהחשב"ץ
 דגיטי: בפ"ב דתניא מהא ראיה 1הביא קודש. אינוקדושה
 יהודה וכתב ד' את לכחוב צריך שהיה הריד"כ
 מדעה .2לא שנכתב ד' הסמ"ק גם כחב וכן עיי"ש,וכו'
 בכוו:ה שלא דהאי להחשב"? דס"ל צ"ל וע"כ למחקו.מ1חר
 אהרה לתיבה בכוונה רק בסתמא לא שכתבו ר"לקדושה
 יהורה לכחוב דנחכיון דגיטיז מגמרא ראיה שהביאכמו

 שם כתב רק ר' שם שזה כלל בדעתו היה שלאדהיינו
 י"ל בסתמא אבל למהקו, דמותר להת"ק ס"ל ובזהיהודה
 לשמה סחמא בקדשים דהרי למחקו דאסור לדיד'הגם

 להפר"ח גס ראיתי ובה ד"ב. זבחים ברישכדאמרינן
 הכמים שקצח 'סוה"ח מהל' פ"ו המדע לספרבנימוקיו
 בקידש דוקא מה"ח לקי אי השם מחיקה בעניןנסחפקו

 מחיקה לענין אבל איחמר לס"ח ההיא דילמא או השם,אח
 מחקיה. אם עליה ולקי הוי מיהא שם ד'. נחקדש שלאאף

 גוונא. בכל מה"ת דלקי לן מסתברא הכי ודאיולדידן
 נחקדש לא דודאי הכלים על שכחב משם ראיהוהביא

 לוקה. זה הרי הכלי החיך דאם הרמב"ם פסקואעפי"כ

 הרא-מ כחב 11"ל, כתב יסוה"ח מהל' בפ-ו בהגמי"יאולם
 לקדש נתכוון ולא שם של אוחיוח כחבואם
 הר' ובמ:חות בהבונה כדחניא קדושה, בהם איןבכחיבחן
 המובהר מז השם אין וחכ"א וכו' השם לכחוב צריךשהיה
 בכחב דגם ס"ל דהגמי-' י"ל ולכאורה כוונה, דבעיאלמא
 דגם י"ל בדבריו נחבונן כאשר אכן קדושה, בו איןסחמא
 אין אז אחרח חיבה לשם דכוחב בגוונא מייריהגמי"י

 שלא אלא הקב"ה של שמו שזה בידע אבל קדושה,בו
 כמו מחיקה איסור שפיר איכא לדידיה גם בזהקדשו

 שהביא מהראיה דגם הנ"ל, הרשב"ץ בשיטתשכחבנו
 בו הטיל ולא יהודה לכחוב נתכוון גבי ורבנן ר"יממחלוקח
 איש. שם לכחוב לגמרי אחרת כוונה לו היה ע"כ דשםדל"ח.
 בדעח. ועלה מחיקה, איסור איכא סחמא שם בכוחבאבל
 רק מחיקה בענין כלל איירי לא דהגמי"י בפשיטות17מר
 אין לשמן נכחבו לא שהאזכרוח בס"ת, השם קדו,בחלענין
 מפלוגחא שמביא מהראיה יכאורה מוכח וכן קדושה,בהן
 האזכרות, קדושת ולענין ס"ת בכותב ג"כ דאיירי ורבנןר"י
 זה דין דכחב כיון כן לומר א"א דמילתא לקושטאאבל

 השם. מחיקח מאיסור החם דאיירי יסוה"ח בהי'דהיא"מ
 מהל' בפ"א זה דין לכתוב הו-ל האזכרות קדושחובענין
 נמי וכן לשמן, האזכרות דין הרמב"ם כתב ששםתפלין
 ס"ח. מקדושת דאיירי כן לפרש א"א ג-כ החשב"ץבדברי
 שלא שנכחב בשם הסמ"ק דברי הביא דבריו דבסוףכיון

 דהסמ"ק מהיקה מאיסור דאיירי הרי למחקו, מותרמדעח
 ברין כלל איירי ולא מיירי מחיקה איסור בדין ק"סבמצוה
 וכן דהחשב"ץ שכחבנו כמו צ"ל וע"כ בס"ת, האוכרוחקדושח
 דהייגו לגמרי, אהרח כיונה לשם בכותב אייריההגמי"י

 שם שזה ביודע אבל הדל"ת, לכחוב ושכח יהודה בכוחבכמו
 דמחיקה. לאו איכא לקדשו נחכוון שלא אעפ"י הקב"ה,מל

 בעכו"ם שכחכ ח' בהלכה הרמב"ם מדברי גם לרייק ישדכן
 בגמרא מימרא והיא אוחו, גונזיז השם אתשכחב

 בודאי העכו"ם והרי יגנז, עכו"ם שכתבו ס"ת דמ"הבגיטיז
 ממילא בהשי"ח מאמין שהוא כיון רק לקרשו. נחכווןשלא
 לןה מקודם שכחב וזה מאליו. מחקדש ע"' שנכתבהשם

 האוכרוח עם אוחו שורפיז ס"ת שכתב ישראלאפיקורוס
 לשמז, כחכו ולא השם בקדושת מאמין שאינו מפנישבו
 ודעחו והואיל דברים כשאר שזה בדעתו מעלה שהואאלא
 דכיון לומר כאן הרמב"ם וכוונת וכו', השם נתקדש לאכן

 לו שוה המשובשת לדעתו הרי בהשי"ת מאמיז אינושהוא
 ולכן דברים. שאר כחיבת כמו ה::ם וכחיבח השםאותיות

 שמאמין במי אבל להיפר, כוונתו דאדרבא מפני נתקדשלא
 שזה ויודע השם אח כוחב כשהוא ובקדושחו יח"שבד'
 הרמב"ם שכתב ווה מחקדש, ממילא וב"ש הקב"ה שלשמו
 דעחו שאת דמי דמשמע השם, נתקדש לא כן ודעחוהואיל

 ממילא. מתקדשכן
 בטעות שם כחב דאם כתב סק"ב רע"ו בסי' הט"יוזקגי

 קריהמה לשס וכחבו שם השם מקום שאיןבמקום
 על ה:כתב משם גרע רלא מפני גניוה. וצריך קודשהוה
 בו אין בכוונה שלא שנכחב דשם וסיים הכליםידוח

 ויש הרא"מ, בשם דיסוה"ת בפ"ו בהגמי"י כמחם"כקדושה
 וכתבו במקומו שלא שם הכוחב דמש"כ דכוונתו ג"כלומר
 שמו שזה כחיבה בשעת שידע היינו קודש, הוה קדושהלשם
 אזכרות בכוחב כמו לקדשו, ממש נחכוון לא אבל הקב"השל

 רק השם קדושח לשם כוחב הריני בפי' שאומרבס"ח
 שלא הנכחב ושם לשמה, הוי בקדשים ובסתמאבסחמא



 י ב:14 פב סימנ חיו"דשו"ת ת יב:קמח
 זה דל"ת כתב ולא יהודה לכתוב שנתכווו המנובכוונה

 מהגמי"י כז והוציא כלל, קדושה בו ואין לשמה שלאמקרי
 גם לפרש הם וכז לעיל, שביארנו כמו וזה הרא"מנשם

 שלא קודש של שם וכו שם שכתב י"ב בס"ק הש"ךדברי
 ר"ל דוקא, תיקוו לצורך למחקו מותר קדושה לשםנכתב

 של אותיות כתב ובטעות חול דבר לכתוב היהשכוונתו
 בזה קודש שם שזה כתיבה בשעת ידע ולא קודש,שם
 מותכ דא בכגוו שאפילו החמיר שהש"ך רק למחקו,מותר
 מ"ה ס" ח"א פמ"א בשו"ת ראיתי וכה תיקוו, לצורךרק

 הקב"ה של שמו שזה בידיעה שם דכתב דהיכא ג"כשכתב

 למחקו ואסור קודש הוא מ"מ לקדשו, נתכווו שלאאעפ"י

 קדושה לשם שיתכוון עד מהני לא ס"ת שלכתיבתאעפ"י
 אסור, מחיקה לעגין מ"מבפירוש,

 דדוקא השם בטעות כתב אפילו דמחמיר הש"ךדבסברת
 כז דהוציא י"ל למחוק, התיר תיקוולצורך

 בו נתו ולא יהודה בכתב הל"ג בפ"ה טופריםממסכת
 איירי והתם השם, את וכוהב דמוחקו להת"ק דס"לדל"ת.
 למחוק, מותר בזה יהודה כתב ובטעות שם לכתובבצריך
 נראה לצורך שלא אבל קודש, שם לכתוב לצורךדהיינו

 למחוק, בכיה"ג אפילו דאסורמזה
 ברורה ראיה להביא לפיע"ד נראה בזה, התחקיתיוכאשר

 של שם שנכתב דבכיה"ג ד"י סוטה הש"סמז
 התם דאיתא למחקו, אסור גתקדש שלא אעפ"יהקב"ה
 כי שנאמר נקרא הקב"ה של שמו על שמעוו יוחנן ר'ואמר
 ימחה לא מעתה אלא בגמרא ומקשה וגו', ד"א ומגושמש
 למחוק, מותר בקדושה שלא שנכתב דשם נימא ואיוכו',
 נכתב לא שמעון שם ודאי הרי ימחה דלא בגמרא פריךמה

 מוכח וכו למחוק, אסור בכיה"ג דגם ע"כ אלאבקדושה,
 דר' לקמיה דאתא ההוא התם דאיתא דנ"ד גיטע פש"סנמי
 כתבתים לא שלו אזכרות לפלוני שכתבתי ס"ת לו אמראמי

 לר"י בגמרא ומקשה וכו', מי ביר ס"ת ליה אמרלשמן,
 דס"ל בגמרא לר"י וליקדשיה, קולמוס עליהוליעבר
 דמעביר דל"ת בו הטיל ולא וטעה יהודה לכתובבנתכווז
 לא אמאי קולמוס, עליו יעבור הכ"נ ומקדשו קולמוסעליו
 התם דס"ל סופרים דמס' ברייהא דהך לת"ק נמימקשה
 השמות כל למחוק יכול הכ"נ השם, את וכוהבדמוחקו
 ויעניר ר"י על שמקשה כמו בקדושה, לשמו ויכתבםויקדשם
 רק למחוק אסור לת"ק דגם מוכח ע"כ אלא קולמוס,עליו

 לגמרי אחרת כוונה שהוא יהודה לכתוב דנתכווובגוונא
 אלא ד' שם שוה ביודע אבל קודש, שם שכותב ידעשלא
 שביארנו, כמו לכ"ע למחקו אסור לקדשו נתכווןשלא
 שלא רק אמרי דבגמרא לת"ק פירכא שום ליכאממילא
 לעולם שמו שזה ידע אבל השם, קדושת לשםקדשם
 לשמו כתבתים לא שבו האזכרות השאלה מלשווכדמוכח
 רק לשמז שלא כתבתים אמר לא דהרי קדשם שלאר"ל
 לשמז דסתמא למחוק אסור ובכה"ג לשמן, כתבתיםלא
 התוס' כתבו וכן כלשמן, סתמא דבקדיטים שביארנוכמו

 סתמא בכתבו דאיירי ימול ואל בתוד"ה דמ"בבמנחות
 לשמן. שלא כתבהי למימרדאיבעי

 נמי מקשה דלא דמאי זו, ראיה לדחות דיש ראיתישוב
 סקי"ב, רע"ו בסי' הש"ך כמוש"כ י"ל לה"קכו
 דמחזי משום המחק על ולכתוב למחקו א"א שמותדבהרבה
 העכרת לגבי דר"י אליבא בגמרא דמשני וכמוכמנומר,
 בשם דק"כ בשבת דמבואר מהא וכז כמנומ,ק דמיחזיקולמוס
 שם ובודאי יסוך, ולא ירחץ לא בשרו על כתובשהיה
 ואפה"כ כתיבה בשעת בקדושה לכתחילה נתקדש לאזה

 בנכרי ד"ו ערכיז בש"ס מבואר מזה ויותר למחקו,אסור
 ופשיטא גניזה, דטעון שם עליה כתוב והיה קורהעיעזנדב
 סתם רק בקדושה נכתב לא השם הקורה על שכתברהנכרי
 בל"א. בפירש"י עיי"ש למחקו אסור ואפיה"כ עליהכתב

 דאיתא הנ"ל, בגיטין הגמרא סוגיית לישב בזהוארווחנא
 לשמה שלא שכתבו גט חסדא ר' אמרהתם

 ורבנן, ר"י למחלוקת באנו לשמה קולמוס עליווהעביר
 לכתוב ונתכוון השם את לכתוב צריך שהיה הרידתנש
 קולמוס עליו מעביר רל"ת בו הסיל ולא וטעהיהודה

 המובחר, מו השם איז אומרים וחכמים ר"י, דבריומקףשו
 ההם רבט קאמרו לא כאן עד היא לא דילמא ראנ"יאמר
 הכא אב.ל וליכא, ט"ח )שמות ואנוהו א-לי זה דבעינזאלא
 ר"ח מדמה היאך  הגמרא, רברי בפי' נרחק  והפג"ילא,
 גם דהרי שם, כתיבת גבי ורבנן דר"י לפלוגתא אשהגט

 לכתחילה ורק קולמוס העברת כשר דבדיעבד מודיםחכמים
 שאמר ראב"י בדברי לדקדק יש וכן עיי"ש, המובחר מזאינו

 שייך מה ואנוהו א-לי זה משום דרבנו טעמאדדילמא
 דקל"ג בשבת בברייתא ובאמת ואנוהו, של העניזבלשמה
 נאה סוכה לפניו עשה במצות לפניו התנאה הכיאיתא
 לשמו בו וכתוב נאד ס"ת נאה ציצית נאה שופר נאהלולב
 בשיראין וכורכו אומו בלבלר נאה בקולכךס נאהבדיו
 של מההידור חלק ג"כ הוא דהלשמה ומשמע וכו',נאיז

 הני מכל וגם כו, משמע לא הכתוב מלשוו אבלהס"ת,
 מסוכה דהיינו החיצוני ור מההק רק מיירי בברייתאדמביא
 כמבואר מאתרוג הדר ביה דילפינו לולב מן חוץושופר
 הרמב"ם כתב וכו הגזול, לולב פרק ריש ובר"זבגמרא

 צריכים המינים שכל הקבלה שבאה בלוה"גבפיהמ"ש
 ו(!נוהו א-לי מו הלימוד בלולב א"צ וא"כ הדר,להיות
 איירי לא המצות באיכות אבל דאתרוג, הדר בכלל הו(!כי

 ובש"ס בשלח בפ' ובמכילתא סופרים במס' ובאמתהברייתא.
 פשוט רק לשמה של העניז בברייתא ליכא וסוכהנזיר
 ההידור ג"כ מרומז ואנוהו דמלשון נימא ואי נאה,ס"ת

 ובשופר בסוכה כן מצות בשאד ג"כ נימא לא מדועהאיכותי
 קאי דואנוהו כיוו לשמה, להיות רצריך דברייתאואינך
 דה!נוהו מקרא נלמד אם קשה ועוד המצות, כל עלגם

 ולא האזכרוה גבי רק מדוע לשמה להיות צריךדס"ת
 לעיל מובא דנ"ד בגיטיז אמרינז ובהריא כולה, הס"תבכל

 לפלוני שכתבתי ס"ת ליה אמר דר"א לקמיה דאתיבההוא
 ליכא הס"ת דעל מוכח לשמן, כתבתים לא שלוהאזכרות
 מן השם אין רבנן דאמרו דמאי לומר אין וגם דלשמו,היוב

 מקרי לא הקולמוס העברת דע"י משום השהמובחר
 דואנוהו כיוז הכי נימא הס"ת בכל גם דח"כ נאהכתיבה
 לפיצ"ד צ"ל ו~ו בברייתא, כמבואר הס"ת כל עלקאי
 שנכתב בגט קולמוס העברת דדיו חסדא ר' ראמרדמה
 העברת גבי וחכמים ר"י בפלוגתת תלוי לשמהשלא

 דמהני דר"י דטעמא לשמו, שלא שנכתב שם עלקולמוס
 התחתון לכתנ מבטל העליון דכתב דס"ל משום קולמוסהעברת
 אעפ"י התחתוו לכתב נמי איתא דאי דמי, דליתאוכמאז
 העליונ כתב ע"י להכשיר א"א מ"מ העליוו כהב גםשיש
 לא השם וא"כ פסול כתב תערובות גם כאו דישכיוו

 לחכמים ס"ל טעמא ומהאי ממנו, חלק רק כילונהקדש
 העליוו דכתב כולו נתקדש דלא כיוו המובחר מז השםדאיז
 שפיר גט הוי לר"י גט גבי נמי וכו לתחתוו, מבטללא

 חלק גם איכא עכ"פ ולחכמים לגמרי, נטל התחהוזדכתב
 אחא ור' הגט, ופסול לשמה שלא שנכתב התחתוןמכתב
 הכתב והרי העליון כתב איכא דעכ"פ דכיוו ס"ל יעקבבר
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 בגט דכשר י"ל אחר במקום גט לכתיבת די לבדוהעליון
 אפילו ממילא נאה להיות דצריך כיוז בס"ת ורק לרבנן,אפילו

 ואינו נאה תו מקרי לא התחתון כתב של דהו כלתערובת
 וחכמים לגמרי כטל התחתון דכהב ס"ל ור"י המובחר,מז
 והנורא הקדוש בשם נאה והעניז איתנייהו דתרווייהוס"ל
 דדרשת ס"ל ראב"י בדברי בגיטין וכז דשבת דברייתאצ"ל

 א-לי, זה דהיינו א-לי זה שלפניו השם על קאי"ואנוהו"
 בהשם לומר שייך נאה ומה נאה להיות צריך השםואנוהו
 בההידור פרט ואיזה נאה, להיות צריך הס"ת כל דהריהקדוש
 דההידור צ"ל וע"כ כולה, מהס"ת יותד בהשם להיותיכול
 הקדוש. לשם ובכוונה יתירה בקדושה שנכתב הואבהשם
 שארי מכל השם בכתיבת הזה ההידור לגמרי שונהובזה

 כמצות. נאה להיות דצריך בברייתא הנפרטיםההידורים
 כ,שר ובדיעבד בעלמא אסמכתא רק הוא הל"נעדדשם
 בדיעבד. אפילו פסול הקדוש בהשם אבל ההידור, בלאאפילו
 מ"מ אחד, מפסוק נלמדים שכולם דאעפ"י דמילתאוטעמא
 דכתיב שכתבנו כמו השם על רק קאי הכתובפשטות
 דרכנן ופלוגתא בעלמא, אסמכתא רק ואינך ואנוהו(,)א-לי

 בכוונה שלא שנכתב שם על קולמוס העביר אם הואור"י
 הקולמוס העברת לאחר דעתה כיון נאה, מקרי זהאי
 כראוי נכתב לא שמתחילה כיוז דילמא או לשמו, נאההוא

 הקולמום, העברת אח"כ תו מה:י לא לשמו דהיינובהידור
 שאמר וזהו דיחוי. הוי מעיקרא ודיחוי כבר שנדחהכיון

 דבעינו אלא התם רבנן קאמרי לא כאז עד בגיטיזראב"י
 לשם לשמה שלא גט מדמה אתה דאיך ואנוהו, א-ליזה

 יכול קרא ליכא בגט אבל למעוטי קרא איכא דהתםהקדוש,
 דברי  לפרש לי נראה בן קולמוס, בהעברת דכשרלהיות
 איכא בזה לס"ת השם קדושת לעניז רק כ"ז אבלהגמרא,
 גווני בכל דאיכא בודאי מחיקה לענין אבל יתירא,קרא

 לעיל. שביארנו כמו כן תעשון רלא לאואיסור
 לומר דרצה תפיליז מהל' בפ"א ספר בקריית ראיתייכה

 דנלמן משום לשמה האזכרות לכתוב דצריךדהאי
 ילפינן דלא דמאי וכתב ואנוהו, א-לי דזהמקרא
 עומדה לגירושין לאו אשה דסתם משום אשהמגט

 בריש כמבואר לשמה סתמא הקדוש בשםמשא"כ
 מואנוהו דנלמד שביארנו כמו כז גם הרי עיי"ש,זבחים
 מצינו לא ובפוסקים לשמה, הקדוש שם כתיבת שלהענין
 הקדושים. בשמות לשמה כתיבת על אחר לימוד שוםשיביאו
 ד"ט בסוכה הרמב"ז כתב לשמה ס"ת כתיבת עצםועל

 תורתכם לשם לכם ודרשינז לכם כתבו דועתה מקראדנלמד
 כתיבה גז"ש ילפינז דל"ד במנחות הרי ובלאה"כעיי"ש,
 גז"ש ואין לשמה בעיגז ושם אשה ומגט מסוטהכתיבה
 לשמה ס"ת כתיבת לכללות נלמד משם אולםלמחצה,

 הקדושים. שמות כתיבת על רקולא
 בפ"ו הרמב"ם בדכרי להעיר לפיע"ד נראה בזהובהיותי

 המאבד וז"ל כתב א' דבהלכה הנ"ל, יסוה"תמהל'
 לוקה הקב"ה בהם שנקרא הטהורים הקדושים מהשמותשם

 וגו' שמם את ואבדתם בעכו"ם אשר הוא שהרימה"ת
 אחה אבן הסותר כתב ז' ובהלכה אלקיכם, לד' כן תעשוןלא
 העזרה משאר או ההיכל מן או המזבח מו השחתהדרך
 תעשון לא וכתיב תתוצוו מזבחותם את כי שנאמרלוקה
 לוקה השחתה דדך הקדש עצי השורף וכן אלקיכם, לז"כן

 לד"א כן תעשון לא וכתיב באש תשרפון ואשריהםשנאמר
 ושם ראה, פדשת מהספדי הוא זה דין מקור והנהעכ"ל.
 ה'שם מן אחת אות למוחק מניז אומר "2מעאל ר'איתא
 כן תעשון לא שמם את ואבדתם שנאמר בל"תשהוא

 איתא ששם הספרי מלשוז הרמכ"ם שינה מדוע וצ"עלד"א,
 לא א' דבהלכה ועוד המאבד, כתב והוא אחת אותהמוחק
 השחתה, דרך כתב נוהץ וגבי השחתה בדרך הרמב"םהזכיר
 יש מדוע נפקו קרא דמחד דכיוז המפרשים בזה עמדווכבר
 ובפרמ"ג תל"ז מצוה במנ"ח מזה עיין לנותץ, מוחק כיזחילוק
 הר"י בשס כתב רע"ו בסי הב"י ובאמת קנ"ג, סי'או"ח

 לכז אחר בעניז דא"א דכיון המזבח נותץ דשאניאסכנדרי
 היריעה, לגנוז אפשר השם במחיקת אבל לבנות, ע"ממותר
 הב"י וגם אסכנדרי והר"י בתשובה הרמב"ם הורה שכזוסיים
 שהרמב"ם ואפשר הרמב"ם, תשובת מקום לנו גילולא

 מזבח, בלא להיות דא"א נותץ דשאני כן מחלקבתשובה
 לדכרי בעצמו הרמב"ם דברי וזה השם במחיקת כז לאאבל
 מ~שון הרמב"ם שינה מדוע קשה אכתי אבל אסכנדרי,הר"י

הספרי,
 שני יש השם מחיקת דבאיסור לומר לפיע"ד נראהלכז

 המחיקה מעשה עצם א( אסרתן. זמהתורהדברים
 והנודא, הקדוש שם אבוד איסור בזה יש אחר דבר ועודב(

 שמשם וגו' תאבדון דאבד מקרא נלמד המחיקה מעשהועצם
 דהכתוב כיוז הקדושים, דברים נתיצת איסור גםנלמד
 שבירה וע"י נתיצה ע"י דהיינו האיבוד עניני עצםמבאר
 אסור וזה לע"ז, לעשות שמחוייכים מה גדיעה וע"יושריפה
 השם מחיקת גם וממילא שלנו, הקדושים לדבריםלעשות
 והכל הקדש עצי ושריפת מזבח נתיצת כמו זה מפסוקאסור
 אולם לד"א, כן תעשוז לא תאבדון דאכד מקראנלמד

 הקדוש השם העדר של נוסף איסור עוד יש השםבמחיקת
 את דואבדתם מקרא נלמד וזה בקדושה, שנכתבוהנורא
 ולכז הקדוש, בהשם רק מסויים דין וזה כז תעשוז לאשמם
 נותץ איסור בין הפסוק מתחילת נלמד המחיקהאיסור
 ואעפ"י ז', בהלכה הרמב"ם כתב זה ודיז והעזרההמזבח
 מנתיצת גרע דלא מסתברא אבל השם מחיקת שם הזכירשלא
 גם ולתקן לבנות ע"מ מותר נותץ גבי כמו וממולאמזבח
 לתקז ע"מ מותר המחיקה פעולת עצם מטעם השםמחיקת

 דין הרמב"ם כתב א' בהלכה אבל אסור, השחתה דרךרק
 השחתה, ע"י שלא אפילו אסור וזה השם איבוד דהיינואחר
 מאכד הוא בקדושה הנכתב זה ששם משום הוא האיסורדגדר
 שם זה במקום נכתב ויהיה תיקון לצורך שהואאעפ"י
 כתב בכוונה ולכן מאבד משום אסור מ"מ אחר,קודש

 דין לומר דרצה כיוו מוחק ההכ ולא וכו', שם המאבדהדמב"מ
 נתיצה בגדר שהוא דמה מזבח, בנותץ שייך שלא מהחדש
 אפילו אסור איבוד בגדר שהוא מה אבל לתקן, ע"ממותר
 שמם את מואבדתם נלמד זה מסוים דדין וכיון לתקן,ע"מ
 מעשה בלי אפילו דאסור המאבד הכתוב לשוז הרמב"םכתב
 נקודת א-ל שם תחת כתב אם ולפי"ז השחתה, שלכלל
 משום חייב פשוטה לתיבה מקדושתו השם עי"ז והוציאפתח
 בהשם מחיקה פעולת עשה שלא אעפ"י הקדוש, השםמאבד

 לפיע"ד. ברור וזה כנ"ל במנ"ח כמבוארגופא
 ידע הכותב אם לוח על בגיר הנכתב דשם לדינאתבנא

 אסור לקדשו כיוון ,ולא דק הקג"ה שם שזה כתיבהבשעת
 וחוץ וגו', כן תעשוז דלא בל"ת עובר והמוחקלמחקו
 במנ"ח כמבואר תירא אלקיך ד' דאת בעשה עובר גםמזה
 שמותר באופן גרמא ע"י המחיקה לעשות וצריך תל"ז,מצוה
 ישמר והלאה שמהיומ לזרזו צריכים הגותב ולהבעדה דין, פיעל

 החדר לנקות לעכו"ם וכשאומר כן, לעשות וחלילהויזהד
 זה בהלוח הנכתב כל את גם ימחוק בעצמו והואכולו
 ס" היו"ד בי"א בתשובת כמבואד בעלמא, גרמאמקרי
 נראה הל"ח בכורות מהל' בפ"ב הרמב"ם ומדבדיס"ב,



14נ:י פג פב סימן היו"דשו"תנ:ירצקננ
 מומי גבי :2ם :2כתב גרמא, מקרי לעכו"ם ,2אמירהג"כ

 ה-ו ובהת"ס גרמות. שארי בת לעכו"ם אמירה גםהבכור

 קטד גך ע"י לעשות בוה בכעצא כתב ח'ס"
 ו-וו2"תידידו

 ההופ-ק, ייעבעכ א"זיג יצ"יהי'

 פגסימו
 מדרשנו ובית יצתה ללהב הבערה תשכ"ט רצא א'ביום

 מהבלים ר.ךעים ארורים ודים ןידי א-2 ל,2רפתהיתה
 עמוק ועויע אותנו ךעוע הדבר אנטישמ"ם, עולהבני

 ות:2מישי קודש ספרי באש, עולה מקדש מקוםבראותגו
 וסיסכ,אוה קרס וצלבי נופלים קירות ובמים באש באוקדושה
 ומפ~ייהוה. עשנות דלתות על בגסות מרוחים שטנהשל

 בערך שאייע הברולה מליל אימים מהזות אותנוהמזכיר

 ובעוה"ר המנואצת, הארורה גרמני' בערי שנה שלשיםלפני
 ההצונוה, היריעות רק :שרפו מהם וכמה נשרפו ס"תהרבה
 אהך ד עמ בהם שלמים עמודים נשארו יריעותומכמה

 לעש,ת אי- וני2אלהי מיריעה עמודים שני אומיריעה
 לתקנם.בוה

תשונה
 משלשה פהות ביריעה פוהתין א'1 איתא סופריםבמסכת

 ד"ל במנחות וכ"ה שמנה, על מוסיפין ולאדפין
 שמנה בת ועד רפין שלש בת יריעה אדםעושה

 יו"ד בש"ע איפסק וכן יע;'ה לא כז על ויתר מיכןפחות דפי~
 והמרדכ- דהסמ"ג הביא בסק"ג והט"ז ג', סעי' רע"בסי'

 י2לא מהרמב"ם נראה וכן לעכב, ולא למצוה רק דוהכתבו
 בשני אפילו בדיעכד הכשיך ולכן הפסולים בין זה דיוכתב
 אפייו דבדיעבד למ.2ה התפארת מש"כ הביא והפת"שדפין,
 בתשובת וכ"כ למעשה, הלכה כן ופסק כשר ביריעה אחדבדף
 ונתשוכה קפ-ה סי' הרשב"ש וב.2ו"ת קע"ט סי' ה"בפמ"א
 שכ ובשו"ת י"ב סו' מינץ מהר"י ובשו"ת פ"א סי'שבו"י

 נ"א. סי'יעקב
 לא שבלתה יריעה איהא הל"ו סופרים במסכתולהלז

 ויה,יר שלש יטול אלא שנים ויהזיר שניםיטול
 בסי והטור ראשון, כתב כמרת יהיה מחזיר שהוא ומהשלש
 סית ון"ל לשון, בשינוי רק דמ"ם האי לדינא "ביאר"פ
 ב' ויחוור ב' יטול לא להחליפו ובא יריעות ממנהשבלה

 אחד אלא ממנה בלו לא אפילו פי' ג', ויחוור ג' יטולאלא
 שמהליף אותן שיהיו שא"א לפי ג' להחליף צריך  שניםאו

 ואז דומות ג' לפחות שיהא צריך לכן לאחרות. לגמרידומות
 לשון יריעות כתב הטור הנה בשינויין. גנאי כך כלאין
 והב"י יחיד, לשוו שבלה יריעה איתא שלפנינו ובמ"מרבים
 לו2יו שלפנינו המ"ס כלשון שכתב ירוחם הרבינו בשםהביא
 ממנו שבלה ס"ת הטור כלשון כתב ב' בסעי' והמחבריחיד,

 רבים. לשוןיריעות
 בסי' הח"צ וקני כתב המ"ם מנוסחת הלשון שינויובגלל

 באופן שינון כמה בה שנקרעו רם"ת בעובדאי"ט
 וקז הורה דכבר כתב היריעה, לסלק וצריך לתפרהשא"א
 היריעה רק להחליף דא"צ מקראקא הכהן יוסף מוה"רה"ה

 שלא יריעות ג' להחליף שפסק הטור על וחולקשנפסלה,
 יטול דלא סופרים במסכת כמבואר כמנומד נראהיהא
 הפירה2 אבל ג', ומחויר ג' נוטל אלא שנים ויהזורשנים
 העמודים על אלא היריעות על הפי' דאיז כן אינובמ"ם

 :' וההריך צריך אהד רו רק בלה שלא דאףוא'2מעינן

 ב' במ;ום לכת~ב שיוכל תימא דלא כתב ואה"כדפין.
 כן לע,2ות יכול דאינו כן דאי:1 קמ"ל גסה, בכתיבה דפיןג' דפ.י

 הרא.:וז. כתב כמדת יהיות צריך מהויר שהוא מהרק
 ל'2ין י:היא :ב:ים ויהזור ,2ניס יטול - מהלשון כןודייק
 1אפשר נקבה, ל.:ין היא יריעה לאפוקי הדפין על וקא'וכר

 ס"ה כתוב שהיה במיס מוטעת נוסהא להטור לונזדמנה
 על קאי .ךלפנינו הנוסהא לפי אבל יריעות, ממ:השבלה
 דפי; ג' .2ישארו ובתנאי יותר ולא אחת מיריעהאפילו דפ.י '2לשה לסלק דצריך להלכה וסיים אהת, ביריעהדפ-ן

 הכ.2רה היייעה במותר אין אם אבל .הכשרה. היריעהבמותר
 אחת. מיריעה יותר ולא כולה מסלקה דפיןג'
 שהביא המחבר לשוז שהביא אעפ"י סק"ה ר"פ בסי'והט"ז

 אינו דבדיעבר פסק מ"מ גירסתו לפי הטורלשון

 בסוסי' הרמ"א הכשיר מנומר כתב דגם וטעמי בזה.פוסי

 ::ינון כאן דאין בזה כש"כ לתקז, מנהג עפ"ירע"ט
 נ'2אר דאם בני"ד נראה דבריו ולפי עצמה, היריעהבאותה

 ה' בת ביריעה עמודים ג' גשאר אם או עמודים ב'ביריעה

 שני בת יריעה לתקן יכולים נפסלו עמודים וש:יעמודים
 ויא שנפסל מה רק בדיעבד להחליף א"צ וכןעמודים,
 אעפ,י הה-צ, ולשיטת הט"ן עפי"ד יר'עות ג'ךהחליף
 להיות דצריך החמיר בעמידים אבל ג' להחליף 'צ א.2יייעות

 הקילו האהרונים גדילי הרבה דבעמודים וכיון דפין,ג'
 והרבה והמרדכי, הסמ-ג בשם הט"ן דברי עמ"יבדיעבד
 בדיעבד מותר אחר מדף יריעה דאפילו יותר עודהקילו

 להקל. לצדר יש לעיל הבאתיכאשר
 דמשאת האי על כתב ל"1 סי' אבוהב י2מואל דברובשו"ת

 טעות גבי רע"ו סי' בכ"ן המובא בתשובהבנימין
 לגמר- היריעה לסלק השלישי בדרך שם כתב אלקינובשם

 דהרי הד"ט והקשה לחוד, אחת ביריעה דסגידמשמעות
 דו2אני ותירץ 'ריעות. ג' לסלק דצריך איתא ב' סעי' ר"פבסי'
 והוכהה ישנים האחרים גם מסהמא אחת דבלה דכיוןהתם

 אחת בנפכלה מ:יא"כ מההד;ע;. ושינוי גנות ויהיהמראיהן
 לומר לנו היה ולכאורה מהרש"א. בגליון דבריוהובא
 כולה לסלק צרק- אן ביריעה עמודים ב' נשארו אםדרק
 אלא להשאירם שפיר יכול עמודים ג' נשארו ערייז אםאבל

 יהיה בן יעשה שאם אלא שנפסל. העמוד לסלקשצריך
 לכתחילה, אסור ווה אחד עמוד בת יריעה לעשותמוכרח
 לעיכובא דאינו דכשר להט"ז ס"ל הרי בדיעבדאבל
 האמור בדיעבד המובן מה זה בדין נבוך אניועדיין

 יריעית לגנון מצריכים דאנו דכיון :ימא דאיכאן,
 לה משכחת לא א"כ דיעבד. מקרי והו כשרות עמודיםאו

 דהרי רנ"ר. סי' ביו"ד החת"ס שהוכיח כמו כלל דינאלהאי
 עמוד.ם גבי בשלמא אוחם, גונזים יריעות מהליפיס אםתמיד
 פחות יריעה על לכתוב אין דלכתחילה לומר שפירו:ייך
 ב' או אחד עמוד שנפסל היכא ובדיעבד עמודים.מג'

 מג' בפחוה אפילו הדשה יריעה לכתוב יכוליםעמודים

 גבי אבל היריעה, כל להחליף צריכים אנו ואיזעמודים,
 כלל משכחת לא א"כ ריעבד מקרי דגניזה נימא אייריעות
 מה בע"כ יריעות מחליפ,ם דאם יריעות דחילוף דינאלהאי

 לגניזה. לא אם בהיריעותיעשו
 איתא עב"ר סי' בפת"ש המובא שאול גבעתובשו"ת

 אותו רק להחליף א"צ אחד דף נתקלקלדאם
 דברי את מביא סק"ו ר"פ ובסי' יותר, ולא שנתקלקלהדף
 דאין ומסיק הח"צ על להשיג שם שכהב ק"ו סי'הג"ש
 גראה ולכאודה יריעות, ג' להחליף  שצריך השי'ע מפסקלזוו
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 כל את לגמז א"צ דבדיעבד נ"ה, בס" למש"כ סתירהד1ה
 להחליף דצריך כתב וכאן אחה דף קלקול מחמתהיריעה

 שהוא וראיתי ג"ש בהשובת עיינתי אך ולגנזז. יריעותג'
 נשארו שלא מחמת היריעה את להחליף צריך אם ביומחלק
 ~הו גניזה רק לעולם תקנה לה דאין דכיוז דפין, ג'בה

 משא"כ עמידים. מג' פחות אפילו מכשרינז ולכן דיעבדחשוב
 להסירז 'כול רק לגונזן א'.צ אותן שמחליפיםביריעות
 צריך ש:פסלה היריעה רק לו יודמן אם אחרת לם"תוליתנם
 יריעה דעושין ד"ל מנרות ובש"ס במ"ס דאיתא והאילגנו1,
 הסמ"ג כ':יטת לעכב ולא למצוה דזה צ"ל דפי1 ג'בת

 הנ"ל. בט"זוהמרדכי
 דרך נתקלקל אם דא"כ יפה, עולה תירוצו איזולפע"ד

 עמודים ג' בה ונתקלקל עמודים ה' בת יריעהמ'של
 בת דדשה יריעה לכתוב צריכים א1 שלמים נשארוושנים

 אחת כיריעה ישארו הנשארים עמודים והשנ' עמודיםג'
 לההליף א"צ אבל לעכב. ולא למצוה הוא דרק בדיעבדדכשר
 בהדיא כתב כז כי כמ:ומי, :ראה יהא שלא יריעות גיבוה

 יריעה שנפסלה היכא ואלו שנתקלקל. הדף להחליףדצריך
 מה וצ-ע מנומר מחשש יריעות ג' להחליף צריךשלמה
 נ"ה בסי' הג"'2 שכתב עובדא דבהאי י"ל אד לזה. 1הביז

 לההליף צריך כלאה"ט ולכן יריעות. הרכה שנתקלקלומיירי
 הרבה יריעות שמחליף ע'"ז כמנומר נראה יהא ולאיריעות

 להלכח כן לומר דוהק זה אבל עכברים. מאכילתשנתקלקלו
 חדשה מחציה יעשה אחת ויריעה יריעות להחליף צריךדאם

 'שנה. תשאר השניהוחציה
 יר.עה שם דכתב לצייר קשה ו' בהל' דמ"ם דינא האיאך

 של:ן יטול אלא שנים ומהויר שנים יטול לאשכלתה
 היריעות להחזיר ירצה דאם לה. משכחת רהיכי שלשומחזיר
 מהשלש דאחת דכיוז א"א וה לו יודמז אם אחרתלם"ת
 א"כ כשרות. יריעות ב' רק נשתייר ולא נפטלהיריעות
 הללו יריעות שתי שחסרה ס"ת שיזדמז יצוייר לואפילו
 יריעות ג' להיות 7:צריך ניון ידיעות, להני להח1ירםא"א
 ניתנו יהיו וכע"כ יריעות, ב' רק לו ואין הנ"ל המ"סלפי

 שלא כדי אמרינן הרי ובדיעבד דיעבד, הוי וא"כלגניוה
 עמודים. שני בת יריעה אפילו מכשרינז לגונזןנצטרך
 ובשלמא יריע,ת, ג' להחליף דצריך להלכה פסקינוואמאי
 דהמ"ם יריעות, דחילוף דינא להאי כלל ליכא הח"צלשיטת

 והש"ע הטור לשיטת אבל מעמודים. רק ביריעות אירילא
 חילוק איזה ק.יה, המ"ם בפירוש הפוסקים כלוכהבנת
 בעל של והחילוק ר"פ, דסי' להאי רע"ב דסי' הךביז
 לידי לבוא יצטרכו יריעות גבי דגם לפיע"ד תמוהג"ש

 ון"פ. כ,טרות ב' רק דליכא כיון שביארנו כמוגניוה
 בני"ד א"כ דיעבד, מקרי לא דגני1ה ה"ת"ם שיטתולפי

 יעשה לא ביריעה כשרים עמודים ב' רק נשאדואם
 אחת יריעה מהם ולעש~ת העמוד'ם השני לחתוךלכתחילה

 יריעה עשה הסופר אם נדיעבד רק כולה. אותה יגנוזרק
 והמרדכי. הסמ-ג כשיטת כשר בם"ת ותפרה עמודים שניבח

 זה דעל א"צ, מנומר מחשש יריעות ג' ער'ז להחליףאולם
 הסופרימ נהגו שלא דמה בעצמו החת"ס כמוש"כי"ל

 דמה י"ל אבל הסופרים, אשמת זהו יריעות ג'להחליף
 ביריעה רק זהו יריעות ג' להחלימ דצריך במ"םדאיתא
 חדשה יריעה יכתוב אם ולכז הם"ת נורקז דכברשבלתה
 אפשר וקנה מחמת שלא אחר בפסול אבל כמנומר,נראה
 נהגו לא טעמא ומהאי יריעות, ג' להחליף קפידאדאיז

 הג"ש שכתב לפי'מ ברם עיי"ש, יריעות ג' להחליףהסופרים
 שלא בכדי עכברים מאכילת שנתקלקלה ס"ת גבי נ"הבסי'

 ש:י בת יריעה לעשות מותר כשרים דפין בחנם לגנו1יצטרך
 עיי'1 ומכשיר דיעבד מקרי בחנם דגניזה לדעתו הרידפיז,
 ס-ל הוא הרי כדבריו נימא אי אך דפיז, שני בתיריעה
 בטעמא ומש"כ - יריעות, ג' להחליף דצריך ק"ובסי'
- אחרת לס"ת לתיתן דיכול לגונזן יצטרכודלא  כבר 

 שכתב החילוק נמי ליה ולית כן, לומר דא-א לעילכתבנו
 וקשה אחר, פסול וביז שבלתה יריעה בין לחלקהחת-ס
 יריעות ממנה שבלו דם"ת דמ"ס הדיז יתכן דאיךלדבריו

 לעיל. שביארנו כמו יריעות ג' לההליףדצריך
 ביר'עה דפין שני רק נכתב לא אם שכתב הט"1ומלשון

 כתב עיכבר מובנו דבדיעבד משמע בדיעבד.כשר
 בם.ת. לתופרו דכשר בס"ת עדיין נתפר לא אבלהסופר,
 בה יריעה בה במצא הם"ה כשר דבדיעבד כתב לאדהרי
 ידיעה נמצא שכבר ד'עבד מקרי ד1הו .2"מ עמודים,שתי

 בם"ת לתופרה מותר לגונוה נצטרך שלא וכדי כזכתובה
 עמודים ב' רק בה שאיז מזה חוץ אחר פסול דליכאכיון
 היכא רק ד1הו י"ל ועדייז בדיעבד. וכשר מעכב אינוזה

 מותר אז ליכא אחר ופסול דפין ב' בת יריעהדכתב
 אם אבל בחנם. לגונוה שלא דיעבד ומקרי בם-תלתופרה
 עמודים ג' או ב' שנשדפו בני"ד כמן ביריעה פסוינמצא

 ולהשאיר הנשרפים העמודים להתוך מותר אםוהשאלה
 ר; שם שאיז אעפ"י האש בהז שלטה שלא הכשריםהעמודים

 דפיז, שני בת חדשה יריעה לכתוב שיצטרך או עמודיםב'
 צריך נפסלה כבר דהיריעה דכיון לומר סברא ישבוה

 א"א ואם דפין, מג' פחות לא יריעות  שיהיה לתקןלכתחילה
 ,לכן גמור. בפסול נפסלו כבר דבלאה"כ כיון לגונוןצריך
 מקרי לא כי בדיעמד. רק דכשר באופן לכתחילה לתקןאיז

 פסולה. יריעה להכשירדיעבד
 בעמוד פסול ע"י אם לעייז יש כי לי ברירא לא עדייזאבל

 דלא דכמו די"ל היריעה, כל על מסול שם מקריאחד
 לקרות שאסור אעפ"י יחד שנתפרה הם"ת על פסול שםנקרא
 ע"י שנפסלה היריעה על כן כמו תיקון, רמחוסרת משוםבה

 היריעה כל על פסול ,2ם נקרא לא עמורים שני או אחדעמוד
 דיעבר מקרי לתקז דאפשר מה בכל ולכן תיקון,שצריכה
 לפיע"ה לדינא בוה צ"ע ולכז לגונוה יצטרךשלא
 משום דיעבד מקרי לא דגניזה החת"ס שהעלהובמה

 לדבריו ראיה להביא יש לכאורה חז"ל. תקנודטד
 דוסא ור' רבנן במחלוקת דכ"ב ויומא דכ"ו פסחיםמש"ם
 רק הדיוט לכהן כשרים אינז דלרבנן ביוה"כ, כה"גבבגדי
 סעמא ועכ.צ"ל הדיונג לכהז מותרים ולר-ד גניוה,טעונים
 טפי עדיף דגניוה חזינן מקדושתן, הורדה משוםדרבנן

 סי' באו"ח הט"ז מש"כ ידוע אך מקדושתן,מלהורידז
 קדושה לעשות דאסור דאמרינז דהא לחדש שהעלהקנ"ד
 לקדושה שראויה 1מן כל רק היינו קלה, קדושהגדולה
 לקלה רק גדולה לקדושה ראויה אינה אם אבלגדולה
 פנויה שתהיה ממה קלה קדושה בה שישתמשו טפיעדיף
 ממנו עושין שבלה ספרים ממטפחת ל~ה ראיה והביאותגנז.
 קיים שבהיותה אעפ"י גניזתה, היא ווו למתתכריכיז
 הו"ל שפיר גניזה שטעון כיוז ע"כ אלא כז, לעשותאסור
 ג' של הענין דכל כיוז נמי בני"ד ולפי"ז עיי"ש, גניזתהוו

 כדי ולכן לעיכונ'א. ולא מצוה הידור מטעם הואיריעות
 הדברים והרי הידור, בלא לתקנה מוטב לגונוה יצטרךשלא
 מקרא נלמד מורידיז ולא בקודש דמעלין התם ומהק"ו

 ונלמד דצ"ח, ובמנחות מ"ב פ"ו בשקלים במשנהכמבואר
 את ומדכתיב מ(, )שמות וגו' המשכז את משה ויקחמקרא
 פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם האלה החטאיםמחתות
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 י"ז(, )במדבר וגו' ויקדשו ד' לפני הקריבם כי למזבחצפוי

 להורידה יותר עדיף לקלה רק ראויה שאינה במקוםואפיה"כ
 רודאי מצוה בהידור הכא מכ"ש לגונזה, ושלאמקדושתה

 וגם הידור, בלא להכשירה רק לגמרי לפסול שלאעדיף
 הידור משום לאו דוסא ר' על דפליגי דרבנן טעמייהובלאה"כ

 מלמד ס"ז( )ויקרא שם והניחם דכתיב גז'ה"כ, רהוארק
 אסורים ג"כ אחר יוה"כ על לכה"ג גם דהרי גזינה,שטעוניז
 ממילא שם, דוהניחם קרא מהך שם בגמרא כמבוארלרבנן
 הוי דגניזה שפיר י"ל בני"ד אבל מצותן, זהו דהתםגניזה

 כמבואר.בדיעבד
 פלוגתא מהך הט"ז על הקשה דכ"ו למגילהיבבכי"ש

 אומר רבי בגמרא התם דאמרינן ור"דדרבנז
 בהן שנשתמשה בגדים ועוד וכו', בדנר תשובותשתי

 מאי והשתא קלה, קדושה בהן תשתמש חמורהקדושה
 ליוה"כ עוד ראויין דאינן ס"ל ר"ד הרי לר"דפריך
 ותו אח"כ, שם כמוש"כ שם דוהניחם קרא מהאיאחר

 רר' דת"ק מזה דמשמע לזה מודה רבי דגם התםדמשמע
 וא"כ גניזה, שטעוניז מלמד שם והניחם דריש התםדוסא
 להשתמ,2 טפי עדיף יגנזו וע"כ למילתף"ו חזי לא דתוכיון
 על קושיא כאז דאין צע"ג ולפיע"ד עי"ש, קלה קדושהבהן
 והניחם מדכתיב לגונזן גזיה"כ דהתם לעיל. כמוש"כהט"ז
 קרא, מהאי אסוריז ג"כ אחר יוה"כ על אפילו ולרבנזשם,
 כד, מ;רו'2תן להוריד טפי דעדיף שפיר י"ל דהט"ז בהךאבל

 לגונזן. נצטרךשלא

 אירע ת"ר די"ב, יומא מש"ס הט"ז דברי על להעיר ישאך
 כל שני לעבודתו חוזר ראשון תחתיו אחר ומינו פסולבו
 חוזר ראשון רי"א ר"מ, דברי עליו גדולה כהונהמצות

 ומפרש הדיוט. לכהן ולא לכה"ג לא ראוי אינו שנילעבודתו
 מעליז משזס לא הדיוט כהן איבה משום לא כה"ג טעמאהתם

 פסק וכן כר"י דהלכה התם ומסקינן מורידיז ולאבקודש
 רבכדי מזה חזינן הל"ג. יה"כ עבודת מהל' בפ"אהרמב"ם
 שלא טפי ועדיף הדיוט כהן אינו הוא מקדושתו להורידושלא
 כה"ג ד"ה בתוס' עיי"ש הדיוט כהן מלהיות כלוםיהיה

 ואכמ"ל. בזה הארכתיובמק"א

 שכתב כ"ב סי' מלייפניק להגאון עט"ח בשו"תיראיתי
 יריעה דגניזת לעיל שהבאתי החת"ס כמוג"כ

 בס"ת נוי להרבות יותר חוששין כי בדיעבד, מקרילא
 להוכיח שם כתב וכן דפיז, מג' פחות לא ה"ריעות כלשיהיו
 וראייתו ס"ת, קדושת ממנה נפקע פסול בה שנמצאדיריעה
 אחת אות דבחסרון הלי"א ס"ת מהל' בפ"ז הרמב"םמדברי
 הקדש גדולי לבעל מצאתי ברם ס"ת, קדושת לה איןבס"ת
 א"צ ולכז דיעבד, מקרי כן שגניזה  שהוכיח א' אות רע"בבסי'
 שם והביא במקומו אחר ולכתוב שנפסל הדף רקלסלק

 עיי"ש. לדבריו נכוחותראיות

 גדולי הרבה דהרי להקל צרדים כמה יש בני"דולהלכה
 נמ? ביריעה אחד עמוד אפילו הקילוהאהרונים

 ח"א שבו"י ובתשובת בפת"ש וכמבואר לעיל,שביארנו
 הסופרים נהגו דלהכי שכתב חב"י ספר בשם מביא פ"אס"
 דקלף משום הוא שנפסלה היריעה רק יריעות ג' להחליףשלא
 להקלפים דומה ואינו כמנומר, נראה ולא מאד לבןשלנו
 פסול בין זה כעין מחלק והחת"ס הקדמוניט, בימיםשהיו
 מחמת לא אבל יריעות ג' להחליף צריכים אז שנזדקומחמת
 מובא אבוהב דב"ש בשו"ת גם איתא זה וכעין אחר,פסול
 דס" דהאי שם שכתב ז', סעי' רע"ו סי' מהרש"אבגליון

 מסתמא שבלה כיון היינו יריעות ג' להחליו שמצריכיזר"פ
 מראח השינוי גנות ויהיה מראיתן והוכהה ישנים האחריםגם

 חזי זה כל זה, שייך לא אהר בפסול משא"כמההדשה,

 הגניזה וגם דאפשר, מה בכל הס"ת ולתקן להקללאיצטרופי
 יב בשעה"ר לכן כראוי, עפי"ד שיהיה לסדר מאד קשהפה

 כתבתי. לפיע"ד והנראה ולהקל הנ"ל הגה"ק על גםלסמוך
 החום"ק. ליעגעפ אייזיק יגחקהק'

 פדסימן
 יקיר כבן חתני לאהובי והמשכה ברבי' וברכהשלום
 במילוואקי שליט"א דאלנרשטם הייפ הרנ החו"בלי

יע"א.
 שעשזעים ילדי והילדים העדינה רעייתך ושלוםאחדשה"ט

יחיו.
 מתחיל הזמן אם מזוזה קביעת זמן אודות שאלתךבדבר

 התחלה מזמן או והרהיטים החפצים העברתמיום
 החפצים כל שם שמניחים כיון דאפ,יר הב"ב, עםהדירה
 העצים ומבית התבז מבית גרע לא שם ונשמרים הביתוצרכי

 במשלם למזוזה החיוב מתחיל וממילא במזוזה,שהייבים
 החפצה2 מהעברת יוםשלשים

 שובהת
 מן פטור בחו"ל בית דהשוכר איתא דמ"ד מנח"בש"ם

 וכ"ה חייבת, יום שלשים ולאחר יום שלשיםהמזוזה
 אם יום שלשים דלאחר והחיוב כ"ב, סעי' רפ"ו סי' יו"דבש"ע
 בד"ה שם בתוס' התירוצים בשני תלוי מדרבנז או מדאו'הוא

 ולא מה"ת במזוזה חייב שוכר ראשון דלתירוץטלית,
 לדרך לכדרבא קרא דאיצטריך ביתך, מדכתיב שוכרממעטינן
 כיון אחרים, של בית למיט קרא מסתבר דלאביאתך

 דלאו משום יום שלשים קודם דפטור ומה עביד,דלשימ.ור
 דירוע קביעות עדיין הוי דלא ר"ל היא, ריליה דירהבית

 דמה"ת מדרבנן רק הוא שיכר חיוב דכל שם בתראולתירוץ
 דאיצטריך ואע"ג אחרים, של ולא ביתך דדרשינן לעילםפטורה
 מ"מ ביאוע דרך בימין להניחה ביאתך דרך לכדרבאקרא
 לאחר במזוזה לחייבו דגזרו הוא ורבנז כתיבי ביתךתרי

 מן התורה מן דפטורה שאולה בטלית כמו יום,שלשים
 אף בד"ה בע"ב שם התוס' כסותך-ולפי"ד דכורבהציצית
 ולא בא"י רק נקרא לא דביתך אלחנן הר"ר בשםשכתבו
 הוי דבחו"ל דאעפ"י לחו"ל א"י ביו חילוק דיש י"לבחו"ל,
 בא"י וזהו ביתך מדכתיב מה"ת הויא בא"י מ"ממדרבנן
 ואכ"מ,-ועיין הנ"ל התוס' דברי בפירוש הארכתיובמק"א
- דק"א, לב"ק ובשטמ"ק מזוזה הלכותברא"ש  בתרא ולתירוץ 
 מביתך דממעטינן יום שלשים חוך דפשרה הטעםבתוס'
 כין  כשלו שנראה מפני רבנן  חייבוהו יום שלשימולאהר
 דכ"א בע"ז בה,דיא כז התוס' כבמן"כ יום שלקףם בד, דרשכבר
 לאחר רבבן דגזרו שאולה א~ית דהף מידי הא,בתוד"ה
 בד"ה דכ"א בע"ז דהתוס' כשלו, שנראית מפני יוםשלשים

 מדרבנן, רק הוי בשוכר החיוב דכל בתרא תה,ץ רק כתבוהא
 הרא"ש. מסקנת ג"כוכ"ה

 דירה בקבהית דתלוי בתוס' ראשון לתירוץ לפי"זדממילא
 מרונה לזמן השכירות כשעת הדירה שכר אםא"כ

 לחייבו מיד דירה קבהוות מקרי הרי לשנתיימ אולשנה



קנג נ:יזי פד סימו חיו"ד'טו"ת רצנ:י

 בלשמם ,2כתבו שם התוס' מדבר' מדףיק כו כיבמחוה,
 בפ"ק כדאמרי:ן היא דיויה דירה בית לאו טמ שלעךםדכל
 א"כ העיד, כאנשי הוא הר' יום שלשים שם נשתהאאדב"ב
 השוכר בץ חחה ע"1 ונע;2ה מיובה לומו ,זכרה בתתילהאם

 במתוה, וחייב דיליה דירה בית הוא מיד הי'והמ'2כיר
 דבנשתהא דב"ב מהא '2הביאו ממה מוכרע הואוממקומו
 דלא איתא שם ובגמיא העיר, כאנשי הוא הרי עםשלשים

 ביח קנה ואם חודש, י"ב ,ים דר אם רק העיר כאנשיהף
 משום הוא דמיתא וטעמא מיד, העיר כאנשי הוא הרידירה
 ומבואר שמה, להשתקע שיוצה מלתא גילף הף הדירהדק:ץ

 בשוכר דגם ב' סעי' קס"ג ס" חר'מ ברמ"א מובאבריב"ש
 מזו וגדולה מיד, העיר כאנש' הוא הרי חחודש ל'"בבית
 כאי[ה א"ע השתעכד אחדד דאם צ"ו סי פנ"י בשו"תמובא
 שכר לא אפיי מיד העיר כאנשי הוא הרי לשנה לעשותחעב
 להשתקע שרוצה מלתא דמוכחא היכא דכל ועכצ"ל ד'דה,בית

 במזהה. ח"ב וממילא מיד הקביעותהף
 בשוכר החעב דכל שכתבו שם בתש' בתרא לתירוץברם

 פטור יום שלשים לאחר גם דמה"ת מררבנן רקהר
 חייבוהו מדרבנן ורק כתיבי ביתך ותר' מביתךדמממעט'נן

 כלל  הייא לא ולפ'"[ שאולה, בטליה כמו כשלו 7:ראהמוזם
  ;ןלשים קורם מ"מ מרובה לומן שכרו אפילו א"כבקביעות

 נימא אי ולכן ממזחה, פטור ולכן כשלו עדיז נראה לאעם
 בע"ן בפש"טות כמין"כ בתרא תירוץ לעיקר ס"לדההוס'
 קודם בווכד תמיד פטורה ממילא הרא"ש גםוכמש"כ

 יוב.של:דם
 קמ"ה דף שבה כמאירי מצאתי זה בדין התחקיתיוכאשר

 וכן שם, ון"ל 1ה בענין לחייב בפשיטותשכתב
 הא המוווה מן פטורה יום  שלשים כל בית השוכרבמווזה
 ליותר שכרה שאט כלומר חיינת, ואילך יוםמשל':ים
 כך, כל בה לדוד ודעתו הואיל לאלתר חייבת יוםמשלשים

 דשכירות דהאידנא מ1וה; הלכות סוף בנח"א ג"כוכ"ה
 דשכירות דנה. כ"ב סי' פ"ק בע"ז הרא"ש כמש"כ הוא,כקנין
 קניא שכירות ובד':'הם תקיפה עכוי'ם שיד כיון מ"מ קניא,לא

 השוכר, את להוציא יכול אינו מ2:כיר של ביתו נפל אםאפילו
 לדור כשבא תיכף בזה"ן בית דהשוכר אומר אני מ.ה"ט1לכן
 בשם הביא ל"א סי' הד"ט ובעיקרי עיי"ש, ויברך מזוזהיעשה
 מטלטליו בו והניח שטר כתב השוכל ראם יוסף מטהספר
 במאירי כתב שכן ד,כיא שלא ול~א מיר, במווזהחייב

במפורש.
 דתלוי שבתוס' קמא לתירוץ להעיר נלע"ד בוהובהיותי

 דהרי קביעות, עושה ושלשים דירהבקביעות
 שבעח שם דר הי' שהכ"ג פרהדרין לשכת גבי ד"' יומאבש-ס
 אעפ"י הד'1 מן במזווה חייבת דלרבנן יוה"כ, קודםימים
 דהרי מה"ת, לדידהו דחייבת שם ומישמע שלו הביתשאין
 וכ"ת עלה בגמרא וקאמר בחג החג מסוכת לר"י שםמקשה
 לשכת חייבת דלחכמים דמשמע בתוסן ועיי"שמדרבנן,
 להא תנא מאן בגמרא שם דאמרינן ממה וכן מה-ת,פרהדרין
 לר"י דאי ר"י ולא היא רבנן לימא וכו' השערים כלדת-ר
 משמע לגזירה,, גוירה ונג1ור ניקום ואנן גזירה גופאהיא

 ד"ה בתוס' שם ועיין מה"ת, אלא גזירה משום הוי לאדלרבנן
 קשה וא"כ מה"ת, במוו1ה מחייבי דרבנן בהד'א כתבווכי
 והבית ימים שבעת אלא שם דר דאינו כיון במווזה יחייבלמה
 דע"ו מנחות דהתוס' בתרא תירוץ על קשה וביותר שלו,אינו
 כיומא והא במזוזה מה"ה כלל מחויכ אינו דשוכרדס"ל
 מן במזווה פרהדרין לשכת הייב דר"י דלרבנן בהדיאמנואר

 לתדץ לכאודה אפשר הי' התוס' של ראשון ולתירוץהתורה,
 חייב שוכר דבאמת בהא, פליגי ומנחות דיומא ברייתותדה:ך
 דמה"ת מיד חייב דשוכד ס"ל ד'.מא והברייתא במוווהמה"ת
 ובין יום  שלשים לאחד יבין יום שלשים קודם בין חילוקאין
 מה"ח, במוווה חייבת פרהדרין לשכת ולכן לעראי,קבוע

 ולכן דירה קביעות דצ"ל התוס' כמש"כ ס"ל דמנחותוברייתא
 קביעות מקר' לא שלשים וקודם י.ם :2לשים שם לדורצריך
 מקשה מה קשה לפי"ו אבל שלשים, קודם השוכר פטורולכן
  דלשכת להך החג מסוכת סתירה לר"י שם ביומאאביי

 התוס' וכפי' דמנחות הבדייתא כמו ס"ל ר"' דלמאפרהדרין,
 בקביעות יום שלשים שם שדר עד ביתך נקרא לאדשוכר
 גוירה, משום לאו אי ממוווה פטור הי' פרהדרי1 בלשכתולכן
 ךשוכר סבדי דדבנן שם וד"י רכנן דפליג' כאטת י"לובהא
 דיומא, ברייתא להד לעיל כמש"כ מה"ת לאלתר במוו1החייב
 יישוב משום טעמא והך יום, שלשים עד חייב דאינו ס"לור"י
 במווזה שם ר"י מחייב לא ולכן במקדש נמי שייך לאא"י
 ודירתו שלו בית דה.וא החג סוכת אבל גוירה, מ'2ופאלא
 לאלתר, במוווה מהויב סוכה גבי לר"י שס"ל כמוקבוע
 פטור ומש"ה עראי דירת רק הוי דסוכה סבריורבנן
 לומר דוהק וגם הנ"ל, בסוגיא במסק:א שם כדאמרינןממווזה

 שוכר אי בהך נמי פליגי הנ"ל ומ:הות דיומאדהבריית'ות
 הוי כה"ג לגבי פדהדדין ולשכת מדרבנן, רק או מה"תחייב
 מ"מ הכי נימא אי ואפילו שלו, הבית ראין כיון שוכרכמו
 ר"י דלמא החג מסוכת לר"' אביי מקשה מה קשהעדיין
 לומר שייד לא ובמקדש מדרבנ,, רק חייב דשוכרסובר
 ולא שלו  שאינו יודעין דכ"ע שלו שהבית יאמרו שמאגוידה
 שלא גוירה לאו א' ממוווה פטיר הי' וא"כ למיגזרשייך
 שהבית בחג החג סוכת אבל האסורים בבית חבוש כה"גיאמרו
 דמחייב, ר"' קאמר ושסה' מה"ת לאלתי כמ1וזה מחויכשלו

 עליו רשות אחר לאדם ואין בה מוחוק שאדם דדירהון"ן
 לתירוץ מה"ת לאלתר במזו1ה וחייב ממש ביתוחשוב

 להיות בדירהו טו"[ק פרהדרין כלשכת וכוע'ג שכתוס'ראשון
 ולר"י כביתו, חשובה לכן שמו על ונקראת שנה בכל שםדר
 אבל במווזה, לאלתר ומחייב כן בחג החג סוכת נמיהוי

 שלשים שם שידור עד בדירתו מוהזק מקרי לא ביתבשוכר
 דא"א משום מדרבנן חייב דשוכד ב.חוס' בתרא ולתירוץיום,
 ככלוה להוציאו המשכיר שיכול כיון בביתו מוחוק להיותלו
 לומן ששכרו היכא ולכן במנחות, דש"י כמש"כ השכירותזמן

 מדירתו להוציאו יכול המשכיר שאין שלו כמו מקרימרובה
 ו1"ב קס"ג סי' ברמ"א הריב"ש ב;דברי לעיל שהבאתיכמו

 "ד.לפיע

 להלו שם דאמרינן הנ"ל דיומא סוגיא ליישב בזהוארווחנא
 והעורות והלשכות הבית הר אף מרבה שאנייכול

 אלו יצאו חול שהוא כל אף חול שהוא בית מה ביתה"ל
 ממווזה פסורין בלא"ה הרי למעט קרא צריך אמאי קודש,שהן
 דבית ואע"ג כלל, ביתד מקרי ולא דן הקדש '2ל דהנהוכיון

 למען מדכתיב בגמרא התם כדאמרינן במזוזה חייבהשותפין
 הבית הר מ"מ וכו', חיי בעי הני י"א( )דבדים ימיכםירבו

 חלקו מבורר שאינו כיון השותפין לבית כלל דמי לאוהעזרות
 נמי אי שכתבו יצאו, בד"ה שם בתו"י כמבואר אחד כלשל
 לי למה קשה ואכתי מעולם, חלקם נתברר דלא ה,כאשאני
 דעכ"פ הו"א ךביתך מקרא דא. וכ"ת נתמעטו כבר מניתךקרא

 כל דהרי כן לומר א"א יום, שלשים לאחר מחייבימדרבנ[
 שייך לא ווה כשלו שנראה מטעם רבנן דמחייביהנולם



 י נ:זי פד סימו חי"דשו"ת רצ ינ:קנד
 מגדרק וממילא הם קודש דשל יתעים דהכל והע~רותבלשכוח

 קרא. צריךיא
 לאחר עכ"ס במחזה מה"ח מחף'ב ביח דבשוכר מכא איאך

 שכרו אם רה"נו לאלחר דמחו"ב גותא ואיכאשלשים,
 עפ"'מ הג"ל הגמרא דברי עולים נעים מה מעחה מרובהלזמן
 הל' במחנ"א מובא ק"י ס" ח"א בתשר המב"'טשכחב
 מקרי זה הרי חשמישת חזקח לארם שיש ה.כא דכלשוחפיה

 יש והעזרות הביח דבהר וכעז ע""ש, זה בדבר שוכרכמו
 ולעוד ולרא" קדשים לשחיסח חשמ.ש חוקח ישראללכל

 בית נקרא שלא אעפ"י ביחד, שפיר מקרי זה דוירברים
 אח מכיר אחד כל שאק מפמ הנ"ל החר" לפיידהקיחפק

 בעוכר מתא איכא אי והחעח שוכה כמו הף עכ"פ אבלשלו
 והו"א עןגרים נקראים "2דאל כל הרי כ""ת מיד,ח"בו
 נימא אי ואפילו למעטינהו, קרא צריך ולהבי במזוזהלחייבן
 מרזבה לזמן לשוכר אבל מדרבנן רק הויא שכירותדסחם
 סקי"ז קנ"א סי' ביו"ד הש"ך שכחב עפי"מ מיד, מה"תהוי
 ע"ז שם מכנים והוא לעכו"ם בחים משכירין שאנודמה
 עכו"ם דיר משום ביחך אל חועבה חביא לא משוםואיכא
 ביחו נפל אם ואפילו כמכר שכירוח ובדיניהם עלינוחקיפה
 הרא"ש שכתב ועפי"מ לשוכר להוציאו יכול אינו משכירשל

 דק"א בב"מ בש"ס דאמרינן יהאי שי"ב סי' חו"מ בב"ימובא
 מנאי עדיפת לא לי' אמר כ~צי המ,2כיר של ביחו דנפ,לדהיכא
 מרובה לזמן לו בהשכיר אבל סחם במשכיר רק איירילא
 דפרקין, מירושלמי ראי' והביא "זמן, חוך להוציאו יכולאינו

 ושפיר מכר כמו דאלימא שוכר של ביחו שפיר מקריועפי'ז
 מצינו לזמן במכירה גם והרי במזוזה, ג"כ דחייב למימראיכא
 חומה, ערי בבחי או נוהג שהיובל בזמן רהיינו במזוזהדחייב
 מיד, מה,'ת במזוזה חייב לזמן בשכירות גם אמרינןושפיר
 מחמת  והעורות והלשכות הבית הר לנלעט קרא איצטדיךולכן
 לפיע"ר. וז"ב שוכר כמו ומקרי ישראל כל של חשמינןחזקת

 עפי"מ שוחפוח מחורת במזוזה לחייבו יש בנ"דובלא"ה
 דאמרינן רהא סק"ה, ת"מ בסי' המק,"חשחידש

 להפקיע שכירות קנין אלים דלא היינו קניא לאדשכירות
 אבל ג"כ, המשכיר של בית ומקרי המשכיר של הגוףקנין
 הוא מימכר ליומא דשכירות השוכר של ביח ג"כ מקרימ"מ
 קסבר, בד"ה ד"נ בב"ב התום' כמש"כ פייות קניןלענין
 מעכו"ם ביח דיעכר רכ"א דע"ז בפ"ק הג"א כחבומה"ט
 בהמה אחר מחמר וכן ביתו, אל ע"ז להביא להניחאסור

 ובהמחו, ביתו ג"כ דמקרי זה מטעם ג"כ ודוא לוהשכורה
 לההי"י ואפילו במזוזה, לחייבו יש שותפין מחורחוממילא
 כאן מ"מ כ"א של חלק מבורר להיוח שצריך שהגאחיביומא
 רק ולהשוטר הגוף קנין להמשכיר שיש כיון מבוררמקרי
 ס"'ו סי' בתשובה רעק"א להגאח מצאתי וכה פירוו7קנין

 מחורת במזוזה שוכר כל יחחייב הנ"ל הג"א דברי רלפישכתב
 עיי"קגשותפין

 יום שלשים כל פטור דשוכר דטעמא במנחוחולפירשא
 בנ"ד ג"כ לצדד "ן המשכיר, ה,וור שמאמשום

 שוכר שום להוציא שא"א דמלכוחא דינא שישבומנינו
 ע"ג ס" בחו"מ הש"ך לשיטת ואיילו לו, המושכרתמדירתו
 בכל לא אבל מסים לעניני רק דדמ"ר אמרינן דלאדס"ל
 מדברי במק"א העליחי כבר אב.ל החורוע נגד שהוארבר
 גם הביינה בגי לטיבת שהוא דבר דכל האחרוניםגיולי
 י"ד ס" חו"מ בחת"ס ג"כ כמבואר דדמ"ר, אמרינןלהש"ך
 ולשי"ז חיותה פקסוק מנךום  תקנות כמה בגמראראשכחן

 וכבר במזוזה, מיד השוכר מחייב רחורה טעמא רליכאכיון
 מגחוח בחוס' החידוצימ בשגי רחלוי לעילכתבנו

  שיטח דיליה-וכעיו רירה ביח לאו שלשים רצרראסוו רלתירוי
 אינו  דד"ט עפ"י עכשיו  וממילא בו, לחזור  יוכל דערייןרט"י
 דשוכר שני ול,2ירוץ שלשים, חוך אף ומחויב לחזוריכול
 חייב מדרבנן ורק מקר' ביחך דלאו מה"ח לעזלםפטור
 בזה"ז אפילו ולכן דאורייחא, אד'נא אוקמי שלשיםובתוך
 כבר כאשר מקרי ביחו לאו מ"מ מדירתו לה.וציאודא"א

 באריכוח. לעילביארנו
 הברייתא מדברי לדייק כחב רפ"ו בסי' הש"עבגליוןדבנ"צ

 המזוזה לקבוע א"צ חמיטה שנה על בשכירוחדאף
 וטעמו מליסא הגאון על שם והשיג יום, שלשים לאחררק

 שכרו אמ נפק"מ מה כשלו מיחזי לא יום שלשים דעדדכי,ן
 בס"ק הש"ד לשון אחר וגמשך מועט, לזמן או מרובהלזמן
 עדיין נקרא שאינו מפני פטור שלשים דעד הטעם שכחבכ"ח
 הש"ך על והקעיה הנ"ל, במנחוח החום' כדברי וזהו שלודירה
 שני לחיר,ץ אבל שבחום', ראשון לתירוץ רק הוא זהדטעם
 ורק כשלו דמיחזי חייב ומדרבנן לעולם מה"ח פטורד,2וכר
 ולכן דאורייתא, אדינא אוקמא שלשים ובתוך שלשיםדאחר

 ק'ודם פטור שנים כמה בו לדור דעחו אם דאפילומסקנתו
 החירוצים דלכל שביארנו כמו נראה ולפיע"ר יום,שלשים

 מיר. מווזה לקבוע מרובה לזמן בשכרוחייב
 טרם חפצים להנחה בהדירה ישחמש אם שאלחדובדבר

 במזוזה מחוייב אם שמה לרור ב"ב אתשר~ביא
 רעק"א הגאון שכתב לפי"מ העצים, וביח החבן ביח.כמ.ו

 בפת"ש בקיצור דבריו מובא לעיל שהבאתי ס"ו סי'גחשו'
 העצים ובית ההנן דביח הרמב"ם שיטח לצרףסקי"ט,
 בו"ה במנחות החוס' שיטת ג"כ זה.ו ובאמת - לגמריפטורים
 נמי בית דפריך דע"ז בפ"ק דאמרינן דהאי שכתמוטלית
 ירצה אמ פי' הוא, הדר חובח מ,זוזה ומשמ ממזוזה, לי'מפקע
 עיי"ש, מיחייב ולא דלקש לתבן בה ישחמש רק בה ידורלא

 דפטורה הלכה שמא דרבנן ספק הף חבן ביח בשוכרממילא
 מדרבבן, הוי בכלל שוכר בחרא בתירוץ התוס' ולשיטתלגמרי,
 כלל שכרו שלא בנ"ר מ"מ שם מפקפק שלדינאואעפ"י
 שדר טרם לחייבו שאין לפיי"ר פשוט ללירה רק חבןלביח
 ב"ב עם ורהיטים חפציו טל לשם שהעביר לאחר ורקשם,
 כיון יום שלשים טרם אסילו מזוזה לקבוע מיד מחייבלדור

 סי' ואו"ח רפ"ו סי' יו"ד בברכ"י דעיין מרובה, לזמןששכרו
 קודם מזוזה קביעת על לברך שלא חו"ח ס' בשם שכתבי"ט
 בסהם רק מייר' זה. אבל עי-ש, יום שלשים שםשדר

 מיד לקבוע דצריך נראה מרובה לזמז בשכירות אבלשכירוח
 לעיל שהבאחי במנחוח החום' שכתבו לפי"מ זבפרטהמ.זוזה,
 עביד, דלשימור כיון אחרים בית לנדעוטי קרא מסתברדלא
 להניחה צריך דמזוזה רל"ג במנחוח בגמרא בפירושוכ"ה
 שה,וא וכיון עיי"ש, רלינטריה היכי כי לר"ה הסמוךבטפח

 האפשרי, במוקדם השמירה לעשות נכון להביתשמירה
  שאלו כתב, הל"ד  מוווה מהל' בפ"ה שהרמב"םואעפ"י
 הקב"ה של השי"ת יחוד שהיא גדולה ממצוה עשוה,טפשים
 מרן אבל עצמם, הנאת של קמיע הוא כאלו ועבודחוואהבחו
 בע"ז דאמרינן מהאי עליו שהקשה רעימ"ך בוטם הביאהכ"מ
 ר,מ,וזה עדעחת הקב"ה כי דרומאי לגונדא אונקלוסדאמר
 דמנחות מהך ג"כ שהביא עיי'ש ט:בחוץ, ישראל אתלשטער

 יעיי"ש.רל"ג
 קיי"ל שאנן דכיח שכתב סק"א י"ט ס" באו"הדהמ3"א

 ובגש המצוה, גמר עשייתה אין א"כ הדר חובתדמזוזה



 ' ם14 פה פד סימו חיו"דשו"ת י2 י2:
 א"צ מצותה גמר עשייתה שאין מצוה דכל אמרינזבמנחות
 המצוה דגמר מברכיז אין הציצית בעשיית ומשו"הלברך
 בתוך שדר טרם המזוזה קבע דאם העלה ולכן הלבישה,היא

 בבית לדור אקב"ו מברך בתוכה לדור כשנכנס אח"כהבית
 לקבוע יותר נכון בודאי לפי"ד וממילא עיי"ש, מוווה בושיש

 רעק"א והגאוז מקודם. ויא לדור שבאים לאחרהמזווות

  מוווה שם שיש בבית לדור שבא דמי כתג ט' ס"בחשו'
 המוווה על לברך הוא מחוייב הראשון, הרר שם שהניחמכבר

 רגם לומר רצה מוו וגדולה זה, בבית לו חדשה מצוהרוהו
 צל מביתו  נוסע ופעמים  הרבה לשעוה לשוק לעסקיוההילך
 המוווה, עי יברך לביתו רבשחוור הדין דלכאורה ימיםאיוה

 מזווה, חובת עליו הי' לא  בביתו היי שלא שבינתיםמפני

 בשם  במסקנתו הביא עצמו הוא כאשר כן  נהגו לאוהעילם
הברכ"י.

  במה להתבונן 'ש דהנה לפיע"ד נראה הדברדבהמבר
 ציצית דלמ,"ד במנחות דל"ב שם בגמראראמרינן

 דאין משום הציציח עשיית על לברך א"צ היא גבראהובת
 החקינו שחו"ל מציגו הרי קשה ולכאורה מצוה. גמרבעשייה
 כמו המצוה. גמר ולא מצוה הכשר שהוא בדבר גםברכה
 לאכול שלא אלא לשחוט המצוה שאין השהיטה עלנרכה
 הבהמה מכשרת שהיא השחיטה עי ומברך שחיסהבלא

 שהביאו האוכ) בר"ה דכ"ד שבועות בתזס' ועיין -לאכילה.
 לאכול שלא הלאו תיקון רק או מ"ע הוי וזבחת אימהלוקת
 - פ"ו ובדף ד"ט הולין ברו:"י ג"כ מזה ועייז אמ"ה אונבלה
 הואיל ללבישה מכשירו ציצית בו כשעושה בבגדולפי"ז
 כמו לברך הי"ל הציצית ובעשיית ציצית בלא ללביבוואסור

 בד"ה ד"צ ביבמות התוס' שכתבו לפי"מ ברםבשהיטה,
 מכסה דכי שוא-ת הוי היכי בציצית סדיז שם  שהקשוכולהו
 בידים, עובר הרי ציציח בו ואיז היא היובא דבתבטלית
 שנתעטף אחר עד מחייב לא אכתי עיטוף דב,2עתותידצו
 אין ילפי"ר עיי"ש, כבר בה מכוסה שאתה מ'2מעדכסותך

 רמיא הלנישה לאחר דרק ציצית בעשיית מצוה הכשרכאן
 זהו הלבישה קודם הציציה כשעה2ה ולכן ציצית, חובתעלי'
 עליו, מברכיז אין המצוה גמר בעשייתה שאיז מצוה כלבכלל
 מחייב רלא ריוקא מקרא שמעינו דלא  מזוזה גבי שפירולכן

 דכסוהך, מקרא דדייק'נן כמו לרירה שנכנס אחר עדבמזוזה

 בלא בקביעות לדור לביה לכנוס דאסור '"ל לפי"ווממילא
 דוכתבתם מ"ע ביטל מזוזה בה שאיז לבית וכשנכנסמזוזה,

 בו לדור )הבית המכשרה היא המזוזה ולכז ביתך, מווזותעל

 שפיר וקכן המזוזה, קביעת על לברך הזיל תקנו שפירולכן
 שנכנם טרם בביה קביעתה על במווזה הי' הברכה תקנתעיקר

 לבית כשנכנס ועפ-'ז בה, לדור הבית עי"1 שמכשיר מפגיבה
 הוכשרה כבר שהדירה לברךמפני א"צ  מזווה בה הוקבעשכבד
 שכבר לאחר הביר כשאוכלין לשחייה רומה ווה בה,לדור

 לומר אפ,זר כן אכילה, בשעת לברך א"צ בשחימההוכשרה
 חתוי'ח מרברי ע"ו לפקפק יש עדייו אבל הדבר,בהסבר
 טרם  ולברך המזווה לקבוע ראין לעיל  מובא  הברכ"ישהביא

 שלשים לאחר מקרי רדירה צ"ל ולרירי' יום, שלשיםשרר
 כמובו, היחק וה אבל לרירה וכניסה התחלה מקרי ואויום

  ,הגאוו המג"א  כדברי עילא  מנהגנו על להליץ רק  כןוכתבתי
רעו.'א.

 בלונ"ח  וב"ב אוחך המברך חותנראוי'ד
 הופ-ק ליעבעם אייייק יבה;הק'

 פהסימו

 חיימ מו"ה כש"ת בנש"ק החו"ב הרב חביבילהתני
 שליט"א.האלירשטם

 מא"י הבצבאים משקאות ומיני  בהפווים שאלתךב,-בר
 במאנסי הישיבה תלמידי בזה שנחווכחו בפהונמכרים

 תרו"מ מהם הופרשו שלא טבל מחשש לאכילה מוחריםאכ
 מא"י. והמשקאות הייזוכן

תשובה
 לארץ שנכנסו חו"ל פירות מ"א דהלה בפ-ב תנינ,תמן

- לחו"ל מא"י ר"ל - מכאן יצאו בחלה,חייב'ם  לשם 
 בהלה הגירסא שלה פ' ובספרי פוטר, ורע"ק מחייבר"א

 מהל' פ"א וברמב"ם מחברו. כרע-ק דהלכה וידועובמעשר,
 מז פסורין לחו"ל שיצאו א.' פירות כתב כ"ב הל'תרומות
 מכיא אני אשר שנאמר המעשרות, ומן התרומות ומוהחלה
 ואם פטורין, לארץ בחוץ חייבים אתם שמה שמה.אהכם
 לארץ שנכנסו חו"; פירות וכז מדבריהו, חייביז לסוריאיצאו
 בפירוח בין חייבין אתם  שמה שמה שנאמר בהקהתייבין
 אחר קנראל ביר למעשר נקבעו ואם חו"ל, פירות וביןהארץ
 מדגריו נראה מדבריהם. במעשרות חייבים לארץ,ונכנסו
 מדרבגן. אפילו לגמיי סוטר לחו"ל שיצאו א"ידבפירות
 כתב את"כ רק ומתרו"מ, מחלה פטורין סחמאמדכתב
 גם פטוריז דברישא משמע מדבריהם חייבין )סוריאדביצאו
 דאפ כתב לארץ שנכנסו חו"ל פירות גבי אח"כ וכןמררבנן,
 בגדצשר חייביז לארץ שנכנסו אהר ישראל ביר למעוסרנקבעו

 חייביז מררבנז דעכ-פ דס"ל דהיכא מבואר הרימדבריהם
 שם עליו השיג הראב"ד אולם מדבריהם, חייביז להריאכתב
 בחיוב אלא בזה ורע"ק ר"א נהלקו שלא נראה וליוכחב
 עקיבא ורבי פרי גמר בתר אזיל דר"א תורה, ובפטורתורה
 אבל מרוח, דהיינו למעשר קביעות מקום בתראזיל

 שם ונמרהו לארץ לחוץ שיצאו פי על אף מיהאמררבנן
 ומצרים שנער מפירות גריעי דלא משום מדרבנן,חייביז
 דלא הראב"ד דברי על כ.תב הכ"מ ומרז וכו', ומואבועמון
 שכי"י, דלא הכא דשאני משום ומצרים, שנער לפירזתדמי

 הנגשנה בפירוש הרמב"ם ברברי שלמד נראה הראב"דומדברי
 העיסה ונתגלגל הכרי כשנמרח דוקא הוא פוטר דרע"קדהאי
 נתתייב וכבר בא"י והגלגול המרוח הי' אם אבלבהו"ל.
 לחו"ל אח"כ יצאו אם לרע"ק דאפי'., פשיטא ובחלהבתו"מ
 אפילו פטור להרמב"ם בחו"ל בנהמרח רק מה"ת.חייבין
 וכן מדרבנל. עכ"פ מהךיב כ,ה גס ולהראב"דמדרבנן,
 הי' כשהחיוב דוקא ור"א רע"ק דמהיוקת המשי"מכתב

 פטר בזה בחו"ל הכרי ומירח העי0ה שגלגל כגוזבהו"ל
 גלגל אם אבל למעשר, קביעות בתר  דאזיל משוםרע"ק
 אף ררע"ק ראריבא פשיטא בזה בא"י הכרי ומירההעימה
 דהחיוב התורה מן ובמעשר בהלה חייבין להו"לכשיצאו

 עיי"ש. מינייהו פקע לא בארץ בהיותםשנתחייבו
 מדגרי דנראה כתב של"א סי' ביו"ד הב"ה ,קניאולם

 שנכנ0ו הו"ל פירות גבי אה"נ ממש"כהרמב"ם
 שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם וכו',לארץ
 ביצאו דברישא מוה נראה מדבריהם, במעשרות חייביןלארץ
 למעשר נקבעו ביז לחלק שאיז להרמב"ם ס"ל לחו"למא"י
 שנאמר דקרא מררשא פטוריז ולעולם נקבעו, לא וביובא"י
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 ובחו"ל חייבים אתם שמה שמה, אתכם מביא אניאשר

 הוא דין דחייבין לארץ שנכנסו חו"ל פירות אבלפטורת,
 שנכנסו אחר ישראל ביד לכועשר בנקבעו אלא חייביןשאינן
 בכל דמה"ת מדבריהם, אלא אינו זה חיוב שאף כיוןלארץ,
 כיון חייבי3 ומדבריהם אלא בחו"ל שגדלו כיון פטורענין

 אבל בא"י, שגדלו בפירות מיחלפי בא"י למעשרשנקבעו
 תו מיחלפו לא לא"י נכנסו ואח"כ בחו"ל כגרבנקגעו
 רפ"ד במצוה להמנ"ח ג"כ ראיתי וכה עיי"ש, א"יבפידות
 רברי בפירוש המשל"מ על להשיג גי'כ שכתב ח'אות

 הרמב"ם לדעת לחו"ל שיצאו א"י בפירות ולדעתוהרמב"נג
 חו"ל לפירות דמי דלא לכאר באריכות שם ופלפלפטורין,
 עיי"ש בחו"ל, או בא"י נתמרחו בין דמחלק לארץשנכנסו

 בחו"ל. פטורין בא"י בנתמרח גם דלהרמב-םבמסקנתו
 בסתם המחבר פסק י"ב סעי' של"א סי' ע"דדבש"ע

 ולא מתו"מ פטורין לחר'ל שיצאו א"ידפירות
 ממפרשי אחד ושום בחו"ל, או בא"י נהמרח אם ביןמחלק
 והגרצ"ה לדבריו, כולם שמסכימים נראה כלום הגיה לאהש"ע
 פטורת בחו"ל שנתמרחו דדוקא כתב לש"ע בפירושוקלישר
 בפשיגדת וכ"כ בחר'ל, מפטרי לא שוב בא"י בנהמרחואבל
 והגרעק"א פטורי3 בכה"ג דגם הסוברין שיטת כלל הזכירולא

 בנתמרח ידוקא המשל"מ רברי הביש משנעת עלבהגהות
 קד'מ כלום כתב לא ש"ע על בהגהות אבל פכןריןבחר'ל

 להלכה. כ"כשלא
 כיון להקל סניף עוד הביא ע"ב ס" ח"אובמהרעו"ם

 לחר,ל, להוציאם אדעתא מעיקראדנתמרחו
 י"ל בזה בא"י שיהי' אדעתא גא"י שנתמרחו היכאדדוקא
 לכ-ע דחו"ל אדעתא בנתכךחו אבל חייבים, לחו"ל שיצאואף

 ל"ד דף בירכין התוס' מדברי לדבריו ראי, ודשיאפשרין,
 זה כעין לעני3 העלה ס"ג ס" ח"ו ובחת"ס ע""ש, הןבד"ה
 ואם פטור, למכור בעה"כ מרחן מתחילה דאם לקוחגבי

 ולכן חייכ, אח"כ מכר3 אפילו לעצמו בדעהו ה"מהחילה
 כדברי הלכה שמא ס"ס מטעם להקל יש בנ"דלפ'ע"ד
 סשותן הלכה דאין ואת"ל פטוריך לחו"ל דבהס!והסוברין
 הן מעשריז ע"ה דרוב רובא גם ואיכא בא"י נתעשרושמא
 דרע"ק הסובריז לדעת לחוש וא"צ המתד,פך, ס"סוהוי
 ש"מ 11 דעה נזכרה לא דבש"ע כיון מדרבנז, עכ"פמחייב

 לשיטת דרבנן הוא הענין דכל ובפרט הוא, כהלבתאדלאי
 הזי ב!ה"ז דתו"מ כ"ו הל' תרומות מהל' בפ"אהרמב"ם

 ביאת ולא כולכם ביאת דבעינן פטורין דמה"ת מדרבנז,רק
 של"א סי' '1"ד בש"ע וכ"פ עורא, בימי שהיתה כנןמקצתן,
 לעומת אבל מה"ת דהוי וס"ל עליו חולק תיאב"ד ב',סעי'
 ויצהד תירוש מדמ חוץ פירות דתרומת להראב"ד ס"לזה
 ועת וכ"ה הל"ט, מעשר מהל' בפ"א כמבואר דרבנזהוי
 שם בכ"מ כמבואר דל"ז מברכת כי!:ד פרק ברישרש"י
 גופא בארץ איל, דמעשר דמבואד שם, הש"ס מיברישהביא
 שכתב מע"ש לענין דט"1 לר"ה בגן"א ועייו מדרבגו,ועי

 ולפי"ז ויצהר, תירוש בדגן רק ומה"ת מדרבנן רק אינושג"כ
 בתו"מ חייבים דפירות אעפ"י להרמב"ם מה"ת פטוריזבעהנ"פ
 דס"ל ולהראב"ד ורבנן, בזה"ז דתרומה ס"ל הרי מ"מיה"ת

 הוי פירות דתרשת ס"ל דג'א הרי מה-ת ב!ה"זדתרומה
 זיקת מא"י המובאים הללו בפירות אין ולכן מדרבנןרק

 דרבנן ספק הוי לחו"ל ביצאו וממילא מדרבנן, רקתרר'מ
 המעשה, בגוף בספק כב? פלוגתא בספק להקל וישולקולא,

 דטבל איסורא איתחזק כבר א"כ בא"י נתמרח דאםואגפ"י
 גאתח!ק ט"ז ס"ק ק"י סי' יו"ד בש"ך מובא הרוב"אולדעת

 לפי"מ אולם לקולא, דרבנן ספק תו אמרינן לאאיסורא
 עיקר לו שאת דבדבר תפ"ס סי' בחאו"ח החבנ"ושחידש
 לקולא דרב:ן ספק אמרי:ןמה"ת

 אפי~
 איסורא, באתחוק

 בדגן דהרי מה"ת עיקר לכאורה לו יש זה דדבר אעפ"יא"כ
 אעפ"י להרמב"ם וגם מה"ת, הוי להראב"ד גם ויצהרת'רוש
 קדושת לדיריה גם מ"מ דרבנ! בזמה"ז דתרומהיס"ל

 בתרו"מ מחוייב הוי בירושלים הנזרע ולכן בטלה לאירושלים
 התורוגכע

 בשם טרפות להל' בפתיחה הפרמ"ג שהעלה לפי"מאולם
  דבשביל כיון חזקה, בא!גי לא פלוגתא דבספקהב-ש

 דליב ב"ב בתוס' כן מבואר וגאמת היין, ישתנה לאהחזקה
 לספיקא ותרי דתרי ספיקא בת להלק שכתבו והלכחאבד"ה
 שטיא דבר בנכסי כמו קמא בחזקת אוקמא דלא דהאדד':א,
 ואוקי תרי בהרי תרי אוקי ד"כ כתובות בש"סואמרינן
 דליתנייהו כמאן ותרי תרי הוי התם שטיא, בר בחזקתנכסי
 לן דמספקא הכא אבל קמא, מרא בחזקת ארעא ואוקמ"ימי
 בח3קת אוקמ" למימר האי כולי שייך לא התם כמאןדינא
 י"ל שפהך ולפי"3 עיי"ש, וכר המוחזק מיד ונוציא קמאמרא
 מותר דממ"נ י"ל לתראג"ד ובת להרמב"ם דבת די"לכמ"ש
 כטפק עדיף פלוגתא דספק וידוע לקולא, דרבנן ספקמכח

 המעשתבגוף
 שפסק דסהושר פ"ב בריש חדמב-ם שיטת עוד לצרף ישדכן

 מדבריהמ, זחייב מה-ת פטור למכור פירותיודבגומר
 הגומר אלא חייג אינו ואכלת וגו' תעשר עשרש:אמר

 עיי"עג לאכלהתבואתו
 בודאי לחי"ל היוצאי3 הפירות דכל דמסתברא מלתאא"כ

 א"כ עצמן, לצורך ולא למכור ע"מ ונלקסונמרחו
 הרמב"ם לקרטת דרבנז תרי הוי ולפי-3 מה"41 פטוריןלדידיה
 ררבנן ג"כ הוי למכירה ובנתמרחו דרבנן בזה"זדתר~מה

 בספש להקל יש בודאי דרבנןובתרי
 דאיתא לפי"מ קשה דאכתי בזה עוד להעיר שיש כהאך

 דדבנן ספיקא דשיל"מ אומר ר"א ד' דף ביצהבש"ס
 דיק לחדש תצ"ז בסי הפר"ח שהעלה לפ"'מ אךלחשרא,
 בדבד לקולא דרבנן ספק אמרינן לא המעשה דגוףבספיקא
 דרבוותא בפלוגתא או דדינא בספיקא אבל מתירין, לושיש

אמרינן
 שפה-

 צ' סי השאג"א גם וכ"כ לקולא, דרב:ן ספק
 ולכן לז!7 ברורות דאיות מביא ס"ה סי' בתשרוהגרעק"א

 שויא אעפ"י שביארנו ככן למימר שייך בנ"ד שפירלפי"ז
 פלוגהא: ספק דהוי כיוןדשיל"מ

 ע"ב דל"ט בעירובין רש"' דלשיטת בזה התבוננתישוב
 שתי או אחת קדושה דגספק שם כתב פסקבד"ה

 איסורא דביצה משום ואי הביצה, מישתרי אמאיקדושות
 דדבנן בספק אף דדשילימ בביצה קיו"ל הרי הואירב:ן
 אננרינן לא ג"כ דיינא בספיקא גם דלרש"י חזינן א"כאסור,
 ס"ס יש דבנ"ד כיון י"ל אך בדשיל"כק לקולא דרבנןספק
 הסובריז שיטות הרבה יש ובס"ס לעיל שביארנו כמוג"כ
 הל"ב יו"ט מהל' בש'א הה"מ כמש"כ בעתר בדשיל"מדגם

 בביאור ועייז ד"ג, בביצה הרשב"א וכ"כ הרמב"ם,בשיסת
 שכהבתי מה מכל יעו"ש, ל"ג ס"ק ק"י ס" ליו"דהגר"א
 להאנון עכ"פ לסמק' ויכולים בזה להחמיר שאין להסיקיש
 כראוי, בא"י נתקנו שכבר הפירות על הנמצא ההכשרעל

 אבל כראוי בעצמו להפריש יכול בזהירות הנוהג נפשובעל
 הרבה לי שיש ואעפ"י נלפין"ד כ"ז להקל, ימ הויןמצד
 וכו', לשעתה קידשה ראשו:ה קוושה בדין זה בעניזלהעיר
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 אחר בזמן ואיה"ש מזה לך לכתוב כעת נפניתי לאאבל
 בזה. נפלפל השי"ת יעזרניכאשר

 מלונ"חהדו"ש
 חום"ק ליעבעפ אייזיק יצחקהק'

 פוס'מן
 לפ"ק תש"ל מרחעון '-א3"ה
 ומופלג החריף הרבני ה"ה יקירא לגברא רבאשלמא
 נ"י. הברמן יצחק נעה"ר כש"תבתורא

בדבר
 שאלד~

 לאכלם חשש אין אם מא"י המובאים  בתפוזים
 כתבתי כבר תרו"מ, ממם הורבן שלא טבלמאיסור

 לדינא. הנוגע בקצרח כעת ואבתוב באריכות בתשובהבזה

תשדבה

 במשנה כרע"ק פסק כ"ב הל' חיובות מהל' בפ"אהרמב"ם
 פטוריז לחו"ל שיצאו א"י רפירות פ"בחלה

 של"א ס" יו"ד בש"ע איפסק וכן תרו"נן ומן החלהמן
 מדרבנן אפילו דפטוריו רס"ל נראה הרמב"ם ובמ-בריעיי'ש,
 נראה מדבריהם חייבין לסוריא יצאו שאם אח"נ כתבשהרי

 הרנגב"ם על חולק והראב"ד מדרבע, אפילו פוטרדברישא
 רק הוא הנ"ל חלה במשנה ורע"ק דר"א דפלוגתייהווס"ל
 גריעי דלא חייבין לרע"ק גם מדרבנן אבל מה"ת,בחיוב
 דמי דלא לחלק נתב הכ"מ ומרן ומצרים, שנערמפקרות
 ס"ל מזה ויותר שכיחי, דלא הכא דשאני שנערלפירות

 לחו"ל יצאו ואח"כ בא"י הפירות דנתמרחו דהיכאלהראב"ד
 בחו"ל בנתמרחו רק בתרו"בן מה"ת חייבין לרע"ק גםבזה

 מדרבנן. רק דחייבין לרע"ק ס"לבזה

 הרמב"ם טדברי להוכיח כתג הנ"ל בידד הב"ח ,קניאולם
 גם ראיתי וכה לדידיה, פטוריז בא"י בנתמרחודגם

 דברי בפירוש המשל"מ על להשיג שכתב רפ"ד מצוהבמנ"ח
 שהרי פטורין, רבכ"ע נראה הנ"ל הש"ע ומדבריהרמב"ם,

 בכל משמע סטורין לחו"ל שיצאו א"י דפירות בסהמאכתב
 לא הקף'ע ממפרשי אחד ושום בא"י בנתמרחו אפילוענק

 המחבר. ~ברי שהסניסן נראה נלום,הגיה
 הלכה שמא ס"ס, מטעם להקל דיש לפיע"ד נראהלכן

 דאיז יאת"ל פטוריג לחו"ל דביצאו הסובריזכשיסת
 רובא גם ואיכא בא"י, נתעשרו שמא ספק כמותזהלכה
 לדעת לחה2 צריכין ואיז הג מעשריז ע"ה דרובדמסייע
 דעה הוזכרה שלא כיוז מדרבנן עכ"פ מחייב ררע"קהסו3ריז

 הרמב"ם לשיטת ובפרט הוא, כהלכתא דלא ש"מ בש"עזו
 תרו"מ חיוב עניז דכל דס"ל הנ"ל תרומות מהל'בפ"א
 בימי כמו לא כולכם ביאת דבעינן מררבנז רק הףבזה"ז
 מה"ת דהוי וס"ל עליו החולק הראב"ר לשיטת ואפילועזרא,
 חוץ פירות דתרומת להראב"ד ס"ל זה לעומת אבלבזה"ז,
 בש'א בדבריו כמבואר מדרבנן רק הוי ויצהר תירר2מדגו
 מברכין, כיצד פרק בריש רש"י דעת וכ"ה מעשר,מהל'
 הוי בזה"ז חיוב עיקר להרמב"ם פטורין ממנ"פולפי"ז
 ולהראב"ד מה-ח, הוי בפירות חיוב דעצם אע"גטדרבנן
 רק דהוי ס"ל פירות בתרומת אבל מה"ת הזי דבזה"זדס"ל

 רק תו"מ זיקת מא"י המובאים בתפווים אין ולכזמדרבנן,

 להקל ויש ולקולא דרבנן ספק הוי לחו"ל וביצאוטדרבנז,
 המעשה. בגוף בספק כמו פלוגתאבספק

 דהגומר דס"ל דמעשר פ"ב בריש הרמב"ם לשיטתדבפרט
 רק וחייב מתו-מ מה"ת פטור למנרםפירותיו

 בכוונה נגמרו בודאי מא"י המובאים דפירות ומסתבראמדרבנן,
 לשיטתו דרבנז תרי הר ולכן עצמם, לצורך ולאלאכספורט
 בספיקה להקל יש ובודא. מדרבנן רק הוי בזה"זרתרו"מ
 להקל סניף עוד כתב ע"ב סי' בח"א מהרש"םוהגאון

 לחר'ל להוציאם אדעתא מעיקרא שנתמרחודכיון
 בתוס' דל"ד עירובין התוס' מדברי דיל" וחילי' פטורין,לכן
 לפקפק יש ועדיין ס"ג, סי' ה"ו חת"ס ובשו"ת עיי"ש הןד"ה

 הרשב"א ולשיסת דטבל איסורא איתחזק כבר בא"ידבנתמרח
 ספק בזה אמרינן לא ט"ז ס"ק ק"י סי' יו"ר בש"ךמובא
 רלא האחרונים העלו פלוגתא בספק ברם לקזלא,דרבנן
 ממילא הדין "2תנה לא החזקה דבשביל חזקה, שוםמהני

 לקולא. ררבנן רספק י"לשוב
 אמרי' ולא דעדל"מ דהוי דאעפ"י ג"כ ליישב יש ,הובדרך

 בספיקא אבל בהוה, בריש כמבואר להקלספיקו
 אין לדינא ולכן נידוע, לקולא ספק בדשיל"מ גםדדינא
 ההכשר על לסמוך יש ועכ"פ תשבעו, ענוים ויאכלולחוש

 בא"י. נתקנו שכבר הפירות עלשנמצא
ידידו"ש

 חופ"ק ליעםעם אייזיק יצחקהק'

 פזסימן
 הרבני ה"ה מאז ידידי לאהובי מרובה וברכהשלו'
 מזה"ר נש"ת נעלה מאח- וו"ח בתורה ומופלגהחריף
 יע"א. לבוב קרתא כדקירי שליט"א לייטעריוסף
 גדול משק מעכו"ם לקחו  שבניו היות ו2אלתובדבר

 וכת"ר מבכרות, בהמות הרבה שם והי'בקזעאדא
 וכריג כדת מכירה ב'2טר לנכרי הבהמות למכור אותםהזהיר
 בכור אחת בהמה ילדה המכירה לסדר שהספיקו בטרםאבל

 עתה. לעשות מה כת"רושאל

תשונה
 רפטורח ארגונא בהמת גבי ד"ו פסחים בש"ס המבוארלפי

 אהצנא דבהמת רכא דאמר בתרא זללישנא הבכורה,מן
 רשות דמקרי מפני בזוזי, לי' מסלק דמצי אע"גפטורה
 לבהמה, תפיס זוזי לי יהיב לא דאי כיון באמצעענו"ם
 כל על אפותיקי להבאנק שיש כיון י"ל לכאורהולפי"1
 אפותיקי דמי ולא העסק, בכל שותפים הם רויי א"כהמשק

 אין ששם השדות ועל הכתים על שיש אפותיקאות לכלזו
 שנמצא מה על ולא ניידי רלא נכסי על רק להבע"חרשות
 כך כל שווין אינם והבמנים שהשדות דא בכגון אבלבתוכמ,
 ועל ן;מכונות הבהמות דהיינו דניידי הנכסי הואוהעיקר

 באמצע, נכרי יר שפיר הוי א"כ הבע"ח, של השעבוד הואזה
 לחלק הר"י בשם התם בר"ה התוס' שכהבו לפי"מאולם
 בעי דאי וכיון הנכרי של הבהמה היתה שמתחילהדהיכא
 אבל טרשותיה, נפקא לא לבהמה שקיל מיכח ולאזוזי
 לא בזוזי לנכרי מסלק ומצי ישראל של 'ךהבהמההיכא
 כתבו שהתוס' ואעפ-י עיי"ש, עי"ז נכרי לרע:ותנכ:סה
 ארנונא בהמת דאמרי לאיכא אבל קמא דליש:א אליבאכן



 נ:י(ל פז סימן חיו"ד,מו"ת רצנ:יקנח
 דמי לא מ"מ בזוזק י" מסיק מצי אי אפילו תמידפטורה
 הבהמות מכל עישור מטי המלך כארמנא רהרי להתם,בנ-ר
 אבל מהולרות, עישור דהיינו טפא, בבהמית חלק לו 'שא"כ
 ישיג לא אם רק כללי ממץ שעבוד רק לו יש הבע"חהכא
 שמשלם זמן כל אבל הבהמות, ליקח הכח לו יש אז שלואת
 יד מקרי דוה נימא ואי ענין, שום בבהמות לו אין חובואת

 לנכרי ממוז הייכ הפרה שבעל מקום בכי א"כ באמצעעכו"ם
 מ.מון משכח לא דאי כיון באמצע. עכוים יד דמקרינימא
 כרשות הבהמה הוי אי הכא לעיין יש אך לבהמה,שקיל
 שלקחו שבשעה ביוו האפותיקי, הנכרי של;ח טרםישראל
 מכר ומה אפות'קי יהבאנק ה" כבר העכו"ם מןהמשק
 כבר המכירה, בעועת א"כ בידו, שהי' וכות כל לש:יראשון
 מתחילה, נכרי שי בדשה נמי ומקרי באמצע עכוים 'דהי'
 למקבל שפיר ודמ' לבהמה שקיל 11ז' משכח לא דאיכי1ן
 אעפ"י הנכורה מן סטורים דהולרות הנכרי מז ברזלצאן
 דמי רלא ביארנו כבר אבל בזוזי, לנכדי יי' מסלקדמצי
 נוטל דהתם ברול, צאן ולמקבל ארנו:א בבהמת יהתםב:"ד
 לרבא ובפרט איכא, ממון שיעבוד רק והבא בו'לדותחלק
 ומסקינן גובה הוא ולהבא מכאן דבע"ח י' דף בפסחיםדס"ל
 איגלאי פרעיה ולא ~מניה רמטא כיון גובה, הוארימפרע ס"י אביי מלוה ~קריש מלוה דזבין דהיכא בגמראהתם
 ובין, ושפיר אקדיש ד17פיר קאי ברשותיה דמעיקראמלתא
 בזוזי לי' מסליק הוה זוזי ללח; הוי דאילו דכיון ס"לו1בא

 אביי שנחלקו דזה המאירי רבינו שכתב ולפי"מ מלוה, קנ'יא בזוזי לי' מסליק במצי לרבא א"כ קני, קא דהשתאאישתכח
 דבשעבח' אפותיקי, שרהו לו שעשה רק פידושו בבע"חורבא

 גובה, הוא ימפרע מ"ל שאביי לומר הרעת על יעלה איךסתם
 הנכסים אין אפותיקי להבאנק שיש אעפ'" כנ"ד לרבאולכן

 יד מקרי ולא בזוזי החוב תמיד לסלק שיכול כיוןבחזקתן,
 בשוויא דאפילו חלאווה המהר"ם כתב מזו וגדולה נאמצע,נכרי
 גובה, הוא למפרע למימר ליכא נמי אפותיקי ארעאלההיא
 הכא רק והכרזה, בשומא אלא הוא דיד" יאו דארעאטיון
 יהא מעכשיו יום 4 ועד מכאז מייתינא לא אי לי' דאמרמיירי
 למפרע לאביי גם לומר ראיז הנ"ל המאירי ג"כ וכ"כשלך,
 שומא לאחר אלא לפירות יורד המלוה ראין היכא גובההוא

 המשק בעל אין אם נמי והכא מבי"ר, חלוטה ושטרוהכרזה
 כלום לעשות יכול הבאנק אין אז להבאנק החוב אתמשלם
 שאין נמצא המשפט, בית החלטת לאחר אלא בדיניהםגם

 שגובה גבייתו ופירש"י גובה הוא רלמפרע דס"ל לאביייגם באמצע, עכו"ם יד כאן ואין כלום למפרע ר,12תלהבאנק
 הנכסים עמדו שהלווהו דמשעה מלתא איגלאיעכשיו

 על קנין שום למלוה. לו שאין מזה דמשמע בחזקתו,הללו
 גובה הוא אז החוב, לו שילם לא שהלוה אחר רק הלוהנכסי
 ולכן בשרהו, קניז ועושה נכסיו לו ששיעבד זה בכחממנו
 הוא למפרע ולא גובה הוא למפרע בע"ח אביי אמדבדיוק
 נכרי יר מקרי לא להבע"ה קנין לו דאין כיון וממילאקונה,

 בבכורות הריט"א שכתב עפי"מ י"ל הענין ובהסברבאמצע,
 שלקחו יוב"ש שני גבי ור"י, דרבא בפלוגתא ס"ט אותפ"ח
 בדידך אי לי' דאמ,ר מהם, אותה גובה בע"ח בשותפותשדה

 מנתא מסיקנא בחברך ואי שקילנא, קא ד'דך מנהאמסיקנא
 אינון איניש דבר נכסי מכדי אמר ורבא שקילנא, קאדחברך
 ולערב ל" תבע מצי לא דלדידיה מידי איכא מי בי'ערבין
 דמאי ס"ל ררבא הוא פלוגתתם דטעם הריט"א וכתב תבע,מצי

 רעיקר הוא, ערב מדין דאורייתא שעבודא בעלמאדקיי"ל
 איניש רבר נכסוהי ולכן הנכסים על היא המלוה דעתסמיכת

 אלא הוא ערבות מדיז דלאו ס"י ירמי' ר' אבו בי',ערבי;
 כ"ד(, )דברים החוצה העבוט את אליך דיוציא מקראד'יפי:ן
 מקרא רק ערבות מרין רלאי וכיון ממטלטיי, קרקע1.'.פינן
 הלוה בנכסי שעבוד מקנים החוב דרמי אמרי:ן רמסתמאייפ"1,
 קונות, מעות תורה רדבר מטיטלי וכן בכסף קרקע ק1נהכרין

 ער לך אפרע יא אם אמר כאייו נעשה החוב רמ'ונת'נת
 ולפי באריכות, עיי-ש מעותיך י:יעיר בנכסי ;כי פל,ניןמן

 וליכא ערבות מטעם הוא נכסים שעבוד דכל ס"י רבאדבריו
 דכל ס"ל ירמי' ור' הלוה, בנכסי ימלוה קנין שום עתהיעת

 אמרינן אי וממילא מקרא, דילפינן ק:ין מטעם ה~אשעב~דא
 הלוה, בנכס' קנין להמלוה יו יש א"כ קנין הוא נכסיסד':עבוד
 הוא למפרע ס"ל ולכן ירמי' כר' ס"ל ג"כ דאביי יהיוהייכול

 אכמ"ל. אבל דברים אריכת בזה לי ויש קונה, ר"לגובה,
 שנתן רעכו"ם '2אלתו ברבר כתב ס"ד סי' צ"צובשו"ת

 תהי' אם לו ואמר בהמה, לו לקנות דולר ג'מעות
 דברי לדחות מקודם הצ"צ שם וכתב בכור. ילדהיביתו כשהביאה ותיכף בהמה וקנה והלך עמך, אתפשר ט1בההבהמה
 ג' להישראל נתן רנכרי מכיון אחר, מטעם והתירה':ואל
 והרי ג"כ הנכרי של במעות הפרה הישראל קנה א"כדייר
 השעב.ורא מפני הבכורה מן ופטורה עכו-ם שותפותהוא

 הנ"ל פסחים הש"ס מן דייי' וחילי' הבהמה, עלדן;נכרי
 ל" יהיב לא דאי כיון טעמא, רבא וכדמסיק ארנונאבבהמת
 פ"ב בכורות בריט"א רבריו הובא לבהמה וי' תפיסזויי
 ותשו' ווייל המהר"י מדברי דבריו רחה והוא ח"י,אות

 כלום מועיל לא ישראל שי היתה דהבהמה, דכיוזמהרא"י
 שמחלק הנ"ל פסחים התוס' דברי והוא דעכו"ם.2עבודא
 הנכרי, מן ברזל צאן למקבל ארנונא בהמת ביזבהכי

 שמחלק ד"ע בב"מ הריטב"א מדברי ג"כ הביאוהמהריט"א
 בבכורה דחייבת להמהריט"א ס"ל דצ"צ בעובדא ולכןבהכי,
 דנכרק שעבודא מטעם נפטרה לא ישראל י2ל דהבהמהכיון

 מקרי דלא די"ל לעיל ברדנו בנ"ר דמלתא לקושטאברם
 שלקח קורם הי' דנכרי דשעבודא כיון ישראלבהמת

 ארנונא לבהמת דב;י לא דנ"ר ומש"כ הנ"ל, המשקי'2ראל
 לו אין וכאן הבהמות מן עישור המלך נוטל דבארנו:אמטעם
 צאן למקבל אולם דממונא. שעבודא רק הבאנק ז"אלהנכרי
 בכורות מהל' בפ"ד הרמב"ם שכתב לפי"מ דמי מנכריברזל
 לז שנותן אלא עצמם בולדות חלק לנכרי אין דאפייוהל"ד,
 פטורים הולד1ת שילדו מה הכי אפייו בדמים מהריוההלק
 שעבודא רק גי'כ להנכרי אין צ"ב במקבל א"כ הבכורה,מו

 איכא הכא דגם ינ"ד ודמי פטורה, ואפי"ה הבהמותעי
 שקדם כיון מקרי ג"כ נכרי ובהמת הבהמות עלשעבודא
 בבכורות לרש"י ואפילו הישראל. של הקני' קודםשעבודם
 כולדות חלק לעכו"ם שיהי' צריך רבצ"ב דפי' ד"עובב"מ
- הנ"ל, בכורות מהל' בפ"ד הלח"מ כמש"כעצמן  )ובמק"א 
 כמש"כ ג"כ לפרש דיש כ"כ, הכרע אין רש"י דמרבריכתבנו

 אין רינא רלעגין הריט"א מש"כ לפי אבל ואכ"מ(,הרמב"ם
 דפטורין ולדות גבי רש"י דלפי"ד להרמב"ם, רש"י ניןהילוק
 אחר ואפילו הישראל, להלק המגיעים ולדות אותןאפילו
 פטורין וילדו כשיתעברו ישראל של החלק הולדותשחלקו
 שחלק אחר אפילו דלפירש"י ש"ך בסי' הטור וכמש"כג"כ,
 לאו דלרש"י מזה ומוכח פטור, חלקו בולדות העכו"םעם

 שחלקו לאחר דהרי עצ'מן, בולדות חלק לו שיהי' צריךדוקא
 בזבות שייכוח שום לעכו"ם אין ישראל של בחלקבולדות
 לו, תייב שהוא לדמים ובטחון שעבודא רק אם כיוקניז
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 זה שעבוד וע"י דיח ולדות תיס בהמה משכח לאדאי
 וילדוה שבדלק זמץ א"כ לפטור, באמיע נכיי 'דדשיב
 גם כן כמו גחדא, שעבודא ע"' רק באמצע נכרי ידמקרי

 ואפילו לבה שעבודא מטעם נפטרת דצ"ב עצמהבבהמה
 מהרעח לו שיתן רק עצמן בולדות חלק לו שאק בפךהתנה
 חילוק דכ! לעכו"ם, שיש השעבוד מטעם פטורה ג"כהדמים
 אורחא דרש"' ועכצ"ל לולדות, עצמה הצ"ב בהמת ביזיש

 בולדות, חלק לו דיש צ"ב המקבל סדר דכן נקטדמלתא
 פטורה ג"כ הריוח בעד דמים ליתן התנה, אפילו לדינאאבל

 דנכר'. השעבודאממעם

 דיל" בעוביא הצ"צ על דפליג למאן דאפילו התבוננתישדב
 דלא לומר 'ש בנ"ד מ"מ באמצע, נכרי יד מקרידלא

 הוא עכו"ם שותפות לפטור הלימוד דהרי להתם, נללדמי
 כל לי דקדש מקדא או ל"ד(, )שמות תזכר מק:ך דכלמקרא
 של הבכור כל להיות דצריך דילפינן י"ג(, )שמותבכור
 בכור כל מקרי לא דאז דה.ו, כל עכו"ם שותפות בלאישראל

 לסברת ולכן ד"ג, בכורות בגמרא כדאמרינן בכור מקצתרק
 הנכרי של הוא דהבהמה דהיכא הנ"ל והריטב"אהתוס'

 זו~י מגוכח לא דאי שכיון מפני מרשותיה, נפקא לאמתחילה
 הכח ע"' 'שראל של מקנך כל לפי"ז הוי ולא לבהמהשקיל
 לי מ,סלק דמצ' ואע"ג בבהמה, לעצמו ששייר העכו"םשל
 וכן באמצע, עכו"ם יד והר בבהמה נזשאר כחו מ"מבזוזי
 על אפוהיקי הי' וכבר המשק וושראל שקנה בשעהבנ"ד
 כ.לל, ישראל לרשות הבהמה כל נכנסה ולא הבדג~ותכל

 חמשה ע"ז ונתן אלף חמשים בעד המשק למשל קנהדאם
 הגמצא מכ.ל עעהרית חלק רק לישראל ל. יש א"כאלפים
 הבהמ.ות א"כ הבעה"ב, היא אפותיקי הבעל המותר ועלשמה,

 צ"ב. בבהמת כמו האפותיקי בעל העכו"ם מרשות נפק'לא
 ישדאל ברשות הוא הבהמה דהתם אדנונא לבהמת דמיולא
 ללישנא ולכן המלך, של החוב ע"י מדשותי' נפקהולא

 מסלק שמצי אעפ"י פטודה ארנונא דבהמת בגמראבתדא
 ומקדי  ישדאל של הבהמה דכל דאע"ג משום בזוזי,לי'

 הולדות בגוף חלק להמלך שיש כיון אבל מקנך, כלשפיר
 כל מקרי ולא נכרי יד בהולדות הי' שנולד בשעהא"כ
 בעובדא ולכן הבכור, בגוף באמצע המלך יד ע"יבכור
 להנכרי מסרה ולא הבהמה קנה שהישראל בשעהדהצ"צ
 נפקא ולא מקנך, כל ומקרי ושלו ברשותו כולוהיתה

 היתה שקנאה שבשעה ואעפ"י המלך, של החוב ע"ימרשותו
 עפ"י מישראל קנאה לא העכו"ם אבל העכו"ם שםעל

 לקנות לו שציוה ומה תורה, עפי"ד המועיל ההקנאהדרכי
 אם ואפילו לעכו"ם, שליהות אין הרי בשבילוהבהמה
 כן שאחר כיון אבל הנכרי בשביל הישראל חשבבתחילה
 להנכרי ואין שלו בהמה זו הרי לעצמה ולקחההתחרט
 שיכול חוב לו יש רק דוקא, הבהמה על שעבודאשום

 מעותיו ימצא לא שאם ואע"ג לישדאל, אשר מכללגבותו
 להנכרי יש גדידא הבהמה על לאו אבל הבהמה אתיקח

 במעות שלקרה ואעפ"י אחרים, חפצים. ליקח יכול כישעבוד
 כלל מקר' ולא לישדאל אשד כל על שעבודו מ"מעכו"ם
 למקבל ולא ארנונא לבהמת כלל דמי ולא באמצע, נכרייד

 עכו"ם ברשות מתחילה היו הבהמות בנ"ד אבל מנכרי,צ"ב
 מקרי אח"כ שקנה ממה לישראל לו "ם עשירית חלקרק

 לכ"ע. באמצע נכרי ידשפיר

 דיני על שרקרת' עפי"מ ג"כ לצרף יש זהומלבד
 לבעל יש ריניהם פ' שעל לדעת ונוכחתיערכאות

 הבעה"ב הוא והוא מעותיו בשביל זכות כלהאפ.תיקי

 וידוע באמצע, נכרי יד מקרי ודאי בדיניהם ולכןהאמיתי,
 הולק תמ"ח סי' והמג"א מועיל, ד'ניהם דק:יז המ"בשיטת
 להם שפסקה בדיניהם דאמרינן די"ג בכור.ת מש"סעליו
 ביטול לאחר בחמץ דרק לתרץ רצה שם היים והמקורתורה,

 שחייבו הביעור דהיינו דרבנן איסוד ו:גד סג'דמדאורייתא
 דאורייתא שהוא בבכור אבל דרבנן, קנין נמ' סגיחכמים
 לולב פ' בריש התוס' כמש"כ דרבנן, בקנין סגי לאבאמת
 שהוא רבר נגד מהני לא דרבנן דקניז אוונכרי גביהגזול
 בבכור שגם יראה נ"ט סי' במ"ב המעיין אבלמה"ת,
 דאפילו להמ"ב דס"ל וי"ל דרבנן, בקנין סגי מה"תשהוא
 וכמו באמצע, נכרי יד צד עכ"פ מקרי דדבנן קניןע"י

 דהו כל צד דע"' אין בד"ה ד"ע בב"מ התוס'שכתבו
 ל"ד(, )שמות תזכר מקנך כל בי' קרינא לא נכרישל

 נכרי יד שום בל' ישראל ברשות וכל מכל שתהאדמשמע
 סיטומתא קנין גבי קצ"ד סי' בנתה"מ המבואר וכפיכלל,
 שפיר והוי הסוררים בין כך הנהוג המנהג מצד קניזשהוא
 גבי י"ל ה"נ כן קונין, דבדיניהם .מצד בדרבנן חמץ גביקנין
 פוסקים שבדיניהם עי"ז באמצע נכר. צד שפיר דמקריבכוד
 בדאורייתא שהוא אעפ"י הבעה"ב הוא האפותיקי שבעלכן

 הנ"ל. בב"מ התוס' מדברי שהוכחנוכמו
 דבכודות פ"ב בריש התוס' דברי להבין בזהוארווחנא

 דאמרינן הא על שם שכתבו הלוקחבד"ה
 ד' משום ר"ל אמר נחמני בר יצחק א"ר בגמרא,שם

 בדי:'הם בבהמתו לעכו"ם מעוה שנתן 'שראלאושעיא
 מעות שגתן ועכו"ם בבכ,רה, וחייבת קנה משך שלאאעפ"י
 ופט.ר קנה משך שלא אעפ"י בדי:יהם בבהמתולישראל

 איצטדיך קנה דאשמעיבן דאע"ג התוס' וכתבו הבכורה,מנ
 או מספק קנה תימא דלא בבכורה, דחייבתלאשמעינן
 שם בשיטמ"ק והסביר גמור, קניז דקנה קמ"למדרבנן
 קהוציא יוכל לא והכהן מספק דקנה ס"ד דהוי הד'"בשם
 שהקנין ודאי בבכורה דחייב קמ"ל ספק מטעם הבכורמידו
 התוס' כתבו לא מדוע קשה ולכאורה עיי"ש, וכו'גמור

 דקנה לישראל מעות שנתן עכו"ם גבי בסיפא הואתהרבותא
 קנין דק מדדבנן, רק דקנה תימא דלא הבכורה, מןופטור

 קנין דהוי וע"כ הבכור מקרושת מפקיע שהרידאורייתא
 דאין י"ל וכו' מעות שנתן ישראל גבי .מרישאדאורייתא.

 דק שהוא למימר איכא דלע.לם גמור, קנין שהואראי'
 ממנו להוציא יכול והכהן בבכורה חייבוה. חומראמטעם
 לפי"מ אך לכהן, ליתן לחייבו הבכור קדושת כחדאלים

 בדיניהם מעות שנתן נכדי גבי דבסיפא שפיר ניחאשביאדנו
 שפוסקים ממש דיניהם ר"ל בד'ניהם דהפירושאפשר

 בדיניהם בגמרא במסקנא דאמרינן כמו דלאבעדכאות,
 נוהגיז עכו"ם דבדיני דכיון בוה והטעם תורה, להםשפסקה
 סיטומתא, ק:'ן כמו והו"ל הנכרים התגרים בין כןלפסוק
 בחו"מ הש"ר העלה כבר מ"מ מדרבנן רק שהואדאעפ"י

 עיי"ש, דרבנן קנין מהני בנכדי דגם פ"ה ס"ק ס"וסי'
 שהוא בכור קדושת להפקיע מהני לא דרבנן דקניזואי

 מקרי דהו כל קגיז כל הנ"ל ב"מ התוס' לשיטת הר'מה"ת
 משא"כ מקנך, כל הוי דלא מבכודה לפטור באמצע נכרייד

 עליו בכודה דינ' כל דמשמע בבכורה חייב דקתניבדישא
 ומה מה"ת גמוד קנין שהוא מוכח מזה להקריבואפילו

 תודה. להם שפסקהבד'ניהם
 אפ.תיקי בעל דמלכותא ד'נא דמצד דכיון י"ל בנ"דעמ"פ

 ולשיטת התוקף, כל לו ויש משותף יותר עודהוא
 בא"מ מזה באריכות כמבואד מה"ת הוא דד"מהסוברין

 מדרבנן, שהוא שס"ל סק"ג שם הבי"ש על שם וח,לק כ"ח,סי'
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 אפילו דד"מ אחר הולכיס לעכו"ם ישראל שבע בדץובפרט
 דנ"ד ב"ב בש"ם כמבואר החורה, דיני נגדכשהוא

 הגאון בחשובח ומבואר הלט"ו, וכיה מהל' פ"אוברמב"ם
 בדיעבד שפסק ל' סי' שבעה נחלח בשו"ח הזבח ברכחבעל
 קונין שבדיניהם דכיון לבד כסף בקנין רק לנכריבמכר
 והביא בכור, לענין אף קנה בו לחזור חו יכול ולאבכסף
 שבעה וה:חלת פ"ן, סי' הרמ"א מתשובח לדבריוראיה
 דדר"מ שי"ד סי' יו"ד חח"ם בשו"ח ג"כ וכ"כ עליו,חולק
 חשובת והביא הבי"ש, על וחולק ספק בלי מה"חהוי

 בסוגיא דאמרינן דמה רכ"ה סי' להרמב", המיוהסתהרשב"א
 רק היינו תורה להם שפסקה בדיניהם הנ"לרבכורות
 במשיכה דנהגי היכא אבל משיכה נהיגי דלאבאחרא

 סיטומתא. מטעם מבכורהפוטר
 להם שפסקה בדיניהם בגמרא דמשני ימה י"לובלא"ה

 שכתב עפי"מ סתמא, דד"מ מטעם ולאח,רה
 אלא דמלכוחא די:א הוזכר שלא דנ"ד בב"בבשיטמ"ק
 וכעין המלר, בדיני מבעליהם מופקעים שהנכסיםבהפקעה
 בהם זוכה המ~ך במציח שיורד .מי הפקר בי"דהפקר
 עיי"ש. בהם זכה לא בהם החזיק שלא זמן כל אבלבחזקה,
 שאינו בי"ד הפקר כמו קנין שום עושה לא דדד"נ,מבואר
 בקנה דרק צ"ל ולפי"ז גרידא, הפקעה רק קניןעושה
 מבכורה, לפטור רד"מ לומר שייר שפיר מישרג,:כרי
 לא שהנכרי אעפ"י דד"מ ע"י ישראל מרשות דיצאדכיון
 מבכורה פטורה דג"כ הפקר בהמח כמו הוי מ"מ עוד,קנה

 מנכרי ישראל בקנה אבל דבכורות, בפ"ב בתוספחאכמבואר
 מרשות שיצא אעפ"י בבכורה לחייבו דר"מ מהניאיך
 ולכן בבכורה, חייב ואמאי קנה טרם הישראל אבלנכרי,
 חורה, להם שפסקה בדיניהם לומר הגמרא צריכהשפיר
 דד"מ לומר שייך שפיר דבסיפא גרידא, דר"מ מטעםולא
 פטור ,2פיר וכו' מעות שנתו דבעכו"ם שביארנוכמו

 שנתן בישראל ברישא אבל דפטורה, הפקר מטעםמבכורה
 דד"מ מטעם לומר אפשר איך בבכורה דחייבת וכו'מעוח
 עפי"ר - קנין עושה אינו דרד"מ כיון בבכורה,לחייבו

 רבדיניהם לומר הש"ם ה~צרר ולכן - הנ"להשיטמ"ק
 דד"מ, מטעם לומר דא"א רישא משום חורה להםשפסקה
 דד"מ. מהני שפיר מבכורה לפטור עכ"פ לפי"זנמצא
 נחנו הבכור כשנולד חיכף לי מסר שכת"ר כפידבנ"ך

 מום, בו עשה והנכרי לשמרו אחד לעכו"םאותו
 עליו ששוחטין מום בכלל הוא זה אם ידעחי לא המוםומה
 מה עריין לעיין יש גמור מום זהו אם אפילו אבלבכור,
 שלא המום עשה שהעכו"ם נאמן הישראל אם בזההדי,

 מום לעשוח זאח נכרי יעשה לא מסתמא כיבידיעחו,
 שומרה. שהואבבהמה

 בספק נאמן דישראל איחא דל"ה בכורות בש"סהבה
 בש"ע איפסק וכן מעצמו, מום בו ש:פל שלובכור

 כחב בסק"ח שם הם"ן זקני אכן יו"ד, סעי' שי"דיו"ד
 חשודים רהכהנים הטעם זה סי' בריש הטור מש"כרלפי
 שיומם, עד בו ליטפל טורח בו שיש משום הבכורעל
 לומר בו דנאמן בכור ספק לישראל ביש כאן רמש"כי"ל
 אם אבל בו פשע שלא היכא היינו מעצמו, מום בושנפל
 בסימן הרמ"א כמ"ש לקבלו צריך הכהן אין דאז בופשע
 ככהן כעם הוי אז ליטפל הישראל צריך ומילא ד', סעי'ש"ל

 הכהן, כמו מום בו שנפל לומר נאמן אינו הישראלואפילו
 בפח"ש מובא כ"ו סר השני חוט בשו"ח שכתב לפי"מאך
 שפשע היכא אפילו לקבלו הכהן צריך בכור רבודאישם

 להחמיר שם הוכך בכ,ר בספק ואפילו מכרו, שלאה.שראל

 היכא רק מקרי דפשיעה שכחב עיי"ש לקבלו, הכהן.:צריך
 אמר שכת"ר אעפ"י ובנ"ד מכר, ולא למכרו בו;ךהחרו
 מקדושת לפטרן ל:כרי הבהמוח למכור שצריטיםלהם

 יהי' מחי ידעו שלא שכיון פשיעה, מקרי לא מ"מבכורה
 למכור פנאי שיש וחשבו הבהמוח שקנו עחה שזההלידה
 דנין שאנו שמה כיון בכור ספק מקרי לא בנ"ד ועודעוד,
 על עלו ולא ידעו לא הם עכו"ם יד מהמח לפטרןעכשיו

 בכור ובוראי בכור ודאי הוה דעתן לפי רק זה.מחשבתן
 מחמת הטעם כתב שהטור דאעפ"י נאמן, רישראלמסתברא
 להנות שרוצה משום הוא ההי?ד עיקר מ"מ הטיפולטורח

 להכי, למיהש ליכא לכהן השייך בכור ובודאימהבכור,
 אמוראי דפליגי דל"ו דבכורוח דגמרא מסוגיא מוכהוכן

 בספק רק נאמנים בעלים אי ור"נ קפוסאי בן ר"יב:מרא
 רק מ"מ לבעלים שנאכל אעפ"י נאמנים דלר"נבכור.
 רש"י כמש"כ .שראל ולא הבכורות על חשודיםכהנים
 צריך הכהן שאין היכא בכיר בודאי פליגי לא ואמאישם,

 הישראל אי מכרו ולא הישראל שפשע היכא דהיינולקבלו
 ולאחר לכהן ששייך בכור דודאי ועכצ"ל עליו,מהימן
 ולא לריב"ק. אפילו עליו הבעלים נאמנים מום בושיפול
 הבעלים נחשדו אם לבעלים ששייך בכור בספק רקפליגי
 הרמ"א שפסק לפי"נ, ולכן הבכור, והנאה הטירחאמפני
 ואם לגרלו לנכרי בכור ליתן דמותר ג' סעי' שי"גבסי'
 הישראל. נאמן בודאי לפי"ן וא"כ מוחר מום בו הנכריעשה

 לא אם דאפילו בזה לומר לפיע"ד נראה העיוןואחרי
 צריך במומו אפילו הרי מ"מ להישראל,נאמין

 מום על לשחטו דמותר י"ל בוראי והכהן להכהזליחנו
 לא זה הרי בבכור ח11ן דהצורם במשנה פירש"י לפיזה,

 קנסא משום דהטעם וצ"ל מיירי, דבכהן עולמיתישחוט
 איסור מבטי כמו שלו, איסור ממעשה להנות שלאשק:סוהו
 עשה הישראל אם אפילו ולכן לאחרים, ומותר לודאסור
 לק:ום רא"צ במומו ולאכל, לשוחטו להכהן מותרבעצמו
 לו דנראה מ"ד אות בפ"ה בריט"א מבואר וכןלהכהן,
 נתנו ואה"כ מום בו ,הפיל בכור לו שנולד דישראלפשוט
 לכהן יקנסו דלמה לשוהטו, אסור הכהן דאין כמצותולכהן
 אינו הנוחן הישראל וגם איסורא עביד לא דאיהוכיון
 נותנו שיה" ובין המצוה, קיום אם כי זאת בנתינהנהנה
 מדברי כן ומרייק המצ~ה, מקיים מום בלא וביןבמומו
 ע"ב ד"ה תמורה החום' מדברי אך מיירי, דבכהן הנ"לרש"י
 בח~ד"ה עיי"ש זה מום ע"י לאכול אסור לכדן דגםמיכח
 בו ושדי .שראל אויל דלמא חייב דהיכי שהקשודלמא.
 בש"ס כמבואר כך, על :חשדו לא ישראל והרימומא
 דרק עלי1 נאמנים הכל ישראל ביד רבכור דל"דבכורוח
 היכא בכור בודאי דה"מ לומר ואין אמומא, השידיכהנים
 בפרק דהא לו. ולא חוטא ישראל דאין להכהן ליחןדסופו
 מעידין בעליו בכור ספק גבי ר"נ אמר המוקדשין פסוליכל
 לא ישראל דביד נימא ואי שתירצו, מה עיי"ש וכו'עליו
 אם דאפילו כלל עדוח לשום א"צ בכור בודאי א"כנאסר.
 כהריט"א דלא ומוכח לכהן, מותר ג"כ בעצמו המוםהטיל

הנ"ל.

 ישחוט שלא רק קנסו דלא לומר רצה שםדהריט"א
 אין ושחטו בעבר אבל זה. מום עללכתחילה

 היר.ושלמי מדברי ראיה והביא הכל, להפסידו הבשרלאסור
 וזרעה עבר לזורעה אסור ומכרה טייבה גבי דשביעיחפ"ד

 בו, לעמוד יכול שהוא הגדר על אלא גזרו שלאמוחר,
 ותלוי ממונו, להפסיד לאסרם הפירוח על גזרו שלאמבואר
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 המוכר, על או הלוקח על קאי מי על הירושלמי דבריבפי'
 שרהו טייב גבי דבשלמא זל"1 דל-ד לפיע"ד נדאהאך

 כיון הפירוח אסרו רלא לומר סברא יש שפירבשביעית
 האיסור מ"מ פירוחיו, לאסור אוחו נקנוס אםדאפילו
 איסור על עבר כך וביז כך דבין עי"ז יחוקן לאשעבר

 י"ל ע"ז האיסור ממעשה יהנה שלא קנס וסתםשביעית,
 בשוחט אבל בו, לעמוד יכול שהוא הגדר על אלא גזרודלא
 נאמר אם חוץ דשחוטי לחא משום חכמים שאסרובכור
 שאינה רשחיטה האיסור יחוקן עי"ז שפיר הבשררנאסר
 ע"' שחו"ח גזדת על עבד ולא שחיטה שמה לאראויה
 סברא יש שפיר ולכן הבשר, לאסור אוחו שנקנוסהקנס
 שביעיה לאיסור ול"ד הבשר נאסר בדיעבד שגםלומר

שבירושלמי,
 קנס שייד לא ישראל דביד לי' פשיטא דלהריט"א כיוןאך

 בפי' איחא רברש"י כיון בנ"ד, זאת לצרף לצדדיש
 גבי ע"ב דכ"ז ביצה מרש"י נמי מוכח וכן איירירבכהן
 דמעלי בפניא דרבא לקמי' בוכרא דאייתי גבראההוא
 יש ולכאורה הוה. כהן גברא רההוא ופירש"י טכאיומא
 מעידין דבעלים דס"ל בבכורוח לר"נ הוא דכהן מנ"ללדייק
 הבעלים את שאל ורבא עליו להעיר לעדים וא"צעליו

 עכצ"ל אלא איירי, רכישראל שפיר למימר ואיכאבעצמם
 קנסא. שייד לאדבישראל

 דשפיר לעיל שהוכחנו מה כפי י"ל בנ"ד לדינאתבנא
 לזה בצירוף האפוחיקי, ע"י באמצע נכרי ירהוי

 וע"י העיקרי, הבעה"ב הוא האפותיקי בעל שבדיניהםממה
 בעל הבכור שכבר וכיון באמצע, נכרי יד הוי ג"כדד"מ
 רלישראל דאעפ"י שהעלנו מה וכפי הנכרי, השומר ע"ימום
 יש שפיר איסורא, עבד דלא לכהן לא אבל חכמיםקנסו
 מרחוק להכריע שא"א כיון אבל במומו, לכהז ליחנולהחיר
 עוד בו לעשות יש עליו לשחוט שמותר גמור מום זהואם
 ע"י מום שיעשה שיגרום ר"ל עכו"ם, ע"י גמורמום

 לשיטח ובפרט בכור. בספק פוסקים הרבה שהחירועכו"ם
 דאורייחא יאו בקרשים מום דהטלח די"ג בע"זרש"י
 שיטח ג"כ וכ"ה נועל, בד"ה שם החוס' דעח וכ"הכזה"ז
 שהוא ואעפ"י ד"צ, הפועלים אח השוכר כפ' בב"מהרא"ש
 אין רקדשים חומרא משום מ"מ מדרבנז שהוא דאעפ"יס"ל

 בכור כודאי רק זה אבל נכרי, ע"י מום להטיללההיר
 פ"א הרמב"ם לשיטח ואפילו דמוחר, י"ל בכור בספקאבל
 אסור בזה"ז מום דהטלח דס"ל הל"1 מזבח איסורימהל'
 להקרבה ראוי דאינו דקיי"ל בחו"ל דבבכור י"ל מי'ממה"ח,
 מדרבנן, אלא אינו לכ"ע בזה"ז עחה א"כ הביח, בזמןאפילו
 לצרף שלא כחב שי"ח סי, בחיו"ד החח"ס הגאוןוהנה
 מ"מ הדבר, וישחקע בזה"ז דבכור האי לסניףאפילו
 לסניף שצירפו האחרונים הפוסקים מגדולי שכמהראיחי
 בדברי בכורוח מהל' בפ"א הראב"ד גירסח עפ"י זושיטה

 אלא נוהגח אינה טהורה בהמה בכור שמצוחהרמב"ם
 מתבאר הנה ע"ט, במצוה בסהמ"צ כן מבואר ובאמתבארץ,
 קיים ביהמ"ק שהי' ביז בארץ אלא נוהגת אינה זושמצוה
 עיי"ש, דגן מעשר כמו זה כזמנינו עחה כמו הי' שלאביז

 אפרים שער בשו"ח דבריו מובא ל"ה סי' מ"בוכשו"ת
 דרבנן ספק מטעם בכור בספק להקל באמח דן ע"טסי'

 הרמב"ם שיטח עפ"י בדבריו החזיק אפרים והשערלקולא,

 מש"ס לדבריו מקור כחבו והראשונים הראב"ד. גירסחלפי
 דלאו ומשמע נוהג, אינו בחו"ל בכור לר"ע דכ"אחמורה
 כן מחלק מדלא ליקדש. אפילו רק הקרבה לעניזדוקא

 עפ"י לכן דנ"ג, בכורוח בשיס בהמה במעשר כמובפירווב

 שבפסקי ואעפ"י הנ"ל, ההיחר לצרף יש שכחבנו מהכל
 שני בצירוף בבכור להקל ראין כתב קס"ז ס"מהרא"י
 פומקים לבמה מצינו מ"מ אהררי, שייכי לא אם היחרצדדי
 לעשוח יוכל טוב  ומהיוח לריגא,  כרבריו שלאשכחבו
 רשבוח, שבות  והוי אחר  לעכו"ם שיאמר  עכו"םע"י

 לזקני ל"ז מי חי"ר יהושע ספר בשו"ח וו עצהכמבואר
 בחו"י כמבואר מגרמא קיל עכו"ם וע"י זצ"ל,הגה"צ

 ק"נ,סוס"י

 בסי' החח"ס קושייח ביקטוב דברים אריכח בזה לידיש
 לשיטח מדרבנן רק בזה"ז מום מטיל הוי אמאישי"ח

 ויהי' המקדש יבנה שמא ניחוש הנ"ל, ע"ז וחוס'רש"י
 אסורין רכהנים די"ז בחעניח כדאמרינן להקרבהראוי

 לבחי'ר וארשום עיי"ש, המקרש יבנה שמא  בוה"ו ייזלשתות
  לבע"מ רמי בוה"ו רהקרש מבואר שם  בגמרא רהנהבקיצור
 בפט"ו רמ"ל  לשימהו רהרמב"ם י"ל ולכן להקרבה, חוירלא
 איפ"י א"כ נירחין, אען רבע"ח הל"ר מעה"קמהל'

 בשובגה מ"מ מום, בבעל הוי שבזה"ו מפני נרחהשבשנולר
 רבע"מ ראעפ"י לבע"מ ורמי  להקרבה ראוי ההי'המקרש
 לעומח אבל לבלום, חוי לא בוה"ו וקרשים לרמי עכ"פחוי
 ובע"מ לגופי' חזי יהי' המקדש כשיבנה בזה-ז בהקרשוה

 שפיר ולכן לגוטיה, ולא לדמי רק חזי יהי, לאלעולם
 מהרה רשמא בל"ח עובר מום דהמטיל להרמב"םס"ל
 י"ל וחוסי רש"י אבל להקרבה, ראוי ויהי' המקדשיבנה
 ולכן דס"ד, ביומא מפירש"י כדמשמע נידחין רבע"חדס"ל
 ממילא יפסלו מקרה המקדום ויבנה בזה"ז הקדישאם

 בשעח להקרבה ראוי הי' שלא כיון דיחוי, מטעםלהקרבה
 דבעל לבע"מ, רמי דלא בגמרא קאמרינן ושפירהקדשו
  הקדש אבל לדמי עכ"פ חזי לגופי' חזי דלא דנהימום

 המקדש ולכשיבנה לרמי ולא לגופי' לא חזי לאבזה"ז
 שפיר ומחורץ אידחי דאידחי כיון לכלום חזי יהי' לאנמי

 מום הטלח לעניז לעיל ומש"כ ולק"מ. החח"סקושייח
 הרמב"ם כשיטח מובהק מום שיהי' יראה נכרי,ע"י

 כני ג' עפ"י נשהט הבכור איז כומהיז דליכאדהאירנא
 דהיינו דל"ו, בבכורוח במשנה המבואר בהנך רקהכנסח
 שהרמ"א ואעפ"י רגלו, ושנשברה ידו נקטעה או עינונסמיח
 הרא"ש בשם הטור דברי על וסומך דהמקיל כחב ש"טבסי'
 משחמע שלא אעפ"י מובהק מום הוי לעין שנראה מוםדכל

 צריכים טוב מהיוח מ"מ הפסיד, לא מום שהואלאינשי
 הנ"ל. הרמב"ם לשיטח לחושלכחחילה

 תשי"ב תמו1ח"י
 דוש"ת ירירו בזהוהנני

 החופ"ק ליעבעס אייזיק .צחיהק'

 פחסימד

 ובמע"ט בחו"י המו"מ הרב היקר ייירילכבוד
 מאנט רב שליט"א פרייליך שלטח מוה"רכש"ח
 נ"י,ווערנון

 למלאכח ידיו לאמן רוצה הנהו כי היוח שאלחובדבר
 דוצה להחמחוח וכדי מילה, מצוח ללמודהקודש
 כן. לעשוח לו מוחר אם בביה"ח נכריםלמול
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 ה ב ו שת

 לאפוקי גר לשם עכו"ם מל ד'שראל איתא דכ"ו ע"זבש"ס
 הולעת מורנא לשום ופירש"י דלא, מורנאלשום

 אמרז דהא בחנם לרפאותו דאסור דלא בערלתו לושיש
 שרי, דבשכר שם התוס' וכ"כ מורידיז, ולא מעליןלא

 לחתך שצריך עכו"ם כתב הל"ז מילה מהל' בפ"גוברמב"ם
 אסור הי' בו שנולד שחיז מפני או מכה מפניערלתו
 מידי אותם מעלים אין שהעכו"ב אותה, לו לחתוךלישראל
 מצוה שנעשית אעפ"' אליה, אותן מורידין ולאמיתה

 נתכווז אם לפיכך למצוה, נתכוון לא שהרי זוברפואה
 צייז ובכ"מ אותו, למול לישראל מותר למילההעכו"ם
 רבנו שמפרש ונראה וכהב הנ"ל, לגמרא הדיןלמקור
 מורנא, לו שיש אעפ"' גר לשום עכו-ם את מלישראל
 מותר למילה העכו"ם נתכוון אם ולפיכך הרמב"םוז"ש
 רם"ח ס" יו"ד ובש"ע מורנא, לי' דאית אעפ"יכלומר
 לחתוך שבא עכו"ם הרמב"ם כדברי המחבר כתב ט'סעי'
 לישראל אסור בו שנולד שחין מפ:י או מכה מפניערלתו
 העכו"ם נתכווז אם לפיכך למצוה, נתכוון שלא מפנילחתכה
 דבמקום כתב והרמ"א אוהו, למול לישראל מצוהלמילה

 עיי"ש. ענין בכל מותר העכו-ם לרפאותשמותר
 דבגמרא והש"ע הרמב"ם בדברי להעיר לפיע"דוהנראה

 וברמב"ם גר, לשם עכו"ב מל דישראלאיתא
 מותר למילה העכו"ם נהכוון אם וכתב הגמרא  מלשוןשינה

 למצות רק לגרות כוונה דא"צ דמשמע אותו למוללישראל
 דנראה וכתב זה את לתקן רצה הכ"מ ומרז בלבד,מילה
 שיש אעפ"י גר לשום עכו"ם את מל ישראל מפרששרבנו

 מלשון שינה מדוע בטעמא לנו ביאר לא אבל מורנא,לו
 מלשון שינה ג"כ בעצמו והכ"מ מילה, לשום וכתבהגמרא
 למילה העכו"ם נתכוון דאם כתב ד"רמב"ם בש-ע,הרמב"ם
 העכו"ם נתכוון דאם כתב ובש"ע למולו, לישראלמותר
 רק כתב לא הרמב"ם והרי למולו, לישראל מצוהלמילה

 למולו. דמצוה בש"ע הכ"מ כתב ומדועדמותר
 משום למולו, דמותר רק כתב לא דלהכי י"לדבהר21ב"ם

 דפסק הל"י פ"י מלכים בהל' לשיטתיהדאזיל

 כדי התורה מצות משאר מצוה לעשות שרצה נחדבן
 וממילא כהלכתה. לעשותה אותו מו:עין אין שכרלקבל
 אם אחרות מצות לעשות כמו למולו ג"כ מתיר דלהכיי"ל

 איכא למצוה מתכווז לא ואי למצוה, העכו"םמתכוון
 מכיון הכ"מ ומרן רפואה, משום אותו מעלין דלאאיסורא
 מצוה לשון בש"ע כתב ממילא גירות לשום ר"ל למילהדפי'

 אולם ישראל, לדת להכניסו במילה דכוונתו כיוזלמולו,
 מצות דעל הרמב"ם על כתב מלכים בהל' שםהרדב"ז
 יש ומ~וזה ום"ת תפיליז כגון וטהרה קדושהשצריכיב
 לדעתו גם בודאי ולכן לעשותם, אותם להניח שלאלהחמיר

 להניח1 אין קודש ברית אות חתימת שהוא מילה מצותגם
 סק"ח רם"ג בסה הש"ך וכמש"כ בעצמו, למולוומכש"כ
 ממנו חרפתו נסיר למה לגייר כוונתו איז דאם העט"ובשם

 הרדב"ז מש"כ 'ואגב עיי"ש, קודש ברית בחותםולהחתימו
 ס"ת לכתיבת פסול עכו"ם דהרי בכוונתו צ"ע ס"תכגון

 הפילין מהל' בפ"א וברמב"ם דמ"ה גיטיז בש"סכמבואר
 ואכ"מ. בזה הארכהי ובמק"אהלי"ג

 הגמרא מלשוז הרמב"ם שינה דלהכי די"ל נתיישבתישלנ:
 דלשיטת,ו משום למילה" העכו"ם נתכוון "אםוכתב

 במילה, חייבים קטורה דבני דפסק הל"ח מלכים מהל'בפ"י
 הכל יתחייבו קטורה בבני ישמעאל בנ' שנתערבוועכשיו

 כיון לגרוה שמתכוון למימר צריך לא לדידי' ולכןבמילה,
 דוקא, לגרות דכוונתו לומר וא"צ במילה חייביםדבלא"ה
 להכי במילה מחוייב דאינו בעכו"ם דמיירי '"לובגמרא
 מצריך מה מפני יקשה עדיין אך לגירות, כוונה להיותצריך

 מחוייבים שהמה מכיוז קטורה בנ' במילת כוונההרמב"ב
 י"ל ברס כוונה, שום וא"צ סגי הערלה בכריתתבמילה
 סק"ט בפת"ש מובא מ"ט סי' הינ'אג"א שהקשהעפי"מ
 ומכיון ב"ק, רק במילה חייבים אינז דעלמא דרובאדכיון

 הכל האומות כל את סנחריב שבלבל לאחרשנתערבו
 סי' א""ע והנוב'"ת רובא, בתר דאולינן המילה מןפטורים
 רובא בתר אזלינן לא דלב"נ משום קושייתו מתרץמ"ב
 גר ליהודא ולכן להטות, רבים אחרי נאמר לישראלדרק
 דינא בי' איכא שנתגייר מכיזז בקהל לבא התירועמוני
 לישראל דמצוה הרמב"ם כתב לא ולכן להטות, רביםדאחרי
 בתר דאזלינן כיוז כלל מצוה ליכא לישראל דהרילמולו
 הב"נ אבל לישראל, דין וזהו ממילה פטוריז ורובארובא
 רובא בתר אולינן לא דלדידי' עצמו את למולשרוצה
 מצוה, שום מקיים הישראל אין אבל א"ע למולומחויב
 העכו"ם דכוונת ז"א למצוה, מתכווז דאם הרמב"ם כתבלכן
 מותר הפטוריז, ברובא נתבטל דלא כיון מילה מצותלקיים
 משום כלל מצוה ליכא שלישראל אעפ"י למולולישראל
 הלשונות בשינוי צ"ע ועדייז כנ"ל, להטות רביםאחרי

 הרמב"ם. מלשון והב"י הגמרא מלשוןהרמב"ם
 עומד שאאע"ה כיוז אוסר ה,ט"ז זקני הנה נראה,ולדינא

 ואם לגיהנם, מניחו ואינו שנימול הוא מיומבחין
 העט"ז ג"כ וכ"כ המילה, של הסימז מבטל לעכו"םמל

 רפואה מטעם דרק ס"ל ח' בס"ק הש"ך אבל לעיל,שהבאתי
 מותר, בשכר דהיינו דרפואה טעמא דליכא והיכאאסור

 מילה למצות במתכוון מותר י"ט ס-ק רם"ח בסי'ולהש"ך
 כל דאסור הרמ"א מסקנת אבל והמחבר, "רמב"םכשיטת
 ירוחם ר' בשם הב"י כמש"כ גרות לשום הוידלא
 הגוים שבביה"ח כמ"ע שכתב לפי"מ ולכן רם"ו,סו"ם

 כלום משלמים ואינם רפואה משום רק כוונתםהנימולים
 שכתבו לפי"מ אך בחנם, לעשוה להתיר קשה המילהעבור
 להביא שם שכתבו לאפוק' בתוד"ה ע"ב דכ"ו בע"זהתוס'
 דאמרינן מהאי איבה, משום שרי דבשכר לפירש"יראיה
 עכו"ם לההוא לי עבד אשי בר שימי דרב ד"ע גיטיןבש"ם
 י"ל ועוד בשכר, עכו"ם לרפאות דשרי אלמא ואיתסילד"א
 מותר להיות יכול ברפואות ולהתחכם הוה בחנם נמידהתם
 עיי"ש, כן עשה ברפואות בקי הי שלא מפני משמעוכן

 להתמחוה משום הוא ואת "עושה שכמ"ע כיוןולפי"ו
 בחנם שעושה אעפ"י מותר התוס' לשיטת י"לבהאומנות

 עושיו שאינם כיון ועוד שכר, כמו הוי שההתרגלותכיוז
 פרע ולא מל דקיי"ל וכיוז פריעה, ולא חיתוך רקלהעכו"ם

 והשי"ת לפיע"ד נראה כז כן, לעשות יכול לכן מל לאכאלו
 שמים. מלאכת באומנותו ברכה סימן שיראהיצליחהו

 הטוב בכל מברכו דו"שידידו
 החופ"ק ליעטעס אייזיק יצחקהק'

 פטסימד

 יע"א. יארק נוא לפ"ק תש"ך מרחשוז כ"דבם"ד
 היקר האברך לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 עיה"ק. אביב בתל נ"י ,ויינטוים הכהן איטרמר
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 המון בין אולם האתגים, בירה במועדו קבלתימכתבך
 הזה בהודש אל' שנשלמו טובה י2נהמכתבי

 ועכשיו שם, שנכהב ממה זכרתי ולא מכתבו ממנינאבד
 כאשר מאור ושמחתי ומצאתיו אחריו הפשהי החגיםכעבור
 לשתי שתזכה ויה"ר לתורה עתים קובע שהנךראיתי

 יו"ה. מכל נחת וב-בשלחנות
 גבי דט"ו במו"ק בגמרא האיבעיא על קושייתךדבדבר

 לפשוט יש הרי בתיקו, ונשאר בתפי?ין מה,מנורה
 אעפ"י תפילין שהניח הורקנוס בן דר"א מהאהאיבעיא
 היא באמת רנ"ח. סנהרריז בש-ס כמבואר בנידוישהיה
 עיי"ש ד"ז בנרה התוס' כן הקשו וכבר עצומהקושיא
 רהתוס' בזה, להעיר לפיע"ר וה:ראה מזה, התוס'בהגהת
 בגמרא, כמבואר הנידוי עצמז על ק'בל שר"א כתבושם
 כרעת לפסוק ברבר מחוייב היה ר"א אם לעייז ישאולם
 בעדיות מצינו והרי לא. או לגמרי רעתו ולבטלחכמים
 בך הוור לו דאמרו מהללאל בן עקביא גב. מ"ופ"ה

 ולהלן וכו', אב"ד ונעשד אומר שהיית רבריםבארבעה
 דברים בר' בך חוור בני לב:ו לו אמר איתא שם ו'במשנה
 אני לו אמר בך חזרת לא ולמה לו אמר אומר,שהייתי
 עיין היחיד, מפי שמעת ואתה וכו' המריבים מסישמעתי
 ררק פי' והתפ"י בוה, מש"כ להראב"ר המשנהבפירוש

 באמת עשה למעשה אבל בשמועתו עקביא עמרלהלכה

 :ראה הראשונים המפרשים גרולי כל אבל חכמים,כדברי
 היא ובאמת כרבריו, עקביא עשה למעשה רגםרס"ל

 רגם ס"ל כהנא דרב רפ"ח בס:הררין בגמראמחלוקת
 ברבריו עמד להלכה ררק ס"ל ור"א כדבר.ו עשהלמעשה

 בזה. מש"כ לסנהררין ותו"ח בגמרא עיי"ש למעשהולא
 עשו ב"ש אי בגמרא מחלוקת די"ר יבמותדבש"ס

 רלכן בגמרא תירוצא ולחד עשו, לא אוכרבריהם
 אעפ"י מב"ה טפי מחררי שהיו משום כרבריהם ב"שעשו
 יכולים שלפעמים מוה וחזינן ב"ש, נגר הרוב היושב"ה
 מנין מהרוב גרולים שהם היכא הרוב נגר לעשותהמיעוט
 ר"א  והרי מניו, רוב נגד בנין רוב שהיו נ"ה נגד ב"שכמו

 נרה בתוס' ולפיר"ת כב"ש שפסק משום  שנתנרהאעפ"י
 מתלמידי שהי' היינו רשמוהי הרשב"מ פי' הוא וכןר"ו
 ואעפ"י לנידויו, חש היה לא בעצמו שהוא אפשר א"כב"ש

 בתוס' מצינו מ"מ לנירויו, הש כן בעצמו שר"א כתבושהתום'
 לנירויו, חש לא רר"א מרבריהם שנראה וקרע בר"ה דנ"טב"מ

 בגריו לקרוע צריך רמנורה מר"א להוכיה ראין שםרכתבו
 ד?צערא י"ל רע"ו כן, עשה מרהוא המנעליםולהלוץ
 לא, בר"ה רט"ו במו"ק התוס' כתבו וכן כן, עשהבעלמא
 עיי-7:. כן עשה בעלמא לחומרא רשמא ראיה איזדמר"א
 שבהם מנה רריב-ז מ"ח פ"ב באבות במשנה המבוארדלפי

 סיר בור אמר הויקנוס בן ר-א ועל תלמיריושל
 כף על יהע "2ראל חכמי כל ואם טפה. מאברשאינו
 ומצינו כולם, את מכריע ר"א שניה כף על ור-אמאזנים
 ס"ת כב' זרועותי שתי עצמו על שאמר סנהרריןבש"ס
 יכול שפיר ולפי"ז וכו', לימרתי והרבה למדתי תורההרבה
 להניח שלא לקולא לנירויו חש לא בעצמו שהואלהיות
 הסנרל. ונעילת בגרים קריעת כגון לחומרא ורקתפילין,
 תפילין הנחת לענין רר"א מהא למיפשט ליכאולפי"ז

 בתיקו. בגמרא סלקא ושפיר רעלמאלמנודה
 בגמרא דאמרינן הא על הקשו המניח בריש ב"קדבו2דס'

 בסנהררין מרוע הרוב אחר בממון הולכיןדאין
 זלשון - בתירוצס, עיי-ש מה"ת בדי"מ רובא בתראזלינן
 רברי להסביר שיש מה ולפי - קצת מגומגמים שםהתוס'

 מוכרהים דהמיעוט סנהררין דשאני תירוצם בכוונתהתוס'
 מיעוט שוב וליכא דליתא כמאן הם והרי מדבריהםלחוור
 כוונתם, בביאור התוס' בדברי מש"כ ג"פ בס' עייזכלל,
 שהם כיון כסברתם לעשות להמיעוס אסור רבריהםולפי

 בעל הגאון אולם הרוב, :גד רבריהם לגמרי לבטלצר.כים
 בבי"ד דרק רבריו על העיר הספיקות בקונטרסקצוה"ח

 הסנהדרין, הרוב נגר דעתם לבטל המיעוט צריכים ע"אשל
 לעשות יכולים דהמיעוט לומר יש פשוט בבי"דאבל

 דהרי הקצוה"ח, רברי על ?העיר כתבתי ובמק"אכסברתכ,
 בבי"ר שלא ראפילו תירוצא לחר הנ"ל יבמות בש-םמבןאר
 מזה עיין הרוב. נגר רעתם לבטל המיעוט צריכיכהגדול

 טפי מחררי דהמיעוט היכא ורק שם הריטב"אבחירושי
 קצוה"ח. הגאון רברי לפיע"ד צ"ע ולכן ב7:ווין.לא אבי דעתם לבטל המיעוט א"צ אז שם בגמרא דב".2כהא

 באופן הנ"ל בב"ק התוס' קושיית לתרץ כתבתיובמק"א
 אחר בממון הולכין אין אמרינן רלאפשוט

 כגון להמיעוט, מציאות שיש מודה דהרוב היכא רקהרוב,
 ולחביתא כרא לכרא רקרו רובא רגם המניח רפרקבהאי
 ולכרא כרא לחביתא דקרו אינשי ראיכא מודיםחביתא
 לרעת רגם כיון רובא, בתר זיל למימר ליכא בזהתב'תא,
 לרריא ררובא האי וכגון להמיעוט, מקום איכאהרוב

 מציאות שיש מורה הרוב בזה גם לשחיטהומיעוטא
 שפיר אמרינן בזה לשחיטה, רזבני אינשי ראיכאלהמיעוט

 רהרי בסנהרריז שייך לא ווה רוב, אחר בממון הולכיןאיז
 בדי"ט גם ויכן להמיעוט. מציאות שום אין הרובלרעת

 לפיע"ד. ניאותה סברא וזו רעות רוב אחרהולכין
 אין מה מפני לתרץ כתב מ"ד סי' בתשובהוהרמב"ן

 לבטל נשבע כמו זה הרי המנודה, לבןמלין
 ראשית תירוצים ב' ותירץ שבועה, חיילא רלא המצוהאת
 בשאר ג"כ נאסר הנירוי רע"י כיון בכולל הנירוי רחלרי"ל

 אפילו מילתא למיגדר לגוור יכולים רבי"ר והשניתדברים,
 רבריו ולפי עיי"ש, וגרר לסייג דהוי כיון מה"ת רברלעקור

 אפילו עליו לאסור הנידו' דהל הדבר דעיקר קמאבת'רוצא
 ועפי"ו רברים, בשאר ונאסר הואיל כולל משום הואהמצוה
 התוס' רברי לתרץ ט"ו סי' בחאו"ח הבי"צ הגאוןכתב
  כב"ש וס"ל ב-ש מתלמירי היה ר"א רהרי הנ"ל,בנדה
 הירושלמי, בשם רל"ר ביצה בתוס' כמבואר מקוםבכל
 איסור על חל איסור ראין רמ"ר ביבמות ס"ל ב"שוהרי
 אשת איסור לרידהו חל לא ולהכי במוסיף או בכוללאפילו
 ואיסור כולל איסור רהוי אעפ"י אשה אחות איסור עלאח

 בעצמו לר"א ומצינו רמ"ג. בגמרא שם כמבוארמוסיף
 ופשוט איסור, על חל איסור ראין דס"ל דקי"גבחולין
 חלה שבועה ראין מכש"כ בכולל אחע"א אין רס"לרמאן
 בשבועות התוס' שכתבו כמו בכולל, אפילו המצוהלבטל
 ואכל שאוכל שבועה בתוספתא מרתניא אלא, בתור"הרכ"ר

 רלא ס"ל רר"ש טימא והיינו מחייב, ור"ש פטוראיסורין
 אחע"א אין רס"ל משום בכולל המצוה לבטל שבועהחיילא
 תפילין שהניו רר"א י"ל לפי"ז ומעתה בכולל,אפילו
 כיון תפילין. מצות לבטל עליו חל לא שהנירוימשום
 לבטל גשבע כמו והוי לרידיה חיילא לא בכוללראפילו
 האיבעיא למיפשט הגמרא מצי לא שפיר ולכן המצוה,את
 על חל איסור רלרידן כיון בתפילין, חייב מנודהאם

 בכולל המצוה על גם הגירוי לחול ויכול בכוללאיסור
 לשיטתיה.ור"א

 עפי"מ כויל הוי וה אם צ"ע עדיין דמילתאולקו,8טא
 בשם שבועות מהל' בפ"ה המשל"משכתב
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 בשתי לא אבל אחת בפעולה רק הוי לא דכוללהריב"ש
 בגד ילבוש ולא מצה לאכול שלא בנשבע כגוןפעולות,
 פעולות שתי ולב"יה דאכילה כיון כולל, מקרי לא זהמשי
 לעניננו. ואכ"מ בזה הרבה להעיר ויש מזה, בבי"צ עיי"שהן

 דו"שידידו
 החופ"ק ליש*עט אייזיק יצחקהק'

 צסימן
 הרב ה"ה רחימאי רב ידידי לכבוד ונרכהשלו'
 שלשלת הבושם ערוגת צמ"ס בכחר"ת חו"בהגאון
 חרל,ש מוהרי'ש כש"ת וכו' בתו"י המובהקהיוחסין
 יע"א. בברונקס רבשליס"א

 ברכת עליו וברכתי ימים, חוף הבהיר נספרונתכבדתי
 הזך ומשכלו והמבריק הבריא מההגיוןהנהנין

 אדון מלפני יה"ר הש"ס, בסוגיות רוחו בעים ידו הניףאשר
 באהלה לשבת יזכה בשנים רבות שעוד התורה נותןכל,
 ישוטטו למען לתוה"ק, ופרחים ציצים ולהוסיף תורהשל
 הגו אשר את בזה מלהביע אמנע ולא הדעת, ותרבהרבים

 היקד. בספרו הביטי מדירעיוני
 רש"י שיטת על  להקשות הדר"ג כתב ב' אות ח"יבסי'

 חלק משום הוא טבל איסור דטעם דס"ל דפ"ו,ביבמות
 נבטלת התרומה חלק אין באמת מדוע בו, הפתוכההתרומה
 כל בזה אמרינן דלא לתרץ כתב וע"ז כולו, הטבלבתוך
 כמה ידעינן דלא כיון בר.ור, ההיתר שאין מפני ביטול,ענין
 מה"ת דיכול כיון התרומה, הפרשת לאחר בזה יהי'היתר

 כדי אח"כ יהי' שלא להיות יכול ולפי"ז בתרומה,להרבות
 עכ"ד.ביטול

 בש"ס דהנה מקומות, מכמה בזה להעיר לפיע"דא(
 שנים זימן אמרינן שם במשנה ד"יביצה

 דאסורים, הטעם שם בגמרא ואיתא אסורים, שלשהומצא
 לא ואי נינהו, אחריני הא נינהו אחריני אי נפשךדמה

 אסורים, ולכן בהו, דמערב חד איכא הא נינהואחריני
 ותירצו ברובא, ליבטל וא"ת איכא, בד"ה בתוס' שםוהקשו
 יו"ט דלאחר דשיל"מ, דהו"ל או בטל, ולא חשיבידבע"ח
 דא"צ התוס' מדברי ומוכח בתוס', עיי"ש מותריםיה"

 והרוב בודאי האסור אחד יש כאן דהרי ברור, הרובלהיות
 שייך ואיך נינהו, אחריני שמא בספק ג"כ השניםדהיינו
 היתר להיות דאי"צ נראה אלא ברוב, ביטול בזהלומר

מבורר.
 רק דיא התוס' דכוונת י"ל דמילתא לקושטא אךב(

 מכח דאסוריז בגמרא דאמרינן מה עללהקשות
 דשנים נימא אי ואפילו אסורין, נינהו אחריני איממנ"פ,
 אסורין, ולכן ביניהם מעורב השל"~י עכ"פ במקומם,נשארו
 דשנים אמרינן אי דהרי ממנ"פ, זה דאין בתוס' הקשווע"ז

 רק אסור ואינו ברוב, בטל השלישי אז במקומם,נשארו
 להא, ניחוש לא אי אבל נינהו, אחריני כולן שמא זהמחמת
 וליכא ברוב שפיר דבטל י"ל אז מעלמא, הבא להשלישירק

 היא דהקושיא התוס' בכוונת לומר יש כן לאיסור,ממנ"פ
 מינה. למשמע ליכא מהא א"כ אחד, צד עלרק

 רובא, בתר דאזלינן דוכתי בכמה דאמרינן מהא ברםג(
 של הרוב אחר הלך דבנמצא חנויות בתשעכגון

 אנחנו הרי הכשרות, הרוב אחרי ללכת אפשר איךכשרות,

 בהמות דרוב מחמת טריפות הח"י כל אחרי בדקינןלא
 רק כשר, ספק רק הוא כשר בשר כל א"כ הן,כשרות
 ולפי"ז רובא, בתר דאזלינן מחמת זה ספק התירהשהתורה
 מבורר, רוב בעינן דלא מזה ומוכח מבורר, היתר תוליכא

 התם דגרסינן דע"ג קידושין מש"ס להעיר יש וכןד(
 רוב מ"ט כשר, שתוקי תורה דבר רבאאמר

 לגבה, אינהו אזלי ואי אצלה, פסולים ומיעוט אצלהכשרים
 איהי אזלה די~מא אמרת מאי פריש, מרובא דפרישכל

 דמי, מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע הו"ללגבייהו,
 הוא ודאי ממזר ד', בקהל ממזר יבא לא אמרהוהתורה
 והרשב"א בגמרא. עיי"ש בקהל יבא ממזר ספק הא יבא,דלא

 קרא, איצטריך לא נמי להא דהרי הקשה שםבחידושיו
 רובא הו"ל לגבה אזלי דאי נינהו, רובא אכתידהרי

 מחצה, על מחצה הו"ל לגבייהו איהי אזלה ואילהיתרא,
 להתיר קרא תו איצטריך ולמאי להכשיר, הוא הרובנמצא
 וז"ל: ג"כ הקשה בחידושיו שם הריטב"א וכןעיי-ש,
 איהי אזלא ספק ספיקי, תרי איכא דהרי קרא לי למהותימה
 ואידך חדא, ספיקא והוי מחצה על מחצה דהוילגבייהו
 לקולא ס"ס וכל כשרים, רוב איכא וב,ה לגכה אינהודאזלי
 בזה. ליישב מש"כ בריטב"א עיי"ש ראורייתא, באיסוריאפילו
 דכתובות לפ"ק אחרון ובקונטרס בקידושיז ההפנ"יה(

 דהרי הנ"ל, הריטב"א דברי לבארכתב
 חד כולהו דהרי ס"ס, ~ה אין הפשוט מובן לפילכאורה
 אחד ספק ואין מפסול או נתעברה מכשר שמא הוא,ספק
 בסוגיא דכתובות בפ"ק התוס' שכתבו כמו השני, עלמוסיף
 מובא בפוסקים וכמבואר הוא, חד אונס דשם פתוחדפתח
 הריטב"א דכוונת צ"ל רק ס"ס. בכללי ק"י סי' יו"דבש"ך
 בודאי לן קים אי דאפילו כיון כרוב, הו"ל ס"ס דהאילומר
 השתא א"כ מחצה, על מחצה הו"ל לגבייהו איהידאזלא
 עיי"ש מלאיסור יותר להיתר נוטה הדבר לן, קיםדלא

 מותר גונא האי בכי דגם להריטב"א לי' ופשיטאבדבריהם,
 הרשב"א בדברי וגם בדבריו מבואר רובא, מטעםמה"ת
 מבורר, ההיתר שאין אע"פ רוב, אחרי ללכת שיכוליםהנ"ל
 בתר אזלינן בוה גם אעפ"כ בספק, ג"כ מוטל ההיתר כלרק

 לפיענ"ד. ~פשוט וו"ב דשתוקי, בהאי כמורובא
 קושית ליישב כתב בסוה"ד שם הפג"י ובאמתו(

 שם וכתב זה בדרך הנ"ל והריטב"אהרשב"א
 לומר כאז שייך דלא בפשוט, לו נראה הי' דבריהםשלולי
 איכא אי עצמו הענין בזה דהספק כיון רובא, בתרליוול
 בדבריו. עיי"ש מבורר היתר כאן אין א"כ לא, אורובא
 חיישי דלא נראה והריטב"א הרשב"א מדברי עכ"פאבל

 וו"פ. כלל קושיא כאן אין וה לולא כי כלל,לוה
 שהשואל שם כתב רע"ב סי'  הרשב"א דב21ש1ב1תו(

 שהולא בן שלמה ברבי מאיר רביהחכם
 חתיכות משתי אחת בחתיכה תלוי אשם מביא איך לוהקשה
 ברוב להתבטל יכול האיסור הרי איסירא, דאיקבעמפני
 שאינן דכין לו השיב שם והרשב"א בשוין. לא אםהיתר
 ישראל וכשאכל איסור, של היתה היא הגדולה שמאניכרות
 את שאכל בין איסור של היתה היא שמא הראשונהאת

 בשאין רק איירי לא אלא הקטנה, את שאכל וביןהגדולה
 משכחת ולא וביבש, היתר רוב ודאי ואיכא ניכרהאיסור
 של בב' שנתערבה איסור של אחת חתיכות, מג'בפחות
 ג"כ הקטנה שאפילו הרשב"א בדברי מכואר עיי"ש.היתר
 היא דאם מותרת, ממו"פ דהקטנה לומר שיש אע"פאסורה,
 לומר יש ג"כ איסור של היא אם ואפילו מותרת, היתרשל
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 כ'ון מ"מ בהגדולה, דהיינן היתר, של ברובדנתבטלה
 כ'ון ברוב, דבטל למימר ליכא שמותר ברור רובדליכא
 נתבטלה, ולא איסור של הגדולה שמא לספוקי ג"כדאיכא

 דהיתרא. רובא תודליכא
 הנ"ל בתשובה דבר'1 דלפי להעירכתבתי יבמק"אח(

 בש"ס מקשה מאי מבורר, היתרדבעינן
 מותר :מי קרא דבלאו שתוקי, להתיר קרא רל"צקידושין
 מבורר הרוב להיות צריך הרי כנ"ל, ברוב ביטולמטעם
 כתשובה כשיטתו בספק מוטל בעצמו שהרוב ולאלהיתר,
 הנ"ל הפנ"י לתירוץ סייעתא יש בתשובה ומדבריוהנ"ל.

 בזה. וצ"ע לתשובותיו, מחידושיו א"ע סותרוהרשב"א
 אי בפ-א התערובות בשער הפרמ"ג בזה חקר יכברט(

 הרשב"א דנר' והביא מבורר, היתרבעינן
 ובאמת עיי"ש, בר~ר רוב להיות רצריך הנ"לבתשובה
 התוס' מדברי וגם ברור, היתר דאי"צ איפכא מוכחמחידושיו
 אע"פ מבורר, היתר לה'ות דא"צ ג"כ מוכח הנ"לביצה
 מפשטות מ"מ התוס', שיטת ליישב לעיל כתבנושכבר
 כל על ו"א העניז, כל על קאי דהקושיא נראה התוס'לשון

 דבכל מעלמא, אחד רק או מעלמא כולן אם ביןהצרדים
 ברור. הרוב שאין אע"פ ברוב, ביטול להיות 'כולאופן
 לא מדוע הניל ביבמות רש"י לשיטת הדבר דבעצםי(

 בתוך נבטלת הטבל שבתוך שהתרומהנימא
 כלל לומר דא"א בפשוט לפיענ"ד נראה היתר, שלהתבואה
 דתרומה דערלה. בפ"ב במשנה המבואר לפי בזה,ביטול
 מדוע הטעם בירושלמ' ומפרש להרים, וצריך בק"אעולה
 משום הוא להרים. צריך בתרומה ורק להרים א"צבערלה
 לכן כהן של ממונו הוה שהתרומה כיון ז"א השבט,גזל

 איך ולפי"ז במשנה. עיי"ש התערובות מתוך להריםצריכים
 של תבואתו בתוך כהן של התרומה שגתבטלה לומריתכן

 משום להרים צריך ג"כ הביטול אחר אפילו דהריבעה"ב,
 זה שא.ן כיון בזה ביטול עניז כלל שייד ולא השבט,גזל
 חטין קב לו שנתערב הרי דל"ח ביצה בש"ס כדאיתאשלו,
 ומה עיי"ש, וחד' הלה יאכל חבירו של חטיז קביןב"

 שלו תרומה רק זהו בק"א. בטלה דתרומה הש"ס בכלדאמרינן
 במיטא"ח מצאתי וכן כהן, אמו מאבי בירושה לו שנפלהכגון

 מאבי תרומה לו דיש דהיכא בפירוש שכתב שםבערלה
 דליכא כיון להרים, דא"צ נראה מכהן שקנאה או כהןאמו
 דכל דערלה בפ"ב בירושלמי ומבואר עיי"ש, השבטגזל

 הכלוסין תרומת כגון ע"ז, מקפידים הכהנים שאיןתרומה
 שאינם כיון להרים, צריך אין שבאדום והשעוריןהחרובים

 תרומות. מהל' בפי"ג הרמב"ם וכ"כחשובים,
 להרים דוקא א"צ דכ"ב בבכורות יש"י ילשיטתיא(

 בעבור ממון להכהן לשלם יכול רקהתרומה
 שהתרומה נימא לא מדוע קשה עדייז שיסתו לפי ועפי"זזה,

 גזל משום אמרת מה בעה"ב, של הכרי בתוךנבטלת
 שם בתוס' אולם להכהן. לשלם אח"כ יכול הריהשבט,
 דעיקר דאע"ג וס"ל פירש"י, על חולקים תעלהבד"ה
 לא מ"מ בירושלמי, כמבואר השבט גזל משום הואהתקנה
 בה יש תרומה דקדושת כ'ון בממון, לפטרו שיכולמסתבר
 יש ובפשטות יעו"קו. שם רש"ש ג"כ ,וכ"כ בתוס'עיי"ש
 מ"ע  בזה יעקר דא"כ ביטול, לומר כאן 'תכן דלאלומר
 לה בטלה דא"כ לו תתן 1ג1' דגנך ראשית שלמה"ת
 שלא זמז כל ולכן תרומה הפרשת של המצוה עניניכל

 וו"פ. ביטול לומר א"א התרומה חלק מהדגןנפרשו
 דקודם אחד ענינים, שני 'ש בתרומה דהרי בזה י"לועוד

 הכרי מן אחת חטה וכשמפריש טבל הויההפרשה

 נתינה מצות קיים לא עדיין אולם טבל, מידי מוציא זההרי
 בחידושיו הריטב"א כמוש"כ חז"ל, ששיערו מהשיעורבפחות

 הכרי פוטרת אחת חטה שמואל דאמר דהא דנ"ח,לקידושין

 מצות בזה קיים לא אבל טבל מידי להוציאו רקהייני
 'עו"ש, חשוב דבר להיות צריכה שנתינה מפני לכהןנתינה
 החטה דהיינו בתרומה ביטול נמי שייך לא לפי-זממילא
 טבל איסור נפקע הביטול דע"י נתינה מצות שקייםטרם

 וז"פ. בא לא תרומה לכללאבל
 דיומא בסוגיא החכ"צ קושית ליישב יש זה ובדרךיב(

 שם. שהקשה טבל לו מאכילין גבידפ"ב
 התרומה להרים עצה יש הרי טבל להאכילו צריכיזדלמה
 איסיר מבטלין דאין הסוברין לשיטת ברוב, לבטלהואח"כ

 סי' יעבץ בשאלת  מוה עיין מדרבנן, רק הואלכתהילה
  ולפי-מ שי"ט, סי' חיו"ר ובחת"מ כ"ב סי'  ובאב"מקל"ה

 משום בוה ביטול שייך רלא כיון קושייתו יהורץשכתבנו
 ולק"מ. הנ"ל ביצה הש"ס ולפי-ד כהן. של ממונושהתרומה

 ביבמות, רש"י כשיטת ס"ל ג"כ דפ"ד בנדרים והר"ןיג(
 בד"ה שם וז"ל שכתבנו, כמו נראהומדבריו

 דכיון טובלת, שתהא הוא בדין גד~לה תרומה נראה,ובעינ'
 תערובתה, שתאס~ר הוא ראוי לורים א:~רה עצמה:נהיא
 ,.צריך כרחן דעלדכיון

 להרימה-
 מתבטלת אינה הכרי מן

 "צריך דע"כ בפירוש בדבריו מבואר עיי"ש, עכ"דו~ם
 ~וה השבט, גול אינא הרמה דבלא כיון ו"אלהרימה",

 טבל איסור בטעם כז שס"ל רש"י לשיטת להיותיכול
 דנעשה קרא לן דגילה כיון ובע"כ תרומה, תערובותמשום
 חלק ז"א בתוכה, שיש האיסור תערובת ע"י איסורהכל

 שם וקורא מפריש שאינו זמן כל בה הפתוכההתרומה
 לפיענ"ד. וז"ב קצתו, עלתרומה

 יש פרוטה, בד"ה דכ"א במעילה התוס' דכידבךייד(
 מבורר, היתר להיות דצריך נמילהוכיח

 הקדש של פרוטה האי וליבטל תימה וז"ל: שםשהקשו
 על גם הקשו לא מדוע ולכאורה עיי"ש, ברובאשנפלה
 ברובא, פרוטה האי דליבטל הקדש זה בכיס פרוטההאומר
 הכיס, לתוך שנפלה הקרש של פרוטה ?ל כן  הקשוומדוע
 פרוטה באומר ברוב בטל לא דבכיה"ג מזה מוכח ודאיאלא
 בספק היא שבכיס ופרוטה פרוטה דכל כיון הקדש, זהבכיס
 לא בזה ולכן מבורר, היתר בזה וליכא הקדש של 11שמא
 בפרוטה המשנה של הא' באופן רק הקשו ולכן ברובא,בטל
 וז"פ. ביטול, שפיר להיות יכול שבזה שנפלה, הקדששל

 פשיטא : וז"ל איתא הל"א דערלה בפ"ב דבירושלבויטו(
 מהי הבירו ידיעת מתירתו,שידיעתו

 בה ידע וחברו בה 'דע לא הוא עבידא האידשתתירו
 יריעת אי איפשטא דלא בעיא היא דבירושלמי הריעיי"ש.
 ורבנן ר"ש מחלוקת פ"ה דתרומות ובמשנה מהני,חברו
 הספיק ולא למאה שנפלה תרומה של סאה : התםדתנן

 מתיר, ור"ש אסורה זו הרי אחרת, שנפלה עדלהגביה
 מקדשתה ידיעתה ס"ל דר"ש הטעם בירושלמיומפרש
 ולשיטת בזה, מש"כ גיה"נ סו"פ ברא"ש ועייזעיי"ש,

 אחרים רק הבעלים ידעו לא אם בערלה הנ"להירושלמי
 יריעת דליכא כיון בתדומה ולפי"ז איפשטא, דלא בעיאהיא

 לחומרא. בעיא דספק כ'ון בטל לא הכהן דהיינוהבעלים,

 איפכא, מוכח הנ"ל דל"ח בביצה דילן מש"ס אילםטז(
 בעלים, לו שאין באיסור הוא הביטולרעיקר

 בעלים לו שיש איסור שם הש"ס של הס-ד לפיואדרבא
 שפירש מה שם ובמהרש"א בגמרא עיי"ש כלל בטללא
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 פ'רון יפרש מש"כ ,2ם בפנ"י עוד ~עיץ הגמרא,בדבר'

 דהירושלמי לומר יש דמילתא ויקושטא שם, בגמראהדש
 נתערב שבו ההיתר של בעלים דעת שצריכים רקמ"רי

 זה על .העיר ויש האיסור, של הבעלימ דעה ולאהאיסור,
 והנותר הפע~ל התם: דאמרען דע"א בזבחים ה:י"סמדברי
 על אחד ירבה שלא דא"א פטוה ואכלן יחד שבולןוהטמא
 ~כל בהנאה אסורים מינים הל כל והרי עיי"ש.חברו
 זה שיתבטלו אפ,לר ואיך בעלים, להם אין הנאהאיסורי
 בדם ורבנן דר"י בפיוגתא נמי וכן בע:ים. יד'עת בליבזה
 בטל, לא במימ דמץ מ1ה ילפינן דלר". ה,ךעיר ודםהפר

 הפר דם והרי בעלים, ידיעת בביטול דבעינן נימא איהרי
 משום גבוה ממון שהם כיון בעיים, להם הי' לא השעירודם
 מכאן למילף וא"א בטל לא משו"ה א"כ קד,2ים, קדשידהוי

 בטל. לאדמב"מ
 דרבא מימרא על רצ"ט בב"מ רש'" שפירש יעפיימיז(

 דמי. מדעת כהדיוט מרעת שלאהקדש
 ואין הבא לכל למעול מונה שהקדש : וו"ל שםופרש"י
 ידע ורחמנא למעול דמתהני מאז אמר ורחמנא בידו,מוהה
 בהקדש וז"ל בדבריו יותר מבואר ד"כ בב"ק וברש"יעיי"ש,
 א"כ עיי"ש. איכא שכינה דדעת מדעת, שלא למימרליכא
 ואיכא הגבוה חלק שזה כיון השעיר ודם הפר מדםעפי"1
 וילפינן בעלים דעת שפיר מקרי ולכן שכינה, דעתבוה
 וטמא ונותר מפיגול אך ולק"מ, בטל לא דמב"מ שפירמזה
 ידיעת בלי יתבטלו איך קשה עדיין הבעלים בחלקשזה

 ובלא בהנאה, דאסורים כיוז בעלים להם אין שהריבעלים,
 ד'ש כיון בלח לח בתערובת רק לומר זה 'תכן לא נמיזה

 מחברו אחד להפריד וא"א נתערב דכבר כיוז א"כבילה,

 'בש בתערובת אבל איכא, וטכינה דרעת עי"1 הביטולמהני
 האיסור, להכיר שא"א בזה רק זב"ן נתערבו שלא כיוןביבש
 דעת מהני מה בזה א"כ בפ"ע, הוא אחד כל מ"מאבל

 ספיקא ליכא שכינה כלפי הרי הביטול, לעגיזשכינה
 בעלים, מקרי לא זה הספק אליו שיתכן ולמי כלל,ותערובת

 אליו. בהנאה דאסורכיוז
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו

 ש:אסימן

 'ע"א. ביטום לפ"ק תש"1 שבט ד"י מוצש"קב"ה
 חו"ב ההי'ג הרב ה"ה חביבי ידידי שלו' יענהאלקים
 ציון בן לוי מו"ה כש"ת ומופלג מופלאחו"נ

 'צ"ו. שטעטין האבד"ק )ן"ל( שליט"ארוכיגשטיין

 המהלה אודות מר לן בדק אשר חכם שאלת שאלתובדבר
 וכמה בעוה"ר. המספהת פשתה אשרהנוראה

 להם ולקחו ישפיקו, נכרים בילדי ישראל בית מהמוןאנשים
 מקרים ובהרבה הארץ, מעמי בחרו אשר מכל זרותגשים
 ועתה משחיתים, בנים מרעים זרע זרים בנים 'לדוכבר
 להכניסם גרות לשם בניהם את ולמול נשותיהם לגייררוצים
 ששארית בימיו עלתה שכך לדור לו ואוי ישראל,לדת
 של הגדול המבול אחר התופת שריד' ישראל שרידיפליטי
 מאחרי יסורו והנשאדים עמנו, של בנין דוב שרף אשראש

 ומה צבאות. ד' כרם את ולזלזל נכרי' חיק לחבקהשי"ת
 בכחא לדון וצריכים עולה דורם שאין ישראל רבניי1משו

 לתרבות יצאו שכבר לאלה מאד חמורים בעניניםדהתירא

 ,השי"ת רח"ל, נשג"ז איס,ר על 'ום בכל ועובריםרעה.
 שנוכל הדת חומת פרצת את לגדור ממרום רוח עלינויערה

 מזולל. היקר את ולהוציא שהתנו אשר אתלתקן

תשונה
 : דלהלז הפרטים לבארעלינו

 שהיא חשש יש כי אחרי בהגרות להשתדל מותר אםאן
 אישות.לשם

 להם לסדר אח"כ יכולים אם לגיירן שמותר את"לבן
 נטען. מחששח,";

 הבחנה צריכות אם לבעליהן לחזור שמותרוה ואו7"לג,
 חדשים.ג'

  לשם בניהם למול רוצים אם זה, כל שאסור ואת"לי(
 צריכים אם "בראל לדת בזה ולהכניססגרות

 להם.להזדקק
 הנש~אין. קודם חימוד דם מחשש ז"נ צריכה אםה(
 של מדרשא בבי נשאל כבר זה שדבר אע"פ הנהא(

 דרכו לפי כ"א בזה והאריכו האחרוניםגדולי
 ואין בדבריהם, לפלפל בידי ספריהם ואין דהיתראבכחא

 הרמב"ם הוא המקילים דברי :יסוד חידוש, בלאביהמ"ד
 השפחה על נטען גבי שכתב ק"ל סי' פאה"דבשו"ת

 מפנ' מ"מ לישאנה, אסור הדין שמן אע"פונשתחררה
 וכו,, עצמו שומז ולא הרוטב שיאכל מוטב השביםתקנת
 ובשו"ת עיי"ש  לישאנה, ומותר תורתך הפרו לד' לעשותועת

  יעו"ש להתיר ג"כ שכתב נטען בנידון קפ"ט שורשמהרי"ק
 ונמוקו.טעמו

 והראשונים הש"ס בדברי להעיר לפיע"ד והנראהב(
 דכ"ד יבמות בש"ס זה דין מקור זו,בסוגיא

 ונתגיירה הנכרית על ונשתחררה השפחה על הנטעןבמשנה
 דלא ופירש"י מידו. מוציאיז אין כנס ואם יכנוס, לא זההרי

 ופריך הראשון, הקול הי' אמת יאמרו 7:לא לען, משום'שאנה
 שנתגייר איש אחד ורמינהו הויא, מיהו גיורת האבגמרא
 אינם וכו' איש לשום שנתגיירה אשה ואחד אשהלשום
 כולם האומר כדברי הלכה שם ומסיק נחמיה, ר' דבריגרים
 ומשני נמי, לכתחלה הכי אי התם תו ופריך הם,גרים
 ולזות "ה עקשות ממך הסר אסי דא"ר אסי דרבמשום
 קאחזוקי דאתי פה, עקשות ופירש"י ממך, הרחקשפתים
 מהראשונים כמה הוכיחו הללו רש"י ומדברי קמא.לקלא
 אפילו לכונסה מותר לו נבעלה שכבר לכל ידועדאם

 הקול להחזיק שלא לען בזה שייך לא דשובלכתחלה,
 מוזרות המדברות ידי מחזיק בעצמו הוא שהריהראשון,

בלבנה.
 פירוש פירש ר"ה אלף סי' בתשובה הרשב"א אולםג(

 שהלזות אלא רש"', כדברי שלא בגמראאחר
 לשם ולא אישות לשם שנתגיירה שיאמרו הואשפתיים
 יש חטאין ועצת לו שתנשא בכדי אלא שלם, בלבשמים

 כאלו ונשואיז נכנסה למה זו כלה 'ודעים והכלביניהם,
 הובאו עכ"ל, ומורים סוררים בנים להביא לעוליםגורמיז
 א"כ הגמרא בפירוש דבריו ולפי י"א. סי' בב"ידבריו
 לישאנה אסור ג"כ עליה בא שכבר לכל רידוע היכאאפילו

 אישות לשם שהי' הגרות עצם על לען מהששלכתחלה
 רש"י במחלוקת תלוי זה דבר ולכן שמים, לשםולא

 הגמרא. בפירושוהרשב"א
 השפהה על הבא איתא דיבמות בפ"ב לבו17ספ,7אד(

 שפחה שחזרה אע"פ הנכרית, עלאי
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 עבר ואם יכ:וס, לא זה הרי ונתג"רה נכריתונשחחררה
 רק לא עליה בא כבר אפילו לדברץ הרי עציא. לאוכנס
 דיבמות בפ"ב ובנמוק"' לכחחלה, אוחה יכנוס לאנטען
 יכנוס, לא דלכחחיה ,2ם ומסיק החוספחא לדברימביא
 ולכאורה הנ"ל. הת,ספתא בדבר. להעיר שיש מה נבאר,לקמז
 נהמיה כרבי ס"ל הת~סטתא דהרי ראיה אע דמהחוספחאט'ל

 הויא לא אישות לשם הוי דהגרוח דהיכא דהגמראכהס"ד
 וליכא עליה בא כבר אפילו ולכן בדיעבד, אפילוגיורת
 שלא הגרות, עצם על לעז איכא מ"מ שפחים, לזוחשוב
 דלא שמים לי2ם ולא אישות לשם רק שנחגיירהיאמרו
 כבר אם אבל 'כ:וס לא לכחחלה לפיכך כלל, גיורחהויא
 דיכול אישות, לשם נתגיירה שמא ספק רק רהוי כיוןכנס,
 בלב ישראל דח עצמה על קבלה נשואין חבח דאגבלהיוח
 ביבמוח התוס' כתבו וכן יוציא. לא בדיעבד לכןשלם,
 הויא לא אישות דל,:ם הס"ד דלפי הכי, אי בד"ה ע"בדכ"ד
 היא גיורת דססק משום יכנוס, לא דלכתחלה ניחאגיורת
 דאין להוציא אין ובדיעבד איש, לשם נתגיירהדשמא

 זו. חששא משוםלהחמיר
 שם שכתב החוספחא על במנב"כ ראיתי יכהה(

 יאמרו שלא ישום 'כנוס לא וז"ל:בפירושו
 שכתב הרי שפתימ.  לוות ואיכא נתגיירה אישותמשום
  דאמת  אליבא  ולכן הגרות, צצמ על הש  שפחיםרלוות
 הששא וליכא הם, גרים דכולם להלכה דקיי"ללפי"מ
 עליה בא דכבר דהיכא למימר איכא גרוח, לשוםדלעז
 אפילו מותר הראשו,, הקול להחזיק ולעז רינון חששוליכא

 לישאנה.לכחחלה
 התוספחא דברי בפירוש כתב שם הנימוק"י אמנםו(

 אחד לה גמר דהגמרא כיון יוציא, דלאהטעם
 לשום שנחגיירה האשה ואחד אשה לשם שנתגיירהאיש
 כרבי דלא הגמרא כמסקנת וזה הם, גמורים גריםאיש

 ודבריו הנימוק"י רגלי כפוח תחת אני עפר אבלנחמיה,
 לא השפחה על דהנטען דג:שנה על שם וז"ל ממני,שגבו
 מי7תא איגלאי יאמרו שלא לעז, משום הטעםישאנה
 עקשות ממך הסר דכתיב הראשון, הקול ה" שאמתלמטרע

 דברננה י~ציא לא כנס ואם ממך, הרחק שפתים ולזותפה
 נעם דרכי דרכיה דכתיב בעלה, מתותי אשה מפקילא
 בא אפילו אלא רננה דוקא ולאו שלום, נחיבוחיהוכל
 דלא וטעמא בהדיא, הכי בתוספתא כדחניא בודאי,עליה
 הוא חזקה עליהם, וקבלו כבר דנחגיירו דכיון בדיעבדיוציא
 האיש דאחד לה גמור וגמרא וקבלו, גמרו אונסייהודאגב

 דהויא וכיון הם, גמורים גרים ובו'  אשה לשםשנחגייר
 ה7עז בטעם בחח7ה פו:ח הנה עכ"ד. יוציא לא לכןגיורח
 ישאנה, לא 71כן הראשון הקול להחזיק שלא רש"יכפירוש
 קבלה רוראי  רחזקה בדיעבד יוציא דלא הטעם כתבואח"כ
 כשיטח וזהו גמורה, גיורת והויא שלם בלב ישראל דחעלי'

 שלא הגרות עצס על היא שפת'ם דל,,ת בפירושוהרשב"א
 מאד וחמוה יוציא, לא חזקה מחמת בדיעבד רק כהוגן,נעשה
 רש"י בשיטת דפחח רישא, לאו וסיפא סיפא לאודרישא
 מי הנה עד ראיחי שלא ולפלא רשב"א, בשיטתוסיים

 בזונשהעיר
 וכפ' שביארנו כמו לומר יש גופא דבתוספתאז(

 לעז חשש דבאמח המנב"כ, ג"כשפירש
 להתוספתא וס"ל שמים, לשם נעשה שלא הגרות עצם עלהוא
 גרות הוי לא אישוח דלשם דהגמרא וכס"ד נחמיהכרבי
 אם ידעינן דלא ישאנה לא עלי' בא כבר אפילו ולכןכלל,

 יוציא לא כנס שכבר בדיעבד רק שמים, לשםנתגיירה

 מחותי אשה מפקינן לא מספיקא דהרי ספיקא,משום
 יש נחמיה כרבי הס"ד דלפי הנ"ל התוס' וכמוש"כבעלה,
 מסקנת לפי וא"כ לבדיעבד, לכתחלה בין חיל,קשפיר
 מהל' בפי"ג הרמב"ם שפסק וכמו גרים, דכולםהגמרא
 חשש ליכא ולכ, י"ב, סעי' רס"ה סי' וביו"ד הלי"דאס~"ב
 לקלא לאחזוק' ,2לא שפתים לזות רק הגרות עצם עלרינו,
 על'הם דמדברים דהיכא '"ל שפיר ולפי": כפירש"',קמא

 שפחים לזות שום שוב ליכא הוא, כן ואמת בלבנהמוזרות
 לכונסה.ומותר

 שיטת על הקשה קכ"א ס" בספרו רעק"א יהגאדןח(
 הגרות, עצם על היא שפתים דלזותהרשב"א

 על לעז חשש גבה וליכא בע"כ לשחררה יכולין בשפחהדהרי
 נגר אפילו שמשחחררת כיון אישות לשם שהי'השחרור
 יבמות החוס' על הקשה וכן חורין. בת היא והרירצונה
 הראשוניס, בזה העירו שלא גדול שהיד~ש וכתב הנ"לדכ"ד
 רש"י לטעם מודה הרשב"א גם דבשפדה שם לתרץוכתב

 ורק תורה, איסור שהוא שפחחו עס שזינה ללעזדחיישינן
 לרשב"א ס"ל מדרבנן, רק תורה איסור דליכאבנכרית
 שנתגיירה שיאמרו הוא הלעז ע'קר רק לזנות חיישי:ןדלא

 עיי"ש. אי.סותל'ים
 דיש הנ"ל, הנימ~ק"י דברי לישב ל: נרווח ועפי"זט(

 רבמשנה משום רש"י טעם כחב דבתחלהלומר
 בשפחה דפתח הנכרית, ומן השפחה מן הנטעןאיתא

 הגרוה, על הוא דהלעז הרשב"א כטעם למימר ליכאובשפחה
 איגלאי יאמרו '2לא כתב ולכן בע"כ, לשחררה דיכולכיון

 כחב ואח"כ עמה, שזנה הקול הי' שאמח למפרעמילחא
 ובנכרית - שיטפי' אגב נקט ושפחה - נכרית עלהטעס
 אישות, לשם שנחגיירה שיאמרו הרשב"א כמוש"כהטעם
 חשש רהנימוק"י דרבנן, איסור רק הויא זנוח על דלעזכיון

 ג"כ בוראי ע7י' בא אפילו ב:כרית לכן הרשב"אלשיטח
 הנימוק"י, דברי לפי"ז שפיר ונכונים לכחחילה. ישאנהלא
 והוא בשפחתו דאיירי שכתב בדכ"ד שם ברש"שועיין
 לאדונה כסף שנותן או אישות, לשם משחררהעצמו

 עצמו מסברח שכחב עיי"ש אישות, לשם והויאלשחררה
 על ופלא הרשב"א, כשיטת הגרוה על הוא הלעזשטעם

 הרשב"א. דברי ממנו שנעלס שכמותו גדולבקי
 שפחתו היא אם נפק"מ דמאי להעיר יש ולכאורה.וד(

 לשחררה דיכולים כיון אחר, שלאו
 כיון אישוח, דלשם לחא בשחרור תו ליכא א"בבע"כ
 בדעתה, כלל תלוי ואי1 רצונה נגד אפילו חוריז בתדהויא
 המצווח כל עצמה על קבלה כבר דהשפחה כיוןועוד

 המצווח עול עצמה על קבלה ואז בהן מחויבחששפחה
 כיון נחרציח לא השחדזר שבעת נפק"מ מא' וא"כמדעתה.
 אפילו ולכז בהן, מחויבת שאשה במצוות מהויבתשכבר

 לה חסר שעדיין ואע"פ אישוח, לשם שייר לאבשפחחו
 מהל' בפי"ג ברמב"ם כמבואר ג"כ טבילה השחרורלאחר
 שלשה, של בי"ד בפני לטובלה שצריכין הלי"באיסו"ב
 כמבואר מדרבנן רק היא שהטבילה מפרשים ישמ"מ

 בטבילה מחויבת שמה"ת להסוברים ואפילו שם,בהה"מ
 לעז השש תו וליכא בע"כ אפילו רק רצונה לזה א"צמ"מ
 כחב ק, סי, בחאה"ע בשו"ת הבי"צ והגאון אישות,דלשם
 כיון טפי, עדיף אישוח לשם שפחחו דהמשחרר שםלחדש

  משום הטעם הר"ן ולפימש"כ בעשה, עובר עבדורהמשחרר

 ליכא  עומו  לטובת השחרור שעושג היכא ולפי"1  תחנב,לי
 חשש לומר אמשר איך וא"כ צ', סי' מג"א עיין תחנסלא

 אישות.  לשמ  השחרור שעושה שפתיםלוות
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 ב'יזי צא סימן חיו"די~ו"ת רנ י21קע
 מעמט דשמא משום לקבלו אק להתג"ר הבא כלא"כ

 כתן ישראל בבת מותר הגרות לאתר ובשלמאקאתק
 אותו לקבל אק לכתחלה מ"מ אבל רובא, בתרדאזלען
 כען למיעוטא, חי"סינן דלא לומר צריכים דעי"זכיון

 עתיעה קאתי מהיכן נכרי גבי נפק"מ שום אק הגרותדקודם
 אבל רובא בתר לילך לגרום מותר אם וה בפרט לעייןויש

 בוכרים רק הוא זה כל אולם יא, פרק אשנה ואיה"שאכ"מ
 ולכן עמונית, ולא עמוני קיי"ל ראנן כיון בנקבוה,ולא
 של גרר בזה דאין וברור לג'ירן, להבי"ד חשש שוםליכא

 אישות. לשם בגרות אם אפילו חברך שיזכה כדיחטא

 בש"ס דאמרינן מה לפי בזה עוד לומר שיש מה אךכז(
 לא שנאמר לנכרי תורה מוסריז איז די"גהגיגה

 ובש"ע, ברמב"ם הובא לא ~ה שדין ופלא גוי, לכל כןעשה

 חכמי למדו ראיך הקשו קיימו בד"ה דל"ח ב"קובתוס'
 מתרצים וראיתי עיי"ש. רומי מלכות שלוחי עם תורהישראל
 התורה פשטות אבל ללמדם, אסור התורה סודות ררקבזה
 בהגהת דבריו הובא י"ד, ס" בא"ש בשו"ת עיי"שמותר
 מחלק דכתובות סופ"ב ובשטמ"ק רנשבורג, הר"ב להג'הש"ס

 דנ"ט סנהדריז ובש"ס שבע"פ, לתורה שבכתב תורהביז
 הרמב"ם וכ"כ מיתה חייב בתורה העוסק דעכו"םאיתא
 בין שמחלק הבא"ש דברי ולפי הל"י, מלכים מהל'בפ"ט
 שכרן ומתן עונשו המצוות, הודעת הנסתר, לחלק הנגלהחלק
 להודיע להם מותר ולכן ללמדן, הב'"ד על איסור שוםאין
 לרברי וגם לעכו"ם, תורה מוסר ~ה ואין ועונש,שכר

 ניחא, ג"כ לבע"פ שבכתב תורה ביז שמחלקהשטמ"ק
 שהוכחנו. מה שפיר ואתי להודיעם מותר ועונשדשכר

 שכתב 'עפי"מ דברינו עולים נעים מה יכ,עתהכח(
 שגייר הלל גבי יל"א בשבתהמהרש"א

 ללכת עליו וצוה כה"ג להיות ע"מ להתגייר שרצהלהנכרי
 המהדש"א שם והקשה עיי"ש, בתורה מלכות תכסיסיללמוד

 אישות, משום ולא מלכים שלהן משום גרים מקבלים אין"רי

 דוקא דלאו ותירץ כהונה, בגדי כבוד משום רק רצהוזה

 בכהונה אסור דגר וידע תורה למד מקודם אלא מיד,גייריה
 ואכתי לשמה, בא לשמה שלא ומתוך שמים, לשםונתגייר
 ותירץ שנתגייר, טרם לנכרי תורה ללמד אסור הריקשה
 דבר'1 לפי א"כ תורה, ללמדו מותר להתגייר שבאדכיון

 תורה מסירת של איסור שום אין להתגייר שבא היכאכל
 הנ"ל. הלל אצל כמו לשמה יביאהו שבתורה המאור כילנכרי,

 בטוח הי' דהלל דכ"ט ביבמות הת~ס' מדברי אדלםכט(
 אותו קבל ולכן שמים לשם לעשותשסופו

 ואח"כ קודם דגייריה רק המהרש"א, כדברי שלא וזהתיכף,
 רעק"א הגאון בזה עמד שכבר וראיתי תורה, עמולמד

 ה"ר בשם די"ג בחגיגה התוס' שכתבו ולפי"מ מ"א,סי
 לפ"ע משום לנכרי תורה ללמד אסור דהרי להקשותאלחנן
 ללמוד דיכול דכיון ותרצו מיתה, חיוב לידי דמביאהוכיון

 בתרי הוי לא כי אלפ"ע, עובר המלמדו הישראל איןמנכרי
 שמלמד מי לפ"ע חשש גם ליכא ולכן עיי"ש, דנהראעברי
 תורה עול עליו יקבל דאם להתגייר, שרוצה למיתורה

 בלב יקבל לא ואם מכשול, ליכא בודאי שלם בלב1מצ11ת
 דנהרא, עברי בתרי הוי דלא לפ"ע ליכא ג"כ הרישלם

  חששא, ליכא הבי"ד על גם ולכן מאחר, ללמודדיכול

 לפ"ע, על ענרו לא ג"כ גמורה גיורת אינ" אסדאפילו

 לה מזדקק לא אי הדיוטות בפני להתגייר ד'כולהכיון

 שתנשא להישראל ואפילו גרים כולם דלהלכה ובפרטבי"ד,
 בדיעבד. גיורת הויא ג"כ אישות, לשם דהוילו

 דמה דשבת פ"ק בריש התוס' שכתבו לפי"מ דאפילול(
 עברי בתרי רק שייך לא דלפ"עדאמרינן

 היכא אפילו אסור מדרבנן אבל מה"ת רק והוינהרא,
 דאסור הטעם דלפי במק"א כתבנו כבר אולם ל",דשכיח
 מצווים דאנחנו משום ל" דשכיח היכא אפילומירבנן
 קטן דאפילו רל"ב מצוה במנ"ח כמבואר מאסורא,להפרישו
 כן כתב ובאמת להפרישו, מצוו'ם בי"ד נבלותהאוכל
 שכ"כ המנ"ח הגאון על ולפלא דשבת, פ"ק ברישהרא"ש
 ד~ה שמ"1 בס" המג"א שחירש ולפ'"מ עצמו,מסברת
 נח, בבן ולא ערבות גביה דאיכא בישראל רק שייךהטעם

 זו, סברא ס"1 סעי' קנ"ט סי' יו"ד הש"ך ג"כ כתבוכן
 איסור דכל רשבת בכופ"ק הר"ן שכתב לפי"מוביותר
 דהרי לי' רשכיח היכא ומכש"כ מדרבנן, רק הוי בב"נלפ"ע
 משום מדרבנן רק אסור בישראל גם רהר' דרבנן, תריהוי

 כמו ערבות שייך לא בגר אפילו בב"נ, שייך לא וזהערבות,
 לא רישראל קשה, בד"ה ע"ב ד"ע בקירושין התוס'שכתוב

 הגריס. בשביל לערבותנכנסו
 הל"ב מלוה מהל' בפ"ר המשל"מ דברי לפי אךלא(

 ליכא לי' דשכיח דהיכא דאמרינן דהאשכתב
 שהאיש אחר, ע"י ולא בעצמו לי' בשכיח רק היינולפ"ע
 אי אפילו כאן דבריו ולפי לפ"ע, על יעבור ג"כהאחר
 מקרי לא זה לפ"ע, על הם יעבהו הדיוטות בטניתתגייר
 בפני להתגייר ריכולה לומר א"א ובלא"ה לי',שכיח

 האומר גבי דס"ב קידושיז בש"ס דאמרינן לפי"מהד'וטות,
 מקודשת, אינה שאתגייר ע"מ לי מקודשת את הר'לאשה
 תלתא לי' דמזדקקי יימר מי מ"מ להתגייר, שבידואע"פ
 מהל' בפי"ג בשעה"מ ועיין בידו, אינו מקרי רזהעיי"ש
 גבי דמ"1 שבת הש"ס מדברי בזה שהתעורר הל"ראיסו"ב
 לא בהדיוטות דסגי היכא דכל בירו, רהוי נדריםהפרת
 ולחלק לתרץ כתבתי ובמק"א לי' דמ,דקקי יימר מיאמרינז

  בוה. להאריך ואכ"מניניהם
 אין הנ"ל השטמ"ק ולרברי שבת המהר:ב"א רלפי"דלב(

 בי"צ בשו"ת ועיין זה, לכל צריכיםאנו
 גדול לצורך אותה לגייר להתיר ד"מ שהוכיח ק' סי'אהע"ז

 לחקור צריכים אך שעה, לצורך הבי"ר עיני ראותלפי
 מצוות כל ישמרו אם האלה, האנשים אופי עלולדרוש
 ולא התורה ככל שקולה שהיא ש"ק יחללו שלאהתורה
 אינם לאו ואם ישראל, טהרת וישמרו בנו"ט נפשם'תגאלו
 רס"ח. סי' יו"ד מהרש"א ובגליון ר"ל בכורות ש"ס ועייזגרים,

 דברי הביא ל"1 סי, אה"ע בח"ב הד"ח דהגה"קלג(
 אומדנא דאיכא דהיכא להכנה"ג חייהבעי

 ח"1 ישתמדו שלא חשש שיש או לשמים, שכוונתודמוכח
 וישראל, משה כדת לו ושתנשא הגרות להם להתירצריכים
 וכה לכתחלה, בזה מחמרינז לא יוציא לא דבריעבדדכיון
 י"א סי' באה"ע מהרש"ק להגאון שלמה בחכמתראית'
 הבי"ד עיני ראות כפי שעה, לצורך דא בכגון להקלשנוטה
 נראה ולכן עיי"ש, ישראל בדת להחזיק לשמים כוונתםאם

 הנורא מהאסון העתים צוק מחמת שבעוה"ר בני"דלענ"ד
 עמנו מפשוטי אנשים וכמה ישראל, בית להמוןשקרה
 וסופם באונס תחלתם העמים ביז ונטמעו וההבוללונטמעו
 לשרשם, ולחזור בתשובה לשוב נפשם על לעמוד יכלושלא
 לפי לכן רח"ל, דג"ע ברשת רבה רתהום לעומקאונפלו
 ידים, בשתי לדחותם שלא בדבר להתיישב צריכיםרעתי
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 המלה, מובן במלוא בעיר אחד ממש נשארנו, מעט במתיכי
 להכניסם וישתרל לפניו אשר את יראה בעירו בי"רוכל
 שבר את ירפא רחמיו ברוב והשי"ת השכינה, כנפיתחת

 בהרמה ברחמים פרצוהינו ויגדור ישראל פליטתשארית
 ותוה"ק. ישראלקרן

 דמ"ב יבמות בש"ס המבואר הבחנה ימי ולעניןלד(
 שררים בני"ד ה' סעי' י"ג סי' אה"עובש"ע

 נפשה, דמינטרא הטעם שייד לא ואשתו, איש כדרדיחד
 להפרישן צריכים לכן חדשים, ג' להמתין לכ"עצריכה
 א"צ מעוברת שהיא כיון אך חדשים, ג' משך עלזמ"ז

 דא"צ רס"ט 0י' בדגמ"ר מבואר בוקנה דהרי לג"ח,פר"מה
 אבל כן, כתב שניהם בנתגיירו דרק ואע"ג ג"ח,פרישה
 הה"מ, דברי בהבנת מש"כ עיי"ש לא, לישראלבנשאת
 פשוט ~זה הפרשה א"צ ג"כ דני"ד רבכה"ג מסתבראמ"מ

 בשם כן ג"כ שכתב רס"ח בסי' בברכ"י ועייןלענ"ד,
 בתשובה ןנ"ב להלכה. הלכ"ב גירושין מהל' בפי"אהמשל"מ
 טבילה אחר צריכה אם השואל מסתפק ר"ד סה ח"גמהרש"ם
 דבריהם, לכל כזבין הו הרי דעכו"ם משום ז"נ, גרותלשם
 והמהרש"ם בכדי, גזירתן פקעה לא שנתגיירו אע"פולכן
 ממילא דמי, שנולד כקטן שנתגייר דגר דכיון דבריודחה
 עיי"ש[. לדבריו ראיות כמה והביא חכמים, גזירת גםפקע

 וישראל, משה כדת כשיקדשה הבחנה ימי ילאחרלה(
 דם מחשש ז"נ לישב צריכה אם לעייןיש

 ולא דעתה, רסמכה חדש חימוד כאן דליכא כיוןחימוד,

 קצ"ב סי' ביו"ד כמבואר ז"נ שצריכה גרושתו למחזירדמי
 הנ"ל רס"ט בסי' בדגמ"ר וכ"כ הרשב"ץ, בשם ה'סעי'
 ז"נ א"צ בלא"ה וני"ד דעתה, דסמכה משום ז"נשא"צ
 זקנה דגם דאע"ג דמים, ומסולקת מעוברת שהיאכיון

 בתשובוה כתבו שלו מעוברת שנושא ובנואף לז"נצריכה
 אבל מזה, קצ"ב בסי' בפ"ת עייז ז"נ, שצריכההאחרונים

 סי' ח"א הרדב"ז ובתשובת לז"נ, צריכה אינה בודאיהכא
 כנסה ואח"כ שבועתו מפני אשתו שגירש במי מסתפקרס"ג
 לחזור שעתידה ירעה גירושין דבשעת דכיון ז"נ, צריכהאם
 גרושתו למחזיר ול"ד מחמרת, ואינה רעתה דסמכ" י"ללו,

 תביעה בשעת לכן מגרשה, שלחלוטין סברה גירושיןדבשעת
 חדש. חימודאיכא

 קודם הנכרית על הבא מישראל בן למול דלעניןלו(
 רס"ו סי' בש"ע המבואר לפי אמו,שנתגיירה

 דלהט"ז לעכו"ם, למול מותר אם והש"ך הט"זבמחלוקת
 והבן כמותה נכרית דולד וכיון בשכר מתיר והש"ךאסור

 תחזיק לא בודאי אמו נתגיירה שלא זמן וכל גמור,נכרי
 אם אפילו למולו אסור א"כ ישראל, דת ברכי על בנהאת
 רישראל רס"ו סי' ביו"ר דמבואר ומה לזה, מתרציתאמו

 בטור הדבר ~מקור בשבת, למולו אין מנכרית בן לושנולד
 שם בפרישה אבל מותר, דבחול ומשמע בעהע"ט,בשם
 דהתם אלא למולו, איז בחול דגם בשבת דוקא דלאומבואר
 בדין דנו וכבר בשבת, בלשונו נקט להכי שבת בדינימיירי
 זה, דבר שכיח הי' לא במקומותינו כי אשכנז, גדוליזה

 הי' וטעמם תח"י, ספריהם ואין נכרית בן למול אסרווכולם
 ישראל, בת לישא ויתירוהו לישראל אותו יחזיקו שלאכדי

 מזה, יצאו קלקולים וכמה לכהונה פגומה תה" בתוובאמת

 ובקבלה גרות לשם טבל שלא זמן כל דאמת אליבאדהרי
 כתובוה בש"ס דמבואר ומה גמור, נכרי הוא הרימצות
 היא דזכות משום בי"ד דעת על אותו מטבילים קטן דגרדי"א
 מטבילק להתגייר לבי"ד מביאתו ראמו בפירש"י עיי"שלו,

 מב,ואר ולכאורה וטבילה, מילה בלא גר לך דאקאותו,
 הטעם עיקר דכל כיון אבל לעשות, הבי"ד יכולים מעשהדגם
 לו הוא חוב בודאי בני"ד אבל לו, היא דזכוה משוםהוא

 ויעבור תורה, לדת יחנכו לא בוראי נכרית עם הדרדאבע
 לא שנתגייר וקורם יום, בכל בי"ד ומיתות כריתותעל

 למולו אם ולכן לו, גמור חוב וזהו ב"נ מצות בז' רקמחויב ה-
 חותם להחתים בהחלט אוסר הנ"ל הט"ז גרות לשם שלאסתם
 הוא שחוב מפני אסור, ג"כ גרות ולשם נכרי על קודשברית
 ברבר רן שיק מהר"ם שבשו"ת וכמדומני שביארנו, כמולו

 ולכן ונמוקו, טעמו לראות ידי תחת הספר אק אבללהחמיר,
 מילתא מיגדר משום מ"מ למולו, מותר יהי' הדין מן אםאפילו
 ויגייר שלמה בתשובה ישוב אשר עד למולו אסורבודאי
 לשם אותו למול הב ואז גרות, דיני פרטי בכל אשתואת

 בענין מש"כ הלי"ב פ"ג קידושין בירושלמי ועייןגרות,
 וצ"ע.זה

 וביו"ד דקל"ז בשבת בגמרא המבואר חברכה ולעניןלז(
 דהרי בזה. נבוד אני ה' סעי' רס"טסי'

 המילה על מברד הגרים את המל איהא: שםבגמרא
 דהיינו ברית, דם ולהטיף הגרים את למול אומר'והמברד

 וכן הגרים, את למול ברכה רק איתא וברי"ף ברכות,ב'
 וכ"כ ברי"ף, כמו איתא הל"ד גרים מהל' בפ"גברמב"ם
 ר"א בפרק והרא"ש אחת, ברכה רק כ"ח מצוה עשיןבסמ"ג
 כתב ואח"כ הגרים, את למול דמברך מתחלה כתבדמילה
 ואח"כ המילה על מקורם ברכות ב' בהם דכתוב ספריםדיש
 ברכה רק איתא הרא"ש פסקי ובקיצור הגרים, אתלמול
 שכתב נתנאל בקרבן ועיין לא, ותו הגרים את למולאחת

 עיי"ש, אזיל לשיטתיהדהרא"ש
 שתי ג"כ שכתב הבה"ג דברי נוביא שם דבר"ןלח(

 אחר דמברכין דירן ש"ס כגרסתברכות
 והר"ז הרז"ה, הקשה כן להבא משמע ולמול למול,המילה
 ג"כ שכתב גבורים בשלטי ועייז לשעבר, גם דמשמעתירץ

 ולהרא"ש ברכות ב' מברכים והסמ"ג והרמב"םדלהרי"ף
 על מקודם לברך בעהע"ט דעת מביא ובטור ברכות,ב'

 ובהל' עבדים בהל' והמחבר הגרים, את למול ואח"כהמילה
 המילה דמקורם כתב רק ברכות, ב' לברך ג"כמילה
 דם ממנו ולהסיף הגרים את למול ג"כ ואח"כ למולמברך
 לברך דס"ל רמאן כמאן, דלא דזה ממני שגבו ודבריוברית,
 ב' רס"ל ומאן לא, ותו אחת ברכה רק ס"ל למולמקודם
 הכריע ב"י ובספרו המילה, על מקודם לברך ס"לברכות
 הש"ס כגרסת למול ואח"כ המילה על מקורם לברךבעצמו
 בסי' ובפת"ש דא. פרק אשנה ואיה"ש כעת וצ"עדילן,
 המילה, על מקודם באמת לברך הרשב"ש תשובת מביארס"ז

 דבר. עמא שכןוכתב
 אומות בשאר הוא גרות עניני דכל למודעי דזאד2לט(

 המודרני עמלק וזכרם ימ"ש הגרמני מגזעולא
 רא"א בשלח פ' במכילתא ומבואר עמנו, שליששהשמיד
 אומות משאר 'בואו שאם כבודו בכסא המקוםנשבע
 בדור מצינו שהרי יקבלו, לא ולביתו ולעמלקשיקבלו
 האומית מכל יבא אם למשה חקב"ה שאמר מהשנזכר
 א'(, )ש"ב יקבלתע לא עמלק של וביתו ידקבלוהולאהגייר

 ברבים, תורה למדו המז של בנע בני רנ"ז גיטיז בש"סועייז
 בש"ס מצאתי אך להתגייר, עמלק נכדי את קבלו איךוצ"ע
 נעמן של בנע בני בגמרא הגירסא זולצבאך דפוסישן
 כנראה ז'( כ"ח )שמות בבעה"ט ועיין ברק, בבני תורהלמדו
 להטמאים ולכן נעמן, של בנע בני הגירסא הי' לפנעשגם
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 ינקום ור'  ישראל, לכלל להכניסן להזרקק איזהגרמנים

 ישראל.דמי
 דהיכא הוכחנו אשר מכל בסיכום העולה תורת זאדנמ(

 ויקבלו שמים, לשם לעשות שטופם לקוותשיש
 ישראל כבנות גרותן אחרי יתנהגו והנשים תוה"ק רתעליהם

 להן להזדקק יכולים ישראל בתורת הבנימ ויגדלוהכשרווק
 וכמו הראשונים גרולי מרברי לעיל שהוכחנו כמולגיירן,
 עברינן, שליחותייהו ואנן האחרונים, מגרולי כמהשהטכימו

 לדון צריכים ועניז ענין וכל בזה, מתון להיות שצריכיןרק
 יהיו ושלא כרת שיתנהגו לקוות יש אם ולראותבפ"ע

 ישראל. לביתכספחת
 הנ"ל האבד"ק ליעבעפ אייזיק יצחקהק'

 י"א בסי' וראיתי הפוטקים אוצר ספר לאור יצאועתה
 וב"ה האחרונים, גדולי של תשובות מהרבה ג"כשהביא
 לדעתמן. כיוונתי נקודותבהרבה

 שיבסימד
 "מפזדסם הגאון הרב מכובדי לידידי רבהשלמא
 רב שליט"א, מנועי נתן מוה"ר כש"ת צמ"סחו"ב

 יע"א.בברונקס

 נתארטה שבתו באחר כת"ר לפני שבא השאלהאודות
 שהוא לדעת נתוודע הנשואיז וקודם אהד,לבהור

 ימים לשמנה מילה ברית לו עשה ואביו מישראל נכריתבן
 לכ"י, ש"ח כבר ואביו חרדי מוהל ע"י ונימול לידתואהר

 ורוצה נכרית שאמו להמוהל אמר האב אם בספק הרברועת"
 שהוא טבר והמוהל כלום, לו אמר שלא או גרות לשםלמולו
 לגרות, התכוון ולא גרידא מילה מצזת לשם אותו ומלישראל
 ד"ב ממ1 להנרף צריכים אמ הזה הנער משפט מהועחה

 לא.או

 ה 2 1 שת
 דלהלן: הפרטים לבארעלינו

 סתם רק לגרות בכוונה שלא בגר וטבילה מילהא(
 מילה.למצות

 בריאות. לשם רק כלל למצוה בכוונה שלא בגר מילהב(
 יהור'. שהוא סובר שהוא מפני סתם המצוות קבלתג(
 בגרות. ד"ב ממנו להטיף צדיד אס מהול בנולדד(
 הדין. מהו בגויותו בנימ1לה(

 לא רשב"א אמר רקל"ה שבת בש"ט תנינן תמןא(
 שצריך מהול כשהוא הנולר על וב"ה ב"שנחלקו

 מה על היא, כבושה שערלה מפני ברית דם ממנולהטיף
 צריך אומרים שב"ש מהול כשהוא שנתגייר גר עלנחלקו
 גם הת"ק ולרברי א"צ, אומרים וב"ה ד"ב ממנולהטיף
 איתא בגמרא בברייתא ולהלז וב"ה, ב"ש מהולסליגיבנולד
 כרשב"א, הלכה אמר ושמואל כת"ק הלכה אמר רבאיתמר
 צריך ד"ותר משמע דמכאן כתבו לא בר"ה שםובתוס'
 דהרי מהול, כשהוא מבנתגייר מהול לנולר ד"בלהטפת
 איכא ובגר ר"ב להטפת רצריך מודו כ"ע מהוללנולד

 משמע 1כ11תיה כת"ק דהלכה רב דברי לפי וא"כפלוגתא,
 וכיון אדרב, דעברי לי תיתי אהבה בר ר"א מדקאמרבגמרא
 ד"ב להטפת א"צ מהול דבמלד כת"ק דפסק כדבדקיי"ל

 ר"ב, להטפת דא"צ מהול כשהוא בנתגייר מכש"כהרי

 א"צ מהול הנולד דקטן פסק רבה"ג שכתבו בתוס'עיי"ש
 רטעמו לר"י ונראה ד"ב, להטפת צריך וגר ד"בלהטפת
 מלתי ואמר שבא הרי התם דתניא דמ"1 ביבמות כר"ידס"ל
 יוסי ר' ר"י, דברי בכך ומה אותו מטביליז טבלתיולא
 אותו מטבילין אין יוסי רלר' הרי אותו, מטבילין איןאומר
 ר"ב להטפת דא"צ דאת"ל ד"ב, להטפת רצריךמשום

 נפקא מה לפנינו, מהול הוא הרי אותו מטבילין איןאמאי
 או מהול ערבי אלא יהא לא בי"ד אותו מלו לא אםמינה

 ד"ב. להטפת דצריך ודאי אלא מהולגבעוני

 דבנולד אלא כבה"ג דלא פסק בתוט' שם 1הר"חב(
 להטפת א"צ וגר ד"ב להטפת צריך כןמהול

 צריך רגר וס"ל עליו חלקו הראשונים כל כמעט אמנםד"ב,
 והרא"ש מילה מהל' בפ"א והרמב"ם הרי"ף ה"ה ר"בלהטפת
 להלכה, כן פסק רס"ח בסי' והטור דמילה ר"אבפרק

 מהול כשהוא כן נולד אם ביז גופא בגר מחלקוהבעהע"ט
 צריך גרות לשם שלא בגיותו ובנימול ד"ב, להטפתרא"צ
 ברבריו, להעיר ש"ם מה עוד נדבר ולקמן ד"בלהטפת

 יבמות טש"ס הר"ח לשיטת ראיה להביא כתבתי1במק"א
 ערל דמרבה לרע"ק שם בגמרא דפרידדע"א

 שמעיא ר' אמר  ליה עביד מאי ושכיר דתושב קרא טמאכי
 והנהו בגמרא ופריך  מהול,  וגבעוגי מהול ערבילאתויי
 קרא צריך ויא נינהו ערלים הרי בתמיה נינהומולין

 בערלי מותר לערלים נהנה שאני קונם תנן והאלמעוטינהו,
 ולא שמל גר לאתויי ומתרץ עכו"ם, במולי ואסורישראל
 ד"ב ממנו להטיף צריך וקסבר מהול שנולר וקטןטבל
 ג"כ מרבה לא אמאי לדייק יש ולכאורה בגמרא,עיי"ש
 בקטן כמו ר"ב להטפת דצריך מהול כשהוא שנתגיירגר

 ודאי אלא וקדשים, בתרומה לאכול ואטור מהולהנולר
 כשיטת וזהו לדיריה ד"ב להטפת א"צ שנתגייר דבגרמוכח

 לכאורה. לומר יש כן"ר"ח
 גבי ביבמוה ור"י יוסי ר' נמחלוקת לפי"ז 1ממילאג(

 דט"ל טבלתי, ולא מלתי ואמר שבאהאי

 דאין וס"ל פליג יוסי ור' בכך, ומה אותו דמטביליןלר"י
 וצריך מהול גבעוני או ערבי שמא דחיישינז אותומטביליז
 ברש"י עיי"ש וטבילה מילה בעי תרתי דר"י ד"ב,להטפת
 ושכיר רתושב מקרא דיליף לרע"ק ולכז בפירוש, כןשכתב
 ממנו שיטיף עד תו"ק באכילת ראסור מהול שנולד קטזרק
 ר"י על ופליג מהול, כשהוא שנתגייר בגר לא אבלד"ב
 רע"ק על רפליג ר"א ואפילו ד"ב, הטפת צריך דגרדס"ל
 הטפת בלי תו"ק באכילת מותר מהול הנולד קטן דגםוס"ל
 דהרי ד"ב, להטפת דא"צ שנתגייר דגר מכש"כ הריד"ב,
 לרשב"א מודו כ"ע מהול בנולר מבואר הנ"ל שבתבש"ס
 וב"ה, דב"ש פלוגתא מהול ובנתגייר ד"ב הטפתדצריך
 מהול למלד ד"ב "טפת להצריך סברא יש ריותרהרי

 לעיל. המובא בתוט' שם כמבואר מהול כשהואמבנתגייר
 ,וטבילה מילה בעי רתרתי דט"ל יוטי לר' לפי"ז 1לכןד(

 ערבי שמא חיישינן מהול ובנתגייר גרות,לשם
 דט"ל מזה נראה ד"ב, הטפת וצויד הוא מהול גבעוניאו

 להיות צריד המילה דמעשה דהיינו גרות לשם בעינזרמילה
 סתם דבכוונה אחרת, כוונה לשום ולא גרות לשםבכוונה
 במצות ליכא הגוי רהרי למימר ליכא מילה מצותלשם
 לדת וליכנס להתגייר שכוונתו אומר שהוא לא אםמילד,
 דליכא בקטן אבל הנימול בגדול רק וזה עי"ז,ישראל
 אביו, דעת על המוהל שעושה מה רק כוונה שוםגביה
 בבריתו להכניטז מילה מצות לשם הוא בטח המוהל1כ11נת



 חיו"דשף'ת ת יב

 נכריה היא שהאם יודע אינו שהוא יצוייר כישאאע"ה,
 יהי' לבד שעי"ן הוא סבור המשובשת דעתו לפיוהאב

 זאת לולא כי 'הדות, לשם וג"כ "טראל נית ככל'הודי

 משום למולו לרופא מצוה הי' יהדות לשם כוונתו איןאם

 מילה ברית עשה רק עשה'כן לא והוא מורנא, אורפואה
 לשם בודאי מריעיו אחוזת ג"כ והזמיז ישראל ביתככל
 דד'נא אליבא כי בטעות שהוא ואעפ"י כן, עשהמצוה

 ולטב.לו לגיירו רק ויכול' ממילה ופטור גמור נכריהילד

 א"ע יטבול ואם הטבילה רק עדיין חסר וא"כ גרות,לשם

 לגרות כוונה בלא ואפילו סג', ג"כ יהדות לשםבגדלותו
 עיי"ש. לקריו טבל לא דמי דסג' בגמראמבואר

 מועיל האב כוונת אם בוה לעיין יש עדיין אילםה(
 האם אחרי הולך דהילד דקיי"ל כיוןבזה,

 האב אהרי מתייחס ואינו כאמו גמור נכרי הוא הולדולכן

 בש"ס כדאיתא הבי"ד הוא בוה והעיקר זר, כאיש הואולכן
 הבי"ד במקום להיות יכול המוהל עכ"פ אבל די"א,כתובות

 נדבר ולקמז מילה, למצות יהדות לשם מילחו שפירומועיל

 אבל מנכריה. בן לגב' .האב התייחסות בעניז מוהעוד

 שיכול לי' מהני בקטנותו התינוק דמילת מוה מבוארעכ"פ
 לר"י, אפילו גרות לשם טבילה ע"י ישראל לדת ליכנסאח"כ

 ד"ב הטפת דצריך מהול כשהוא שנתגייר לגר כלל דמיולא
 לפיע"ד.וז"ב

 קפרא בר תני איתא הלי"ב פ"ג קידושיז ובירושלמיי(

 שאין כשד וה הרי טבל ולא שמלגר
 מטומאה קלה טומאה לו עלת וקשיא לקריו, טביל שלאגר

 קדושת לשום ווו שוו כיון בון ר' בר יוסי ר' אמרחמורה,

 שבכוונ" בפירוש מבואר לו, עלתישראל
 יהדות לשט רק

 רס"ה ס" בט"ז ועיין לי' וסג' מהני נמי גרות לשםולא

 שלשה צריכים לכ"ע קטן דבגר כתב שם ובדגמ"רסק"ח,

 וטבילה ומילה המצות קבלת הוא עיקר דאצלו בגדולדרק

 צריכים דבריו לפי עיי"ש, בקטן לא אבל הדבר גמררק
 רש"י מדברי מדויק וכן המילה בשעת שלשה הי' אםלהקור
 עלתה טבילה ואותה שכתב בסופו ע"ב דמ"הביבמות

 וכו'. היא יהודית דדת גרות לטבילתלה

 לוי שבט דגם כתב דמ"ו ביבמות הרשב"א אולםי(
 כנפי תהת לכנוס כדי ברית דםהט'פו

 ד"ב, הטפת דל"צ וס"ל עליו חולק והרמב"ןהשכינה,

 קס"ד סי' ח"ב שא'"ע שו"ת בספרו יעב"ץ להג'וראיתי

 דמילת לר-י ס"ל ביבמות דכאן עצומה קושיאשהקשה
 דתנינן איפכא ס"ל דכ"ן ע"ן ובש"ס כלום, אינועכו"ם
 גריוים הר לשם שמל מפני לישראל 'מול לא כותיהתם

 מן מילה מצינו היכן וכי ר"י לי' אמר יהודא, ר'דברי

 מ'לה מצות לשם כוונה בעינן דלר"י הרי לשמה,התורה

 למסכת בהגהותיו ג"כ ועיין לשמה כוונה א"צ יוסיולר'

 אפילו כאן דאין כתב ש' וסי' א' סי' בחיו"ד והחת"סיבמות
 לשמה מילה בעינן לא ערל בישראל דביטלמא קושיא,ריח
 דלא ד"י קאמר שפיר ולכן ערלתו, שתוכרת הוא עיקררק

 שצריד בגר דאיירי ביבמות אבל לשמה, מה"ת מילהמצינו
 לשם שלא נימול ואם המילה, ע"י ישראל לדתלכנוס
 דבדיו לפי אפילו מ"מ עיי"ש, ישראל לדת יכנס במהיהדות
 שביארנו לפי"מ מ"מ בגר לשמה מילה דבעינן אעפ"יבני"ד
 מילה, מצות לשם המכוון מוהל ע"י דנימול דהיכאלעיל
 ואח"כ הגרות מתחיל המילה דמשעת שפיר להיותיכול

 גד, בכל כמו המצות לקבלת תו וא"צ נגמרה, טבילהע"י

 המצות, לקבלת כשיגדיל שיצטרך קטן בגר מצינו לאדהרי

 גר מקרי היהדות ברכי על יהוד' בתיר שיתגדל עי"ןרק

קעג י בא צבסימז

 לפיע"ד. נראה כ"ן בי"ד דעת על בקטנותו שנתגיירעי"ן

 דר' שת'רץ דמה להעיר יש ההת"ס הגאון דבדבריה(

 מודה דבגר לגר, ישראל ביז מחלקיוסי

 דטעמא איתא שם בגמרא דהרי לשמה, מילה דצריד יוסיר'

 יוסי ור' המול, לד' דכתיב משום לשמה דצריד יהודהדר'
 כתיב הרי יוסי לר' בגמרא ומק,שי; מ"מ, ימול המולדרש
 קאי לד' דתבת ר"ל כתיב בפסח דהאי ומתרץ המול,לד'
 החת"ס דברי לפי לכאורה וקשה לד', הפסח עשייתעל

 מתרץ לא אמא' לשמה, מילה דצריד יוסי ר' מודהדבגר

 וה לד' כוונה דצריך המול לד' רחמנא דכתב דמה יוסי ר'לי'

 ועשה גר אתכם יגור וכ' כדכת'ב קרא, בי' דאיירי בגרדוקא

 אבל לשמה מילה בעינן רק בוה וכר כל לו המול לד'פסה

 בין מחלק דלא מוכח הכי לי' מתרץ ומדלא בישראל,לא
 גר. למילת ישראלמילת

 רש"י בפלוגתת תלוי וה דדבר לפיע"ד :ראה ברםט(
 מקום אין רש"י ולשיטת דמ"ח ביבמותותוס'

 כמזש"כ י"ל התוס' לשיטת אבל החת"ס, שללתירוצו

 כל 17 דהמול דקרא אחר בלשון פיר'ע דרש"יהחת"ס
 הפסח מלעשות אותו שמעכבים זכריו במילת מייריוכר

 בד"ה בתוס' אבל הגרות, קודם לו שנולדו הבניםואפילו

 הפסוק שם דבריהם ולפי פירש"י על להקשות כתבואלא

 הגרות, אחר לו שנולדו בבנים רק מיירי זכר כל לודהמול

 אותו מעכבים אינם בקדושה שלא לו שנולדו בניואבל
 דקרא  לרש"י לפי"ז ולכן בתוס', עיי"ש הפסחמלעשות

 גרות, צריכים הבנים א"כ בגויותו לו שנולדו בבניפאיירי

 אעפ"י במילתם, לשמה דא"צ יוסי לד' ס"ל הכיואפילו
 מ"מ, 'מול המול ודרש ישראל לדת נכנסים הםשעי"ן

 כיון החת"ס של תירוצו שפיר ניחא התוס' לשיטתאבל
 רק גרות וא"צ בקדושה שנולדו בבנים איירידלדידהו

 מ-מ, משמע ימול דהמול לשמה יוסי לר' א"צ ובזהמילה

 לפיענ"ד. נראהכן
 וה בענין להעיר לפיע"ד נראה בוה יבהייתייז"ד(

 בד"ה שם בע"ן דהתוס' לשמהדמילה

 מסיק הכי ואפילו לשמה מילה דבעי לר"י הקשו היכןוכי
 גט גבי והרי לדידיה, גם כשר עכו"ם ע"י דמילהבגמרא
 ופסלינן לשמה כתיבה דצריך דכ"ג נגיטיז בגמראאמרינן
 ותירצו עביד, דנפשיה אדעתא דעכו"ם משום עכו-םכתיבת
 פסול סתמא הכי  משום עומדת לגירושין לאו אשהדסתם

 ע"י מילה כשר ולהכי הוא לשמה סתמא מילה גביאבל
 עיי"ש אשה, סתם בד"ח ד"ב בזבחים ג"כ כחבו וכןעכו"ם,
 דקדשים דסתמא הובחים דכל ממתנ'תין דדייקבגמרא
 לשמה סתמא דבובחים לגט ובחים בין ומחלקכלשמה
 קדשים כמו בסתמא מילה הרי לפי"ז א"כ בגט, לאאבל

 ובמדרשות בזוה"ק דאיתא לפי"מ ונאמת כשר,דסתמא

 קרבז, כמו הוי הנימול דרך קדשים כמו ממש הוימילה

 שוים בהמה ומשפט אדם משפט אר"י אמור פ' ויק"רעיין
 ומיום בהמה ומ'שפט ערלתו בשר ימול השמיניוביום

 שכתב לך פ' ברב"ח יעייז וגו, לקרבן ירצה והלאההשמיני

 מכפר, מילה דם כן מכפר הקרבן דם דכמו המקובליםבשם

 הוי סנדק דכל הר"פ בשם הביא מילה הלכותובמהרי"ל
 פעמים ב' לכבד שלא נכון ולכן קטורת, מקטירכמו

 רס"ה. סי' יו"ד ברמ"א דבריו מובא אחד לאישבסנדקאות

 וקי"ד בפסהים מרור גבי דס"ל יוסי לר' צ"ע דלכןיא(
 מצות נשתנה מה א"כ כונה, צריכותדמצות

 נע"ז התוס' לפי"ד אולם לשמה כונה דא"צ דס"למילה



 צב סימן חיו"דשו"ת ת 'ב:קעד

 כונה א"צ ולכן לשמה סתמא הוי מילה דגבי הנ-לוב,בחים
 אפשר איך להבין קשה דאמת אליבא אבל לכאורה, י"לכן

 בסתמא עושה עכו"ם דאם צ"כ מצות דמ"ד אליבאלומר
 לומר אבל לע"ז כוונתו ראין לומר לנ, די דהרילשמה,
 דמי דלא ולחלק י"ל אך לומר, א"א זה לשמה כמושהוא
 הפרמ"ג שהסביר כמו התורה, מצות לשאר מילהמצות
 מעשה היא והמעשה במעשה שתלוי דמצוה ס' ס"או"ח
 שהמעשה כיון מ"מ בכוונה, שלא שעשאה אעפ"יקיימת
 שהמצוה עת בכל לכוון הוא יסול לפנינו עומדת המצוהשל
 שנעשה במילה גם לפי"ז ולכן הבוי"ת, רצון לקייםהיא
 שהוא לפנינו המעשה אבל מצוה לשם מכוון שאינו מיע"י
 הבוי"ת כרצון שנימול תמיד לכוון ויכול ערל, אינוכבר

 נימול שיהי' הוא והסיבה המסובב הוא הערלהוהסרת
 העיקר רק כלום המסובב לן אכפת לא ולכן ערלה,ומחוסר
 אבל בזה להאריך ויש לפיע"ד, וז"ב נעשתה שהסבההוא

 עתיקים. והרבריםאכמ"ל
 שופר מהל' בפ"ב בהה"מ זו סברא כבר ומצאתייב(

 שפסק הרמב"ם דברי על שם שהקשההל"ד
 כיוון לא אחד ואם והשומע התוקע לכוון שצריך שופרגב'
 מצה אכל שאם פסק חו"מ מהל' בפ"ו מצה וגבי יצא,לא
 יד"ח, יצא אעפי"כ עכו"ם שאנסוהו כגון בכוונהשלא
 דהיינו בזה מעשה דאיכא כיון שאני מצה דגביותירץ
 אעפ"י שופר גבי אבל יצא, ולכן אכל והריהאכילה
 עיי"ש, לשמיעה רק עיקרו מ"מ מעשה ג"כ הוישהתקיעה

 בלא גם יוצא המילה רמעשה נמי מילה גבי כןוכמו
 לא אמאי שמנה בתוך במל מדוע לפי"ז עדיין אבלכוונה.
 דמילתא לקושטא אך בכוונה, שלא מנימול גרע לא הרייצא
 מצוה גבי דהרי בכוונה, שלא הנעשית למצוה כלל דמילא
 חסר ואינו המצוה לחיב גורם הזמן וגם ראויה היאהרי
 ימים שמונת תוך במילה אבל יצא, ולכן הכוונה רקכלום
 מצה שאוכל מי כמו המצוה חיוב בגדר אינו עתההרי
 חסר המצוה יד"ח לצאת מהכוונה חוץ ולכז הפסח,קודם
 וז"פ. המצוה חיוב חלות של הזמן דהיינו העיקרג"כ
 בריש הרא"ש לשיטת ראיה להביא כתבתי דבמק"איג(

 שם בחירושיו והרשב"א דמילה ר"אפרק
 להטפת וא"צ בדיעבד כשר ג"כ ימים שמונת דתוךדס"ל
 עכו"ם דמילת דס"ל אדר"י מדר"י פריך הנ"ל דבש"סד"ב,

 שנאמר פסולה שהיא בעכו"ם למילה מנין והתניאכשרה,
 פסולה שמנה דבתוך נימא ואי וגו' תשמור בריתי אתואתה
 הנ"ל ובזבחים בע"ז התוס' שתירצו לפי"מ מידי ל"קהרי

 לשמה דמצריך לר"י ואפילו לשמה סתמא גם הרידבמילה
 דסתמא 'ולפי"ז אשה, לגט דמי ולא כשר בסתמא גםבמילה
 שמונת לאחר דהיינו המצוה ב,מן היכא רק אבללשמה
 'מים שמונת בתוך אבל מצוה, לשם מל הוא בסתמאימים
 לשמה דסהמא למימר ליכא המצוה זמן עתה דאיןכיוז
 ולפי"ז זמנו הגיע לא עדיין אם ביה איכא לשמהדאיזה
 כשרה בנכרי דמילה ר"י דקאמר דמה אדר"י מדר"יל"ק
 דקאמר ומה כשר, בסתמא אז שמגה לאחר בומנו רקהיינו
 ואז ימים שמונת בתוך מיירי פסולה נכרי דמילתר"י

 ומדלא לשמה, למימר ליכא זמנו דקודם לשמה לאבסתמא
 בדיעבד כשר שמנה בתוך דגם ש"מ כן בגמרא הכאמתרץ
 אדר"י, מדר"י שפיר וקשיא לשמה דסתמא י"ל שפירוא"כ
 סי' בשאג"א ועיין והרא"ש, הרשב"א לשיטת מזהוראיה
 כשר שבדיעבד דאעפ"י לומר יש אם בזה שהאריךס"ד
 כלשמה דהוי בזה אמרינז לא בסתמא מ"מ שמנהבתוך

 בזה. וצ"ע קודם למול אסור דלכתחילהכין

אבי
 בדבר הידועה בתשובה צ"ג סי' חיו"ד יבנוב"ייר(

 גדול, ליסוד שם הניח יחוד לשםנוסח
 אמרינן דבקרשים וכמו קרשים, רין להם יש השם מצותדכל
 א"צ ולכן כלשמן, סתמן המצות בכל כן לשמהסתמא
 שבסוף בשו"ת שעה"ת ובספר יחוד, לשם מק'ודםלומר
 לית דמצות נכוחות בראיות והוכיח חלציו כגבור אזרהספר
 ראייתו ועיקר לשמן, שסתמייהו ,ה לענין קרשים דיןלהו

 הרי"ף הבה"ג שיטת וכ"ה צ"כ רמצות דקיי"ללפי"מ
 סעי"ד ס' סך או"ח בש"ע איפסק וכן דר"ה בפ-גוהרא"ש
 והתנו צ"כ, מצות דס"ל תנאי כהני סעי"ה תקפ"טובסי'
 המצוה יד"ח לצאת המצוה עשיית בשעת לכווןדצריך
 נזבח, הזבח רברים ששה לשם זבחים בריש דאמרינןכהאי
 דתנאי בגמרא שם ואמרינן ד', לשם הכונה הוא מהםואהד
 הדבהים מכל אחד בלבו יהא שלא מעיקרא הואבי"ר
 יצא לא לבו כי,ן לא דאם אמרינן במצות והריהללו.
 ולא לזבחים דמי לא דמצות מזה ונראה המצוה, חובתידי

 שונה מרוע בסברא וצ"ל לשמה, סתמא במצותאמרינן
 והריבור הכונה הי' כבר דבקרבנות משום מקרבנותמצות
 שלמים, או עולה עלי הרי שאמר בעת ה,בח הפרשתבעת
 ולכן דבריו, לקיים להקריבן למקדש עתה הביאן !הולשם
 כשר ג"כ בסתמא רק כלום כיון לא ההקרבה בעתאם
 במצות כז לא אבל עושה, הוא הראשונה הכונה דעתדעל
 קרי"ש בקורא דהיינו עשייתם, מקודם עליהם שמם שאיןד'
 שתוקע לומר יש ובתק"ש בתורה קורא שהוא לומריש

 ממש דומה ולכן  לשמה, סתמא למימר ליכא ולכןלשיר
 מוכח וכן עומדת, לגירושיז לאו סתמא דאמרינןלגירושין
 כשרה חוליז לשם ששחטה חטאת גבי דמ"ו זבחיםמש"ס
 שיודע היינו חולין דלשם ופירש"י פסולה, חוליןמשום
 חולין שאין משום כשרה חוליז לשם ושחט חטאתשהוא
 פסולה חולין שזה סבר שהוא חולין ומשום קדשים,מחללין
 בקדשים עסוק ואינו אחרים בדברים מתעסק כמודהוי

 הן לשמז סתמז בקדשים דאמרינן דאעפ"י ומוכחעיי"ש,
 שהן וסבור קדשים ש,ה יודע הי' לא הוא אם מ"מעומדים
 בסברא הוא הדבר דעיקר שאמרנו כמו הרי פסולה,חולין
 ששם מפני לשמז סתמן רזבחים דאמרינן דהאימשום
 אם ולכן הקודש, אל הובאו זה ולשם מקודם עליהםקדשים
 בלבו הי לא הנה חולין שהוא עבודה בשעת סבורהוא
 אשר שמם אליו לצרף שנוכל המ.נטרף מכוונת כוונהשום

 בזה נעשה  ושוב חולין שזה סבור הי' הוא כיעליהם,
 עיי"ש. כונה הצריכות מצותכשאר

 כין דהרי השני' הראיה על להשיב שיש יאעפ"יטו(
 א"כ הזבח, על חטאת שם הוקבעשכבר

 דסתמן כיון לן אכפת מה חולין משום כן אחרי ששחטואף
 או חולין לשם בין יש חילוק ומה קיימו, הראשוןלשמן
 לפי אבל בצדק, להמעייז זה כל כמבואר חוליזמשום
 טעמא מאי במילה צ"ע לגירושין מדמינן המצות דכלסברתו
 התורה. מצות בשאר כן אמרינן ולא לשמה דסתמאאמרינן

 בהאי חדתא מילתא אמינא הוי דמסתפינא ולילאטז(
 שכתבו עפי"מ בכונה, שלא בגרדמילה

 הרדב"ז בשו"ת דבריהם מובא והרמב"ן הרי,ן ה"ההראשונים
 כונה של הענין גבייהו שייך לא ושחיטה דטבילה ל"ד,סי'
 הכשר רק רהם משום מצ"כ, של בפלוגתא כלל תליאולא
 מצ"כ של הפלוגתא בזה שייך לא ולכז מצות, ולאמצות
 הבא בגר לפי"ז ולכן האחרונים, גדולי בזה האריכווכבר

 דא"א רק מצוה בשום מחוייב אינו עדתז אשרלהתגייר
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 ע"י אלא והמצוה התורה ולברית ישראל לדת להיכנסלו
 הללו דברים השלשה וכל המצות, וקבלת וטבילהמילה
 ולכן ישראל, לדת להיכנס יתכשר שעי"ז מצוה הכשרהמה
 יר"ח לצאת כונה להצריך המצות כל כמו חשוביםאינם

 רק המצות בקיום מצווה אינו עדיין שהוא כיוןהמצוה,
 זה כל אך לכ"ע, כונה א"צ ובמכשירים מכשיריםהמה
 שנימול אעפ"י להתגייר, שבא בעת נימול הוא באםי"ל
 שא"צ כיון מ"מ זה, בגדר ואינו כונה בר שאינו אישע"י
 נימול שהוא היכא אבל גרות, לשם מילה מקרי זה גםכונה
 לגרות, מחשבה שום דעתו על עלה שלא בני"ר כמומכבר
 לברית יכנס שעי"ז לו תעלה דהמילה לומר א"אא"כ

 כיון ד"ב, להטפת שצריך לומר סברא איכא ולכןישראל,
 כצוה מקרי העשייה עצם מ"מ אצ"כ דמצות למ"רדאפילו
 אלא מצוה  לשם כיון שלא אלא הוא חיובא בר נמיוגברא
 דעצם בגויותו הנימול בעכו"ם אבל הרשות, דבר כמושעשאו
 לכן הוא, חיובא בר לאו רגברא לדידיה מצוה אינוהמעשה

 מצוה בגדר אינה דהעשייה כיון אצ"כ מצות לומר שייךלא
 עוד ערל ואינו ערלתו נכרת כבר שעכ"פ ואעפ"יכלל,
 שבת בתוס' לבה"ג דס"ל מהול מנ,ולד הוא עדיף לאאבל

 לגמרי שונה גר ורין ד"ב, להטפת דצריך לעילשהבאתי
 הוי רבגר יוסי, לר' כונה צריכה שאינה מילה מצותמדין
 ובזמן החיוב בגדר להיות צריך עכ"פ אבל מצוה הכשררק

 גביה ליתנייהו רשניהם מכבר שנימול בגר כן לאהחיוב,
 שביארנו.כמו

 בריש הב"ח זקני שחיוש עפי"מ לפיע"ד קשה אךיז(
 בטעם באריכות הטור שכתב מה על סוכההלכות

 שנוגע מה רק בכך דרכו שאין אעפ"י סוכה, שלהמצוה
 תפילין הלכות ובריש ציצית הלכות בריש כן וכמולהלכה,
 רק מדוע בעי וטעמא המצוה, טעם לבאר הטורהאריך
 דבתפילין הב"ח ע"ז וכתב המצות, כוונת פירש הללובמצות
 הוא שפירושו בפיך ר' תורת תהי' למען בהודכתיב

 ולכן תמיד, לזכור ד' לתורת וזכרון אות הםשהתפילין
 וכן הכונה, אותה כיון לא אם כדבעי המצוה מקייםאינו
 כתיב סוכה גבי וכן וגו' תזכרו למען כתיב ציציתגבי
 מילה גבי הרי ולפי"ז עיי"ש, כונה בעי לכן וגו' ידעולמען
 בריתי את .ואתה וכתיב בריתות י"ג עלי' דנכרתוכיון

 מילה מצות ע"י יעודים הרבה חז"ל ברברי ומצינותשמור
 כמבואר המבטלה ובעונש זו מצוה בשכר במדרשוהכמבואר
 תפילין כמו מילה מצות הויא א"כ ר"ס, סי' יו"רבטור
 מצות נשתנה מדוע לי תמוה ולכן אות, הוי ומילה אותשהם
 מאות רמילה אות גרע וכי לשמה כונה שא"צמילה

 ולשם האות כוונת במילה גם נצטרך לא ולמהדתפילין,
 סי' יו"ד בי"צ בשו"ת ועיין לפיענ"ד, צ"ע לכןהאות
 אהא שם דפריך דכ"ט ר"ה מש"ס הב"ח על שהקשהקס"ח

 בסוכה בשמיני הישן מעתה אלא אצ"כ, מצותדאמרינן
 הב"ח דברי לפי והרי לק"מ, מצ"כ דלמ"ד דמשמעילקה
 לא ובשמיני המצות טעם לכוון צריכים לכ"ע סוכהגבי
 הב"ה זקני דברי לתרץ כתבתי יבמק"א עיי"ש, כללמכוון

 ואכמ"ל.בטו"ט
 בילדותו שנימול בני"ד עלה דאתאן למאי נחזדךיח(

 להכניסו יהדות לשם ישראל מוהלע"י
 אם מ"מ גרות לשם הי' שלא אעפ"י אאע"ה, שלבבריתו
 מקודם שנעשתה המילה ג"כ מצטרף גרות לשם א"עיטבול
 שבת בתוס' הר"ח לשיטת והרי ישראל, לדת עי"זונכנס
 להטפת א"צ מהול כבר כשהוא שנתגייר נכרי כלהג"ל
 כשנימול עכ"פ עליו חולקים הפוסקים שכל אעפ"יד"ב,

 אם המצות בקבלת נמי וכן בזה, די לכ"ע יהדותלשם
 בזמז מצות עול עליו וקבל כישראל מתנהג כברהוא

 האנשים שבעוה"ר אעפ"י יהור', בתור ונתגרל ב"משנעשה
 ככל התורה דיני שומרים ואינם נינהו מצות בני לאוהללו
 שאינם בזה כביכול המתקדמים דכוותייהו ישראל ביתהמון

 שחלק בימיו עלתה שכך לרור לו ואוי תוה"ק חוקישומרים
 מנוערים המה אמריקה ב,בשת 'שראל בני מאחינוגדול
 בזה הוא יהרותם וכל האומה, וערכי ישראל קדש'מכל

 המשובשת, רעתם לפי אצלם העיקר וזה ב"מ ו:עשהשנימול
 ורוצה 'הורי שהוא האומר מינייהו חד הוא דנן חתןוגם
 מענין כתבתי ובמק"א וישראל, משה כדת ישראל בתלישא
 לדון ריש אישות לשם גרות בענין בתשובה באריכותזה

 הוה"ק, חוקי אח"כ שומרים שאינם בזה"ז בגריםטובא
 רח"ל, וחמורות בקלות אותם שמזכים להם זכות זהואם
 הדברים, לכפול ואכ"מ לגיירם להם להזדקק מותרהאם

 הוא דזכות משום הוא הגרות יסוד שכל קטן בגרובפרט
 שירענו אחרי לו וכות זהו אם צ"ע שלנו המצב ולפילו,

 ויערה ירחם השי"ת ל"ע בי"ר כו"מ מחייבי יהי'שבעוה"ר
 ממרום. רוחעלינו

 נימול שכבר בדיעבר אבל לכתחילה רק כ"ז אדלב(יט(
 והשאלה לדחותו, וא"א יהורי בתורונתגרל

 פ"ש, המצות ולקבלת ד"ב ממנו להטיף צריכים אםהיא
 יותר זהיר יהי' לא עכשיו של הקבלה ע"י אפילווהרי

 בדיעבר, לכן נשתכר, ומה מקודם שרגיל ממהבמצות
 אעפ"י יהודי בתור ונתגרל נימול שכבר מה לו עלתהכבר
 בפירוש ומוכח מילה, מצות לשם רק גרות לשם היתהשלא

 לנכרית דאטבלה דרחב"א עבדיה גבי דמ"ו ביבמותבגמרא
 וכו' ובברתה בה לאכשורי יכילנא ר"י ואמר אנתתא,לשם
 נדה לטומאת הטבילה רמועיל הרי לנדתה, טבלה לאמי

 כן, מבואר ג"כ דבירושלמי לעיל הבאתי וכבר ג"כ,להגרות
 לזרזו בכדי מ"מ בזה, דעות ב' מביא רס"ח סי'ובש"ע
 ולהודיעו  שלשה של בי"ד בפני לטבלו כדאי להבאעל

 ר"ב, להטפת א"צ אבל גר כל כדין וחמורות קלותמקצת
 לעשות יכולים מובהק רב ועוד כת"ר אתי יסכימו אםולכן

 שכתבתי.כמו
 אם לעיין יש בגר המצות קבלת של הדבר דביכ(דדכ(

 שמקבל בפירוש בפה קבלה להיותצריך
 במשפטי תנאי וזהו ליהדות בהיכנסו התורה דיניעליו
 בלאה"כ מקיים אם אפשר או וטבילה, מילה כמוהגרות
 צריך המצות רקבלת ואע"ג כקבלה, ג"כ הוי התורהמצות
 ישראל במצות כלל נהג לא רמקודם היכא דרק י-לבי"ר
 לא אבל הכל, יקיים ולהבא שמכאן להבטיח קבלהצריך

 עדיף גרידא הבטחה תהא שלא ישראל בדיני התנהגבשכבר
 דמטבילין קטן של הדין בעצם כתבתי ובמק"א בפועל,מקיום
 יהי' מה די"א, כתובות בש"ס כמבואר בי"ד דעת עלאותו
 ובלא בי"ד צריכים המצות לקבלת דהרי המצות קבלתעם
 בד"ה דמ"ה יבמות בתוס' כמבואר הגרית מעכבבי"ד
 לפי"מ אך ג', סעיי רס"ה סי' בש"ע איססק וכן לא,מי

 ולא שהגדיל דכיון קטן בד"ה רס"ח בסנהדרין התוס'שכתבו
 דכיון דכוונתם וצ"ל עיי"ש, בפירוש כקבלה זה הוימיחה
 הוי מקטנותו עוד כישראל ומתנהג המצות מקייםשכבר
 דקבלת בכתובות בשטמ"ק ג"כ מצאתי 'וכה קבלה,כמו

 הבאתי וכבר בלאה"כ, סגי אפשר דלא כיון בקטןהמצות
 בדיעבד סגי וטבילה דמילה רס"ח בסי' הדגמ"ר מש"כלעיל
 הקבלת עיקר שאצלו כיון בגדול רק והיינו בי"ד,בלא

 בלא שפיר וסגי הדבר גמר רק הוי וטבילה ומילההמצות
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 מצוה קבלת גביה י2"ך דלא קטן בגר אבל ובלילה,ב"'ד
 ב"'ד דעת על אותו ,?מטבילץ הגרות עיקר וטבילהומילה
 לא דקטז בפירוש הדי ובתם, שלשה של בי"ד צריךלכ-ע
 גדול בגר גם דברץ לפי ממילא המצות לקבלהצריך

 המצות קבלת ה" לא רק בי"ר ע"י וטבילה במילהשנתג"ר
 כישראל. מתנהג אם סגינמי

 הוא במחלוקה בקטן הגרות מהחיל ימאימוזיכא(
 קטן בעודו מתחיל הגרות אםברא;2ונים,

 בעודו חל הגרות בכתובות ולהריטב"א כשיגדיל, דקאו
 כתובות בתוס, אולם הרמב"ם, מדברי כן והוכיח מה"תקטן

 ואץ שליחות מטעם וזכיה זכיה דמטעם דכעזמ,2מע
 כדץ מדרבנן רק הוי בקטמתו הגרות ממילא לקטןשליחות
 בבת מותר מדרבנן רק הוא דהגרות ואעיג בקטן,זכיה

 אפילו מה-ת דבר לעקור חכמים ביד כח דיש מש~םישראל
 עיץ דע"א ב"מ בתום' התירוצים בשני ותלף ועשה,בקום

 מזה, רמ"ג סי'בקצה"ח

 יש אם מנכרית בן שהוליד דישראל מילתא יבהךכב(
 וטבילה מילה ע"י לגיירו לבי"ר להביאובכחו

 מטבילין קטן גר די"א בכתובות ר"ה דאמר דמהצ"ע,
 בפניו, שלא לאדם ו1כין לו הוא דוכות בי"ר דעת עלאותו
 דניחא עמו בניו שנתגיירו בגר בגמרא להלן להומוקי
 מטבילין קטן דגר פירש ורש-י אבוהון, ו'עב'ר במא'קהו
 להתגייר. לבי"ד הביאתו ואמו אב, לו אין אם בי"רע-ד
 אסופי כגון ואם אב לו איו אפילו פירש רי"ד בתום'אולם
 מטבילין, בד"ה שם וכתוס' אותו מליז הבי"ד השוקמן
 אביו בנתגייר דדוקא כתבו קטן בד"ה דק"ט בב"קוכן
 הבי"ד, אותו מטבילין אם בגמדא פלוגתא אביו בלא אבלג-כ

 אבל לגיירו יכולים אבותיו ע"י דדק כתב שםובמרדכי
 דעת בו שאין דקטן הבה"ג ושיטת לא, מעצמוהבי"ד
 אמאי רם"ח סי' בטור והקשה אבותיו, פי על אותומלין
 ובב"י עיי"ש בי"ד דעת על אותו דמטבילין כר"ה פסקלא

 לו הי' דבריו ולפי הדיטב-א, בשם כתב ובשטמ"קוב"ח
 לבי"ד, הביאוהו ואמו שאביו קטן גר בדש"י אחרתגירסא
 דין, לבית הביאהו אמו שרק שלפנינו רש"י כלשוןשלא

 אמר ולא מטבילין דק אמר למה מדייק הרשב"אובחידושי
 לא לכן )הקטן צער יש ובמילה דהואיל ותירץ מלין,גם

 לתינוק צערא דאיכא ראע"ג כתב ובשטמ"ק לזכות, ~הנחשב
 משום רק השכינה, כנפי תחה שמכניסו לו היא זכותמ"מ

 נימול שכבד בדיעבד אבל וכות מקרי לא לסכנהדמכניסו
 השטמ"ק )נ"ב בגויותו נימול מאם גרע דלא ליה,מהני
 לאו וה מ"מ ד"ב ממנו להטיף שצריד ואעפ"י שםמסיים
 שהקשה ומה ד"ב(, להספת צריך לדבריו הרי לו הואחובה
 לדקדק 'ש לפיע"ד כר"ה, פסק שלא מה הבה"ג עלהטור
 כתב וגם מטבילין ולא מלין וכתב הבה"ג שינה מדועעוד
 השטמ"ק שכתב לפי"מ אך ב'"ד, עפ"י ולא אבותיועפ"י
 ולכן כמבואד אותו מליז בי"ד אין דבריו לפי יעןניחא
 כגון קטן גר למול גם אפשרות דיש חדש, דיו בה"גנקט
 שאין מה אותו, למול גם ויכולין אבותיו גם נתגיידואם

 יכולים גמור חוב שגם משמע דכן לעשות, יכוליןהבי"ד
 ואם אבוה, דעביד במאי ליה דניחא אבותיו עפ"ילעשות
 והמתבאר בגמדא, כר"ה לטבלו רק יכולים בי"ד ע"ינעשה
 בלבד הבי"ד ולא לגיידו הכח יש ואם לאב דרק זהמכל

 עיי"ש. סעי"1 דם"ח סי' בש"ע איפסקיבן
 במה נכרית על הבא ישראל בבן בני"ד קשה ילכןכג(

 הבן הרי האב, ע"י לגיידו יפה בי"דכח
 דולד כיון כלל אביו אחר מתייהם וא,נו אמו אחרהולד

 לקבלו יכולים להתגייר הביאהו האם ואם כמותה,;כרית
 אם ולכז לא, בעצמו אבל הכח להם יש הבי"ד עםדהאם
 כמו והוי כלום זה אין ולמולו לגיירו למוהל קראהאב

 י"ל אר ד"ב, ממנו להטיף וצריך בגויותו שנימולעכו"ם
 קרובים ע"י בפומבי נעשה מילה הברית דטכם כיוןבני"ד
 הוי מחתה ולא בנה את שמלין מוה יודעת והאםומכרים
 הוי והמוהל להמוהל, מביאתו בעצמה שהיא כמו.2פיר
 כיון ד"ב להטפת שוב וא"צ גרות הוי ולכן בי"רבמקום

 אאע"ה. של בבדיתו ולהכניסו יהדות לשםשנימול
 יבמות ריש שהאו"ז כתב קנ"ו סי' אה"ע ובד"מכד(

 הנכדית ומז השפחה מן הנולד בבןמסתפק
 ג"כ וכ"כ בנו, מקרי מדרבנן אבל בנו אינודמדאורייתא

 מן דאחותו לומר מסתפקים דיש יו"ד סעי' ט"ו סי'בדמ"א
 אחריה הולד הולד מה"ת דדוקא הנכרית מן אוהשפחה
 דמקרי להחמיד יש לכתהילה לכן זרעו הוי מדרבנןאבל
 שפחתו על בבא דרק וי"ל באו"ו עיינתי והנה אב, שלזרעו
 זנות, בעילת בעילתו עושה אדם דאין מטעם להסתפקכתב

 והרמב"ם גאון נטרונאי ר' שיטת וזה אותה, שהררומסתמא
 הראב"ד, ובהשגת עיי"ש עליו חולק גירושין מהל'בפ"י
 דעת ג"כ שזה לומר שרצה באה-ע חכ"ש בהגהתועיין

 בת על שבאו :עבד דעכו'.ם דס"ל דם"ח בקידושיןרש"י
 רק 1ה כל עכ"פ עיי"ש, גרות צריכים בנים והולידוישדאל
 דיש למימר ליכא בודאי בני"ד נמו לקולא אבללחומרא

 אב. בתור לבי"ד להביאובכחו
 שהקשה דט"ז בברכות בתו"א להרמב"ן ימצאתיכה(

 אין ושפחוה בעבדים התם דאמרינן מהעל
 אבלים, בדכת עליהם אומרים ואיז בשורה עליהםעומדין
 אינם דבניו כלל אבלים לעבדים אין הדי הרמב"ןוהקשה

 ותירץ בשורה, לעמוד עליו יתאבל ומי אחדיומתייחסים
 מ"מ יוחסין לעניז שאר להם שאין דאעפ"י נאמרשמא

 הן במציאות סוף דסוף משום קרבות לענין הזמתאבלים
 ראעפ"י בני"ד לומר יש דבריו ולפי עיי"ש, לוקדובים
 וי"ל אב, הוא במציאות מ"מ כלל אב הוי )א יהוסדלענין
 דעת שו"ת בם' דאיתי וכה אבוה, דעביד במאי לי'דניחא
 מישראל נכרית דבן כתב ממש וה בענין קמ"ז סי'כהן
 דניחא לומר שייך בזה דגם אבהות, יחוס של עגיו כאןאין
 על האב רחמי משום זה דיסור אבוהון, רעביד במאי)הו
 לא, או לאב נהשב הוא אם תורה בדין תלוי ואינובנו
 אעפ"י ולכן ע)יו, ודחמיו שלו האב בטבע שהוא מהרק

 אב של טבעית אהבה מ-מ דבד לכל בנו אינו תודהשבדין
 אבוה, דעביד במאי יי' דניחא סהד' ואנן כאו יש)בן

 אינו דבגדוה גאוז יהודאי דב בשם הביא דבדיוובסוף
 אופו באיזה הקטן על שליטה אי1ה יש אם דק ביחםתלוי
 מפני כאביו דינו בעל:ו גם רהדי כאב, בזה נהשבשיהי'
 לכתחילה ובודאי  עיי"ש, שלו כאפוטרופום הוי אחדיושנגרר
 הנכרית מן בנו את למול שדוצה איש לפנינו שבאהיכא
 להמוהל וצויתי זו שאלה כ"פ לפני בא וכבר לו, להזדקקאין
 והוכחתי ארוכה  תשובה בוה כתבתי וכבר למולן,.:לא

 מוה לצמוח 'כול כי כלל, לזה להורקק שאיןבראיות
 ברכות המה האב ףמל המוהל של והברכות קלקוליםכמה

 נימול שכבר בדיעבד אבל תשא, לא על ועובריםלבטלה
 שביארנו. כמו להקל לצדדיש

 דכל 1"ל מטשדנוביץ הר"ח הגה"ק בשם יראיתיכו(
 שלא א"ע הטביל אם טבילה שצדיךמי

 שר"ת בספרים שכתבו לפי"מ הטבילה, לו עלתה לאבכונה
 "ברא", תבות וסופי "טבל" הוא וגו' לי ברא טהוד לבשל



קעזזנביי צג צב סימן חע"דשו"ת דצב:י

 יטבפסוק וכען חדשה, בריה נע;?ה הטבילה ;טע"ילרמז
 לטבילה. הלב כתנת דוקא צריכים טהור לב נאמד,ה

 בכונת תלוי טבילה דענין כתב מקואות הל' בסוףוהרמב"ם
 צריך דגר פשוט הדבר ולפי"ז לשונו, במתק  עיי"שהלב
 וכקטן חדשה כבריה נעשה שבזה לכוון לטבילתוכונה

 והמצוה. התודה לברית ונכנסשנולד
 דכ"1, בע"ז עכו"ם ע"י במילה זו בסוגיא יבעיוניכז(

 השעה"מ קושיית לתדץ לפיע"דנראה
 למול מותר דנכדי דס"ל לד"י שהקשה עכו"ם, מהל'בפי"ב

 דדוחה ממילה דעדל"ת יבמות בריש ילפינן איךלישדאל,
 ימול השמיני דביום מקרא ילפינן שבת בש"ס וכןשבת,
 לעשות אפשר לד"י הרי בשבת, דאפילו עדלתזבשר
 לפיע"ר שנראה ומה שכת, דחי ואמאי עכו"ם ע"יהמילה
 ביום וגם ימול המול התורה ציוותה במילה דהריבזה

 האב על מוטלת המצוה וזאת עדלתו, בשר ימ'ולהשמיני
 עונש איכא וגם בעשה עובר בנו מל לא ואם המ"ע,לקיים
 עונשין, לכלל שיגיע לאחר בגדלותו נימול  שלא מי עלכרת

 עדלתו בשר את ימול לא אשד זכר ועדל בפסוקכמבואר
 ועיין דכ"ט, קידושין בש"ס כמבואד ההוא הנפשונכרתה
 ובתוס' שם הראב"ד ובהשגת הל"ב מילה מהל' פ"אברמב"ם
 לאחר המצוה המבטל העונש בענין לאפוקי בד"ה די"דמכות

 למול המצוה האחד דברים שני במילה "ם ולפי"זשהגדיל
 צריך והדאשון ערל, יהה שלא והב' המצוה מעשההיינו
 לעשות א"צ והב' המצוה לקיים המעשה בפועללעשות
 צדיך הערלה עם בנולד ורק מהול שנולד במי למשלכלום,

 לישדאל מל דנכדי דס"ל לד"י ולכן הערלה, להסירלהשתדל
 המצוה אבל עדל, איננן כבר הוא הנכדי מעשה ע"יא"כ
 השמיני וביום התודה שכתבה דמה בזה, קיים לאעדיין
 נעשה העכו"ם ואין לעכו"ם, ולא נאמרה לישראל רקימול
 נעשה אינו בדבר מחוייב דאינו כיון ישראל של שליחובזה
 של התורה מצות לקיים וכדי ידו, על המצוה לקייםשליח
 דערל"ת, בשבת אפילו לעשות מותר ימול השמיניביום
 דיחוי ע"י דק עכו"ם ע"י לקיים יכול אינו דהמצוהכיון
 שעדיין אעפ"י השעה"מ, קושיית שפיר ומתורץ הל"ת,של
 מ"מ מילה בענין לעיל שהארכנו לפי"מ ע"ז לפקפקיש

 רמילתא. לקושטא כן לומריש
 דר"י השעה"מ קושיית לתרץ יש פשוט ךבדרךכח(

 ס"ל לשיטתיה עכו"ם ע"י מילהדמכשיר
 דאפשר היכא ואפילו בציבוד הותרה טומאה ס"ל דהואכן,

 אכפת לא בטומאה להתיר מקרא רמדבינן דכיוןבטהודים,
 רכיין מילה גב" ס"ל לשיטתיה ולכן טהורים, איכא אילן

 לן אכפת לא בשבת דאפילו השמיני דביום מקראדמרבינן
 ישראל. ע"י מותד נכרי איכא איאפילו

 מנהג נוהג דנן שהבחוד מה שאלתנו דבנידדןכט(
 נכרי שהוא ידוע אינו שהוא אעפ"ייהדות

 הבאתי הגרות, לעצם מעלה זהו אם שיתגייר טרםעדיין
 התשו' באמצע קכ"ט סי' בתשו' הגרעק"א מש"כבמק"א
 היתה להמדינה שבאה דמקודם שידוע כיון שם,וז"ל

 דעתה על עלתה ולא גיורת, ובחזקת ישראל בדתמתנהגת
 אומרים היינו ואם טבילה מחוסרת היתה רק אחרדבר
 מונעת היתה לא טבילי זילי לפניך מקוה הדילה
 בשביל שנתגיירה לעז תו שייך לא כן אם מזה, עצמהאת
 על אף מקום מכל דידן, לנידון ענין זה שאין ואםזה.
 בזה מעליותא צד דיש לדבר זכר לדבר דאיה שאיןפי

 יסכים כת"ר ואם לפיע"ר נראה כ"ז ביהרות,שמתנהגת
 אני גם  מצטרפעא בהוראה מובהק רב עור ויצרףעמרי

 וחמורות קלות מקצת ולהדיעו בי"ד בפני לטבלובהדייכו
 עלינו יערה וד' ד"ב, להטפת וא"צ המצות לקיום לזרזוכדי

 הלכה. בדבר נכשל שלא ויה"ד ממרוםרוח
 כנה בידידותידידוש"ת
 החופ"ק ליעבעם אייזיק יצרקהק'

 צגסימד

 לפ"ק. תשכ"ו המצרים ביןב"ה
 כליל הרה"ג לידידי והמשכה בדבי' ובדכהשלו'

 היהורי דמרכז רב שליט"א שכטר מוהר"צהמדעים
דמושילו.

 ישראל, בת על הבא מנכרי שנולד באיש שאלתובדבר
 או נכרי רופא ע"י העידוני החולים בביתונימול

 עכשיו רוצה גברא והאי כנכדי, שבקשדינו מחללישראל
 לנכרי נשואה היתה היא גם והיא ישדאל, בתלישא

 ממנו.ונתגרשה

 ה ב ו שת
 ורק לישדאל מותרת מ"מ לנכרי, נשואה היתה שהאשהמה

 אין רנן חתן על ולכן זונה, מטעם אסורהלכהן
 לחקור צריכין דק נכרי, שאביו מכיון לכהונהלחשוש
 בישראל הזאת התועבה נעשתה הדבר נכון אםולדדוש
 מכיון רק בפיה, ששקר להיות יכול כי בעוה"ד, נכרילישא

 אומדת וישראל משה כדת ג"פ א"צ זדים שמנשואיןשיודעת
 לפטרה רוצה אינו והוא ישראל בעלה על מדדה ואפשרכן,

 ולדרוש לחקור צריכים א"א איסור מחומד ולכןבג"פ,
 שהחתן ומה לפניו. אשר את יבין וכת"ר מאד, וליזהרע"ז
 לפענ"ד נראה נכרי, רופא ע"י ונימול נכרי מאבנולד
 כשר, הולד "עדאל בת על הבא ועבד דעכו"ם דקיי"לאע"ג
 כתבו ישמעאל ור' בד"ה ע"ב דע"ה בקידושין התוס'אולם

 הוא וכן ממזר, ואיננו להתגייר כשר ר"ל כשרדהפירוש
 אמוראי, בד"ה דט"ז יבמות ובתוס' קמיב בסה תו8'בפסקי
 משמע האומר פ' שבסוף א"ע סותר שדש"י שכתבוועיי"ש
 גרות, בלי לגמרי כשר דהולד כתב וכאן גרותשצריך
 דש"י דבדי לתרץ רצה איסו"ב מהל' בפט"ו האו"שוהגאון
 וויקרא אמור בפ' עה"ת ברש"י הרי אבל בדבריו,עיי"ש
 וגו' ישראל בני בתוך מצרי איש בן ויצא הפסוק עלכ"ד(
 שאמו שאע"פ בפירוש הדי שנתגייר" "מלמד רש"י,כתב

 מה מפני באמת הקשה מורחי והר"א גר~ת, צריךישדאלית
 לתרץ כתב והרמב"ן כשר, דהולד דקיי"ל לפי"מ גרות,צריך

  שנתגיירו ישראל כל כמו שנתגייר שכתב במה דש"ידכוונת
 מתן בשעת דמים והרצאת וטבילה במילה לבדיתשנכנסו
 הולד תורה מתן שקודם לתרץ כתבו צדפת וחכמיתורה,
 ד' סי' אה"ע בש"ע איפסק ולהלכה הזכר, אחר הולךהי'

 לכהונה, הוא שפגום רק גרות בלי כשר שהולדסעי"ה
 להזהר לזרזו בכדי אולם הפוסקים, כל מסקנת היאוכן

 ותוס' רש"י לדעת לחוש נכון היהדות קדשי ולכלבמצות
 הי' מי ספק ו"ט בביה"ח שנימול בני"ד ובפרטלגיירו,
 ע"י במילה פלוגתא יש ובגמרא נכרי ואפשדהמוהל,
 בריתי את דואתה מקרא דיליף הנשיא יהורה דלר'עכו"ם,
 דמ"ח, יבמות בש"ס כמביאר עכו"ם מילת פסולתשמור
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 הטפת עכ"פ צריך להסמ"ג נכרי ע"י נימול שכברובדיעבד

 א"צ אבל סעי"א, רס"ד בסי' הרמ"א פסק וכז בריתדם
 מילה דא"צ דכיון הטעם מנוח הרבנו כמוש"כ שניתלבעלו
 מילה בתורה מצינו דלא בסק"ג הט"ז זקני וכ"כלשמה,
 ממנו להטיף מספק בני"ד צריכים לפי"ז וממילאלשמה,
 לכה"ת מומר ישראל ע"י או נכרי ע"י נימול שמא ברית,דם

 דם הטפת להצריך שלא צדדנו שבמק"א ואע"פכולה,
 בודאי דאפילו דס"ל נ"ד בסי' השאג"א על ולסמוךברית
 כדי כני"ד אכן ברית, דם להטפת א"צ נכרי ע"ינימול
 גרות לשם ולטבלו ד"ב ממנו להטיף גם נכון למצותלזרזו

 מעכבות. אינן הברכות כי ברכה,בלי
 הקשה לשמה, מילה בעינן דלא שכתבנו מילתאובהא

 קס"ד ס" ח"ב שאי"ע שו"ת בספרו רי"עהגאון
 פסולה עכו"ם דמילת יוסי לרי ס"ל דביבמות עצומה,קושיא
 בתורה מצינו דלא יוסי ר' קאמר דכ"ו ובע"ז הנשיאכר"י
 אפילו כאן דאין כתב ש' סי' בחיו"ד והחת"ס לשמה.מילה
 שתוכרת רק א"צ ערל דבישראל כך ומחלק קושיא,ריח

 לשמה, מילה בתורה מצים דלא יוטי ר' אמר ושפירהערלה,
 מצות ע"י השכינה כנפי תחת להיכנס דצריך גר גביאכל

 כוונה. צריך שפיר ולכןמילה,
 אמרינן בגמרא דהרי רי"ע, הג' דברי צודקיםולפיע'ד

 מפני במילה לשמה דצריך שס"ל יהודהדלר'
 מילה, במצות ד' לשם כוונה דצריך ז"א המול, לד'דכתיב
 יוסי לר' בגמרא ומקשה מ"מ, ימול המול דריש עסיור'
 דתכת ר"ל כתיב, כפסח האי ומתרץ המול לד' כתיבהרי
 איתא ואם לד', להיות שצריך הפסח עשיית על קאילדי

 לשמה, שצריך יוסי ר' מודה דבגר החת"ס שללחילוקו
 המול לדי בתורה דכתיב דמאי יוסי ר' לי' מחרץ לאאמאי
 גר אתכם יגור וכי כדכתיכ קרא, בי' דאיירי בגר דוקאזה

 ולא לשמה צריר ובזה זכר, כל לו המול לד' פסחועשה
 ערל.בישראל

 ותוס' רש"י במחלוקת תלוי זה דדבר לומר ישברם
 דקרא אחרינא בלישנא ס"ל דרש"י דמ"ח,ביבמות

 מלעשות שמעכבתו זכריו במילת מחרי זכר כל לודהמול
 מעכבים ג"כ שנתגייר קודם לו שנולדו כנים ואפילוהפסח,
 ולפי פירש"י על להקשות כתבו אלא בדיה ובתוס'אותו,

 הוא הפסח מלעשות מעכבים דבנים הכתוב כוונתדבריהם
 לו שנולדו בנים אבל הגרות, אחר לו שנולדו בניםרק

 מעכבים אינם בקדושה שלא שנולדו מכיון הגרותמק,ודם
 החת"ס של תירוצו ניחא דבריהם ולפי הפסח.מלעשות
 צריכים ואינם בקדושה שנולדו בבנים לדידהו דאיירידכיון
 יוסי לר' א"צ שפיר ובזה ישראל, בני ככל מילה רקגרות
 דקרא לפירש"י אולם מ"מ, ימול המול דדריש לשמה,מילה

 א"כ ישראל, לקדושת שנכנס קודם שנ'ולדו בבניםאיירי
 דא"צ יוסי לר' ס"ל הכי ואפילו גרות, ג"כ צריכיםהבנים
 השכינה, כנפי תחת נכנסין המה שעי"ז אעיפ במילהלשמה
 החת"ס כמוש"כ דלא חזינן א"כ מ"מ, ימול הבילודריש

 לפיע"ד. 11"בלחלק,
ידידו

 החופ"ק ליעפעפ אייזיק יצחקהק'

 צדסימן
 מו"ה כש"ת בהורה המופלג הרב לידידי רבהשלמא
 בביקור רב )ז"ל( שליט"א גאלרטאן דיימישראל
 בבראנקס.חולים

 בשנות רוסיא מגולי אחד באיש שנשאל שאלתובדבר
 בשנת נכר אל בבת נפשו דבק אשר רעהראינו

 כנוסח ערכאות נשואי ע"י אישות חיי עמה וחיתש"ג
 התחילו כאשר תש"ה בשנת כן ,ואחרי הסוביטית,רוסיא
 עמו לקחה הנ"ל ורצה ולמולדתו, לארצו כ"א לחזורהגולים
 שהוא בתנאי רק עמו ללכת רצתה לא והיא הזרההאשה
 מבעלה לה שהיה שנים ג' בן הקטן בנה אתיאמץ

 לדרכו ללכת .ולקחם בקשחה את מלא והואהראשון,
 ואח"כ לפולניא מרוסיא הדרך כל עמו והלכו בנה אתואמץ

 והתתשבו לאה"ב, שהביאם עד בגרמניא הנדודיםלמחנות
 מעטים בה היהודים אוכלסי אשר בקליפורניא קטנהבעיירה
 הנ"ל והבן יודית, בשפה דברו גם יהודים בחזקת חיוושם
 ולעלות להתפלל ולמד היהודי המרכז שע"י לת"תשלחו
 'ואינו שנה י"ז בן בחור עתה והוא תפילין ולהניחלתורה
 אעפ"י גמור נכרי עפי"ד שהוא מחצבתו מקור אתיודע
 כדת בבי"ד נתגיירה כבר ואמו יהדות, מנהג נוהגשהוא
 שם היה שלא רק לגיירו רצו הבן את 'וגם בגרמניאוכדין

 וזה כ"פ הדבר נדחה הנה ובבואו מומחה, מוהלבהמחנה
 על הנער חלה בינתיים אך במפגיע למולו שרוציםשנתיים
 ולכן כזה, מניתוח לו מרחפת גדולה וטכנה הסוכרמחלת
 טבילה ע"י ישראל לדת להכני10 אפשר אם עתההשאלה
 צריכים אם וגם אופן, בשום א"א במילה כי המצותוקבלת
 קבל שככר כיון אפשר או וחמורות, קלות להודיעועתה
 וזה לתורה ועלה מצוה בר שנעשה בעת מצות עולעליו

 שאלהו. תורף זה מצות עול קבלת כמקום לויעלה

תשובה
 הדור, גדולי פי את ולשאול טובא צ"ע העניולחימר

 יפה עולה דורן עאין דודנו דבני יעעהומ"
 הגזע לקדושת הנוגע כאלה חמורים בדברים לדוזוצריכין
 להלכה דא פרק אשנה רבותע לפני הדן וכתלמידבישראל,

 הלכה. בדבר נכשל שלא אשאל התורה ומנותן למעשה,ולא
 דלהלן. הפרטים לבארעלינו

 בגר. המעכבים 'ודברים הגרות תנאיא(
 לג"צ המחייבים התנאים כל לעע~ות שא"א במקדםב(

 פטור ישראל שאפילו מחמת תוה"קעפי"ד
 בגרות. מעכב זה אם כזה,במצב

 רא"א טבל ולא שמל גר ת"ר דמ"1 ביבמות תנינןתמן
 טבלו ולא שמלו באבותינו מצינו שכן גר זההרי

 שטבלו כאמהות מצינו שכן גר זה הרי רי"א מל ולאטבל
 עד גר אינו טבל ולא מל מל ולא טבל וחכ"א מלו,ולא

 מאמהות נילף ור"א מאבות נילף נמי ור"י ויטבול,שימול
 איתא כגמרא ולהלן וכ,1', אפשר משאי אפשר דניז איןוכ"ת
 ויטכול, שימול עד גר אינו לעולם ר"י אמר חב"אא"ר
 וטבילה מילה תרווייהו דבעינו הגמרא מסקנת הואוכן

 יהיה כגר מככם ילפינן ד"ט כריתות בער'ס וכןלעיכובא,
 נכנסו לא אבותיכם מה כאפותיכם, ככם אומר רבילכם
 לא הם אף דמים והרצאת וטבילה כמילה אלאלברית
 ומקשה דמים, והרצאת וטבילה במילה אלא לבריתיכנסו
 גריב, נקבל לא קרבן דליכא האידנא מעתה אלאבגמרא
 בתוככם אשר גר אתכם יגור וכי כתיב דאב"יאמר

 רש"ק לשון - מקדש דליכא אע"ג משמעלדורותיכם
  מילה עכ"פ אבל דמימ מהרצאת רק דממעטינן בזה"רי -

 בגר. מיבבוטבילה
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 שמל גר כתכ הל"ו איסו"ב מהל' בפי"ג דברמב"םב(
 מר גר אינו מל ולא טבל או טבלולא

 לעכב תרתי דבעי בגמדא כהר"י זוה עיי"ש, זיטבזלשימזל
 שכשם איתא מ"ה פ"כ גרים במס' וכן מזה, בחה"מעיי'

 לכרית נכנסין גרים כך מצות בג' לברית גכנסושישראל
 מילה דהיינו מעכבים שנים וקרכן, וטבילה מילה דכריםבג'

 הקרבן. רהיינו מעכב אינו והשלישיוטכילה
 במש"כ ברכריו להעיר כתבתי שלי הרמב"ם יבגלידןג(

 מתן קורם כמרכר היתה וטכילהכהל"ג,
 והרי שמלותם, וכבסו ומחר היום וקרשתם שנאמרתורה
 נקיות ורילמא 11 ילפותא על מקשינן רמ"ו יכמותכש"ס
 ויזרוק הרם את משה ויקח מהכא אלא ומסקינןבעלמא,

 כש"ס הוא וכן טבילה, בלא הזאת ראין וגמירי העםעל
 ויזרוק הרם את משה ויקח רכתיב מנלן טבילהכריתות

 כתב למה וצ"ע עיי"ש, טכילה בלא הזאה ,ואין העםעל
 מקרא רילפינן המסקנא לפי ולא רגמרא הס"ר לפיהרמב"ם
 הרמב"ם. מפרשי בוה העידז שלא זלפלא מ'טה,דויקח

 טכילה, בלא הזאה מרא"א טבילה רלפינן דבהאר(
 רמ"ו ביבמות ררש"י להעיר לפיע"רנראה

 הדט את משה זיקח כקרא דכתיב דמה פירש ויורזקבד"ה
 הזאה העם על ויזרוק וז"ל הזאה, היינו העם עליזרוק
 לכרית נכנס רגר מזה ש"מ טבילה בלא הזאה ומראיןהוא
 פי' כ"ר( )שמות משפטים פרשת עה"ת ורש"י טבילה,ע"י

 לחצי ואחר עולה של הרם לחצי אחר היו אגנותששחי
 דבותינו למדו ומכאן העם, על להזות שלמים שלהדם

 שאין רמים  יהזאת וטבילה כמילה לברית אבותינושנכנסו
 כיון וממילא העם על היה  רהואה והיינו טבילה, בלאהזאה
 הברית.  לכניסת לגר טגילה ש"מ טבילה בלא  הואהראין
 מתן קורם רהזאה כתבו ויקח בר"ה ביבמות ישנים יבתיס'ה(

 היו חטאת ממי להזות ירעו לא שערייזתורה
 בגר מעכב אינו רטכילה רס"ל ולר"א העם, על הרם מומזין
 וס"ל המזבח, על רק העם על היה לא הזאה רהאי רס"לצ"ל

 לכפרה מרבחא על וזרק רמתרגם אונקלוס התרגוםכדברי
 ליכא וממילא העם על זריקה היה לא ולרבריו עמא,על

 מעכב. אינו טבילה לרעתו ולכן טבילה שהיהלמילף
 הזאה וז"ל כתב ח' בפסוק להלז בעצמו ורש"יו(

 שכתב הרי זכז' מדנחא על זודקזתרגזמז
 הביא שמקורם לפיע"ר וצע"ג התרג"א, כשיטתבסתמא
 התרג"א לשיטת והרי טבילה מכאן שלמרו רבותינולרכרי

 מזה. ילפותא שוםליכא
 תורה של רתרגום ר"ג במגילה ראמרינן עפי"מ ג:רםז(

 וקשה ור"י, ר"א מפי אמרו הגראונקלוס
 דויקה מקרא כאבות היה דטבילה יליף ר"י הרילכאודה
 הרי העם, על הואה והיינו העם על ויזרוק הרם מןמשה
 כרמתרגם העם על ולא המזבח על היה רהזאה ס"להוא

 בזה. וצע"ג מפיואונקלוס
 רס"ל רר"א שכתב ביבמות ל"מצ"ח ימצאתיח(

 דס"ל אזיל לשיטתיה בגד מעכב לאדטבילה
 אונקלוס רתרגום כיון העם על ולא המזכח על היהדהזאה
 רגם ר"י יענה רמה מאור לי תמוה אבל עיי"ש, נאמרמפיו
 משה רויורוק מקרא הוא יליף והאיך  התרג"א נאמרמפט

 ו1"ע. ישראל על ולא המובח על היה רההזאהכין
 הוה, מי בסיני הזאה מקשה בר"ד יומא יבש"סט(

 והא וא"ת הקשו הזאה בר"ה שםובתוס'
 על רזרוק הדם את משה ויקח רכתיב הזאה הוהבסיני
 רם רק וכו' טהרה בשכיל היתה לא דהזריקה יתירצוהעם,

 עיי"ש, עמכם ר' כרת אשר הברית דם הנה רכתיב היהברית
 רגמירי דהא כיון טבילה מכאן למילף א"א רבריהםולפי
 ולא טהרה לשס בהזאה רק היינז טבילה בלא הוא"דאין
 בתורה מצינו טהרה לשם כהזאה ררק כרית, לכניסתבהזאה
 רילפינן לרבריהם ועכצ"ל במק"א, ולא מקורם טכילהרצריך
 במקזם דאם ק"ז, מכח במ"ת דכתיב שמלזתם דזכבסומקרא
 רטעון כבום רצריך במקום מכ"ש טבילה טעון כבוסרא"צ

 שם. בגמרא כמבואר ג"כטבילה
 התרג"א רכרי עפ"י לתרץ יכולים הך דבפשיטותי(

 על רק העם על היתה לארההזאה
 לתרץ רוצה רהתוס' רק בסיגי, הזאה היה לא וממילאהמזבח
 וכרברי העם על הזאה רהיה התורה לשון פשטותעפ"י
 טכילה, גם זו מהזאה רילפינן ובכריתות ביכמותהגמרא
 וז"פ ברית כניסת לשם ההזאה רהיה לתרץ הוכרחוולכן

להמעיין.
 ראינו כחכמים רהלכה כגמרא מסקינן לרינא ברםיא(

 וכל הרמב"ם פסק וכן זיטבזל, שימזל עדגר
 הביא רהרמכ"ם והא רס"ח, סי יו"ר ובש"עהראשונים
 י"ל רגמרא, כמסקנא שלא שמלותם וככסו מקראהילפותא
 ולא המובח, על "ית" דההואה התרג"א כדבדי ס"לדאפשר

 להביא והוכרה דויזרוק מקרא ראיה ליכא ולכן העםעל
 מצאתי לא כי בזה צ"ע וערייז שמלותם, רוכבסומקרא

 התרג"א. כרכרי רס"ל ממק"א הוכחהשום
 מילה רצריד הטעם עיקר רהרי בזה לרון יש אילםיב(

 אבותינו רמה רילפינן משום בגר,וטכילה
 שרוצה מי אף וטבילה, מילה ע"י אלא לכרית נכנסולא
 אבותינו, שעשו כמו לעשות צריך ישראל לרת ליכנםעתה
 ילפינן מ"מ לאבותינו שה" אעפ"י רמים מהרצאתחוץ

 וכי מרכתיכ גרים מקבליז קרכן רליכא רהאירנאבגמרא
 ומרקאמר לרורותיכם, בתוככם אשר או גר אתכםיגור

 כמכואר גרים איכא מקדש רליכא ראע"ג מכלללרורותיכם
 בפירוש רכתיב כיון לעיכובא וטבילה מילה אכלכגמרא,
 מקרא וגם ממצרים, היוצאים העם היו מולים כיכקרא

 הכנה היה וזה ברמיך מתכוססת ואראך עליךרואעבור
 התורה.לקבלת

 משבט הצריקים באותם לכאורה להסתפק יש ילכןיג(
 זבמדבר במצרים מיל" מצזת בטלז שלאלזי

 רש"י עיין ינצורו רכריתך מקרא רילפינן כמררשיםכראיתא
 מילה מחמת אחיו שמתו במי הרין מהו ברכה בס'עה"ת
 שנימולו ישראל מכל אפילו או הסכנה מפני למולו יכלוולא
 חולה אז שהיה ומי כחז"ל, כמבואר ממצרים יציאתםבליל
 התורה בקכלת לברית נכנס האיך חוליו מחמת נימולולא
 דאיתי ולא כמצות, להתהייב גמוד ישדאל להיות מילהכלי
 נכנסו ישראל רכל ש"מ רבנן ומרשתקו בזה שהתעוררמי

 לפי"ז וממילא אונס, מחמת מלו שלא אותם אפילולכרית
 יכול שאינו אונס והוא ישראל לרת ליכנס שרוצה גרגם

 והרי לקבלו, יכולים אם להסתפק יש סכנה מחמתלימול
 לברית, ונכנסו מלו ילא שטבלז מהאמהזת ילפינןלר"י
 אפשר משאי אפשר רנין שאיז מפני רפליג לר"אואפילו
 ודמי לימול להחולה אפשר אי מקרי נמי בני"רמ"מ

 מילה. בלא לברית רנכנסולאמהות
 שהוא רבר רכל מכות בריש הרמב"ן שחידש דעפי"מיד(

 כ'ו לומר שייך בניקל לעשותו וא"ארחוק
 סכנה בשום מכורכת רהעשייה היכא א"כ אפשר, אילשון
  ועיין להאמהות, ממש ורמי לעשותו א"א בגרר הואבוראי

 בזה. מש"כ מ"ב רפאה בפ"הבר"ש
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 'וסי דרבי בד"ה דמ"ו ביבמות התוס' ולשיטתטו(

 שנתגייר דגר דס"ל ראע"ג גה"גבשם
 הגיר בנכרת מ"מ ד"ב, ממנו להטיף צריך מהולכשהוא
 וכן לחוד, בטבילה ליה וסגי מלהתגייר מעכבתו מילתואין
 רס"ת. סי' וביו"ד דיגמות בפ"ג בשל"ג וכ"ה כאשה,טבילה ע'" ישראל לדת נכנס להתגייר הבא רסריס הגאוניםכתבו
 דכה דפצוע הערל בריש במשנה מבואר דבלאה"כטו(

 ומפרש בתרומה, אוגלים שפכהוכרות
 אחת אפילו הביציס שנפצעו כל דכה פצוע איזהבמשנה
 לא שפכה דכרות הרי הגיר, שנכרת כל שפכה וכרותמהם
 הקדשים, 'וכל פסח ובאכילת בתרומה ומותר ערלמקרי
 או שנימ,ל טרם עוד שפכה כרות נעשה דאפילוומשמע

 ערל. מקרי לא ואפה"כ כךשנולד
 כלל דמי לא דאפשר בזה עדייז להתבונן יש אמנםיז(

 מצינו דהרי הגמ', לנכרת או דכאלפצוע
 הפירוש רש"י ולשיטת בהם, אסור דערל ותו"ק פסחבאכילת
 התוס' שיטת וכ"ה מילה מחמת אתיו שמתו היינוצרל

 דהעיקר ליבמות בהידושיו הרשב"א כתב וכן דכ"ב,בזבחים
 הלכו ראשוניס כמה ועוד רפ"ב מצוה החינוך וכ"ככרש"י
 שלא ערלות בין שמתלק מהירושלמי כן והוכיחו יו,בשיטה
 לא בזמנה דשלא סכנה, משוס שהוא ערלות וביזבזמנה
 בירושלמי כמבואר ערל מקרי סכנה ובמקום כלל ערלמקרי
 אלא הערל, בר"ה ר"ע יבמות ובתוס' הערל פרקבריש
 ליה פשיטא דלהירחמלמי הבבלי עס הירושלמי מחולקבזה

 ובבבלי בתרומה ואוכל ערלות הוי לא בזמנה שלאדערלות
 עיי"ש. איפשטא רלא בעיאהוא

 ישנים ובתוס' פ"ב בר"ם זבחים בתוס' והר"תיח(
 משומד רק הוא דערל וס"ל ע"ז חולקביבמות

 בתו"ק מותר מילה מחמת אחיו במתו  ולשיטתולערלות,
 הראשונימ וכל הוא יחיראי הר"ת אבל הוא, ראנוסכיון
 או הגיד נכרת בין חילוק דיש צ"ל ולשיטתם עליו,חלקו
 מילה מחמת אחיו במתו אבל בתו"ק אוכליס דהםכ"ש
 שהוא אעפ"י ערל הוא דזה פשוט הוא והחילוק ערל,מקרי
 נכר מבן עוך וגרע בגמרא כמבואר הוא מאוס מ"מאונס
 הזוהמא לה אזלה הגיד בנכרת אבל  לשמים, לפודאיז

 עור. מאוס ואינולגמרי
 הפוסקים שיטת עפ"י בזה י"ל דמילתא ילקישטאיט(

 שהם ועבדים זכרים מילת גבידס"ל
 לא אונס ע"י אם לדידהו מ"מ הפסח, מלעשותמעכבים
 אי:ם אחר אונס או מילה מחמת אחיו במתו דהיינונימולו
 יבמות מש"ס כן והוכיחו פסח, מאכילת האב אתמעכבים

 ואז רחמנא אמר זכר כל לו המול ותסברא רבא אמרד"ע
 התוס' כתבו וכן הוא, מהילא בר לאו והאי לעשותויקרב
 במדבר שישראל הספרי שהביאו משום בד"ה בדע"בלהלן
 וכי בתוס' והקשו השנית, בשנה אחד פסח אלא עשולא

 מילת משום ואי הפסח, מלעשות נמנעים היובמזיד
 צפונית רוח להו נשב .שלא משום מעוכבים שהיוהזכרים
 בתוס'. עיי"ש מעכבת היתה לא ולכן אפשרות היה לאהרי

 בפשוט שכתג בהעלותך בפ' להרא"מ דכזצאתיכ(
 משום הפסח עשו לא במדברדישראל

 צפונית רוח נשב שלא סכנה מחשש נימולו לאשב:יהם
 ועיין התוס' כיברי שלא וזה הפסח, מלעשות נתעכבוזלכן

 שנימולו מצרים מיוצאי ,אותם דבריו, שהביא שםגמהרש"א
 לא נימולו שלא במדבר הנולדים רק גקדשים במדבראכלו

 עיי"ש מאי בד"ה דע"א בתוס' כמבואר כלל בקדשיםאכלו
 תאוה. בשר אכלו רהאיךשכתבו

 עצמו מילת גב' מדוע הדבר בהסבר צ"ל דעפי"זכא(
 ועבדיס זכריס וגבי ערל מקרי באונסאפילו

 הפסח, מלעשות מעכבתו אינו אונס מחמת נימולושלא
 יאכל לא ערל וכל בפירוש התורה כתבה עצמו מילתדגבי
 במזיד, ובין באונס בין בכלל הכל הרי ערל ובמשמעותבו

 ותו"ק בפסח אסור ולכן ערל הוא הרי מ"מ באונסדאפיל'1
 אבל בגמרא, כמבואר ושכיר דתושב בגז"ש מפסחדילפינן
 כתיב ולא ימול המול בקרא רכתיב ועבדיו זכריו מילתגבי
 בר ולאו אנוס דהוא דהיכא שפיר אמרינז בזה ערל,לשון
 עצמו במילת ובשלמא הפסח, מלעשות מעוכב אינומהילא

 יאכל לא ערל וכל יתירא קרא דאיכא רכיון עוד לומריש
 בפסח אסור ערל שם דכל בפירוש התורה הדגישה הריבו

 בן כל אחריני קרא כתיב הרי במזיד דאי אונס, ע"יאפילו
 כמבואר זכר וערל לב ערל מוה וילפינן בו יאכל לאנכר

 הפסוק על עה"ת רש"י כתב וכן בא פ' ובמכילתאבגטרא
 מילה מחמת אחיו שמתו מי להביא בו יאכל לא ערלוכל
 הרי נכר דבז מקרא נלמד ואינו לערלות מומר אינודזה

 באונס. ערל למעט יתירא קראדאיכא
 נמי ילפינן וקדשים תרומה אכילת לענין נמי דכןכב(

 איכא דבפסח וכמו ושכיר, דתושב מקראמפסח
 גבי ממעטינן נמי כן כמו באונס ערל למעט יתיראקרא
 מחלל דערל בזבחים דאמרינן נמי והאי באונס, ערלתו"ק
 אחיו במתו אפילו הוא הראשונים כל ולשיטתעבודה
 כיון בסברא י"י בזה גב לעיל, שכתבגו כמו מילהמחמת
 מתורת זה ר"ח אמר מנלן ערל בזבחים בגמראדילפינן
 כל למדנו בוזי בן יחזקאל מרברי למרנו לא רבינומשה
 לשרתני מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכרבן

 ערל בפירוש קרא מדכתיב בשר ערל דילפינן הריעיי"ש,
 מ"מ לשמים ולבו אונס מחמת ערל שהוא ואעפ"יבשר
 הדברים. בהסבר נראה זה כל קרא דמעטיה כיון עבודהמחלל
 בגמרא טמא כי ערל דמרבה לרע"ק צ"ע ועדייןכג(

 ערל מדוע צ"ל ולדידיה איש, איש ויליףשם
 בגמרא דאמרינן לפי"מ י"ל גרם בתו"ק, אסור נמיבאונס
 ערלות, זה אומר הוי באשה ואינו באיש שמינו דבראיזה
 בתו"ק ערלות לאסור בפירוש תורה הדגישה כאן גסהרי

 וז"פ. באונסאפילו
 לי קשה לערלות משומד הוא רערל דס"ל דלהר"תכר(

 בו יאכל לא ערל דוכל קרא צריךאמאי
 נכר בן דוכל מקרא לערלות מומר נלמד כבר הריבפסח
 ובמכילתא המפרשים, בזה העירו שלא ולפלא ב'ו יאכללא
 אחד בו יאכל לא נכר גן כל מ"ג בפסוק איתא באפ'

 נכר בן וכל שנאמר במשמע נכרי ואחד מומרישראל
 ערל תרווייהו נכר מבן דילפינן הרי בשר, וערל לבערל
 הנ"ל בזבחים ובגמרא דיחזקאל מקרא כמו בשר וערללב

 כתב דאי בשר וערל לב ערל לאשמעינז דצריכיאמרינן
 מאיס דלא לב ערל אבל דמאיס משום בשר ערלרחמגא
 לשמים לבו דאין משום לב ערל אשמעינן ואי לא,אימא
 ולפיר"ת צריכי, לא אימא לשמיס דלבו בשר ערלאבל

 לפי  לשמים לבו ליה וקרי לערלות במומר קראדאיירי
 בזבחים התוס' שכתבו כמו המילה צער מדאגת עושהשאינו
 יאכל לא ערל דוכל לקרא תו צריך אמאי א,כ ערל,בד"ה
 נכר רבן מקרא גם הרי לערלות, משומד למעט פסח גביבו

 דיחזקאל. מקרא כדמוכח במשמע כזה משומדערל
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 ערל למכתב דאיצטריך איחא דצ"ו פטחים דב1ם"סכה(

 -- בו יאכל לא ערל דוכל קרא ה"מ--
 זבחים בש"ס כמו והצריכותא נכר, בן כל למכחבואצטריך
 אולם לחרמ"הה צריכץ שפיר לפירש"י והתעחהנ"ל,
 לערלות מומר שמעיט נכר בן מכל הרי קשה אכתילהר"ח

 לעיל. כמוש"כ ערל דוכל קרא צרירילא
 דמשמעוח דיחזקאל קרא לן דגלי דאחר י"ל יבדיחקכה

 ידעינן ב,טר וערל לב ערל היינו נכרבן
 יחוקאל מקודם אבל לערלות, המשומד ערל נכר דבןמקרא
 לאביו מעשיו שנחנכרו מי היינו נכר דבן אמרינןהוי

 דוכל קרא צריר ולהכי לא לערלוח משומד אבלשבשמים
 ויש ביבמות במהרש"א ועיין לערלות, מש'ומד למעטערל

 בתירוץ בזה הארכחי ובמק"א ואכ"מ מזה הרבהלהאריך
 הפלפול. ע"ד הנ"ל ביבמות התוס'קושיית

 גר גבי דהרי לצהד בני"ד גם מקום יש יעפי"זכן(
 ורק באונס, ערי למעט יתירא קראליכא

 כמו המצוח לבריח להכנסה מילה צריך רגר מקראילפינן
 באונס ולכן וטבילה, מילה ע"י לבריח שנכנסובאבות
 מחמח נתעכבו ולא לבר'ת נכנסו החורה בקבלח דגםרי"ל

 בגמרא וכר"י טבילה ע"י רק נכנסו דאמהות וכמוהמילה,
 שביארנו וכמו מהאמהוח, דיליף גר הוי ג"כ מל ולאדטבל
 פסחים בחוס' ועיין א"א, מקרי חולי ע"י ראונסלעיל
 לא ראמרינן היכא דכל שכתבו אפשר לא בחוד"הדכ"ה
 דאפילו הרי גדול, סורח ע"י אלא כדרכו א"א היינואפשר
 אפשר דלא היכא מכ"ש אפשר, לא מקרי גדול טורחע"י
 זה שאין ואעפ"י אפשר, לא הוי הודאי סכ"נ מפניכלל
 לכאורה י"ל כ"ז הוא, דמיון קצח מ"מ לעניננו ממשדומה
 ענין הוא כי הרבה להתיישב צריכים למעשה אבללהלכה

 מאוד.חמור
 בשם שכחב דמילה ר"א פרק בריש בר"ן ימצאתיכח(

 לו אין מהול כשהוא שנתגייר רגרהריית
 אתגייר דהא לקהל ונכנסין לשמנה נימולין בניו אבלתקנה
 הקשה והרמב"ן לא, בעצמו אבל זרעו להכשיר חשובוהגר
 כשר עצמו הוא אף כרשב"א ס"ל אי ממנ"פ מכחעליו
 קאמר, ד"ב ממנו להטיף א"צ דהא ישראל לקהלונכנס
 ועיין ליה, סגיא מיהא ר"ב בהטפת כווחיה ס"ל לאואי
 להר"ת 1"א לדידיה ולפי"1 מזה, ובב"י רס"ה סי' יו"דבטור
 כלל נימול כשלא מכ"ש חקנה לו אין מהול כשנולדאם
  דאפשר מפני היינו עליו להחולקין ואפילו תקנה, לודאין

 לו דאין נראה אונס מחמת לערל אבל ממנו ד"בבהטפת
 דלשיטת שכתב רס"ח בסי' שם בב"ח ועיין כלל,תקנה
 כשנכרת נמי ה"ה מהול כשהוא לנתגייר תקנה דאיןהר"ת
 אפשרות לו שהיה דכרון לגרות, תקנתא ליה ליכאהגיד
 עליו, מעכב נכנס ולא הגיד שנכרת קודם לבריתליכנס
 רעיקר סיים ולהלכה פעם, בשום לה אפשר דלא לאשהול"ד
 יש נמי ומדבריו לחוד, בטבילה ליה סגי הגיד בנכרתרגם

 עיי"ש. לני"ד קולא צדלדייק
 לשס וטבילה במילה כוונה בגר בעינן א' יב,ג2יןכט(

 כגון מצוה, לשם מחכוון אם דדי אוגרות
 ומתנהג 'שראל לרת נכנס כבר שהוא סובר שהואהיכא

 בחשובה בוה הארכתי כבר בני"ד, כמו דעתו לפיכישראל
 רמבואר קכ"א סי' בתשובה הגרעק"א מדברי סמוכיןוהבאתי
 ואכמ"ל. ביההוח שמתנהג במה מעליותא צד דיששם
 כמו לה.תר ולצדד לדון שיש אעפ"י לדינא21בנא

 חמור בענין להקל א"א למעשה אולםשביארנו,
 בראיות שהוכחנו ואעפ"י בישראל, הגזע לקדושת הנוגעכזה

 י"ל הסברא מצד וגם ע"ז, יסוד לבנות א"א מ"מנכוחוח
 המצוח וקבלת טבילה כמו הגרוח ממכשירי היא דהמילהכיון
 תנאי לקיים לו ובא"א "גרות עצם בקיום פועל תנאישהוא
 קשה  שבני"ד ואעפ"י ישראל, לדת ליכנס יכול אינוזה

 עוד אבל יהודי בחור נווגדל שכבר כיון לדרוחומאוד
 לפיע"ד והנראה ישראל לדח בשר ערל לקבל קשהיוחר

כתבתי.
ידידו

 החופ"ק ליעגעט אייזיק יצהקהק'

 דגם שכחב הנ"ל ביבמוח הרשב"א בחידושי ועייןנ"ב
 ד"ב, אח"כ הטיפו מ"מ במצרים עצמן שמלו לוישבט
 כחב והרמב"ו השכינה, כנפי תחח נכנסו במה זהשבלא
 לשם נימולו שהב כיון ברית דס הטמת צריכים היודלא
 וערבי מהול לגבעו:י ול"ד עלה, ומיפקן-ו מילהמצוח
 ביבמוח ביש"ש ועיין מילה, מצית על מפקדו לא דהםמהול
 א"צ מצוה לשם דנימול דהיכא ב~ה ל' סי' הערלפרק

 ר"ב.להטפת
 ל יי נה

 זינגער משה יוס" מו"ה המי"מ הרב ידידילכבוד
 נ"י.הכהן
 ביח לחוך המח אח ללוות יכהן מוחר אם שאלחובדבר

 בעגלה ביושב מהקברים אמוח די רחוקהקברוח
 הקברים, ממקום הרחק הרחב בדרך ההולכח בלע"ו()קאר
 על המאהילים הדרך צדי על עצים שם שנטועים מכיוןאבל

 ששמע אמר וכמ"ע באהל, ומטמאים הקברות ועלהעגלה
 של החלונוח שיסחמו ידי על להם שהחירו כהניםמרבנים
 גם וכן הסומאה, בפני חוצצח היא העגלה ולכןהעגלה
 לניו בדרך טונעל ההולאנד דרך המח בהלויח לעבורהתירו
 בפני חוצצח שהעגלה הנ"ל מטעם המת עגלח אחררז'רזי

 היושבים הכהנים על מאהיל הטונעל אין ולכןהטומאה,
 העגלה.בתוך

תשונה
 רהרי מאד, מפוקפק ~ה שהיתר בוה לפיענ"ד הנראהא(

 ואינה טומאה ומקבלח מתכת של היאהעגלה
 השידה מ"ג, פ"ח באהלות כמבואר הטומאה בפניחוצצת
 ספינה ובור הקנים כוורת הקש כוורח ומגדלתיבה

 סאה מ' מחזיקיט ואינם שולים להם  שאיןאלכסנדרנית
 חוצצין, ולא הטומאה את מביאין ביבש כוריים שהםבלח
 חוצצין. לא לכן טומאה מקבלים שהן רכיון בהרע"ב,עיי"ש
 טומאה מקבלת סאה מ' מחזקת אפילו מתכח של עגלהולכן
 מתכת דכלי פט"ו, כלים במשנה הוא וכן חוצצת.ואינה
 מהל' בפי"ד הרמב"ם פסק 1כ1 טמאה, במדה הבאהאפילו
 הטומאה, בפני חוצץ אינו טמא רבר דכל הלי"ג, מתטומאת
 שהיה או הטומאה על מאהיל עצמו שהכלי בין חילוקואין
 מכלי חוז הטומאה, על המאהיל האהל את מעמידהכלי
 בגרר שהן במדה הבאים ארמה וכלי אבנים וכליגללים
 ברמב"ם כמבואר הטומאה בפני וחוצצין כלים אינםאוהלים
 הראב"ד שכתב כמו חוצץ במדה הבאה עץ כלי גם וכןשס.
 אוטו ולכן חוצץ. אינו לכ"ע מתכת בכלי אבל בהל"ב,שם
 בחוכו והנמצא הטומאה בפני חוצץ אינו בודאי מחכחשל
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 מה גם נטמאה שהיא כיון נטמא, קבר או המת אהלתחת

 אהל, טומאת נטמא גבה שעל מה וגם נטמאשבתוכה
 שמה. יכנסו שלא הכהנים מווהריםוממילא

 המת אהל תחת לעבור הכהן יכול עץ של יבעגלהב(
 במדה, בבאה טומאה מקבלת שאינהכיון

 באנו בזה מתכת של וחלקים צירים לה יש אםאבל
 היכא אפילו דלט"ז ש"ע, סי' והש"ך הט"זלמחלוקת
 אינו עי"ז אפיה"כ הקרקע את לשמש בתחלה נעשודהצירים
 ס"ק והש"ך מתכות, כלי בלי לעמוד שיוכל דצריךחוצץ
 כלים במשנה ומבואר חוצץ, דבזה וס"ל ע"ז חולקט"ו
 המשמש והמתכת טמא המתכת את המשמש דעץ מ"ופי"ג
 טומאה, מקבל שאינו עץ כלי בפשוטי והיינו טהור, העץאת
 ממילא הקרקע, את לשמש כעשוי דינו לו לשמש העשויוכל

 ואינו במדה הבאה כלי דהויא כיון עץ של בעגלהלהש"ך
 הברול צירי וממילא הטומאה, בפני וחוצץ טומאהמקבל

 הוצצין. ושפיר טומאה מקבלים אינן ג"כ לה לשמשהעשוייז
 היינו מדלגין גבי י"ט, רף ברכות בש"ס וב,בואךג(

 בהן הט ארזנות דרוב מפני ארומת גביעל
 בוקעת הטומאה זאת ולולא רוב בד"ה ובתוס' טפח,חלל
 מת, טומאת מהל' ספי"ב ברמב"ם כמבואר לרקיעעד

 ההיתר עיקד כן אם בזה. מש"כ וגכ"מ בראב"דעיי"ש
 אלא ואינו טפח חלל דאיכא משום מלכים לקראתדמדלגין
 דוקא וזה גזרו. לא מלכים כבוד ומשום דרבנןאיסורא
 טפח, פותח הקבר ביציאת שיש בענין קוברין שהיובימיהם
 סתום כולו שהקבר שע"ב בסי' הטור כתב האידנאאבל
 בט"ז עיי"ש מה"ת, טמא כנגדו כל טפח אויר בו ישאפילו
 בו ואין היום שעושים כמו סתום גקבר ולכן סק"א,שם
 עד ועולה בוקעת הטומאה הטומאה ליציאת טפחפותח
 מטמא דאז טפח חלל בו יש אם גרוע יותר ועודלדקיע,

 רק מטמא אינו אז טפח חלל בו אין ואם המת, סביבותכל
 חלל בהן שקע דארונות דס"ל להרמב"ם ואפילו המת.כנגד
 בארון דוקא היינו חוצץ, אלא ועולה בוקעת אינוטפח
 כמבואר בקרקע, הנקגר ארון ולא השדה פני עלהמונח
 הנוגע אטומה נפש בפ"ז אהלות גמשנה ועייז שם.בכ"מ
 בוקעת שהטומאה מפני הריקן בצד פי' טהור הצדדים מןבה

 על טפח הטומאה מקום היה ואם ויורדת, בוקעתועולה
 שהוא מפני טמא מקום בכל בה הנוגע טפח ברוםטפח
 מביביו כל מטמא אינו סתום דבקבר אלמא סתום,כקבר
 מטמא אינו רצוצה בטומאה אבל טפר, עליו כשישאלא
 ברכות בתום' כמבואר הריקן מצד ולא הטומאה כנגדאלא
 בטו"ט שמבאר צ"ג סי' יו"ד שאלה עמק בשו"ת ועייןהנ"ל.

 בזה. השיטותכל
 כיון באוירון לטוס לכהנים כן גם אסור קיה ולפי"זר(

 עליהם, ומאהיל קברות בתי דרךשהולך
 במדה, הבא אפילו חוצץ ואינו מתכת של הואוהאוירון
 מה זה דיז לבאר פעמים כמה נדרשתי וכברכמבואר.
 קלושים ההיתר וצדדי באוירון מלטוס נזהרים אינםשהכהנים

 להלן. יבואר כאשר באויר ג"כ ופורחיםמאור
 ור"י דרבי פלוגתא איתא נ"ה דף נזיר בש"ס והנהה(

 דרך שעובר אעפ"י העמים לארץ בנכנסבר"י
 מטמא דרבי ומגדל, תיבה בשידה עליהם ומאהילקברים
 זרוק אהל אי בגמרא פלוגתייהו ומוקי מטהר, בר"יור"י
 ור"י חוצץ, אינו ולכן אהל שמיה לא ס"ל דרבי אהל,שמיה
 טומאת מהל' בפי"א והרמב"ם וחוצץ. אהל דשמיה ס"לבד"י
 בשתו"מ העמים לארז הנכנס וז"ל: כרבי פסק הל"המת

 אהל. קרוי אינו זרוק שאהל טמא באוירהפורחיז

 כתנ הלי"ח נזירות מהל' בפ"ה דהרי המשל"מוהקשה
 ופרע חברו וגא בשתו"מ המת לאהל שנכנס דנזירהרמב"ם
 דרק בדבריו מבואר לוקה. זה הרי מרעתו התיבה גגעליו
 טהור, היה שפרע קודם אבל לוקה, התיבה גג שפרעלאחר
 ממה היפך וזה הטומאה, בפני חוצציז דשתו"מ צ"לוע"כ

 כרבי. הנ"ל מת טומאת בהל'שכתב
 לא כאז דעד א( תירוצים: ב' שם תירץההמשל"מ

 דוקא זה הפסק חשוב לא זרוק דאהלאמרינן
 אהל שהוא מפני הפסק מקרי לא אז המת עלבמאהיל
 דגזרת אלא עליו מאהיל ואינו המת לאהל בנכנם אבלזרוק,
 הבית אויר כל דהשוב מפני יטמא באהל אשר דכלהכתוב
 בהפסק ולכז נטמא, הכי ומשום טומאה מלא הואכאלו
 הני דכל ואפשר מהני. האויר בו נכנס שאינו דהוכל

 למי דוקא היינו חוצצין דאינם אהלות במסכתדתנינן
 לבין בינו המת באהל להפסיק אבל המת, עלשמאהיל
 יכנס שלא אלא בעינז לא דאנן משום דמהני אפשרהאויר
 שמיה לא זרוק אהל ראמרינן הא ב( ; מהבית האוירבו
 הנכנס הרמב"ם כלשון באויר הפורר גאהל דוקא היינואהל
 שהאהל היכא אבל באויר, הפורחין בשתו"מ העמיםלארץ
 והרמב"ם וחוצץ, אהל רשוב שפיר אז קרקע ע"ג נגררהזרוק
 אותה וגררו בקרקע מונר שהתיבה מיירי נזירותבהל'

 עיי"ש הטומאה, בפני חוצץ ולכן המת לאהלוהכניסוהו
 שכתב דברים ובכמה בזה הרבה שהאריך למלךבמשנה

 אכ"מ. אבל עליו להעיר יששם
 שאלתנו בנידון המשל"מ של התירוצים שני דלפיו(

 דאהל לרבי אפילו בזה המת, אהל משוםשהיא
 בזה גם המת על מאהיל באינו מ"מ אהל שמיה לאזרוק
 קרקע ע"ג דבנגרר השני לתירוץ ובפרט אהל, שפירהויא
 שהוא באוירון אולם הטומאה, בפני וחוצץ אהל הוילכ"ע
 אסור כרבי דפסק למאן עליהם ומאהיל קברים ע"גפורח

 בשל אבל עץ, של בעגלה רק הוא זה כל אבלבבירור,
 דאפילו אהל, שמיה זרוק אהל אט נפקותא שום איןמתכת

 שביארנו. כמו חוצץ אינו קבועאהל
 בפי"ג הרמב"ם שפסק עפי"מ לומר דנתי ובמק"א,(

 הני שם שחשב הל"ד מת טומאתמהל'
 וסדיז יריעה עור כלי פשוטי דהיינו רוצצין ולאדמביאין
 לבד מתוחים אלא אוהלים עשויין שאין ומחצלתומפץ
 דרק מדבריו מבואר כותלים. להם ואין שיפוע להםואין
 בעשויין אבל הוצצין, לא אז אהלים עשויין שאינןהיכא
 כתב וכן טוסאה. המקכל דבר אפילו הוצצין שפיראהלים
 דמתניתין אהלים דעשויין א, משנה דאהלות בפ"ח הר"שג"כ

 ומפץ סדין קטבליא אמקורטיא יריעות על קאי,אכולהו
 אם מצילין מ"מ טומאה מקבלי רהנהו דאע"גומחצלת,
 מציל טומאה דמקבל גב על אף אהל דשאני כאהליט,נטוייז
 שפיר יש שיטתם ולפי ועולה, בוקעת הטומאהמלהיות
 טומאה דמקבלי אעפ"י מתכת של מטוס או עגלה דגםלומר
 בפני חוצציז וכותלים בשיפוע כאהל שעשויין כיוןמ"מ

 אע"ג רמתניתיז הני דכל כן גם כתב והרע"בהטומאה.
 כאהלים נטויין כשהן מ"מ נינהו, דכלים טומאהדמקבלי
 חוצץ טומאה דמקבל אע"ג דאהל הטומאה בפניחוצצים
 מקבל אפילו חוצץ דאהל דמילתא ובטעמא הטומאה.בפני
 האהל, על והזה דכתיב ממשכן דילפינן משום הואטומאה
 מה רק טמא אינו ואעפי"כ טומאה מקבל עצמושהאהל
 המקבל כל דהא הוא וחידוש לאהל, שחוץ ולאשבאהל
 שיהא חירושו אלא לך אין אמרינן והלנך חוצז, אינוטומאה
 מזה. במשנ"א עיין וכותלים, בגג לבית ודומה כאהלנטוי
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 דהרי הוא, דכ"ע ולאו שנויה במחלוקת זה דבר ברםח(
 כתבו ואין, בד"ה ב, כז, דף בשבתהתוס'

 שאינן בקרקע וקבועין משי של בסדינין רק איירידהמשנה
 שמחובר אע"פ פשתן של סדינין אבל חוצצין, ולכןמטמאין
 הראב"ד שיטת היא וכן חוצצין. ואינן טומאה מקבליןלקרקע
 בשאר איירי דמתניתין דס"ל הלי"ב, טו"מ מהל'בפ"ה
 מהן שעושין וניישטה קנבוס כמו העץ מן שנעשיןבגד'ם
 במחובר, טומאה מקבלים שאינם עצים כדין שדינןבגדים
 של ואוירונים דעגלות למימר ליכא הללו לשיטותולכן
 טומאה. דמקבלי כיון חוצצין שיהיו כאהלים העשוייןמתכת

 למקום ממקום הדולג איתא מ"ה פ"ח ובאהלותט(
 וטלית הפורח והעוף למקום ממקוםוהקופץ

 דף בנזיר התוס' וכתבו חוצצין. ולא מביאין לאהמנפנפת
 באהל בר"י ור"י דרבי פלוגתא בהך והתניא בד"הנ"ה
 המנפנפת בטלית באהלות דתנן דהא אהל, שמיה איזרוק
 עדיף ומגרל תיבה בשירה דהכא טעמא היינו חוצץאינו

 הנושאים הבהמה או אדם דרגלי משום המנפנפת,מטלית
 יוצא באויר. מנפנפת הטלית אבל בארץ נוגעיםהשתו"מ
 בזמנינו אוירון כמו באויר ממש זרוק דאהלמדבריהם
 ונטמא חוצץ אינו לכ"ע קבר או המת פני עלהפורה
 נחלקו לא כי בר"י, לר"י אפילו שבתוכו מה וכלהאוירון
 או אדם ע"י באויר המטולטלים כשתו"מ רק בזהכלל
 המשל"מ שחידש ומה בארץ. נוגעים הנושאים שרגליבהמה
 דהמשל"מ רק הנ"ל, בתוס' בהדיא מבואר השני בתירוץהנ"ל
 ס"ל וההוס' כרבי שפסק הרמבי'ם שיטת לתרץ זהכתב
 שלנו דבאוירון כתבנו כבר ולכן בזה, מודה בר"י ר"ישגם
 בר"י, לר"י אפילו הטומאה מפני חציצה משום בואין
 ג"כ טומאה מביאין דאין במשנה איתא רבזה אעפ"יולכן
 טמאין ודאי שבתוכו למה אבל שתחתיו, לכלים רקהיינו
 על בעצמם מאהילים שבתוכו שמה נמצא חוצץ ראינורכיון

 בעגלה אולם ונטמאו, מאהילים שבתוכו האנשים אוהטומאה
 מהיכא גרע לא בודא' רידן בנדון כמו הארץ עלההולכת
 זר"י רבי במחלזקת זתלוי אזתה מזליכיס בהמה אושארם
 הרא"ש פוסקים כמה וכ"פ כרבי פסק הרמב"ם והריבר"',

 אהל. שמיה לא זרוק דאהלועור
 עובר רהאיכר בהאי י"ז דף נשנת ישנים ובתוס'י(

 הקבר על אחד צרו ואיהל כתפו עלומררעו
 התוס' כתבו המת, על המאהילים כלים משום אותוטימאו
 אהלות במסכת חשבינן דלא הפורח, ועוף לקופץ דמידלא
 עיי"ש, עובר, כשהוא בארץ נוגעים האיכר רגלידהא

 אפילו חוצץ אינו דידן דבנדון נראה הכי ובלאויא(
 שכתבו מה לפי עץ, של אוירון אועגלה

 שפירש"' דמה מוכנ' ד"ה בתום, ב, מד, דף בשבתהתום'
 אנשים למרכבת עשויה היא כלים במסכת דתנןדשידה
 מדידה, בה שייך לא למררס חזיא דאי לר"י, נראהאינו
 והביאו וריקן, מלא מטלטל בעינן ולא לשק איתקשדלא
 אע"ג תוך לז שאין דכלי ל"ח, דף בכזרזת מש"סראיה

 טמא, מ"מ למדרס רחוו כיון מ"מ הוא דשק דומיאדלוי
 טמא ענין בכל למדרס דחזיא דכלי מדבריהם יוצאעיי"ש.
 אם הטומאה, בפני חוצץ אינו וממילא במרה הבאהאפילו
 בפנ' חוצצין אינם לישיבה רמיוחדין ועגלה אוירוןכן

 כ"ז רף בשבת לשיטתם והתוס' עץ, של אפילוהטומאה
 דמחוברים מש' של בסדין דמיירי דאהלות מתניתיןשפירשו

 אבל חוצצין, כאהלים כשעשויין ולהכי טומאה, מקבלילא
 טומאת בלאו א"כ כאהלים, הנטויין מהני לא טומאהבמקבלי

קפג י בא

 מ"ד בדף למש"כ רק חציצההויא
 וז"פ. חוצץ, אינו עץ של בעגלהגם

 דעתי עניות לפי נראה בזה התבוננתי וכאשריב(
 כאשר אחר מטעם בזה היתר צדלחפש

 מטמא ר"י דברים ארבעה שנינו מ"ז פ"ג דבעדיותאבאר,
 הטהור עובר והטהור עשר הטמא כיצד מטהריןוחכמים
  הטהרה ברה"ר וטהרה ברה"י הטומאה עובר  והטמאעומד
 האהיל מפק  נגע לא ספק  נגע ספק ברה"ר והטומאהברה"י
 בטהרות הוא וכן מטהרין. וחכמים מטמא ר"י האהיל לאמפק
  בטהרות הרע"ב המפרשים נחלקו וו משנה ובפי' מ"ב,פ"ו
 רמב"ם פירוש הוא ראשון פירוש פירושים, שניהבש

 וטהור האילן תחת או האהל תחת עומד מצורעבפיהמ"ש
 האהל האהיל ספק נגע לא ספק נגע וספק שם דרךעובר
 ולא האהיל לא ספק הטהור ונטמא שניהם על האילןאו

 אחר פירוש עובר. והמצורע עומד הטהור שהיה אונטמא
 בין עברו הכלב בפי והנבילה החולרה בפי השרץכגון

 ספק אם מטהרין חכמים ביניהם עברו הטהורים אוהטהורים
 לעיל כדתנן מקומ לטומאה שאין מפ,ני נגע לא ספקנגע
 ליכא האהיל לא ספק האהיל ספק וה פירוש ולפי הזורק.בפרק

 דבטזמאת עובר, וטהור עומד בטמא רישא להךלאוקמא
 מקום. לה אין או מקום לטומאה 'ש בין חילוק איןאהל

 ספק איתא הל"ה הטומאה אבות מהל' פט"ווברמב"ם
 עובר והטהור האילן תחת שיושב מצורע כיצד ועוברעומד
 וכן עליו, האהיל לא ספק וטמא האילן עליו האהילספק
 ספק תחתיו עובר והמצורע האילן תחת יושב הטהוראם
 טהור. ספיקו עמר לא ספק הטהור ונטמא המצורעעמד
 ברה"י, ראיירי צ"ל וע"כ פירושו, לפ' במשנה כחכמיםוזהו
 ריהטא ולפום טהור, טומאה ספק הכי בלאו ברה"רדאי
 שעל האילנות אם ידוע דאינו היכא דידן דבנדון לומריש
 הרי ג"כ, באוירון או קברים על גם מאהילים הררךאם
 לטמא ורמי ודאי, ולא קברים על יאהיל שמא הואספק
 ולשיטת לא או הקברים על האהיל וספק עובר וטהורעומד

 טהור. וספיקו כחכמים רפסקהרמב"ם
 כל וכן בפיהמ"ש הרמב"ם בלשון כשנרקרק אולםיג(

 שלא כתבו והתפא"י הרע"ב בשיטתוההולכים
 מצורע כתב והוא עומד טמא איתא דבמשנה המשנה,כלשון
 הטומאה אבות בהל' החזקה היד בספרו להלכה וכןעומד,
 כן הרין במצורע דרק מזה מוכח במצורע, זה דיןכתב

 י"ל רבהם וכרומה, מת כגון טומאות בשאר ולאלדעתו
 ברה"י להיפך או עזבר וטהור עומד שהטמא בין חילוקדאין
 טומאה ספק כל כדין טהור ספיקו וברה"ר טמאספיקו

 ספיקן והנגררין הניטלין כל ס"ד, דף נזיר בש"םכמבואר
 מן חוץ טהור, ספיקן והנורקין כמונחים שהן מפניטמא
 שמטמא דבר וכל הטומאה פני על והמאהיל המתכזית

 אבה"ט מהל' בפי"ד הרמב"ם פסק וכן כמלמטה.מלמעלה
 לא העובר אדם א"כ כמונחים, הן הרי הנגררים דכלהל"ג
 צ"ל וע"כ ברה"י, טמא וספיקו והנטלים מנגררין עכ"פגרע
 דזהו במצורע רק דאיירי להרמב"ם דעדיות דפ"ג זהרדין
 כרמצינו טומאות בשאר כן שאין מה במצורע מיוחדדין

 שאינם לחומרא ובין לקולא בין במצורע חילוקיםהרבה
 אע"פ שאלתנו בנדון ממילא ולכן טומאות, בשארשייכים
 להרמב"ם דגם י"ל בזה מ"מ עובר, וטהור עומד לטמאדרמי

 טמא. ספיקוברה"י
 הרמב"ם על תמה באמת שם בטהרות והרא"שיד(

 רטמא זה דין יהא לא דלמה שםבפירושו

 דידן בנדוןמדרס
 למדרם דחזימשום



 י ב14 צה סימו חע"ד"""ת יוזבקפד
 בטומאה ספיקות ל17אר דומה להיפך או עובר וטהורעומד

 אחר פירוש הוא פירש ולכן טהור, וברה"ר טמאדברה"י
 דם"ד דמשנה כהאי החולדה בפי בשרץ דאייריבמשנה
 לטומאה דאין משום טהור דספיקו הטעם ושם מ"ב,דטהרות
 הנ"ל. רטהרות בפ"ו הרע"ב שהביא השני פי' וזהומקום.
 שום ליכא וממילא כהרמב"ם רלא ג"כ  שפירש בר"שועיין

 דידן, בנרון לצדרראיה
 דברים יש איתא הל"ב פ"ו רטהרות ןבתוספתאטו(

 קופה כיצד כרה"י, ועשאם ברה"רשהל
 ספק נגע ספק בתוכה וטומאה טפחים עשרה גבוהברה"ר
 לא ספק נגע ספק לתוכה ירו הכנ.ם טהור ספיקו נגעלא
 בסיב כרוך תרומה של וככר כפישה היתה טמא, ספיקונגע
 טמא. ספיקו נגע לא ספק נגע ספק בתוכה ונתון בנייראו

 וככר כפישה גבי רבסיפא פ"י התוספתא על הגר"אובביאור
 ברישא כמו טמא שהככר ג"כ מיירי בסיב כרוך תרומהשל

 נשמע רכבר דאעפ"י צ"ל ולכאורה עיי"ש. ברה"רבק~פה
 של ככר גבי בסיפא בוה משמיענו ומה ברישא והדין

 או בסיב כרוך שהככר דאעפ"י היא הרבותא מ"מתרומה,
 עיי"ש טמא, ספיקו לתוכה ידו שהכנים כיון מ"מבנייר

בתוספתא,

 וו"ל, כתב י"א הל' אבה"ט מהל' בפ"כ והרמב"םטו(
 כיצר כרה"ר הן הרי ברה"ר שהןרברים

 ספק בתוכה והטומאה טפחים עשרה גבוהה ברה"רקופה
 נגע ספק לתוכה ירו הכנים טהור, ספיקו נגע לא ספקנגע
 כתפו על נתונה כפישה היתה טמא, ספיקו נגע לאספק
 ספק לתוכה ונתון בנייר או בסיב כרוך תר~מה שלוככר
 הרמב"ם ובמש"כ טמא, ספיקו נגע לא ספק אהר בהנגע

 נראה כרה"ר הן הרי ברה"ר שהן דברים דבריובתחלת
 שהיא התוספתא כלשון כרה"י הן הרי להיות וצריךדט"ם,

 זה, לריןמקור

 ירו הכנים בין כפישה גבי בסיפא מחלק לאדהרכ,ב"ם
 בכפישה רק ברישא שמחלק כמו לא אולת~כה

 ולא וכתב הראב"ד עליו השיג זה ומי:ום טמא, ססיקותמיז

 נגע לא ספק נגע ספק אמרו ובתוספתא וה, מהוירעתי
 כתב הכ"מ ומרן טמא. ספיקו לתוכה ידו הכניס טהורספיקו
 טהור היה הכפ"2ה שבתוך שהככר מיירי דהרמב"םליישב
 דטהרות בם"ד ששנינו כמו כרה"י, ג"כ רהיי כתפו עלונתון

  יש ליה הוי כתפו על מונח שהוא וכיון רוקים שניגבי
 לו היתה והרמב"ם טמא, ענין בכל וספיקו לשאול דעתבו

 לא גירסתו ולפי ג'רסתנו, כמו לא בהתוספתא אחרתגירסא
 הקופה בתוך היתה שהטומאה דאיירי דרישא דומיאהוי

 ברה"י היא הככר היינו שהטהרה מיירי ובסיפא רה"י,שהיא
 מ"מ לתוכה ירו הכנים אם וספק ביה"ר הוא דטמאוהאדם

 דהכפישה משום טמא וספיקו ברה"י טומאה ספקמקרי
 ג"כ. רה"י שהוא כתפו על נתון והיה רה"יהויא

 בה נגע ספק בסיפא דגרם הרמב"ם של ~1 ולגירסאין(
 דאם לכאורה, קשה טמא ספיקו"אחר"

 נגע ובספק ברה"י הטהור והככר ברה"ר עומד הטמאהארם
 ספיקות בארבעה רי'י על דפליגי להכמים הריבהככר,
 באו"ש ומצאתי וצ"ע. מספק טהור להיות צריך הנ"לבעריות

 מוה, לקמן עור ויבואר בוהשעמד

 והראב"ד, הרמב"ם שיטות בביאור בזה לי דהבראהיח(

 הרמב"ם פסק הנ"ל דעדיות בפ"גדהרי
 אם וספק עובר וטהור אהל תחת עומד במצורעכחכמים
 ר"י, על התם דפליגי כחכמים דכה.ר האהל תחת2כנס

 בוה הרין יהיה לא דלמה הרמב"ם על שם תמהוהרא"ש
 טהור, ספיקו וברה"ר טמא ספיקו דברה"י ספיקותכשאר
 לעיל, שהבאתי הר"ש כפירוש הוא פירש זו קושיאומכח

 עומר דטמא מתניתין להאי פירש עדיות במסכתוהראב"ד
 ברה"י עומר הטמא דלהלן, מתניתין כעין דהוה עוברוטהור
 עובר וטמא ברה"י עומד טהור אן ברה"ר עוברוטהור
 האהיל לא ספק האהיל ספק או נגע לא ספק נגע ספקברה"ר
 טמא, ספיקו ברה"י 'הטמא או דטהור דכיון משום מטמא,ר"י

 ספיקו ברה"' טומאה ספק אמרינן דלא ום"ל פליגיוחכמים
 אבל ברה"י, יחדיו והטהור הטמא ששניהם היכא רקטמא
 הראב"ד והביא טהור, ספיקו ברה"ר נמצא מהם דאחדהיכא
 דמבואר הנ"ל דטהרות התוספתא מרברי לרבריומקור
 לתוך ירו בהכנים רהיינו ברה"י והטהרה רהטומאהדהיכא
 כשהספק אבל טמא, ספיקו אז נגע וספק רה"י שהיאהקופה
 הטומאה היתה א"כ הק~פה לתוך כלל ידו הכנים אםהוא

 רתנינן מה ג"כ ווהו טהור, ספיקו ברה"ר והטהרהברה"י
 עובר. וטמא עומר טהור עובר וטהור עומד טמאבמתניתיז

 דהרמב"ם פל~גתא בהך נראה היה ייהטא דלפוםיט(
 דיש הטומאה אבות מהל' בפ"כוהראב"ד

 לשון  בפירוש רק להלכה כלל פליגי דלא לכאורהלומר
- טמא היה שהככר פירש דהראב"דהמשנה,  שפירש כמו 
-הגר"א  ונגע הכפישה לתוך ידו הטהור הכנים אם וספק 
 ידו הכנים בספק דהרי הקשה שפיר ולכן הטמא,בככר

 ברה"ר. עומד שהוא כיון הואטהור
 הרמב"ם יהלכה בוה פליגי רמילתא לקושטא ברםכ(

 רברים, בארבעה בעדיות פירושם לפ'והראב"ר
 וטומאה ברה"י טהרה רמתניתין סיפא מפרשדהרמב"ם
 טמא דבר שהיה היינו ברה"ר, וטהרה ברה"י טומאהברה"ר
 ודין טהור, נגע וספק להיפך או ברה"ר טהור ודברברה"'
 שתי ספק הל"ט אבוה"ט מהל' בפט"ו הרמב"ם קוראזה

 וה ורין הכ"מ, מרן כמש"כ הנ"ל ממשנה ומקורורשויות
 מקורו טהור דספיקו ברה"י והטומאה ברה"ר עומדדטהור
 לרה"ר פתוח והוא טמא שהוא חנות מ"ג דטהרותמפ"ו
 מהל' בפ"כ להלכה כן הרמב"ם ופסק טהור. נכנםוספק

 והטומאה ברה"י היא כשהטהרה היכא אבל הל"ט,אבה"ט
 ברה"י היא שהטהרה מפני טמא רספיקו ס"ל באמתברה"ר
 רעדיות דפ"ג ספיקות דהנן- ברה"י, טומאה ספק ליהוהוי
 פירש טהור ספיקו ברה"ר וטומאה ברה"י טהרהרהיינו

 ברה"י טהור ודבר ברה"ר טמא הככר כשהיה דהיינוהרמב"ם
 שתי ספק דהיינו  נגע באיוה יודע ואינו  מהם באחדונגע

 דאם דאה"ט בפ"כ שפיר פסק הכי משום כנ"ל,ישויות
 ירו טמא הכנים אם וספק טהור היה והככר בכפישההככר
 שעליו שהככר דכיון טמא, שספיקו בהככר ונגעלתוכה
 לכן רה"י שהיא בכפישה נמצא הטמא בו נגע אםהספק

 מספק.טמא
 לעיל שהבאתי לעדיות בפירושו הראב"ד אדלבוכא(

 כפשוטו, ברה"י וטומאה ברה"ר טהרהשפי'
 הטהרה נגעה וספק ברה"ר והטהרה ברה"י היתהשהט~מאה
 לחכמים טהור ספיקו להיפך או שברה"י בטומאהשברה"ר
 הטומאה כששניהם רק ברה"י טומאה ספק הוי דלאמשום

 הכפישה בדין פסק שפיר ולכן ברה"י, נמצאים יחדיווהטהרה
 וספק רה"י שהיא הכפישה בתוך טהור הככר היהראפילו

 ונגע הכפישה לתוך ברה"ר שהוא ידו הטמא הכניםאם
 ברה"י שניהם היו שלא כיון טהור, ספיקו הטהורבהככר

 לפענ"ד. וו"ב לעיל שביארגוכמו



קפה י בא צה סימו חיו"דשו"ת ת יב

 דתלוי די"ל דידן דנידוז להא בזה וארייחנאכב(
 דלהראב"ר והראב"ד, הרמב"םבמחלוקת

 אפילו ברה"י דכשהטהרה דס"ל דלהרמב"ם היתר, צדאיכא
 היכא באוירון לטוס א"כ טמא ספיקו ברה"רדכשהטומאה

 הקברוה ובית רה"י ליה דהוי הכהן עם אנשים שםדאין
 שכן ומכל טמא, ספיקו אפיה"כ רה"ר רהוי נאמר איאפילו
 לכהנים אסור דודאי ביה"ק דרך שנוסע בבירור דיודעהיכא
 וספיקו בדה"י טומאה ספק הו"ל בספק אפילו רקלטוס,
 ספק אמדינן דלא דס"ל להראב"ד אמנם להדמב"ם,טמא

 הטוסאה ששניהם היכא רק טמא ספיקו בדה"יטומאה
 נימא אי היתר צד איכא בני"ד א"כ ברה"י, המהוהטהרה
 ברה"ר וטומאה ברה"י טהרה והוי רה"ד הוידביה"ק

 טהור.וספיקו

 שהיא ראעפ"י לעיין יש רה"ר או רה"י הוי איוביה"ק
 לטומאה מ"מ דה"י הוי שבת שלענין נדרמוקפת

 לשבת רה"י שהן מקומות הרבה דהרי דה"ר, דהויי"ל
 הל"ב, אבה"ט מהל' בפ"כ ברמב"ם כמבואר לטומאהורה"ר

 הוי לטומאה מ"מ לשבת רה"י בודאי שהוא ביהס"דוהרי
 באחד מעשה ח' פדק דטהרות בתוספתא כמבואררה"ר
 וטיהרוהו חכמים לפני מעשה ובא בביהכנ"ס כליםשהניח
 זה"ה לתפלה, בו נכנסין דרבים משום גסורה רה"ישאינה
 להתפלל אלול ובימי הסת להלוית שם נכנסין רביםביה"ק
 להיות א"צ דברה"ר מ"ו דטהרות בפ"ו ומבואר הקברות,על
 אינן אפילו אדם בני תלתא שם שמצויין רק רביםשם

 בסילקי והרי רה"ר, מקרי מ"מ הספק שנתהוה בשעהמצויין
 שלפעמים מטעם לטומאה דה"ר הוי ג"כ שם במשנההמבואר
 רה"ר לגדר הכלל והרי עיי"ש, אנשים הרבה שמהמתאספין
 דשוה שיש מקום רכל דטהרות, בפ"ו שם מבוארלטומאה
 תחלה מבעה"ב רשות לשאול בלי שם ולצאת ליכנסלרבים

 שם. בתפא"י כמבואד רה"ר הויא יחיד שלאפילו

 באוידון, נוסע בעצמו דהכהז היכא דק כתבנו זה יכלכנ(
 אנשים מג' יותר שמה נוסעים מסתמאאבל

 שיש מה רק והמשרתים, הקרבניט ע"י רה"ר ממילאוהוי
 לברו הוא הכהן שנמצא ובהתא פרטיים חדרים יש אםלעייז
 דלענין כתבנו ובמק"א רה"ר. להיות מצטרפין התאים כלאם

 או ברית בני להיות צריכים אם אנשים נ' דמצרכינןרה-ר
 להידושלמי הבבלי בין חילוק דיש י"ל סגי, נכריםאפילו
 רף סוטה בש"ס כמבואר מסוטה לה דגמרינן דילןדלש"ס
 בנסתרה רק לבעלה מספק טסאה מדסוטה דוכתי ובכמהכ"ח

 אמרינן ט' דף חולין ובש"ס סתירה, ליכא ברה"ד אבלברה"'
 איתא פ-א סוטה בירזשלמי אולם מסיני. למשה הלכהדהוי
 פסח מקרבן מק"ו דילפינן טהור ברה"ר טומאהדספק
 ודאית טומאה אם א"כ בטומאה. פסח קדבן עושיןדציבור
 וכ"ה דטהור. כש"כ לא טומאה ספק בציבורהותרה

 הל"ז אבה"ט מהל' פס"ו ובדמב"ם פ"נ דנזירבתוספתא
 מסוטה ילפינן אי ולפי"ז עיי"ש, מפסח, הק"ו ג"כהביא
 דילפינן הירושלמי לשיטת אבל דוקא, בדית בני להיותא"צ
 להיות הראויים 'אישים דוקא להיות דצריך י"ל מק"פמק"ו
 שלש אם נשים לענין נפק"מ גם ערלים. ולא ק"פ עלנמנים
 בקינוי דתליא הדי גמרינן מסוטה אי רה"ר, הךיזנשים

 ברשב"א כמבואר חשיבי כחד נשים מאה והריוסתירה
 רה"ד בתוד"ה כ"ח דף סוטה בתוס' ומבואר ה', דףנדה

 אותה נושאות כשחברותיה ועירי דאמר הא עלשהקשו
 ועל טהור, וספיקו חברותיה ע"י רה"ר הו' בוה הריבמיטה

 רה"י והוי חשיבי כחד נשים דמאה הרשב"א תירץזה

 הנשים דגם נפק"מ אין מק"פ מק"ו נלמד אם אבלעיי"ש,
 הפסח. אכילת עלנמנות

 רה"ר, הוי ג' יש אם נכרים דגם ימבואר ואעפ*יכד(
 דתלוי לכאורה לפיענ"ד נראהמ"מ

 הלט"ז, נזירות מהל' בפ"ט והראב"ד הרמב"םבמחלוקת
 בטומאה זה ספק להם יולד וכיצד וז"ל שם כתבדהרמב"ם

 שם טזמאה שספק בדה"י קימדים נזירים שני שהיוכגון
 מכם אחד ראיתי ואמד אותם רואה מבחוץ אחד והיהטמא

 בחצד עמהם זה עד היה אם אבל הוא, מי יודע ואינישנטמא
 ורבים דבים הן הרי שלשה שהם מפני טהורין שניהםהר'

 וכתב טהוד. שהוא בדה"ר טומאה כספק טהור ספיקוברה"י
 עיין זה, דבד לקבל יכול איני ראשי בחיי הראב"דע"ז
 סברת פי' הלח"מ אולם מחלוקתן. בפירוש מש"ככ"מ

 נופלים ששלשתן היכא דק דה"ר מקרי דלאהראב"ד
 של הספק בגדר אינו הג' מן שאחד היכא אבלבהספק,
 במעמד כולם הם אם כלל תלוי ואינו כרה"י דינו אזטומאה
 שלשהן אם תלוי העיקר אלא אחד בחצר רק או ממשאחד
 הראב"ד דברי בפי' ולהכ"מ הטימאה. נגיעת בספקהיו

 אבל רה"ר, הוי אז אחד במעמד שלשתן שיהיוהעיקר
 בחצד עמהם שהיה אעפ"י מהנזירימ רחזק היה שהעדהיכא
 שלא אפילו אחד בחצר גם ולהרמב"ם רה"ר, הוי לאאחד

 באריכות. בדבדיהם עיי"ש רה"ר, שפיר הוי אחדבמעמד

 אם בני"ד יוצא הראב"ד בדברי הלח"מ ילפירושכה(
 הוי לא לבד ערלים עם במטוס נוסעהכהן

 אין 'ולכן טומאה בספק כולם להיות צריכים דלשיטתורה"ר,
 מת בטומאת מיטמאין אינם שהם כיון הספק, בכללעדלים
 הספק בכלל נופלים אינם ס"א דף נזיר בש"סכמבואד
 אין הרמב"ם לשיטת אבל רה"ר, מקרי לא א"כטומאה
 נכרים. ובין ישראלים בץ רה"ר תמיד והוי כלל בזהחילוק

 הדאב"ד בשיטת ללח"מ דגם די"ל התבוננתי שובכו(
 הלח"מ כוונת דאין דה-ד, מהוים ערליםג"כ

 הרין בעצם הג' כל להיות דצריכים לומר הראב"דבדברי
 שיהא צריכים השלשה שכל לומר כוונתו רק טומאה,של

 כלל יטמאו שלא אעפ"י טומאה, נגיעת מציאותאצלם
 הוא והקפידא בהם, גם יהיה הנגיעה שמציאות רקלדינא
 בנמרא מצינו ולא האישים, בתואר ולא האישיםבמספר
 אנשים נ' סתם רק נכרים או יהודים הם אם ברה-רחילוק

 דה"ר.מהוים
 דחם אוירון של ענין באותו לעניז מעניז נמשכתיכז,

 נפק"מ אין שאלתנו בנידון אבל  בוה,לצדד
 ודאי, רק ספק זה אין טונעל  דדך המת עגלת אחרבנוסע
 ואיגו אילנות שנטועים ביה"ק של השביל דרך בנוסעאבל
 אם נפק"מ בזה ג"כ, הקברים על מאהילים האילנות אםיודע
 בש"ס ומבואר לעיל, שביארנו כמו דה"י או רה"רהוי

 לקראת לילך ארונות על מדלגין נבי י"ט דףברכות
 טעמא להאי הגמדא הוצרכה למה הצל"ח והקשהמלכים,
 רוב בליכא אפילו הדי טפח, חלל בהן יש ארונותדרוב

 הרבה שם יש מסתמא מלכים לקראת שהולכין כיוןארונות
 עפי"מ ותירץ טהור. וספיקו בדה"ר טומאה ספק והויאנשים
 לענין א"כ גולל, ליה הוי הקבד שכיסוי שם התוס'שכתבו
 על הדולג זה נטמא דודאי נפק"ס אין וטהדהטומאה

 מוזהר הכהן אם הכהנים לטומאת רק הוא והספקהארונות,
 ככל איסור ספק דק טומאה ספק זה אין ולכן לא, אועליו

 לחומרא, תודה שספק הוא דכללא באיסוריןהספיקות
 מזה יוצא בטו"ט. בזה האדיך דס"ג מצוה ובמנ"העיי"ש.



(שבבי צה סימו תיו"דשו"ת ך12::יקפו
 ברה"ר והוא אחד בספק וטומאה איסור יחד שנזדמנודהיכא
 ממילא ברה"ר, שנמצא מפני להקל דעו הסומאהשמצד
 טומאה דספק זה כלל מכח האיסור בצד ג"כמקילינן
 בשניהם. מקילין בזה זה שתלוי כיון ל,וקל ספיקוברה"ר
 כיון במטוס לטוס לכהנים היתר צד יהיה זל הנחהועפ"י
 כל יטמאו אז ,אהיל ואם הקברות על יאהיל אם, ספקשיש

האנשי~
 על מכילא בסומאה ספק דרק וכיון באהל, והכלים

 סהור, ספיק'ו ברה"ר טומאה ספק אמרינן חכלים ועלהאנשים
 טומאה ספק אמרינן ג"כ הכהנים של בהאיסור גםועי"ז
 מקילינז יחד כולם על דהשאלד כיון טהור ספיקוברה"ד
 דבשעת כיון להיכנם לו מותר לכתחלה דאפילו וי"לבכולם,

 כלל. ספק ליכא עדייןכניסה
 דהסהרה דהיכא מ"ב דטהרות בפ"ד בר"ש וכ,בואךכח(

 מאהיל וראי אפילו הטומאה גבי עלנזרקת
 וקופץ לדולג דדומה משום זו, זריקה ידי על מיטמאאינו
- דטהרות בפ"חדתנן  את מביאין דאין - לעיל מובא 

 דבטומאת הנ"ל ס"ד דף נזיר בש"ם דאמרינן והאהטומאה.
 שהטומאה היכא היינו טמא, ספיקן הנזרקין אפילואהל
 נזרקת שהטהרה איפסא אבל מונחת, והטהרהנזרקת

 וצ"ל מיטמא. אינו האהיל בודאי אפילו מונחתוהטומאה
 מביאין לא אלו דאהלות מתנית-ז מפרש דהר"שלפי"ז
 אפילו מביאין אינן עצמם על אפילו דהיינו חוצציןולא
 על יאהיל אם אפילו ב,אוירון גם ולשיטתו האהיל,בודאי

 וגם נזרקת טהרה דהוה כיון המטוס, יתטמא לאהקברות
 נזרקת. טהרה משום מיטמא לא שבתוכומה

 על יענה דמה דבריו על הרבה להעיר יש אךכט(
 שמיה אי זרוק באהל בר"י ור"י רביהמחלוקת

 טהרה ליה הוי מ"מ אהל שמיה לא למ"ד אפילו דהריאהל.
 דבריו על קשה וכן וקופץ. לדולג דדמי מיטמא ואינונזרקת
 ארונות, גבי על דמדלגין בהא הנ"ל י"ט דף ברכותמש"ס
 את מביאיז אינם עצמם על גם וקפיצה דילוג ע"יהרי

 לפי"מ אך מתים. של הארונות ע"י נטמאו ולאהטומאה
 באהל פלוגתא דהך נ"ה דף נזיר התוס'  בשם לעילשהבאתי

 השידה נושאים ובהמה שאדם מייר' בר"י ור"י דרביזרוק
 ממש בזרוק אבל בארץ, נוגעים הנושאים ורגלי ומגדלתיבה
 הרבה להאריך ויש מיטמאו. לא השתו"מ דגם י"לבאויר
 דידן. לנדון 'ותר נפק"מ אין כי ובפרט אכמ"ל אבלבזה

 דרוב רובא מכח בזה ולצדד לשר אתי מקום יש עודל(
 ואע"ג נינהו, קברות בתי לאו בעולםמקומות

 ספק ונשאר רובא וליכא מחצה על כמחצה קבוע ליהדהוי
 הכריתות בספר מקינון הר"ש קושיית ידוע אולםתורה,

 שמא ליחוש השדות ולזרוע לחרוש מותר דאיךשהקשה
 למימר וליכא וזריעה בחרישה ואסור הוא איתןמנחל

 רובא. וליכא קבוע דהוי כיון דעלמא רובא בתרדאזלינן
 ברובא. ובטל קבוע הוי ולא ניכר שאינו קבוע דהויותירץ
 קבועים קברות דבתי כיון הכי לתרוצי ליכא דידן בנדוןאך

 אבל יודע אינו הנוסע שרק כיון רובא וליכאוידועים
 רובא. תו וליכא העולם לכל וקבועיםידועים

 כן גם שהביא ק"י סי' ביו"ד לחיד"א ובוצאתילא(
 דבקבוע וחירוצו הנ"ל מקינון הר"שדברי

 א"ר שבס' ג"כ והביא במקומו, האיסור ניכר שיה"בעינן

 ברכוח מש"ס ראיה והביא דידיה, בנדון כן תירץ חצ"חסי
 דרוב מטעם ארונות על דמדלגין לעיל המובא י"סדף

 והרי טפח, חלל בהן אין ומיעוט טפח חלל בהן ישארונות
 דהוי אמרי:ן לא הכי ואפילו במקומן קב,עיםהארונוח

 האיסור שיהי' דבעינן ש"מ אלא מחצה על כמחצהקבוע
 היינו דהחם הרוקח בשם כחב ב"א ובספר וידוע.ניכר
 טפח חלל בו שאין ארון יש אם ספק שיש משוםטעמא
 הסומאה הרי דידן בנידון אבל קבוע, אמרינן לאובספק
 מחצה. על כמחצה דהוי ביסול כלל שייך ולא וידועהקבועה

 בספרו בנעט מרדכי ר' הגאון בשם מביאים וראיתילב(
 הר"ש קושיית לחרץ שכחב אבותמגן

 ולא העולם בכל ולזרוע לחרוש מוחר הכי דמשוםמקינון
 משום בזה וליכא רובא בחר דאזלינן איחן לנחלחיישינן
 כדפריך רוב מטעם הוא איחן דנחל דהאיסור משוםקבוע,
 וע"כ הוא טריפה ודלמא ערופה בעגלה י"א דף חוליןבש"ס
 איחן דנחל איסור 'סוד דכל וכיון רובא, בחר דאזלינןצ"ל
 כח איו כי קבוע  בזה למימר ליכא ולכן רובא מכההוא

 מחמתיה, דאחי הרוב כח לגרוע רוב מכח דאחי הזהבהקבוע
 זה ולפי רוב. מכח העולם בכל לזרוע מוחר שפירולכן
 איסור עיקר דכל כיון ג"כ דידן בנדון לומר ישאפשר
 לאו דילמא למיחש דאיכא רוב, מחמת הוא כהניםטומאח
 אין ולכן רוב, בחר דאזלינן וע"כ הוא, כהן ולאו הואאביו
 שאין דעלמא רובא הרוב כח ולהחליש לבטל בהקבוע 'כח

 קברוח.בהם
 בכלל דמי ולא כלום זה איז דמילחא לקושטא ברםלג(

 האיסור עיקר כל דהחם איחן, דנחללהא
 היא סריפה דלאו הרוב מכח אחי איחן בנחלדזריעה
 איחן, נחל כאן אין בחריה דא~לינן הרוב לאו ואיהעגלה,
 דאחי הרוב אוחו לבטל בהקבוע כח אין שפירולכן

 הקברים טומאח דהרי דידן בנדון כן לא אבלמממחיה,
 רוב, בל' אפילו טמאים והם רוב משום באים אינםהקבועים

 שפיר בזה ולכן רוב, מכח אתי כהנים טומאח איסוררק
 שאין המקומוח של הרוב כח ולהחליש לבטל בהקבוע כחיש
 ~מימר איכא ושפיר מחמחיה אתי דלא כיון קברוח,בהם

 לפיע"ד, ופשוט וז"ב מחצה, על כמחצהקבוע

 ג"כ לעיל שכחבנו ברה"ר טומאה ספק על ולסמוךלד(
 כ"ח דף בסוטה החוס' דהרי מאד,קשה

 לה, יש רה"י דין רה"ר כל דבלילה כחבו ברה"רבד"ה
 דהמאבד איתא דמה"ט מ"ג פ"ח דטהרוח ממשנהוהוכיחו
 בלילה ולפי"ז עיי"ש. טמאים, הלילה עליהם ועברכלים
 טומאה ספק למימר תו דליכא במטופ לסוס לכ"עאסור

 לומר דיש עוד ולא אנשים, ג' שם איכא אי אפי'ברה"ר
 בהדיא דהרי רה"י, הויא ביום גם רה"י הויא דבלילהדכיון
 עליה שעברו כיון דבקעה קנ"ג דף ב"ב בש"סמבואר
 בימות אפילו לטומאה רה"י לעולם הו"א הגשמיםימות
 פ"ו דטהרוח במחניחיז דאיחא מהא חשיבני ואלהחמה.
 דזה כרה"ר, די:ו רה"ר ונעשה רה"י שהיה דמקוםמ"א
 ספק בה ויש חדשה טומאה עחה נולדה אם לעניןדוקא
 רה"י היותו בשעח נולד שכבר בספק אבל כרה"ר,נידון
 דכיון כרה"י, נדון כן גם רה"ר שנעשה לאחר אפילובזה

 דינו נשת:ה לא המקום באוחו הספק לאוחו ישנודעדיין
 בדף בב"ב בשטמ"ק מבואר ,כן רה"ר. עתה שנעשהבזה
 היכא בין מחלק הראב"ד אולם הרא"מ. בשם הנ"לקנ"ג

 רה"ר, שנעשה רה"י דמחניתיז האי כמו הרשוח גוףדנשתנה
 דדרסו רה"ר נעשה וממילא הרה"י של מחיצות שנפלואו
 המחיצוח וע"י רה"ר על מחיצות שנבנו להיפך או רבים,בו

 דינו, ג"כ נשתנה עליו מוכיח שהשינוי כיון בזה רה"ינעשה
 השינוי נראה ולא מריצוחיה נשתנו שלא בקעהולדבריו

 ידי על לטומאה ומטהרה לסהרה מטומאה דינה ישחנהאם



קפז י 1422 צה סימד חיו"דשו"ת י2 י22

 ואטלולא כחוכא דרבנן מילי והוי לקלקולי אתי הזמןשינוי
 לאוירון יעלה אם אפילו דבריהם ע"פ ולכן בשטמ"ק,עיי"ש
 מיבעיא לא רה"י המטוס נעשה הרי הלילה כשהגיעבעם

 להקל בין הרשות נשתנה חדשה רבטומאה דס"ללהרא"מ
 הם דאין חדשה טומאה הויא נמי כאן א"כ להחמיר,ובין

 אחרים. טומאה מקומות רק ביום עליהם שעברהמקומות
 יש להראב"ד ואפילו לרה"י, מרה"ר דינו גם נשתנהא"כ
 כדמוכח לקול'א ולא זו סברא ס"ל לחומרא דרקלוסר

 עיי"ש. הנ"ל,בשטמ"ק
 עץ של בארון המונח דבמת כיון לומר יש ומןלה(

 ד', רף כתובות בתוס' דעות שתיאיכא
 ולהר"ת כרש"י ס"ל הל"ו טו"מ מהל' בפי"בוהרמב"ם
 והראב"ד עליו,  מגלח  הנזיר שאין מה בכלל הוי שםכתוס'
 בו ביש  להרמב"ם עכ"פ  הרמב"ם, על פליג  בהשגותשם
 שביארנו כמו הטומאה בפני מדאורייתא חוצץ טפחפותח
 עפ"י להתיר לצרף ואין יותר, להאריך ואין לשיטחולעיל
 בזמה"ז דהכהנים נזירות מהל' בפ"ה הידוע הראב"רשיטח
 דס"ל טומאה חיוב עליהם אין הם מתים דטמאיכיון

 דנתי וכבר פטור. פירש אפילו וטומאה דבטומאהלהראב"ד
 ספק מכח להתיר עכו"ם ממתי אברים נידון בתשובהבזה

 על מוזהרים אינם דכהנים כהיראים הלכה שמאספיקא,
 טומאה איסור דאין כהראב"ד הלכה שמא וספק עכו"ם,מתי

 קונטרס בזה ערכתי כי בתשובחי ע"ש הזה בזמןלכהנים
 במקרה רק כי זה על לסמוך חלילה דידן בנדון אבלמיוחד,
 שכיחא טומאה אבל רחוקות לעחים שמזדמן רפואהשל
 כהונה קדושת יסוד לערער יכול זה כי כלל זה לצרףאין

 להלוויית כהן בשאלת בני"ד - להמליץ יש ובצדקב"דראל,
 לנצה המות שיבולע ויה"ר בביה"ק. לכהן מה -המת

 ישראל. עלושלום

ב(יםום
 כיון חוצצח אינה במדה הבאה אפילו מתכת מליא(

 דכייס, ט' בפרק כמבואר טומאהשמקבלת
 מדרס טומאת מטמא במדה הבאה עץ כלי אפילוב(

 שפי' מ"ד דף שבת בתוס' הר"ילשיטת
 מדרס. מטמאה למרכבה דעשוייז כיון בכלים דתנןרשידה

 מחלוקת מחכות של וחלקים צירים לה שישעץ כליג(
 במשנה ומבואר ש"ע, סי' ביו"ד והש"ךהט"ז
 טהור. העץ את המשמש דמחכת מ"ו דכליםבפי"ג

 טפח חלל בהם יש אם אפי' מתים של ארונותד(
 רק דליכא י"ט דף ברכות בש"סדמבואר

 כולו שקבר היכא שע"ב בסי' להטור מ"מ דרבנן,איסור
 עד ועולה בוקעת טומאה טפח חלל 12 ביש אפילוסתום

לרקיע.
 תחת או בעגלה מנהרה דרך לעבור היתר אין דלפ"זה(

 לטוס וגם הקברות בבית הדרך שבצדיאילנות
 הקברות, על שמאהילים מפניבמטוס

 דאהל כרבי דפסק הל"ה טו"מ מהל' בפי"א להרמב"ם1(
 המשל"מ ולשיטת אהל, שמיה לאוזרוק

 זרוק אהל להרמב"ם גם גופא המת דבאהל הראשוןבתירוץ
 זו"ז אילנות תחת או מנהרה ררך לעבור ולפי"ו אהל,שמיה
 אהל. שמיה לא הקברות על המאהיל במטוס אבל אהל,שמיה
 באויר זרוק בין שמחלק המשל"מ של השני לתירוץ,(

 תמיד כעגלה דידן בנדון הארץ על נגרראו
 אהל. הוי לא ובאוירון אהלהוי

 מת טומאת מהלכות ה' בפרק הרמב"ם לשיטת"(
 וכותלים בשפוע הנעשה דאהל י"בהלכה

 מותר במטוס ובין בעגלה בין ממילא אהל, הוי זרוקאפילו
 וחוצצין. כאהלים שנטויין מפנילעבור

 שבת ותוס' הל"ד טו"מ מהל' בפי"ג הרמב"ם לשיטתט(
 שאינו מדבר הנעשה באהל ררק כ"זדף

 כאהלים, שנטויין ממני בזה לקרקע במהובר טומאהמקבל
 שהן מה מהני לא מתכת של ואוירונים עגלות דבריהםולפי

 כאהלים,נטוייז
 הל"ה הטומאה אבות מהל' בפט"ו שפסק להרמב"םי(

 בסומאה מ"ב דעדיות בפ"גכחכמים
 ספיקו עוברת וטומאה עומד בטהור או עובר וטהורבמקומה

 מותר. הקברוה על 1אהיל אם בספק ולכןסהור,
 בשרץ מיירי שם בפיהמ"ש והרא"ש הר"ש לפירושיא(

 דאין משום טהור וספיקו החולדהבפי
 מקום,לטומאה

 במקום מצורע במשנה דגירסתו י"ל להרמב"ם גםיב(
 בשאר ולא במצורע מיוחד דין הוא וזההטמא,
טומאות.

 ספיקו והנגררין דהנטלין נזיר בש"ס דיבואר ,3פ"ייג(
 ונגררים, מניטליו גרע לא דידן בנדוןטמא,

 ספק אמרינן דלא דעדיות בפ"ג הראב"ד לשיטתיד(
 ששניהם היכא רק טמא ספיקו ברה"יטומאה

 ולהרמב"ם דטהרות, פ"ג מהחוספתא ומקורו ברה"י,היו
 רשויות. שתי ספק של הדיו זהו אבה"ט מהל'ספט"ו

 נזרקת דהטהרה היכא מי'ב דטהרות בפ"ד להר4שטו(
 אינו מאהיל ודאי אפילו הטומאה גביעל

 נזרקת שהטומאה מיירי ס"ד דף נזיר והש"ס עי"ז,מיטמא
 טמא. אז מונחתוהטהרה

 כמו רה"ר הוי מחיצות שמוקפת אע"פ ביה"קטז(
 רה"ר, דהוי פ"ח בטהרות המבוארביהמ"ד

 מהבעלים רשות נטילת בלי ליכנס שיכולים הוא רה"רוגדר
 רה"ר. דהוי דמבואר בסילקיכמו

 הרבים. רשות מהוים אנשים ג' הכהן עם יש אםיו(
 אפה או ברית בני להיות צריכים אנשים הג' אםיח(

 והירושלמי. הבבלי במחלוקת תלוי מותרנכרים
 ולהירושלמי נכרים, גם להיות יכול מסוטה דילפינזלהבבלי
 יהודים דוקא להיות דצריכים י"ל פסח מקרבןדילפינן

 פסח. דקרבודומיא
 צריכיט ט"ז "ל, נזירות מהל'בפ"ט להרמב"םיט(

 ולהראב"ד בחצר, אנשים הג' כללהיות
 בספק אנשים הגי כל להיות צריכים הכ"מ מרן הבנתלפי

 נינהו. טומאה קבלת בני לאו נכרים וממילאטומאה
 בדין הג' כל לשיטתו להיות דא"צ לחדש מבארכ(

 נכרים גם ולכן טומאה, במציאות רקטומאה
 המציאות,בכלל

 ספיקו דברה"ר בטומאה ספק כמו הוי באיסור ספקכא(
 רס"ג, מצוה חינוך במנחת כמבוארטהור

 חשיבי. כחר נשים מאה ה' דף בנדה להרשב"אכב(
 בדה"ר טומאה ספק גם בלילה כ"ח דף סוטה לתוס'כג(

 כשהגיע ביום נכנס אפילו וממילאטמא
 היח-ה לרשות מרה"ר הרשות ישחנההלילה

 עדיין יש אם בין מחלק קנ"ג דף בב"כ השטמ"קכד(
 הרשות שנשתנה מקודם שהיה הספקאותו
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 חדשה בטומאה אבל השינוי, קודם שהיה כמו דינואז

 הרשות גוף נשתנה אם רק ולהראב"ד דינו, ג"כישתנה
 הרשות נשתנה אז לרה"ר מחיצות שעשו כגון מעשהע"י

לרה"י.
 להמטוס עלה הכהן אם הנ"ל מקובצת להשיטהכה(

 הרשות דין ישתנה הלילה כשיגיעביום
 בתי על כשפורח חדשה טומאה חשש שיש כיוןלרה"י

 אחרים.קברות
 לצדד א"א קברוח מקום דאינו דעלמא ייבא מחמתכו(

 מקינון להר"ש ואפילו קבוע, רהויכיוז
 רמ"ב הגאון שתירץ מה ולפי האיסור. ניכר הוי כאןהידזע
 הרוב את להחליש בכוחו אין הרוב מכח דאתידהקבוע
 דהקברוח כיון הרוב מכח אתי הקבוע אין דבני"דמחדש

 הכהניבג של הרוב מכח קבועאינם
 לצורך לצדד יש באוירון ולכן מאד, קלושים ההיחריםכל

 לעבור אבל מצוה, דבר מקרי ג"כ ולפרנסהמצויק
 לכהן מה כי להקל אין לביה"ק ליכנס או מנהרותדרך

 הקברוח.בביח

 החופ"ק ליעכעט וייזיק יצחקהק'

 צרסימן
 נ"י מבראנקס שליט"א מעהלער ברוד ר' מהרבנשאלתי

 לשמנה ונימול מנכריח הנולד 'שראל בןאודוח
 ללמוד לח"ח לשלחו אביו רוצה וכשנחגדל כשר מוהלע"'

 לקבלו. מותר האםחורה

תשונה
 ידע לא המוהל אם המילה עצם על דנתי אחרבמקום

 אם כמוחה נכריח דולד גמור נכרישהולד
 אם השאלה ועחה ואכ"מ, גרוח לשם במילה כוונהצריכים
 כראוי נחגייר לא שעדיין כיון חורה ללמדו לקבלומוחר

 הוא קטן גר  שמטבילין היסוד וכל גירוח, לשםבטבילה
 זי'א, בכחובות כמבואר בפניו שלא לאדם דזכין זכייהמצד

 לא שהרי עבורו זכוח זה דאין בודאי דהאידנא המצבוכפי
 הוא בעוה"ר כי הנכריה, אמו בביח ומצות חורהיקיים
 לו מוטב וא"כ קודש שבח ומחלל יום בכל נו"טאוכל

 לפיע"ד הטעם ומזה במצוח, מחוייב יהיה ולא נכרילה"טאר
 שהיא זמן כל שמסכמח, אמו ע"י אפילו בקטנוחו לגיירואין

 מחרצה אמו ואם המצוח, בקבלת באמח חחגייר לאבעצמה
 כמבואר שמביאתו אמו ע"י גר יהיה בנה בודאי אולהתגייר
 אב לו אין אם שכחב ברש"י עיי"ש 'מם, בכתובוחבגמרא
 בד"ה דס"ח סנהדרין בחוס' ובאמת להחגייר, מביאתוואמו
 דמה זכיות, לשאר דמי לא דגירות דזכייה מבוארקטן

 זוכה הוא אלא בעבורו זוכים אינם אוחו מטביליןשהבי"ד
 בד"ה דמ"ד כחובות בחוס' אולם גר, שנעשה ובגופובעצמו
 שנחגיירה הגיורת גמתניחין נקט לא דלהכי ,כחבוהגיורח
 להחגייר דרכה דאין ג"ש מבת בפחוחה דאיירי ~שוםסתמא
 ועיין בי"ד, דעת על קטן גר מטבילין ואין אמה עםאלא

 מש"כ מי"ג דקידושי, ובפ"ג מ"ג דכחובוח בפ"דבחוסיו"ט
 הנ"ל, החוס'בדברי

 רשפחה ג' סעי' תכ"ג סי' חו"מ ברמ"א הי"אדלשיטת
 לבעל, ולדות דמי לישראל הנשואהועכו"ם

 אחרי שמחייחסים אעפ"י בניו על רשות לו וציש עכ"פמוכח
 דבדיעבד פסקינן ולכן לגיירם, רשוח גם לו יש א"כאמם,
 הנ"ל. סנחדרין בחוס' כמבואר גיור הויא הבי"ד גיירםאם

 שיטח שהוא הנ"ל שברמ"א הי"א שמדברי אעפ"ידלפיע"ד
 בגו לגייר דיכול מוכח בטור המובאהרא"ש

 לו, שייכים ולדוח שדמי בזה אבהוח לו שיש כיוןמעכו"ם
 חורה ללמדו אסור א"ע מגיירח אמו אין אם נראהמ"מ

 ורק לגוי, חורה מוסרין דאין די"ג חגיגה בש"סכמבואר
 בעוה"ר הגירוח שכל אעפ"י לגייר מסכמת האשה אםבתנאי
 חורה שומרים שאינם כיון גירות הוי אם בספקמוטל
 עול עליו ויקבל גירוח לשם לטבלו צריכים ואזומצוח,
 יעשו  שלא ומן כל אגל שלשה, של בי"ד בפנ' ומצותחורה
 רבים קלקולים לצמוח שיכול כיון לח"ח לספחו איןזאח
 המילה ועל לע"ע, נכרי הוא הרי ובאמח ישראל בחשישא
 שלא ממרום רוח עלינו יערה והשי"ח במק"א דנחיכבר

 הלכה. בדברנכשל

 צזסימו
 חשי"ט. חמוז כ'ב"ה

 מו"ה המופלג הרב חביבי לידידי רבאשלמא
 מיש. דעטרויט בעיר נ"י, נעס~לער הכהז מאירשסואל

 הבח להולדח טוב מזל ברכח ברכחי ממני נאיקבל
 ולחנכה לגדלה ביחו נות עם ביחד יזכהחחלה,

 היוח שאלחו ובדבר טובים. ולמעשים ולחופה חורהלבעל
 נפטרה הבח להולדת החולים בביח אשתו שהיחה בזמןכי

 לביחה ששבה ועחה אבלות, אז לנהוג יכלה ולא רח"ל,אמה
 לא. או אבלוח ימי ז' לנהוג מחויבתאם

תשובה
 נסחפקו האחרונים גדולי אולם זה, דיז נמצא לאבש"ע

 ששאל כחב ע"ג סי' שבעה נחלח דבשו"חבזה,
 באחד מפראג שפירא שמעון מוה"ר הדור מופחלהגאון
 שמחויב מח לו ומח כבד כחולי ל"ע דוי ערש עלששכב

 לנהוג יכול הי, לא חליו אונס מפני אבל עליו,להחאבל
 להשלים צריך אם שלשים בחוך הבריא אם שבעהגוירת
 קרובה שמועה ששמע למי זה דין ולדמות ושלשים,שבעה
 ושלשים ז' הרגל אחר ומשלים ברגל מחאבל דאינוברגל
 ואמו אביו שמתו מי גבי מו"ק בסוף המרדכי שפסקכמו
 ונעשה הגדיל שלשים שעברו וקודם פעם, באוחו קטןוהי'
 אפשר או ושלשים, ו' להתאבל שחייב אחד ויום יג"שבן
 והגאון להשלים. מחויב אינו שוב פעם אוחו אנוס שהי'כיון
 שלשים ובחוך מח לו שמח קטן דבד'ן : לו השיבהנ"ל
 דחייב ס"ל מהר"ם והרא"ש, מהר"ם מחלוקח הואהגדיל

 וכו' ברגל קרוגה שמועה בשמע כמו משהגדיללהחאבל
 אלא הוא, חיובא בר גברא דהחם דמי, דלא ס"לוהרא"ש
 להשלים, אח"כ חייב משוה"כ להתאבל,  שלא גרםהיום
 קטנוחו מחמח להתאבל כלל מחויב הי' שלא קטןאבל
 דגם להמהר"ם מיבעיא לא בנר'ד ולכן לעולם. חיוביהפקע
 קרובה בשמ,וצה לרגל דדמי אח"כ, להחאבל מחץבבקטן

 להשלים שהבריא בחולה כאן גם מחויב אח"כ,דמשלים
 משום היינו קטו גבי רפוטר להרא"ש אפילו אלאאח"כ,
 בר דגברא שהבריא בחולה אבל חיובא, בר הי' לאדגברא
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 קרובה שמועה לשמע ודומה מעכבו, שהאונס אלאחיובא
 רא" שמביא בנ"ש עיי"ש להשלים, אח"כ דנוחויבברגל
 תענית. סוף הרא"ש מרברי הנ"ל מהר"ש הגאון לפסקג"כ
 וס"ל הנ"ש על חולק פ"ח סי' חיו"ד שבו"י בשו"חאולם

 אבלות, ימי שבעה, היולרח ישבה כבר כאלודנחשב
 כבר לה שהי' ובהצער אבלות דיני כמה נהגה בודאידהרי
 השבו"י שם שכתב ומה אח"כ, להשלים צריכה ואינהנפטרה
 נראה הנ"ל, נ"ש בחשובח. מהד"ש הגאוז שהשיב מהעל
 גם מזה בידע אבל האבלוח, כ~ל החולה ידע בלאדרק

 להשלים. דפגיר יודההו4
 מהר"ש הגאון חשובת בדברי דהרי ממנו, שגבו דבדיואבל

 דצדיך פסק ואעפי"כ ידע כבר דהחולה בפירושמבואר
 להנאון ג"כ ראיתי וכה תמוהים. רבריו לפיע"ד לכןלהשלים,
 ד)דבר שבעת שאלהן בדבר שפסק שמ"ב סי' ביו"דהחת"ס
 ביעחוחא, מחמח החאבלו שלא מילחא בהו ואיחרער"ל
 צריכים  שלשים בחוך עריין הוא אם הזעם דלאחרפסק

 עיי"ש. מהר"ש הגאון בשם הנ"ש על ונסתמדלהחאבל,
 סי' ח"ב מהדו"נ ודעח טו"ט בשו"ת מהרש"ק הנאוןונם
 חשובה בשו"ת וכ"ה כן. שססקו אחר~נים ססרי בכמהעוד ראיח.י וכן כהשבו"י, פוסק כ"ה ס" שמחוח הלכוחהד"ט ובעקרי ח', אוח במש"ש דבריו מובא כהנ"ש פסקרכ"א

 כהשבו"ק להקל העלה קל"ז ס"מאהבה
 אע"ג באבל, הכדקל כדברי דקיי"ל כיון לפיע"ד נראהלכן

 דרק איחא הכי, בר"ה ע"א דכ"ר מו"קדבחוס'
 בפלונתא לא אבל המיקל, כדברי הלכה דחגאיבפלוגחא
 להאי ליחא הפוסקים שבדברי מכש"כ א"כ עיי"ש,דאמוראי
 המיקל כדברי הלכה נם למימר דאיכא מוכחשצ"ו בסוס"י הב"י מרן שמדברי הביא שצ"ז סי' הברכ"יאכן הנ"ל. דמו"ק פ"נ הרא"ש על בק"נ וכמבוארבללא,
 גוו"ר בעל בשם שם הגיא מזו ונדולה הפוסקים,בשיטות
 להסחמד יש ולכן בללא, האי איכא רבים נגד ביחידדאפילו
 קול בביה"ח מלשמוע ונשמרה שידעה כיון אח"כ,להע.לים עוד צריכה ואינה המיקל, כדברי דהלכה זה כלל עלבני"ד
 החולים בביח היוחה 'מי כל ופרבוס מכחל בשמרה וגםזמרה,
 שבעה, לגזירח לה עולה בודאי - כח"ר שכוחב כפי-

 עהר לדאבה חוסיף שלא ויה"ר עכשיו. להשלים צריכהואינה
 ממחלוקח כת"ד ומש"כ עחה, לקרוע מחויבח קייעהולענין בשו"נג ונתבשד הונשמע לנצח המותויבולע
 דשם לני"ד, ענין אינו שצ"ו בסי' והש"דהט"ז

 בסעי"א. שם כמבואר א~"א על ולא קדובים בשארמיירי
 בהגהוח כמבואר לק"מ הט"ז זקני על הבאה"ט1קושית
 לא כבודו דבמחילח שכחב, ווילנא דפוס ביו"ד צגינחלת
 ופלינ בחרא הב"ח עם מסכים והט"ז הס"1, לנוונחירד
 צלולזק ודעחו חולה שהי' דבין הג"ת דדעח בחדא,עלי'
 מחלק והט"ז אח"כ, לקרוע חייב צלולה דעתו הי' שלאוביז
 אם אבל אח"כ, לקרוע חייב צלולה דעתו הי' לא דאםבזה,
 עיי"ש. אח"כ מלקררע פטור צלולה ודעחו סחם חולההי'

 החופ"ק ליעבעש 4רחיק יצרקידידו"ש

 צחסימן
ב"ה
 מדה כל אוצר גחורה המו"מ הרב לידידי רבהשלמא
 ז"ל. )נ"י( לעוויז יעקב מוה"ר כש"חנכונה

 הריוח מכל כספים מעשר לחח שנוהנ היוח שאלחובדבר
 האם חזנוח, אצלו הלומדים מחלמידיו לושיש

 לשלם מוכרח שהוא בסדם שכרו מכל מעשר להפרישצריד
 קודם הרוחים מסד המס לנכוח שיכול או ההכנסה,מס

 שאלתו, חוכן זה להמעשר, החשבוןשעושה

21ש1.בה
 וז"ל: כתב של"א סי' ביו"ד הב"ח דהנה לפיע"דהנראה

 שהוא הארץ מזרע במעשר אלא זה איןמיהו
 שמרויח ממה מעשר שאדם מה אבל מה"ת, ענימעשר
 ליחן ויכול זה, בכלל אינו רוחים ושארי בכספיםבמו"מ
 ולא מה"ת לא בה חייב אינו שהרי וכו', לצדקהממנו

 הוא גמוד שחיוב וכחב עליו כהשינ בסקל"א והט"זמדדבנן.
 מביאין עשר בד"ה ד"ט בתענית החוס' דהרי לי קשהאמנם קס"ו. בס"ק שם הש"ד דעח וכ"המררבנן,

 תבואח כל אח חעשר עשר ראה. פ' תמימה בהורהועיין דדשה, הך ליחא בספרי לפנינו בססרי, דאיתאמה
 אלא לי אין י"ד( )בדברים שנה שנה השדה היוצאזרעך
 שאר וכל ופרקמטיא רביח במעשר, שחייב זרעךתבואח
 וצע"נ. מקרא נלמד רווחים דמעשרהנ"ל בספרי בפירוש מבואר עיי"ש. וסרקמ,טיא רבית לרבותכל, מאי חבואחך את למימר מצי דהוה כל, את ח"ל מניןרווחים

 בשביל עשר חעשר עשד איח.א ראה, פרשח.1בתנחומא
 הפסוק על איחא פ"א פאה ובירושלמי חורה, לעמלימעשרה אחד להפריש ימים למפרשי רמזשחתעשר,

 ד' אח שיכבדו ר"ל חבואחך, מראשית כמו מהונך ד'את כבד ג'(, )משלי תבואחך כל ומראשיח מהונך ד' אחכבר
 דמעשר איחא רמ"ט בסי' הגרי'א ובביאור מחבואה, כמומהוז
 והמעיין עיי-ש הנ"ל מקרא לה ויליף בכספים גם חייבעני

 רק בלבד מנהנ זה דאין מבואר זה מכל עיי"ש,חומש ליחן שצריך בצדקה בירושלמי שם דקאי יראהבירושלמי
 פטור באנפרות אם לעשר, חייב בחובו אם גרנוהמלך ביח שאנסו הרי רמ"ד ניטין בש"ס ומבואר עליו,לעשר א"צ הכנסה דבמס בראה מ"מ מעשר, ממעוחהמסים לפרוע דאין סק"א בט"ז רמ"ט בסי' שמבואר אע"סולכן הנ"ל. מקראי אסמכחאעכ"פ

 כמוכר, הוא שהרי לכהן, ו~יחן אחר ממקום לעשרחייב ממון, ק.צוב דבר לו חייב שהי' בחובו, אם ופידש"ימלעשד,
 להדיא משמע מלעשר, פטור חנם ועל בהפסד באנפרוחואם

 זה דגלא אחר, ממקום עליו לעשר חייב אז המעות,בעד גרנו המלד בית ואנסו לשלם, רצה שלא או לשלם, לוהי' ולא אחר מצד קצוב דבר ממון למלך חייב כשהואדד~קא
 ד,מס, חלק מלעשר פטור אז להמס, המגיע החבואהחלק המלד ואנסו זו בשנה הגדלה החבואה מן מס לושלךליתן חייב הוא אם אבל מעשר, ממעות חובו סורע ממ,םה,וה
 לאשמעינן להגמרא הו"ל לעשר, חייב בזה אפילו אמריבןדאי

 פטור דגזה אע"כ לעשר, חייב דנ"כ המס לחובתהמניע ה,תבואה חלק נרנו,  המלר שאנסו בכה"ג דאפילו טפירבותא
מלעשר.

 דבאנפרוח שם בנמרא אמרינן דלמה לש"ז קשה1לכאורה
 דאפילו טפי רגוחא אשמעינן לא מדועפטור,

 פטור, דוד4ו המלך שלקח במס מיבעיא לא קאמר,מיבעיא .ול4 מס, המלר דלקח מוה יוחר רבוחא באנפרוחדמילחא דלקושטא לומר דיש משום שכחבנו. כמו מלעשר פטוראפיה"כ התבואה. על באמת הכוטל מס לשם נרנו המלד מביח לקחואם
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 רק ליקח באו ולא גזילה סתם שהיא באנפרות אפילואלא

 יחפשו תבואה ימצאו לא דאם ימצאו, מאשר רקתבואה,
 והוה מעשר בממון א"ע הציל דהוא ונמצא רברים, שארליקח
 מעשר ממעות חובו כפורע הוא דהרי לעשר, רצריךאמינא
 ואינו כלום להם חייב אינו דהוא דכיון משום רפטור,קמ"ל
 גרנו את שאנסו רק זו, בתבואה בידים ממש א"עמציל

 תובעים הי' ראם מלעשר, פטור וה משום מעצמם,ולקחום
 במקום תבואה להם נותן והוא בחנם מעות סכוםממנו

 נראה בזה טבל, של בתבואה א"ע להציל בכדיהמעות
 וכן אחר, ממקום עליו לעשר חייב באמת שהואלפיע"ד

 דקא שפירש דקל"א בחולין רש"י בלשון ג"כ לדייקיש
 צריך היה הוא שהרי בה משתכר כלומר ליה,משתרשי
 בששלוחי נמי וכן שביארנו, כמו בהדיא הרי מעות,לפרוע
 טבל, של מתבואה תלק ליקח ורוצים אצלו באיםהמלך
 כיון אחר, ממקום עליו מלעשר דפטור ג"כ לפיע"דנראה

 זו. מתבואה חלק רוצהדהאנס
 התם דתנינן הא על איתא מ"א פ"ו דמאיובירושלמי

 הכותי ומן הנכרי מן ישראל מן שדההמקבל
 וגם רע"ב( השדה בעע חלק לעשר )וא"צ לפניהם,יחלק
 מישראל שדה החוכר שם, בתויו"ט כמבואר לתרוםא"צ
 מחכורו, לו כשכה והתרומה א"צ לעשר אבל לו, ונותןתורם
 איחא שם ובירושלמי לו, ונותן מעשר מעכו"ם שדההחוכר
 לו. ונותן מעשר אמר את וכאן לו ונותן תורם אמר אתהכא

 ולא העכו"ם מן בחוכר חכמים קנסו יוחנן ר' בשםחבריא
 מדת תפשה יוחנן ר' בשם לא רבי ישראל, מן בחוכרקנסו
 עיי"ש ישראל מן בחוכר תפשה ולא העכו"ם מן בחוכרהדין
 א"צ מדינא לכ"ע שדה דבמקבל מדברז משמע מובה,בפבי
 זחכמים מעכו"ם, ובין מישראל בין השדה בעל חלק עללעשר
 במקבל וכן ישראל, ארץ ישוב משום המקבל ת'יבו לאג"כ
 ב"מ בש"ס כמבואר רבנן קנסוהו העכו"ם מן אבותיושרה
 מעכו"ם, או מישראל בין משמע שדה במקבל 'זעכ"פדק"א,
 עצמה, בתבואה השדה לבעל חלק שיש כיון בוהוהטעם

 חברה של על לעשר חייב המקבלאין
 שדה שהחוכר כתב הלי"ב מעשר מהל' בפ"ו1הרמב"ם

 יחכור שלא כדי שיעשר, קנסוהו העכו"םמן
 מן אבותיו שדה במקבל קנס'והו גם וכן מעכו"ם,שרה

 מדינא פטור שדה בחוכר רגם להרמב"ם דס"ל נראההעכו"ם.
 נוטל השדה שבעל כיון השדה, בעל של חלקו עלמלעשר
 בסתם מעיקרא התנו דכן בשדה, הגדלה התבואהמגוף

 כמבואר מעשר ממעות חובו פורע הוי לא ולכןחכירות,
 במקבל לומר וא"צ הנ"ל, ובתויו"ט שם ברמאיברע"ב
 השדזע בעל חלק על מלעשר תורה מרין פטור דבודאישרה

 די'ה בתוס' ע"ש הנ"ל דק"א ב"מ בחוס' מבוארובהריא
 בנ"'ד ולכן לעשר, א"צ הדין מן שיה דהמקבלסברוה,
 כ"א רמלכותא רינא דמצד דכיון שדה, למקבל דמינמי
 כל דין להנששלה, מתבואותיו וכך כך סכום ליתןצריך
 ולכן כז"כ, סכום לה לתה המלכות מן שדה כמקבלאחד
 ומכש"כ תבואה מעשר בדין וזוש אחר, ממקום לעשרא"צ
 כמו אסמכתא רק הויא היתר דלכל כספים, מעשרגבי

 להממשלזק מסים שנותן ממה לעשר א"צ בודאי לעילשגיארנו
 המס. של הנכיון לאחר שנשאר ממהרק

 סתם המלך מטעם שאנסוהו דהיכא לעיל שהוכחנו1מה
 מתבואה נתן והוא שלו, מתבואה כו"כ סכוםשיתן

 נקיט אמאי לפי"ז א"כ לעשר, דחייב ב0בלה עדייןשהיתה
 בגטדא  אשמעען לא מיזע לעשר, חייכ בתובו דאםבגגמיא
 ורק להממשלה, כלום חייב אימ וצא אט דאפילורבותא

 באיזה תבואה, להם ליתן אותו ואונסין ממנו תובעיםהם
 דגם לעשר, ג"כ שחייב טבל להם נתן והוא שיהי',סך
 דאפילו רבותא נקיט דהגמרא לעיל שביארנו כמו י"לבוה

 מהממשלה אותו אנסו אלא ביד, ונותן נושא אינוכשהוא
 לעשר חייב מ"מ טבל, של תבואה בעצמם להם לקחווהמה
 מהל, בפ"ו הרמב"ם בדברי מבואר וכן ממעשר, חובופורע כני הוי אחר, ממקום חוב להממשלה לתת חייב שהואכיון

 והם פירותע את המלך בית שלקחו מי : וז"ל הל"ימעשר
 עליהם להוציא צריך להם חייב שהוא מחמת אםטבלים,
 בוה מבואר עליהם. לעשר א"צ באונס לקחו ואםמעשרות,

 הנלקחת וו תבואה של במסים ולא דעלמא בחוב דאייריג"כ
 לפיע"ד. וז"פממנו

 חברו בממון א"ע המציל לרין זה רין ג-כ לרמות1"2
 נשא הל"ר ומויק הובל מהל' בפ"ח הרמב"םדכתב

 אע"פ מקום מכל לשלם חייב לאנס ונתן בידו חברוממון
 בוה גם וו"ל: בהשגות שם והראב"ד להכיא, אנסושהמלך
 שאין הדין וכן לו מודה הגאון ואין הולך הוא הרבע"ר
 מש"כ בלח"מ עיי"ש וכו' נפש פיקוח בפני עומר רברלך
 נתן דאם להלכה מסיק סעי"ג שפ"ח סי' חו"מ ובש"ךבזה,
 שיביא סתם אנסוהז ראם בוה, תליא להאנס בירו חברוממון
 מקרי דזה לשלם, חייב להאנס חברו ממון נתן והואמעות
 מכץן להביא אנסוהו אם משא"כ חברו, בממון א"עמציל
 זה אין פלוני אותו על האונס הי' מתחילה א"כ פלוני,של
 לחלק "2 בני"ר הכ"נ עיי"ש, חברו בממון עצמו מצילנקרא
 ונתן נשא והוא תבואה סכום סתם ליתן אנסוהו דאםהכי
 ליתן באנסהע אבל לעשר, חייב אז טבל, של מתבואהבידו

 חובו כפורע הוי לא רוה מלעשר, פטור אז דוקא זומתהשה
 בממק א"ע מציל של הנ"ל ברין כמו ממש, מעשרממעות
 ופירות דגן כצועשר עדיף לא כספים במעשר ולכןחברו,
 מנכה והבעה"ב בעה"ב אצל שעובד במי ובפרט כן,שהדין
 כלל להץ הגיע ולא ההכנסה מס שבוע בכל ממשכורתולו

 לעשר שא"צ בושש צריך דין לית בודאי מס, שלהממון
 לידו. הבא הריהק על מעשר הוא רקעליו,

 לשלם, אדם על שמטילים גולגלתא מס שהוא בכרגאאולם
 חוב שאר כמו שהוא עליהם, לעשר צרידבזה

 בית בעד שמשלמים רבוס וכן מעשר, ממע'ות לפרועשאסור
 ס" ובברכ"י בעלמא, חוב כמו ג"כ הוי זה להעירי'דירה
 מחרג שאינו שכתב עטר ז' מהר"ח הגה"ק בשם הביארמ"ט
 וה דבר ומדמה ר,מס, שיעור שיטול אחר אלא מעשר";פריש
 משום ראיתו על מפקפק והברכ"י ממעשר, שפטורהלפאה
 סחגסו שכותב ואע"פ בירושלמק מקרא רילפינן פאהדשאני
 שדאניא ממה מ"מ לעשר, חייב אינו מס מיני בכלדמשמע
 ככן מס מיני בכל ולא וה כעין דרק נראה מפאהראיה

מוביארגו.
 חזפ"ק ליעפשפ איטיק ישץוק דו"שידידו

 צטסימן
ב"ה
 ובעל הצו"מ הרכ מכוברי ידקץ לאהוכי תניינאשלו'
 ז"ל. )נ"י( לעווין יעקב מוה"ר כש"ת טביןעובדיז

 לכ"ת כתבתי כבר כספים, מעשר כענין שאלתובדבר
 מה ובענין בוה, לפיע"ד שנראה כעהה היטבבאר

 כץתר האם טוב~ע שעחא לי שדחיקא בוהי מעוררשכת"ר



קצא ביז* קא ק צט סימו חירדשו"תבבידצ

 דאם נראה מעשה ממעות במו עבור לימוד שכר ישלםיי
 פורע הוי א"כ לחורה, לחנכם שמחוייב בגיל המההבנים
 דאינו הקטנימ בניו לזון בדין כמו מעשר, מגנעותחובו
 המבואר עח בכל צדקה עה2ה בכלל' שהוי דאע"פ כיוןרשאי,
 סי בט"ז כמגואר מעשר ממעוח ל1ונם לו אסור מ"מבגמרא,
 לשלם דמוחר נראה בנות עבור לימוד שכר אך סק"א,רמ"ט
 ממילא בח"ח, מחויבוח אינן הדין שמצד כיון מעשר,גומיוח
 שעושה ואע"פ לימוד, שכר עבורן לשלם האב מחייבאינו
 סעיף רמ"ט בסימן הרמ"א כחב במצוה והרי רבה,מצוה
 דבר שלו ממעשר לעשוח דאין ר"ה הלכוח מהר"ל בשםא'

 לעניים, יחננ.ו רק מצוה דבר שאר או לב"ה נרוח כגוןמצוה,
 מצוה כל לעשוח דיכול מהר"מ בשם כחב סק"ג שםו2ש"ך
 סי' מרוטנב,ורג מה,ר"ם ובשם מעשר, ממעוח לירושתבא
 מעשר. ממעוח הגדולים בניו גם לפרנס דמוחר כתבע"ה

 דהיינו מהרי"ל, משם הרמ"א דברי על כחבובבאה"ג
 עצמו אח לפטור ורוצה הכי בלאו בה שחייב מצוהדוקא

 שאינו מצוה לעשוח רוצה אם אבל רשאי, אינדבמעשר
 רשאי. מחוייבכבר

 שגג לחלק הבאה"ג דמש"כ כתב רל"א סי' יךדדבחת"ם
 משום הטעם ב5ירוש כחב דהמהרי"ל מפנ'ב1ה,

 לעניים, שיין' שמפריש מה כל ושוב לעניים, שייךדמעשר
 מצוה ואפילו עניים, ממעוח לביהכ"נ נרוח ליקח יכולואיך
 הע'ניים, א1ן לגזול יכול איך מ"מ ךלאה"כ, בה חייב הי'שלא
 יוחר, ולא ה,נאה טובח- אלא בזה לו אין להבעה"בוהדי
 פ"ב, במנחוח ממע"ש באה שבחובה דדבר למ"דואפילו
 ג"כ להביא ויכול גבוה, ממון דמע"ש לגבוה רקהיינו
 ולא עניים, של ממעשר ולא מע"ש, ממעוח לגבוהחודחו
 וממילא עניים. ממעוח מציה שיעשה אדם שום דעח עלעלה
 בשעה אם רק בזה, והמהר"ם המהרי"ל פליגי דבריולפי

 במעשדו לעשוח שיכול בשרוש התנה מעותיו לעשרשהחחיל
 שהגהיג מיירי והמהרי"ל להמהר"ם, הגוהרי"ל מודה בזהמצוח,
 לעניים, שייך שמפריש מ.ה כל ולכן עני, מקשר להפרישסחם

 ל"מהרי"ל. מחו המדו"םובזה
 די"ל באה"ג, בעל בעד להמליץ ניאה לפיע"דאמנם

 דמעשר משום בטעם המהרי"ל שכתב דמהדס"ל
 אחרח, מצוה בה לעשוח כמיניה כל ולאו להענייםשייך
 איכא שפיר בזה סחם, הפריש שכבר במעשר דוקאהיינו
 הפריש לא שעדיין במעשר אבל עניים, בה זכו שבברלמימר
 שלא דבד דהוי משום עניים, בה זכו שכבר לומד שיירלא
 ממיו לעשוח אדעחא המעשר הפריש אם הא"כ לעולבגבא

 שכבר ואע"פ עניים, בה זכו לא מעולם ג"כ אחרח,מצוה
 גם לחייבו אין מ"מ לעניים, רק ממעשרו לחלקהחנהג
 ההפרשה גוף על אלא הי לא הנדר דעיקר משום נדר,משום
 לפי"ז ולכן המהדי"ל, בשיטת הבאה"ג מיירי ובזה יוחר,ולא
 לעניים רק ליתנו מחוייב סחם, ה5ריש שכבר מעוחבודאי
 יזכל ממנו ולהבא, מכאן לי שחדמן הריוח אבל בו, זכודכבר

 כדברי מצוה צרכי כל ממנו לעשוח אדעהא המעשדלהפרחן
 מהרי"ל. בשםהבאה"ג

 עחה ההפרשה בשעח דאם י"ל אפשר זו הנחהיעפ"י
 יוכ,ל ג"כ אחרוח, למצוח המ"ע לחחמחשבחו

 גדולה מצוה לך ואין בנוחע, לימוד עבור לשלם כןלעשוח
 ברכי על ולגדלן ד' יראח לבנותיו מללמד בימינווחשובה

 הנאמנה.,הידו-וח
 הפסוק על לכח"ר שכחבחי ראה פ' התנהומא לדבריובפרט

 למפרש' רמז מבאן שהתעשר, בשביל תעשרעשר
 מעשר דהיינו תורה, לעמלי מעשרה אחד להפרישימום

 שהביא לאחר ראה בפרשח הנצי"ב להגאון וראיחיכספים.
 חורוע לעמלי איריא מה דלכאורה שכחב: החנחומאדברי
 שני ממעשר דנלמד משום אלא עני, מעשר שהוא כיוןר"ל

 סי' ביו"ד דאיהא והא' חורה, ולחזק להגדיל באשעיקרו
 מדרשא היינו אחרוח, מצוח כספים ממעשר לעשוחרמ"ט

 חבואחך כל ומראשיח מהונך ד' אח כבד פ"א פאהד,רח2למי
 אבל חבואחך, כל מראשיח כמו מהונך בירושלמיומפרש
 ובהע"ש עיי"ש. חורה לעמלי רק עיקרו קרא דהאימדרשה

 הוא כספים מעשר שגדר להוכיח הרבה האריך קל"בסי'
 אח ליראה חלמד למען בקרא מגואר דעיקרו מע"שכמו
 הרבה לצדד יש רבריו ולפי י"ד(, )דברים הימים כלד"א
 לעניים חציו לחלק הנ"ל החת"ס כעצח לעשוח ועכ"פבזה,

 לימוד. לשכרוחציו

 החום"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו"ש

 קג(ימן

 זמניח סחימה להן עושים שהרופאים בנשים כ"פנשאלתי
 כאשר ואח"כ שבועות, כמ.ה על גיפס שלבהשניים

 אם אחר, חומר של או כסף של מילוי עושים השןחחרמ.א
 חציצה. יהי' שלא בינחיים לטבוליכולה

 מכה שעל ברטייה אפילו דהרי לה,חיר, נראהולפיע"ד
 להסירה להן בא"א האחרונים מגדולי כמההחירו

 שהעלה ס"ה סי' ח"ב ד"ח בשו"ח כמבואר חוצצח,דאינה
 ולכן דא, בכגון להקל ז' סי' ח"א במהרש"ם וכ"הלהקל,
 אריכוח בזה לי ויש להחמיר. קשה בזה"ז ובפרט להקל,יש

דברים,

 ואכמ"ל-
 קאג(ימן

2"ה
 מוה"ר ומופלא המופלג הרב לידיד' וברכהשלו'

 יע"א. בוואשינגשן שליט"א צימרמזך מאירשמואל
 כעע, עדש עיניה בחוך לה ש"ב באשה שאלחובדבר

 885ח8ןבלע"1
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 קודם להוציאן ושכחה
 שניח. טבילה צריכה אםטבילה

תשובה
 לה עלחה ובדיעבד שניח טבילה דא"צ נראהלפיע"ד

 המבהאר שבעין מלפלוף גדע לא דהריהטבילה,
 חוצץ דביבש ואע"פ חוצץ, דאינו דמקואוח בפ"טבמשנה
 שם התוס' שכחבו לפי"מ מ"מ דס"ז, בנדה בגמראכמבואר
 יבש להיוח מניחחו ואיע מלחלחחו הדמעה העין שבחוךדמה

 הדטקה ע"י מלוחלחים ג"כ מגע עדשוח הני וא"כעיי"ש,
 הללו עדשוח ה,רי ועוד חוצץ, דאינו ללפלוף ודמישבעינים,

 חוצץ. ואינו מים לביאח ראוי שפור ומקרי מהודקוח,איט
 והר"ח והרקוב"א והראב"ד הרמב"ם הראשונים לשיטתובפרט
 שעל יבש ודם שבעין וכחול לפלוף של זו דחציצהדס"ל
 כמבואר חציצה הוי לא לצעלה אבל לטהרוח אלא אינומכה
 להווה צריך דמה"ת דרבנן, מיהי הוי וגם קצ"ח, סי'בב"י

 י"ג. ס"ק קצ"ח סי בש"ך כמבואר ומקפיררובו



 י2114 קג קב קא סימו חיו"דשו"ת יצ יב:קצב
 ואע"פ העינים, מן להוציאן צריכה בודאי לכתחילהולכן

 תלוי' הקפידה ולו~רמב"ם עלמזן, מקפדת אינהשהיא
 אולם חוצץ, איט מקפדת אינה האשה ואם עצמה,בהאשה
 אם נשים ברוב תלף' דהקפידה וס"ל עליו חולקהרשב"א
 הראב"ד, גם וכ"פ מקפדת, אינה שהיא אע"פ חוצץ,מקפידות
 שדרך וכיון דחוצץ זו כדיעה פסק קצ"ח סי'  ברישובש"ע
 מן בלילה להוציאן להקפיר בעדשות המשתמשיםבנ"א

 הטבילה. קורם להסירן צריכה לכתחילה לכןהעינים,
 לענין מש"כ ק"ח סי' ח"ג מהדו"ת שו"מ נוריתךעייו

 להוציאה ושכחה זכוכיח של עין לה שישאשה
 חציצה, ה,וי ולא !ו בטבילה לבעלה והתירה טבילה,קודם
 וגנאי שרע מפני להסיר כשמקפדת רק חציצה שייךדלא
 מקסדת אינה אדרבא לנוי שעשוי סד אבל זה, בדברל4

 כמונן. זה טעם שייך לא שבנ"ד אע"פ עיי"ש, !העל
 התוס' שפירשו מה )כפי בעירובין רש"' לשיטתובפרט

 אפילו חוצץ דבבו2ר דס"ל תורה(, רבר בר"השם
 שאינו במיעוט גזרו לא בשערו ורק מקפיד, שאינומיעוט
 ועיין טבילה, קודם להסירן צריכה לכתחילה דודאימקפיד,

 כדבריהם. שלא ופירש התוס' דברי על מש"כבריטב"א

 חופ"ק ליעפעפ אייזיק יצחק הק'ידידו

 קבסימן
ב"ה
 דבראנקס רב שליט"א מעחלשי ג-וך הרב היקרידידי
נ"י.
 של הצבע את להעביר ששכחה באשה שאלתובדבר

 שבת בליל היתה והטבילה טבילה, קודםצפורני'
 שנית. טבילה צריכהאם

תשובה
 לצבוע הרגילות הנשים אודות נשאלתי פעמים כמההנה

 מבואר ובזה בטבילה, חציצה הוי זה אם ראשן,שערות
 מובא חוצץ, שאינו התנוקת בפרק וכרא"ש בת"הברשב"א
 ואינן להן נוי כי משום וטעמא קצ"ח, סי' בב"ידבריהם
 ממש בצבע שאיז ועור במחטון, עשאודן אלאמקפירות
 י"ז. בסעי' שם בש"ע וכ"ה געלמא, ח!ותאאלא
 דמקואות בפ"ב הרמב"ם שמ,ביא הגאונים לש"טתובאמת

 ולפ-מ בדבריהם, החזיק שם והראב"דהלט"ו
 כהגאונים, ס"ל רש"י גם ר"ד בעירובין הריטב"אשכתכ

 בשר בלי להוד שיער ברוב דגם לעצמן נידוניםדהשערות
 מקפדת ובאינה מה"ת חוצץ זה הרי מקפידה האשה אםהגוף
 שערה כל צובעת שהאשה היכא שיטתם ולפי מירבנן,חוצץ
 הטעם דעיקר ועכצ"ל מדרבנן, חוצץ מקפדת באינהאפילו
 מצינו והרי מראה, רק מצשא בו איןדצבעא

 שטב~
 אח

 )נ"ב שקלים, סוף במשנה עיין צבוע שהי' אע"פהפחכת
 רש"י תורה, דבר ד"ה ד"ר בעירובין התוס' שכתכולפי'מ

 ואכ"מ(. ודו"ק עיי"ש כהגאונים, ס"ללא
 צריכים וא"כ ממשא, בו יש הרי הצפרניים בצבעדעפי"ו

 על אבל מקפירות, שאינן מפני טעם רקלומר
 י"ז סעי' בש"ע מבואר רהרי לסניך, א"א לחור זהטעם
 דמשמע חוצץ, אינו צבועים וידיו צובע שהוא מי גביהנ"ל
 מכמן בו איז דצבע חוצץ, אינו הטעמים שני מהמתדרק

 גו שאין צבע גם אומן שאינו מי אבל בכך, אומנתוואומן
 ואין בצבע, ממש בו שאין בסעם לנו רי ולא חוצץ,ממש
 קךאינן זה טעם מכש"כ להתיר, מספיק בלבר והטעם

 דזשוי ממש, בו שאין מטעם גרע ר!ה מהני, ד~אמקפידות
 מקפידות. שאינן זה היתר מספיק לא שער ברוב או בשרברוב
 עכ"פ מ"מ מיעוט, רק שאינן אע"פ בצפרנים לפי"זולכן

 מקפיד. שאינו מיעוט אסורמדרבנן
 כתב תותבות שינים גני י"ב שאלה בבינ"א החכ"אאולם

 השער, של צבע גבי טעמים שני הרשב"אדמש"כ
 אפילו והרי השער בכל שהוא ואע"פ לנוק שהוא משוםאהר
 אינה כאן אבל הוצץ, מקפדת שאינה אע"פ השערברוב

 אין דצבע טעמא ועוד כן, שיהי' היא רוצה ואדרבאמקפדת
 אלא אינו השני שטעם החכ"א כתב וע"! מראה, רק ממשבו

 צבע אפילו באמת אבל דמילתא, לקושטא הוא דכולסניף,
 דמ"ש חוצץ, אינו ~נוי שהוא היכא ממין בושיש

 לנ-

 או
 של דם גבי מטבחים שהביא דמהראיה בכך, שמיאכתומי
 ממשא באיכא דאפילו מוכח דצ"ח מזבחים והוא הטבח,בגד
 אינו בכך, שמלאכתו או לנוי שהוא רכל וסיים חוצץ,אינו
 ולכן בזוג שהאריך עיי"ש ממשא בו ביש אפילוחוצץ

 לפני שהציע מה כפי בני"ד אבל להקל, חלילהלכתחלה
 טבילה להצריכה לההמיר אין האנשים, אופי ואחהשאלה

 לשע"ד. נראה כן במוצש"ק,שנית

 החופ"ק ליעיעפ אייזיק יצהקידידו

 קגסימן
 יע"א. יארק נוא לפ"ק תש"ל אמור ג'ב"ה
 הימומיץ. שלום מר רגוו"מ הרב לידירי רבהשלמא
 שאין הראשונים לשיטת הבכור גכדו בפדיון שאלתובדבר

 העני ירצה לא שמא מטעם צדקה מצות עלמברכים
 שמא ניהוש פה"ב מצות על מברכימ איך לפי"ז א"כלקבל,

 הפדיון. כסף לקגל הכהן ירצהלא

תשובה
- ד' סי' חיים מים בספרוהפר"ח  ס"א סי' בפ"ת מובא 

 אחר כהן רק שם שהיה בכפר בזה נשאל-
 דשדיון, כסף לקבל רוכהן רצה ולא לישראל בכור בןונולד
 בס" והקצה"ח גתינה, הויא כע"כ נתינה דבזה שםוהעלה
 לדבריו, הסכים ולבסוף הפר"ח בדברי האריך סק"דרמ"ג

 אי ראפילו הסגרא שם הקצה"ח ולרברי עליו השיגוהנתה"מ
 שאינו המקבל לגבי היינו נתינה הויא לא בע"כ דנתינהנימא
 כיוו כסוובו נפטר בזה גמ הנותן לגני אבל בע"כ, בוזוכה
 לקושטא אבל יעו"ש, בחובו זה להעמיר המקבל בכוחשאין

 שאין למימר איכא יהברו חייב שהוא בחוב רקדמילתא
 במתנות אכל רצומ, נגד בחובו להלוה להעמידו המלוהבכוח
 זה כהן על אין אחר לכהן ליתנו דיכול כיון י"לכהונה
 וגבי רכךא, דעליה מחיובו אותו לפטור ההחיינותשום
 אין אם הרי רועדיון כסף לידו יגיע אם אפילו הבזפדיון
 ובשלמא מתנה, סתם רק זה הרי הפריון כסף שזה מכווןהכהו
 המתעת להכהן ליתן רק כלום הנותן על שאין מת"כבשאר
 כשיגיעו תכף וללו מח"כ. *ןם שהפרישם לאחר לוהמגיע
 לגמרי  שונה בפה"ב אבל יד"ח, ויצא הנותן נפטר הכהןליד

 המעות על אין הפדיומ כסף האב שהפרח2 לאחרדאפילו
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 הכהן ואם שהפר"מם, לאחר למת"כ שין כמו קדחעהעים
 ובנו פשוטה מתנה כמו זה הרי פדטן *~ם מקבלםאינם
 נתינה דהויא כהפר"ח ס"ל ב,ה גם הקצה"ח אולם פדוי,אינו

 עיי"ש. בהמתמת זוכה אינו שהמקבלאעפ"י
 ערי בתי בגאולת הלל תקנת גבי דע"ר גיטין בש"םדעיין

 הלוקח אין שאם ראשונה שנה מלאת תודחומ.ה
 בד"ה בתוס' עיי"ש בלשכה, מעותיו חולש שיהא תיקןרוצה
 בקבלת מפסיד המלוה דאין היכא חוב רבפרעון שכתבומכלל

 גתינונ הרא בע"כ דנתינה פשיטאהכסף
 למה מקשין דיש כתב י"ר סי' רכתובות בפ"קוהרא"ש

 כי ותירץ האשה, את לקדש אקב"ו מברכיןאין
 קיום היינו פ"ו כי המצוה לעשיית ברכה אינה זוברכה
 אשה, לקרש מחוייב אינו פ"ו וקיים פלגיי לוקח ואםהמצוה
 י"ל הרי ,ה לכל צריכים אנו למה להקשות ישולכאורה
 דלא וע"כ האשה, תאבה לא שמא צרקה גבי כמובפשיטות

 מברכין אין מ"ט לדידיה קשה א"כ זה תירוץ להרא"שס"ל
 הצדקה על מברכים שאין בטעם לומר נראה לכן הצדקה,על

 לטובת התורה שציותה רבמצוה חילוק דיש מברכיםובפה"ב
 דאם לומר הסברא בזה לטובתו הוא המצוה רציקרהמקבל
 ח,"ל תקנז לא ולכן מצוה ומום ליכא רוצה אינוהמקב.ל
 פה"ב כמו 4נותן לטובת שהיא במצו4 אבל ז4, עלברכה
 הכהן ירצה לא אם דאפילו כיון ברכה תקנו שפירב,ה

 בודאי רמיא עליה והמצוה, הוא דלטובתו כיון אבללקבל,
 עיקרה בצדקה אבל לקבל, שיתרצה כהן למצואישתדל
 דיותר ל"ד פ' בויקרא ח,"ל רברי לפי ואפילו הענייםיטובת
 ש'מ בעה"ב, עם יושה העני העני עם עושה שבעה"במה
 לא לכן בה"ב, לתקנת ולא העניים לתקנת המצוהעיקר
 למצוא ישתדל ולא לקבל העני ירצה לא שמא ברכהתק.נו
 אחר כהן למצוא ישתרל בודאי בפה"ב אבל אחר,עני

 המקדש לטובת שהוא כיח אשה קידושי וגבי במ,לפריון
 אקב"ו  לברך ראוי היי משוה"כ האשה  לטובת רוקאולאן
 תקנו לא מדוע הרא"ש הקשה ושפיר אשה קידועהעל

 פלגש, ע"י לקיים דיכול לתירוצו שפיר והוצרד ע"ז,ברכה
 צריך בפה"ב מ"מ לברך א"צ מת"כ דבשאר נימא איואפילו
 שביארנו. כמו הכהן יתרצה לא שמא למיחש וליכאלברך
 בפ"ג בהג"א וכ"ה בכורות בסוף הרא"ש לדבריובפרט

 ד' סעי' ש"ו סי' יו"ד בש"ע אי8סק וכןדביצה

 להיטפל הטורח מפני בכור כגון מת"כ מלקבל המסרבדכהן
 ליכא ממילא קד'מים, מבזה ,ה הרי מום בו עדפול ערבו

 ברשי;ני אינשי דאח,וקי מלקב.ל הכהן יתרצה לא שמאלמיחוש
 זו. חזקה על לברך יכול ושפיר מח,יקינןלא
 לזכות דא"א דמילתא בטעמא כתב רצ"ב סי'ךבחת"ס

 ראיכא משום שליח, ע"י הפדיון כסףלהכה7
 ע"י ליה ניחא לא לפעמים ולכן מת"כ בקבלת ל4כהןמצוה
 ניחא ג"כ דבריו ולפי מבשלוחו, יותר בו דמצוהשליח
 נראה וכן המצוה. ויבטל הכהן ירצה שלא חיישינןדלא

 ישראל דכל לחדש שכתב החרדים לשיטת להוסיףלפיע"ר
 לקייס תורה שציות4 מצוה רכל כהנים, ברכת לקבלמחוייבים
 ולכן וו, במצוה שניהם ע"כ שנים ע"י להיות צריכהותמצוה
 הברכוו4 שיקבלו ישראל ע"י כ"א מצותם לקיים לכהניםא"א

 שגם בהכרה כהגים ע"י רק א"א פה"ב במצות גםולפי"1
 שלא למיחש וליכא הפויו7 כסף לקבל מחוייביםהכהנים
 לומר להכהן הגאונים שתקנו לפי"מ ובלאה"כ לקבל,יתרצה
 שהראשוגים ואעפ"י וכו', טפי בעית במה הפדיוןקודם
 שכל החת"ס כמוש"כ 1ה מנהג שינו לא מ"מ ע",צווחו

 שלא חששא ליכא הו א"כ ותורה, קבלה דברידבריהם

 וימל טפי, בעית במה שאל שכבר לאחר לקבליתרצ4
 הכהן שאלת של ,ה מנהג הראשונים הניחו וה שמטעםלהיות

כנ"ל.

 הטוב בכל מברכו  דו"שידירו
 הנ"ל. החופ"ק ליעבעס אייזיק יצהקהק'

 קדסימן

 לפ"ק. תשט"1 כסלו טו"ב ד' ליום אורב"ה
 זו של רגלה האומר יכול רבנן תנו : ד"א תמוהבש"ס

 ממנו יתן אשר כל' ת"ל כולה, עולה תהאעולה
 לחוליו, תצא יכול לד'. כולו ולא לר' ממנו קודש, יהי'לד'
 חולין ודמץה עולות לצרכי תמכר כיצר הא קורש, יהי'ת"ל
 אומרים ור"ש ור"י ור"י, ר"מ דברי שבה אבר מדמיחרן
 כל שנאמר עולה, שכולה עולה 11 של רגלה לאשרמנין
 את לרב'ות קודש יהי' אומר כשהוא לר'. ממנו יתןאשר
 במקויש מודים ור"י דר"מ איתא בגמרא ולהלן וכו'.כולה
 במקרהם רק נחלקו לא קודש, שכולה בו תלוי' שהנשמהדבר
 קדוש"ג בין מחלקינן ואח"כ בו. תלוי' הנשמה שאיןרבר

 ורבא חסדא רב. דאמוראי פלוגתא איתא ואח"כ רמים,לקדושת
 טריפה אותה שעושה ברבר ור"י ר"מ דמודים ס"לרר"ח

 אותה שעושה ברבר רק ולרבא בכולה, קרה:השפשטה
 בינייהו איכא לרבא, ר"ח בין איכא מאי מודים,נביל4
 דטריפה ס"ל ורבא חיה, אינה דטריפה ס"ל ר"ח חיה,טריפה
 נהפכה דבכורות רבפ"ק כתבו ר"ח בד"ה שם ובתוס'חיה.
 חיה, טריפה ס"ל רר"ח עכו"ם, שותפות גבי ,אתסוגיא

 בתוס'. עיך'ש שבש"ס ההפוכות הסוגיות מןו,ו
 מקריב זה לוקח וכי הקשו ימכר בד-ה י"ה עיכיןדבתוס'

 פרכינן הא שלו, זה אבר שאיז אבר חסירהעולה
 בחייה, עולה עלי הרי דאמר כגון ומשני דתמורה בפ"קלה

 הארכובה מן רגלה שנחתך ואע"פ לחיות שיכולה כמוכלומר
 של רגלה דאמר כגון משני רלא והא לחיות, יכולהולמטה

 דחולין בפ"ק כדאמרינן פלוני של עולתו לפטור עולה11
 על אלא לה נקט ולא הכי משתמע הברייתא דלשון י"ל.כו',

 מיניה בעא בגמרא עוד איתא ולהלן עיי"ש: דאמוראמימרא
 דבגי,ה פירש ורש"י בעבורה, מהו עורה הקדיש מרבאאביי
 איתא רגמ"ה ובפי' לעור, מכחשא רלא כיון לי' מיבעיאלא

 העור: כחש מפני אסורה דודאי ליה מיבעיא קא לאב:יזה
 כיון בכולה, קדושה דפשטה עווה בהקדי:ן אמרינויא אמאי מקשים שמעתי גם במציאות, דפליגי צ"עולכאורה

 בו. תלף' והנשמה טריפה הויארגלורה
 שעושה בדבר דרק לשיטת" ררבא י"ל בפייי0ותךהנה

 בכולה, קדושה דפשטה ור"י ר"מ מודים נבלהאוהה
 התוס' שכתבו לפי"מ אולם נבלוע ולא טריפה רק גלוןהוהרי
 עכו"ם, שותפות גבי בבכורות זאת סוגיא דנו~פכההנ"ל
 קדוש4 פשטה נימא קשה אכתי היה, אינה דטר'פה ס"לידכא
 היא מרבא אביי דבעיית י"ל אך לי', מיבעיא ומאיבכולה
 פשטה לא בגמרא לכו"ע ובזה בע"מ, של עורבהקדיש

 בכולה.הקרושה
 מלבוב הגאון שהקשה מה ג"כ לתרץ בזהדארדדחנא

 השמיט מדוע ה', מי' רצה ברכתג'שו"ת
 עפי"מ בעבודה, מהו עורה דהמקדך: בעיא הךהרמב"ם
 בערכין דאמרינן שלפהמ ז"ל מבראדי הגא'ון מנ;וריששמעתי

 בכולה, קדושה פשטה אמרינן נמי דמים דבקרושת לרבא':ם
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 השעה"מ וכתב בכולה, קדושה פשטה אמרינן לא בבע"מרק

 בעלי במקדיש דהרי דמילתא, בטעמא ערכין מהל'בפ"ב
 רחמנא דאמר כ"מ דס"ל לרבא בתמורה בגמרא מקשינןמומים
 ומתרץ כלל, ההקדש 'חול לא מהני לא עביד אי תעבידלא
 ולכן קדשי. מיקדש הא משמע ירצה לא ולנדר קרא דגליכיון
 בלא אבל בפירוש, במקדיש דהיינו קרא דגלי במה דרקי"ל

 כין בכולה, הקדושה התפשטות ע"י אלא בפירושהקדיש
 דעכ"פ כיון דתיקדש, אמרינן לא בזה בלאו, עוברדעכ"פ
 במקדיש ולכן מהני. לא דעביד דמאי בזה תו ואמרינןעבר
 דליכא כיון בכולה, הקדה2ה פשטה שפיר בזה לבד"ההעור

 בבע"מ רק בכ.ולה, פשטה נמי למזבח בקדו"ד ואפילואיסורא,
 דעובר גרוע ה,קדש דהוי כיון הטעם עיקר הרי עורהבהקדיש
 בע"מ מקדיש גבי מקשה ד"ז תמורה ובו1"ס תקדיש,בלא

 מינו למימר דאיכא כיון ומתרץ דיקלא, כמ,קדישדליהוי
 ר(~י דאינו כיון בעור, שייך לא זה אבל להקרבה,ראוי
 י"ל ושפיר כלל, איסורא עביד לא ולכן להקרבה,כלל

 בבע"מ. אפילו בכולה קדר2הפי2טה
 עורה דמקדיש הדיז נימא דאי כיון להיפך גם י"לאולם

 דלא בלאו עובר שוב א"כ בכולה, קדושהפשטה
 ואמרינן הבהמה, גוף גם מקדיש העור דמקדיש כיוןתקדיש,
 איסורא עביד ממ"נ ולפי"ז בכולה. קדושה פשטה דלאשוב

 אמרינן לא הרי בל"ת דעובר והיכא בל"ת, ועוברלמפרע
 בכולינ קדזשה דעש0התו

 בענין עכו"ם מהל' בפי"ב הכ"מ מרן שכתב לפי"מאמנם
 לוקה שאינו רק לא למקיף סייע לא אם דניקף,לאו

 עבר לא מעשה עשה שלא דכיון ליכא, איסורא אפילורק
 דבריו ביאר ע"ו סי' או"ח חלק ובנובי"ת ל"וך עלכלל

 נותר כמו שאב"מ לאו בכל דהרי מובנים, אינםדלכאודה
 דהכלל ועכצ"ל איכא, איסורא עכ"פ מ"מ לקי, דלא נהיוחמו
 דכתוב נותר כמו מעשה, בלי גם קרא דקפיד דהיכאהוא
 התורה שציוותה בחמץ וכז בוקר, עד ממנו תותירולא

 אע"פ בל"ה ע~בר בודאי ברשותו, לו שיש חמץלהשבית
 בזה במסייע, מעשה דאיכא דניקף בלאו אבל לוקה,שאינו
 עי'"ש ליכא איסורא אפילו מעשה עביד רבלאאמרינ,

בנוב"י.
 דלוקה בתמורה בגמרא אמרינן בע"מ במקדיש בני"דולכן

 דעושה מעשה, עביד דבדיבוריה כיון שאב"מ,אע"פ
 ולפי"מ איסו"מ. מהל' בפ"א בלח"מ כמוש"כ מחוליןקדשים
 הגאון קושיה לתרץ כ"ה סי' בתומים הרר"י הגאוןשכתב
 ומחלו וחור לחברו שט"ח המוכר דקיי"ל בהא תאומיםרח"י
 דגדמי, דינא דאין דלא למאן לו לשלם חייב ואינומחול,
 דבריבורא כושום לשלם, חייב דינא בקם שטעה דייןוגבי
 בתומים ומתרץ מעשה, עביד בדיבורא נמי וכאן מעשזקעביד
 משום שט"ח, למחול יכול דלכן התוס' שכתבו עפר'משם
 והרי נכסים, ושיעבוד הגוף שיעבור יש שיעבודיםדשני
 אצל נשאר הגוף וו2יעבוד נכסים שיעבוד רק מכרהוא

 פקע ממילא אצלו  שנשאר הגוף שיעבוד שמחל וכיןהמלוה,
 ה,2יענוד בשלו רק מוחל המוחל ולכן נכסים, שיעבודגם

 חברו, של נכסים שיעבוד גפקע ממילא ורק אצלו,שנשא.ר
 עיי"ש, רגרמי דינא רק הוי ולא מעשה חשוב לאחה
 בריבוריה הרי בע"מ ודל עור מקדיש גבי הכ"נועפי"ז

 בהיתרא דהרי בל"ת עבר ולא כלום, עשה לאלבד
 דממילא רק הוא, הקרבה בר ולא עור רק דהוי כיוןעביד,

 מעשה בעביד חשוב לא ולכן בכולה, הקדזשהנתפשטה
 ג"כ איסורא בי' ליכא הדר שאב"מ לאו דהוי וכיוןוכנ"ל,
 אמרינן מעשה דמשכחת דכיון הנ"ל, הכ"מ מרן כמוש"ככלל

 היכא מעשה משכחת נמי וכאן מעשה, על רק קראדקפיד
 עביד בדיבוריה שפיר דבזה בהדיא, הבהמה כלדהקדיש
 הקדה2ה פשטה אם אף לבד עור מקדיש גבי ולכןמעשה,
 הקדזשה דפשטה אמרינן ש'פיר איסורא, עביד לאבכולה

בכולוג
 ואביי לרבא, לה קבעי אבי' עורה דהקדיש האיבעיאוהך

 אי תעביד לא רחמנא דאמר כ"מ דס"ל שיטחןלפי
 השעה"מ של כסברתו למימר ליכא לשיטתו ולכן מהני,עביד

 ס"ל הוא דהרי מעשיו, מהני דלא מו1ום בע"מבמקדיש
 הקדה2ה פשטה כלל אמרינן לא בקדו"ד ס"ל וע-כדמהני,
 והא לרבא אביי דפריך בערכין שם בש"ס וכדבשכחבכולה,
 לפי אבי' ולכן וכו', לדמיו אבר הקדיש דאמרת הואאת

 שפיר לכן בכולה קדושה פשטה אמרינן לא דבקדו"דשיטתו
 דפסק לטעמי' הרגוב"ם אבל עורה, ב.הקדיש ליהמיבעיא

 לא בע"מ במקדיש ורק גכולה, קדה2ה פש0ה בקדו"דגם
 תמיד עורה בכ,קדיש א"כ בכולה., קדושה פשטהאמרינן
 האיבעיא הרמב"ם השמיט שפיר ולכן בכולוע הקדושהפשטה
 עדיין ממ"נ מכח לעיל למי2"כ ברם וז"ב, עורה,דמקדיש

 בוה. לפקפקיש
 מה4 בפ"ה המשנה המרכבת שחידש עפי"מ י"ל נמיוכן

 בדבר מודים ור"י דר"מ בגמדא דאמרינן דהאערכין
 דבעצם הכוונה אין בכולה,, קדושה דפשטה בו תלוי'שהנשמה
 ~"מ מתפשטת הקדושה אין בעצם דהרי ה,קדושוענתפשטה

 לד', כולו ולא ודרשינן לד', ממנו קרא לנו דיש מוןור"י
 אבר, באוהו תלוי' שהנשמה היכא אפילו קרא ממעטא"כ
 בו, תלוי' שהנשמה באבר ור"י ר"מ דמודו הגמרא כוונתרק

 ג"כ עולות לצרכי למכרה דהרי אחר, בענין דא"אדכיון
 החיות תלוי' שבהאבר כיון החיות, מחוסרת דהוי כיוןא"א
 ההסרח ע"צ נ,2ארת ממילא למכרה שא"א ומפני הבד,מה,של

 הוי שגלודה אע"פ העור רק שהקדיש היכא אבל עולזקכולה
 להקרבה, ראוי העור שאין כיון מ"מ בה, תלוי' שהנשמהדבר
 עולה להקריב, ויוכל עולה שצריך למי למכרה יכולשפיר
 ל" מיבעיא ושפיר בכולה, הקדושה פשטה לא ולכןשלמה,

 בעבודה. מהו עורה בהקדישלאביי
 החוסי שכהבו דלפי"מ ע"ז הקשה הנ"ל הגאוןאולם

 לתרץ הכי משמע לא הברייתא. דלשון הנ"ל,בערכין
 פלתי, של עולתו לפטור עולה 11 של רגלה באומרדמ.יירי
 לצרכי למכרה דאפשר קשה אכתי המ.שנה מרכבת דבריולפי

 פלוני, של עולתו לפטור עולה זו של רגלה באומרעולווק
 אע"כ אחרת, עצה דאיכא כיון בכולה הקרושה פשטהואמאי
 המשנה. "מרכנת כמוש"כ ולא הקדושה מתפשטת דבעצםצ"ל
 חצייך לאשה האומר גבי ד"ז קידושין ש2"ס להעיר ישוכן

 בכנלה, הקידזשין ונפשטו בגמרא דפריך לי,מקודשת
 עיי"ש בכולה הקדושה דפשטה עולה זו של רגלה גביכמו

 פשטה לא ג"כ בהקדש הרי המהמ"ש רברי ולפיבגמרא,
 כולה קדשה לכן אחר, בענין אפשר דלא משום רקהקדושה,
 חצי מקדש גבי וא"כ הקדש, כולה נשארה ההברהומצד
 דברים, אריכת בוה ויש מקודשת. אשה חצי רק הויאאשה
 למועד. חזח ועוד נזה להאריך כעת גפניתי לאאבל

 קהסימן
 יע"א ב.יטאםב"ה

 מוה"ר כש"ת וי"ש בתורה המופלג לידידי וברכהשלום
 יע"א. בקראקא נ"י חכודותשלטה
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 גלאדרט שקורק המצופים מתכות כלי בענט שאלתובדבר
 ברשות הי' כי להכשירם מותר אם אמייל, בלע"זאו
 בהם. נשתמשו ובטח ה,מלחמה זמן במשךעכו"ם

תשובה
 אחריו והחזיק להגעילם שלא החמיר קי"ג סי' יו"רההת"ם

 שיק במהר"ם ותלמירו ע"ח סי' יו"ד בכת"סבנו
 האבנ"ז אולם קכ"א, טי' יו"ד פת"ש וראה רל"ח, סי'או"ח
 המבחן על עמד מבענדין שהרה"ג יכתב קי"ד סי'יו"ד

 הכשיר וע"כ מתכת ג"כ היא הציפוי כי מההוטע לוונתווזע
 שכן וסיים המקילים הרבנים סומכים שע"ז וכתבבהגעלה
 אבל ג"פ, בהגעלה להקל מרבותי קבלתי ואני להקל.ראף
 משום ואפור ונימוקס, טעמם ידעתי ולא מקילינן לאלפסח
 גרול דוחק אז שהי' המלחמה בעת ודכירנא דחמץ,חומרא
 להתיר הי"ד הגה"ק מוח"ז דצה לא אעפי"כ לפסח3כלים

 בפסח להשתמש כךה4 בכלל החמירו בגלילותינו כיבהגעלה,
 שמדבקים האהרונים בספרי הידוע מחשש המצופיםבכלים
 רצה לא זה מעעם ואפשר חמץ, של בדבק להכלי הציפויאת

 ההישתמשות בכלל בעיניו הוכשר שלא כיון בועעלה,להקל
 מהדורא שו"מ שו"ת ספר לידי בא ועתה לפסת. הללובכלים
 להקל התשובה באמצע שם ג"כ שכתב ס"ב סי' ח"גתליתאי
 הי' אם בבירור ו[מ מבין שאינני אע"פ פעמימ, ג'בהגעלה
 רק בפירוש, בן כתג לא כי המצופים, כלים עלהשאלה

 עיי"ש. חרס, כלי ספקבסתמא
 לא והשרידים הנוראה, המלחמה לאחר רעה ראינוובשנות

 רק חד,בים כלים להשיג אופן  בעןם להם אפשרה"
 קדושי אצל שבזזו מהשלל העכו"ם אצל שהי' ישגים,כלים
 ג"פ, הגעלה ע"י הכלים התרתי בהם, והשתמשו הי"דעמנו
 הבעה"ע שיטת עפ"י הוא ההיתר ויסוד שאני, שעהד"חכי

 באיסור ג"פ בהגעלה ניתרת דכ"ח קכ"א סי' יו"ר בשרמובא
 חחיש י"ב לאחר שהתיר פ' סי' החכ"צ שיטת ובצירוףדרבנן,
 דרבנן באיסור רק התיר לא שבעה"ע ואע"פ יישוו,מטעם
 וכיו"ב, עכו"ם ובישול חו"ל כחלת מה"ת עיקר לושאין
 גרול, בשעהד"ח ובפרט להתיד, צדרים כמה יש כאןמ"מ
 ואת"ל בהם, נשחמשו לא שמא ספק : ס"ס מטעם התרתילכן

 שאינו וא,ע"פ הפוגס, ברבר השתמשו ימא בהםשנשחמשו
 אנו מקודם כי להתהפך, צריך אינו בכה"ג מ"ממתהפך,
 ס"ס. בכללי בש"ך כמבואד בהם, נשתמשו אם לדחצריכים

 הל"ה פי"א תרומות מירושלמי הוא הבעה"ע רברידמקור
 הירושלמי מסקנת ולפי קכ"א, סי' בב"יהובא

 בזה"ז, כתו"מ טה"ת עיקר לו שאין בדבר רק הקילולא
 ובב"י המעשרוו4 את עליהם קבלו מאיליהן כמ"דכדמסיש
 ג"כ מה"ת עיקר להם שיש דרבגן איסורי בשאר אםמסתפק
 איסוד רבכל משמע בתוה"ב ומהרשב"א ג"פ, הגעלהמהני
 הירושלמי מדברי העיר הש"ס ובגליון ג"פ, בהגעלה דידרבנז
 בהגעלה די בחמץ דגם שם דמבואר רעסחים ע"ג נרישכעצסד
 דגם דנראה הנ"ל, הירושלמי בדברי צ"ע ובלאה"כג"ג4
 אין ררבנן איסורי בכל ולכן וצע"ג, בועעלה, מותרבפסח
 בישולי לענין רק בש"ע זו שיטה הובא שלא כיון בזו4להקל
 חרס בכלי להקל איז ררבנן איסורי שבשאר ש"מעכו"ם,
 שאינם בהם דנין שאנו המצופים בכלים אכז ג"ג4בהגעלה
 להחמיר, צדיכים א.נו איז לכן בעלטא, חששא רק גמורחרס

 להלכה בזה כנ"ל ה2"ל, הירושלמי בשם בעהע"ט עלוסומכים
ולמעשה.

 דרב ממימרא הבעה"ט שיטת על להעיר כתבתיבמק4א
 אמאי ישברו, בפסח קדירוה דאמר דכ"טבפסחים

 ועכצ"ל ג"פ, אהה"פ אותם להגעיל יכול הרי שבירהצריכין
 אמרינן ע"ז ובש"ס מה"ת, אסור לפגם טעם דנותן לרבדס"ל
 אסור לפגם טעם נותן ס"ל אי לי' מספקא ספוקידרב

 פ"ה כלל במנ"י ומצאתי ואכ"מ. בזה להאריך וישמה"ת,
 להתיר יש טרובה דבהפסד הנח"י בשם שהביא ס"דאות

 כתב וכן כדיעבד, דהוי מעל"ע אחד חרס בכלילהשתמש
 דכל ג"פ, הגעלה ע"י דעכ"פ וצ"ל קכ"א, סי'המהרלנ"ח

 דיעבר חשוב לא דאלה"כ לתקן, צריכים להקן דאפשרמה
כנ"ל.

 ושמה כשר בחג מברכו דו"שירידו
 הנ"ל אבד"ק ליעכעפ אייזיקיצחק

 קרסימן
ב"ה
 פרידמו בצלאל כש"ת המפורסם הרה"ג מכובדילידירי
 נ"י. הייטס נושינגטון הצעיר דישרעל רבשליוד'א

 הלכו הפסח חג שקודם אחד, מכפרי שנשאל שאלתובדבר
 והבצלימ הצנונים את בסכיז וחתבו לגנתוהילדים

 קצרו יומים או יום ולאחר לקרקע, במחובר אזשעמדו
 בפסח לאכלמ מותר אם הפסח, חג לצורך והצנוניםהבצלים
 שהבצלים לחוש יש האם חמץ, של בסכין נחתכו שכברמאחר

 במחובר. חמץ של מהסכין בלעווהצנונות

תשובה
 תרומה, חמץ הפריש גבי רל"ג פסחים בש"ס המבוארלפי

 הכושר, שעת לה הי' דלא דמי היכי בגמראומקשה
 דדגן לומר הרשב"א שם דן ומזה במחובר. ראחמיץכגון

 מקבל מהקרקע, ליניקה עוד צריך זאינו לגמרישנתבשל
 בכדא דמנת כמאן דהוי גשמים, עליהם ירדו אםחימוו
 דדגן מזה חזינן לכאורה תס"ז. סי' או"ח בב"י כובאעיי"ש,
 לקרקע עוד צריך שאינו כיון במהובר, הגשמים מןבולע
 צרכן, כל הירקות נתבשלו כבר אם בגי"ד נמי י"לא"כ
 הסכין מן בלעו ממילא הארץ, מן ליניקה עוד צריכיםואינן
 ודינן חריף, דבד הוי דצנון כיון לפסח, ואסורין ח,מושל

 המץ. של בסכין שנהתך תריף דברככל
 בבע"ח, ופליטה בליעה שייך אם שנסתפקו באחרוניםוראיתי

 בעקו עוברא מביא צ"ד סי' בחיר'ר החת"סזהגאון
 לגוי לאסור מפפ"ד הגאון והורה חמאה, של ליורהשנפל
 ובפדמ"ג לנכרי, דאסור אמה"ח דהוי מחיים, פליסתומטעם
 לעיר, מעיר שנשלחו חיים רגים גבי בא"א תמ"ז סוס"יאו"ח
 לפי, יי"ש עם חמץ פרוסה מניחים חיים שישארווכדי
 ככן ופליטד, בליעה שייך לא חיים שדיגים זמן דכלוכתב

 )נ"ב החלב. ושותין בפסח חמץ האוכלות עכו"םבבהמות
 שלא ס' סוס"י ביו"ד למש"כ א"ע סותר הפרמ"גלכאורה

 עיי"ש.( חמו. האוכלות מבהמות החלבלשתות
 מגין דפ"ו שבת במשנה רהדי בזה, להעיר לפיע"דאולם

 ראיה שאיז אע"פ ביוה"ג כשתי' שהיאלסיכה
 בעצמוהי. וכשמן בקרבי כמים ותבא שנאמר לרבר זכרלרבר,
 או"ח ובש"ע הל"ט, עשור שביתת מה4 בפ"ג רוימב"םוכ"פ
 יינם בסתם לרחוץ דאסור מבואר קכ"ג וביו"ד תרי"ד,ס"
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 ע"ו, חולק ,שום בלי בולע דבע"ח מזה חזינן כ,2תר,דסיכה

 פולט בע"ח ,זגוף הרי להזיע, בע"ח כל בטבע חוינןוהרי
 בב,2רה י2נבלע ממהמועכו

 חכמי מספרי שהביא הברית בספר שדאיתי מה לפיברם
 לבלוע בע"ח כל טבעי שבאמת שהסביר4הטבע

 מהפך הסבע' ,2חומ רק בלע"ז( )"פארען" העור נקביע"י
 בעה"כ, דסיכה מהך קושיא אין ולפי"ז ונחל. לדם בליעהכל

 השוש/ כמו נהנה הרי בולע כשהמף סיכה בשעתדהרי
 שנתהפך קודם מ"מ לדם,, השמן נהפך כן שאחריאע"פ
 מרחץ העושה כן וכמו הפארען, נקבי דרך שותה כמוהוי

 נהפך שאח"כ בכך ומה שותה, כמו נהנה הר' יינםמסתם
 איסור, בליעת לענין אבל לן. איכפת לא זה ונוול,לדם
 נאסר, הבע"ח אין הדי לדם, נהפכת הבליעה באמתאם
 הבליעה לשעת נפקותא ואין לכאן באו חדשות דפניםכיון
 הטבע שחום כיון אבל האוסר, חומר שהוא הבליעה עצםרק

 הנמצאים מחמרים היתר חומר ה"ל אחר לחומרמהפכו
 וה וכל כלום. הבליעה ע"י נאסר לא הרי הגוף,בתוככי
 דבדי שפיר צדקו ולכן בפליטה, לא אבל בבליעה רקשייך

 ברמ"א מובא הדא"ש בשיטת לומר שרצה במה הנ"להחת"ס
 שם הקשה שהשואל לשומן, שנפל בעכבר ק"ד סי'יו"ד

 אינו ומחיים חיים בחזקת לעכבר אוקמא נימא לאדאמאי
 בעובדא גם ולכן פולט/ מחיים דגם החת"ס קאמד וע"ופולט,
 דהוי מחיים פליטה מטעמ לגוי, אסור שפיר מפפ"דדהגאון
 דהפרמ"ג בנידון משא"כ גופו, מתמצית מחיים ופולטאמה"ח
 חום דע"' י"ל בזה מ,"מ החמ'1, יבלעו שהדגים אע"פבדגים,
 נאסר, לא ולכן הדג ~חלוחית הבליעה את יהפכוהטבעי
 בבע"ח, בלו"פ שייך אם מחלוקת שום כאן דאין לפע"דוז"פ

 רבליעה לפליטה, בליעה בין באיסורין חילוק ישדבאמת
 דפולט. מודי כ"ע פליטה ולענין דבולע, סבריכ"ע

 סי' ליו"ד דבהגהותיו השו"מ דברי לישב בזה1ארד1חבא
 האי גבי דפ"ח פסחים מש"ס להוכיח כתבפ"ג

 צונן של כוס עלי' להנול ר"ג וצוה הלטאה שנמצאמעשה
 לאסור לו ה" ו~אורה כולה, הסעודה כל ר"ג וטיהרורהשה
 פליטה שייך דלא מוה והוכיח הלטאה, פליטת מחמתהסעודה
 שייך דלא מכמ"ק הנ"ל הגאון הוכיח בתשובה וכןבבע"ח,
 רכלכית בהא פ"ח סי' הנוב"י דברי יהביא בבע"ח,בלו"פ
 דכשר, דגים מציר מלאה בחבית דשוטטת פ"ג בסי'המבואר

 שם נתבאר ולא בדגי4 טעם ונותנת פולטת הכלכיתוהרי
 ובולע, פולט אינו דבע"ח ומבואר הכלכית, נגד ששיםדאיכא
 דהיתרא ה,תם דאמרינן ד"ח חוליז מש"ס העיד השואלוהג'
 חיימא קא אימת חיימא, לכי בלעה אימת אמה"ח, בלעהנמי
 הוי דאי מבואר הוי. היתרא שעתא הא' השחיטה., גמרלכי
 זמן דכל אע"פ נאסרת, היתה ה,2חיטה גמר קודם חיימאקא
 ואע"פ דברי', לכל כחי' היא הרי השחיטה נגמדהשלא

 חודש, לי"ב, קרוב לחיות תוכל נבלה או טריפהשתעשה
 עיי"ש. ובולע פולט חי דדבר ש"מ ובולעת, פולטתואפיה"כ

 הלטאה גבי הנ"ל פסהים דמש"ס י"ל דמילתאולקושטא
 "'ל דלעולם פולנ4 אינו דבע"ח דאי' שוםליכא

 דהתנו ביטול כדי איכא בודאי פליטתו דנגד רק פולס,דשפיר
 ששים דליכא לומר ה,ו"א שום אין כלכית גבי וכןששים,
 שצדיכים בע"ח גבי למימר דליכא ממילא ומובן פליטתה,גגד
 דהרי פלג4 כמה יודעים אנו שאין מחמת פליטתו כללבטל
 שפולט למימר ליכא מ"מ כעופו, פולט אי אפילו בע"חגבי
 אז ולחלחותו דמו כל יפלוט דאם בגופו, לו שיש מהכל
 שפלט כיעט דבר ונגד אחו4 שעה אפילו לחיות לוא"א

 אליבא ולכן למי1ורא, צריך ולא  מששים, יותר איכאבודאי
 פליטה היינו בבע"ח, ופליטה בליעה דמ2 מודו כ"עדאמת
 הבליעה מהפך ה.טבעי וחום הרבה. אפילו ובליעהמועטת
 לא באיסורין שפיר ולכן הגוף, מחמרי כאחד אחרלחומר
 כמו נהנה שפיר ביוה"כ סיכה גבי אבל הבליעה, מכחנאסר
 וז"פ לעיל שביארנו כמו יינם, בסתם במרדץ וכןשותה,

לפיע"ד.
 במחובר בעודו טריפה של בסכיז חתך אם בנ'"ד1עפי"ו

 דבע"ח דאמרינן לפי"מ ליניקה, עוד וצרידלקרקע
 5ה וכפי אחר, לחומר הבליעה מהפך החיים שכח רקבולע

 באינו רק הוא במחובר דאחמיץ הגמרא הנ"ל הרשב"אשפירש
 דהיינו לקרקע, עדיין דבצריך מדבריו ונראה לקרקע, עודצריך
 צמחי כל ובאמת חימוץ, מקבל אינו צרכו כל נתבשלשלא

 אוהם שבולעים ובע"כ ומטר, מטל חיותם עיקרהאדמה
 הטבע כח שבולעים שאע"פ צ"ל וע"כ עליהם, שיורדלאחר
 דבר ככל חיותם מהם פסק כ"צ שנתבשלו לאחר רקבע"ח, ככי הפרי ללחלוחית בנהפכם אלא להחמיץ, מניחםאינו

 להפך הטבע בכח הטבע, בדרך שבולע דכל לומר וישתלוש,
 דהיינו הטבע, כדרך שלא בליעה כל אבל אחר,לחומר
 הטבע בכח אין בהפרי הסכין בליעת ונבלע בסכיןשחחך
 לקרקע, צריך עדיין ה.פרי אם ואפילו אחר, לחומדלהפכו
 מי הנה עד ראיתי ולא עדייז, להתיישב יש למעשה,ולכן

 בענין האחרונים בםפרי ולא בראשונים לא מזה,שמדבר
 קטורת גבי תשא פ' עה"ת ברמ.ב"ן ועיין בצומח.בלו"פ
 מוסאק, גבי טמא דבי  הקודש אל 'בא דאיך שםשהקשה

 קושיא, אינו זה כי שם ותירץ החי', בבטן נצרר דם הואכי
 בחייה, ממנה ,יזוב הדם מרוב בה הנאסף ההיא הלהותכי

 עיי"ש. מיאוס, ולא טומאה לא בהאין

 החופ"ק ליע5עט ~ייזיק ישהקהץדו

 קזסימן

ב"ה
 המופלג הרב לידידי והמשכה ברבי' ונרכהשלום
 נ"י. היימו5"1 שלו5 מו"ה כש"תבתורה

 במעונות בשעה"ד ובנהרות בים טבילה בדין שאלתובדבר
 טהדה. מקזה שאין במקוםקיץ

תשובה
 שנאמר כמקוה הימים כל דלר"מ איתא מ"ד פ"הבמקואות

 הגדזל הים אומר וד"י ימים, קרא המיםולמקוה
 בזוחלין מטהרין הימים כל צומר יוסי ור'כמקוה,
 ובפירוש חטאו4 מי בהם ולקדש ומצורעים לזביםופסולין
 פירשו והרע"ב והר"ש דרש"י הרא.שונים נחלקו יוסי ר'דברי
 אולם בזוחליז, מטהרין הגדול ים וגם הימום כל יוסידלר'

 5הם חוץ הימום כל דלר"י פי' פ"ח פרה בפיהמ"שהרמב"ם
 הימץם כל דלר"מ פלוגתייהו ומפרש בווחלין מטהדיןהגדול
 דבר לכל פסול הגדול ים רק ולר"י דבר, לכל פסוליןבעולם
 לכל פסול הגדול ים יוסי ולר' דבר, לכל כשרים הימיםושאר
 וכף, לזבים ופסולין בזוחלין מטהרין הימים ושארדבר

 מטהרין הינןם דכל פסק ה' סע" ר"א ס" יר'דובש"ע
 עפ"י יוסי וכד' הגדול לים ימים בין חילק ולאבזוחלין
 מקואות מהל' בש'ט בעצמו הרמב"ם וגם והרע"ב, רש"ישיטת
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 הקשד הכ"מ ומרן בחהליג מטהרט הימים דכי בסתמאכתב
 ובביי כמע"ך ולא כמקשה דעו הגדו7 ד'ם פסק דבפרהעלע
 לחזש וכתכ ב"הלק מטהר דגדול ים גם דלהרמב"םטסיק
 בזוהליד ולא באשבורן דוקא הוא בימים חיים מים,טדין
 בזוחליג לטהר כמעק דעו ה"ם מים צריך ד7א היגאאבל

 כריטב"א כמכואר הגדול כים המהמירק פוסקים יש זה~לעומת
 רק מטהר דים דרא"ה בשם שהביא ד"ו דמכותבפ"ק

 במק~א~ת דהרי בשיטתו צ"ע גופא הרמב"ם ובדבריבאשב,רן.
 ובוראה הגדדל בים שנשברה יין דחבית פסק הל"ט ז'פרק
 טבילה, לו עלתה לא שם הטובל ייז כמראה המקוםאותו
 הגדוי ד'ם דם-לומוכח

 פוסל אינו במעין דהר' כמקוה דינן
 מקוא~ת בהל' הד"ח שהגה"ק ומצאתי מראה, שיגוישום
 יין בחבית דפוסי דמילתא דטעמא לתרץ וכתב בוך,עמד
 פסול משום רק מראה שינוי משום אינו הגדול ליםשנפך
 מים רבית רב אמר ר"י אמר התם דאיתא כהאי גופאמשקה

 ג' נשתייר ש7א דא"א בו ט~ב7יז איז יעדו7 ביםשנשברה
 המים הגדול דכיס והטעם שא~כה מש~ם ופירש"יקוג'ו,
 טעמא ג"כ ייז בחב.ית דגם י"ל וא"כ וקיימו, וקוועומדים
 שינוי משום ולא אחד במקום ~קיימו קוו יהמשקהמשום
 בכ~ונת כן 7ומר גדול דוחק העני' לדעתי אולם כלל,מראה

 מראה שינוי בפסויי התם מיירי הרמב"ם דהייהרמב"ם
 בים שנשברה ייז חביח ראפילן כ.תב ואח"כ ט', ההלכהבכל
 והרי מראה שינוי משום הוא הפס~ל דכל הרי וכו',הגדול

 מראה. שינוי פוסל אינובמעין
 דלעולפ הרמכ"פ סתירת את לתרץ בפשיטוה י"לולפיע"ד

 כיון כמקוה דינו הגדול דים 7הרמב"םס"ל
 חוץ כמקוה ה~א הרי דיניו 7כל לכן מק~ה, קראודהכתוב

 ממקום זוחלין הים שמי כיוז מעין, כמו בזחילה שמטהרמזה
 בזוח7ין, לטהר למעין שוה זה 7ענין לכן בטבעםימקום
 מקוה קראו שהכתוב כיון כמקוה הוא הרי מי7י 1כלאבל
 דדרך משום הוא בווחליז מטהר שמעיז ענין וכלוכיון
 דכל כיון בוחייה דרכו ימ נמי כן כמו ~~חל, להיותהמעיז
 להרמג"ם ס"ל לכן לתוכו וזוחלין הים אל הולכיםהנחלים

 זחילה. דרך ג"כ לטהר ימעין שוה והדלענין
 להקשות ו' בם"ק הט"ז זקני מש"כ ג"כ י,תרץ זהובדרך

 בגל אמרינן אמאי בזוחלין, מטהר דים י~סילר'
- דמקואות מ"ו בפ"ה - הים מןשנתיש  ארבעים בן דביש 
 כמעיז דינו ואם טה~רים, הכלים ועל האדם על ונפלסאה
 ולפי"מ והתוסיו"ט, הש"ך גם הקשה וכן מ"ס, צריךאמאי

 לכל ולא כמעין דינו זוחלין לעניז דדוקא לק"משכתבתי
 מ"ס. בעינן שפ'ר ולכן מקוה קראו דהכתוב כ'זןמ.ידי

 דמקואות בפ"ה התוספתא דברי לישב בזה1אר11חנא
 למקוה והשיקה מים  מיאה עריכה התפדאיתא

  הב"י והקו1ה שהו,  כל  ובמצין כשפהע בנוב שיהאצריכה
 אין שבים והתיבה השידה פ"ו במקואות להמשנה סותרדוה

 כמעין דינו ים והר' כשפה"נ, בהן יש אא"כ בהםמטבילין
 בכ"ש דבמעין הר"ש פי' ~לפי כשפה"נ, צריך ואמאי יום'כר'
 כמעין ג"כ ים הרי בכ-ש בנקב סגי במעיז העריבה דאםצ"ל
 הב"י פירש זו קושיא ומפגי כשפה"נ, במשנה צריךואמאי
 צריך מ"מ בכ-ש מטהר דמעין דאף לומר התוספתארכוונת

 למקוה מעין בין חילקו לא והרא"ש דהרמב"ם דכיוןכשפה"נ,
 ולפי"מ אמתניתיז, ו-פליגי משום ת~ספתא להאי דליתאצ"ל

 כמו מ"ס דצריד רמבואר דגל במשנה לתרץ לעילשכתבגו
 ולא ~וחלין לעגיז רק כר"י כמעין דיגו שהים אעפ-ימק'וה
 כמבואר הב"ח סברת ג-כ והו דמילתא ולקושטא מילי,לכל

 הב"ח זקני דברי לתרץ כתבגו ובמק"א קכ"ג, ס"קבש"ך

 כמקוה דינו מ"ם דלענין וממילא ואכ"מ, הש"ךמקושיית
 זבטעם מתניתיז, על סליג דלא התוספתא דברי שפיראתי
 מטהר דמעיז זטעמא ככעה"נ הראב"ד דברי עפ"י י'.לדיבר
 מקוה וגבי חיים במים בשרו ורחץ דכחיב מזב דילפינןבכ"ש
 אמרינן בים והנה סאה. ארבעים דהיינו בשרו כל ורחץכתיב
 כיון א"כ חטאת, מי  'ולקרש יזכים פסוי ג"כ יוסידקר'
 סאה,  ארבעים וצריך בשרו ורחץ  בכלל אינו לזביםרפסו7

כנלפיע"ד.
 א"י גב~לי גבי בתורה הנה הגדול ים בפירוש.המובן

 )במדבר  וגו'  הגרו7  הים וכם יהיה ים וגבו7שנאמר
 ונקרא א"י במערב ההולך  התיכון הים על הכוונה7'.ך(,
 אירופא בין  מבריי והוא  ו1(1"1ז110(149 "50בלע"ו

 א~קיינום  רבא ימא שוה פירש יוב"ע  בתרגום  אולםי,פריוא
 דבילקוט וצ-ע אוקיינוס, שזה פי' יר~שימי בתרגום ג"כוכן

 ועתיד המות ים נקרא המלח דים איתא מ"ז( )פרקיהזקאל
 ים הוא ואוקינום ט08נו 8(8 בלע"1 י:קרא לרפאוחוהקב"ה
 ים וכז התיכון וים ת0068 אוקיינוס נקרא וכלשוננוהמ~ת,
 אפשר אי צ"ע ולכן פט5 רק 1~0001 נקראים אינםהמ7ח
 במדרש גם וכן א~קיי'נ'וס, המות ים ועל התיכוז 'ם על7ומר
 בזה, וצע"ג המות ים נקרא דאוקיינוס איתא בפ-אקהלת
 פעמים ב' עיה דאוקייגוס בח~"ל דאיתא דמה צ"לוידעתי
 כ-ג פרק בבר"ר עייז במדרשים כמבואר העולם אחוהציף
 על וישפכם הים 7מי הקורא פ"ה בעמום הפסוק עלשדרש
 עלה ובשניה יפו ועד עכו עד עלה,  בראשווה וגו', הארץפ:י
 רהאוקיינוס התם דאיתא רמאי וצ"ל ברבריא"ה. כיפיצר
 שפך אבל  חנ000 צל הכונה והציף פצמים ג'עלה
 מפת על רואים אנחנו ~כאשר התיכון ים דרךמימיו
 במיצר יחדיו גפגשים האטלנטי וים התיכון שיםהעולם

 הלך שם ודרך יאירופה אפריקא שבין בגב~להגיבראלטר
 הרר"ל בהידושי מצאתי וכה יפו, ועד עכו עד  התיכוןלים

  צ"ל האוקיינומ צם מתאחר התיכון שים רבמקוםשכתב
 כיפי נקרא זה 0[ןח8"11 ח"8(נ( האטלנטי ים על.טכ,ונתן
 כתבו הטבע וחכמי אורקולס עמודי נקראים וגםברבריאה

 שהמים דמיא חריפוחא ניכר הזה במקום ששם נפלאדבר
 מילין. כמה משך ~ה ים 7תוך מהאוקיינ~סהולכים
 וכן הא~קיינום ים הוא הגדול דים פירש בפרהוהרא"ש

 ים את הרזאה ברכה לעניז בהשובהו גםכחב
 ובב." הרואה, פרק בברכות בל"ח באריכות כמבוארהגדול
 סי' ריש בטצ"א כמבואר הרא"ש תשובת בדברי אהרתהבין
 שזה שכתב בפיהמ"ש ה.רמב"ם מדברי ג"כ נראה ~כןרכ"ח.
 העולם, מקיף שהיא האוקיינ~ם ור"ל העולם המקיףהים
 על רק קאי דר"י למקוא~ת בפירושן התפא"י ג"כ כתביכן
 אחרת כ' לפרה בפירושו אולם קרא, משתעי דניה האוקיינוס'ם
 שבמערב הגדול ים כגזן להאוקיינוס המח~ברים הימיםדכל
 להאוקיינום מעורין שהם הצפוגי וים המזרח וים פרס ויםא"י
 הכספי ים לאפוקי כהאוקיינום, דינו לכן ממנו חלק רקוהן
 להאוקיינ~ם כל7 מחוברים שאינם כגרח ץם המ7ח~ים

 ספק אין  לפי"ז '~עכ"פ 7עיל, שהוכחנו כמו כווהיהומסתברא
  אוקיינוס  וגקרא  הגרול ים בוראי  שהוא האטלנטישהים

 כמ.קוה. דיגו 7ר"י ח08(0 ג-כ שהוא הפציפי ים אוח0088
 להרבה וראיחי בזוחליז. מטהר כוותהו דקיי"ל יוס'~לו'

 מטהר אינו יגו~ל דים המחמירים שיטת שהביאואחרונים
 ולכן בזהילה דמטהר להלכה איפסק בש"ע אויםבווחליז
 ולאסור להחמיר אין נמקום טהרה מקוה שאיןבשעה"ד

 כרת באיסור מכשול 7ידי להביא ראפשר חומדא ה.ואכי

 1.ח-



זשבשי קט קה קי סימו חי"ד,מו"ה ך22:יקצח
 לה~הירה שצריכים דברים הרבה יש בים בטובלהאך

 מנהרדעא ה:ז רב ליה אמר דס"ו, נדה בש"סכמבואר
 .בלא ליוהר צריכה וממילא עיי"ש, בעיתא נמי סילתאוכו'

 גבי ועל טומאה מקבלים שאינם זמורות גבי על אלאתעמוד
 ומהשש חציצה משום לטבול אין טיט במקום נמיקרקע
 מ"מ מקיליז והש"ך שהט"ו ואעפ"י היוצרים, וטיט היוןטיט

 טבילה בשעת רגליה להגביה צריכה שעכ"פ בדגמ"רמבואר
 בנמל בטבילן כמו חשש איכא וגמ מ', בס"ק הש"ךכמוש"כ
 מקואות לבנתיה עביד דשמואל דאבוה בגמרא שםהמבואר
 היינו דמפצי ולפירש"י תשרי, ביומי ומפצי ניסןביומי

 שם בתוס' ולר"ת הציצה, משום הטיט במקום נתןמהצלות
 ובעיתא שם מצויין אדם דבני מ.:ום הטעם אשהבד"ה

 ולפי"ז שם, המצויין בנ"א מפני שבושה מפניוממהרת
 גבה על עומדת צריכה וגם זו. חששא איכא נמיבני"ר
 כמבואר המים פני על צף ראשה משערות ישאר שלאלראות
 וצריכים לטבול מותדת אחרת ברירה דליכא היכא אבלבשי'ע,

 צריכין גנהרות בטובל נמי כז וכמו הנ"ל. כל עללהזהירה
 כשיטת ב' בסעי' הרמ"א שפסק מה וכפי הנ"ל, בכלליזהר
 בש"ס כמבואר מתברך מכיפיה דנהרא כשמואל דפסקהר"ת
 להר"י גם הקיץ באמצע ועכ"פ דכ"ה ותענית דנ"הבכורות
 פרת נהר דוקא הראב"ד ולשיטת הטור, כמוש"כמותר

 לגמרי יבשה לבבל ובהגיעה במגריפה שניטלת עדשנתמעט
 לעולם. בהם טובלין דעלמא נהרות שאר אבל פליגי,בהאי
 בנהרות לטבול מנהגם דהיד גאונים הרבה בשם הביאוהב"י
 שהמתירין כהב ובתה"ד הר"ת, כשיטת הגשמים בימותאף

 ביכולתם ואין יהודים מעט בהם שיש מקומות לכמהחשעץ
 ולכן לגמר. ח"ו יזלזלו שלא כדי מקואות להםלעשות
 המבואר באופן ורק לגמרי יזלזלו שלא להקל יש נמיבני"ד

לעיל.
 התרה"ד לקושיית בתירוצו ג' בסייק הט"ז דברידבהסבר

 דברי עפ"י דכוונתו בפעהטות, לומר לפיע"דנראה
 בטל, לא כהיתר היתר דמב"מ דס"ל דנ"ב בנדריםהר"ן
 ולכן מבשא"מ דהוי ההיתר בתוך להתבטל דרכו איסורדרק

 לק"מ ולפי"ז בהיתר. היתר מב"מ דהוי בטל לאדשיל"מ

 בטל. ולא בהיתר היתר הוי וזוחלין נוטפיןדהרי

 לפ"ק. תש"י תמוז י"ב נ"יבראנקס

 יצחייד'דו
 החופ"ק ליעמעפ אייזיק

 קחסימן

 יקיתיאל חיים כמהו"ר בתורה המו"מ האברדליוידי
 נ"נ בברוקלין יקרה פגה נ"י קלייוהכהו

 לחדר נ~ץוך שמה מתפלל שהוא בביהכנ"ס שאלתובדבר
 תפילת כעת הדבר ונודע ל"ע, אחד מתהתפילה

 קודם מביהכנ"ס לצאת הכהנים צריכים אם ביהה"כמוסף
 ושאל לעשות מה כדת דעות חילוקי בזה והיה כפיםנשיאת

 בזה.חוו"ד

תשונה
 שכתב סק"ג שע"ב סי' כיו"ד הש"ך לדעת בזה ליהנראה

 ואעפ"י מדרבנז, רק הוי הסמוך דאהל הטורבדעת
 אולם מה"ת דהוי וס"ל עליו חולק שמ"ג בסי'שדגוג"א

 יפה עייו לא דהמג"א כתב ח"א כ"ה סי' בת:ובההשבו"י
 במש"כ המג"א עי להעיר כתבתי ובמק"א הש"ר,בדברי
 ברכ,ות ובפנ"י טפה פותה בה ביש ארון גבי על הולךבענין
 בנידון אך מדרבנן, רק דהוי הש"ך כדעת ג"כ החזיקדי"ט

 המסדרון של הפתח דרך המת את להוציא צריכים היושאלתו
 אבל שם דרך לצאת הטומאה סוף עכ"פ הוי א"כהמשותף
 מהל' בפ"ה הראב"ד ולשיטת מדרבנן, רק וה גםלהש"ך
 ובמק"א הטומאה, על עוד מוזהר אינו נטמא דבכברנזירות
 ממלקות פטור רק אם ןראב"ד בשיטת בתשובההארכתי
 דעים בתמים הראב"ד ממש"כ והבאתי איכא תורהואיסור
- רל"וסי'  על החת-ס ובמש"כ שע"ב סי' בדגמ"ר עייז 

 הל"א דכלאים בפ"ט הירושלמי דברי והבאתי -דבריו
 והמר"פ בביהמ"ד, בכלאים ולא במת מדקדקים איןתני
 לבית ומחובר הסמוך בבית כמו דרב:ן בטומאה דרקפירש

 הפנ"מ אולם בביהמ"ד, להתיר הירושלמי איירי בוההמדרש
 הירושלמי, התיר ג"כ דאורייתא דבטומאה פידשווהחרדים
 פליג ירושלמי דהאי שכהב די"ז לכתובות בריטב"אועייז
 במקום התיר דרבנן הפרס בית בטומאת דרק דילן ש"סעל

 בטומאה גם מתיר והירושלמי דע"ו, בפ"ק בש"סמצוה
 במקום התירו מערבא דבני כתב שם השטמ"ק וכןדאורייתא

 כגון דרבנן בטומאה עכ"פ דאורייתא, בשמאה גםמצוה
 הנאספים שכל כיון הדחק, ב,טעת להקל יש הסמוךבבית

 כהנים. בברכת להתברך נשואות עיניהם להתפללבביהכ"ס
 להתכרך לישראל מצוה שיש הידועה החרדים לשיטתובפרט
 בלי נפש בפחי הקהל כי יצאו שלא וכדי כהניםבברכת
 נשיכ"פ אחר עד להכהנים כלום יאמרו שלא להקל ישנשי"כ.
 מהדו"ג שו"מ בשו"ת לי אוו ומצאתי מביהמ"ד יצאוואז
 בבית מת שאירע ל"ע אבל בכהן זה בכעין שנשאל נ"וסי'

 נראה כן עיי"ש, טעמים מכמה לו לומר שלא והתירהסמוך
 אקצר, הבעל"ט החג טרדת ~מ"מת בוהלפיע"ד

 תער"ח הסוכות חג ערכ נ"יבראגכס

 החופ"ק. ליעגעס ,ייזיק יצהקידידו

 קטסימן
 החו"ב הרב היקר ירידי ה"ה יקירא לגברא רבהשלמא
 שליט"א הולנדר רוב ריר בץ"ה כש"ת המדעיםכליל
 עדן. מונט כקהלתרב

 על העירוני החולים בבית ששל"ח באחד שאלתובדבר
 ולפי אחריו. משפחה שום הניח ולא אנושהמחלה

 על לההחקות אוטפסי לעשות הרופאים ביד הרשותהחוק
 לנוולו שלא ולפעול להשתדל רוצה וכ"ת המחלה,שורש
 אידיהן יום ערב היה כי לילות ב' להלינו  יצטרכו עי"זאבל

 הכי, למיעכד יאיאי

תשונה

 לא המסוק על תצא פ' בספרי הוא המת ניוול ריןמקור
 ניוול שהוא מיוחד עץ מה וגר עץ על נבלתותלין

 הדברים שני לפי"ז ממהלא ע"ש, לו ניוול שהוא כל אףלו
 חולין כש"ס דעא וכן מה"ת, שאסור המת ככבוד פגיעההמה
 בלאו עובר המת דבהלנת ג"כ מבואר דמ"ז ובסנהדריןדי"א
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 בעלמא אסמכתא אלא גמורה ל"ת זה אין ובאמת תלע,דלא
 כמבואר דח" ליקרא רק ואפילו להלימ, מותר לכבודודהרי
 ומתרץ ליה, מבית הי של נביו ומשום דמקשה שםבגמרא
 אבל בזען ב.ה דאית דתלף דומיא תלץ לא רהמנא קאמרכי
 למת בדח דליכא דהיכא בהדיא מבואר לא, בדח דליכאהכא
 ומכ"ש להלינו מותר החיים לכבוד ואפילו הלנה, איסורליכא
 ולדעת תיץ, לא תו ליכא לנחלו שלא כדי גופא המתלכבוד
 עלע שמוטל מי על רל אעו תלץ דלא הלאו פ~סקיםכמה

 מובא קל"ט סי' הו"י ,םר'ת עיץ אהרים, על ולאלקברו
 ביקש והשר שנתלה בגנב דיליה בעובדא קנ"ז ס"בפת"ש

 דלכבודו וכיון עיייש, ישראל בקברי ל;ברו להניחו עצוםסך
 שמשתדליז מזה יותר המת כבוד לך אין הרי להלינומותר
 הלנה של האיסוד טעם ועיקר ניתוח, של זה ניווללמנוע
 כמבואר כבודו על חסים משפחתו שאין בזיון משום הואהמת
 מעצין הרופאים שעושין דמה יאעפ"י הנ.ל. סנהדריןבש"ס
 בי"ד. עפ"י יהיה וה להלינו להם ולצוות אהראין אנואין

 שעושין המור מאיסר יותר חמיר ב'"ד עפ"י קלואיסור
 אם לנתחו שלא השתדלו שכבר כיון מ-מ כידוע,מעצמן
 שהתירו יאמרו אוטפסי לו לעשות יכולים שכן יסכימואה"כ
 ובזה להלינו מותר דלכבודו כיון לנן מתים, ניתוהיפרושים
 שכן הקרויים מראים הניתוה של הני~ול ממנושמונעים

 וניוולו, בזיונו עלהסים

 שיש כיון בזה להסתפק במחשבתי עלה יאשונהובהשקפה
 א' המת ובזיוז ניוול של איסורים שנילפנינו

 במיעוטו, הרע נבהר מהם באיזה ניתוח ע"י וב' ההלנהע"י
 למימר איכא ובהלנה פ"א רק איסורא איכא בניתוחדהרי
 בשם הברכ"י שכתב לפי"מ תליז בלא עובר הלילהדכל

 ל"ת, על עובר שקיה"ח אחר דתיכף ב' סי' ה' כללהגי:"ו
 עובר הלילה כל במלין דוקא שי"א סי' בתשובהולהרדב"ז

 עיי"ש. לילה במקצתולא

 ב"י על לעבור דמוטנ דס"ל דמ"ח בפסחים רש"יולשיטת
 לא על מלעבור בידים מעשה עושה ~אינומאליו

 דהיכא בדבריו מבואר בידים, מעשה ועושה מלאכהתעשה
 עובר רגע שבכל אעפ"י עליו לעבור מקילינן שוא"תדהוי
 אעפ"י מלא,כה עשיית על יעבור שלא ומחמרינן ב"י,על

 שוא"ת, מעברת טפי חמור דמעשה משום פ"א רקשעובר
 אותו מאכילין בולמוס שאחזו מי גבי סופ"ח ביומא הר"ןאולם
 ושבת ל(ע איסור דנבילה דאעפ"י ס"ל תחילה הקלהקל

 כיון שבת, לגבי חמור איסור נבילה מקר' מ"מבסקילה
 ולכן ע"ש, פ"א רק ובשבת וכזית כזית בכל עוברשנבילה

 ולילה לילה בכל כסדר ולעבור להלינו עדיף איוה בני"דצ"ע
 במחלוקת ותלוי ניוול, איסור על פ"א רק ולעבור לנתחואו

 בשוא"ת פעמים כמ.ה לעבור מוטב דלרש"י והר"ןרש"י
 איפכא הוי ולהר"ן אותו ינתחו והם הרופאים תח"ימלה:יחו
 ביז לחלק שיש ואעפ"י פ"א, רק עובר שאינו עדיףדלנתחו
 דעדיף לפיע"ד נראה ולדינא כן, לומר אפשר מ"מהנושאים

 כי לנוולו, שלא בהשתדלות ולפעול לכבודו להלינוטפי
 האברים כל מהמה בוטלים אוטפסי עושים שכאוירנודעתי

 הארמה, ע"פ לדוכק והיו אותם משליכים ואח"כהפנימיים
 שיבולע ויה"ר הדבר בחומר בתשובה בזה הארכתיוכבר

 ברחמים. פרצותינו ויגדור לנצחהמות

ידידו"ש
 החופ"ק ייעבעס אייזיקיצחק

 קיסימן
 לפ"ק, תש"ל אד"ר ב'ב"ה

 בתורה המופלג הרב ה"ה היקר לידידי רבהשלמא
 מו-ה כש"ת במסי"נ הדת מלחמת לוחם המדעיםכליל
 יארק בנוא עדז מונט בקהלת רב שליט"א הול:רידיד

יע"א,

 בכמה לעשות שהתחילו ההדשות אודות שאלתובדבר
 )מסכנים המתקנים כהנ' הסכמת פי על עלמיןבתי

 להשוות קבורה לאחר רק קבר, צורת שום לעשות שלאקרין
 שלט ע,י רק אדם שם שנקבר :ראה יהא שלא הקרקעאת
 יסוד שום שאין הצהיר אחד וראביי מרגלותיו, בצדקטן

 וה. מנהג לבטל ויש לקברים צורה שעושיםלמה

תשונה

 ז"ל גאון נטרו:אי רב בתשובת ומבואר זה, דבר לבטלח"ו
 ישרה דרך איזו וז"ל שס"ב סימן יו"ד בטורמובא

 גל שנעשה עד הרבה עפר ונותניז וחוזרין וכו'לקבורה
 הללו דברים ובכלל וכו', יותר או אמה גבוה תל כמוגבוה

 והרבה כמלאכים הראשונ.ים שהנהיגו מנהגים עלמיוסדים
 וחלילה הגמרא חכמי מזמז עוד טהור מקומן מקורדברים
 ליה אמר ע"ב דמ"ו סנהדריז בש"ס ו1וצינו כלשהו,לשנות
 רב אמר וכו' מניי, מה"ת קבורה חמא לרב מלכאשבור
 בעלמא מנהגא ומתרץ צדיקי מדאיקבר ונימא יעקב בראחא
 ממגחגא, לישתני דלא ומתרץ למשה, ה,קב"ה מדאקבריהא"ל
 הרי ממנהגא, לישתני דלא תירוצים כמה בגמראעיי"ש
 רמתרץ כך כדי עד זה בעניז המגהגים כח גדול כמהמפורש
 בישראל, הנהוג מנהג לשנות רצה לא דכביכולבגמרא
 עיקר הוא והטנהג מתים קבורת בענין דברים בכמהומצ'נו
 ש"נ סי' ביו"ד הב"ח וקני כתב וכן בהלכה ושירשגדול

 דהותר מה אפילו המנהג לשנות שבא מי עלדמעכבין
 יו"ד בש"ך בקיצור דבריו מובא רבהי, באבלבברייהא

 כלשהו זיז אפילו לשנות פחדן הפוסקים וגדזלי בסק"אשם
 שנ"1 סי' בל"י בספר ראיתי וכה מתים, קבורתבעניני
 המתימ בזיון משום דבר שום לשנות לח"ק שאיןשכתב

 תינוק~ת הרבה אח"כ ומתו מהנהוג שינו ופ"אהקודמין,
 מגיעים. הדברים הוכן עד חזי ופוק השינוי בעון ותלורח"ל
 טוב מנהג אפילו והרי ההחהונה, על ידו המשנה כלולכן

 סי' יו"ד מהרש"א בגליון מבואר רשע ע"ישנתקן
 פרצות יגדור וו' רע מנהג ומבום"כ בו לנהוג דאסוררמ"ו
 רוח עלינו ויערה רעים ממקרים ויצילנו ברחמים ישראלעמו

 וכו',ממרום

 כנה, בירידות דהם"תידידו
 החופ-ק ליעבקס אייזיקייחק

 קיאסימן
 השתא מ.רחשון בדר"ח בשבת שנולד בכור בתינוקנשאלתי

 כסלו, ב' ויצא ב' ביום להיות צריך פדיונווזמז
 אשר בסידני אביה לבית בנה עם נסעה הפדיון קודם האשאאבל

 לאוסטרליא אמריקה בין הדרך שבאמצע ומ-ועבאוססרליא,
 יום של חילוק איפוא ויש הבינלאומי, התאריך קו אתעוברים
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 יהי' כסלו ב' בארה"ב שיהי' ובזמן להתם, ארה"ב ביןשלם

 צריך אם האב שואל ולכן חשבונם, )פי כסלו ג'באוסטרליא
 חשבון לפי או ארה"ב, חשבון לפי כסלו ב' ביום בנולפדות

 להתנהג. איך מהתם הטלפון ע"י ונשאלתיאוסטרליא,

 כפי כסלו ב' ביום הוא פדיונו שזמן אתר עלדהשבד2י
 ואע"פ באוסטרליא. כסלו ג' שהוא ארה,"בחשבון

 שמתחשבין הדור גדולי הסכימו כבר ויו"ט שבתשלענין
 חשבון ולפי התאריך, קו את שיעבור לאחר המקיםעם

 זמני לעניז וכן חשבונם, לפי השביעי ביום שובתיםהמקום
 הוא משם עיהלך המקום חשבון שלפי אע"פ ויוהכ"פ,היו"ט
 היא שבת התורת הזהירה הרי מ"מ בשבת, ששי יוםעכשו
 : וז") בספורנו כמבואר ג'(, כ"ג )ויקרא מושבותיכם בכללד'

 "ורך השתנוה כפי והלילה היומ תהלת שתשתנהאע"פ
 וס~פה השבת תחלת השבת היתה זה ועם מתחלפות,בג)ילות

 בגליל והלילה היום התחלת כפי ליושביו, מהגלילות אהרבכל
 או השבוע בימי הלוי שאינו פה"ב לענין מ"מ עיי"ש,ההוא,
 וביום שנולד, מיום עליו שעברו הימים במספר א)אהחודש,
 התאריד. קו על בזה משגיחין ואין פדיונו, זמן ללידתול"א

 החם, ראיתא די"ח ערכין הש"ס מרברי )רברי ראי'וכדמות
 כבש מרכתיב לה ויליף מעל"ע, הוא בקדשים האמורהדשנה
 ודו"ק. מזה בתוס' עיי"ש העו)ם, מנין של ולא שנתובן

 עתה. נפניתי ולא זה בענין הרבה להאריךויש

 תשל"א מרחשון כ"ה יארקנוא

 קיבסימן
ב"ה
 שליט"א מייזעלש שמחשל מו"ה החריף הרב ידיףכבוד

 בועשות ולהטריף לנחור לישראל מוהר אם שאלתובדבר
 לעשות או פגום, בסכין לשחוט דהיינו עופות,או

 טריפה. אותה שעושה במקוםמום

תשובה
 ע"א, רי"א ע"ז בש"ס יתוס' רש"י במח)וקת ,הדבר

 אע"פ בידים, טריפות לגרום ראסור שם כתבררש"י
 תימה כתבו עיקור בד"ה ובתוס' ממנה, להנות סופושאין
 בל משומ ואי טריפות, להם לגרומ אסור שיהא הם קרשיםוכי

 תשחית, בל שייך נמי טמאה בבהמה א"כ הוא,ו;שחית
 שיש עיקור המלכים, על דעוקרין דתוספתא הברייתאופירשו

 י"ב בפרק וברמב"ם באכילה. אסור היינו אסור, טריפהבו
 מארכובה המלכים על דעוקרין כתב כ"ה הל' אבלמהל'

 הכ"מ מרן וכתב טרפה, אותה עושה, שאין מקוםולמטה,
 כרש"י ס"ל דרבינו ג"כ כתב שם והלח"מ ב"ת, משוםרסעמא
 איכפת לא התוס' )שיטת אבל טהודוע בהמה להסריףראסור
 שאמרו ומה הארכובה, מן למעלה אפילו לנשר ויכול  בוה,לז
 כאן וממש"כהמוס' אכילה אימור היעו אמור,  הארכובהמן

 דקט"ז ב"ק בש"ס אמנם והרמב"ם, כרש"י ס"ל דלאנראה
 משום ופירש"י לבהמתו, מהם ישקה לא שנתגלו מיםגבי
 ישקה ולא בד"ה בתוס' אול" אח"כ, ישחטנה שמאסכ"נ
 רש"י רברי על להעיר יש וכן וצ"ע. נ"ת משום הטעםכתבו

 ומאי היכא הנגשכן במלאכת רשחיטה כתב ע"א דע"הדבשנת
 שחיטה בהו לי למה מאדמים אילים טעורות איעבידתא,
 להטריף אסור לדידי' דהרי בדבריו, וצע"ג סגי, נמיבחניקה

 למש"ב ראי' יש כאן רש"י דמרברי כתבתי ובמק"אבידים,
 התישים לנחור דמותר סק"ד קי"ז סי' ביו"ד הט"ז:;נ'

 הש"ס בהגהות ומצאתי ב"ת. משום וליכא העורותבשביל
 דאיתא מה על שם שכתב מ"ג פ"ה בהוליןלדגרעק"א
 ררק ננו, ואת אותו משום פטור ומעקר דגוהרבמשנה
 משום עבד איסורא מ"מ אב) פטור, בנו ואת אותומשום
 אריכת עור בזה יי ויש תשחית, דבל יתא ומשוםצעב"ח
 הנ"ל בט"ז המובא רכ"ט סי' יאוין הסמ"ג ובדברידברים

 בענין מש"כ ק"ג סי' היו"ד בחת"ס עוד ועייןואכמ"ל,
 לרבריו. נכוחות ראיות וה.ביא להקל,זה

 חופ"ק ליעכעס אייזיק יצהקידידו

 קיגסימן
 לפ"ק תשכ"ט טבח ח"י ברונקסב"ה
 אוצר מו"מ החו"ב הרב ומכוברי לידירי רבהש)מא
 היהודי במרכז רב שליט"א שכמר מוה"צ כש"תבלום

 נ"י. בברונכסדמושילו
 בבן יפן, בירת בטוקיו בהיותו שנשאל שאלתובדבר

 בנשואים נכרי' אשה שם ונשא ליפן שנררישראל
 הרעים מעשיו ע) ניחם ועתה בת. לו יידה וכבראורהיים,
 ואת האשה את ולגייר מולרתו ארץ )ישראל )שובורוצה
 השאלה, תוכן זהו וישראל, משה כרת אותה ולישאבתו

 באמת שכוונתה לדעת ונוכח האשה עם שדיבר כוהבוכת"ר
 השייכים ההורה דיני למדה וכבר ישראל, דת עלי'לקבל

 כשרה.לאשה

תשובה
 תיכף כביר זמן זה בארוכה בתשובה כתבתי כברא(

 אז פשתה כאשר השני', העולם מלחמתלאחר
 בזה, להקל ורנתי הנוראה, השואה )אהר בעוה"רהמספהת
 חבל שם ראיתי הפוסקים אוצר ספר לאור יצאיכאשר
 נקורות ובכמה להק), קו שנטו אהרוניב מגרולינביאים
 ההיתר: סניפי בקיצור לכת"ר ואכתוב )דעתם, ב"הכוונתי
 על הנטען במשנה, דכ"ר יבמות בש"ס הוא הדיןמקור

 יכנוס, לא זה הרי ונתגיירה, הנכרית על ונשתהררההשפחה
 מיהא גיורת הא בגמרא ומקשה מידו, מוציאין אין כנסואם
 שם ותירץ וכו' אשה לשם שגתגייר איש אחר ורמינהוהויא
 ובפירוש עיי"ש.  פה עקשוה ממך הסר אסי ררנמשום
  רעת הראשונים, מחלוקת היא הלצו  רהיינו פהעקשות
 ולכן הראשון, הקול הי' אמת שיאמרו הוא דהיעזרש"י
 השפחה. עם או הנכרית עם שזינה הקול את להחזיקאין
 ר"ה אלף סי' ובתשובה ליבמות בחידושיו הרשב"אאולם
 לעום שנתגיירה שיאמרו הוא רהלעז הרמב"ן, דעת ג"כוכ"ה

 שמים. לשם ולאאישות
 דהיכא י"ל רלרש"י הללו, הפירהטים ביז וההילדקנ(

 גרידא, נטען רק יא בפרהסיא עמהשדר
 הרבר מפורסם נלאה"כ שהרי לעז. חשש תו ליכאא"כ

 אסור נזה גם והרמנ"ן להרשב"א אבל להיאנה, לפי"זומותר
 לשם שנתגיירה לעז איכא ראכתי הגרות, אחר לכונסהלו

 דיבמות בפ"ב בתוספתא מוכח כדבריהם ויכאורהאישות,
 שנתגיירה אע"פ השסחה ועל הנכרית על הבא התםראיהא

 כר' ס"ל רהתוספתא י"ל אך יכנוס, לא זה הריונשתחררה
 לא בדיעבד אפילו אישות בלשם דגמרא הס"ד כפינחמי'
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 על לעז חשש איכא עלי' בא דכבר אפילו ממילא גר,הוי
 במנחת בובואר וכן ישאנה, לא לכתחלה לכן הגרות,עיקר

 הגרות. עצם על הוא דהלעז התוספתא עלביכורים
 הרמב"ם וכ"פ גרים, דכולם הגמרא מסקנת לפי אבלג(

 רס"ח, סי' וביו"ד הלי"ד איסו"ב מהל'בפי"ג
 דלא  שפתים לזות רק הגרות על רינון חשש ליכאזלכן

 ליכא הרבר ונתפרסם עיי, בא ובשכבר קמא, לקלאלאחזוקי
 כתובות התוס' ומדברי לכונסה. דמותר י"ל שפתים לזותשיב
 שהמירה ישראל לבת התיר שהר"ת שכתבו ולדרוש בד"הד"ב
 שיתגייר. אחר עכו"ם לאותו לקיימה עכו"ם עלי' ובאדתה

 שפתים, לזות ואיכא נטען משום רשש לא אמאיולכאורה
 תו חי"שינן לא בפרהסיא נטמאה דכבר דכיזן לפי"זמוכר
 משום היינו הר"ת, על חולקים הפוסקים שכל ואע"פללעז,

 שאנץ שבתוס' ופלא נטען, משום ולא בעלה עלשנאסרה
 להעכו"ם דאסורה להפך ממש הר"ת בשם מביאין דכ"ובסוטה
 כתבו והא ד"ה בתוס' דע"3 ובסנהדרין שיהגייר,לאחר

 בזה. צע"ג ולכן שההיר לא להתיר רצהשהר"ת
 הורתו הוי רחל בר מרי גבי רקמ"ט ב"ב נש"סוכןד(

 בה היתה שהיא הרשב"ם ולפירוש בקדושה.שלא
 גורי רב ונולד נתגייר ואח"כ מאיסוד ונתעברה שמואלמר
 לא זאמאי לאיסור, נשאת דרחל חזינן בקדושה, לידתווהוי

 שכבר דכיון ועכצ"ל לעז, משום דאסור נטען מדיןהיישא
 ועלה לעז. חשש תו ליכא הדבר, ונתפרסם ממנונתעברה
 האחרונים גדולי כל מזה דברו שלא ממה אחר חששבדעתי
 בישראל הל"י איסו"ב מהל' בפי"ב הרמב"ם רכתבמהאי
 תקלה לישראל שבא מפני נהרגת זו הרי הנכרית עלהבא
 ישראל לבני היו הנה הן : בתורה כמ"ורש כבהמה, ידהעל

 הרוגו. זכר  למשכב איש יודעת אשה וכל וגו' בלעםבדבר
 והפסוק זה, לדין מקור מצא שלא זה על תמהוהה"מ
 לשיטת עכ"פ נהרגת, ג"כ נבעלה שלא היכא אפילומיירי

 לגייר יכולים אנו איך א"כ מה"ת קטלא בת היאהרמב"ם
 דמ"ד מנרות דמש"ס כתבתי זבמק"א קטלא. בת שהיאאשה

 מררשו לבית באה והזונה וכו', ר"ה של דתלמירבמעשה
 ואמר וכו', גיורת ויעשוני עלי צוה רבי לו ואמרה ר"רשל
 גת שהיא ר"ח רי"ב דלא מוכר 3מקהך, זכי לכי ר"חלה

 זה. מוטום לקבלה שלאקטלא
 שהיא שאע"פ לומר דיש ר"ח, חשש לא נטען דמשוםה(

 התלמיד של המעשה מ"מ מפזרסמת, זונההיתה
 ישראל עם זינתה ש~א ידע דר"ח י"ל גם אדם, שום ידעלא
 שפהים לזות ומשום בזה. וצ"ע קטלא בת היתה לאולכן
 שספרה שפירש"י כמו ר"ח חש לא והרמב"ן הרשב"אשל
 ששמעה לפי מתגיירת, היתה שמים שלשם המאורע כללו
 חש לא ולכן במהרש"א, עיי"ש ציצית מצות של גדולנס

 כאשר זה על ראיות כמה ב"ה לי ויש הגרות, עלללעז
 בתשובה. באריכות כתבתיכבר

 שרצונה כותב שכת"ר כמו דדבר שאם נראה ולכן1(
 ומצות, תורה עול עלי ולקבל שלם בלבלההגייר

 שהם כיון ואפשר נשג"ז, על יעבור הבעל הרי נקבלה לאואם
 דלא לאו על עזבר הרי אזרחיים בנשואין נשואיםכבר

 אומות בז' דוקא דלאו ראשונים, כמה לשיטת מה"תתתחתן
 הרמב"ם על בהסחמך ולכן ט"ז, סי' אה"ע בש"עכמבואר
 התיר העובים תקנת שמפני קל"ב סי' הרור בפארבתשובה
 כזה, במצב לגייר האחרוניס מגדולי כמה התירו נטען,חשש

 קעבדינן. שליחותייהוואגן
 דוש"תידירו

 חופ"ק ליעבעס איייק יצהקהק'

 קידסימן
 מוה"ר בלום אוצר המו'צו הרה"ג ירירי בבורנ"ה..
 יע"א. בהאמילטאן רב שליט"א ווייזער הכהו יהודהחיימ
 .מו10טונ 01180( הנקרא הכלי אורות שאלתובדבר

 מכוגה מט השולים תחת שלמטהס810וט[ן28
 ע"י שבכותל העלעקטרי לזרם אותה שמחבריםע~עקטרית
 למלאות עשויה הכלי ולמעלה חוט, ע"י לכך העשויקונטאקט

 יתקלקלו, שהחוטים במים לשקעה א"א הכלי והחתית מיםשמ
 טבילה. הצריכים מעכו"ם הנלקחים כלים לענין הדיןאיך

תשונה
 שיצאו כדי הוא זו לטבילה סעם דהנה בזה לענ"דהנראה

 בירושלגגי כמבואר ישראל, לקדושת עכו"םמטומאת
 נדה במי דאך מקרא ילפינן ובגמרא דע"ה, ע"ז בתוס'המובא
 ולדעה במ"ס, רהייגו בהם טובלת שהנרה במיםיהחטא
 בכלים מטהר דמעיין אע"ג מ"ס, בעינן במעיין אפילוסהמ"צ
 סי' ביו"ד והטור מ"ס. בעינן כאן מי,מ שהוא, 3כלסמאים
 בש"ע הוא וכן בכי'ש במעיין דסגי וס"ל עליו השיגק"כ
 המרמירים לשיטת ואפילו מזה, בט"ז עיי"ש י"א בסעי'זמם
 בלבד זה לענין רק אבל סמאים, מכלים יותר עכו"טבכלי
 הכתוב השוה נדה במי דאך מקרא דילפינן דכיתמטעם
 לכלים ולא טבילה בענין לנדה מעכו"ם הנלקחים כליםטגילת
 דיני בין חילוק מצינו לא יברים שאר לענין אבלטמאים,
 דכלים היכא וממילא טמאים, לכלים הללו לכליםהטבילה
 אינם עכו"ם כלי גם הדין מן טומאה מקבלים אינןאחרים
 כבוו אינו עכו"ם כלי טבילת שענין אעפ"י טומאה,בגדר
 ישראל, קוחמת של ענין רק טבילה הצריכה אחרתטומאה
 עכו"ם כלי בטבילת שהקילו האחרונים לגדולי חועןמ"מ

 גדולים כלימ כגון טומאה, קבלה בני אינן שכליםבמקום
 דומיא וריקם מלא מטלטלים שאינם סאה מארבעיםיותר
 מובלים דאינם דכיוו מעכו"ם, בנלקחים טבילה דא"צדשק

 ולפ"ז וכו'. עכו"ם מטומאת שיצאו לומר שייך לאטומאה
 לזרם החיבור אחר רק שאלתו בנירון להשתמש דא"אכיון

 כיו"ב וכלי לקרקע המרובר הבית בכותל הנבנההאלקטרי
 כיון טבילה דא"צ לומר מסתבר לכן טומאוק מקבלאינו

 לזרם לתברם זה באופן להשתמש רו מעיקרא נעשיםדהכלים
 ואינם הקרקע עם להשתמש ונעשים הבית שבבניןהאלקטרי
 מתכות כלי דכל דכלים דפי"א ב' במשנה זמבואר כלל,מקב"ט
 דלת התם דאיתא מקב"ט, איגם בקרקע להשתמששנעשו
 והנהו לקרקע שנעשו והצינור הציר שתחת והפותדומנעול
 הרע"ב שפ" כפי הציר שתחת פותה כגון קיבול ביח להםיש

 צנור זה והרי בארץ, קובעים ברזל של וטן כום כמיןשהוא
 קנה כעין שעשוי דדשא צינורא ,מהוא התפא"י  שפי'כפי

 דכולהו שם כתב ולהלן יעו"ש, פותה כמו זהויחלולה
 3מחובר עדיין נקבעו לא ואפילו הן, קרקע תשמישידמתניתין
 ואף אמק"ט: במחובר להשתמש מדעשויין אפיה"כלקרקע
 דלרבותא י"ל הנך, דנוט ומ"ש רינן כך קרוע השמישידכל

 ונדין נעין יהיו לקרקע כשיהוברו גם הגך דכל אףגו"ינהו
 ולטלטלן להסירן ורגיל מחיבורן יסירם בקלות וגם ואילךאילך

 מקב"ט. אינןאפ,א"כ
 כלים מהל' ברפ"ט הרמב"ם דברי והביא התוסיו"טדכ"כ

 אפילו טומאה מקבלין אינן דמתניתין דהנזעשכתב
 הנה באר, דבק להיות עשייתם ועיקר הואיל שנקבעווידם
 בברייחא כמבואר חיבורם, קודם אפילו טומאה תקבל לאהיא



זלב:י קטו קיד סימ1 חיו"דיי1"ת21ירנרב
 דלח ופירש"י טהורה, דלח של דזת דנ"ח בשבחבגמרא
 טומאה לקבל כל' ואינו לקרקע חיבור שהוא הוא לביחמחובר
 כמוהה הוא הרי יי המחובר כל וכר לגביה בטל לו העשףחת
 עם להשחמש שנעשה מקב"ט אעו המבואר לפי במ"דוהרי

 הביח, יןחל חיבור ע"י בהכלהרק כלל להשחמש וא"אהקרקע
 הנ"ל בחפא"י כמבואר גמור חיבור הף חבל ע"י כזהוחיבור
 דוה אמק"ט מ"מ דכלים דמחניחין הנך ונדין שנעיןדאעפ"י

 חיבור. ג"כמקרי
 אבום ,זעשאה עריבהה גבי מ"ד פ"כ בכיים דאיחא1הא

 ה' במשנה וכן טמאה, בכוחל שקבעה אעפ"ילבהמה
 הרי טמאה, קבלחה כדרך זמגדל תיבה בשידה שקבעהקערה
 הרע"ב פי' החם בכותל, בקבעה אפילו טומאהדמקבל
 כשהיה אלא דמי כקרקע לקרקע המחובר דכלי אמרינןדלא

 ר"ל הקרקע, את לשמש שנעשה או מתחילתו לקרקעמחובר
 רק להכוחל חיבור לשם לא מעיקרא נעשו ועריבהדקערה
 אבל טמא, חיגורו אחר גם לקביה בנעשה לכן אחרלחשמיש
 מקב"ט אינו מיד הקרקע עם לשמש מחחייה שנעשהבכלי

 הנ"ל, הרמב"ם לשיטח החיבור קודםאפילו
 דבקבעו דם"ו ב"ב בש"ם המבואר לפי בוה צ"ע1עדיין

 החם והרי מהני, לא בדאורייחא חקקוולבסוף
 בוה עמד וכבר הקרקע, עם לשמש החקיקה נעשהבודאי
 דאיחא דכ"ן חגיגה מש"ם בוה להעיר ולפע"ד בי"מהגאון
 חוץ טבילה טעונין במקדש שהיו הכלים כל במשנההחם

 ר"א דברי כקרקע שהן מפני הנחושח ומזבח הוהבממובח
 כיון אדרבה התם בגמרא ופריך מצופין, שהן מפניוחכ"א
 מפני מטמאין וחכמים אימא ומתרץ מיטמאו, נינהודמצופין

 מצופין.שהם
 המובח, לגבי בטל לא המובח ציפוי דלהרמב"ם בזהמב1אר

 לקרקע מחובר שיהיה דבעינו קיי"ל במזבחוהרי
 מזבח דכחיב הלי"ג ביה"ב מהל' בפ"א הרמב"ם שכתבכמו

 דר' במכילתא ומקורו באדמה מחובר שיהיה לי חעשהארמה
 המובח והרי בכ"מ, עיין דנ"ח זבחים בש"ם הוא וכןישמעאל
 מזבח לשם דנעשה לקרקע לחברו מחחילה נעשהבודאי

 מהני לא דבדאורייחא דמתניחין לחכמים מק"טואפיה"כ
 החיבור. ע"י כלי מחורחלבטלו

 הי' נחושח של המזבח דהרי דלק"מ, בזה החבוננתיש1ב
 וע"כ למקום, ממקום נוסעים והיו שבמדברבמשכן

 מקרי לא ולכן מסעם בשעח גם בהמובח משחמשיםשהיו
 בחלוש. להשחמש גם דנעשה כיון הקרקע עם משמשהמובח
 לר"ש ר"י בין דיומא סום'"ד בירושלמי פלוגחא הואובאמח
 תכבה לא המובח על תוקד תמיד דאש לקרא דרק2דד"י

 וקמזבח על כופין היו ולרידיה כן, במסעוח אף ו'()ויקרא
 וירוון ו'( )במדבר המזבח את דודשנו קרא ודרשפמכתר
 פיטוט ודשנו קרא ס"ל ור"ש ודשן, ושבע ואכל דחימךכמה
 גם במזבח השחמשו ע"כ לר"י ולכן הדשן אח נוטליזשהיו

 במסעוח.בתלוש
 שם בחגיגה שהקשה היד"א קושיית לחרץ ב(ה1אר11חבא

 כר"א ג"כ  מטהרים דחכמים בגמראלהאוקימתא
 דמובחוח, קרא לי למה א"כ גבייה., צפויין בטי דמיבטלמשום
 בטל דמיבטל מיניה וילפינן עץ איקרי הזהב דמזבחותירץ
 מובח ליה לאקושי' דמזבחוח קרא איצטריך ולכןצפויין

 משוט מסמאי דחכמים אוקימחא לאידך קשה ואכחיהנחושח,
 שפיר דמנאור לר"א חינח דהא דמובחוח, קרא לי למהצישיין
 ביה כתיב דלא הוהב מובח לאקושי מובחוח דאיצטריךניחא
 לחככים אבל אדמה, בי דכתיב הנחושח למזבחאדמה

 הב"ל יומא בירושלמי לר"י ברם לי, למה מזבהוחדמטמאי

 רק שייך לא וגו' חוקד חמיד דאש קרא דהך שפיראחי
 בשעת כלום משמש הי' לא ה(הב מזבח אבל הנחושחבמזבח

 רק היו לא דהמסעוח דצ"ה מנחות בחום' ומבוארהמסעוח,
 הקטרת זמן אז הי' ולא הלילה בחחילת או היוםבחחילח
 במחובר אלא משהמש אינו דעיקרו במזבח שוב וא"כקטורח

 דמזבחוח, קרא איצ0ריך ולכן טהור להיוח הו"ללקרקע
 שהקשו שמיני פ' עה"ח התום' מדברי להעיר יש ערייןאך

 נטמא יא אמאי א"כ בפנים כחו דנו"א דאמרלר"ע
 רכיון דל"א בשבח, הש"ם דברי עפ"י ותירצו עצמו,המשכן
 מטלטל שחיה אף דמי דקביע כמאן יחנו ד' פי עלדכחיב
 דחכמים מהא מוכרח יהיה שוב ולפי"ז יעו"ש, מסעוחבשעח
 כקביע דהו"ל בכיה"ג דאפילו מצופים שהם מטנימטמאין
 לומר דאין בדאורייחא, טמא הכי אפילו לכך מחחילהונעשה
 כקביע מקרי אז גם דהרי מסעות בשעח מטולטל שהיהמש1ם
 לקושטא אולם הנ"ל, שבה כבש"ם יחנו ד' פי דעלמקרא

 לא עץ כלי בד"ה דכ"ו שם בסוגיא בחגיגה החום'דמילתא
 השנים כל איהנן הר"ר בשם שם שהון,טו כן, לומר יהוניחא
 לנחח עשוי אין וא"כ אוחה מטלטלים היו במדבר ישראלשהיו
 דאיכא מכלל הטהור דשלחן לראיה קרא איצטריךואמאי
 דלא כיון טיטולה מהני ד1א בחרא בחירוץ שם וחירצוטמא,
 יעו"ש, כלים שאר בהדי אם כי לברה מטויטלחהיחה

 ד' פי על דכחיב דכיון  בפשיסוח תירצו לא אמאיולכאורה
 חשוב טומאה דלענין אע"כ דמי לי' דקביע כמאןיחנו

 דם"ל הנ"ל לר-ע עצמו המשכן נטמא דלא מה ועלמטולטל
 השמיני ביום דגם דכיון עה"ח ה0ור חירץ בפניםדמתו

 ולהכי טומאה לי' דאזדא שנשברה ככלי הו"ל ופירקוהעמידו
 לא יחנו ד' פי דעל קרא מהאי ועפי"ן  המשכן, נטמאלא

 המי2כן נטמא דלא והא טומאה קבלח לענין למילףמצינן
 לא הקרקע עם לשמש שנעשה דכל הנחועת במ(בחחכמים דמטמאי הא ניחא ושפיר השמיני ביום דפרקוהו משוםהיינו
 הארכחי ובמק"א ואכ"מ. ב(ה הרבה להאריך ויש טומאהמקבל
 למובח קראה, דהתורה טעמא לי' למה לר"א עוד לחמוה,בוה

 נחחומים של דף גבי מ"ב בפט"ו בכלים דם"ל לשיטתוקרקע,
 היא הרי דבורים כוורח גבי וכן אמק"ט, בכוחלשקבעו
 א"כ דם"ו, ב"ב בש"ם ועיין מ"ז פ"י בשביעיחכקרקע
 בנידון לכן וצ"ע. מחובר משום אמק"ט המזבחלשיטחו
 שחחח המכונה ע"י לטבלה דא"א כיון לפע"ר נראהשאלחו
 בה להשחמש להקל יש המים ע"י תחקלקל שלאהשולים
 מתשובח שהביא סק"ו ק"כ בסי' בפת"ש ועיין טבילה,בלי
 טבילה, שא"צ לומר שצידד בתנור הנקבעים כלים בעניןש"י
 טעמו גם והביא הנ"ל הש"י דברי ג"כ הביא שם אפריםוביד
 נעשה ולא בקרקע קבוע והתנור בחנור קבוע דהכלימשום

 טומאה בשום מ0מאין ואין במח~בר להשחמש אלאלכחחילה
 כחבחי. ל~ע"ד והנראה יעו"ש, זו בטומאהומכש"כ

 תשיך טבחכ"ב

 החופ"ק ליטבטס אייזיק יצדי הק'ידידו

 קטרסימן
 דינם מה (כצא(ו'1 הנקרא וכוכיח הכלי אודוח נשאלחיכ"פ

 בהגעלה. מוחרין אם בפסח חמץ ולעניו איסורין,לענין
 התום' דלדעח הראשונים מחלוקח וכוכית כלי בסחםהנה

 הגעלה וא"צ בולעים שאינם והמרדכי והר"ןוד~-שב"א
 סע" תנ"א סי' באו"ח המחבר וכ"פ בעלמא, שטיפהרק



 י214: קטו קטו סימו חיו"דשו"ית רצ י42
 ככ"ח הם דהרי והתרה"ד שבמרדכי יחיאל היר ושיטתכ"ו
 הגעלה דאפילו הרמ"א וכ"פ החול מן ברייתן דתחילתכיון
 בבה"כ והרא"ה הריטב"א שלישית דיעה עוד ויש מהני,לא

 למיהש דאיכא וכיוז הגעלה, וצריכים מתב,ת ככלידדינם
 והרמ"א בהגעלה, להחירם אין פקע. שמא עיייהודחייס
 בחמין בו נשתמש אמ ובדיעבד להחמיר, המנהג דכןמסיים
 מותר להט"ז הגעלה, בלי בפסח בחמין השחמשו ואח"כחמץ

 מוחר חמץ בצונן בו בנשתמש רק אוסר והמג"אבדיעבד
 אפילו בדיעבד מותר לכ-ע הגעלה וע"י הגעלה, בליבפסח

 בחמין. תשמישוהיה
 להקל המחבר ג-כ כחב ח' סעי' קל"ה סי' ביו"דוהנה

 והרי ע"ז, כלום העיר יא שם והרמ"א זכוכיתבכלי
 כמו הוי דזה לקיום בהכניסו דאפילו המחבר כתבשם

 הקילו דביי"נ די"ל כתב מ"ט בס"ק והמג"א בחמין,תיטמישו
 על בהם  שמשתמשים כיון פייראקס בכלי בני"ד ולכןוצ"ע,
 לכן מתכות, של חומר בהם שיש בודאי ולאפות לבשלהאש
 הריטב"א לשיטת ובפרט בהגעלה, מותרים יהיה הסבראמצד
 שמא עלייהו דחייס משום רק כמתכות דינם 1כוכיתדכלי
 על כהם שמשתמשים כיין עלייהו חייס לא אלה וכליםפקעו
 כיון ככ"ח הוייז דכ"ז הפוסקים לשיטת ואפילו ממש,האש

 חומר בהן שיש מסתבר דיותר חזינן מ"מ החול, מןדברייתן
 לו~קל  קשה אבל בלעו, ולא ושועיז קשין הן וגםמתכ.ותי

 הרמ"א של דהמנהג כתב בבי"מ אולם הרמ"א. דברינגד
 מועטים בדמים חדשים לקנות שמצוי שתיה בכלי רקהוא
 מצאתי וכה מרוכה, הפסד שהוא גדולים בכלים לאאבל

 ע"י כ"ז בסתם להקל קו שנטה קמ"ד סי' יושר אמריבשו"ת
 חריפים בדברים או בחמין בהם בנשתמשו אפילו ועירוימילוי

 יעו"ש. אחרים כלים להשיג שקשההיכא
 קהל ספר בישם שכתב תנ"א בסי, או"ח בס' ראיתיברם

 אלא אינו ככ"ז הרמ"א שהחמיר דמה דנ"גיהודה
 מצאתי וכה להקל, להמחבר מודה איסורין בשאר אבלבחמץ
 בחמץ רק החמיר לא דהרמ"א שכתב קכ"א סי' ביו"דבכנה"ג
 אוחם להגעיל פייראקס בכ"ז להקל לדינא נראה לכןיעו"ש,
 הכעהע"ט דלדעת כיון טוב, מה ג"פ אותם להגעילוכאפשר

 כנ"ל. כלל להקל אין בפטח אבל ג"פ בהגעלה :'תרין כ"חכל

 קטזסימן
 בלום אוצר חו"ב דגעפלג הרה"ג מכובדי ידידיכבוד
 שליט"א דועציגר שלמה מו"ה יו"ש המדעיםוכליל
 יארק בנוא רשר"ה בישיבה ור"מ בריויערדיילרב

יע"א.

 יהמארח ידידו, בבית לבקר שמוזמן באחד שאלתובדבר
 ולטובת לכשרות, הנוגע דבר בשום נזהראינו

 חשש עליהם שאין דברים בשבילו להבין משחדל הואהאורת
 לו בעתר אם טבלם שלא הכלים על היא והשאלהטרפות,

 אצלו. ולשתותלאכול

תשובה
 מה' בפ"' הרמב"ם שפסק לפי"מ בזה לפע"דהנראה

 ספיקו כטבילה וספק קלה דבטומאה הל"ומקואוח
 הז סעררה כלי והרי יעו"ש, דמקואות פ"ב בריש כת"קלהקל
 מדרבנן, רק טבילתו וכ"ז פארציליין או מזכוכיתאו

 שאילת עיין טבילה דא"צ יעב"ץ הגאון פסק)ופורצוליין

 להקל ויש קכ"א(, סי' בפ"ת מובא ס"ז סי' ח"איעכ"ץ
 באכל רק כן כתב הרמב-ם דהרי עקא דא אךכספיקו,
 אבל מדרבנן, הוא טומאתן דעיקר וכדומה טמאיןאוכליז
 כדאיחא יהחמיר ספיקו מה"ת עיקר לו שיש דרבנןבטומאה
 סופרים מדברי הטומאה אב שהוא דדבר מי"א, דטהרותכפ"ד
 על מש"כ הנ"ל מקואות בהל' ככ"מ מזה עיין טמאספיקו
 כל'ים כטבילת לפי"ז ממילא שם, בהשגותיו הראב"דדברי
 מדרבנן שהוא בכ"ז אפילו לכז מה"ת, הוא הפוסקיםדלרוב

 דרבנן. באה"ט כמו טבילה בספק להחמיריש
 אינו טבילה בלי בהכלי שנעשה דהמאכל כיון י"לאך

 רק ברמ"א, ט"ז סעי' קב"א סי' ביו"ד כמבוארנאסר
 לאכול, לפניו שנותנין זה מכל' לאכול להאורח מותראם

 כמו רק אציו והכלי להאורח שייך לא שהכלייאעפ"י
 דשאולין דע"ה בע"1 בגמרא בהדיא ומבואר ושכירוח,בשאלה
 מישראל כשואל אבל מנכרי בשואל רק זה אבל סבילה,א"צ
 שמואל רבינו אומר אבל בד"ה שם התוס' כחבו מנכרישקנה
 טבילה, צריך מעכו"ם שקנה חברו מישראל כלי ששאל"יראל
 ברא"ש וכ"ה ראשון, ישראל ביד טבילה חיוב לידי שבאכיון
 לא דבאורח לי נראה ברמ ח', בסעי' בש"ע פסק וכןשם
  שכירות ולא שאלה לא זה דאין כיון כטבילה לחייבושייך
 שבהכלי בהמאכל להאורח מככד והוא לבעה-ב, שייךדהכלי
 שוכר או שואל דין לו שאין כיון כלל, שאלה בגדרואינו

 לחייבו יתכן איך לכן נשבר, אם הכלי על באחריותלהתחייב
 טעם אין להמארח אפילו נאסר לא שהמאכל וכיוןבטבילה,
 אין כי בהכלי משתמש אינו האורה הרי וגם להאורח,לאסרו
 בכלי גם לאכול יכול הוא כי זה בכלי דוקא לאכול נפק"מלו

 טבילה. בחיוב שאינט אחרים בכלים אונייר
 בר מר ואמר שם, בגבו דאיבעיא במשכנתא מצינו הריועוד

 ואטבליה דכספא כסא עכו"ם ליה משכן אבא אשירב
 כזביני משכנהא דקסבר משום אי ידענא ולא ביה,ואישתי
 וכתבו לשקועיה, דדעתיה לעכו"ם ליה דחזי משום אודמיא,
 ימוכנתא מ.טכיייז איפשיטא דלא דכיון אי בד"ה התוס'שם
 דא"צ פסק הל"ו מאכ"א מהל' בפי"ז והרמב"ם ברכה,בלא

 מיברי כלים דטבילת לשיטחו דהרמב"ם הגר"א וכתבטבילה,
 כהר"ו מבואר וכן נינהו, בעלמא אסמכתא וקראיסופרים
 ולדידן טבילה, שא"צ לקולא אזלינן ממילא הרמב"םבעדטת
 ולחומרא דאורייתא ספיקא הוי דאורייתא כליםדטבילת
 הב"ח ולשיטת י"ט, בסעי' שם בש"ע וכ"ה טבילה,להצריך
 לשקעו העכו"ם דעת שאיז בבירור יודע אם אפילווהט"ז
 חולק י"ט נס"ק שם והש"ך ברכה, ביא יטבילנואפיה"כ
 מה"ת כלימ טבילת דלמ"ד שכתב שם בפר"ח ועייןבזה,

 קר"'ש קרא במפק דאמרינן והא ברכה, בלא יטבילאשה"כ
 דהתם דמי, לא ס"ז בסי' כמכואר הברכות עם וקוראחוזר
 אבל לברך, גם מחךיב לכן ודאי הוא והחיוב בהקיוםספק
 טעם כתבתי )ובמק"א מברך, אינו החיוכ בעצם דהספקהיכא
 ספק גבי קפ"ד בסי' הבע"א שהביא עפי-מ לחלק,אחר

 שהיא אעפ"י הרביעית, הברכה גם ומברך דחוזרבביהמ"ז
 על חוזר אפ לדרבנן זלזול יהא שלא משוםמדרכנ1

 הר"ש בשם כן שהביא עיהש דרבנז על ולאהדאורייתא
 קרי"ש קרא בספק גם להיוח יכול זה וטעם היוי, והר"יח-1
 זה טעם אכל זלזול(, חשש מטעם ג"כ הברכות עלדחוזר
 שני הם הברכות עט הטבילה דעצם כלים בטכילת עדיךלא

 בזוע הארכתי ובמק"א זלזול חשש בזה שייר ואיןדברים
 רק דועי זכוכית דבכלי דבריו בסיום כתב שסוהפר-ח
 י"ל בגי"ד דבריו ולפי כלל, טבילה דא"צ מסתבראמדרבנן
 הכליט נעשו דאפשר החיוב בעצם ג"כ לספוקי דאיכאכיון



 ב.פ* קיז קטז סימן חיו"די2ו"ת רצ2.ירד
 לועומיר איז לכז טבילה. וא"צ ישראל  ~דוי הרושתבבית

 וכסו כשואל, הוא הרי דאורח נימא אי אפילו בהםמלד24תמש
 דרבגן ספק מטעם טבילה דא"צ במשכנתא הרמב"םשפסק

 מתכות. בכליאפילו
 דלמ.'1 ק"כ, סי בריש הישויע"ק שחידש לפי"מובפרט

 1צריך רק דהיינו ברוך מה-ת הוי כליםדטבילת
 לרשות עכו"ם מרשות שיוצא למצוה דהוי מה"ת,טבילה
 מדרבנז, רק דהוי פשיטא בו לה,2תמש דאסור והאיישראל,

 טומאה כאן איז מה"ת טבילה ק,דם בו ישתמש לאדלמה
 דגוף אלא המאכק מותר בדיעבד דהרי להמאכל,שיטמא

 מים, לו שיזדמז בעת ההורה שהצריכה מה"תהטבילה

 דטומאת מאכ"א מהל' בפי"ו הרמב"ם רברי לפי"זומיושב

 מופרינג מרברי הוא שיטביל ער בהם ישתמש שלאכלים
 והיינו טבילון הוא וטהר למדו השמועה מפי כתבהאח"כ
 קודם בכלן ההשתמשות אמגם מה"ת, הוא הטבילהדעיקר

 אי'כ מה"ת דהוי נימא דאי לוה וראיה מדרבגו, הוישיטבול

 הא תקשה א"כ ושביעי. שלישי הואת רבעי ההו"אלפי

 דהאיך יומא, בת קדירה, אלא תורה אסרה לאךאמרינו
 הואה בעי הרי ימים שישה תוך  בכלי שישתמש להמשכחת

 הוי השתמשות דאיסור אמרינו אי ואמנם ושביעי,שלישי
 כלי השושל את לחייב א"א רבריו ולפי א"ש, מררבנןרק

 והחיוב טבילה, בלי בה לאבול ראסור רק בטבילהמחבירו
 בנתארח שייך לא זה וכל מה"ת, המע'איל על הוטלטבילה

 נזהרים תורה שבני אמר שכ"ת ומה שביארנו, כמו חבירובביח
 רק וה נטבלו, שלא הכלים מסני מרזח בבתי מיםמלשתות

 הכלי, לטבול א"? המים הקונה הדיו  מצד כי בעלמאזהירות
 ופטור שזאל כמו רק היותר לכל ואינו שלו שאינוכיון

 כיון פטור ג"כ יהודי הוא אם המרזח הבעל  וגםכטבילה,
 א"כ תשמישו, לצורך ולא הקונים לצורך רק אצלושהכלים

 האחרונים כתבו הטעם ומזה בטבילה, עדיין הכלים נתחייבולא
 גזוז עם צלוחית לקנות מקסידים דאיז ק"כ סי' בדר"תמובא

 בהם, ומשתסשים הללו הכלים טובלים שאינם אנשיםאצל

 אצל לא ובודאי הכעכר אצל לא בטבילה נתהייבו דלאכיון
 כנ"ל. יעו"שהקונה

.דידו
 ההופ"ק ליעכעס איי.יק יצ"קהק'

 א"צ לסעודה לקחו לא הישראל דאם שכתבנו במהנ"ב

 השני הישראל דגם ח' בסעי' המהבר כמוש"כלהטבילו
 שה.טיז אעפ"י הראשון, בין נתהייב דלא כיוז לטביואיצ

 בזה, לההמיר האו"ה בשם הביאו בסקט"ו וה'ש"דבסק"י

 זכזכית בכלי ולא מתכות בכל' רק החמיר לא האו"האמנם
 יעו"ש. ס"ה סי' או"ה בשער החכ"אכמוש"כ

הנ"ל

 קיזסימן
 שליט"א. י"א מו"ה יר"א המו"מ הרב ה-ידיכבוד
 "2ראל מדינת של מלוה השטרי אויות שאלתובדבר

 מעות להשקיע יכולים אם  וגם רבית, איסורמהשש
 הנ"ל. חקוש מסעם הישראליבהמק

תשובה
 בתשובות היתר ידרי כמה יש כי בזה להוו"ד עליקשה

 רסוד בההיתרימ, מפקפקים והרבה האחרונים,גדולי

 המרדכי שיטת הוא, הרבית להתיר בבנקים המקיליםשיטת
 שליה דע"י טיז סעי' ק"ס סי' ברמ"א המובא רש"יבשם
 הרמ"א על השיגו והט"ז עה~לבוש ואעפ"י ראשלד"ע,מותר
 כתב טועה שתלמיד הב"י כמוש-כ להלכה, וה ריןשהביא

 דברי קיימו בנקה"כ והש"ך הב"ח אולם גדול. באילו ונתלהכן
 עם שהתוזכח ל"א סי' מהדו"ק שו"מ בשו"ת ועייןהרמ"א,
 הרבית הה.יתר אופז והעלה בזה הקישיע בעלהגמשג"פ
 קו נטה הר"ב שו"ת בעל מסטניסלב הגאון גם וכזבבגקים,

 ההיתר ויסוד קט"1 סי' במהדו"ת בה'שובותיו עייןלהת'ר,
 בהבנק משקיעים נכרים גם יש אם רק הוא מלבוב הגאזןש,

 הולקים והמהרש"ם שיק דמהר"ם וה ולעזמת ברירה,ומטעם
 בדבריהם, יעו"ש דדמ,או בפ"ו התוסיו"ט מדברי והביאובזה

 ק,ס בסי' הקמח הלקט מדברי הביא הנ"ל הר"בובשו"ת
 מהממוניס הוא דה,מלוה היכא היתר צד בנידונו שםשכתב

 דליכא מוטל הוא עליו שגם הקהלה, לצרכי שמלוהמהקה,לה
 לוה כאן ואין לעצמו כמלוה דהוי כיוז רבית איסורבזה

 דבריו ולפי עיי"ש, קרא לז ראסר ונזשך נשוך ולאומלוה
 מישרא,ל אחד שלכל כיון ישראל, למוינת באנדס ע"יבהלואה

 את אתז לזרעך לאאע"ה הקב"ה כהבטחת בארץ חלקיש
 לבנותה עליו מוטל וממילא ז'(, י"ב )בראשית  הזאתהארץ
 בוראי אוהה הצרים הרעים מהשכנים גבולותיה עלולהגו
 לחוש באנו ואם רבית, איסור וליכא לעצמז מלוהנקרא

 בנק משום ללוות שלא גם להחמיר צריכים אוילחומרא

 משעבז הלוה וגם הבנק מצד רבית פיסוק שיש כיוןמעות,

 אחרים היתרים יש להבנק להלוות בשלמא להבנק, בגופוא"ע
 של ההיתר על דסומכים ועכצ"ל האחרונים, בתשובתכמבואר
 בהבנק נכרים שותפים גם שיש דכיוז הנ"ל שו"מ בעלהגאון

 על וסומכים שמקילים וכיון לעיל, כמוש"כ ברירה.ומטעם

 דוקא ישראל מדינת לגבי אמאי רבית בענין ההיתרצדדי

 ועיין ממש, לפקז"נ נוגע שהדבר במקום לההמירצריכים
 עושה הלוה אם ביז לחלק שכתב ח' ס"ק בבאוריםבחוו"ד
 השליה ע1שה הלוה. בהבאנדס בני"ד והרי המלוה, אוהשליח
 המשתדל סוכן יש מקום ובכל סוכנות, לה יש הממשלהכי

 הכל עכ"פ מ"מ עהרמ"א החולקים ואפילז הבאנדס,למכור
 יש מצוה ובמקום א"ר רק קצוצה רבית זה דאיןמודים

 כידוע.לצדד
 להתיר שצידד י"א סי' ח"ב הלוי מהרי"א בשו"תועיין

 כל ואיו מניות בעלי הרבה לה שיש מטעםבבנק
 כחטיבה הוא הבנק והרי הפרטי, ברכושם אהראיםשותפזתיה

 זה איו ילכז מהלוה, לתבוע יכול אינו והמלוה עצמהבפני
 כאמור בהבאנדס, גם שייך וה  יעוושוטעם ולוה מלוהבגדר
 כיון זה לכל  צריכים אנו איו אבל בוה לחוו"ד עליקשה

 שכל הבנקים בכל ישראל במרינת  הנהיגו ישראלשגדולי
 מורי"ם, כתיקון עיסקא היתר צד עפ"י הם וההלואותהעסקים

 הנ"ל. התקנה חלה הבאנרס על  שגםובודאי

 דו"שייידו
 החופ"ק ליטכעס אייזיי יצחההק'



 העזר אבןחלק
 קיחסימן

 המו"מ הרב לירידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 שליט"א בערי ד"ר מהור"ל אפרתיים מגזעחוטר

גברוקלין.
 חכם שאלת עפ"י שלא שנשאת ג"ב ש"ב "אשהאודות

 ובין לדגי בין ולכו בעלהז, ומחו ג"פ נשאתוכבר
 רבנשואין רגמרא ומסקנא קטלנית הויא רס"ר ביבמותלרשב"ג
 אה"ע בש"ע איפסק וכן חזקה הוי זימני דגתרי כרביפסקינן
 רהלכה לשלישי ואפילו תצא  נשאח אפילו ולהרא"ש נד,סי
 כמ"ע שאמר ומה תצא, לשיטתו בודאי לרגיעי ומכש"ככרגי

 טעות זה קטלנית. איסור על עכשיו להקפיד איןדלהריב"ש
 הריב"ש, על כן מלומר וחס יער ולא רבים לא כיגמור

 תצא, נש'את ראם הרא"ש כשיטת, מ,חמיר הריב"שואררבה
 רפליגי בגמרא דאמרינן רמה סוברוהריב-ש

 אמורא-

 מעייז אי
 ס"ל רר"ה משמיה מהגרוניא דאבימי גורם מזל אומרם
 פליגי רלא להריב"ש ס"ל מז"ג, ס"ל אשי ור' גורםמעיין
 סח בריב"ש כמבואר גורם מזל דאף וס"ל מ.וסיף ר"ארק

 מדלא מוסיף, לחומרא רק רר"א מסתברא ובאמהרל"ג,
 רמשום באופן להיפך בינייהו ראיכא גם בגמראאמרינן
 כהי'ג אעוכחן רלא מוכח ע"כ ליכא,  מז"ג ומשום איכאמע"ג
 איך עכ"פ נמי, רמע"ג חששא ראיכא לר"ה מודה רר"אכיון
 רקטלנ,יח. חששא ליבא רהאידנא  הריב"ש בשם  לומראפשר

 א)מר הייתי וכך שכחב י'ד ענין ח"ג  בחשב"ץרמבואר
 יחוש רהלוקח  )הריב"ש( סשת בר יצחק ר'להרב

 דחרומות בירושלמי שאמרו במו לבך, וקוקין בי"ר ואיולעצמו
 בייחיה, גו רמוח ליזול קמות רבעי גילוי לעגין הל"גבפ"ח
 הרב עמי הסכים ולא חומה, ונסיב בנפשיה עוברא עבדואביי
 הארוס ונה,רג שנחארסה אשה בכאן החיר הוא אבלבזה,

 לומר אין כי אוטר והי' השני, זה ונהרג בכאן ובשאחבמארקה
 אומר הייתי ואני נקרושה, שנהרג גרם זכוחו אלא גרם מזלב!ו

 נשאח ומ"מ והצילני, ההרוג זה עם הייחי ואני ניצולוהרבה
 גח וגם בנימ, ובני בנים להם יש קיימק הן ועדיקלשל"טי

 קטלניה היוחה עם בכאן נשאח גאניס ממסתר כרכוג טובשם
 אבל בכהזבזע לחתזס רציתי ולא ידה על לעבב יכולתיולא
 מההיא לה,ק.ל יש במגפה אבשיה מחו שאם אומר ז"7הוא
 דמכת גרם מזלך לומר יכול אינו חגב אכלה שאם המקבלדפ'

 הרב אשח לו כשדברו )הריב"ש( ז"ל הנא וגם היא,מרינה
 זקן ומח ממיואקה נ"ע חכים לאניוסף שנשאת ז"ל חסדאיר'

 מה לעצכן אתיר איך אומר וההז אוחה, לישא רצה לאמופלג
 לאחריס. אוסדשאני

 בכ"מ המובא קנ"ד ס" פאה"ד שבתשובח אעפ"יוהרמב"ם
 רבקטלניח כחב ל"א הל' איסו"ב בפ:ל'גסכ"א

 מ"מ רהפהד, רגיהוש צד על מרוחק הוא אבל איסור בהאין
 לשלישי ומחו אנשים לשני נשאה ראם כרבי שם פסקלהלכה
 ונשאח השו~שי מת ואם חצא, לא נשאח תעפ תנשאלא

 רבג' כיון לומר דיש חצא, אם רבינו לנו ב.יאר לאלרביעי
 ס"ל פוסקיס והרבה חצא נשאח אם קטלניח הוי לרשב"גגם

 שהיו שם בחשובה הרמב"ם ומש"כ תצא, להרמב"ם גםדבזה
 הבי"ר לה כוחבין ואח"כ ערים שני גפני ומקדשיןמערימין
 וסיים ברכוח, שבע זטברכין לחופה אוחה וטבניסיןכחובה
 של דינו ובבית הלכזח געל הר"י ד'נו בגית עהטין היודכן

 אבל להחיר, במצרים אנחנו עשינו וכן יוסף רבינותלמירו
 הר"י בשם כן לומר אפשר דאיך ט' סי' בברכ"י ע"ו עמדכבר
 דטאי כתב ק"ג סי' בהשובותיו עצמז הרי"מ הרימיגש,

 לעבור שירצה ומי היא הלכה חנשא לא לשלישידאמרינן
 הכ"מ מש"כ גם א"ע, לאבר רשאי ראינו אוח.ומונעים

 לדבריו, סעד והביא תצא דלא הרמב"ם כשיטת ס"לדהריב"ש
 וכינו ולא כן, כתב שהריב"ש  המקום ציון הביא לאאבל

 לחוש אין רעחה הריב"ש יאמר לא צב"פ מקומולראות
 ייאמר. שלא חסלקטלנית

 בעלים ג' מחו דכבר ג"ב הנעצבח האשה רנן בעובראולכן
 אפילו זה ובכגון קטלניח, הויא לרעוב"ג דגםרח"ל

 במזלה שלא מיחחם לחלוח רהיינו להחיר צרדיםבראיכא
 ב,זקנה ש גדבר דהיימ תרה"ר בשם ברמ"א דמבואר האכי

 על היה תזשאלה בוטנים רק מיירי הרמ"א מ"מ בזה,רתלינן
 אבל כרבי, הלכה אין שמא הספק גם דאיכא וכתןהשלישי

 להקל. אין לחרה"ר גם אפוור הרביעי עלבשאלה

 מאוד שקשה אעם"י איתתא דההיא בדינא החבוננתיןכאשר
 מן שאחר מכין  וו, הלכה כדבר א"עלתקוע

 שהוא בתב ב"ח סי' בתשובה הר"ן ה"ה  כמלאביםהראשונים
 מכש"כ סכנה, של ענין שזה מחמח בקטלניח הוראהמיראי
 שיח בפצוחי יראחי לכן אבחריה נעני' מה ריתמי יתמיאנן

 )שכבר למעשה זה אין נשאח שכבר מכיון אבללהחחיל,
 עפ"י שלא שעשחה בזכוח,ה להמוך פשוט רק מעשה,(,נעשה
 כמו רקסלניח זה מדין כלל ידעה לא ואפשר בי"ד,ועראת
 גרולים שחכמים 'ום גכל רמעשים רי"א סי' החרה"ךשכתב
 אנשים ב' *ליה שמחו אשה לישא קפדו לא מעשהואנ'שי
 כיון עברי שפיר רלאו כהב שהוא ואעפ"י בידם, מוהיןואין

 דהאי דס"ל האו"ז בשם והביא להו?יא,, כופיןרלהרא"ש
 חששא ספק רק זה לשלי,יי תנ,טא דלא כרבי בגמדארססקינן

 שאיגם כמו רבים הקילו הוא ספק ררק וכיון ודאי.ולא
 וכיון סכנה, חשש משום רגנז דא,זהרו מילי מכמהנזהרים
 רגם הפוסקים שכחגו וכיוו ד, פחאים שומד רבים בהו(-שו
 דהוי ע"ז שאמרו עיגונא, היתר כ,כלל הוא קטלניחלהחיר
 להסיק שממ מה אגן נחזה לכן ירושלים. מחורבוח אחתכבונה
 להם חהיה למען דידה בשריוחא היומקים  רבותיגומדגרי
 יקרב לא ומע רשה אליהם יאונה ולא ימים להאריךל'זכוח

אל"המ
 הרי הרברים מצג לנו שידוע כפי : בעזהי"ח ההליודה

 המלחמה פרוץ קודם עוד אליו שנשאח הראשוןבעלה
 צבא חיילי בחוך במלחבם: זכרו ונאגר השניוגהעולמיח



 י בשזנ קיח סימן חאה"עשו"ת רנ ינשרו
 נשאת 944] בשנת המלחמה בחום ואה"כ 1941 בש:תפולךא
 יחד ח"הה ועמו ע"ה, ב"ר מרדכי ר' כמ"ע ממשפהתלאחד
 נואת ששל"ה ואח"כ במת, 'בתי י ףלדה שניםטו"ב

 היה ששמעתי וכפי של"ה, הוא וגם ש:ים ג' וחיולהשלישי
 כראוי התנהג ולא בבטנו, שבר על שנשאה קודם עודחולה
 זו מהלה ועל הבריאות על לשמור הרופאיס פקודתעפ"י
 זה אם אז ידעו שלא במסלפ"ת מיתתו בעת שמעהי כןמת,

 'לדינא.נפק"מ
 יש ורבי רשב"ג דבמחלוקת בוה לפיע"ד שנראהוינה

 ולא אשה ארש אשר האיש ומי מדכתיב דהרילהביז,
 יקחנה אחר ואיש במלחמה ימות פן לביונו וישוב ילךךקחה
 בארש דגם דמ"ד סוטה בש"ס המבואר ולפי כ'(,)דברים
 במלחמה ימות פן תורה ואמרה המלהמה מעורכי הוזראלמנה
 שהוא יאהר אפשר איך כרבי נימא ~אי יקחנה, אהדואיש
 כרשב"ג ומוכח קטלנית היא דהר' לאיש שתינשאימות

 בתרי דגם כרבי דלעולם י"ל אך חזקה, הוי יא 1ימנידבתרי
 עדיין או2ה בארש ולכן דמע"ג ס"ל דרבי רק איחזקה,זימני
 ראיה לפי"ו ויהיה מעיין, השש דליכא קטלנית נעשיתלא

 בארש גם ולכן דמז"ג סובר ורשב"ג דמע"ג. לר"ה רביכיברי
 עדיין, איתחוקה לא וימני דבתרי רק קטלנית נעשיתאשה
 דרשב"ג בפלוגתא כתנאי הוא ור"א דר"ה פלוגתייהי זהולפי

 מש"כ תקשה לפי"ז אך כרשב"ג. ור"א כדבי דר"הורבי

 נמי אי ומת דאירסה בינייהו איכא הגמרא דברי לפרשדש"י
 מע"ג דלמ"ד ומת השלישי דאירסה וז"ל ומת, מדיקלאדנפל
 ונראה שימות. לו גדם לא מעיינה שהרי 11 איחזקהלא

 דאירסה הול"ל דרבי אליבא דאי דרשב"ג אליבא רקשפירש
 אבל נפקותא, איכא לרשב"ג רק זה שלישי באירסה אבלשני

 כבר זימני דבתרי לשלישי ליארס שבאד אפשר האיךלרבי
 חששא ליכא השלישי באירסה לרשב"נ  הרי ולפי"ויוהזקה,
 ומוכח זאת, ליכא וכאן גורם מעיין דרק משוםדקטלנית
 כתב לא מדוע להבין יש ובאמת דמע"ג, ג"כ ס"לדרשב"ג

 וצ"ע מז"ג או גורם מעיין אי גפקותא איכא לרבי דגםרש"י
 והרשב"א ומז"ג דמע"ג ~וגתא הך השטדט והרי"ףבזה.
 אליבא הוא זו דפלוגתא דכיון וצ"ל השמיטו. מדועהקשה
 בעל"נ עיין כרבי להלכה קיי"ל ואנן כפירש"ידרשב"ג

 בזה.מש"כ
 דקטלנית חששא ליכא בדבר דבמת בתרה"ד שהעלהולפי"מ

 לכ"ע שפיר ניחא כדבר הוי מלחמה דגם נימאואי
 ואיש במלדמה ימות פן תורה אמרה דלז:כי לרב',אפילו
 לאוסרה דגננין מן זה אין במלחמה דמת דכיון יקהנהאהר

 יקחנה, אחר ואיש דכתיב מה לרני שפיר וניחאלהינשא,

 י:נדרג הראשון דבעלה לני"ד מזה סעד יהיה דכי נימאואי
 דאפשר למימר איכא ועוד כדבר, דהוי המנין מן אינובמלחמה

 בין לגרדום אח"כ ונלקח לעלמא ערק רק במלחמה נהדגלא
 הי"ד. הגזימ בתאי עקה"י שנהרגו ישראל אלפירבבות
 זק.ן אהד דאם די"א קפ"ג סי' מהרי"ו מתשובת דוניאובד"מ

 מחולי מתו כלם אם אמנס ז(מנין, מן איע ברבר מהאו
 דבר דאם ממני שגבו שדברי ואעפ"י עיי"ש, לחוש ישאחד
 מתו כולם או מת אחד אם נפק"מ מה בגללה זה איז זקנהאו

 דאיגו מודים כ"ע אחד על ענ"פ אבל וצ"ע, זהבדרך
 כ~. בחשבון בא אינו הראשון בעלה לכן המניןמן

 הריב"ש בשם הניא תרפ"ב סי' ה"ב בתשובהדהרדב"ז
 מותרת מז"ג למ"ד אפילו במגפה דמתדדיכא

  ומכל גרמ דמנ.שה דמול למימר לינא מוינה מכת יוהואכמן
 טנם: איכא ב"ר מרדכי ר' השני ובעלה מע"ג, למ"דשכן

 התם דאיתא תע"א סי' בס"ח המבואר לפי להקלצדדים

 זה אחר זה בעליה מתו אם תנשא לא לרביעי אולש,ישי
 הבעילה אחד מיד או בנים בלא ומתו עליה שבאולאהד
 להסיק יש הס"ח מדבדי תמר, אצל עכבו שלא ואונן בערכמו
 בה שייך לא בנים לה יש אם א( קטלנית בדיןשתים

 נדאה אז עליה שבאו אחר מיד מתו אם דרק ב(קטלנית
 ואח"כ רב זמן עמה חי אם אבל ומת, נחלש מעיינהשבגלל
 כמ"ד להס"ח ס"ל הנראה וכפי למ.ות, לו גרם מעייגה לאמת
 דקטלנית  חששא איכא עליה שבאו לאהר כתב ולכןמע"ג
 להגאון מצאתי מזו וגדולה לדידיה, היישינן לא באריסהאבל
 במתו דרק ג"כ שכהב כ"ה סי' שלו בשו"ת פענח צפנתבעל
 מדברי כלל הזכיר ולא קטלנית, הויא נשואין לאהרתיכף
 חשש איז אז ג"פ נבעלה דאם ללכה הרהיק והואהס"ה

 כל דאטו כן לומר אין הסברא ומצד אח"כ, מת אםקטלנית
 אחד ביום ג"פ אותה בעל דאם שנחלש לאחר מיר מתחולה
 דלא כיון נימא אטו מת ימים כמה לאחר ואח"כ ביומיםאו
 ואפילו מת, ממעיינה דלאו ש"מ הבעילה אחר תיכףמת
 הכ"נ והי סמא ליה דבדרי דאימא בגמרא מצינו טסוכןהולה
 כן לומר קשה לכן ימים, עוד האריך הרפואות דמהמתנימא

 ונענש חומה את שנשא דאביי עובדא דהך צ"ל דבריוולפי
 כן. לומר דוחק וזה נשואיה אהר תיכףשמת

 אם לומר סברא דאין שכתב קצ"ז סי' להחו"י מצאתיךכה
 נשואיה לאחר שנים כמה בעלה עם היתההאשד

 מתו באם במילה וכמו קטלנית, דין לה שיהיה מתואה"כ
 להשוש יש אז מת מילתו אחר אם דרק מילה מחמתאהיו
 כמן מת, המילה מן לא זמן לאחר אבל המילה, מחמתשזה
 והולך ונתנוון נחלש שנשאה לאחר אם בקטלנית נמיכן
 האשה עמ ותשמישו מקולקל שמעיינה מזה חזינן שמתעד

 תששךש ע"י שלפעמים ידעו וח1"ל החולשה, לו גרםהזאה
 ומ"מ לאיתנו, חוזר בלתי כח לתשות גורם מיוחדת אשהעם
 ההו"י שגם ולפלא זו סברא בגין ולהתיר להקל דחלילהסיים
 גדולי להרבה וראיתי להקל, בס"ה כן כתב שכבר הביאלא

 מהרש"מ ב,יו"ת ועיין דא, בכגוו להקל שצירפוהאחרונים
 דקדק קצ"ח מלכיאל דברי בשו"ת והשואל קמ"א סי'ה"ב

 ומת לשני ומה לראשזן נשאת דאיתא הגמרא מלשוןכן

 נשואיהם אחר שתיק( משמע 1ה ומלשון תנשא, לאלשלישי
 נכון דקדוק עתה ואעפ"י הנשואין, מחמת שמתו ומוכחמתו
 אשה שכתבו כן מ,טמע לא והש"ע הרמב"ם מלשוןמ"מ

 כדי הגמרא מלשון שינו בכוונה ואפשר אנשים לשנישנשאת
 שעתבנו, כמו כן נדקדקשלא

 בנים לה אין אם דרק הס"ה של השנמ; הנקורהאולם
 מקומרנה להגוו'ק וראיתי קטלנית, חשש א'כאמבעלה

 זה לדבר ראמ; שהביא מ"ד דאבות בפ"ג חסד נוצרבספרו
 שניסת ישראל בת התם, דאיתא דפ"ו דיבמות דפ"טממשנה
 ניסת בתרומה ת'אכל בן הימנו ולה מת בתרומה תאכללכהן
 מסת במעשר תאכל בן  הימנו ולה מת במעשר תאכלללני

 הרי ולכאורה במעשר, ולא בתרומה לא תאכל לאלישראל
 לישראל ניסת וראיך הלף בעלה שמת לאחר קטלניתדרא

 ומדרע כרשב"ג, משנה דסתם בגמרא דייקינן לא ולמהאה"כ,
 והלוי, הכהן שגירשה דהיינו הט~תר באופן ההנא נקיטלא
 קטלניוק חשש גבה ליכא בנים לה שיש דכיון מוכח השיאלא

 דליכא למימר איכא ע"ה מרדכי השני מבעלה גם דבריוולפי
 לאיצטרופי הזי ולכן בנות שתי לו שדולירה כית הששאגבה
 מחמתקנ קטלנית לשהה דלא שנימ טו"ב עמה שחי מהגם
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 עוד חולה איש שהיה כתבנו כבר הרי השלישיוהבעל

 ממזלה, או ממעיינה מחמתה מת ולא נשואיהקודם
 בגלל מחלת.ו עליו שגברה למימר איכא מז-ג שלמ"דואעפ"'
 ומוצלחת עשירה שהאשה כיון מ"מ גלמודה, שת'שארמ,(לה
 המוצלחת באשה זו קולא המציא נוב"י והגאון וקניןבמסחר
 הרי מז-ג דלמ"ד כיון להתירה בעלה מיתת לאחרבמסחר
 גורם שמזלה לומר וא"א יעניות, גורם מזלה שאין רואיםאנו

 ומשענה משען בלי שתהיה בעלה מת ויכן בעגיותלחיות
 וסניף הצלחתה, רואים אנהנו כי הבעל ע"י מתפרנסתכי
 עשירה היתה אליו שנשאת טרם כי השלישי לבע.ל גם הואזה
 בה ולאו למיתתו אחרת סיבה מאנשיה אחד בכל ישולכן

 לכאורה. לצדד 'ש כן כילתאתליא

 י"ל פעמימ דבג' כתב:ו כבר דהר' לפקפק יש עדייןאך
 המה הנ"ל ההיתרים וכל תצא, נשאת אם להרמב"םדגם

 מצב לפי הצורך בעת יהקל מצטדפים שאנו סניפיםרק
 עליהם מפקפקים גדולים היבה מהסניפיז אחד כל ועלהענין,

 סומכים שאנו כמו המקילים על סומכים אנו בשעה"דרק
 באיסור אפילו הב"ח זקני לשיטת יחיד דעת עלבשעה"ד
 לשיסת ואפילו חדש גבי רצ"ג בסי' הס"ז גם וכ"פתורה,
 סמכינן בדרבנן דרק רצ"ג סי' ובנה"כ רמ"ב סי' ביו"דהש"ך
 .שכמה אעפ"י ובקטלנית בדאורייתא, ולא יחיד דעתעל

 ימות פן תמר גבי מדכתיב מה"ת שאסורה לומר רצואחרוגים
 את בכלל רזה כתב והריטביא ל"ח(, )בראשית כאחיו הואגם

 אסמכתא רק דקרא י"ל אבל אדרוש, לנפ'ווותיכםדמכם
 דס"ל מסתברא תצא לא נשאת אם דס"ל כיוןוהרמב"ם
 בודאי דרבנן וסתות לב,"ד ובפרט מדרבנן רק הואדהאיסור

 דעת על בשעהיד לסמוך 'כולים לכן דרבנן, קטלניתגם
 הוא קטל:ית שאלת דכל ואעפ.. לסניף, עכ"פ המקיליחיד

 באשה שהקילו גדולים להרבה חזינן אבל האשה לגבישעה"ד
 כדורנו 'תום בדור לכן וכדימה, לת"ר תצא שלאילדה

 נשים שנשארו הנורא החרבן ~אחר מהרבה מעטשנשארנו
 גדול שעה"ד לך אין משפחתי חוג מבלי וגלבידותשכולות

 להקל ויש אלמנות חיי לחיות צריכה צעירה אשה אםמ(ה
 דא.בכגון

 כמה על אבל להקל. לסמוך יש אחד סניף על רקאים
 ע"ז, יסמוך יש אם צ"ע כולם יחד בהזדמנוהיתרים

 בהפסד לפעמים שמקילין מה על זה דבר לדמות לכאורהויש
 ד'עבד תרי איתרמי כאשר ומ"מ בדיעבד, שמת'רין אומרובה
 הל' יבום מהל' בפ"ב בלח"מ כמבואר בדיעבד אפילואסור
 כבד לענין תרפ"ט סי' ח"ב ברדב"ז מבואר בזה וכיוצאי"ז,

 דכבד הואיל להחמיר, לצדד דיש מעיים בני עםשנמ.לח
 שנמלחו מעיים בני וכן בדיעבד רק מותר בשר עםשנמלח

 להחמיר ויש דיעבר תרי והוי בריעבר רק מותר בשרעם
 תרי לענין מש"כ צ"א סי' וו"ד בט"ז ועיין בדיעבד.גם

 אמרינן. דלאהפס"מ

 דיעבד. תרי או מרובה המסד לתרי דמי דלא וראיתישבתי
 חיו"ד האל"ש בססרו מהורש"ק הגאון שהעלה,לפי'מ

 המד ריעותות השני אם רק הוא הט"ז שכתב דמה ע"דסי'
 אפילו מקומות בשני המה אם אבל אחד, בגוף אחדבמקום
 מקומות בשני הריאה על שאלה, שהיה דהיינו אחדבגוף
 בחשש דבריו ולפ' מותר, בזה מרובה בהפסד מותר אחדוכל

 ר"ל מקומ.ות בשנ' היא שהריעותא רק אחת באשהקטלנית
 דנים ואנו מבעליה, אחד כל על שונים בזמנים היהשהשאלה
 כל על ריעותא לה שאירע נשואיה מכח שאלתה עלעכשיו

 ב(מן מקומות בשני הריאה על משאלה עדיף וזה בזטעו,אחד
 כמובן.אחד

 ס-ס מטעם בהיתר היתה בודאי השלישי לבעל נשואיהדעל
 מחמת שמא כרבי דהלכה ואת"ל כרשב"ג הלכהשמ,א

 במלחמה, נהרג הראשון שבעלה כיון מחמתה ולא מתעצמו
 כיון אבל פלוגתא, ספק יצרף גדולה קולא שזהאעפ"'

 במקום להקל הרמבין תשובת בשם להלכה כן הביאדהרמ-א
 הרדב-ז וגם כן, שפיר '"ל אחרת בסבה מיתתו לתלותשיש
 ה,לכה אם דספק מטעם לשלישי להקל כתב בפת"שמובא

 שמתו המעשה היה שם אבל תינשא, לא לרניעי אנלכרשב"ג
 אחד טעם לומר צריכים השלשה בכל ולכן במגפהשלשתם
 סיבה היה אחד בכל אם אבל דחמור, י"ל אפשר בזהלהקל
 התרה"ד כמוש"כ הטעמים כל לצרף יש אפשר להקלאחרת
 ניחוש חשש רק הוי ויהרמב"ם נענשו, ולא נשאושהרבה,

 לעיל. שהבאתי בפאה"דכמוש"כ

 שכתב ק"1 סי' הלק"ט בשו-ת מצאתי לדברינווב(עד
 זקנים היו וכולם בעליה ג' שמתו דיליהבעובדא

 אין זקנים שמתו דכל מדבריו והמובן קטל'נית, דאינהופסק
 ה.אשה. במזל יהיה שזה כלל ספקזה

 קולא צד יש לרביעי דגם לומר אפשר שביארנווכפי
 ג' במתו דגם י"ל ולפיע"ד גדולים. הקילוכאשר

 קטלנית, ל"ה בנים לה דביש כס"ח שמא ס"ס איכאבעליה
 קסלנית שייך לא במסחר ומוצלחת עשירה באשה.רטמא
 בדבר מת או בנהרג הרמ"א שהקיל ומה הנוב'", הקילכאשר
 הגר"א כתב כאשר מז"ג למ"ד אסילו וזה, בחשבוןדאינו
 מצרפין אנחנו אם הראשון בעלה על בנ'"ד א"כ ז',בס"ק
 דהוי כלל ספק בגדר נננס זה אין שברמ"א הי"א שלהטעם
 שפיר והשלישי השני בעלה ועל מת. בגללה שלאכודא'
 סברתו ועל הנוב"י על חולל'ם שרבים ואעפ"' ס"סאיכא

 בני"ד אכן מע"ג, למ"ד גם לחוש דיש בחת"סכמ,בואר
 כיון מע"ג למ"ד ובין מז"ג לב,"ד בין לנויחוש ליכאממג"פ
 חכ-ש בהגהת זו סברא מצאתי וכן לטיבותא. תרתידאיכא

 ע"ש. נךבס"

 מחמת חזקה איכא אשה דלכל דכיון '"ל הדברדבהסבר
 בעליה שני עליה במתו רק ק~נית, שאינהרובא

 חזקתה, לה. איתרע שכיחא לא רמיתה כיון בג' ולרשב"גלרב'
 בזה בזקנה או בדבר כמו בסיבה מיתתם לתלות יש אםאבל
 וגם בג', אפילו בהכ' כלל איתרע ולא חזקתה מגרעאינה

 סיים בעלים ג' לה שהיה שאלתו בנידון כ"ד בסי'החת"ס
 להיתר צווים שיש כיון הרביע' ב'ד למחות שלאלהקל

 לסכנתא.ופירוקא

 מטעם להקל שביארנו מה על לפקפק עדיין שישוידעתי
 כמבואר ס"ס על לסמוך קשה בסכנה דהריס"ס

 קע"ג, סי' או"ח בפרמ"ג ועייז גילוי, גבי ד"י חוליזברש"י
 בסכנתא לס"ס לצרף כתב סק"ב שכ-ט בס" במחה"שאמנם
 מחמת חזקה איכא בני"ד והרי המסייע, חזקה גם דאיכאהיכא
 ביבמות דמרש"י לעיל כתבנו וכבר היא, קטלנית דלאורובא
 לשל'ישי אירסה דכתב בסיבה תולין בג' דגם מוכח שםבסוגיא

 לרביעי. בכה"ג מותרת מע"ג דלמ"דומוכח

 בנים לה דב"ם הס"ח שיטת לצרף ד'ש : ה2"ל מבלסיכום
 ובצ"פ. החו"' וכמוש"כ  הנעוזאין אחר תיכף מתולא

 חשש גבה ליכא ומסחר בקנין המוצלחת דאשה,ולהנוב"י
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 מן אינו ברבר או בנהרג הרמ"א לשיטת והע,קרקטומת,
 רק הוא כ"ז מ,סגיאות. יצילנו התורה ונותן כנ"ל.המנין
 בזכותה להפוך ורק כלל האשה שאלה לא ולמעשהיהקכה

 רע. להם יאתה שלאבאנו

ידידי
 החופ"ק ליעעכעס אייזיק יצחק הק,

 קיטכ(יבון
 לפ"ק תשכ"ו תמוז ער"חב"ה

 ה"ה המדעים כליל המפורסם הגאון להרב רבהשלמא
 של הבי"ד מנהי שליט"א שכטר אל'מ?ך מוה"ר'די"נ

 הרבנים.הסתדרות

 של דינו מבית מפאריש לנו הנשלח הג"פ בדברעיינתי
 בכתיבה פקפוקימ הרבה בו ויש שליט"א מונקהרב

 המכונה יוסף נכתב המתגריבת אבי בשם והעיקרה.שמות,
 כמו דזשאזעף נכתב להיות צריך שהיה במקוםדשיוסעף
 הרל"ת בין זיי"1 א"כ וחסר במקום כאן ונקראשגכתב
 אי"ף אות השי"ן אחר )כתוב צריך שהיה ובמקום)השי"ן

 וא"ו. יו"דכתב
 סי י"ז כלל בתשובה להרא"ש האבות שם בשינוידהנה

 ראשוגה הדיעה והיא קכ"ט סי' בטור ה.מובאי"ב
 זה בגט נשאת אם ולרש"י בדיעבד, אפילו פסול יו"דבסעי'
 ום"ל האבות שם בשינוי שהתיר בזה הוא יחיד ובהע"טתצא,
 מהא דיליה וחיליה ז;אבות, שם לכתוב א"צ לכתחילהדאפילו
 ושם ושמה שמו בשינה לר"מ חכמים ומודים בגמראדאמרינן
 חזינן לא והאשה האיש ואבי ממזר, שהולד עירה ושםעירו
 דלכחחילה דס"ל לדידן אבל בשינוי, מיפסל יא הלכךדצריך
 בשם ט' סעי' ברמ"א כמבואר ה.אבות שמות להזכירצריך

 הרא"ש ומדברי פוסל, ג"כ שינר ממילא ומהרי-והסדרים
 שם הוכיר בלא כשר בויעבד דרק משמע נ"ז סי' כ,"הבכלל
 הב"ח. מוברי ג"כ נראה וכן להוכירם צריך ולכת"ילההאבות
 ולא פסול השם שינוי מ"מ  מיפסל לא שבריצבר אעפ"יולכן

 שינר לכן לכתבו  כלל דא"צ רכיון הלייה מקום לשםרמי
 מיפסל לא רבדיעבר  אצ"ג האבות בשם בן לא פוסל,אינו

 בלא פוסל אינו דג"כ עמידתם מקום וכמו פוסל, שינףאבי
 ובשו"ת שם, בהגר"א כמבואר פוסל השינוי ומ"נו כללהזכירם
 האבות שם בשינוי עיגון במקום להתיר רצה נ"ה סי'עבוה"ג

 סקכ"א. בפת"ש כטבואר עליו השיגו כבראבל
 לומר יש בכינויו אבל השם, בעיקר גמור בש'נוי ,הוכל

 סקל"ו א' אות שא"נ הטי"ג כמוש"כ בזה מיפסלרלא

 וכתב אביה, בשם כן והיה אבא שנכתב אבוש הכינויגבי
 אביה של בכינויו רק שהוא מטעם הכשיר מהר"ששהגאון
 ז"ל מהרא"ש והגאון מזיקו שינוי אין לכן לכתבושא"צ
 שזה דיחשבו שינוי פוסל האב שם בכינוי דגם עליוחולק

 לדבריו. לחוש יש דלכתחילה ומסיים אחר,ארם
 שכתבו עירו ושם בד"ה ד"פ גיטי1 בתוס' זו סבראךנלבואר

 עיר אבל בה, שדרין עיר דוקא ד"י אונושם
 כלל לכתבו שא"צ כיון כשר שינה אפילו בהשנולד

 שם שיש יארע שאם משום לכתבו שהרגילושהקדמונים
 שינר אין לכן הליוז; מקום ע"י לסימן זה יהיה יוב"ששגי
 לכתוב דא"צ דהיכא התום' רסברת הפנ"י בזה וביארפ,סל,
 אין בזה חכמים מתקנת ולא לסיטן בעלמא מנהג מנהנםרק

 שטבעו ממטבע המשנה דכל דס"ל לר"מ אפילו בשינ,י)פסול
 אעפ"י לכתחילה לכתוב חז"ל שתקנו במה אבל וכו'.הכמים

 בתשובה ג"כ כתב זה וכעין פוסל, שינוי מ"מ כשרשבריעבד
 שמבואר עפי"מ ולכן התוס', שיטת לבאר כ"ח סי' ח"אפמ"א

 האבות של הכינוייס לכתוב כלל שא"צ ק"מ שורשבמהרי"ק
 שער מאליהו מכתב בם' ועיין בשינה, ג"כ כשר שפירממילא

 האבות בשם בשינה להחמיר דם"ל פוסקים ובהביא 7"1 סי'ד'
 להקל. מצדדוהוא

 שכתב עפי"מ לצדד י,ם הדל"ת אהר זיי"1 אות שחסרובמה
 השמ.ות בקונטרם מובא י"ח סי' ישע בגדיבשו"ת

 המגרש אבי בשם שטעה סופר גבי וא"ו, אותלהפת"ש
 הלמ"ד והשמיט וועוויל וכתב וועלוויל לכתיב צריךשהיה

 מטעם גרול, עיגון במקום והכשיר הגט ניתן וכברהראשונה
 דעיקר כיוז ג"כ ובני"ד האב, של בהכינוי רק הואשהשינוי

 תיא הזיי"ן השמיט בהכינוי ורק כהוגן נכתב יוסףהשם
 פאריש את עזב כבר שהמגרש כיון ג"כ, עיגוןמקום

 כל עגונה תישאר והאשה להעץגו וא"א נודעו יאועיקבותיו
 שהצרפתים דכיון עוד י"ל וכן להקל, לצדד יש ולכןימיה

 לרלג קל בלשון ר,מדברים ודרך קלילא בלישנאמדברים
 בגמרא ופריך המזיק חב ב"ק בריש דאמרינן כהאיאותיות,
 לישנא דתני הוא ירושלמי תנא האי אר"י לי' מיבעיאחייב

 שנדגשים אעפ"י אותיות מדלגין קלילא בלישנא אלמאקלילא,
 מחמת הוא הזיי"ן דהשמטת י"ל בני"ד לכן במבטא,טובא

 כן. שמדברים הצרפתיםלשון
 הריצב"א תשובת הביא תמ"ו סי' המגרש בפרקובמרדכי

 נכתב שלא אעפ"י הגר מארץ שהובא גטעל
 קורין ואנו )בוריש( בורזיש שקזרי1 ומה וכו, מקוטגוכמנהג
 ומקום האיש רירת מקום שמתוך דכיון בעיני נראהבאורייס
 לישנא לדבר לשונם והוא בא הגר שמארץ מוכיח הגטכתיבת
 ואנו ייר נהר על שכתב ומה כך, על להקפיד איןקלילא
 שוה כך הלעז במקום ק' אות שאין כיון קייר לכתובנוהגין
 שהכשיר דנראה בכוונתו פירש ובהגמ"ר קו"ף במקוםיו"ד

 כתב ובתא"ש אהד, הכל שהמובן מאהר הזה המועטהשינוי
 קו"ף במקום ביו"ד פעמים משתמשים הנוצרים דבכתבדכיון
 שיש אעפ"י מזה מבואר ע"ש. קייר במקום ייר כתביכז
 עדעימ שהכל מטעם הגט הכשירו העיר שם של באיותשינוי

 להקפיד אין לכן קלילא בלישנא מדברים הגט כתיבתשבמקום
 איכא זיי"1 אות שחסר אף ג"כ ובני"ד נכתב, איךכלל

 בלשון מדברים ושם מפאדיש בא שהגט יודעים שהכללמימר
 שאנו כמו רזשאסעף לזה קוראים ג"כ זיי"1 האות ובליקל

 וההה עיקר הוא הנתינה שבמקום ואעפ"י ה,זיי"ן עםקוראים
 דהמרדכי חזינן מ"מ הנתינה, כמקום נכתב להיותצריך

 הכתיבוג מקום כהברת נכתב אם בדיעברהכשיר
 להבין, חב הג"ל הגט שהכשיר המרדכי שיטתדב,קבנת

 דבראשונה ר"ג תקנת :בי דל"ד בגיטיןדהרי
 דעיקר ומשמע עירה, ושמ עירו ושם ושמה שמו מש:ההיה
 הב"י ומרן הפוסקים, כל שיטח וזהו נתינה מקום בתרליזל
 פסול ג"כ ברמתקרי נתינה מקום שם על כתב דאפילוס"ל

 שה,כ'יירו והרי"ו והר"ן קכ"ט, בסי' ד' סעי' ברמ"אכמבואר
 העיקר בכתב רק אבל בדיעבד, הכתיבה מקום שםבכתב
 כתבו בלא אבל בדמתקרי, הנתינה מקום שם הזכירוועכ"פ
 דהמרדכי י"ל ברם דמכשיר, מאן ליכא הנתינה מקוםכלל
 בכזץ הנתינה כבמקום לכתוב שצריך הנהנם דכל דכיוןס"ל

 השמות בשינוי ולכן המתגרשת, היא וזו המגרש שזהושידעו
 במקום יאמרו שלא למיחוש שפיר איכא ליוחנן מיוסףכגו1
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 נכתב דהשם היכא אבל ההמהגרשת, השגרש זה שאיןנתינה
 נתינה שבמקום בהאית היא השינוי רק שינוי בליכראוי
 בכה"ג בהמיבטא, חילוק או הכתיבה ממקום אחרתכותבים
 בגשק~פ נכתב שהגט יודעים נתינה דבמקום דכיון י"לשפיר
 שזהו יורעים שפיר א"כ משלנו, משונה, הברתם היםאחר

 כו למידי, למיחוש תו וליכא המהגרשת היא 1ז1ועהגרש
 הנ"ל. שבמרדכי הריצב"א סברת לפיע"דנראה

 גגשם הנגזר מיכל שם ג3י רל"א סי' בתרה"ד ראיתידכה
 בחי"ת, ולא בכ"ף לכהוב נוהגין דאנחנו כתביחיאל

 יתר טוב ולכן ה"א כמו חי"ת מזכירין ריינוס שב2'מפני
 הכ"ף לקרות צריכים שאנחנו אעפ"י חי"ת, במקום כ"ףלכה1ב
 ומה טי"ת, כותבים ותי"ו בטי"ת אבל דגושה ולארפויה

 קוראים דכאושטריך אע"ג ריינוס לבני בחי"תדחיישינן
 נכתב דהגס יודעים רהכל וכיון ה"א, כמר לאההי"ת

 וו~-י בה"א, קוראים ריינוס שבני להוש לנו מהבאושטריך
 והכל הגר בארץ כותבים שכן סמך על הגט הכשירהריצב"א
 ע"ז סומכים אנו בריעבד רק אבל שמה, נכתב שהגטיודע-ם
 אדנ( לכל נקרא הגט שיהא לכתוב יותר גדב לכתחילהאולם
 שכבר שבדיעבד טדבריו מבואר עכ"פ עיי"ש, המרינותמכל
 אפילו להקפיד שאיז הריצב"א סברת על לסמוך יש כןגכתב
 במקום אם יכתוב חנהוג מכפי אות יתיר או אותבחסר

 כן. קוראיןהכתיבה
 שכתב עפי"מ י"ל השי"ז אחר יו"ד יתיר שכתבובמה

 י2שמה אשה גבי בעסלב להג' אריה שםבשו"ת
 הק.ו"ף אחר יר'ד ביתיר ליקיא בגט ונכתב ליקה ונקראהלאה
 כראוי נכתב השם דעיקר דכיון עיגון, במקום להבשירופסק

 כשר, ג"כ הכינוי כלל כתב ובלא בהכינוי רק הואוהיותרת
 לפי לכןחוש ליכא המתגרשת זו שאין ש,אמרו לעווחשש
 עאין כיון ללעז חיישינן דלא לירה מקןם גבי הרא"שדברי
 הכל אין כינויים גבי כן כמו מולדתם, סקום יורעיםהכל

 כותנים ואנח.נו אחר, במקום הזה השם מגטאים אין-יודעים
 וגליל יהיה גבי כמו במק"א בו שנקרא שם על גםדעוכונה
 המכתה כותבים 41ויעוט שם על ת~ילו בגמראהטגיאר

 כן. לצדד יש בני"ד גם ולכן בזה, גם יתלוא"כ
 י"ל אל"ף לכתוב צריך שהיה במקום וא"ו שנתבדמה

 בין בהביה הבדל אין גליציא וגליל שבפוליןכיון
 שלנית 0 במקום בוא"ו משתבי2ים ולפעמים לאל"ףוא"ו

 כותבין המודרנית בעברית וגם פולנית, וז במקוםובאל"ף
 ט קמ"ץ במקום הוא ניו של והוא"ו כן יורק ניולמשל
 שכבר לפי"מ ולכן פולנית, ט במקום יורק של והוא"ופולנית
 דגודברים מקומהן ש"ם כיון זה על להקפיד אין לעיל3יארנו

 נס' נובואר וכן שלהם, הנקוד לפי כ, השם ומבטאיםכן
 ונכתב מקושטא שדובא בהגט בעוברא סק"ג קכ"ח סי'ג"פ
 להיות צריך והיה לבסוף בה"א טרנטה המכונה שלמה בתבו

 ודן האב, בשם שינוי והוא הולם בניקוד בוא"ו טרנטונכתב
 שהמ ערב של טהלשון בא שהשינוי מחמת להכשירומהרי"ט

 במקום בסופה ה"א וכוהבים מבטאים בחולם שהיא מלהכל
 נמקרא ג"כ ומצינו סעדיה ר' של מהתרגום שנראה כמווא"ו,
 טרנכר נכתב כאלו טרנטה יקראו א"כ עירה לגפןאוסרי
 קכ"ט בסי' יבכנה"ג המהר"'ט על החולקים גם שםוהכיא

 הנ"ל. המהרי'ט דברי ג"כהביא
 צויך היה שלנו המבטא וכפי ויי"ו במקום סמ"ךדמש"כ

 נגזר דהשם דכיון לומר יש בזיי"ן, דזשאזעףלכתוב
 לכתוב נוהגיז שזגמ ואעפ"י נסמ"ך, לכתבו יש יוסףמשם
 שכבר בדיעבד מ"מ בהברתו, נרגשת הזיי"ן שכן מפניבזיי"ז

 שבט בס' מבואר וכן וה, על להקפיד איז בסמ"ךכתב
 ששמה אשה גבי סק"ג קכ"ח סי' בג"פ כעבא למהרי"טיהודה
 בסמ"ך ונכתב בזיי"ן זאפירה כותבים יון ובלשוןספירה
 בסקירה נסקרין כמו בכה"ג מקפור אינו דהתלנשד הגט,דכשר
 ז' אות ש"נ דלבי"ש כתב וכן אחת בזקירה נזקרין אואהת
 ע-'ש. כשר בסמ"ר או בזיי"1 נכתב אם רבין ס"ש ספרבשם

 במקום האן כיון בני"ר דאפשר לומר בלבי עלהולכאורה
 אין כי דשיסעף להכינף מ.ובן שום איןהנתינה

 ומום לה שאין תיבה כסתם הו"ל וא"כ כן, נקרא אדם בןשום
 דלא ר"ג בזבחים דאמרינן כמו כלום, כלא והוי ומובןפירוש
 לקושטא אכן בהשם, שינוי שום הוי ולא בה מחריב לאמינה

 אזול נפאתה לה קרי דהוי ההיא דס'יג בגיטין בגמראדאיתא סי פוסל ג"כ אדם שם שאינו תיבה דאפילו ז"אדמילתא
 בעלמא דחספא פסול דהגט שם אמרינן תפאתה וכתבוסהדי
 והרא"מ בשמה, טעו תפאתה שמה כך נפאתה ופירש"יהוא,

 מדברי דקדק קכ"ח סי' בג"פ מובא ס"ד סי' ח"אבתשובה
 דתפאהה אחרת  אשה בשם טעו דלא היכא דאפילו ,1רש"י
 בעלמא. כחספא ותגט טעות מקרי הכי ואפילו כלל שםאינו
 להכשיר שפיר י"ל ההיתר כצדדי שביארנו מה מכלעכופ

 האשה אבי בשם רק דהוא דכיון גרול, עיגוןבמקום
 אותיות יתיר או ובחסרון בהכינוי רק העיקרי בשםולא

 נכתב הגתיבה שבמקום סמך על והריצב"א המרדכיהנשיר
 קלילא בלישנא מרברים שבפאריש וכיון בהברתט, כןונקרא
 עם הריברתי הגעצבת, להאשה למסרו הגט להכשיר ישלכן
 עשינו וכן לדברי וושכים שליט"א הענקין הגרהאמידי
 משגיאה. יצילנו התורה ונותן מסירתו את וסררנומעשה

ידידו
 החופ"ק ליעבעפ זמיזיקיצהק

 יבום מהל' בפ"ב בלח"מ המבואר לפי לפקפק ישדעדיין
 אפילו פסול דיעבד תרי דאיהרמי דהיכאהלי"ז

 גבי תרפ"ט סי בח"ב הרדב"ז כהב בזה וכיוצא ג";בזיפבר
 שנמלח דכבד הואיל להחמיר, דח2 מעיים בני עם שנמלחכבר
 מותר בשר עם מעיים בני וכן בדיעבר רק מותר בשרעם
 הט"ו זקני בדברי חמין ואסור, דיעבר תרי והר בדיעבדרק

 אולם אמרינן, דלא הפס"מ תרי לענין מש"כ צ"א ס"בסוף
 הוא זה דכלל שכתב ע"ד סי' בחיז"ד האל"ש בשו"תמצאתי

 אם אבל אחד, בגוף אחד במקום דגע; ריעותות היעי אםרק
 על שאלה שהיה דהיינו אהד בגוף אפילו מקומות בב'המה
 מתירם, בזה בהפס"מ מותר אחר ונל מקומית ב'2ניהריאה
 דהיינו אחד שם על פקפוקים כמה שיש בני"ד לפי"זולכן
 בנוקום להכשיר לצדד יש אחד וכל ע"ד ויתיר זי"ןחסר
 בשמ שהוא כיון דיעבד תרי מקרי זה אמ לעיין ישעיגון,
 מקומות שני כמו מקרי אותיות בב' שהוא מיון אואהר

 וצ"ע.בריאה
 נ' לצרף דיכולים שכתב סק"ג קפ"ד סי' במג"אדעיין

 בשו"ת ורזוה אחד, מטעם שאינם אעפ"י להקלקהכות
 ובגוקו"א סק"י, ר"א ס" יו"ד בפת"ש מובא מ' בסי'רעק"א
 ס" דגמ;רי"ק בשם כ"ה סי' בחו"מ הרמ"א דמש"ככהבתי
 מקרי מ"מ אחי מטעם מסכימים אינם דר~-בים דאעפ"ינ"ב
 אפילו עליו חולק רמ"ב סל בץ"ד והש"ך היחיד, לגבירבים

 מקרי לא תורה באיסור דרק כתג ובהו"מ דרבנן,באיסהר
 פ"ב ר"ה ובירושלכן ואכ"מ, בזה וצ"ע ליו"ד וצייןרוב
 כולם שיהיו והן זעירה א"ר שנה עיבור גבי מבוארהל"ה
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 ואילין לאילין מודיי דאילז מכיון ומתרץ אחד, מטעםמורין
 דלהיוו, מבואר אחד, מטעם מורין שכולם כגע לאיליזמודיי

 בין ולחלק לומר יש הסברא ומצד אחד, מטעם הרובא"צ
 חברו טעם לבטל כ"א יכול דבדי"מ והיחר, לאיסורדי"מ
 בחו"ה אבל לי, קים לומר המוהזק ויכול רובא תווליכא
 בטעמו נפק"מ אין אסור או מוחר אם הדבר על דניןכשאנן
 ואכמ"ל. בזה הארכת' ובמקו"א המ.תיר, של או האוסרשל

 קכסימן

 מו"ה הנכבד המלומד המו"מ הרב לידידי וברכהשלר
 לבוקר שומרים בק' רב שליט"א דגבורג גח חייםד"ר

 קאנאדא.במ.אנטריאל

 דזשעימס דו2כעת ~א~דוח. קבלתי הג"פ מסירת ע"דמכתט
 כך שהעניז ידידי נא ידע כח"ר, ששאלודוימ,י

 עיירות ובשמות שפיפוח אותיות לנו אין הקודש בלשוןהוא,
 וגם שמואל בבית המובא אליעזר דמשק בעל הרבמכחבי

 על לדקדק שאין לראוה יש גיערן הטיב שלבהייקוטים
 העיר בשם כדמצינו צד"י, ואות ויי"1 בא,וה הייבורותאותיות
 וש' ולא לבד ז' רק כותבין מ"מ שבורה שה,' אעפ"יואלקווא

 שבורה שהז' אעפ,"י ראדויוויל דמתקריא ררוויל בעירוכן
 שבורה, הז' ג"כ ברוישטשא כ.~תבין דקויא בריסקובע.יר

 סימנים ג"כ עיירוח בשמות האחרוגים בספרי מצינוופעמים
 במקום טש' שכותבין בונד2אץ בעיר כגון האותיותלרכך
 אעפ"י כרגיל כותבין סופית שהצדי' אעפ"י שבורה,צדי'
 ומאשטש דמ.תקריא כוחבין זמאשץ בעיר וכן שבורהשהיא
 בהרבה ונשים אנשים בשמוח אולם שבורה, צדי' במקוםטש'

 האותיות לרכך סימנים לכחוב שמדקוקים מ.צינושמ.ות
 לרככ~, הנצרך האות. אחר יו"ד כותבין השפיפות.ולאותיוח

 הנו"ן אמר יו"ד כותבין רכה שהנו"ן האניא השםכמן
 שפופה, ~יי"ן במקומ ז"ש לכתוב נ.והגין החרשיםובשמ,ות

 טימן שהוא האות על קו כותבים מודרנית עבריחוכותבי
 בצרפת בפולין באירופה העמי0 ובלשונוח שנורה,שהוא
 אלא פשוטה שאינה מיוחד סימן יש וברוסיא הגדובארץ
 במקום למשל אותיוח מב' מורכב האוח ולפעמימשבורה,

 2 למעלה דד עם וע"ט כותביו  לפעמים בפולנית שפופהזיי"ו

 2( כותבין לפעכץם שבורה צדי' וכן 2ע, כותביןולפעמים

 נשים שמות בבי"ש עיין ( האוה על למעלה בקורופעמים
 העניא שם י"ז ס"ק ה' ובאות דראזנא בשם ד' ס"ק ד'אות

 בזה שנסתפקו מה שר~ביא טשיזא, בשם סק"ה צד"ובאות

 ש": בד"ח  ועיין בט"ש, או בצדי' לכתוב אם בריסקגדולי

 האשה בשם שפופה לזיי"ן ז"ש לכתוב דעחו סק."ו מ'אות
 לעיל. שכתבנודראזשגא

 ואינה במבטא המורגשת אות היא לפעמים י"דואות
 או העניא בשם כמו צירה, או חיריק לסימובשומשת

 אבל שלפניה, ה,נו"ן את לרכו רק משמשת שהיו"דהאניא
 באמצע דהיינו ריכוך לסימז יו"ד לתת יכולים תמידלא

 לנקודת סימז היא שהיו"ר לטשת שיכולים במקוםהתבה
 ובשפה רפויה היא דיהלמ"ד עלקא בשם למשלחיריק,
 1 1 ושפופה פשוטה בלשונם עי למ"ד מינ' שני ישהפולנית

 אם כי לרככה כדי הלמד אחר יו"ר לכתוב א"אזבעלקא
 נקראת ותהיה חיריק במקום היו"ד משמשת יהיה כןגכתוב

 כוחבין אין לכן בשוא היא הלמ"ד ובאמת בחיריקעליקא
 תמיד הוא כללא ל~ו דמילחא זלקזשטא הלמ"ד, אחריו"ד
 כתב רפויה בטי"ת נקראת שהיא היכא עטקא נשםדהרי

 אעפ"י הטי"ת אחר יו"ד לכתוב שיש סק"ב ע' באוחהבי"ש
 נקודח על מורה היא שהיו"ד ולומר ולקרות לטעוהשי'2
 הטיית כהוגן ג"כ לקרות שיש כיון מ"מ הטי"וע שלהיריק
 וכבר לטעות, היישינן לא הנד"ת ל'רכך כד' והיו"דבש~א
 דאיתמר והיכא בש'מות לדרוש שאין האחרוגים גדוליכתבו

איחמר.
 גט בנידון צ"ח וס" ע' סי' אה"ע בי"ש בשו"חדעיין

 הלמ"ד הברח:1 דלפי עלקא בשם שם פ,תבשכ"מ
 יש פולניא שבלשון וידוע שפופה(, למ"ד )ר"ל יו"ד עםמעורבת

 כמבואר 1 1 פשוטה( ול' שפופה )ל' על הנקרא למ"ד מיניב'
 הסולנית הימ"ד שעל הקו במק~ם היא יו"ד א~ת ולכןלעיל,
 ט כזה, זנאק" "מיאכקי הנקרא מיוחד אוח יש וברוסיאעי'"ש,
 ראשון גט ובסדר ,ה, סימן נוהנין שפופה אות כלואחר

 מקומו פוזנא עיר בשם ק"ש באות כתב יוזיפש ב"רמהג"מ
 ביו.ד פוזנני דמתקריא לכת~ב צרינין והגרעק"א הלבוששל
 הנו"ן לדח~ק הנכ.רים שדרך משום האחרונה, הנו"ןאחר

 לשון דהיודע בדבריו וצע"ג עיי"ש. בהיריק לקרותההאחרונה
 א שפופה ען האהרוגה הנ;"; א1,א02ע הע'ר נקראהפולניא

 הגאון בזה עמד שכבר ומצאתי בחיריק, ולא למעלה דדעם
 המשנה, להמרכבת בחשובה ע"א סי' בתשובה רפופורטרח"כ
 עם מעורבת היא האחרונה שהנ.1"ן שמפגי הטעם הואוכתב

 לרככה. כדי הנו"ן אחר 3יו"ד כותבין זה מ,2וםיו"ד
 דקויא בריסק שבעיר מה מאוד נכון שביארנו הטעםומזה

 דמתקריא ראדוויל בעיר וכן ברזישטשאכותבין
 שפופה שהויי"ן אעפ"י זיי"ן. רק כותבין וזיטאמירראדזיוויל

 אחר סימן א"צ ממילא יו"ר אות באה הזיי"ן שארר כיוןאבל
 לחיריק. גם ומשתמשת מרככה דיו"ד כי הזיי"ןלרכך
 כמוש"כ בז"ש לכחוב צריכים רזשעימס השם בני"דולכן

 שבורה. לזיי"ן ז"ש לכתוב נוהגיו שאנחנו הנ"להד"ח
 השי"ן אחר בעי"ן א"ע חותם הוא וכן המגרש של דברתוולפי

 במנטא נרגשח ג"כ שהיו"ד ומפני משוך, סגול הואשהברתו
 שיש כיון דוימ.י בשם אבל העין, אחר בי~"ד כותביןאנח:ו
 מרככה שהיו"ד שבורה הזיי"ן ממילא הרי הזיי"ו אחריו"ד

 לכתוב וא"א הזיי"ן לרכך וגם חיריק לנקודת משמ,יתוהיו"ד
 לכתוב צריכים ולכן חריף פת"ח יהיה שלא מפגי יוד"ןבשני
 העיר בשם מצינו וכו הז="ן. אחר ש'"ן ובלא יו"דבחד

 יו"ד שיש מכיון אבל שפופה שהנו"ן שאעפ"יסטאניסלאב
 ולא יו"ד רד רק כותבין אין החירי"ק לנקודת הנו"ןאחר
 מקום ובכל שפופות באותיות עיירות כמה מצ וכן יוד"ן,,2ני
 אבל לע"ז בשמות רק הוא זה וכל להבתיב, ויסוד טעםיש

 השם אם האחרונים גדולי בין רבה מבוכה יש בלה"קבשמות
 בגט. לכחוב איך בחנ"ך שכתוב כבן דלא במבטאנקרא

 השמות בקונטרס ובפ"ת. כ"ג סי' חיים מים בשו"תכמבואר
 שבורה בלמ"ר מחלי"א כל בפי הנ.קראה מחלה בשם ח'אות

 בתשובה כתבחי ובמקו"א לגמרי שונה לע"ז ובשמותעיי"ש.
 גבי הריצב"א תשובח שהביא המגרש בסו"פ הגמ"רמדברי
 שכתבו והנהר העיר בשט שיגוי והיה הגר מא.רץ הנשלחגט
 דכי~ן הריצב"א וכתב קייר לכ.ת~ב ~המנהג יי"ר הנהר שםעל
 ובספר קו"ף. כמו יו"ד שוה כך הלע"ז במקום ק' אות שוםדאין
 הריצב"א לשון בפירוש נתחבטו רבים שגדולים הביאג"פ

 ששון והר"א י"א סי' פדוא"ה מהר"ם בתעיבתכמבואר
 קצת יש כי דבריו שפירש המהראנ"ח דברי הביא ובסוף ל'סי'
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 אות כאותיות לנו שאין הלוע"ז בלשונם ומוצאותמבטאות
 המבטא במקום מניחים לכתבם באים וכשאנו עלקום,מורה
 המבוקש המבטא אל קרוב שיה שהמב.טא אחרת אותההוא
 מדבר הוא השפופות האותיות שעל מבואר וכוונתועיי"ש,

 להאריך. כאן המקוםואין
ידידו

 החופ"ק ליעסעס אייזיקיצחק

 קכאסימן
 המדעים כליל המפורסם הרה"ג לכבוד רבהשלמא
 יע"א. יארק נוא שליט"א הכהן בועז ר"רמי"ה

 שני לכתונ שצריך לידיה דאתי בעוברא שאלתובדבר
 להצריך להקפיד צריכין אם הסתפק ולכזגיטין

 גם שיהתמו הראשון הגט על ההתומים העדים אותןשיהיו
 אחרים. עדים להיות שיכולים או  השני הגטעל

תשובה
 כתי ב' להיות רוקא שהקפירו דינין בתי בכמהראיתי

 מן תחילה הבעי מן להעלים נהגו וגם דוקא,ערים
 שמחמת להבעל אמרו הראשון גט שניסדר אחר רק השנידגט
 בשד"ח מצאתי וכה שני, גט לסרר החליטו בראשון פסולאיזה

 שני להצריך שנהגו גיטיז ממסדרי שראה שכתב הגסמערכת
 בגט משל דרך כותבין ראם משוט דמילתא וטעמא עדים,כתי
 השני בגט ואח"כ יעקנ בת שרה את  גירש שראובןאחד

 היא ששרה מקודם שחתמו והעדים יעקב בת רחלכותבין
 נמצא המתגר'בת היא 'יר"ל אח"כ ג"כ חוחמיסהמהגרשת
 ובשני שרה ערימה והעידו חתמו שבאחד עצמן אתמכחישים

 רחל. ששמההעידו
 דוקא שכתב פ"א סי' שע"ר בשו"ת ראיתי זהלעומת

 הגט על שחתמו העדים אותז שיהיולהקפיד
 הרוב דעפ"י כיוז כן לא דאם השני, גט על הותמיהראשוז

 אף מתיר והשני עכ"פ מה"ת כשר הראשון הגטבודאי
 חז"ל שאמרו מה בכלל יהיה עדים כתי שני יהיו ואםמדרבנן,
 ניתנו שכבר בדיעבד אם מפקפק הוא ושם דבר, חצי ולאדבר
 בב"ב הראשונים בשיטות ותלוי עדים כתי בו2ני גיטיןשני
 בערות תועלת איזה שיש דכל וטייעתו הרי"ף ז"לדעתרנ"ו,
 ולפי"ו רבר, חצי ולא רבר בכלל הוי לא עכ"פ האחתהגת
 תורה איסור מכלל להוציאה האחד גט שמועיל במקוםבני"ר
 לא ג"כ ממזרים בניה אין שעכ"פ או תצא לא נשאתואם
 להם אחרת שיטה פוסקימ ועוד הרשב"ם ואמ.נם רבר, חציהף

 הרי"ף על סמכו עדים כתי בשני שנהגו הבי"ד ולכן ,ה,בענין
 משום רק ניתז השני שהגט היכא 'יבפרט וסייעתם,ותוס'
 לצאת רק מדרבנן אפילו נתגרשה כבר הראשוז ובגטחומרא
 דבר לדצי יחוש איז בודאי גיטין, שמ טתנין ההששותכל

 עדים. כתי שני ולוקחים א"ע מכחישים יהיו שלא רקוחוששיז
 מנואר השני גט אורות הבעל מז לאעלים המנהגובהבר

 חשש ב,זה יהיה כן לא דאם צ' סי' בנובי"קכן
 שניהמ אם גיטין בשני לפקפק עוד ויש עיי"ש, כמובןברירה
 רספר בזה חשישא איכא א"כ מ,קצת ווה מקגת זהמתירים
 נזה, להאריך ואכ"מ ספרים שני ולא רחמנא אמראחד

ידידו
 החופ"ק ליעפעס אייזיקיצחק

 קכבסימו
 שליט"א. הכהן כועז מו"ה להרה"ג תניינאשלום

 הוא אם שיו הקודש בשם ספק שיש במי שאלתובדבר
 אומרת ואכן סעם נקרא ובאנגלית שלמה, אושלום

 לפיע"ר שלום, נכתב ובכתובה שלמה זקנה ע"ששנקרא
 שהכל החניכה רק לכתוב יותר ונכון ע"ז כלל לסמוךא"א
 כשר קורין שהכל שתניכה חושש שכת"ר שה אותו,קורין
 בסי' הבי"ש מ"מ, הרמב"ם, בו2ם בב"י כמבואר נריעבררק

 בסי' הג"פ כתב וכן לכתחילה, אפילו מכשיר סק"אקכ"ט
 עובד שמו אם ונסתפקו עבידי שנקרא במי קל"ב ס"קקכ"ט
 ראיה והביא לחור, עבידי לכתוב לכתחילה דכשר עובדיהאו

 בשו"ת ג"כ איתא וכן חזקיה, גבי זה כעין שכהבמהתה"ד
 לכתוב כזה בנידון הנוב"י אביו נהג שכן פ"ז סי' ציוןשיבת
 שכמעט שעהד"ח הוי בכאן ובפרט לכתחילה, לבד החניכהרק

 וכל מהעריסה יהם שניתן הקזדש שמם את יודעים אינםנולם
 כידוע. רמי כדיעברשעהד"ח

ידירו
 החופ"ק ליעבטס אייזיקיצחק

 קכגסימן
 לפ"ק. תשכ"ז עשי"תב"ה
 כליל המפורסם הגאוז הרנ לידירי הטוב וכלגח"ט

 ב"ביבת ר"מ שליט"א רגנשברג ח"ר מ,וה"רהמדעים
 הסתדרות של הבי"ד וחבר בשיקגו לתורה""ביהמ"ד
 דאמריקה.הרבנים

 השני השלהו מיד מסירתו את וסררנו קבלנו והג"פמכתבו
 ומש"כ סעם, בת טינא דמתקריא טעמא האשהליר

 טעמא דמתקריא טינא לכתוב צריכין היה דלדעתוכת"ר
 בושם כלל ידע לא והבעל טינא בשם כל בפי שנקראתמכיון
 לכתוב, כלל א"א ואחרת שכתבנו כמו העיקר לפיע"רטעמא,
 שמ גהמא שם הוי לכאורה דהרי : ונימוקי טעמיואבאר

 בבי"ש כמנואר בגט נכתב אם פומל הנשתקע ובשםשנשתקע
 בפי הנקרא שהשם ואעפ"י הלבוש, בשם ל"ז ס"ק קכ"טסי'
 דירוע לגגי אחר כשם הוי רזהו כיון פוסל מ"מ ג"כ נכתבכל
 מהר"ם על '2ם שחולק ב' באות להב'"ש בש"נ מבואיוכן
 מינץ דהמהרי'ם פרובא, המכונה צפורה שם גבי בתשובהמינץ
 וה, שם שנשתכה אעפ"י צפורה שם גם לנדינ דצריךס"ל

 פסול בכיה"ג דגם הלבוש כשיטת וט"ל עליו הולקוהבי"ש
 בתשובת עיי"ש המתגרשת זו ראין דיאמרו בדיעבראפילו
 נטי"ג כמבואר רבה מבוכה ב,ה יש כי ס"ד, סי' מינץמהר"ם
 בס"ק וד,מ"ת הבי"ש על שם שתמה ב' ס"ק ב' אותבש"נ
 מינץ המהר"ם דברי מעתיק והבה"ט הבי"ש דברי מ.צריקל"ט
 יראה גופא מינץ המהר"ם בדברי המעיין אולם הטי"ג,כמו

 שם שהיה המעשה רכפי והטי"ג, הבי"ש צורקיםרשניהב
 ומחמת פרובה נקראה מעריסה שמות ג' לה היהשהמתגרשת

 וכן לרחל שמה שינתה ואח"כ לצפורה שמה נשתנהחולי
 רמת.קויא רחל לכתונ מינץ המהר"ם וסנר כל, בפינקראה
 לגמדי שנשתכח כיון כלל לכתוב צריך אין ופרובהצפורה
 יכחוב השני ובגט גיטין שני לכתוב יכול דמילתאולרווחא

 פרובה. המכונה צפורה רמתקריארחל
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 והבי"ש פרובה לכתוב דא"צ ס"ל גופא מינץ המהר"םולכן

 שכבד צפורה לכתוב שהצריך מה על עליוחולק
 עליו שחולק הבי"ש בד2רי הביז הטי"ג אבל ממנוקנשתכח
 לא הבי"ש גם דאמת אליבא אבל פרובה, שם לכתובשא"צ
 דאיו חולק וע"ז צפורה משם רק פרובה משם כללאיירי
 קצת מגומגם הב'"ש של הלשון ממנה, נקותקע שכברלכתבו
 המכוגה מצפורה. דאיירי רק רחל שם כלל הזכיר שלאכיון

 ס"ל מינץ דהמהר"ם כתב זה 'ועל רחל, לשם זכר ואיןפרובה
 שכוונתו מלשונו ונראה. שניהם כותבין צפורה נשתכחדאפילו
 אבל לעיל, מזה דאיירי פרובה המכונה צפורה שגיהםבמלת

 מינץ המהר"ם כשיטת ג"כ להבי"ש ס"ל דמילתאלקושטא
 זה על וגם הפ"ת ג"כ כתב וכן כלל, פרובה לכתוברא"צ
 שלא הבי"ש לדברי והסכימו אחריו הבאים כל עליוחולקין
 עדיין זוכרים בנ"א שמקצת אעפ"י רחל רק כלל צפורהלכתוב

 צפורה. בשם נקראהשכן
 כיוז כלל סעמא שם לכהוב, בני"ד צריכיס היימ לאילפ"ז

 בדיעבד אפילו לפ10ל ה.חמירו הנ"ל הפוסקיםשכל
 עפי"מ העריסה שמ לכתוב נוהגין אנו אך הנשתקע.בשם

 הר בשו"ת 2נעט מוהר"מ הגאוז ה"ה האחרונים גדולישכחבו
 מקרי לא העברי דשם דס"ל שיק ומהר"ם והחת"סהמור

 בשם משתמשים הם הרי שבקדוועה רבר דלכל הואילנשתקע
 חת"ס בשו"ת. עיין וכדומה, שבירך מי לעשות כגוןהעברי,
 שמה ושינתה לביאה מעריסה ששמה אשה גבי ל"ח סי'חאה"ע
 המכונה לביאה לכתוב ופסק גרים. לשם להתרכךת כדילאני
 נפש ובשאט ישראלי, שם היה מעריסה ששמה כיוזלאני
 לנכרים בזה להתדמות כדי עברי בשם להיקרא רוציתאינה
 עולה דאינה בנקבה אפילו ממנוק נעקר לא היהדות שםלכן

 א"כ יריוה, שם להזכיר היא רוצית 2חולי 2עדהמתפללים 4י  שברך במי ב2יהכנ"ס אותה מברכיט אם מ"מלוערה
 לביאה עיקר העברי שם וכותבין לגמרי נעקר אינועי"ז

 ג"כ הולך ק"ט ס" שיק מדו"מ ובשו"ת עי"ש, לאניהמכונה
 מקרי לא שלכן הדבר הסביר בנעט מהר"מ 41גאון זה,בדרך
 דאמרינן האי כגון לגמרי אחר לשמ בשימי דרק הנשתקעשם

 כלל שייכות להם שאין כיון שרה ופורתא מרים ברובאבגמרא
 לה ניתן לא אנגלי ששם יודעים הבל בני"ד אבלזל"ז,

 והשם וכדומוק זקנתה ע"ש עברי שם לה היה רקגועריסה
 שם מקרי לא ולכן לנכרים לה.תדמות לה ניתןהאנגלי

 נשתקע.העויסה
 נקראים ישראל שבני האנגליים 4שמות שכל רואותדעינינד

 בר"ת העריסה לשם דומים דרובא רובא המהבהם
 ששמה באשה יודעים הכל ולכן העברי, לשם בצלצולאו

 כילא או כרכה א,ו היה העריסה ששם בערטא באנגליתלמשל
 סינא בשם ובני"ר האנגלי לשם בצלצול או בר"תהדומה
 ל4 היה בודאי רק מעריסה. לה ניתן לא זה ששם יודעיםהכל
 לדברים רק בו משתמשת אינה רק זה לשם הדומה עברי,שם

 וזהו נשתקע, לעולם מקרי לא טעמא השם לכןשבקדושה
 שראו בעת הקודמים מדורות הגאתים סברת היהלפיעי,ד
 הארץ לגיי וההתדכית ההתבוללות של המספחתשפשתה
 שם ישתכח שלא מילתא, למיגדר ולכן בארצותם,במקעש
 חבותינו נגאלו שבזכותם דברימ מהג' אחד שזהישראל

 בגיטיה העריסה שמות לכתוב דוקא פטקוממצרים
 לכתוב לגמרי ל'אסור ללכת שהרחיקו גדולים להרבהוראיתי

 בהוס' הר"ת סברת מחמת בגט הנכריםשמות
 עכף'ם שם להזכיר דהלילה שבתב והוא, בר"ה דל"דגיטין
 לעכו"ם להתדמות. נכדי דגוה האעליט דהשמות וכיןבגט

 דומה זה דאיז כתב החת"ס אבפם הר"ת, לשיטת לחושיש
 בו שזצמר השם להזכיר שלא הוא סברא דהתם דהר"תלהאי
 ששינהה אעפ"י בני'ד אבל וישראל, משה בדת רח"לדתו
 ישראל מדת הזה השם הרציאה לא מ"מ נכרים לשםשמה

 וז"פ.עיי"ש
 ולא העריסה שם לכתוב להצריך זה לכלל שבאנוומכיון

 שם לכתוב צריכים שפיר נשתקע לחששלחוש
 לכועב א"א להיפך כי בדמתקריא, האנגלי ושם בעיקרהעריסה
 ואיך כלל טעמא אותה וורין אין דהרי טעמא דמתקריאטינא
 מבהשר החתימה בשם אפילו והרי רמתקריא, לכתובאפשר
 אליעזר א"ע החותם. אלעזר גבי א' אות אנשים בשמותבט"ז
 אליעזר אותו קורין שאין כיון אליעזר דמתקרי לכתובשא"א
 שמ על לכתוב שאין מכש"כ שהוהם, החתיכאז שקוריןאעפ"י
 גט בספר ג"כ כתב וכן רמתקרי, לגמרי  אותו קוריןשאין

 צודק דמת,קרי דלשון סק"ד בסה"ג כשבא קכ"ט בסי'מקושר
 מזוג בפת"ש עייז העולם בלשון הנקרא שם עליות,ר

 שהקשה דל"ד בגיטין הפנ"י קושיית לישנ בזהדארדדוזנא
 דאתחזק, והוא בר"ה הטס' שם התכו האעל

 זצתעה ומקום עיקר הגתינה מקום דשם משמע דידןדמגמרא
 והקשה וחניכה, שום בוכל והבה"ג הי"ת לשיטתבדמתקרי
 וכה פלוני איש כותב שיהא ר"ג דתקנת צ"ל דלפי"זהפנ"י
 שם כותביז היו דלוקנה קורם ומעיקרא הנתיגה, מקוםהיינו
 שהיו בתרתי מעיקרא. סועיז היו וא"כ לבד המזיבהמקום
 מקום וים כוחבין שהיו אלא בלבד זו ולא לחור אחדכותבין
 כ4,צין והיו ר"ג מתקנת להיפך הגתינה מקום ולאהכתיבה
 ר"ג דתקנת הר"ת שיסת עפ"י לתרץ ולפיע"ו עיי"ש,בתרתי
 לכהוב א"א כז נקרא שאינו כיון גדמתקרי אותו כותביןאי, הגשתקע דשם לעיל דאמרינז מה ועפ"י השטות לפרטהיה

 לכן לכתו3, יכולין שפיר השם בעיקר לכתבו אבלדמתקרי,
 היו אחד שם רק כוהבין שהט מעיקרא דודאי לומריש

 צריכים שהעדים מכיון העיקר שהוא הכתיבה מקום שםכותבין
 וגם והרמב"ן, ברשב"א כן כמבואר הכערש שם אתלהכיר
 ר"ג וכשהתקין ממנו, נשתקע כבר הראשון שהיטםמפני
 מקום של שם לכתוב ליה ניחא הוי לא השמות שנילכתוב
 שעהה כיון ברמתקרי הנתינה מקום שם ואת בעיקרהכתיבה
 שכתב וכמו ממנו, נשתקע וכבר זה בשם עוד כן נקראאינו
 כיוז הכתיבה, בוקום של שם כותבין היו כראשונה דלכזהר"ן
 לנכון מצא ולכן ממנו, נעתק כבר הגתינה מקום שלששם
 שנקרא השם שהוא בעיקר הנתעה מקום של שם לכתו2יותר
 גקרא שעכשיו כיון בדמתקרי השני שמ ואת בראשונה. עודבו
 ההוס', שיטת לריב דברימ אריכת בזה לי ויש באמת,כן

 בזונ הארכתי ובמקו"אואכ"מ

 והרוב לע"ז ואחד עברי אחד ששת שתי ל4 שישדהיכא
 מן איזה העברי בשם ומיעוט הלע"ז בשם להקורין

 הבייי מרן בין  שנויה בכטזלוקת זה רבר קורם לבתובהשמות
 לידה בשעת שנקראה אשה גבי קכ"ט, בסי' בד"מוהרמ"א
 הולכין דבזה ס"ל דהב"י לוריירל, שמה שינתה מח"כשמחה
 דעלמא רובא בפי שנקראה מהשמות באיזה ר"ל הרובאחר

 שם מקדימק דלעולם זס"ל חולק והד"מ להקדים,צריכים
 בס"ק והבי"ש המכונה, עליו וכותבין הלע"ז שם עלהעברי
 גבי בנתרא ד4מרינן והאי כהב"י, ס"ל דהלבוש כתבל"א
 הקודש שמות ששניהם מפני רובא בתר דאזלינן ושרהמרים
 רובא אפילו לע"ז בשם אבל להקרים, אטה מכריע הרובאז

 הכריע וכן העברי, שם מקדימין מ"מ השמ באותוקורין
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 ב"ר למהר"מ במה"ג הוא וכן ט"ו סע" בע"ע הרמ"אלהלכה
 הבי"ש. כהכרעת ה' בם"קעעיפש

 דוא טעכש השם שגם אעפ-י דבני"ד לפיע"רונוסתברא

 אשר הצנגליים החרשים שמות נגד מ'שלע"ו,

 שניתן מכיון עברי, שם טעמא השם מקרי אבותינו שערזטלא
 שבקדושה, דבר לכל בו ומשתמשת בביהכנ"ם שנולדה בעתלה

 לטינא טעמא להקדים יש בודאי חול שם הזא טונא~השם
 שביארנו. כמו טינא דמתקריא לכתונ שא"אובפרט

 נ"ב סי' ח"א מאהבה בתשובה מש"נ הביב מ"ג ס"קי,בפ"ת

 ואח"כ עלקא ששמה באשה הנוב"ו רבו בשםשכתב
 הנוב,'י והכריע לאסהר, שמה נשתגה הממשלה פקודתמחמת
 הפ"ת ורצה וכהלבוש, כהב"' אסתר דמהקריא עלקאלכתוב
 הומ"א גם בכח"ג מקושר והגט התו"ג שכחב רלפי"מלומר

 להאי כלל דמי לא בלאה"כ דמילתא יקושטא אולםשדה.
 לידתו בעת לו נית3 העברי שהשם מיירי דהרמ"אררמ"א
 העברי שם תמיד מקדימיז בזה לע"ז שם לו ניתןואה"כ
 כן לא אכל דעלמא, רובא בפי נקרא הלע"ו ששםאעפ"י
 והלע"ז אח"כ לה ניתז אסתר העברי ששם ד"נוב"יבנידו,
 אח"כ וגם לידהה בעה עלקא נקראה דהרי העריסה שםהוא

 הרמ.'א גם בוה הממשלה פקודה עד עלקא כל בפ'נקראה
 לפיע"ד. וז"ב לאסתר עלקה להקדיםמודה

 מכיוו נשתקע לעולם מקרי לא רטעמא בני"ד ל.ומר ישדכן
 רק נימהם הילוק ואין טעמא משם 'וצא טינאששם

 ויש בטינא בנו"ז החליפו בטעמא דגג' שבמקום נוגאוה
 שבתוך דהיכא ב,' אות בש"נ בבי"ש ומבואר עדה, צלצוללהם

 הרצשו3 שם נכה"ג מקרי לא הראשון שם גם נכלל השניהשם
 השט להשכיח אחר שם הכינוי מקרי לא והכ"ננשהקע,
 היתה לא טעמא מעריסה שנקראה זאת לולא וגםהראשוז,
 והצלצול בר"ת השוות האותיות מפני רק עכשיו טינאנקראת

 ואעפ-י טעמא, השם :שתקע  לעולם מקרי לא  וה ומפגיהשוה
 ומחלוקוהם זו בסברא הבי"ש על חולק י"ט סי פ"ת שב'שו"תן

 מפרש דהבי"ש ופירושו, מובבו מה נשתקע תבתבהבנת
 והפ"ת לכי, זכר ואק ונאבר לגמרי שנעקר כלומרנשהקע

 שלילת רק וענינו "שקע" ששורשו נשתקע פירושמבאר
 השקע ככה כמו לגמרי ואבודה עקירה ולא והפרסוםהבליטה

 ע"ז בבנין ששקעו אבנים חכ,"ל ובלשון נ"א(, )ירמי'בבל
 של לפירועו ראיות והרבה ב' אות השמות בקונטרסמוה

 שם כגותב פוסליז שאגו דמוה לגמרי, נשתכח שמובנוהבי"ש
 קירין עדיין דאם זה שם לגמרי ששקר נשכח בגטהנשתקע
 בני"ד לכן בדיעבד, פסול אמאי מיעוט עכ"פ זה בשםאותו
 הראשון שם מוציא השני שם של ו"ר"ת דהצילצולי"ל

 נשתקע,מידי

 ל"ו סי' מינן מהר"ם תשובת מדברי ראיה להביא ישיכל
 ולמן שלו והכונוי משולם ששמו באחד שםשגשאל

 וצוה  בהגט,  לכתוב איך יופיו ע"ש  ועמל נקראואח"כ

 ועמל ומכונה זלמן המכונא משולם לכתוב מעץהמהר"ם

 זלמן להקדים צריכים מ"מ זעמל לו קורין שהרובאעפ"י
 שרה ופורהא מרים רובא גבי אמריבן דכגמרא ואע"גלועמל,
 קזקי הוי השמזת דשני התם דשאני שום, וכל מריםדכותנין
 העיקר הוי ולמן הכא אבל קודם, הרגיל שם כ,קדימיןלכך
 נקרא רועמל ואע"ג משפחתו, ע"ש שגקרא השם דהואדוקא

 ח~י מחמת שמו בנשתנה ככן קודט העיקר כתבינן הרובבפי
 שם כהבינן מ"מ הראקיז בשם אזתו קורין דתדיראע"ג

 עיי"ש טרגיל עדק! דעיקר ש"מ העיקר, דהוא קורםהאחרון
 דמקדימין מזה חזינן כ"ט, ס"ק בבי"ש בקיצור דבריומעא

 טפי ךחשוב שמזם בו אזתו קורין שהמיעוט שם שה,ואזלמן
 להקד'ם שיש מכש"כ שווין, כינויים ששניהם אעפ"ימזעמל

 העריסה. שם של חשיב.ות מטעם האנגלי לשם העריסה.שם

 מעריסה ששמו במי פ"ו בשורש במהרי"ק מצאתייכה
 אליהי, בגט וכתבו כאלי כל בפי נקרא ואח"כאליהו

 אעפ"י או כינוי רק העצם שם אינו באלי שם דאם ע"וכתב
 נשתקע, חשוב דלא כשר הגט אליךז בשם כלל :זרע לאשהוא

 וכך אחר שם לו שיש יודע באלי ששמו היודע דכלמשום

 שכתבנו ובמה אחר, לשם שיאמינו כמו אליהו לשםיאמינו
 בדמהקרי ולא בעיקר לכתבו טזב יותר הנשתקע דשםלעיל
 ב' כלל באה"ש המובא ק"ח סי' במהרשד"ם עההמצאהי

 בעיקר השני שם יכתוב חולי מחמת שמו דבבשתנהשכתב
 המהרי"ק נתב הראשון שם בנשתקע אבל ב,רמתקרי,והראשח

 וכוונתו יעו"ש, בדמתקרי והשני בעיקר הראשון שםשכותב
 יש דלכתחילה שכחנ ובאלי אליהו בשס המהרי"ק דבריעל

 באלי. המכונה אליהולכתזב
 דמקדימיז דהאי כהב כ' בסי' מרגליות מ"י"י שליבסה"ג

 יותר רגיל שהכינוי אעפ'" להכינוי ה,קודששם
 אוהו, מקרימט לכו העיקר הזא וה שיטם משום הקודש,משם

 וגם מילתו ביום לו ניתן הקודש ששם משום דמילתא~טעמא
 העיקר, הוא לכן בכת.ובה נכתב וכן זה בשם לס"ת אותוקורין

 ניארנו כבר מ"מ ה.קודש שם אונו שטעמא אעפ"י בני"דלכן
 מפני הקזדש שם שפיר מ,קרי החדש האנגלי שםשנגד

 ויש מרגיל, עדיף ועיקר שבקדושה לדברים בושמוסתמשים
 בוה ואסתגר יותר להאריך אין אבל נכוחות ראיות עודלי

 טינא. דמתקריא טעמא לכה~כ החלטנו למיגשההלכן
 שיגאגו העיר בשם הסופר טעה הראשונה בההרשאהיהנה

 אח"כ שכתב כען אבל ביגאגו, וכתב ש' אותהשמיט
 הוא והעיקר הראשונה בהרשאה היה וגם שויקאגאדמתקריא

 שגתמנה הראשון שהשליח בי"ד קיום שהוא שניהההושאה
 ק'זם אגב בדרך הוי ממילא ה,יני, השליח את מינהמהבעל

 וכיו, הכשרנוהו ולכן הראשון, להשליח הבעל שלקוותעל
 שמייהו ופקיעי בקיאים המה הגט מסדרי שהבי"דשידענו
 בפ"ת מובא י"ב ס"ק קמ"א סי' בישויע"ק מבוארובכה"ג
 חוהמין דדיינים בגמרא ומבואר עיי"ש, להקל דיש כ"זס"ק

 בב"ב ברש"י אולם דק"ט, כתובות עיין קראו שלאאעפ"י

 עיי"ש, למקרי דמילתא דאורחא מבואר ראיה בד"הדל"כ
 אחד גם מ,ה, צ"ב סי' ח"א ג' מהדורא עץ-מ בשו"תועיין

 ולא הם"ן אחר ביו"ד העניך הנוך בן שמו חהם הגטמעיד'

 בוא"ו לכתוב. צריר ולכתחילה כן א"ע חותם מסתמאבוא"1

 מה אבל ה', אות בבי"ש כמבזאר חנוך משם שנגזרכית
 אחר עי"ן בלא וליג הראייון השליח שם בההרשאהשנכתב

 כותבים בפח"ח הזי"ן אם דרק בטי"ג מבואר הריהזיי"ן
 צריכים אלו במדינוה שקורין כמו בסגו"ל הזי"ן אם אבלזליג

 בודאי בי"ד מיר שיצא כיון בטח אבל זעליג, בעי"ןלכהוב
 באמת. נ,קראכז

ידידו
 החופ"ק ליעבעס ~מיזיקיצהק

 קכדסימן
 המדעים חו"ב~כליל הגאון הרב מכובדי יוידי כבודב"ה.
 של הבי"ד מנהל שליט"א שיטר אליטלךמוה"ר

 הרבנים.רי~סתדרות



זננבי קכה קכד סימו חאה"עשו"ת דזנביריד
 ישרא*ת בת היא שהמתגרשת בגט לירן דאתי הענעבדבר

 היה ודעתי בהגט, לכתוב איר הנכרי מןהנולרה
 דברי על שכתב הדמ"ר דברי על בהסתמכי אמה שםלכתוכ
 גר לפיכך הרשב"א תשוכת בשם שהביא קכ"ט בסי'דענהכר

 ולדעתו כלבד, שמותיהם אלא כותבין אין אסופי או שתוקיאו
 ואע"ג רחל, בר מרי ברב כדאשכחן אמו שם לכתוב נראההיה

 שבשעה להתם דמי דלא מחמת ;ה בעצמו דההדאח"כ
 ולא כלל אביו אינו א"כ נכרי עדיין איסור היהשנתעברה

 אנו שאין רק אב לו יש שתוקי אבל אב, שום מרי לרבהיה
 בנולד רבריו ולפי אמו, שם לכתוב אין לכן שמו מהיודעים
 אמו. שם לכתוב יש כלל אב הנכרי אין הרי הנכרימן
 או גר כרהו וז"ל כתב ט' סעי' קכ"ט סי' בלבושאולם

 שמותיהם אלא לכתוב א"צ לד"ה אסופי אושתוקי
 שהרי אאע"ה בן ור"ל אברהם בן לכתוב נוהגין אביבקבד,
 עיי"ש, הקב"ה קראו שכן אליו להתייחס יכולים האומוחכל

 המון אב ענת ומה צ"ע אאע"ה בן בשתוקי לכתובמש"כ
 וכתב הלבוש על כן שהקשה בג.פ ומצאתי לשתוקיס,גוים

 שהרואה כן, יכתוב אם פסול של חשש שיש נראהדאדרבה
 אה"ע בהלק החת"ס ג"כ פסק וכן לגר הוא זה שגטיאמר

 אאע"ו4 בן בשתוקי לכתוב שאין מ"אסי'
 בן לכתוב הלבוזט שכתב דמה לומר לפיע"ד נראהוהיה

 שתוקי שהזכיר ונוה לבד, גר על רק קאי זהאאע"ה
 שכל לחור, גר על מוסב העיקר אבל נקטיה גררא אגבואסופי
 שתוקי על קאי לא בודאי וזה אליו להתייהס יכוליםהאומות
 כתב סק"א במ"ז קל"ט סי' או"ה בפרמ"ג אמנםואסופי,
 בדבריו וצע"ג אאע"ה, בן בגט כותבין ואסופירבשתוקי
 לחוד גר רק איתא ושם כ' סעי' קכ"ט סי' לאה"עשציין

 3זה. כוונתו לי מובן ולא גר" "או כתבוגסוגריים
 ואסופי דשתוקי איתא ג' סעי' קל"ט סי' באו"חיברמ"א

 לקריאה דרק נראה אמו, אבי בשם לתזרהקוריז
 לקרותו יכולים לתורה שרק בגט, לכתיבה ולא כן כתבלתורה

 כמוש"כ פסול אמו אבי בשם כחבו אם ובגט אמו אבי בשםגם
 תלוי זה דבר ובאמת שם, בפרמ"ג וכ"ה בהדיא שםהט"ז

 אשתחרור אמתא יורן בני גבי רצ"ז ביבמות בגמיאבפלוגתא
 קרו פלניא דבני משום בהדדי נשי למיגסב להו דשרידמאן
 ה.רי עיי"ש, פלונית בני נמי להו דקרו סב,ר דאסר ומאןלהו,

 א' כלל באה"ש ועיין האם בשם קורין אם הואדפלוגתא
 מפני, נכון זה שאיז הנ"ל הרמ"א על כתב קל"ט בסי,יהט"ז שע"ר. בעל הגאון בשםמש"כ

 שהוא פב"פ כן ויכתוב אשתו את לגרש יבאדשמא
 אבותמ לבית למשפחותם כי כן נקרא אינו ובאמת אמו,אבי
 וזה אאע"ה, בן לקרותו החליס ע"כ פסול הגט ונמצאכתיב
 בי כיה דכתיב אאע"ה של בניו הכל כי פסול בו איןוראי
 לקראות ליזהר יש לכתחילה דרק י"ל ולפיע"ד גוים, המוןאב

 עי"ז, בגיטיז תקלה לידי יבוא שלא בדיוק השמותלתורה

 מפני עי"ן בגט לפסול למיהוש ליכא דמילתא לק,ושטאאבי
 השמות על ולחקור ולדקדק לחקזר יודעים גיטיןשהמסדרי

 המוו ענין מה וגם לתורה, בקריאהם ה:2מז2ים על לסמוךולא
 הא"ר גם כתב וכן הנ"ל הג"פ כמוש"כ ואסופי לשתוקיגוים

 קל"ננבסי
 הנב"י שפסקו כמו אמו שם לכתוב דנכון נראה להלכהלכן

 לכתוב שא"א וכיוז הג"פ, מדברי גם נראה וכווהחת"ס
 לבד שמו רק ולכתוב כלל אביו אינו דמדינא כיון אביושם
 האבות, שמות כותכים גיטיז שבכל כיון דתמיהה מילתאזהו
 מצינו וכן לאמו, בן לכהוב גלי נכון היותר הדרך זהולכן

 הגט מקרי וע'"ז פלונית גן פלוני בגמרא מקומותבכמה
 כנ"ל. בגט עיקר וזה מתוכומוכח

ידידו
 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצדק

 קכהסימן
 החשוכים להרבנים והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה.
 הרה"ג ה"ה טקסס דאלאס בעיר מיראל אלפיראשי
 רור אייעזר מו"ה והרה"ג אבראמאוויץ יונתןמו"ה

 שליט"א.ייכטמאן
 פב"פ הבעל אודות קסטן הרב ע"י שאלתכם עלבתשובה

 למקום לבי"ר ללכת אופן בשום רוצהשאינו
 שהמה רב זמז וזה פב"פ, אשתו את לגרש גיטיזשמסררים
 שהאשה לתקן וצריכים אחרה אשה לו "ב כבר והבעלבנפרד
 בהשיחה אמרתי וכבר צעירה, עדיין והיא עגונה תשארלא

 לחלצה בשעה"ד להתנהג איך בקיצור הטלפון ע"י דנושהיה
 הולכה ושליה ועדים סופר מינוי ע"י ג"פ לסדר העיגון,מכבלי
 לסיר איך היטיב באר לכם לכתוכ והבטחתי נתיגהושליח

הדבר.

תשובה
 וחתמו לשמה סופר כתב דגיטין בפ"ב :תוספתא תנינןתמן

 ער פסול לה ונחנח;1 שכתבוהו אעפ"י לעומהעדים
 ולא חתומו, ולערים כתוב לסופר הוא שיאמר קולושישמעו

 חתומו ולערימ כתוב לסופר ירו בכתב כתב אפילו אלאעוד
 ומפשטות וכו', פסול לה ונתנוהו וחתמוהו שכת3והואעפ"י
 וכן בחרש, רק לא בפקה גם דאיירי נראה התוספתאלשון
 בפ"ב בתידושיו  הרשב"א ה"ה ראשונים הרבה דעתהוא

 ריוד והמרדכי והר"ן וסה"ת י"ט אות במ"ו והרא"שדגיטין
 הסופר יכתוב דלא ק"כ בסי, הטור פסק וכן פוסקים,הרבה
 מועיל אינו בבת"י אבל קולו שישמעו עד העדים יחתמוולא
 ק"כ בסי' בש"ע איפסק וכן גפקח, ובין בחרש ביזכדום
 לכתוב בנשתתק מכשירין ויש כת"ק מועיל דאינו ה'סעי'

 מהל' בפ"ג הרמב"ם דעת וזהו ולעדים לסופר במת"יולחתום
 אולם כת"י מהני בפקח שגם מדבריו הביז הב"י ומרןגירושין,
 ונראה בפקח, ולא הרמב"ם דעת בנשתתק רק הביא לאבש"ע
 בנשתתק דרק בב"י שכתב ממה אחרת הרמב"ם בשיטתדס"ל
 מהני לא בפקח אבל אחר, בענין דא"א כיון הרמב"םמכשיר
 ובבי"ש בח"מ, עייז בפה, למנות לו דאפשר כיוןבכת"י
 קל"ה סי' ח"ב המבי"ט דברי והביא בזה האריךוהפר"ח
 להחמיר וסיים והר"ן התוס' בין פלוגתא זה דדברשכתב

 גווני.בכל
 הרמב"ן וכ"נ בפקח להתיר שרצו פוסקים כמה ישאכן

 קולו בגמרא דאמרינן דהא לגיטין, בחידושיווהריטב"א
 כהנא דרב כדינא רק היינו רב אמר נה,נא. מדרביאפוקי
 משום הכתב מתוך דיבור ממעטינן וגתהרש פקח שהיהא"ר

 וליתן לכתוב כתבו עישלח בבריא אבל היא, שגישתאררעתי
 ג"כ וכ"ה ממש, מפיו שמ,יעה וא"צ ונותגין כוהבין לאשתוגט

 בכת"י, בפקח גם עיגון כמקום להקל כ"ג בבית הרד"ךשיטת
 בפה"ש המובא ל"ב סי' בהשובה מבריסק מהרי"מוהגאון
 בא"ט גדול עיגון במקום למעשה הלכה להקל העלהסקי"ח
 שמה עצה ואיז מיץ, לעיר צרפת למדינת נדודשהרחיק



רטו י 22(1 קכה סימן חאה"עשו"ת ונ 'בן

 שיכחוב ועדים לס~פר יבריסק בכת"י לכת~ב רק ג"פ לולסדר
 תקנה עוד המציא הנ"ל והגא~ן לאשתו, ~יתנן ג"פויחתמו
 המינ~יין בכת"י הבעל שיכתוב שטרם ממיץ להרבשציווה
 ופב"פ ולפב"פ יכתוב הסופר לפלו'ני שממנה בע"פיאמר
 אפייו המ,ינוי מועיי והר"ן הרא"ה דלדעת הגס, לחתוםהעדים
 דעת אמרו באומר ואעילו אמרו, כאומר וה ואין בפניהםשלא

 להקל דינין בתי כל סמכו וע"ז עיגון במקום להקיהרש"ל
 לפי אם ולכז עדים, לפני ~בע"פ בכת'" במינוי עיגתבמקום
 עג~נה תשאר לאו ובאם כת"י ע"י רק אחר בעניז א"אדעתכם

 שאמרנו. כמו להקל יש ימוהכל
 הנה לזה, וב'"ד עדים צריכים מדוע המ,הו שכת"ר211ה

 לסופ,ד לפב"פ שממנה בע"ם לומר דצריך כיוןבפיטוט
 בכת"י. שכתב בטרם כן שאמר יעיד מי לעדים ופב"פולפב"פ
 כתב מכידים והעדים והסופר הבי"ד שאין כיוז כת"י עלוגם
 ומבואר הגט, ולחתום לכתוב והעדים הסופר יכ~לים האיךידו

 גמור קיום צריכים זה דבנידון סקי"ג ק"כ בסי' גיטיןבתורת
 המגרש  שם בהכרת דרק קרובים, או אחד בעד סגיולא

 לגלויי. דעבידא כיון אשה או בקרובים סגייגותגרשת
 בהכרת משא"כ יודעים הכל יום שישים בעירדכשהחזיק

 עדים צריכים ולכן עדים~ שני תמיד בעינן בקיום הריכתב
 בכת"י, א"ע וחתם בע"פ כן אמר שבפניהם זלקייםלחתום
 העדים חתימת מכירין והני"ד והידים ה,סופד שאיןומביון
 יד כתכ. לאשר העדים שבמקום הב'"ד צריכים לכןג"כ,

 ג"כ, ניכדת חתימתן שאין אעפ"י להקל נוהגין ובבי"רהעדים,
 עם מכת,בים בקשר המה הכתיבה במקום שהבי"ד מכיוזאבל

 והרי חתימתן, עי"ז ג"כ יודעים הרי הבעל שבמקוםהבי"ד
 והעדים ונחתם נכתב כבר שהגט אעפ"י שליח ע"י גטבכל
 הולכה. לשליח פנ"פ את מינה שהבעל ההרשאה עלחתמו
 השליחות מינוי על' העד'ם התמו שבפניהם מאשרימ הבי"דמ"מ
 כתב על גם ולכן בסה"ג, כמבואר בישראל ב"ד כל נוהגיןוכן

 הכתוב ככל לעשות ג"כ צריכים העדים בהתימההב;יני.
למעלה.  שעדי אעפ"י ממ,ק"א שליח ע'" בגט מקילים שאנויכ,ה

 של אשתו שוו ה.אשה את ומכירים יידעים אינםהגט
 סי' החדשות בתשובותיו הב"ח זקני ע"ו עמד כבדהמגרין,
 שאעפ"י משומד, בן משומד של הגט ע"ד שם וכתבפ"ב
 מאיזה מכיר היה לא גם אשתו שם את ממיר אינושהעד
 הסכנה בשעת ששנינו במה נסמכת מ"מ אשוק נשאמקום
 הסכנה בשעת פירש שרש"י הגם מבירין. שאינן אעפ"יכותביז
 כל נראה מ"מ אימתי, עכשיו לא ואם למות שמסוכןכגוז
 הסכנה כשעת ימיה כל עגונה שתייב למיחוש דאיכאהיכא
 שכתב גדש"י )עיי"ש יכמות סוף כרש"י שמכואר כמורמי,
 גם עגונה(, ותשב אחר תמצא לא לזה תאמיז לאשאם

 כ~זעת שזה גופיה בבזר מושלך שהיה במי כתבהדמב"ם
 כההוא הסכנה בשעת מפרש שהיה נראה אלא וכו',הסכנה
 ודיו, ה,עלחן על מניחה הסכנה ובשעת מדליקיז במהדפרק
 זלכן המצזת, לקיים רשאים שאינם זדשמד ב,יעת לזמרזהיינז
 יודע פן האיש ושם האשה שם אחר לחקוד לפרסםאיז

 חשש דאיכא היכא דכל למדין ומשם וכו', המצותשמקיימים
 למיחוש איכא במשומד כאז ולכן רמי, הסכנה משעתעיגון
 ב.סי, והטור עיי"ש, ויברח ואיננו עיניד בו התעיףלשמא

 וכ"פ והאשה להבעל להכירם צריך הסופר דגם כתגק"כ
 ע"מ דם"ל דלר"א משום דמילתא וטעמא ג', בסעי'הרמ"א
 להיות שצריך הגט כתב על קאי ר"מנא דכתב וכתבטרחו
 חסרון יש אותם מכיר הסופר אין אם ולכןלשמה.

 בהלשמ~

 אמאי הסכנה בשעת דא"כ וה עי תמה י"ב בם"קוהט"ו
 של עיקרו לבטל סכנה מהני מאי מכירן שאינו אעפ"יכותבין
 מקילינן אמאי לתרץ מש"כ בט"ו עי'"ש הלשמה בחסרהגט
 לכתוב ומצ~וה ועומד 7פנינו דהבעי היכא תינח והאבוה,

 הר"ן דלדעת בפניהב שלא אותם במינה אבל לשמה,~לחתום
 שאינם היכא לשמה הוי דלא הוא ב~ה החסרוז התקבלבסויפ
 שכבר משום הוא ההיתר עיקר וא"כ ממש, מפיוש~מעים
 לשמה ולחת~ם לכתוב א~תם שממנה העדים בפני דעתוגילה
 ספק בלי ולכן פיו, במו אמר שכן לראיה רק הוא~הכתב
 שחסר מוה וחוץ ובי"ד. עדים ע"י מקויים כתב להיותשצריך
 האשה שם העדים ידעו לא הבעל שבמ.קום כיוז הכרה עדיכאן
 על אבל לגלויי, דעבידא מייתא דהוי י"י ~ע"ז אשתוושזו
 שלא דלהנ' עיגון במקום שמקילינן ד' לשמה לכת~בהנהינוי
 או כת"י להכיר והעדים הסופר צרין עכ"פ אביבפניהם,

 בשו"א. להקל א"א ~ה ובלא כת"י שוה העדיםחתימת
 הג"פ שהעתיק מה וכפי בכת"י המק'לין מן הוא1הרד*ך

 מ,ספרד ששלח אחד במשומד  שהיה במעשהדבריו

 לכתוב ועדים סופר ממנה אני הנה : בזה"ל כת"ילסלוניקי
 שם והיו כת"י, שיכירו שלשה כל לאשתי (יתו ולתתגט

 והשיב ? לאשתו גט ונותניז כותביז אם כת"י שמכיריןאנשים
 הסופר בפני הבעל של כת"י וכתב דלא דאפילובארוכה
 הפוסקים גדול' לדעת כת"י מהני בפניהם שלא אלאוה.עדים
 אלא דכשר הפוסקים כי מודו האי כי עיגון ובמקוםו"ל,

 כאלו. בדברים חכמ,ים עם להתייעץ צריך מעשהדלענין
 והעדים להסופר המגרש של בכת"' הרד"ך הקיל לאוע"כ
 כאלו הוי ולכז ידו, כתב מכירין שהמה היכא רק בפניהםשלא
 ששמעו כמו וה~י הרכנה כמו מהני ~כת"י כותב ראוהוהמה
 חכמים, עם להתייעץ עוד שצריך כתב ע"ז וגם ממש,מפיו
 היכא ואפילו היהר, שום אין כת"י מכירין אינן אטא1ל

 )ומכירין ולחת~ם לכתוב והעדים להסופר כתבושהעדים
 ותלוי אמרו, כאומר זה הרי אותם מינה ושהבעל העדים(כת"י

 דלהרב;ב"ן התקבל, סו"פ והר"ן הרא"ה עם הרמב"ןבמחלוקת
 שאני סופר לפב"פ אמרו ואומר ועד.ם סופר בממנהאפילו
 במקזם ~העדים הסופר שאין משום יו0י. לר' פסול אותומניתי
 ומספקא לר"י, בטל הוי כן נכתב ואם מפיו, שמעו אא"כהבעל
 יוסי כר' או אמרו באומר דמכשיר כשמואל הלכה אילן

 סופר דבממנה ס"ל והר"ן והר"א מגורשת, ספק והויאדפוסל
 אפ,ילו אותם מניתי שאני וכו' סוטר לפב"פ אמרו ואמרועדים

 והר"ן הרא"ה על לסמוך דאין ע"ז כתב והרד"ך כושר,לר"י
 בחכמה רוב המה שהמחמירין כיון בשעה"ד אפילובזה

ובמניז.
 עכ"פ עדים שצריכים בושש צריד דין לית לכתהילהלכן

 כדין לאשתו, זה גט להוליך השליחות של המינויעל
 בסי, כמבואר עדים שני בפני להיות שצריך הולכה שליחכל

 וכ"ה אישות מהל' בפ"ג כמבואר הראב"ד שימת וזהקמ"א,
 והרשב"א הרמב"ם לדעת ואפילו התקבל, בפרק הר"ןדעת
 עליז מוכוח דג'טו משום היינו הגט ל'טליחות עדיםדא"צ

 עדיין הגט נכתב לא המינוי בעת באם א1ל שם.כמבואר
 צריכין ע"כ עדים דצריך וכיון עדים, צריך להרמב"םגם

 של בהקיום ודק לעיל, שביארנו כמו בבי"ד חתימ,תזלקיימ
 שלשת מן אחד חתימת רק מכירין אם גם להקל ישהבי"ד
 לכ"ת יש לכז כ"ד, סעי' קמ"א בסי' ברמ"א כמבוארהדיינים
 לפניכם בפיו יאמר שהבעל לכם ששלחתי הנ,וסח כפילעשות
 ולפב"פ לסופר לפב"פ שממנה נסהר בלשון וידברמקודם
 אשתו את ב.ו לגרש בעדים 'ולחתום גט לכתוב לעדיםופב"פ



(*21י קכה סימן האה"עשו"ת תבירטזז
 ומקודם גירושין ולשם ולשמה לשמו ויחתמו ושיכתבופב"פ,
 כתיבה כלי וכל 'וקולמוס וריו ניר בשבילו יקנה שהסופריצוה
 כבע נוכח בלשון והערים להסופר בכת"י יכתובואה"כ
 לכתוב ביכולתו איז ואם הנ"ל, ככל בע"פ אליווםשמדבר
 על ידו בכתב יחתום עכ"פ באנגלית שהוא אעפ"יבעצמ,ו
 המודעות יבטל ואח"כ הכתב את מקודם ויקרא הנ"להטסת
 שלא התורה ובשבועת חומר בכל עצמו על יקבלובסוף
 הקיום ובסוף עדים שני יחתמו וע"ז והשליחות, הגטלבטל
 תרי הני התמו שבפניהם ריינים בשלשה התום הבי"ושל
 הגט שיתו נתינה שליח לעשות נכון וגם ופב"פ, פב"פסהדי

 ב!דנ הנכוז הדרך ו!הו הבעל במקום השליהליד
 אם שב מהיות לעשות נכונה עצה עוד לפיע"רונראה

 ידבר והוא הטלפון, ע"י המגרש עם להתקשראפשר
 שכוחב המימי לשון ככל אותם ממנה שהוא והעדים הסופראל

 עין ב,טכיעת המגרש את שמכירין הכרה עדי וע"יבכת"י,
 אח"כ שישלח ואחר א~הם, המדבר כפי המגרש עחהודקלא
 הטלפון ע"י שדיבר ש!הו בבי"ד ומקויים בערים חתוםהכתב
 כנמ; יתוקן ועי"ו המינוי את מעמד באותו ג"כ הםשמעו

 כל דהרי בפניהם, שלא כת"י על לפקפק ש"2פקפוקים
 אינו ואפ שביארנו, כמו "הלשמה" הוא בכת"י שישהחסיון
 לה לאשתו גט לכתוב שרצונו בטוח הוא אין קולושומע
 דמה תש, בד"ה בדב"ב בגיטין התוס' שכתבו כמולשמה

 חתומו ולעדים כתוב להסופר שיאמר רצריך בגמראדאמרינן
 לה דוכתב בכתיבה שליחות בעינן דלא שליחות משוםלאו
 הבעל ציוה רכשלא אלא הסופר, על אלא קאי הבעל עללאו
 לגירושין לאו דאשה ופסול סתמא חשוב אלא לשמה חשיבלא

 ההרגגב"ן שם, הר"ז כחב וכן !בחים בריש כראמרינןקיימא
 איכא מילי מאי מילי במשם אמרו באומר דפסול למ"דהק'2ה
 אסור וכי בפנע שלא השליח עועה בעצמו הוא הריהכא

 לשמה בגט דבעינן דכיוז ותירץ בפניו, שלא שליחלעשות
 הסופר איז הבעל, לה שיכתבנו כלובו- לה וכתב נמיובעינן
 בשאר אבל מפיו,  בששמעו אלא הבעל במקום חותמיןוהעדים
 בס"ק הה"מ כתב וכן בפניו, שלא שליח עושה אדםדברים
 דרק דס"ל הריטב"א בשיטת הארכתי ובמק"א וי"ב,י"א

 דכת"י בראיות וביארנו בפקח ולא ידו כתב ל"מבחרש
 משומ היא הרכנה דמעלת פרטים, בכמה הראש מהרכנתעדיף

 וצה דבהרמנה טפי, עדיף וכת"י מחשבתו את בגופושמראה
 את היטב באר מברר הוא בכת"י אבל כללית הסכמהרק

 ויתן וכל בפה,  שמדבריט כמו בהגנינוי ורצונומחשבתו
 קילמוסו. ע"י מביע בשפתיו לבטא שצריךהדברים
 מכירין והסופר והעדים הטלפוו ע"י פיו בסן מדברוכשהוא

 אינן בעצמן המה אם אפילו דקלא, בטבי"עקולו
 המינוי את ג"כ השומעים אהרים אנשים ע"י רק קולומכירין
 א"צ ג"כ פא"פ בריבור אפילו דרוי בזה, די הטלפוןע"י
 ע"י די רק המגרש את איו2ית יכירו והעדימ שהסופררוקא
 כיון בהלשבך" הסרון שום בזה ואיז אהרים הכרהערי

 טבי"ע ועל לשמה, ולחתום לכתוב שמצוה טמגוששומעים
 רס"ו בגיטיז במשנה כדאיתא דסומכין בגמרא מצימדקלא
 גט יכתוב קולי השומע כל ואמר בבור מושלך שריהמי

 אמרינן רצ"ו חוליז ובש"ס ויתנו, יכתבו אלו הרילאשתי
 באשהו מותר סובש האיך לא דאי מסימנא עדיפאדטבי"ע
 גבי דס"ד בסנהרריז דאמרינן והאי בלילה, בנשותיהןובנ"א
 החיומן בבית עדים לו ומושיבין הנר את לו דמיליקיןמסית
 דשמיעת אלנש קולו את ושומעין אותו רואין הן ק1יהיוכדי
 ולומר לחלק יש ולכאורה ראיה בעינן רק מהני לא לתודקול

 ~אות העדים. צריכין בסקילה המסית לחייב ד"נ לעניןדדוקא
 שכתב רש"י מיברי לדמק יוט וכן דקלא, בטבי"ע סגילא
 לחיובא עליה מסהרי בוצי לא ליה ח!ו לא דאי בסנהדריזשם

 ובנ"א באשתו סומא כגוז באיסוריז אבל עיי"ש,קטלא
 מזה עיין דקלא, אטבי"ע סמכינן שפיר בלילהבנ,~ותיהן
 איסורין בין לחלק מש"כ ב,סק"! ובנת'מ פ"א סי'בקצה"ח

לד"נ.

 ראמרינן הא על הקשה הל"ו פט"! יבמותובירושלמי
 דסנהדריז מהא ב"ק ע"פ רמשיאיז שםבמשנה

 ונראה לו, וילך יברח שלא ומתרץ ראיה, שצריכין מסיתגבי
 בטב"ע די בעלמא אבל ראיה צריכיז זה חשש מ17וםדרק

 דקלא, טב"ע על סומכיז לכ"ע דבאיסורין נראה עכ"פדקלא,
 אבל דקלא טכ"ע על סמכינן דלא ממא אי אפילן נני"דלכן
 אותן ערים בפני בכת"י כותכ הוא בפה המינוי דאחרמכיון

 האיש שזה האמיתי הבירור וזהו הטלפון, ע"י שאמרהדברים
 לשמה לאשתו גט לכתוב שציוה המגרש הבעל הואשדיבר
 מילתא גילוי ח;וי הוא, אהר שמא למיחוש תו לימאוכיוילא
 רק לחור טב"ע על סמכינן ולא בפיו כן ציוהרמעיק.רא

 אותם. מינה שהוא מאשר בעצמוהבעל

 פא"פ, דיבור כמו הוי הטלפון דע"י ביארעובמקוא
 מתגלגל הטלפון מכונת דע"י נימא אידאפילו

 המכשיר ע"י השומע או!ן אל שבא עד גלגולים כמההקול
 כצרעת זה אין מ"מ מהמדבר, היוצא הקול הד אח"כשמשמיע
 ההד שאפילו מכיוז המינוי, של היסוד שהוא הלשמהלגבי
 !ה, בעניז די השמיעה במכונת ונקלט שגתרכ! קולושל

 כגון ה.תורה דיני לגבי הברה כקול !ה נחשוב איואפילו
 אוריגינלי גמור קול בעינן דשם ובעילה שופר קוללשמוע
 מכשיר ע"י לאוזז הגיע אם ממילא אדם, בן גרון מפייוצא
 משא"כ מצות, לגבי שמיעה נחשב זה אין שונימ גלגוליפזע"י

 יכתוב קולי השומע בל ואמר בבור  שמושלך מי דהרילעניננו
 קול הך רק הוא הבור מן הנשמע קול גם הרי לאשתי,גט

 הקול את שמח!יר נמקום ונתקל האויר גלי ביןהמתערב
 ונותניז. כותביז ואעפי"כ ~4ל"וק, קולו ומשמיעלאהוריו

 שראו עדים לענין שכתב פ"ג סי' ח"ב בהלק"טומצאתי
 והכירוהו, !כובית מראה מתוך עבירה עוברלאחד

 אמרו דאם החודש עדות גבי דר"ה מהאי ראיה להביאורצה
 ראיה דהה ואה"כ ראיה, הוי דלא בעששית או במיםראינוהו

 קידוש מהי בפ"ב הרמב"ם על המפרש שכתב עפי"מ!ו
 מש"כ הביא ל"ה סי' בחו"מ והברכ"י עיי"ש, הל"ההחודש
 מתוך ראיה בענין רמ"ב סי' והדב"ש קכ"ו סי' בח"אה'ש'בו"י

 שראו דבמציאות לחוש דיש התם דשאני וסייםאספקלריא,
 אחרת במציאות להסתפק שאין באופן אבל דעיבא,בוכיתא
 דהתורה בעדות אם ולפי"1 מראה, ע"י ראיה דמקריאאפשר
 אעפ"י מראה ע"י ראיה מקרי הכי ואפילו ראה אואמרה
 שהגנעשה רואה מכני טכשיר ע"י רק דגגעשה את רואהשאינו
 שבס;גוף ר"ל נשתנה לא ת;גוף רואה אינו הגוף אבלנעשית,
 עומד במק,מו הגוף "מראה דואה שהוא ובשעה מראהנעשה
 בשומע אבל מהעצמ, נפרד אחר ענין הוא רואה שהוא מהא"כ
 אל נתגלגל הקול הרי שומע שהוא בשעה טלפוז ע"יקולו
 גלגולים, ע"י או!נו אל ישר בא גרונו מתוך היוצא והקולאו!נו
 שזה ברראי במציאות עור אין ממש מפיו לשמוע ירצהואם
 נעמנה הבעל הטלפון ע"י אם לפיע"ד לבן שמיעה,מקרי
 ואה"כ ר,מ?נר קימעים ג"כ והבי"ד והשליח והעדיםהסופר
 שמעו שכן מאשרים והבי"ד עדים בפגי בבת"י כותבהוא
 החששות מכל לצאת נכון היותר הדרך !תו הבתיבה וראומפיו
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 לעשות א"א אם ואפילו ע"ז, לסמוך יש עיגון במקוםובפרט
 ע"י הכל לעשות לסמוך יכולים סבה איזה מרמהבכת"י

 משגיאות. יצילנו והשי"ת כנ"להטלפון
 לפ"ק תשכ"ו אררכ"ר

 הרופ"ק ליעבעס 4ריזיק יצחקידירם

 סי' בחאו"ר וראיתי שע"ר שו"ת ספר לירי בא עתהנ"ב
 כרבר אצלו היה טלפון הענין וכל בזה שנשאלקצ"ר
 אמת שאם להשואל וכתב הטלפון, את ראה שטרםשנתחרש

 בטבי'ע להכיר יכול רחוק במקום העומד שזה ה,רברנכוז
 מיל'תא וראי רקלא טב"ע בכה"ג הנה המרבר זה שלרקלא
 לתקן אפשר ראם וסיים דכ"ג רגיטין הך ג"כ ההביא וכו',היא
 דיש וראי וערים בי"ר מצר מגרעת יהיה 'בלא באופןהרבר

 עיי"עה רקלא טב"ע עללסמוך
 ל יי נח

 קכוסימו
 אוצד מו"מ בתורה הגדול הרב לירידי וברכהשלו'
 כעת שליט"א קרעמער יעקב שמיאל מו"הבלום
 ת"ו.באה"ק

 שהא,עה המתגרשת אבי בשם ונסתפק שעלה מהבדגר
 נקרא היה כי העברי שמו היה מה יחיעת אינהבעצמה

 שמואל שמו בתחיל" נכתב ובהכתובה משפרתו, שםעל
 היה לא שהכותב ניכד ומזה מתת, שמו נכתב ואר"כמתתיהו

 השמות כהוגן לכחוב מדקדק היה שלא או גו"ק בטובבקי'
 רוצה וכת"ר כלל, השמות על ראיה הכחובה איןוממילא
 שמואל בשם לתורה עולה והיה מתת כל בפי שנקראלשער
 מתת. דמתקרי מתתיהו שמואל בת לכתוב רעתו ולכןמתתיהו

תשונה
 אם פלוגתא דיש בפוסקים מבואר מתתיהו בשםהנה

 ב' ליתן דיש הרש"ל ורעת לבסוף, בוא"וכותבים
 כותב והט"ג הה"א, ארר וא"ו בלא ואחד בוא"ו אחדגיטיז
 אם א"ע הותם או לתורה עולה איך ירוע שאינו רהיכילדיגא
 אם אפילו והכ"נ גיטין, ב' לכתוב יש בזה מתתיה אומתתיהו
 לכתוב אם הספק עריין מתתיהו שמואל לתורה אותו קוריןהיה

 רואש אנו שהרי ראיה אין רמהכתובה לא, או בוא"ומתתיהו
 נניח אס אפילו א"כ כדבעי, לכתוב כלל דק לאשהכוהב
 היה אם ידעינן לא אכתי אבל מתתיהו שמואל היהששמו
 להרבזיר י"ל לכאורה ובכה"ג וא"ג בלא או בוא"ושמו

 מתת דמתקרי לכתוב צריכים מתת ובשם גיטין ב'לכתוב
 קיצור ולא עצמו בפני שם שהוא לומר דיש בט"ג,כמבואר
 מתת-יה תיבות מב' מורכבת מלה טא רמתתיהו רי"להשם
 המכונה ולא רמתקרי לכתוב צריכים ולכן חנן אלחנןוכמו

 ג"כ. קהרש שם הואכי
 ולפי המהגרשה אבי בשם הוא רהספק כיוו בזה י"לאולם

 אבקז כלל ה,כיר דבלא קכ"ט סי' בשי'עהמבואר
 מה לפי מ"מ בזה גם פוסל דשינוי אעפ"י בדיעבד,כשר

 נכמ~ך דהעדנר דהיכא נו סי' מינץ מהר"מ בתשובתשהעלה
 ועיץ דכשר, כלל כתב מלא גרע לא תעשה ואל שבמצד

 בדבריה והרזיק שהביאו קס"ט סי' ח"ב מ.הרש"םבשו"ת
 דהשינוי היכא אבל אביה נשם גם פוסל דשינוי נהי~פי"ז
 לא שמות משני ארר בכותב כגון כתבו ולא רבר שחיסרהוא

 או מתתיהו שמו אם ביה רמספקינן ובני"ר לשינוי, זהנרשב
 מתתיזצ שמו אמ דהרי וא"ו, בלא מתתיה לכתוב ישמתתיה

 לא דהרי וא"ו בלא מתתיה רק שכתנ בזה הגט נפסללא
 ארת. באות שרסרו אלא השםשינה

 שם וחיסר שמות שני לו ביש ררוקא לחלק ריעזאיברא
 ובשם בשלימות כתב אחד שם דהרי כשראחד

 שחיסר בזה הכא אבל כתבו, שלא רק שינה לא ג"כהשני
 דהרי בעצמו השם את שינה שבסופו הוא"ו מתתיהומשם
 נשתנה ששינה ע"י וא"כ בפ"ע שם הוא וא"ו בלאמתתיה

 ופסזל. ארר לשם ה.ים כלבזה
 לשינוי נרשב אי שמות משני אחד בכותב זה רץובגוף

 שבתב קל"א סי' ח"ג שבו"י בתשובת מצאתיהשם
 לא ראם קכ"ט בסי' מבואר דין מן ובר : וז"ל בפשיטותשם

 שם שהזכיר היכא וכש"כ כשר בגט האשה אבי שםהזכיר
 כהב מלא גרע רלא רק לא ליה רפשיטא הרי עיי"ש,ארר

 מיניה. עריף דעוד אלאכלל
 שינה בד"ה ד"פ גיטיז התוס' סךברי להעיר ניאהולפיע"ד

 שינה לא שם שכתבז איפכא רמשמע ושמהשמו
 עיי"ש מקומות בשני שמות שני העיר לאותה שיש אלאממש

 דכוונהמ התוס', בדברי ובוירושם שי"ף וכמהר"סנמהרש"א
 טפי רבותא רהוי כלל כתבו לא לינקוט ממש שינה דאילומר
 יהודה שם בשינוי אפילו רבותא רנקיט אע"כ נמי,רפסול
 רכתב איתא ואם פסול, נמי כלל כתבו מלא רעריףבגל4ל
 למה א"כ כלל כתבו מלא עריף ג"כ שמות משני ארדשם
 מקופית בשני שמות שני להעיר ש"2 לנקוט להתוס'להו

 בשיש גמי לה משכהת הרי ארר, שם ובגליל ארר שםבמזורה
 שם רק וכתב עצמו מקום בעותו שמות שני העירלאותה
 הני'ל, השבו"י לשיטת כלל כתבו מלא ג"כ עדיף רהואאחד

 כתבו מלא גרע "דלא הנ"ל ה.מהרש"ם שכתב מה גםובאמת
 קשיא אכתי דא"כ כדבריו, דלא התוס' מדברי לדייק ישכלל"
 באותו שמות שני העיר לאותה כשיש נמי לה משכחתהרי
 ושוב כלל, כתב ללא רומה רהוא אחר שם רק וכתבמקום
 דפסול כלל כתב בלא ראפילו טפי רבותא רלינקוט קשיאלא

 דפסול כלל כתב בלא טפי רבותא שום ואין שווין הןדהרי
 שמות. משני אחר שםמרכתב

 משני אחר שם רכותב במש"כ לדיריה נפקותא איןדבאמת
 דבריעבד אלא כלל, כתב מלא גרע רלאשמות

 נכתב לא האשה אבי ששם הזה באופן הגט רנכתבהיכא
 איתרמי אי לכתרילה אבל השמות, משגי אהד שםאלא

 כתבו המתגרשת או המגרש אבי נשם מסופקיםראנרנו
 דכותבין ק,כ"ט בס" נבאה"ט המובא מלובליז ומהר"םהרש"ך

 שם רק לכתוב טפי מסתברא בני"ר לכן בלבד, שמותיהםרק
 צריכים אנו ואין אביה, שם בלא לבד המתגרשתהאשה
 השפךת משני אחר כתב דאם ספיקא בהך עצמינו אתלהכניס

 ר,ביא בטור המובא, הרא"ש ובתשובת השם, שינוי מקריאי
 ונכתב רזקיהו המגרש שם שהיה במעשה המרדכימדברי
 חרא טעמים, משני הגט את והכשיר וא"ו בלא רזקיהבגט
 דאפילו ועור וא"ו, נלא חזקיה גם רמצינו הסרון הוי לאדזה
 בשם דכש"כ הרא"ש למר .מזה כשר ג"כ שמו כלל כתבלא

 עיי"ש. כשר דוראיאביו
 אינו דאם שכתב קנ"ג סי' אה"ע ח"נ ד"ח בשו"תוראיתי

 או שרה לירתה בעת לה קראו שם איזהייוע
 לא הזמן וברוב העצם שם לה שהיה ייוע זאת רקרבקה,
 אנת בהגט יכתבו בזה בולא, לה קראו וכ"ע הוא מהירעו
 העצם שמ לה שהיה ידוע אינו ואם בולא, המכונהאנתתי
 מהרח"ש בשם כן וכתב לבד בולא אנתתי אנת יכתבונכלל
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 בלשון אביה שם אח האשה אצל לחקור יש בני"ד גםעיי"ש,
 מאקס למשל בת בהגט לכתוב וכן נקרא האיךהמדינה
 גבי דבשלמא מאקס, רמחקרי בח פלונית אנתחי אנתולכתוב
 העצם שם לה היה אי ידעינן דלא לה משכחח בולאהשם
 אבל לבד, בולא בשם נקראה לידתה דבעת דא.פשרבכלל
 בעח עצם שם לו שהיה ספק בלי אביה של אנגליב.שם
 חול בשם ואפשר נקרא שם באיוה ידעינן לא אבלמילחי,
 ולא דמתקרי לכתוב טוב מהיוח לכן הקדושים בןשמוחולא

 בשם נקרא אם אפילו גווני בכל כשר דמתקרי כיוןהמכונוק
 ולצאת קודש בשם נקרא אם רק כשר אינו המכונה אבלחול,

 דמתקרי. לכחוב מהנכוז הספקמן
 אחת אשה אודות בשאלה לידי בא עובדא כביר לאדזה

 יהושע בת בריינדל חנה היה מעריסה שמהאשר
 סידור בשעח אמרה הבי"ד ובפני מבעלה, שנחגרשהפייוול
 מהבי"ד ,העלימה כל, בפי נקראת באמח וכן ענא ששמההגט
 היה שמו כי האמת אמרה יא אביה בשם וגם הערימה שםאת

 ענא בהגט נכחב ולכן פייוול, רק אמרה והיא פייוליהושע
 בלונדון, כעח שהוא מהבעל שליח ע"י גט והיה פייוולבת
 לומר יש שמה זעל אביה שם ששינחה היה היטאלהוע"כ
 העריסה שם נכחב שלא אעפ"י ענא כל בפי שנקראהכיון
 אביה שם על אבל לה, קורין שהכל בחניכה בדיעבדכשר

 מחמת אך שינוי, והוי שמותץ משני אחד שם רקשנכתב
 שהגט כיון וגם שלה, הפטור את הכשרחי עיגון מקוםשהיה
 דכיון בזה פקפקתי שעדיין ואעפ"י גדול רב ע"י ונסדרנכחב
 כלל נכתב כלא דהוי משום אחד שם של דעהיחר עיקרדכל
 הרדב"ז בשם הכנה"ג דברי ולפי בדיעבד, רכשר אביהשם

 והו האשה אבי שם כתב בלא הרא"ש דמכשיר דהאשכתב
 היא מי הדבר דניכר עמידחה מקום דנכחב היכארק

 מינכר דלא פסול עמידתה מקום נכתב בלא אבלהמתגרשת,
 נובי"ת בתשובת ועיין המתגרשח, היא מי מילתא מוכחאולא
 מקום דכוחביז היכא דדוקא הרא"ש בשיטת מש"כ קי"גסי'

 ע"י הגט היה בני"ד ולפי"ז הרא"ש, מכשיר אז האשהדירח
 אפילו הגט לפסול מקום היה עמידתה מקום נכתב ולאשליח

 כרתי בוסירה דעדי כר"א דקיי"ל דאמת אליבא אךבדיעבד,
 מי יויעים מסירה דהעדי וכיון מתוכו, מוכח בעינן לאוא"כ
 מקום נכתב בלא אפילו ולכן האשה היא ומי הבעלהוא

 שנכתב כיון לבד, בשמם אפילו להכשיר יש ג"כעמידתה
 בזה. די הם מי יחעים והעדים ושמהשמ.ו

 מהירושלמי כן שהוכיח קכ"ט בסי' להעה"ש ראיתידכה
 אני בכותב דאפילו התם דאיתא הל"ג דגיטיןבפ"ד

 שלא דאעפ"י הרי עיי"ש, וכו' כשר פלונית את מגרשפלוני
 שיטת עוד לצרף יש ולסניף כשר, האבוח ש1עתהזכיר

 המתגרשת אבי שם בשינה דאפילו דס"ל ז' במאמדהבעהע"ט
 מ"מ עליו חולקים הפוסקים כל שלהלכה אעפ"י כשר,:מי

 להחיר בלאה"כ צדד'ם שיש כיון לאיצטרופי חז'לסניף
 עיגון. ובמקוםבדיעבד

 יקרוביה מעריסה שמה שנשתקע באשה שאלתודבדבר
 מינא לקרזתה התחילו ואח"כ מריס אותהקראו

 מינא, דמתקריא או מינא המבונה מרים בגט לכתובאיך
 רב זמן אח"כ לה נהחדש מ,נא דשם כיון הוא חספקומקום
 לפיע"ד למרים, כינוי זה אין א"כ מרים נקראה שכ1רלאחר
 ד~ניא סק"ל קכ"ט בסי' דבב'"ש והב"ש הב"ח בפלוגתתתלוי
 בשעה שמוח ב' עליו הטיל כשאביו דדוקא הב"חבשם

 שמוח או לע"ז שמות הם בין הרמ"א מחלק לבריתשהכניסו
 תמיד כוחביז אח"כ חדש שם לו נחחדש אם אבלקח-ש,

 שם אם זה בנידון ולכז בזה, עליו חולק והבי"שדמחקרי,

 שמה וה שאין כיון לכחבו א"צ ממנה נשחקע כברמרים
 קוראים שהכל דחניכה מינא רק לכחוב וצריכיםמעריסה
 אם אפילו לכתבו דצריך נראה העריסה. ,בשם לכ"ע,כשר
 הנ"ל, ד"ח בתשובת כמבואר זה בשמ אותה קוראיזאין

 דשם יודעים ה,כל בולא ונקראה שרה שם שנשחקעדאעפ"י
 מתשובח כן זהביא לכתבו צריכים ולכן העצם שם אינובולא

 בזה. לפיע"ד נראה כן עיי"ש,מהרי"ק
 דו"שידידו

 החופ"ק ליעבעם אייזיקיצחק

 אעפ"י לכתבו חמיד צריכים העריסה שם אוהקודש דשי בארוכה ביררנו שיקגו לעיר בתשובה במקו"אנ"ב
 האחרונים. גדול' כל דעת וכן זה, בשם אותו קוראיםשאין

 ל יי גה

 קכזסימן

 הגאון הרב 'די"נ לכבוד והמשכה ברבייה וברכהשלום
 הבושם ערוגח בכח"ח חו"ב המפורסם החסידהגדול
 שליט"א זאבערטאו אלקנה כמוה"ר נעלה מאודוו"ח

 כאבד"ק מושבו. איתן כעת יארדנוב הגאבד"ק)זצ"ל(
 יע"א.וואלברזיך

 כתיר שביקש מה ובדבר קבלחי מכתבו באה"ראחדש"ת
 שהמה אנשים אתזת שערכתי הרשאה נוסחממני

 להם לסדר בי"ד לפ,ני לבוא יכולים שאינם נידחיםבמקומות
 את ולמעת הרשאה כתב לשלוה להם נתיר לא ואםג"פ

 ימיהן כל עגונוח נשוחיהן תשארנה והעדים וה.וליחהסופר
 אילא חדא( בצוותא בהיותינו בורשה לכח"ר הבסחתי)כאשר

 הבטחתי. אתבוה
 ע"י גט לכחוב מתירין עיגון דבמקום כח"ר מש"כבראשדנו;

 שם הנה סעי"ל, הגט לסדר וציין הרשאהכחב
 ללכת הבעל בנחפז רק אייר' דשם שדיברנו הענין מבוארלא

 העדים, ויחחמו הגט הסופר שיכתוב עד להמתין יכולואינו
 הגט ולחתום לכתוב והעדים הסופר את שממנה אחרולכן
 הרמ"א כתב וע"ז לאשתו, הגט להוליך הולכה שליהממנה
 קודם השליח למנות כן עושיז בשעה"ד דרק ל"גבסעי'

 כ"ד ס"ק בפ"ת המובא שבו"י ובתשובת והחתימה,הכחיבה
 איתא דבהדיא בשעה"ד, רק שהחיר הרמ"א דברי עלמפקפק
 אלו הרי לאשתי ותנו גט כתבו האומר יס"ה בגיטיזבמשנה
 של והתנאי ט"ו סעי' קמ"א סי' בש"ע וכ"ה ויהנו,יכתבו

 בזה, מחמיר בסדרים רק פוסק בשום נזכר לאשעה"ד

 הסופר בכת"י מצוה שהבעל לגמרי שונה בני"דאולם
 מועיל אינו הפוסקים רוב לשיטח בוה והשליח,והעדים

 ולא וז"ל דגיטין בפ"ב בתוספתא הוא זה דין ומקורבפקח,
 וחחומו כחובו ולעדים לסופר ידו בכחב כתב אפילו אלאעוד

 אח שישמעו עד פסול, לה ונתנו וחתמוהו שכתבוהואעפ"י
 ומלשון עיי"ש. חתומ.1 ולעדים כתוב לסופר הוא שיאמרקולו

 חרש דוקא ולאו כח"י מועיל לא ענין דבכל משמעהתוספתא
 סתם רק מחרש איירי לא הפרק יכל כיון פקח אפילואלא
 שם המנה"ב שכחב וכמו כתב, מהני דלא להתוספחאס"ל
 הטור כחב וכן בפקח, אפילו בכ"ע ומשמע כתב ממעטדקולו
 דלפום כתב הב"י ומרן כתב, מהני לא בפקח דגם ק"כבסי'
 דאמרינן דהא ידו כתב מהני דבפקח משמע דשמעתיןסוגיא
 חחומו ולעדים כתוב להסופר שיאמר קולו שישמעו עדבגמרא
 איירי לא כהנא רב יהרי רב, אמר כהנא מדרבלאפוקי
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 גרע דלא פקה, ולא קולו מן ממעטינן חה בחרשאלא
 הוא ען בבר"תא, מסענץנן דלא בנשתתק הראשמהרכנת
 הב"י ,זפירש מה וכפי גירושע מהל' בפ"ב הרמב"םדעת
 אולם הבעהע"ט, שיטת וכ"ה כת"י מהמ דבפקח דס"לדבריו
 מכשירין דיש בנשתתק דרק וכתב בו שחזר נראהבש"ע

בכת"י.
 דפסלו הראקוזנים לשיטת דאפילו לפיע"ד נראהאבונם

 הלא והסמ,"ג, והמרדכי והרשב"א הרא"ש ה"הבכת"י
 ברייתא ג"כ שהביא שהירושלמי מהתוספתא ראייתםעיקד

 דברי שהניא לגיטין בחידושיו הרשב"א כמוש"כרתוספתא
 הקול שמיעת היא כן אית מנא א"ר שם שכתבהירושלמי

 הראש הרכנת דרק הרשב"א מסיק ומזה הראש, הרכנתהיא
 ממדינת בכת"י ששלח דמי כתב לכן בכת"י ולא כקזלהוי
 הרא"ש וכן ונותנין, כותבין אין לאשתו גט וליתו לכתובהים

 ממנה למד שהר"ת כתב התוספתא לשון שהביא אחרבגיטיז
 ררק הרא"ש שפט ומזה הראש, הרכנת כמו מועיל אינושכת"י
 בגופו דמראה משום מכת"י טפי עדיפא דהיא מהניהרכגה
 דא"א כיון דנישתתק תירוץ עוד שם כתב והרא"ש בכת"י,ולא
 תירוץ ולפי עגונות, תקנות משום רבנן ביה אקילו אחדגעגיז
 הראש דהרכנת דכיון נשתתק גבי מועיל כת"י דגם י"לזה
 הרכנת בנשתתק דמכשיריז היכי 'וכי מכת"י, לפי"ז עדיףלא

 הק"נ מדייק וכן ידו כתב להכשיר יכוליז הכ"נהראש
 בנשתתק רבנן אקילו תק"ע דמשום ולפי"ז הרא"ש,מלשוו
 מותר נמי אחר בעניז אפשר דאי היכא בפקח גםבכת"י
 הרשב"א שלמד ומה עגונות, תקנות משום ירו כתב ידיעל

 כת"י, ולא כקול הוי הראש הרכנת דרק הירושלמימדברי
 אשר אחרים פירושים יש אבל שם בייושלמי פירושו לפיזהו
 ידו בכתב דגם הירושלמי דמסקנת להיות יכול דבריהםלפי

 להלן. שנבאר כמו הראש מהרכנת יותר טוב הואלפעמים
 ררק לגיטין בחידושמ והרמב"ז הריטב"א דעת הואוכן

 לכתוב יכול שאינו מקולו ממעטינן כז:נא דרבחרש
 א"צ בכת"י שכתב בפקח אבל  שגישתא, דדעתו דכיוןבכת"י
 זירא א"ר בד"ה דע"א גיטיז התוס' כתבו וכן קולו,יוקא
 רק בפה הגדה צריך איז גט דגבי 4ה דפשיטאואור"י

 מרגי דכת"י הפוסקים כשיטת משמע דגמרא ומסוגיאשמהרצה,
 משפע רב, אמר כהנא מדרב לאפוקי קולו מראמרינזבפקח
 בקיצור קאמר מדלא פקח ולא ממעטינן דר"כ חרשדרק

 וממה מהני, שפיר דבכת"י משמע מהני דלא כת"ילאפוקי
 נשתתק תנינא קמ"ל מאי א"ר ר"כ על יסף ר'שהקשה
 אלו הרי וכו' ראשו והדכין לאשתך גט נכתוב לוואמרו
 קמ"ל רטובא י"ל שפיר הרי קושיא מה לכאורה ויתנו,יכתבו
 רגם יויעין אנו הרי דלר"כ ממתניתין ידענא שלא מהבזה

 רק מצינו לא וממתניתין דיבור, כבי הוא הריכתיבה
 הגוף הרכנת דמעלת למימר ואיכא דיבור כמו הויאיהרכנה
 לעיל הסובא הרא"ש שכתב כמו מכתיבה, יותרעדיפא
 הירושלכה דעת באמת הוא וכן מכת"י, טפי עדיפאדהרכנה
 כתיבת ולא קול השמעת היא הראש יהרכנת להלןשיבואר

 דזה ש"מ לאו אלא מנא, ר' דברי כן מפרש שם ובקה"עיד,
 בעינן לא הבעל במינוי גט דגני דכיוז יוסף לר' ליהפשיטא
 רוצה שהמגרש ברורה ידיעה בעינן רק דוקא, בפההגיה

 וכמו אשתו את לגרש הגט על יחתמו והערים יכתובשהסופר
 שממנה בכת"י כותב אם ולכן לעיל, הובא התוס'שכתבו
 כן, לעשות שמצוה ברורה ידיעה שפיר זה הרי ועדיםלסופר
 דעדיפת הראש מהרכנת טפי עדיף ידו כתב פרטיםובהרבה
 מצד אולמ מהשבתו, את בגופן דמראה משום הואהיכנה
 רק רואים אנו דבהדכנה כיוז מהרכנה כת"י טפי עדיףאחר

 היטב באר בפרסות דואים אנו בכת"י אבל כלליתהסכמה
 שמדבדים כמו לעשות לפב"פ שממנה ודצונו מהשבתואת
 ע"י מביע בשפתיו לבטא שצריך הרברים אותן וכלבפה,

 מהני לא יהרכנה חרש גבי כהנא לר' ס"ל ולכןקולמוסו,
 יוסף א"ד בד"ה בדע"א התוס' שכתבו כמו מהני,וכת"י
 ברברי מרויק וזה כהנא, לר' מהרכנה כת"י טפי עדיףדבחרש
 מדלא וכו', הכתב מתוך לדבר שיכול חרש כועא א"רהגמרא
 בזה להשמיענו שבא אע"כ לכתוב, שיכול חרש בקיצוראמר
 הוא הרי שכתב הכתב" מתוך "ידבר שיכול חרששאמר
 שהכותב כמו זה הרי הכתב את קוראים אם ממשכדיבור
 משא"כ בפרטווק כתבו מתוך מתבטא שרצונו כיוןמדבר,
 בפרטות ולא כללית הסכמה רק שרואים ראשו הרכנתמתוך
 משמע הגמרא דמלשון ג"כ שכתב בפנ"י ועיין היטב,באר

 דכתיבה מהתוספתא שמשמע ומה מהרכנה, עדיףרכתיבה
 אחר געניז דא"א כיוז בכתיבה מותר באלם דרק בפקחשול

 היכא אבל בקולו שיצוה שאפשר היכא רק היינימכשרינן,
 אלם כמו דהוי י"ל שפיר עיגון מקום והוא אחר בעניזדא"א

 כת"י.ומועיל
 היא תנאי התם דאיתא להלז הגמרא מדברי לדייק "ווכן

 פקח אבל מעיקרו, בחרש במד"א דשב"ג אמרדתניא
 כרשב"ג ס"ל א"ר דר"כ והיינו חותמים והן כותב הואונהחרש
 על חבריו עליו חלוקין יוחנן א"ר בגמרא ולהלןבברייתא,
 לא הוא נהחרש וכו' תנינא נמי אנן אף אביי אמררשב"ג,
 מתוך לדבר דיכול אע"ג לאו עולמית מאי  עולמיתיוציא
 ממתניתין שהקשה אביי דברי על להקשות יש ולכאורההכתנע
 דקאמר רשב"ג על עולמית יוציא לא נתחרש גבידיבמות
 רשב"ג בין ולחלק י"ל דהרי חותמים, והן כותבהוא

 חותמים, והז כותב הוא ונתחרש פקח אבל דקאמדדברייתא
 עפ"י חותמים והעדים הגט כותב בעצמו שהחרשדהיינו
 מוכח בעצמו גט לכתוב שיודע כיון רבזה ובכה"י,בדנויו
 סומכיז ולכן צלולה, מדעת לכתוב שלמד גמור דעת ברשהוא
 גם שכתבו כמו חותמין ואחדים הגט כותב והוא כתבועל

 יוציא לא נתחרש גבי דיבמות במשנה אבל שם, רי"דהתוס'
 מועור לרבר דיכול אע"ג עולמית מאי בגמרא רקאמרעולבץת
 דגם י"ל בזה בכת"י, וערים סופר למנות שיודע דר"להכתב
 בפקח אפילו דהרי בכת"י, למנות יכול דאינו מורהרשב"ג
 דפשיטא ועכצ"ל כזה, מינוי מושל אם תלמוד צריךהדבר
 ועדים, סופר במיגוי דמי כדיבור כתיבה דלכ"ע לאנייליה
 ליה דיינינן אי ונתחרש פקח גבי רק היא וטויא השקליאוכל
 שנתחרש דפקח לרשב"ג ליה ששמעינן כיון ולכן פקחכריז
 תו בעצמו, גס לכתוג שיכול לענין צילותא דעתא ליהאית

 כמו גביה מועיל כת"י ע"י הסופר מינר דגם מזהידעינו
 תנאי בגמרא דקאמר ובזה דמי, כדיבוד שכתיבה כיוןבפקח
 שהוא היכא איירי דשב"ג והרי כרשב"ג ס"ל דר"כהיא

 ועדים לסופר שממנה איירי כהנא ורב הגט כותבבעצמו
 אמרינן דבעצמ כיון חילוק דאין ע"כ אלא 'ולחתום,לכתוב
 ורשב"ג הגט, או המינוי כותב אם נפקותא אין כדיבורכתיבה
 הגט לכתוב יכול אס שנתדרש היכא דאפילו קמ"לדבוהא
 לדידיה דאמת אליבא אבל צילותא, דעתא ליה דאיתמוכח
 וד,עדים להסופר המינוי רק אלא לכהוב יכול אינואפילו
 רב. אמר דר"כ כהא הכתב מתוך הדיבור שפיר מועילבלבד

 רשב"ג על שהקשה אביי דברי על להקשות שכתבנויבמה
 המשנה בין לחלק יש דהרי דיבמות,ממתניתין

 הגט כל כותב בעצמו שהוא היכא איירי דר,ברייתאלהברייתא
 מינוי להכשיר אבל לעיל, שביארע כמו רשב"ג מכשירלכו
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 דההכרח לומר 41יז רשב"ג, אמרו לא זה בכת"י ועדיםסופר
 עפ"י הגט על חותמין שהעדים כיון ג"כ רשב"ג גבי כןלומר
 כת"י, ע"י להיות יכול ג"כ הסופר מינוי דגם מוכחכץגויו
 להיות צריד דז;כל העדים חתימת או הגט כתיבת לידמה
 כתוב לסופר שיאמר עד במשגה כדאיהא הבעל ציוויעש'י

 שמינוי מרשנ"ג ראיה דאיז י"ל אכתי מ"מ חחומו,ולעדים
 כר' ס"ל דרשב"ג י"ל דבעדים סופר לגבי גם יועיל כתבע"י

 בד"ה די"א גיטין בתוס' וכמבואר כרתי מסירה דעדיאלעזר
 לה וכתב גט גבי רחמגא דכתב האי לר"א וממילארשב"ג,
 דהתקין והא לחתימה, ולא הגט לכתיבת רק זהו לשמהדהייגו
 השולח בפרק כמבואר הגט על חוהמיז העדים שיהיו אביור"ג

 מפני רק רזה א~זר ר'. בד"ה ד"ג גיטיז בתוס' מבוארדל"ד,
 וא"כ נסירה, עדי אחרי לחזור יצטרך שלא ד~ולםתיקון
 להיות ד,בעל של שלוחיו אינם הגט על החותמיז דוצדיםהרי

 מיגוי לשוס גזקקים אינם ולכן ממנו, שלוחים בתורבמקומו
 ולא יתתמו שאחרים הבעל יקפיד שלא העיקד אלאממגו
 דאיתא והא ציעי, בלי לחתום יטלים בסהנסו אגי"ס,

 בבי"ש מבואר חתומו, ולעדים כתוב לסופר ששמר עדבמשגה
 מגלה שהבעל היכא שפיר ולכן כד"י דאתיא קכ"ג סי'ריש
 או כת"י ע"י רק אפילו יחחמו, עהם מקפיד שאינודעחו
 דהיינו לה וכהב תורה דכתבה הסופר גבי אבל די,רמיזתו
 שהסופר היכא גם אלא גיטו, לכתוב צריך בעצמושהבעל
 יסבור בזה מותר ג"כ ממש במקומו ועומד הבעל שלשלוחו
 ע"י ולא פט בבו גמור כץנוי דוקא דבעיגז רשב"גשפיר

 ירי.כתב
 בכתיבת שליחות בעינ1 דלא דם"ל התט' לשיטתואפילו

 והא הסופר, על רק קאי הבעל על לאו דוכתבהגט
 לאו חתומו ולעדים כתוב לסופר שיאמר עד במשנהדאיתא
 לשמה חשוב לא הבעל ציוה דבלא משום א,לא שליחותמשום
 מסירה דעזי לר"א אפילו ולפי"ז ונר, ופסול סתמאאלא
 גמי בעיגן העולם תיקון משש סהדי דחתמי כיון מ"מכרתי
 בריש כדאמרינז הבעל אותם שימנה דהיינו לשמה,גבייהו
 ברש"י עיי"ש פסול מתוט דמזתיף היכא לר"א דאפילוגינץן

 לשמה, שלא שחתמו או פסולים עדים היינו מטכודמ~וייף
 אם הוא מזוייף דאיזה הקשו מודה בד"ה שם בתוס'אולם
 תקלה עעם מזה יבוא לא הרי לשמה שלא כשרים עדיםחתמו
 בבי"ש עיין גזירה משדם ררק ותק-צו  פסולים, נעייםכמו
 גזירת ההו ד~דים של הלשמה דכל ולכן סק"ז, קל"אמי'

 דמה"ת כיון כת"י ע"י רשג"ג מתיר דלכן לומר ישחז"ל
 להיות צריך שמה"ת בכתיבה אבל וכשר, כלום צריךאין

 קשה שפיר ולפי"ז מץ, כתב ע"י רשב"ג דמיקל מגלןלשמה
 הטופר כרגוי גבי גם מיקל דרשב"ג לומר ליה מגאלאבוי
 לעיל שביארנו כמו לומד אנו מוכרחיט, ולכן כת"י,ע"י

 וכל דכץ, כדיבוד דכתיבה ס"ל דכ"ע לאביי ליהדפשיטא
 לרשב"ג ליה דשמעינן וכיון שנהחרש, בפק,ח רק הואהמו"מ
 דגם שמשיגן כעצילא הגט, בכתיבת כת"י ומועיל כפקחדהף
 פקת גבי כזצ סיעיל נבך כת.'י ע"י במקומו הסופרמינוי

 לפיע"ד. ח"ב דמי, כדינור דכתיבהכיון
 כל לומר א"ר ר"כ הוצרך מרוע  הקשה בחיהשיודהפנא

 למימד הו"ל הכתב מהוך ד,מדבר חרש שלהןיז
 כרשב"ג דרב בגמרא דמסקיגן למאי כרשב"ג הלכהביעיא
 אתא דרב ותירץ דוכתי, בכמה הש"ס כן כדמקשהס"ל,

 טהב טא דוחמר מרשב"ג דאי וגותנין דכותביןלאשמעיגז
 להךי, בחתימה אלא רשב"ג התיר דלא משמע הף ח"ברוהון
  שישמעו דבעינן משום אלא אינו דהוש  גריעותא דשקרכעז

 מקרי לא אחד דבענין לשמה ולחתום לכתוב שאשרקהי

 מדרבנן רק לשמה בעיגן דלא העדים בחתימת ולכןלשמה,
 מיקל הס' משום לרשב"ג ליה כדאית כרתי מסירה עדילמ"ד
 משא"כ החרש, של גת"י עפ"י העדים שיחתמו בחרשרשב"ג
 שצריך אלא בהכי סגי דלא סד"א ונתינה כתיבהלענין

 דהרש בכת.'י שליח לעשות שרינן ולא בעצמו, ויתןשיכתוב
 עד לעומת מקרי רלא  כתיבה לענין וכקר'כ נשליחותאינו

 צ"י רליתן  למעוב  שרי רבכ"צ רב קמ"ל ממש, קולושישמצו
 אמצם עיי"ש,  הכתב מתוך והיליח המופר שימנהשליח
 למנות יכול לרשב"ג  דגם להיות יכול  לייל  שביארגולפי"מ

 דבר. כדיבור דכתיבה כיון כת"י ע"יהסופר
 כת"י מהגי דבפקח להלכה דס"ל והריטב"א להרמב"1דלכן

 בגמרא דאמרינן ממאי כן מוכח ממש, קולו בעיגןולא
 מוכח א"כ כהבם מפי ולא מפיהם אמר דרחמגא כיוןדבעדות
 מזה ומוכה כהב, מפי נמי עדות הוי דמפהתם קרא לאודאי
 בפקח, כת"י שפיר מהני ולכן דגדה מקרי נמי כהבםדמפי
 לדבר יכול ואפילו דעה בר שאיגו אחרינ' טעמאובחדש
 מש"כ רכ"ו סי' חיו"ד הת"ס בשו"ת ועייז הכתכ,מתוך

 עליו שפך יעקב שב שהגאון ממה חו"י הגאוז עללהמליץ
 א"א חומרת מטעם מחמרינן גט גבי דלהכי וכתבסוללה,
 שכתינה אעפ"י כתבו מפי ולא המגרש מפי שישמעשצריך
 המגרש כוונת תוכן ממש מביז השליח שאין משוםעדיף,

 אל איש ידבר כאשר אליו בדיבורו שמבינו כמובמכתבו
 העדים דברי יקבלו שהבי"ד דבעינן עדות גבי ולכןרעהו,
 הסברא לכן דבריהם ףבחנו אתם האמת בדבריהםלעיין
 יותר ומהשב.תס דבריהם יבחנו פיהם דיבוד שעפ"ימחייבת
 ועייו עי"'ש, כחבם מפי ממעט מפיהם לכן יכהבהמאשר
 החת"ס דברי ולפי בזה, מש"כ סק"ה צ"ז ס"בתשים
 כווגת מבין הש~ח שאיז משום הוא בכת"י שישהתסרון
 כן לומר יכוליו בכת"י רק כותב אם התינח ולכןהמשלח,
 ומבלה עדים בפני או ב'"ד בפני בע"פ העיים כאהגה אםאבל
 למימר ליכא תו א"כ בכת"י, שכתב כמו ומתשבתודעתו

 גילח שכבר כיון זשמגרש ש.ל מחשבתו יורע איןשהסופר
 בכיה"ג. דמהני י"ל שפיר לכן פיו, במודעתו

 לעיל המובא ודא בד"ה דע"א בגיטין הטם, שכחבוהמה
 וחרשת חרש דממעטינז ואע"ג כתב, ע"י חשיבהדהגדה

 אלא הף לא וראי אמירה ואמרה נואמר שאינם לפימחליצה
 "מודעי יר"א דר"י נפלוגתא תלוי הדבר לפיע"ד "נהבפה,

 אליך בא יתרו חותנך אני משה אל ויאמר יהרו, פ'במכילהא
 שליה דניד ס"ל המדועי ור"א. לו כהב דבאיגרת ס"לדר"י
 חה שליח ע"י 0תם שכתב עה"ת ברש"י ועייז לו,שלח
 וצ"ל בחליצה, כמו ויאמר כתיב בקרא דהרי כר"ידלא זיי בפה אלא הוי לא דאכךרה התוס' ולפי הבצדעי,כר"א

 צריך דגחליצה ומה בכתב, אפילו ג"כ הוי דאכהרהלדקי"
 ולשצ בפה לומר דצריך גזיה"כ דהמ משום נפה דוקאלהיות

 בפה דוקא דצ"ל דבחליצה י"ל גם קדדיש, דקראימשמעות
 קהא בצען להכי המצוה מן חלק הוא  רהאמירה  כיןמשום

 וצייך מצוה הגש דהאמירה בחליצה מוגן והריכדכתיב,
 4ינו דכתב פשיטא ולכן בר'ד, בפני רוקאלהית

 בכ~
 זה

 שצריך בדבר אבל בתורה, שכתוב כמו להיות דצריךכיון
 ידו כתב ע"י דגם י"ל שפיר לאמיתו הכו41ה לבררבירור
 באר דבריו לאמת ויכול ברור דבר כהב אם כווגתו לברריכול
 לאו האי כתבם מפי למעט קרא צריך עוית גבי ואפילוהיטב,
 מצוה דדשמירה היכא אבל בכתב, עדות דמרציל דו"אקרא
 לתור עליו המוטל מצוה לקיים דיכול 0"ד דכי זה קיידלא
 הובם אפדת נמו כן וטן כתב, ע"י ותשלה קרי"ש כמונפה

 ח"פ. מהפשוה, חלק או מצוה ג"כ טחזואוהיבבא
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 הפוסקים בנו עלע אשר הנ"ל וחרומותגיטטדבירוושלמי
 הירושלמי מפרש' הנה כת"ק לאסורדיק

 ברם במובנה אחרת דרך לו יש וכ"א ולפרשו ל"טבוסרחו
 בט ב"ר עסי ר' דמחרץ דהא שפירש הקה"ע דברילפי

 על לעיל שמקעז מה בזה לחרץ דרצה קיייה אחבבריא
 מקיעףן ואחרים כותב הוא תחרחש בפקח דס"ל דרשב"גהא

 לשח בשינף דרשב"ג 11 מימרא איחא בבבלי )ר'בכת"ק
 חותמים הכוונה ג"כ דמקיימין פי' והקה"ע חותמים,ואחרים
 בתוספחא ובבר"חא בזהג לעיץ תש הגט על שחוחמתר"ל
 אח בבריא מתרץ וע"ז גט, אעו וכר בכת"י דכתבאיתא
  בוטטרותיג מחעסק אומר יטאני מפמ גט אינו ולמהקיימין
 דיבור בץ חילוק אץ וא"כ לדיבור ראף דבריא דאע"גור"ל

 בילה אט לביל" הראף כל הרי גט יהיח לא ואמאילכתיבה
 "'ל שפיר לדיבור ראף שאעו בנשתחק בשלמאמעכבת,
 הטעם אלא דיבור, לו שאץ כען כדשור הף לאדכחיבחו
 בעלמא כמחעסק רק כחב שמא דחיישען משום גטדאימ
 הוכא רק הוא בזה דכחנחו לומר ת,ן לגירושיג כתנהוואין

 רמחעסק חששא איכא בזה זלעדים לסופר בכח"ישכוחב
 היכא אבל לגירושיג כחנה לו והה ולא הוהבעתאקורו
 ,ילא חחימה ועדי דסופר את עדים לפני בע"פשטמנה
 באמח, לגרש שרוצה וכוונתו דעתו גיל" כבר א"כבפגידם
 איכא בזה המגרש מפי שמע לא שהסופר הוא בזהוהחסרון
 שמענו ובלא איירי דתוספחא וברייתא דוקא, לאו דקולולמימר
 הגט נתן בעצמו שהוא ואעפ"י בכת"י כתב רק כלוםממנו
 כוונתו שבאמת חחילחו על סופו הוכיח למימר ואיכאלידה

 למיחש איכא דאבחי כיון פסול בזה גם מ"מלגירושין,
 בדעחו הסכים אח"כ רק כן כוונחו היה לא כתיבהשבשעח

 פסול. לכן לשמה הכחיבה הוה ולאלגרש
 דמכות סופ"ק הריטב"א מדברי זה לחילוק ברורהד,-איה

 מפי ולא מפיהם דקיי"ל למאי דאפילו שםשכהב
 אבל בפניהם, שלא לבי"ד עדותם ישלחו שלא רק זהוכחבם
 הוי לא כחבם וקוריז הבי"ד לפני ע,מדים בעצמן העדיםאם
 דכחב בגיטין דס"ל בזה לשיטחו והריטב"א עיי"ש, כתבםמפי

 ורק דיבוד, כמו הוי דכת"י בפקח כשר ועדים לסופרבכח"י
 מן דקריאה. מחוש ולכן ר,קא מפיהם חורה דהקפידהבערים
 עיי"ש, בע"פ להגיד דוקא וא"צ פה, ריבור ג"כ הףהכהב
 חמור בדבר דבר איזה לחדש כאז כוונתי שאין למודעיוזאת

 להבין בעלמא לפלפולא, רק זה כל וכתבתי א"אבאיסור
 כבר דדינא לעיקרא כי כמלאכים, הראשונים דברידבריהם
 כמבואר גרול, עיגון במקום הזה הדבר אח פרחמיםהחירו
 ובחשובת קנ"ה סי' ח"ב מטראני והר"ם כ"ג בביתברד"ך
 ובפת"ש בבאה"ט כמבואר ל"ב סי' מבריסק מהץ"מהגאון
 שליחוהייהו ואנן מזה,, באריכות עיי"ש י"ח ס"ק ק"כסי'

 לנו שקרה הנורא החופת לאחר בזמננו ועכשיוקעבדינן,
 נחפזרו והשרידים אארצות וכל התחומים כל שנחבלבלולאחר
 שבעליהן חיות אלמנות נ'שארו כן ובגלל חבל, קצףבכל

 שאין' רחוקוח מקומךת בשאר או הסוביטיח ברוסיאנשארו

 ובעזה"ר גלמודות נשארו צעירות נשים והרבה דינים, בתישם
 פגים, מההסחרת והחלאזת הצרוח בגלל נחרופפההאמונה
 וידרש דאפשר, מה בכל דהיתירא בכוחא לרון צריכיםולכן
 יותר להקל' יש ילדה דבאשה בינץ מהר"י בתווובתמש"כ
 כצמ1 הגוסח שליגו'א לכת"ר ושולח לת"ר. חצא שלאכדי

 בשעה"ד דהרי לצרף יש ולסגיף כמבוקעי, מצודתישהעלחה
 והט"ז הב"ח זקיני לשיטת רנים נגד יחיד דעח עלטומכין
 חדש גבי רצ"ג סי' יו"ד בט"ז כמבואר תורה באיסוראפילו
 רמ"ב, סוס"ובש"ך

 דדק שם בגקה"כ שכתב לפי"מ ואפהי

 ראשיח בני"ד מ"מ רבים, נגד יחיד על סומכין דרבנןבאיסור
 אי ואפילו דרבנן, איסור רק הזי פ,וסקים הרבה לשיטחכל
 שהרבה כיון רבים נגד יחיד זה אין מ"מ הורה איסורהוי

 והריטב"א ובעהע"ט וחוס' רש"' ה"ה כן החירוראשונים
 ג"כ הוא הרמב"ם בדברי הב"' שפירש מה ולפיוהרמ,ב"ז,

 האחרונים גרולי סמכו ע"ז ולכן בפקח, כח"י המתיריםמן
 מחורחו ויורנו משגיאות יצילנו והשי"ת שביארנו כמולהקל

נפלאוח.

 רב בכבודידידוש"ח
 החופ"ק ליעבעפ אייזיקיצחק

 בפניהם. שלא ועדים סופר במינוי הנוסח פהרצוף

 קכחסימן
 ידו בכתב מינוינוסח

 הסופר אח ממנה הנני פלוניח ממחא פב"פ הח"מאני
 ודיו ניר בשבילי לקנוח פלונית במחא הדרפב"פ
 פב"פ לשמי כריתות גט ויכתוב כתיבה, כלי וכלוקולמוס

 גט ויכתוב פב"פ, אשתי אח בו לגרש פלונית במחאהדר
 בין כשר יהיה שאחד עד גיטין מאה ער אפילו אואחד

 ולשם ולשמה לשמי ויכחוב ונתינה בחחימה וביןבכחיבה
 במחא הדרים פב"ם ואח פב"פ את ממנה אני וכןגירועדן,
 פב"פ הסופר שיכחוב הגט על לחחום עדים להיותפלוניח
 הנזכרח, פב"פ אשתי את בו לגרש פב"פ לשמי למעלההנזכר
 כשר יהיה שאחר עד גיטיו מאה עד אפילו או אחד גטויחחמו
 ולשמה לשמי ויחחמו ונחינה בחחימה ובין בכתיבהבין

 פלונית במתא הדר פב"פ אח ממנה אני וכן גירושין,ולשם
 ויחחמו הנזכר הסופר שיכחוב הגט אח להוליך שלוחילהיות
 בכל לידה אוחו וליתן פב"פ לאשחי למעלה הנזכריםהעדים
 כפי ופיו כעשייתי ועקייתו כידי ידו ותהא שימצאנהמקום

 לעשות רשות לו אני ונוהז כנהינהי ונהינהו כדיבוריודיבודו
 אונס בלי אפילו שלוחים מאה עד אפילו בחריקאו אחרשליח
 שלוחו מיד או מידו לידה הגט שיג'ע עד דואר הבי ע"יואפי'
 ממני מגורשח חהא שלוחים מאה עד !טלוחו שליח מידאו

 על מסרתי אם היודעוח כל מבטל ואני אדם, לכלומוחרת
 ובשבועת בחרם עצמי על מקבל ואני השליהוח על או זהגט

 השליחות ואח השליח את ולא הגט את לבטל שלאהתורה
 על מודעה שמסרתי יעידו אם עדים או עד כל פוסלואני
 כל שכתבתי לאחר בפי אמרתי זה כל השליחוח, על אוהגט

שנתלירחבשבתהנ"ל
מחא כאן מונין שאנו למנין עולםלבריאח
ועל נהרעלדיחבא
 בהגנג שכוחביןכמוהמגרשנאום

 הסופר פב"פ את פב"פ ר,בעל מינה ח"מ עדיםבפנינו
 כחיבה כלי וכל וקולמוס ודיו ניר עבורולקנוח

 לשמו לכתוב וציוה פב"פ אשחו את בו לגרש גטולכחוב
 להיות פב"פ ואח פב"פ אח מינה וכן גירושין ולשםולשמה
 את בו לגרש הגזכר הסופר שיכתוב הגט על לחתוםעדים
 גירושין ולשם ולשמה לשמו לחתום וציוה הגזכרתאשתו
 לאשתו הגט את להוליך שלוחו להיוח פב"פ את מינהוכן

 שליח לעשוח רשות לו ונחן שימצאנה מקום בכלהגזכרת
 הבעל ביטל ובפנינו שלוחים מאה עד ואפילו בחריקאואחר



~~נ:' קכט קכח סימו חאה"עשי"תנ:'וןרכב
 התורה וב,2בועת הומר בכל עלת וקיבל מודעות כלהנזכר

 וה:ליחות. השליה אה ולא הגס את לבטלשלא
עד פביפנאום
עד פב"פמאום

 העדיפ התיגות על בי"ד~רשזר
 הני באנפנא וחממו הוינא כחדא דינא ני תלתאבמותב

 כדחזי. וקיימנוהו ואשרנוהו ופב"פ פב"פ סהדימרי
 דייןנאום
דייןונאומ
דייןונאום

 בפיו מינוינוסח
 עבורי לקנות פלונית ממתא פכ"פ את ממנה פב"פאני

 כריתות גט ויכתוב כמיבה כלי וכל וקולמוס ודיוניר
 או אחד גט ויכמוב פב"פ אשתי את בו לגרש פביפישמי
 וחתימה בכתיבה  כשר יהיה שאחד עד גיטין מאה עדאפילו
 וכו גירושיו ולשם ולשמה :שמי לכתוב לו מצוה ואניונתינה
 הגט על לחתום עדים "היות פב"פ ואת פב"פ את ממנהאני

 פב"פ אשתי את בו לגרש פב"פ לשמי הנזכר הסופרשיכתוב
 יהיה שאחד עד גיטין מאה עד אפילו או אהד גטויחתמו
 ולשם ולשמה לשמי ויחתמו ונתינה וחתימה בכמיבהכשר

 את להוליך שלוחי להיות פב"פ את ממנה אני וכוגירושיו
 למעלה הנזכרים העדים ויחתמו הנזכר הסופר שיכתובהגט

 ותהא שימצאנה מקום בכל יידה אותו וליתן פכ"פלאשהן
 ונתינמו כריבורי ודיבורו כפי ופיו כעשייתי ועשייתו כידיידו

 בחריקאו אהר שליה לעשומ רשות לו אני ונומןכנתינמי
 הבי ע"י ואפילו אונס בלי אפילו של~חים מאה עדאפילו
 מיד או שלוחו מיד או מידו לידה הגט כשיגיע ותיכףדואר
 ומותרת ממני מגורשת ההא שלוהים מאה עד שלוהושליח
 או זה גט על מסרתי אם המודעות כל מבטל ואני אדם,לכל
 שמסרתי יעידו אם עדים או עד כל פוסל ואני השליחותעל

 בחרם עצמי על מקבל ואני השליחומ על או הגט עלמודעה
 ולא השליה את ויא הגט אח לבטל שלא התורהובשבועת

 השליחומ.את
 לקנות אותך מצוה אני פב"פ אתה להסופר אומר אני1כך

 גט ולכתוכ כהיבה כלי וכל וקולמוס וויו נירעבורי
 פב"פ ואתה פב"פ ואתה פב"פ אשתי את בו לגרש פב"פלשמי
 הסופר שיכתוב הגט על לחתום עדים להיות אמכם ממנהאני

 אני פב"פ ואתה גירושין. ולשם ו*ימה לשמי ותחתמוהנזכר
 ותן הנזכר הסופר שיכתוב הגט להוליך לשליה אותךממגה
 ועשייתך כידי ידך ותהא שתמצאנה מקום בכל לידהאותו

 ונותן כגתינתי וגתינוזך כדיבורי ודיבורך כפי ופיךכעשייתי
 מאה עד אפילו בחריקאך אחר שליה לעשות רשות לךאני

 או שיוחך מיד או מידך לידה הגט כשיגיע ומיכףשלוחים
 אדבנ לכל ומותרת ממני בו מגורשמ תהא שלוחך שליחמיד
 השליהות ועל הגט על מסרתי אם מודעות כל מבטלואני
 ואני מודעות שמסרתי 'עידו אם עדים או עד כל פוסלואני
 ולא הגט את לבטל שלא התורה ובשבועת בחרם עלימקבל
 הץ. בכתב וחומם בפי אומר אני זה כל והשליחות השליחאת

 וקים. שרט'והכל

 נכלל שזה מפני בי"ד וקיום עדימ חתימת א"צ ע"ז1"ב
 הענין כל השמטתי הנה כת"י, של המךנוי בכתבכבר

 ו"ל יזפש בר' מהר"ם של בסה"ג ועגבואר נמינה שליחשל
 שליח ליד נמינה שליח לעעימ שנכוז ס"א ס"קבסג"ש

 שם, אינו שהוא כיון רעזגרש של במקום יהיה והואהולכה
 דמלשון שכתב ל"ה בסי' יעקב רו2ב דברי ום הביאוהפת"ש
 ואעפ"י נתינה שליה כלל הזכיר לא שליח ע"י בסה"גהלבוש
 דאין שם סיים מ"מ נתינה שליח להצריד טעם הביאשמקודם
 עי"ז לבוא שיכול כיון בני"ד לפיעיד נראה לכן לזה,לחוש
 ורובא היטב באר זה כל להמגרש להסביר שקשה מפנילטעות
 לטעות ובניקל פשוטים אנשים בשביל הדבר נעשהדרובא
 זה, להשמיט יכולים לכן ובדברים בשאלומ עליו מרביםאם

 לכהוב אם ובענין הרחבה. דעמו כפי יעשה שליט"אוכת"ר
 השבו"י ה"ה האחרונים מחלוקת בזה ידוע האשח עלהעומדת
 לכמוב הסכימו סראג וגדולי שם במת"ש כמבוארוהלק"ט
 הנהיגו והרבה העומדת כחבו די:יס בתי ובהרבההעומדת
 לכתוכ להצריך שלא הגט כתיבת בשעת תהיה לאשד~שה

 יעשה. בעיניו והטוב אצלה גםהעומדת
 השליחות מינוי חמיד מקדימין שליח ע"י גט בכל1ה1ה

 את הקדמתי ואני והעדים הסופר של להמינויקודם

 הקדמת של הטעם כל הרי לדעתי כי והעדים, הסופר שלמינוי

 המבואר לה'2ליה הבי"ד שאלת מפני הוא השליהוממינוי
 הניר להסופר מסר שהבעל ראה אם להש~יח ששואליםבסה"ג
 ולשם ולשמה לשמו לכתוב לו וציוה הכתיבה כיי וכלוהדיו

 סי' מן בסה"ג כמבהור כזה שואלים להעדים גם וכוגירושין,
 ככוובן הללו השאלומ שייך לא דבני"ד וכיין ל"ה, סי' עדל"א

 המינוי. את יהקדים סעםאין
 ולפיע"ר ובנוכה בנסחר המינויים בכפילא כתבתיגם

 הוי דכתב אמרינז אי אפילו דהרי כן לעשותמהנכון
 אליהם ידבר צריך לפניהם בדיבור אפילו הרי מ"מכדיבור
 בפר"ח כמבואר בפניהם ממינוי ,ה עדיף לא ווכן גוכחבלשון

 עיי"ש. יו"ד ס"ק ק"כבסי'

 קכטסימן
 הבושמ ערוגת המפורסם הגאון הרב ךידידי רבהשלמא
 ו"ל )שליט"א( רויינשטייו ציון בן לוי מו"הכש"ת

 יע"א. והגליל שטעטיןהאבד"ק

 בעיר גיטין סידור בדבר העני' דעתי להיות תרבינוע111תו
 שם שינתה הפוינית שהממשלה לאחרשטעטין,

 לכתוב יש אם ונסתפק עלה לכן לשטשעצ'ין, שטעטיוהעיר
 ושמ שניהם לכתוב ואח:'ל הישן. או החדש בשס העירשם
 איך וגם החדש, או הישן יהקדים שם איזה בדמתקריאהשני
 בצ"י. או בט"ש אם הצד"י של השפופוח האותיותלכתוב

תשונה
 דאישתני מילי תלת גבי רל"ו שבת בש"ס המנוארלפי

 בורסיף בורסיף בבל נאמר אנו אף ר"א אמרשמייהו

 רנפ"מ בתרא בלישנא ופיר'2"י נ'שים, לגיטי נפק"מ למאיבבי
 לכתוב וצריך דפמול ועירו עירה ושם ושמה שמו שינהלענין
 שם דוקא לכתוב צריך לדבריו לכאורה ולפי"ז עכשיו. שלשם

 סע" קכ"ח בסי' והרמ"א פסול, הי2ן שם כתב ואםהחדש
 ק"ו שורש והמהרי"ק קמ"ב סי' מהרא"י פסקי בשם הביאג'

 בלשון ואהד ישראל בפי נקרא אחד שמות שני לעיר ישדאם
 עכר'מ שם ועל תחילה ישראל של שם שגיהם כותביםעמו"ם

 מובא ס"ה סי' גיטין בהל' הב"י מרן ובמשובתרמתקריא,
 חלאב העיירוח שמות גבי כתב כ"ו ס"ק קכ"ה סי'בג"פ

 כותבין בגיטין זה כל ועל בעולם, שמם נתפשט שכךוטריפולי
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 דמילחא בטעמא וכתב צובא, טריפולי ועל סעים חלאבעל
 שמה, היהודים שנחיישבו מיום תמיד כוחבין היו שכךמפני

 שהיו ממה שינו לא העולם כל בפי שמם שנשחנהואעפ"י
 לכתוב.רגילים

 ששם כתב ל"ב סי' דפ"ד בגיטיו ביש"שומהרש"ל
 שהונח כפי בערכאות שנקרא זה הואהעיקרי

 בייר שכותבין מה על שם ותמה בראשונוק העירממיסדי
 קאזמר כוחבין ובקראקא לבוב דמחקריא לעמבערגלעמבערג
 רמחקריא לבוב לכתוב צריכים ולדעחו קאזמירז,רמתקריא
 רמ"א ביד יצאים אשכנז בני אנחנו אבל עיי"ש,לעמבערג

 בטי"ג כמבואר תחילה אותו וכוחבין עיקר הוא ישראלושם
 לכתוב צריכים בני"ד ולפי"ז י"ט. ס"ק ונהרות עיירותלקו"ש
 מפורסם שטעטין ששם כיון שטשעצ'ין רמחקריאשטעטין
 תמיד כתבו וכן בספרים נזכר זה ושם היהורים ביןתמיד

 בשעה הרי ג"כ להרש"ל אפילו והרי ובכתובוח,בשטרות
 רק בערכאווק נקראה וכן שטעטין נקראה העירשנחייסרה

 צריכים לדידיה גם א"כ שמה שינחה פולין ממשלתעחה
 בדמחקריא. החדש ושם שטעטיןלהקדים

 מיום שנוות שני לה שיש בעיר מיירי דהרמ."א י"לדוקרי
 קורם ישראל שם שניהם לכתוב בעינן ואזהיוסדה

 להעיר שניתן שס אבל הנכרים, בפ' שנקדא שםואח"כ
 החדש שם להזכיר כלל שא"צ אפשד הממשלה ע"יאח"כ
 וטריפולי חלאב גבי בחשובה הב"י מרן וכמוש"כבגיטין,
 אעפ"י טריפולי, על וצובא רלאב ע7 סינים בגיטיןשכותבין
 וכן זה, על משגיחים אין וטריפולי חלאב בעולםשנחפרסם

 גבי ישרים תומת ספר בשם כ"ו ס"ק קכ"ח בסי' הג"פכתב
 אותה וקורין שמה עתה ונשחנה שירון תמיד היה ששמהעיר

 כתב ואם כמקדם שירון בגיטין לכתוב שצריכיםשיריץ,
 הראשונים גיטין ע7 לעז שמוציא משום פסול הגטשיריץ

עיי"ש.
 ללישנא ובורסיף בבל גבי הנ"ל שבת ב,2"ס יאיתאדהאי

 עכשיו  של החדש שם לכתוב דצריך דרש"יבתרא
 בבל שעיר הב"י מרן תירץ כבר הגט, פסול כתב לאואם

 לכן לגמרי נשתקע הראשוז והשם מחדש ונבנתהנחרבה
 שהממשלה רק נחרבה שלא עיר אבל החרש, שם רקכוחבים
 הדאשון, שם נשתקע נקרא דוה לומר מנלן שמהשינתה
 האנשים כל בפי הישן בשם עכשיו נקראה שלאואעפ"י
 זה בשם עצמו שחותם מי כמו הוי בגיטיז כתיבה ע"ימ"מ

 ובס' סקי"ג קכ"ח בסי' בסי"ג עיין בחתימתו, עצמוומחזיק
 בזה. תב"י מרן דברי שביאר קכ"ח בסי'ג"פ
 שהעיד היכא אבל נחדבה העיד שבבל נתב שם הג"יימרן

 הזמל ובכל מתוכה, היהודים נחגרשו ולא נחרבהלא
 נשתקע הוי לא הישן שם וב.טטרות בגיטין לכתובהחזיקו
 היהודים נתגרשו שלא תנאי ג"כ יש דבריו ולפי הישן,שם

 נתגרשו זדון ממשלת של הזעם בימי בני"ד א"כמתוכה,
 אחרי דבזה להיות יכול לכן יוטעטין מעיר היהודיםכל

 פנים א"כ העיר שם בכוונה שינתה עכשיו שלשהממשלה
 בגיטין, לכתבו ואסור נשתקע ה"2ן ושם לכאן באחדשות
 מהדש שנתישבה מבריה גבי שם כתב בעצמו הב"יומרן
 הנתוב, לשוו עידא רקת ולא טבריה לכתוב שצריכיםבזמנו
 לכן מחדש נתיישבו ועכשיו הישן היישוב פסק שכברמשום
 לסינים רמי ולא עכשיו, כל בפי שנקרא השם לכתובצריך
 השם שינוי היה רק כלל היישוב פסק לא דהתסוצובא
 בין יש רחילוק בזה מבואד הישן, שם כותבין לכןבלבד
 שנתגרשו או בכלל היה~וב שפסק ידי על או סתםקהנוי

 להב"י דגם לומר יש ובזה בני"ד; כמו משםהיהודים

 החד'י השם לכתובצריכים
 גם דהרי בטבריה, כמו

 שם היה שלא רק הב"י מרן בזמן חרבה היחה לאטבריה
 ישראל ימי מדברי כידוע יהודים, של הב"י זמן עדישוב
 בטבריה, יהודים ישוב נחחדש אלשיך ומהר"ם הב"ישבזמן
 מחדש, ונבנחה נחרבה שהעיר היכא דוקא דלאו צ"לולכן
 נחי"2בו ואח"כ מהעיר היהודים שנתגרשו היכא אפילורק
 נשתקע. מחשש הישן שם ולא החדש שם לכתוב צריכיםג"כ

 עלה בתשובה הב"י מרן בדברי בזה התבוננתידכאשר
 מחדש נהישבה דטבריה במש"כ להעירברעתי

 בש"ם כן מבואר בהדיא דהרי הישן, הישוב שנחרבלאחר
 בפלוגחא עיי"ש רקת זלא טבריה העיר דנקראה ד"ומגילה
 צפורי זו ורקת טבריה זו דחמת ס"ל רר"י ורבא, יוחנןדרבי

 דרקת מ"ד דליכא ס"ל ורבא סבריה, חמי ע"ש חמתונקראה
 בגיטין כותבים דהיה ס"ר ואי עיי"ש, היא טבריהלאו

 רדייני ספרי דנייתי ורבא ר"י פ7יג' הוי לא רקתובשטרות
 סבריה דכתבו ודאי איא ~נחוי, ושטרות נשים גיטישל

 הגמרא בזמן דגם הרי נקראה, היאך הישן שמה עלופליגי
 רלהכי 7ומר הב"י מרן הוצרך ו7א רקת, ולא טבריהכתבו
 ועכשיו הישן הישוב שפסק משום טבריה לכתובצריכים
 כתבו כבר והאמוראים התנאים בימי דהרי מחדש.נתישבה
 ליה דפשיטא דמה ועור בפסוק, שנקרא כמו ולא טבריההשם
 דכן משום בגיטין כן דכותביז וצובא בסינים הב"ילמרן
 בגמרא הרי לגמרי. השם נשחקע יא לכן בשטרותכותבין
 רי~ם הכא אינש שכיב דכי משום דרבא טעמא שםאיתא
 מסקי וכי ברקת, לו ושם בששך הוא גדול הכי ליהספדי
 וקבלו צאו רקת יושבי שרידים אוהבי הכי ספרי להחםארונא
 נשתקע 7א ג"כ בטבריה דשם מבואו הרי עומק,הרוגי
 בשם טבריה כותבין הכי ואפילו הספרנים ע"י רקת שלהשם
 וצובא סינים לכתוב הב"י כתב ומדוע רקת השם ולאהחדש

 לגמרי. נשתקעו שלאמשום
 הש"ס בהגהות 'עב"ץ הגאון שהביא עפי"מ י"לדבפשיטות

 טבריה שהשם דה"י כותבי מדברידנודע
 ולכבודו נבנתה שבימיו טיבריוס הקיסד שם עלנקדאה
 כמבואר כ"ג פ' רבה בבראשית הוא וכן עיי"ש, כןקראוהו
 עולא אמר ד"פ גיטיז בש"ס המבואר ולפי רש"ש,בהגהות
 ופירש"י מלכות, שלום משום בגיטין מלכות תיקנו מהמפני
 שכותבין בעיניהם אנו חשובים שיאמרו עמהם שלום לנושיהא

 לחוש יש דבגיטין שכתבו בתוס' עיי'"2 בשמינו,שטרותיהם
 שמפרהים גדו7 דבר שהוא לפי שמקפידים נולכותלשלום
 מלכות לשם שנכתבו גיטין חז"ל רפסלו חזינן מאשתו,איש
 כוחבין דיהכי לומר יש כן כמו מלכות, שלום משוםאחרת
 חז"ל חשקה לכן בשמו המלך לכבור נקראה שכן כיוןטבריה
 ראיה ואין במלכות, למורדים אותם יחשבו שלא השםלשנות
 אנחנו רואים עכ"פ טעמא, האי דליכא היכא אחרלמקום
 הב"י מרן ודברי הגמרא, בזמן בגיטין טבריה כתבודכבר
 הישוב שנתחדש שכתב במה להבינם זכיתי ולא ממנישגבו

 בדבריו. וצע"ג הישן שםינשתקע
 דממשלת רכיון טעמא האי י"ל ג"כ בשטעטין בני"דעכ"פ

 שלא ע"ז מקפדת היא בודאי העיר שם קהנתהפולין
 להזכיר שלא ומכש"כ הארורה, גרמני' של הישן השםלהזכיר
 ביותר, ע"ז מקפרת בודאי להעיר שנתנה החרש שםכלל
 מה וכפי הלכ"ז גירושין מהל' בפ"א הרמב"ם  שפסק מהולפי

 שנמתב היכא הגט פסול דבריו את בעצמו הכ"משפירש
 שלא מלכוח שלום משום בוה דאיכא אחרת מלכות שםעל

 סי' הזורק בפרק שהרא"ש אעפ"י לסשרדים, אותנויחשבו
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 מלכות לשם כתב אפילו למיחש ליכא דהאידנא כתבט'

 צריכימ לכתחילה עכ"פ מ"מ ע"ז, להקפיר דרכם שאיןאחרת
 במקום תלוי הקפדה של שהענין ובפרט ראפשר היכאלחוש

 שמותם כתיבת נשתנו שלא העיירות בשמות שראינוימה כידוע.ובומן
 שכותבין קראקא כגון שמם נשתנו שבאמתאעפ"י

 כותבין מויז נהר על פארנקפורט קאזמירז רמתקריאקא,מר
 נהר על ורנקנורט י"ג ס"ק לקו"ש בטי"ג כמבוארורנקנורט

 היהדוים, לא וגם נכרימ כן כוהבין אין שעכשיו אעפ"ימוין,
 הלוי מוהצ"ה הגאון מחותנו ע"י שנסדר בגט שהביאעיי"ש
 נהר על ריתבא מתא בורנקנורט בו ונכתב התקס"ובשנת
 שהיה השל"ה בעל מנכד הביא קמ"ה סי' חב"י ובעוו"תמרן,

 בגיטיז שכותבין 'דמה שכתב מיין, ע"נ פראנקפורטאבד"ק
 בלא עכשיו קורין הנכרים שגם  שעכשיו אעפ"יורנקנורט

 כותביז אין לישנא רדייקי השררה אצל וגם הקו"ף אחר:ון
 הקדמונים, ושנים מימים וקוריז כותבין היו רכך משוםכן,
 לפעמים שנשתנה המלחמות וסיבובי הדורות באורךאך
 אם יזידוע וחליצה גיטיז אצל ביותר מצינו ובזה אות,איזה
 ועכשיז פמולה שההליצה המנעל במלאכת רבר שוםשינה
 של כזה במנעל שהולכין בעולם ולשון אומה שוםאין

 דימנים שבימים הוא דהענין משום אלא עושים, שאנוחליצה
 ואנחנו המנעלים עשיית נשתנה ועכשיו כן הולכין היושעברו
 ורנקנורט שם כתיבת גבי נמי כן כמו בראשונה, כמונוהגין
 שינוי. בלי כמקדם נוהגין ואנחנו לכתוב כן נהגומסתמא
 ס"ק בפת"ש מובא כ"ח סי' מהרי"ם בתשובתיבנבואר

 וקארלין בריסק. העיירות בשמות זה כעיןי"ז
 עכשיו, כן נקראו שלא אעפ"י וקארליז ברסטי כותביזשאנו
 קרמונים, בימים כן שהונה מה כפי שכותביז זה עלותמה
 בורסיף דבבל מהאי תקשה דלא לתרץ הב"י מרז שכתבובמה

 נחרבה שבבל משום הישן, שם בכותב דפסול בגמראהנגבואר
 שם שגשתקע לפי החדש שם כותביז לכז אה"כונתישבה
 ולא העיר נחרבה שלא היכא משא"כ חרבנו, בשעתה"'2ן

 שם מקרי לא שמה שנשתנה אעפ"י מתוכה היהודיסנתגרשו
 אעפ"י בשסעטיז בגי"ר א"כ הישן, שם וכוחביז נשתקעהישן
 הזעם בימי מתוכה היהודים גירוש ע"י מ"מ נחרבהשלא

 זה מטעם החדש שם לכתוב שפיר וצריכים נשתקעמקרי
 הממשלה. דקפידת טעמא בלאאפילו

 שנתגדשו היכא דגם ראיה מייז ע"נ פ"פ מעיראולם
 כותבין ג"כ מחרש נתישבו יאח"כ מהעירהיהודים

 הארורה מגרמג" נתגרשו רהיהודים 'דוע דהרי הישן, שםרק
 לא ואעפי"כ מחרש נתישבו ואח"כ פראנקפורט מעירוגם
 שם וכהבו בגיטיז העיירות שמות את אשכנז גד,לישינו
 ובמייגץ פיורדא כותבים פירטה ובעיר ורנקנורט,הישז
 ארוך לזמז היהודים נתגרשו משם כי וידוע מגנצאכותבין
 מגנצא. הישז בשם עתה עד כותביז מ"מ לגמרי הישובונהרב

 הבה"ג נ,ביטת דס"ל לשיטתו דהב"י י"ל דאמת אליבאברם
 תכדד לכתוב הזקז ר"ג דתקנת רל"ד גיטיןבתוס'

 אם ממילא 'ולאתרי, ולאבהתי לי דאית וחניכה שוםוכל
 חששא תו ליכא שום בוכל נכלל והשני לגדו אחד שםכותבין
 נכללים דגם; הרי שמותם שנשתנו אעפ"י וצובהבסינים
 גדולי מנהגי אחרי נגררים שאנו אנחנו אבל ו2ום,בוכל
 הר"ת שיטת אחרי שהולכים בניהם מבני שאנחנואשכנז
 ולא והכיניים השכות לפרט שצריכים הנ"ל גיטיןבתוס'
 תרמב"ז בשם קכ"ט בסי' הב"י שהביא כמו שום, בוכללכללם

 ובשמות קכ"ט, וסי' קכ"ח בסי' הרמ"א וכ"פוהרשב"א

 דמתקריא פלונית מתא רק שום וכל כותבין אין ג"כהעיירות
 הישנים שמות רק כותבין אין מרוע לכאורה א"כפלונית,
 החרשים שמות כלל מזכירין ואין דנשתקע קששאראיכא
 הב"י מרן כתירוץ למימר וליכא לכל, ומפורסמיםהידועים
 לכתוב חמיד רהחזיקו משום נשתקע מקרי לא הכידמשום

 כיון ובורסיף לבבל רמי ולא וגיטין, ובכחובות בשטרותכן
 ונפסק נחרבו באשכנז העיירות גם רהרי נחרבה, בבלרעיר
 השמות רק לכתוב אשכנז גרולי הנהיגו ואפיה"כהישוב

 הב"י. כסברת אשכנז לגדולי ס"ל דלא וע"כהישנים
 הנה שום וכל כותביז אין שבאשכנז שכתבנו במהיאגב

 כתב באמבערג העיר שם גבי מ"ה סי' בנ"שמצאתי
 במסת כדאיתא שום וכל לכתוב נוהגיז ריינוסרבמרינות
 במרינות שעכשיו שמעתי ומיהו וז"ל הביא ואח"כמהרי"ל,
 הגזירות שאחר ואפשר וחניכה שום כותביןווירצבורג
 והנהיגו הקדום מנהג נשתכח ונתיישבה שחזרהוהגירושין
 מהרא"י בפסקי מצינו לזה וכדומה שום, וכללכתוב

 שמקדם אעפ"י והניכה שום לכתוב השר נהגשבאוסטרייך
 כן. נהגולא

 שהביא לאחר לעיל שהבאתי בג"פ הביב בן מהר"םיהגאין
 התומת ושמ"כ וצובה סינים גבי הב"י מרןדברי

 הרא~הנים הגיטיז על לעז בהוצאת תששא דאיכא הנ"לישרים
 דאם כתב שם דבריו בסוף מ"מ החדש, שם כותביזבאם

 גיגרז על לעז על באמת חששא ליכא חדש !יםכותביז
 בתשובת והרי בזה, המרה על הפריז והתוי"שהראשונים
 בה שניתוסף עיר גבי בב"י מובא קי"א סי' סג"למהרי"א
 גיגרן על ללעז לחוש ואין בגט אותו כותבין חדשגהר

 גבי בשבת כמבואר זה מתוספת ידע דלא למאןהראשונים
 ודאי רלכתהילה להלכה הג"פ ומסיק עיי"ש, ובורסיףבבל
 הראשון שם ש מתא השמות שני לכתוב והגדן ראויהיה

 שם רק כתב שלא כדיעבד אך השני, שם עלודמהקריא
 השגי מנו וכלל וקרנניא שירון כן וכמו וצובא סיגיםהראשוז
 וטריפולי חלאב היסני שם רק בכתב וכז כשר, הגט שוםבוכל
 ולפי כיר, ג"כ שום בוכל הראשון שם וכלל ושיריץוארטה
 דמתקריא שטעטיז לכתוב צריכים בני"ד לכאורה נראהמסקנתו

 מפורסם יותר הוא החרש דהשם גימא אי ואפילושטשעצין,
 אם ביז הבדל אין שניהם כותב אמ הרי השם עיקרומקרי
 שם דכולל היכא דרק בדמתקריא אחרון או ראשוןכותב
 בכוהב אבל העיקרי מומ שהוא היכא פסול שום בוכלהשני
 קכ"ט בס" הב"י שהביא כמו לכתחילה אפילו כשרשניהם

 ב'. בסע" ובש"ע הריב"שבשם
 מ"ה ס" ה"ב פמ"א בשו"ת ומצאתי בספריםובינותי

 שגשתנה בודז גבי ו' ס"ק לקו"ש בטי"גמובא
 שכהב יעו"ש בדון, דמתקריא אובן לכתוב דצריךלאובן

 ישמעאל ובמדינות האר, בוד וקצת בורא נקרא הגרשבלשון
 אוביז אשכנז בלשון מרברים עתה ובהררים וכתג בודןקוריז
 בסץ סיים אבל בודן, דמתקריא אובין לכתוב צריכיםהי'

 דמתקריא בודן לכתוב יש הראשונים מגינרן לשנותשלא
 שרשניא ~'א סי' ששי חלק חת"ס בשו"ת ועיין יעו"ש,אובן
 שבות יזינוי בעגיז כללים כמה וכתג הפמ"א דבריג"כ

 שם לשנות הסכימו דהמלכות רהיכא מרבריו ויוצאהעיירות.
 עדיין ואם לגמרי, הראשון שם שנעקר פשיטא בזההעיר
 להשם טפילה עכ"פ געשה אזי הראשון בשם קוריןשרתא
 וכדומה, חולי ע"י שם מנשתנה עדיף רלא עיקר, שהואהשגי
 הפמ"א( על )כוונתו א"ש מהר"ם רברי הנה דהן שכתביעו"ש
 כשהיה דבהחילה שכתב לעיל שהבאתי מ"ה ס"בתשובה
 רע;יא אובן; כלשוז בודין נקראת היתה התוגרים בידיהעיר
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 שם הימצדם ביי שיא תתה ק לה קתן ישמ*םמם
 הף, לא בודאי מטפילה וטפי נעקר בודיז ושמ עיקראובע

 למלכות קפידה דאיכא דאפשר בתשובה שם סייםוהחת"ס
 גבירה כהסכמה הוי וזה מלכות שלום משום ואיכאבזה

 יעו",ן. הראשון שםלעקור
 לכ21וב צריך נתשובה שם. הפמ"א מסקנת דלפיאיברא

 הטי"ג הביא וכן בדמתקריא ואובין תחילהבודיז
 וטריא השקייא רק הביא לא וההת"ס לעיל המובאבשמו
 לכתוג צריך בני"ד הפמ"א מסקנה לפי ולפי"ז בזה,וצ"ע

 התת"ס דברי ויפי בדמתקריא, ושטשעצ'ין קודםשטעטין
 בדמתקריא, הישן ושם קודם החדש שם להיפך לכתובצריכים
 לזוז א"א לדינא מ"מ הנושאימ בין לחלק קישואעפ"י
 על לכתוב אפשר ואיך עקא דא אך ההת"ס, הגאוןמדברי
 במהרי"ק דאיתא עפי"מ דמתקריא כל בפי נקרא שאינווים

 שצריך כי בפי באלי ונקרא איי' ששמו מי גבי פ"ושורש
 אלי' אותו קורין שאין אעפ"י באלי המכונה אל"לכתוב
 דמתקרי לכתוב צריכים דאפשר מסתפק המהרי"ק )אגבכלל
 אמר די"ז שבת בש"ס כדאיתא אמורא שם שהואבאלי
 לכתוב אפשר שא,י מפני סנוותאה(, אבימי אמרבאלי
 ואפילו א,לי', אותו ק,ורין שאין משום אלי', דמתק.ריבאלי
 שרה ופורתא מרים לה קרי רובא גני הר"תלשיטת
 ינים כל על דדלזם שרה, דמתקריא מריםשכותבים
 שרה, דמתקריא לכתוב שייך ולכן שרה לה קוריןפורתא
 אמ דמתקריא לכחוב א"א כלל שרה נקראת לא אםאבל
 דמתקריא שרה לכתוב ההכרח להר"ת ואפילו כן, לה קוריןאין

 רברי את לפרש הספר בסוף בתשובה בס"ש וכ"כמרים,
 כלל לו קורין שאיז דאעפ"י באלי דמתקרי באליהוהמהרי"ק

 הריב"ש, שאמר כמו כשר מיהא בדיעבד ולר"ת וז"לאלי'
 יותר טוב לכן אליהו בשם גיכר לא שמא לחרם דישובני"ד
 ולכתוב באלי שם להקדים ולא אליהו שם לכתחילהלהקדים
 גבי ראמרינן והא כן, נקרא לא הוא דלמא אליהודמתקרי
 ולא שרה דמתקריא מרים דיכתבו שרה ופורתא מריםדובא
 משום היינו הר"ת, לשיטת מרים דמתקריא שרהלהיפך
 לשנן שפיר שייך לכן שרה אותה קורין עכ"פדפורתא
 קוריז שהכל היכא אבל כן, לה קורין דפורתא ר"לדמתק.ריא

 שרה יכתבו שרה מעריסה ושמה לא כלל ושרה מריםלה
 עיי"ש. מריםדמתקריא

 כלל נודע אינו אם דאפילו ס"ל דהמהרי"ק חזינןעכ"פ
 ועל בראשונה אוהו כותבין אפיה"כ הראשוןבשם

 א"א דאיפכא בדמתקרי, כותבין כל בפי הנקרא השנישם
 שהשמ כיון לחוש אין השם עיקר ועל כשיקרא דמיחזילכתוב
 לכתוב צריכים לדבריו בני"ד זה ולפי מילתו, בעת לוגיתן

 אמורים מהרי"ק רברי דהרי שטשעצין דמתקריאשטעטין
 האשה, משם יותר קיל העיירות ובשמות האשה שמותגבי

 היקן ר-ג אם דל"ד בגיטיז הר"ן שנסתפק לפהמובפרט
 תיקן דלא דאפשר השמות ג' לכתוב העיירות בשמותג"כ
 לדידיה החדש שם כתכ לא אפילו משלא ושמה  בשמורק

 בשמות הפוסקים ספרי מכל וכן בהכי, מיפסל דלאאפשד
 כתבו לא והרבה קודם הישז שם תמיד שכתבו מוכחהעיירות
 שמה שנשתנה אעפ"י כמקדם העיר שם רק החדש שמכלל
 דכיון דס"ל דמילתא, בטעמא לעיל בארנו כאשר הזמןבנלשך
 צריכים ושטרות וגיטיז בכתובות הללו ד,שנשתדגקבעו
 ניתע אם אפילו להם שמתבו החדשים שמות קודםלהקדימן
 הב"י למרן ס"ל הכי דמשום כתבנו וכבר המלכות,מטעם
 כיון וטריפולי תלאב %ל לכתוב דא"צ וצובה סינימגבי

 דכותבין הנ"ל גיטין בתוס' הבה"ג כשיטת דס"לדלדידיה

 שום, בוכל נכללו וטריפולי חלאב השמות ממילא שומוכל
 דצריך י"י הר"ת כשיטת שום וכל כותבין אנו דאיןולדידן
 על אותו להקדים לא אבל בדמתקריא החדש השםלפרוט

 וגיטין. בכתובות שנקבע המטןשם
 קכ"ה בסוס"י הב"ח זקני קושיית לתרץ בזה1אר11חנא

 יש דאם א' סעי' בש"ע הב"י מרן עלשהקשה
 בו ויודעים בו רגילים שהם שם כהובין שמות שנילאחד
 בפ"ב הרמב"ם לשון הוא וכך לה, שיש שם וכלפלונית אש" גירש לו שיש  שם וכל פלוני איש ואומריםביותר,
 יכהוב וז"ל כתב ג' סעי' קכ"ח בסי' והרי גירושין,מהל'
 שני לעיר יש אם זה ומלבד ולאתרי, לי דאית שוםוכל

 מרברי והוא פלונית דמתקריא פלונית מתא יכתובשמות
 שכתב הרמב"ם לדברי סותר  ווה קפ"ה, סי, בכתכיומהרא"י
 וכוללים אחד שם אם כי בפרט כותבין ,עאין ואשה אישגכי
 גבי גם דלהרמב"ם ופשיטא שום, וכל בכלל שמותשאר
 מהרא"י ודברי גיטיז בתוס' הבה"ג וכשיטת כן הדיןעיירות
 נראה לפיע"ד אבל השמות, לפרט דצריך הר"ת כשיטתהם
 דבשמות עיירות, לשמות אנשים שמות בין דחילוקלומר
 ולחקור אותם לשאול דמילתא עלה למיקמ דאיכא כיוןאנשים
 וגם בלידתו יו שגיתן העיקרי והשם שמותם אחרולררוש
 והטפל העיקר שם לכתוב יכול ממילא שנשתנה,האופן
 השם מקודמ יכתוב שמא למיחש וליכא שום, בוכללכללו
 סמבואר פסול ובכיה"ג שום בוכל יכלול העיקרי והשםהטפל
 וליכא לברר יכולים אנשים לשמות כיון סעי"ב, קכ"טבסי'
 על דמילתא עלה למיקם דליכא העיר בשם אבל תו,חששא
 העיקר על הטפל להקדים אפשר ולכן העיר, ,טם קביעתאופן
 לצאת בפירוש השמות ב' לכתוב פסק לכן הגט, עי"זויפסול
 סקכ"ח קכ"ט סי' בג"פ מצאתי זה תי' וכעיו זה,מחשש
 לכתוב מקום יש יעכ"9 בני"ד י"ל הדברים שמוצאעיי"ש
 המכר העיקר שם ולהקדים ושטשעצ'ין שטעטיןשניהם
 בדמתקרסק לכתוב החדש שם ועל וגיטין ובכתובותבספרים
 הענין וביארו האריכו האחרונים גדולי שבתשובתוידעתי
 הדורות, בכל מצוי היה זה כי העיירות שמות שינוישל
 יקר מכל אנתנו מחוסרים בעוה"ר הספרים לי אין עתהאבל

 טי"ג הספרים רק עלינו דעדו הנורא התופת מעתוקדוש
 הדורות גדולי ,בהעלו הרבנות ספרות ומכל תחיי, ישוג"פ
 מה רק לנו אין לכן מהם אחד אף לי אין השמותבעניני
 במאור עינינו יאיר והשי"ת היט"ע מדברי לפיע"דשנראה

תורתו.
 החדש שם כלל כותביו אין דאם עלה דאתאן למאינחזור

 המלכוהל מטעם הוא השינוי אם אפילו דכשרי"ל
 נפי רק העיר שמ הפולנית הממשלה שינתה לא דבני"דכיון
 הוא שטעטין של הצלצול כי כן, מבטאים פולניא לשוןצחות
 אחד הוא השם של והסוף ההתחלה כי שטשעצ'יןכמו

 מאוד, עב א,מכנז לשון רק גנו"ן ומסיים בשי"ןמתחיל
 טי"ת השי"ן שלאחר הנץ"ת מבטאים שהאשכנזיםובמקום
 השניה הטי"ת וכן ט'ש רכה בלשון הפולנים מדבריםעבה

 פולניא נלשון ההנרה ולכ, רפה ג"כ מבטאים העיי"ןשלאחר
 העיר של בהשם שינוי שום אין בעצם אבלשטשעצ'ין,

 צרינ?ס מלכות שלום ומשום מקפדת דהממשלהדנימא
 ולכן בההברה, הוא השינוי רק שלהם דמ~ינוי עםלהתחשב

 דבדומם כיון י"ל ועוד כלום, לשנות צריכים אנו דאיןי"ל
 דאיו כיון כפולות באותיות להשתמש צריכים אנושטשעצ'ין

 ט"ם לבתוב צריבים  פולנית  ש( שפופות אותיות בלה"קלנו
 בכי"ש המובא דמש"א בעל מכתבי עיירות בשמותימצינו

  שפופות אותיות על מדקדקים שאין הטי"ג שלובהליקוטים
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 כותביז מ"מ שפופה היא שהזי'ז זאלקווא העיר בשםכמו
 הזי'ן ג"כ ראדזיוויל בעיר וכז ז"ש, ולא התיבה בתהילתזי'ן

 הזי,ן ג"כ ברזישטשא כותביז דקויא בריסק ובעירשבורה
 איכא אפשר צד"י במקום ט'ש שכותביז ואעפ"ישבורה
 שאיו שפופות אותיות שיש מצי1ו עכ"פ בזה, אחריניטעמא
 שלא רבה טעמא איכא ולכז השם של המובן אתמשנים

 הנ"ל. והחו"י הב"י מרן כדעת כלללשנות
 הריצב"א תשובת שהביא המגרש בסו"פ בהגמ"ר ראיתיוכה

 העיר בשם שינוי והיה הגר מארץ שנשלחבגט
 וכתב קייר, לכתוב והמגהג יי"ר הנהר שם על שכתבו)הנהר

 יו"ד שוה כך הלע"ז במקום שום לצו דאיז דכיוזהריצב"א
 נתחבטו גדולים  שכמה הביא קכ"ט בסי' ובג"פ קו"ף,כמו

 פדוא"ה מהר"ם בתשובת כמבזאר הריצב"א דבריבפירוש
 הראנ"ח רברי הביא דבריו ובסוף ל', סי' ששון והר"א י"אסי'

 נלשונם ומוצאות מנטאות קצת דיש כך, דבריושפירש
 באים וכשאנו עליהם, מורה אות באיתיות ל11 שאיזהלוע"ז
 שהמבטא אחרת אות ההוא המבטא בנקום מניחיםלכתבם
 בדבריו מבואר עיי"ש, המבוקש המבטא אל קרובשלה

 שמבטאיס למה, קצת דומה וההברה המבטא שאםכדברינו
 הגט נשוח שכבר דיעבד היה ששם ואעפ"י שינוי, זהאיז
 נרגש היה כמה עד לשונם יודעים אנו שאיז מכיוזאבל

 אחר בני"ד כי להתם, ני"ד לדמות אין לכז במבטאהשינוי
 דא"צ י"ל כך כל נרגש השינוי ואין הלשונות יורעיםשאנו

 לכתחילה. אפילו תמיד שכותביז מה מכפילשנות
 עכ"פ מ"מ החדש השם לכתוב שא"צ שהוכח1ו אעפ-יאך

 מחשש כי החדש, השם לכתוב רוצה כת"ר אם מזיקלא
 מזה יודעים דהכל בזה ליכא הראשוגים הגיטיז עללעז

 השם לכתוב יכולים ושפיר העיר שם את שינושהפולנים
 שטשעטשיז האיות לכתוב כת"ר ודעת בדמתקריא,החדש
 בהי'4'"ע בתיטובותיו מלאדי הרב הגה"ק מדברי ויסודזככה
 לכתבו שיש אמציסלאוו העיר שם גבי חמישי חלקסוף

 עיירות בשמות מצינו ובאמת עיי"ש, שי'ן בטי'תאמטשיסלאוו
 העייר~ת בשמות כמבואר ט'ש שבורה צד'י במקוםשכותביז

 זמאו2טש דמתקריא כותביז זמ,אשץ עיר גבי והטי"ג הבי"ששל
 בט'ש הראשונה הצד'י ג"כ כותביז בוטשאץ ובעירבט'ש
 ברזישטטא כותבין רקויא ובבריסק שבורה צד'יבמקום
 בט'ש, לכתוב כת"ר דברי נכונים בני"ר לכן לעיל,כמבואר
 בט"ש התיבה בתחילת שטשעציז לכתוב בדעתי עלהובתחילה
 משם דילי וחילי "צי" סופית נו'ז אות קודם התיבהובסוף
 גט בסדר רכתב והגרעק"א הלבוש של מקומו פוזנאהעיר
 דמתקריא לכתוב ק"ט באות יוזיפש ר' מהר"מ מהג'ראשוז
 לדחוק הנכרים שדרך משום האחרונה, הנו'ז אחר ביו'דפוזנני
 שגבו יבריו ובאמת עיי"ש בחיריק, לקרותה האחרונההנו'ז
 בלשונם העיר נקראה הלא פולניא לשוז רהיודע וצע"גממני

 למעלה דד עם א שפופה האחרונה הנו"ז כזהאונא802
 ה-א בין 11 באות הנו"1 בפתח ו1קראה שפופה שהאותלהורות
 ע"ז עמד וכבר בחיריק ולא רר עם ל-14 רד בליפשוטה
 ואיז הסי' עתה זוכר ואינני בתשובה רפפורט רח"כהגאון
 מעורבבת היא האהרונה 1הנו,ז שמפני שם וכתב תח"י,הספר
 שהיוד כדי הנו'1 אחר יו,ד פוזנני כותביז זה משום יו"דעם

 לכתוב יכולים בני"ד דבריו ולפי האחרונה, הנו'זתרכך
 ולפי"ז הצי'י, תרכך הירר וממילא ירד בצד'ישטשעצ'יז
 ואפיה"כ שפופה ג"כ שהזי'ז ברזישטשא עיר גבי ג"כיתורץ
 והירד מרכבה הזי'ן אחר דהיו"ד משום לבד זי'ז רקכותביז
 בראדזיוויל גם 1נ1 להזי'ן, סגול לנקורת ג"כמשמשת
 שיש כיז שפופה שהיא אעפ"י זי'ז רק כותביןוזיטאמיר

 בפולנית גכתבת העיר דשם כיון וגם ולריכוך לנקודהפעולות שתי עושה היו'ר כי לרכבה, אחר סימן תו א"צ יו'דאחריה
 נעשית ממילא 1 אות באה שאחריה מטעם גרידא דד עםט ואח"כ שפופה לצר'י 2( כותבין ובתחילה א[(25(ש5כזה

 כמו עבה כך כל איננה 0 האחרונה האות וגםשפופה
 כזה שטשעציז לכתוב יכולים בלשוננו גם לכזהראשונה,

 דוקא לכתוב באמטשיסלאוו הגרש"ז זקז הורה כבראך
 שי'ז.בטי'ת

 דמתקריא שטעטיז לכתוב יוכל העניה לדעתילכן
 יכתוב דאם יעשה, בעיניו הטוב וכת"רשנדמעטשין

 לעיל שביארנו כמו לכלום למיחש ליכא ג"כ שטעטיזרק
 עוד נדבר בווארשא פא"פ 1תראה כאשר ואי"הבארוכה,

 זה,בענין

 לפ"ק תש"ז תמוז ח"יביטאם
 בידידות דוש"תידידו

 הו"ל האבד"ק ליעיעס אייזיקיצחק

 קלסימן

 כליל המפורסם הגאון הרב ידירי לכבוד וברכהשלום
 מנהל שליט"א שטמר אלימלר מוה"ר כש"תהמדעים
 הרבנים. דהסתדרותהבו"ד

 על ל' מ' של הקובלנא לפני:ו שבא הע1יז בדברוניינתי
 לפוטרה רוצה ולכן משה דת על שעוברתאשתו

 על התרה ומבקש שואל הוא ולכן רוצה, אינה והיאב1"פ
 רוצה ואינה נדה משמשתו שהיא א( נגדה טענותיויסוד
 קונה שהיא אסורים דברים מאכילתו ב( לנדתה,לטבול
 קודש שבת מחללת ג( בפרהסיא, ש"ק מחללי שללחם

 לדקרו בסכיז עליו שאיימה ד( בשבת, הטלשוז עםמשתמשת
 עליה הביא דברים כמה ועוד לד'וגמא גדול סכיז אתווהב,יא

 רצונה. נגד בגט לפוטרה רוצה זה יסוד ועלבקובלנותו,

תשובה
 אין כי לדעת גוכחנו בפ1יו 1גדו טענותיה ששמעעלאחר

 שכהיכהצתו שטוען מה א( נגדה בדבריו ממששום
 נשואיהם מעת שנה, עשרים זה ממנה ביקש לאשמעולם - מצדו תכחשה שום גלי - בפגיו לפנינו הצהירהנדה

 מסראל טהרת של החמור הענין וכל נדה, דינישתשמור
 שנוצולס בפניו לה אמרה אמו וגם שפתו, על מעולם עלהלא
 מתבוללים ממשפהת היא כי בעוה"ר טהרה במקוה היתהלא

 מנוקה הוא, ואין זה. במעל היה ידו ולכן הארורה,מגרמני'
 עי"ז להיפטר מבקש הוא שתואנה הדבר ובולס זועמעון

 יהיה לו אמת דהן צניעות, של באמתלא נעוריומאונת
 כתובה בלא ויוצאח משה ות על עוברת היא הריכדבריו
 גפכ"ד וברמב."ם במשנה, דע"ב כתובות נהם"סכמבואר
 אבל א, סעי' קט"ו סי' אה"ע ובש"ע הלי"א אישותמהל'
 כרת איסור על נפש בשאט ועבר זה במעל ג"כ היה הואאם
 הוא אם ואפילו זו, בטענה גע"כ לגרשה יכול אינור"ל

 מבואר לגדתה טונלת שאינה מזה כלל ידע שלאמכחישה
 לישבע שצריד ג' ס"ק ובפ"ת י"ב סי' ח"ב פמ"אבשו"ת
 כתובינ בלא לגרשה יוכל ואז הכשילתו היא רק ידעשלא

 סי' בחר'מ שניה רעה והיא והרמ"ה הראב"דולשיטת
 דס"ל שבועה, בלא כתובתה נוטלת 2ד סעי'צ"ב
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 דץ על העמידוהו לישבע לן ~א"א חשוד דהועבע היכידכל
 הט"ז זקני שכתב לפ"מ אך שבועה, בלא תוטלת~רה
 הטור סתירת לתרץ '2ם שכתב ט"ו ס"ק צ' ס"באה"ע
 שבועה בלא שנ~טל כהרמ"ה פסקו פ"ב, סר דבחו"מוהש"ע,
 ו"טכעדו כהרמב"ן מסקו וכאן מקךים, שטר דאיכאהיכא
 והשכועה מה"ת הוא דההוכ היכא דשאך ~מתרץ וטטל,נשבע
 ב,2ביל יפסיד לא לכן לישבע עליו ,2הטילו מדרבנןהיא

 בפ"ק כדאיתא דרבנן בכתובה מ,2א"כ ליובע, יכולשאינן
 בפ"ץ הרמב"ם ~כ"כ מאתיים לבתולה תק:ו רהכמיםדכתובןת

 ע"כ שב~עתה אחר רק כתובה תקמ הם ע"כ אישות,מהל'
 עכ"מ. ,?בועה בלא כתובה כאן תטוללא
 תקנת דלאחר הר"ש בשם דקידושץ בפ"ג במרדכי1מב1אר

 אם אפילו בע"כ וגרעי הבעל מהימן לארגמ"ה
 שעברה טענתן על עדים לן אץ אם כתובתה לה ליתזריצה
 ראיה להביא היא צריכה שלשיטתו ואעפ"י משה, דתעל

 שהיא וידע משה דת על עבר הוא שגם שאמרהלדבריה
 על כז לזמר יכולה. דת על עובדת כל דאל"נבנידתה,
 ערים הביא לא הוא אם אבל לברר, יכוו לא והואבעלה
 להביא צריכה אינה היא גם אז דת על שעוברת טענתועל

 עכרתי לא לומר שיכולה מיגו לה שיש כיוז לדבריה,ראיה
 ולכן ראיה, בלי טענתה על נאמנת ממילא מעולם דתעל

 צריך דין לית לדבריה הודה הוא שגם כיון בני"דלפי"ז
 לקבל לחייבה לנו וא"א בע"כ, לגרשה יכול שאינןבושש
 של הרמו עליו ורובץ מע'ון מנוקה הוא שאין גטממנו

 מקבלת היא ולהבא שמכאן לפנינז הצהיוה ובפירושרגמ"ה,
 מרטי בכל הטהרד על ול'2ק~ד לשנוור תוקף בכלע"ע

 באמת. רוצה הוא אם הכשרות ישראל בנות ככלהדינים
 באהד כי מוסרית הבלתי מהתנהגותו לשמ~ע1נש121ממתי

 והביא מסחרן מדרך לביתו באמהימים
 לרגל פעמיו לדרך לווום מוכרח שמחר ואמר מתנהלאשתו
 אותה פקד צאתו ובטרם אחדים, ימים בדרך זיתעכבמסחרן
 הלך ואח"כ בשלום, ממנה. ונפרד יהודאין גובריזכאורח

 שהוא אליה כתב ומשם דיו~ארס עליה והוציאלמעקסיקו
 ישוב לא ומעתה בערכאות גירשה וכבר במעקסיקועכשיו
 האחרונה, ממרריגה המידות השהתת זה והרי עוד,אליה
 אתך לבטח יושב והוא רעה רעך על תחר~ש לא עלועבר

 לבו אם לרבא משרשיא רב א"ל ד"צ, נגיטיזכדאמרינן
 אל עליה קרי מהו זמשמשתו תחתיו י.שבת והיאלגרשה
 סי' בש"ע איפסק והכי ג'( )משלי רעה רעך עלתהרוש
 אעפ"י עליה בא לא אם אבל עליה שבא דוקא ולהה"מקי"ט
 חולק שם הט"ז אולם איסירא. ליכא לבטח יושבתשהיא
 תחרוש לא עי ע,בר ג"כ הבית בצרכי משמד:. דאפילועליו
 עיי"ש, אשתו עם היו.:ב שכתכ הטור דעת נמי משמעזהכי

 רל"ט סי' רעים בתמום הראב"ד בשם הביאוהכנה"ג
 אחר שמוש על אפילו אלא קאמר לבד ביאה עלד~קא דלא~

 רעק"א. בהג' דבריו מובא לה~דיעהצריך
 או"ח בביי המובא הקדישה  שער בספרו הראב"דולשיטת

 נדרים בש"ס דאיתא מה ~פרש שדוא ר"מס"
 המורדים מכם וברותי הפסוק דדרש לוי דרבי במימראד"כ

 פגומים הבנים דוקא דלאו מדות, תשע בני אלו ביוהפושעים
 מורדים המה מדוה ט' אנשי כלומר הבועליט על דקאיאלא

 עליה בא אם דבריו ולפי הולד, ואת א"ע שפוגמיםופושעים
 אם מהני לא ובזה ופושע, מ~רד נקרא לגרשה שדעתולאחר

 קי"ט. סי' באה"ע כמבואר פוסקים להרבהמ~דיעה
 גדול הבדל יש דת על עוברת בעניז לפיע"ד נראהובכלל

 בזה זנות, או פריצות בעניני דת על הע~ברתבין

 ח~זרת אמ אפילן כלום אח"כ מהנ' לא בעלה על נאסרהאם
 מהני הרי חמ~רות הכי אפילן עביר~ת בעניני אבלבתשובה,
 לו להתיר א"א וממילא לבעלה, עי"ו נאסרה ולאתש~בה
 בתשובת מצאתי מזו וגדולה זה, יסוד על  רגמ"ה שלחרטו

 הרמב"ם סברת למי ואפילו ~ז"ל שכתב ל"ג סי'מהרש"ו
 נתפ,שט שלא כימיו היינו מוציא, להוציא רצה דאם:2כתכ
 אבל בע"כ, אשתו לגרו2 שלא ודרגמ"ה הגאונים חרםעדיין
 אשתו לגרש שלא דרגמ"ה חרם שנתפשט ובזמנינובימינו
 עיי"ש, בע"כ לגרשה יכ~ל לא לבעלה דשריא היכא כלבע"כ
 כתב הרמב"ם והרי הרמב"ם דברי על שכותב דבריו לפיוהרי

 שם משום יוצאה היא כיצד וז"ל הלט"ו אישות מהל'בפכ"ר
 1ומראין בי~תר מכוער דבר שעשתה עדים שם שהיה כגוןרע

 רצה אם אלו בדברים וכיוצא וכו' עבירה שם שהיההדברים
 התראה. צריכה זו ואיז כתובה בלא תצא יהוציאההבעל
 נאסרה שלא דכיון לה,מהרש"ל ס"ל כיעור בעדי אפילוהרי
 א"כ רגמ"ה, של חרמו עליו רובץ עדיין בעלה עלבוה

 להפסיד התרא" צריכה שאינה אעפ"י דת עלכעוכרת
 לבעלה שריא שהיא כיון מ"מ הרמב"ם, לשיטתכתובתה
 המהרש"ל ומדברי בע"כ, לגרשה שלא דרגמ"ה חרם בהאיכא

  התראה. צריכה ג"כ דת על דכעוכרת דס"לנראה
 דבדי לפרש ס"ל קי"ד סי' בתש~בותיו רעק"א1הגא1ן

 שם המחבר דברי על שכתב ד' בסעי'הרמ"א
 כתב וע"ו בה שהתרי עדים יש אם כתובה בלא דתצאשכתב
 דבר' על סובב אינו דהדמ"א בע"כ, לגרשה דיכולהרמ"א
 נפשי' באנפי מילתא ה~א רק דוקא התראה רצריכיםהמחבר
 סי' מתה"ד כן והביא בהתראה תליא לא גירושיזדלענין
 אולם כן, שכהבו י"ג סי' פאר~א"ה מהר"ם ~בשו"תער"ב

 לאחר עברה אם ואמילן כן כתב לא בתשובההמהרש"ל
 רגמ"ה של בחרמו הבעל עדייז יהודית דת עלההתראה
 הב"י אולם כתובתה. מפסדת אינה התראה ובלילשיטתו
 בעניני שלא דת על בעוברת נראה אבל כן, ס"ל לאזארמ"א
 ומצאתי התראה, בלא ובפרט בע"כ לגרשה יכ~ל אינוצניעות
 משפט שו"ת בספרו מלמד כהר"ם הגאוז ה"ה לי דמסייעתנא
 אחר עד יעיד אם שאמילו לומר זה בדין שרן ס' סי'צדק

 שצריכה כיון דת, על עברה שאשתו תרי כבי ליהדמהימן
 בלי לגרש שלא דנהגו היכא לגרש רצה אם אףהתראה
 זהביא 1ת, על כעזבדת לדזנה שאיז מודים כ"ע ידועהסבה
 בנה זה על )אשר י"ג סי' פאדוא"ה המהר"מ דבריאח"ו
 קודם אפילו לגר'2ה שמצוה שכתב הנ"ל(, הגרעק"איסודו

 אם בהתראה ךו מה כי כן נראה הסברא מצד כ:התראה
 באמת אם ממילא עליו אס~רה והיא שוינתה נוקפןלבו

 פאדוא"ה, המהר"ם עכ"ל ע~ד תעבור לא אם אפילוזינתה
  דבשלומא ע"ו לפקפק ריש  עליו מלמר המהר"ם כותבוע"ו
 אבל שזינתה נוקפו שלבו לומר מקום יש כיעורבעידי

 מבואר עיי"ש, שזינתה למיחש איכא למה דת עלבעוברח
 לזנות למיחש ליכא דת על דבעוברת שביארנו כמ.1בדבריו
 לקינוי ד~מה דזה י"ל בה דהתרו והיכא התראה, בלאובפרט
 מכחישה אינו זהזא - דבריה שלפי כיון בודאי בני"דזלנן
 טהרה של זה בעניז פעם ב,2ום ביגיהם המדובר ה'ה לא-
 והיא מזה, מדבר ה~א עתה רק זה מעון מנוקה אינו הואוגם

 היא בטהרה לנהוג מעכשיו רוצה הוא שאם בפנינוהבטיחה
 זה על בודאי טהרתה על לשקוד חומר בכל ע"עמקבלת
 ישראל בבנות ולהתעולל לולזל שלא רגמ"ה גזר בזהוכיוצא

 צדקות של מסוה ותחת כשר, ארם של באיצטלאולהתלבש
 חרמו יליו רובץ לכן התורה. ברשות נבל להיותוצניע~ת

 הןאשו:ה. טענתו נסתר ובזה רגמ"השל



 י בא קלא קל סימ1 חאה"עשו"ת ד2 'נ2רכח
 א% *ש ~תה ש האמרש דבחם והאכלתו שטתודמה

 שץ מהל4 פת אם לדת יש כל חש" ש"ששעלי
 בס" בפ"ה נעבא קרע ס" תפאל"מ בספר וממארגאסה
 דאעפ"י ליכא חתמת דמשום כית מותר מומ. דפתקי"ב
 לא שמעולם מכחי~ותו שהיא ובפרט הוא, ישראלשחטא
 לבידעי וזאת נ"ב רצונו. נגד שהוא מה דבר לביתהקנתה
 שאין רק ש"ק מחללי פת לקטת היתר נותנים אנושאין

 אסורים. דברים מאכילתו של להדין עי"זלדונה
 תקע"א סי' א' תלק הרשב"א בתשונת המבואר לפיובפרט

 שעוברת המוב3 דת על עוברת חז"ל שאמרודמה
 אינה עי"ז באקראי שעשתה מה אבל בכך, ורגילהתבשד
 דנלא כתב י"א ס"ק ק2ר'1 סי' ובח"מ דת, על עוברתנקראת
 ס"ק זבבי"ש כתובתה. מפסדת אינה ברגילה אפילו בההחרו
 משה דת על בעוברת דבין הפוסקים נשל דמשמע כתבי"ז
 רש"י לדעה רק התראה, צריכה יהודית דת על בעוברתונין

 דמיירי התראה צריכה אם זו בבעיא שפירש דכ"הבסוטה
 יעו"ש. התראה א"צ משה ובדת יהודית דת על בעוברהרק
 הטלפון על שדיברה קודש שבה את שמחללת שטע1דמה

 שאמה בזמו שהיה ש"תנצלה דבריה כפיבשבת.
 נתבהלה הטלפח צילצול שמעה וכאשר בביה"ח, חולההיהה
 לענות לידה הקנה את ולקחה אמה משלום לסמועמאוד
 הטלפון עם להשתמש מותר חולי של שבמקרה סברהוהיא
 שבהרבה ואעפ"י לענות, ומגמך"כ לביה"ח לצלצלאפילו
 בפי'ד ברמב"ם כמבואר למזיד קרוב הוא ביתר אומרענינים

 מהירושלבי חעא הל"ח,דתרומות
 גבי הל"א בפ"ב הרומות

 דינו כן לעשות שמותר וסבר הטהור על הטמא מןתורם
 החבלרו שבתרומה היינו ההרום, יתזור תרומה זו והריכמזיד
 בדין ששגג זאעפ"י פ"ח סי' חיו"ד התת"ס שהסבירכמו
 מה לכהן ליתן כהונה במתנות רעה הרנו בגזל הזידמ"מ
 גבי על תבשיל בהשהה מצינו שבת גבי אבל לו,שראוי
 בעם, לבו בשתר והתבשיל קנסוהו לא שמותר וסברכירה

 אומרים והיו במדד משהים שהיו מפני אותו קגסוובשוכח
 הראב"ד, בשם בהר"3 עיי"ש דל"ח בשבת כמבוארששכהו

 ולשיטת רש"י, דעת ג"כ הוא שכן לומר רוצהוהמהרש"א
 כל כמו דינו מותר שאונו בשוע בשבת בהמב'שלהרמב"1
 נמי וכן סק"ג, שי"ח, בסי' במג"א כמבואר כמזיר ולאשוגג
 קתגג, כמו דינו מותר ואומר לכתחילה איסור במבטלמצינו
 לא כיתר באומר מ"מ מזיד אטו שוגג דקגיט למאןואפילו
 באמת הוא וכן ט', ס"ק צ"ט סר יו"ד בט"ז כמבוארקנסינן
 במזיד יעשה שלא כדי בשוגג שקנסו הטעם דכל הסבראמצד
 כן לעשות לו א"א מותר באומר אבל הייתי, שוגגויאמד
 כמובן. שוגג ולא פושע יהיה שניה ובפעם אחת פעםרק
 ולדונה עי"ז שבת שמחללת עליה לומר א"א במ"דדלכן

 בסכין עליו שאיימה שסען ומה משה, דת עלכעובוא
 היה כך דבריה ולפי זה כל על בפגיו כיתשה היאלדקרו
 וכאשר הערב ארוחת לאחר הכלים את רחצה היא.מעשה:
 אותו לנגב דעיגבת עם בידיה הסכיז ואחזה הסכיזרחצה
  הסכין עם אליז ודיברה זקסטה ריב בומהם היה ההדאבעת
 ומבואר עליו, לאיים סכין שלקחה מלומר חס אבלגיד'ה,
 גני לעיל שהבאתי תקע"א סר בח"א הרשב"אבתשובת
 הכעס ובעת היה הכעס שבשעה ועוד וז"ל דת עלעוברת
 כמו שעה, באותה כנגדו שצותיו ד' ואין כשוטה הואהרי

 כנגדו חשובה אינה השכינה אפילו שהכועס בנדריםשאמרו
 לאיים וכש"כ פריצות מעשה לענין אירים ודבריועיי"ן;
 למן"כ דומה זה אין כדבריו יהיה לו אפילו הכעסבשעת
 דאשה גירושין, מהל' בפכ"ד הגמ,י"י בשם ד' נסעי'הרמ"א

 מקרי אותו להרוג עכו"ם להשכיר שרצונה לבע'להשגזמה
 מענין כלום לו אמרה שלא ובפרט עיי"ש, דת עלעוברת
 רחיצת בשעת עמו התקוטטה רק דבריו לפי אפילוהריגה
 ע"ז לבגות אין לכן לדבריה, מכחיש אינו הוא. ובכללהכלים
 בכל להזהירו וצריכים בע"כ לגרשה לו להתיר יסודשום

 באשה עיניו נתן ובטח רגמ"ה של בחרמו ילכר שלאהחומר
 יד לתת לו להתיר וחלילה נעוריו, באשת ובוגדאחרת

 בבנות להתעולל שלא רגמ"ה החרים בו וכיוצא ועליולבוגדים
ישראל.

 השבת שמחללת הג' טענתו על לעיל שנהבנז221ה
 עדיף בזה מותר שאומר וכתבנו בטלפתשהשתמו2ה

 שגתב ס"א סי' צדקה מעיל בשו"ת כדברי מצאתימשוגג,
 ומתרצת עינורה בעת בנדתה בעלה את ששימשהבאשה
 רוצה ובעלה עיבור בימי נדה איסור ש"2 ידעה שלאואומרת
 דאומר משום בע"כ לגרשה בידו דאין ופסק בע"כ,לגרשה
 שעל אעפ"י רש"י, לדעת מקרי לא שוגג ואפילו הואמותר
 אבל ידעה, שלא לומר אמתלא שום לה אין נדה איסורעצם
 שלא אומרת שהאשה מה על ויכן ידעה לא שבאמת י"לע"ז
 דין לה אי, חולי של במקרה הטלפון לענות שאסורידעה

 לפיע"ד. נראה כן בודאי, ש"קמחללת
 החופ"ק ליעבעס ~ייזיק יצמק הק'ידידו

 קלאסימן
ב"ה

 הרב ידיוץ אהובי לכבוד תמים יהי' יחדיוהח.וה"ש
 יהודה יהיאל מוה"ר כש"ת הבושם ערוגת חו"בהה"ג
 יע"א. ביליץ אבד"ק שליט"א פרוגיהלוי

 לסדר לפני ,יבאה הנעצבת האשה איות שאלהובדבר
 מאישה גרושה שהיא ואמרה עב"ג, הקידושיזלה

 גירושיה, על בי"ד מעשה שום בידה ואין המלאמה מקודםעוד
 בהיים, ני2ארה ניסי ובאופ2 דמץסגר במחנות היתהוהיא

 על גהרג ובעלה אלמנה שהיא אמרה לפניו שבאהובקןעה
 גרושה ואמרה מדבריה חזרה ואח"כ המות במחנותקה"י
 קידושין. לה ולסדר פנויה ב.חזקת להחזיקה להאמינה האםאני

 ה ,נ ו שת
 והובאו האחרונים הפוסקים גדולי כבר האריכו ,הנענין

 בתשונת זגם זקמ"ג קמ"ב ס" אה"ע בפת"שדבריהם
 בעוה"ר כי תח"י הספרים ואין הפת"ש, שאחר האחרוניםגדולי
 כגורל הוא שלנו קודש הספרי וגורל אנחנו ספריםמחוסרי
 סי' בפו"כ הגה"ק לזקני יהושע בספר ועיין לדאבונינו,עמנו
 לספר הנספח מהרש"ק להגאון העולם תיקק ובקונטרסמ"ז
 מקום בזה, הניחו שלא וכמעט ה', סי' ב' בתיקון טהרהשירי

 חידוש. בלא ביהמ"ד אין נו'מלוותגדר,
 הייתי א"א שאמרה האשה דכ"ב בכתוטת תנינןתמן

 שהתיר, הפה וךא. שאסר שהפה נאמנת אניוגרושה
 אינה אני גרושה אומרת והיא א"א שהייתה ערים ישואם

 דאם הל"א גירושין מהל' בפי"ב ברמב"ם הוא וכ3נאמנת,
 בפרק וביבמות אני, גרושה לומר נאמנת אינה לא"אהוחזקה
 ובאא למדה"י ובעלה היא שהלכה האשה תנינן שלוםהאשה
 י"ז סי' באה"ע להלכה הוא וכן תנשא, בעלי מתואמרה
 בגמרא מבואר א"א חזקת נגד דנאמנת וטענא מ"ג,סעי'
 בין חילוק דיש בזה מבואר ומנסבא, דייקה דאשהמשום
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 ומ"ש רישא מ"ש שם בגמרא כדאמרינן לגירושיןמיתה
 וע"א נתגרשה אומר ע"א אחד בעד אביי הדגמאסיפא,
 דאמר והאי קמסהדי בא"א תרווייהו נתגרשה לאאומר

 במקום אחר של דבריו ואין חד ליה הוינתגרשה
 מיתה מ"ט נינהו ותדי תרי דלעולם שם מתרץ הרבאשניגן
 ופריך מכהשתו היע יכולה גירושין מכה'טהו יכולהאינה

 האשה המנונא ר' אמר והא האי כולי חציפה ומיבגמרא
 פניה מעיזה אשה אין חזקה נאמנת גרשתני לבעלהשאמרה
 היכא אבל עדים דליכא היכא הנ"מ ומשני בעלה,בפני

 ומעיזה, מעיוה עדיםדאיכא
 הרי המנונא מר' בגמרא פריך דמאי הקשו הראשוניםדהנה

 נאמנת ילכך העוה דאיכא בפניו רק מיירי המנונאר'
 המנונא ר' גם אפשר כך כל העזה דליכא בפניו שלאאבל
 הריטב"א, בשם כן  שהביא בשסמ"ק עייו נאמנת דאינהמודה
 להינשא רק היינו בפניו רק מיירי המנונא דר' דנהיומתרץ

 ביניו שלא אפילו תצא לא נשאת אם בדיעבד אבללכתחילה
 גם תזקה הוי  שפי' תצא שלא דלענין מע'וה דאינהדחוקה
 לשלא בפניו 3י1 כך כל לחלק אין הסכרא רמצד בפניושלא
 להתירה החזקה מהגי בפניו דאם תצא נשאת דא.ם דנימאכפניו

 שכבר בדיעבד ראם לומר ראוי עכ"פ לכתחילהלהינשא
 בפניו, שלא אפילו תצא לאנשאת

 מטעם תצא לא נשאת אם דבדיעבד הריטב"א דבריועפ"י
 לומר לפיע"ד נראה בפניו, שלא אפ-לו מעיזהדאינה

 קוץלזת וגל מעמנו שליש שנשמד הנורא החרבן אהרדבני"ד
 הץנין, בתי מכל לפליטה נשאר ולא באירופא נהרבוהקודש

 דהיתירא בכחא נחפש לא אם החרב מלהט שנצלווהנשארים
 כיאין ימיהן כל וגלמודות שכולות ישארו העיגון מכבלילהצילן
  שהחריב אש של המבול אחר דין בית למעשה יד בהשגעוד
 לישהינהו בד"ה ר"ל בפסחים התוס' עהטה ועפ"י הכלאת
 וכן דיעבד, מקרי בדגעלה דא"א כיון הרס דכלי הר"יבשם
 דצריכין חליצה גבי ב' סעי' קס"ט סי' באה"ע להלכההוא
 דק"ג יפית בתה' ועיין חליצה בשעת לעמוד והיבמההיבם
 דכרים ואמר ועמד בספרי דדרשינן דמה שכהבו ביןבד"ה
 אינו ובדיעבד לכתחיל4 היינו בעמידה להיות צריכיםהללו
 לעמוד יכול ואינו זקן או חולה הוא ואם עיי"ש,מעכב
 וה,וא דיעבד מקרי תקנה לו שאין דבר דכל בישיבהחולץ
 דבדיעבד כיון כמ"ד הכ"נ ולפי"ז ק"צ סי' מהרא"ימפסקי
 אפילו מעיוה, דאינה כיון דבריה עפ"י תצא לא נשאתאם
 ל4 נתיר לא אם א"כ הנ"ל, הריטב"א לדעת בפניזשלא

  שום לה יהיה ולא ימיה כל עגונה תשאר לכתחילהלהינשא
 גדול דיעבד לך אין דבריה לברר לה שא"א מטניתקנה

 לכתחילה, לה להתיר יכולים שפיר ולכןמוה,

 גירושיז בהל' הרמב"ם ובדברי הנ,"ל כתובות הש"סדבדברי
 נאמנת אינה אמאי לכאורה הבנתי לא שםבעיוני

 דהוחזקה היכא אפילו בעלי דמת במיגו אני גרושהלשר
 ב~ני כאר'ת הרר"י הגאון שהעלה לפי"מ י"ל אךלא"א,
 מיג1 דושי משום א"א חזקת נגד מיגו אמרינן רלא סק"המיגו

 אינה א"כ ק"י, בסוס"י החוו"ד וכ"כ א"א, מחזקתלהוציא
 לא"א, ה,וחזקה דכבר כיון בנדגו אני גרושה לומרנאמנת
 הייתי א"א ואמרה לבי"ד באה עצמה דהיא היכאאולם

 כעלי. דמת בברגו נאמנת בזה אניוגרושה
 שכתב מ"ז סי פו"כ יהושע בספר הגאח לזקנייראית?

 מכוסה ודאשה בי"ד לפני הא,2ה דבאהדהיכא
 גרישה לשר נאמנת אינה הצנועות הנשואות הנשיםכדרך
 עדים להגיא וצריכה היא דנשואה סהדי דאנ1 כיוןאני,

 דפנהה מיגו לה דאין כיון א"א, מחוקת ויצתהשנתגרשה

 עיי"ש הנעיאזת הנשים כדרך מטסה שראשה מהמתאני
 ממני שגבו ודבריו לד~גין וכיתי לא אבל בוה,שיממיר
 צעיפה אין זה ועל נעלי דמת במיגו לה נאכין לאדאמאי
 עליה מעיד ולבושה מכוסה דראשה כיוו חל אך לה,מזיק
 ובהוחזקה לא"א שהוחזקה כגן הף נשואה הייתהשכבר
 החוו"ד לשיטת להוציא מיגו דהיי מיגו מהני לאלא"א
 טוב מיגו אינו אני דפנויה דמיגו י"ל גם הנ"ל,והאו"ת
 היא אם אני בתולה לומד רוצה אינה דאשה לומר סבראדיש
 היתה לא עתה עד אם לה היא דחרפה בימים באהכבר

 כלל. מיג1 וה אק ולכןלאיש
 דאשה היכא בין לחלק כתב קל"ו סי חוו"ידבשך"21

 היכא ובין נד" בגדי שלבשה מחמת לנדההוחוקה
 ביבהק סימן ועי נדה דבגדי ראשוק על ככיסוי הולכתדאשה
 כיבהק סימו אינו ראשה על צעיף אבל היא טהורה לאאשר

 את כיסתה סבה איזה מחמת להיות דיכול היאשנשואה
 החזיק קנ"ב סי' ובנ"צ היא, שנשואה כוכיח זה ואיןראשה
 בחצלה לומר יכולה מכוסה ווראשה אשה, דאפילו לומרברבריו
 בין שמחלק במה החוו"י בדברי צע"ג ולפיע"ר עיי"ש,אני
 גבי התב ומה ק"ו הדברים דהרי א"א, לחזקת נדהחזקת
 הכגהג מצד רק הדין מן זה דאין נדה בגדי שלבשהנדה

 דהבגדים אמרינן ואפיה"כ לנדתה מיוחרים בגדיםללבוש
 מרבי ולא נדה טומאת לחזקת טהדה מחזקת אותהמוציאין

 ביו"ר כמ3ואר אחרים בגדים לה היה שלא לומר אמתלהלה
 הדין מן דוהו ראשה שעל בניסוי הכא מכש"כ קפ"ה,ס"

 וההולכת כיסוי בלא לילך ואסורה ראשה לכסותלנשואה
 דת על ובחצר משה דת על עוברת ראש בפרהיבשוק
 הוי ראש בפררע ההולכת דזו שפיר י"ל ולפי"זיהודית,
 שהיא בעבהק סימן הר בצעיף וההולכת בתולה שהיאסימן

 בדבריו, צע"ג ולכןנשואה
 לומר נאמגת לא"א הוחוקה דבלא לעיל שכתבנודכהא

 כזה, לפקפק יש עדיין בעלי דמת במיגו אניגרושה
 לגירהיין מיתה 3ין דמחלק בגמרא דרבא האוקימתאלפי

 מיגו לה אין הרי לפי"ו א"כ מכחשהו יכולה אינהדבמיתה
 להכחהמו, תוכל ולא חי הוא שמא בעלי מת לומר דיראהכיון

 לעיל שכתבנו כמו לה אין ג"כ אני דבתולה מיגוואפילו
 ואפילו בימים באה היא אם אני בת1לה לומר שבושהמפני

 מגולוגבראשה
 כזתב שכת"ר מה כפי כני"ד עלה דאתאן למאינחזור

 אותה שמכיריז עירה יוצאי אנ'שים כמה להשיש
 מפקפק שכת"ר עקא דא דק המלחמה מקודם עודלגרושה

 לפסולים אפילו להאמין יש דכאן נראה לפיע"ד כשרותםעל
 דלא דהיכא שנ"ג סי' בתשובה התרה"ד שחידשלפי"מ
 מש"ס כן והוכיח לפסולים, גם מהימניגן כשרים עדיםשכיח
 ברית, ובני חורין בני כשרים עדים ע"פ במשנה דט"וב"ק

 למעט איצטריד דלהכי בפיהמ"ש הרמג"ם שפירשולפי"מ
 בעדות שנקל הדעת על שיעלה לפי ונכרים עבדיםערות
 עליהם שיהיה שיזדמן מה ולמיעוט מאורעותיהן לרובהניזקין
 דמצד מבואר עיי"ש, ש'ה נויקין בהל' וכ"כ כשרים,עדות
 שבקת לא דא"כ החמירו דבנזיקין רק להם להאמיןהסברא
 שלא ממון להוציא פסולים עדים עליו שיעמיד בריה לכלחיי
 דבריו מביא ד' סעי' ל"ה סי' בחו"מ הרמ"א ורבנוכדין,
 לעדים להאמין מקדמונים תקנה הוא שכן וכתבלהלכה
 היכא דרק וסיים כשרים, עדים שכיח דלא היכא כלפסולין
 כתבחי וכבר לפסולין מהימנינן אז ברי טענת פעןדהתובע
 דברי עפ"י עגונה בעדות ש"ק מחללי עדות להתירלצרף

התה"ה
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 מדבריה שנראה כותב שכת"ר עפי"מ לסי"זדמעןזה

 נהרג שבעלה אמרה שמתחייה אעפ"יהאהרתים
 טענת היא א"כ אמת דברי מכרים מ"מ מדבריה הזרהואה"כ
 דלא במקום עדות לפסולי מהיממט בר' בטענת והריברק
 רק עירה מילידי נשארו לא ובעוה"ר כשרים, עדיםשכיח
 וע"ן הללה אנשים על גם לסמוך 'ש עייהם מפקפקשכת"ר
 הב'ל התרה"ד בדברי מש"כ קי"ב ס" חי"ד חת"סבשר'ת

 עפ"ד דא דאיתתא לשרעתא לצרף יש ימילתאולקוזשטא
 בפת"ש המובא רמ"ה ס" ח"א בתשובההררב"ו

 דברע היטב הבאר ,2העתיק כמו )דלא "'ד ס"ק קנ"בסר
  :טהאוטה דהיכא שכתב ק"ט(. סי' ח"ג ,2ר'מ ועףן ז'בס"ק

 להינשא מותרת עדים בלא אפילו בעצמה לגרושההוחזקה
 וז"ל באריכות, עיי"ש לגרושה עצמה שהחזיקה חזקתהמכח
 זה לגרושה מוחזקת שהיתה החזקה מטעם אותה התירואך
 שהיא משום להינשא מותרת עדים ביא ואפילו שניםכמה

 ומצינו ערעור ביי שנים כשש או כחמש גרושהבחזקת
 נתחוקה היא הרי בני"ד ולכן עכ"ל, וראי מירי מוציאהרחזקה
 הרדב"ז, לשיטת לעדות צריכה אינה ולכן רב זמן זהלגרושה

 לא אם לגרושה שנתחזקה יודעים אנו האיך תשיבנוואל
 הם והרי המלחמה מלפני אותה שזוכרים עירה אנשימפי
 עדים בתור עדות משום לאו דידי טעמא הרי עדות,פסולי
 כלומר סהדי אנן רק האלה, האנשים מפי להתירה עלהקאתינן
 לגרושה שנתחזקה יודעיפ והבי"ד לגרושה שנתחזקההבי"ד
 לגרושה, אותה שמכירים אנשים בשוק מדברים ששמעוממה
 אינם בשוק המדברים כי בה נגעו ערות בתורת לאואבל

 דלא מקלא הוא הב'"ד חזקת רק בבי"ר. להעידצריכים
 לעלמא. ומותרת גרושה חזקת לה יש ועי"זפסק
 ד"פ קידושין מש"ס והביא לפיע"ד נראה לסברתידר'איה

 סוקלין החזקות על מלקין גבי זה דיןבמקור
 דבר על ההזקות על מלקיז ופירש"י ההזקות, עלושורפיז
 אמרינן בגמרא ולהלז בדבד, עדות אין ואפילו מחזיקיןשאנו
 זה נסקלין הבית בתוך שהגדילו ותנוקת תינוק ואשהאיש
 ש'הגדילו ואשה איש ופירש"י זה, על זה ונשרפין זהעל

 אנו ואין בניהם ואלו ואוטתו איש שהם בחזקת הביתבתוך
 דאזלינן בהדיא מבואר עיי"ש, גמורה בעדות בהםמכירין
 אע "ואין רש"י שכתב כמו עדות בלי אפילו חזקהבתר

 זו, חזקה על סוקלין ת1פיה"כ גמורה" בעדות בהםמנירין
 הל"כ. איסו"ב מהל' בפ"א וברמב"ם דקס"ז ב"ב בש"סועייז

 אביו ומכה כתיב אמר בון ר' בי' בר'" שמואל ר'החזקות עי שהורגין מניין איתא הל"י פ"ו קידושיןובירושלמי
 שזה הוא חזקה והלא אביו שזה הוא ברי יומת מותואמו
 דבבבלי להעיר ףש הורגין, הכא אף הודגין אמר ואתאביו
 ובירושלמי רובא בתר דאזליגן זה מפסיק ילפינן די"אחול'1
 י"ט סי' באה"ע בבי"ש ועיין חזקה, בתו דאזלינז מכאןיליף

 אכ"כב רק בזה להאריךויש
 ד'"ל החזקות על דסוקלין מילתא בהך בזה לדוו ישדעד"ן

 היה ולא בה שהחזיק,ו דמעיקדא החזקה עלדרק
 כגון רהשתא, להחזקה המתנגרת אחרת הוקה שוםמקורם
 מקודם להם היה שלא הבית בתוך שהגדילו ותנוקתתינוק
 ממצבם מאומה מהם יודעים אנ: אין כי אחרת, חזקהשום

 בבית מגודלים אותם רואים שאנו זאת זולתהמשפחתי
 זו חזקה בתר אזלינן שפיר לכן ואחות, אח בתודאהד

 לגרושה שנתחזקה באשה משא"כ זה, על וסוקליןדהשתא
 המתנגדת א"א חזקת אחרת הזקה לה היה לזה ומקודםהשתא
 מהחזקה חזקה האי אולמיה מאי וא"כ דהשתאלחזקה

דמעיקרא.

 אנו אין דהרי ממנ"פ מותדת בלאה"כ דכת"ר בעובדאאוים
 לפנינו נתחזקה ולא לאיש היתה כבר אם כלוםיודעים

 וגרושה הייתי א"א אמרה עצמה שהיא ומה לא"א, עתהער
 שהתיר הפה הוא שאסר הפה מכה נאמנת היא הריאני

 אצלינו נתחזקה לא וא"כ הנ"ל, כתובות במשנהכמבואד
 לא ומעולם לגרושה נתחזקה עתה להיפך רק לא"א,מעולם
 עפ"י ממנ"פ מותדת ולכן לאיש היתה כבר אםידענו

 דהשתא.חזקתה
 במחנות בעלי מת מקורם שאמרה בזה מפקפק שכת"רד11ה

 לפי אנק גרושה ואמרה מדבריה חזרה ואח"כהמוח
 אמתלא נותנת אם להאמינה שלא לחוש דאין נראהע"ד

 א"א אמרה דאם כ"ב בדף בכתובות מבואר דבהדיאלרבריה,
 נאמנת, טובה אמתלא ונותנת אני פנויה אמרה ואח"כאני
 ר' סעי' קפ"ה סי' וביו"ר ר' סעי' מ"ו סי' באה"עועי'1
 מקודם אמרה מה מפני טובה אמתלא נותנת היא אםויכן
 היא בושה כי להאמינה נותן והדעת נאמנת, שפיר בעלימת

 גירושיה, רבר את להסתיר הנשים ררך כי שנתגרטהלומר
 לרשב"י דע"ק ציוה דברים חמשה דקי"ב בפסחיםועיין
 בחיי גרושה ניהו מאי הבירך בה שבישל בקדירה תבשללא

 י"ל וגם האחרונים, לדבריה ובין הראשונים לדבריהבי, פנויה היא באמת סו"ס כי לדבריה להאמין יש ולכןבעלה,
 שכתב מהורש"ק להגאון העולם תיקון בקונטרס עידיעייו הי"ד. הזעם בימי ההשמדה במחנות ישדאל אלפי רבבותבי, עקה"י שנהרג ר"ל ג"כ מת בעדה"ר כי כלום ,2יקרהדלא

 המעשה את אברה שאשה ריריה בעוברא שםלהתיר
 לומר דמירתתה מטעם להתירה וצידד גירושיה, עלבי"ד
 דמה"ת וכיון ולקלון, לבוז תהיה שיקרה תתודע דאםשקר
 דאם דס"ל הריטב"א דברי עפ"י א"א מחזקת יצתהכבר
 מחזקת יצתה כבר דמדאורייתא ועכצ"ל תצא, לאנשאת
 המנונא, כר' בפניו שלא אפילו מעי~ה אשה ראין משוםא"א

 דבדיעבד וכיון לדיעבד לכתחילה בין חילוק איןדמדאורייתא
 עדיין מדרבנן ורק א"א, מכלל יצתה דכבר עכציל תצאלא

 בתנאי התנה מהרש"ק והג' מירתת, מכח נאמנת לכןאסירה
 הדור. גדולי שני עוד עמושיסכימו

 שנחרבו דידעה כיון דמירתתה לומר א"א שבני"דואעפ"י
 אנחנו מ"מ הרבר, לברר וא"א דינין בתיכל

 דינולים לדינא תבנא לעיל. שביארנו מה מכח לכ"ז צריכיןלא
 הנ"ל פסחים בתוס' הר"י שיטת לפי א( יהינשאלהתירה
 ס"ל ובדיעבד כריעבד, מיחשב אחר בענין דא"ארהיכא

 הדדב"ז לשיטת ב( בפניו, שלא אפילו תצא רלאלהריטב"א
 מותרת, נמי עדים בלא אפילו לגרושה רהוחוקה רהיכאשס"ל
 דלא קלא רק עדות מתוית ולאו לגרושה כן הוחזקה.בני"ד
 עש'י עליה שמעיד'ן עדות פסולי גם  להכשיר דיש ג(פסק,
 נאמנים, פסזלים גם כשרים עדים שכיח דבלא תרה"דבעל
 סי' בחו"מ הרמ"א לדברי האשה של ברי טענת איכאוגם
 מיגו על יפקפק שיש ואעפ"י אני דפנויה מיגו מטעם ד(ל"ה,
 רבר שלפנינו הרור גרולי התירו כבר מ"ו שביארנו, כמו11
 שגי עוד בהסכמת ,ה דבר התיר מהרש"ק הגאון וגםזה

 לפיע"ד לכן להתיר, קו גטו אחרונים הרבה ועוד זמנוגדולי
 ואנן הנ"ל הגדולים דברי עפ"' פב"פ להאשהלהתירה

 שלשה של בי"ד שישבו ואחר עבדינז, דקמאישליחותייהו
 מכהן. לבר ארם לכל מותרתתהיה

 לפ"ק. תש"ז מנ"אי"א
 דוש"תידידו

 והגליל. ביטאם האבד"ק ליעבעס אייזי; יצחקהק'
 ס"ט. סי' ח"ו חת"ס שו"ת עייןג"ב,
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 קלבסימן

 לפ"ק. תש"כ תמוו ח"יב"ה

 שחזרה הגיורת אשתו את לגרש שבא באחדנשאלתי
 כי בהגט, אביה 1,סם שמה לכתוב איךלס'ורה

 ואין נכר אל בת שהיא אחרי אבינו אברהם בת לכהובא"א
 עליה. שמו להזכיר לאאע"ה כבודוה

 ה .ב 1 ש,ז
 לשם שמו ששינה דגר מבואר דגיטין פ"ובתוספתא

 בגיסיז התוס' כתבו וכן כשר, ב. וגירשעכו"ם
 סעי' קכ"ט סי' באה"ע להלכה הוא וכן והוא בד"הדל"ד
 דאעפ"י עכו"ם בשם שגירש ממומר דמ"ש הקשה והב"יו',

 שם הכותב דמומר ותירץ דפסול, יו שיש שום וכלשכתב
 משה, בתורת שייך לא במצות שנתחייב אחר יו שבאעכו"ם
 שנתחייב קודם לו שהיה עכו"ם של שם הכותב הגראנל

 לעכו"ם תורה חייבה לא דהא מונעו משה תורת איזבמצות
 לגר עכו"ם בין החילוק הסביר ז' בס"ק שם והס"זשיתגיירו,

 ואין הוא בעלמא דתיבה דגיות שם עצם מצד הגנאילאין
 אלא שלנה לשמות קרובים גוימ שמות והרבה חסרוןבה
 ביהדותו לו שהיה שמו מחליפים הגוים דתו  שהמיררכל

 אינו בזה לכן היהדות, ממנו להעביר גיות שם לוונותנים
 של גיזת בשם שייד אינו ווה משה בתזדת להוכירוכדאי
 בריעבר כשר רבגר כיון לפייו וממילא עיי"ש, שנחגיירהגר
 בח,ר גיותו שם ממנו נשתקע כבר אם אפילו גיות שםבכתב
 בס" גיכון בתורת מצאתי וכה לכתחילה, אפילו כ'ירלסורו

 אביו. שם וגמ גיותו שם לכתוב שהסכים י"א ס"קקכ"ט
 כיון שמה רק לכתוב שלא טוב דיותר לפיע"ד נראהאך

 שם בהגט להוכיר לנו ולמה היים לו איזדעכו"ם
 כיוו גיורחא דהוות פלונית שמה רק לכתוב ומהנכוזיכו"ם,
 בשם הטור כמ,וש"כ כ'יר ג"כ אשה אבי שם הזכיר לאדאם

 בתשובה הרשב"א כשיטת ט' סעי' בש"ע וכ"ההדאב"ד,
 ס"ל בגר וכן אביה, ושם אביו  שם ולא תנן ושמ.הדשמו

 שלהלז ואעפ"י לכתחילה, שמו רק לכתוב שלאלהרשב"א
 אברהם בן לכתוב דצריך כהרא"ש פסק כ' בסעי'בש"ע
 שם להזכיר וא"א לסורה חורה שכבר כאז מ"מ בגר,אבינו

 אהיה. שמ כלל לכתוב א"צ ע"ה א"אשל
 זעירא רבי אמר מבואר הל"ג דגיטין בפ"דובירושלמי

 פלוני אני כותב אפילו שילא בר בונהתנא
 להביא כתב הקה"ע הירושלמי ומפרש כשר, אשהי אתמגרש
 שם כהב לא דאמ הפוסקים לשיטת הירושלמי מדבריראיה
 בראיה לפקפק יש ולפיע"ד עיי"ש, כשר ג"כ אביו ושםעירו
 הוכיר לא דהרי כאן בלשונו קיצר דהירושלמי לומר דמםוו

 בדיעבד אפילו מעכב ודאי וזה המתגרשת האשה שםג"כ
 ח2ייר. ותנא בלשונו דקיצר צ"לוע"כ

 ולכתבו להזכיר צריכים בודאי שליח ע"י בגטאולם
 שם להוכיר צריכים ובודאי הנ"ל, בתו"גכמוש"כ

 שאכשיר ומה עמידחם, מקום כותבים דאין דכיוו הגויאביו
 נוהגין היו דבימיהם משום הוא האב שם כתב בלאהרא"ש
 קכ"ח סי' ובש"ע בב"י כמבואר והדירה הלידה מקוםלכתוב
 בוב,נינו אבל זאאשה, האיש אבי שם בעינן לא ולכן ב'סעי'
 נכתוב לא אם א"כ והלידה, הדירה מקים בגט כ.ותביןשאין
 הנובי"ת כמוש"כ מתוכו מוכה הוי לא עמה-חב מקוםגם

 בזה, ליהאריך  וויי"ש ט' ס"ק בפ"ת דעמובא קי"ג סי'בהאה"ע
 יודעים והעדים כר"א כרתי מסירה עדי דקיי"ל לפי"מברם

 מתוכו, מוכח בעינן לא ולכו והמתגרשת המגרש הואמי
 אם האשה אבי דבשם ס"ג סי' חיים מים בשו"תומבואר

 שליח ע"י בגט אפילו שמו להשמיט יכולים ספיקות בויש
 ס" ח"א ברדב"ז מבואד וכן עמידתם. מקום כותביםשאין
 ולרו.חא האבות, שם מעכב אינו שליח ע"י בגט דגםקפ"ב

 שם במקום ויעלה הכינוי עים גם לכתוב עצה נתןדמילתא
 עצה יש כן כמו לסורו שח~ר בגר בני"ד ולכן עיי"ש,אביו
 כינוי לו אין ואם שליח( ע"י )אפילו וכינויו שמו לכתובזו

 מובהק סימן ו~ה המשפחה בשם המכונה לכחזביכולים.
 אשלו פוסלין דיש כיון אבל מהר;"ם. בשו"תכמבזאר
 קל"א סי' בתרה"ד כמבואר האבות שם כתב בלאבדיעבד
 פוסלין דיש הביא הלבוש גם וכן י"ז, ס"ק בבי"שמ,ובא
 כמש"כ לעשות יש לכתחילה לכן האבות, שם כתבבלא

 ע"י שלא בג"פ אבל בגיות, אביו ושם שמו לכחובהתו"ג
 גיורתא דהוות ולכתוב שמה רק לכתוב לדעתי הנכון7:ליח

 לפיע"ד. נראהכן

 קלגסימן
ב"ה
 מוה"ר כש"ת המפורסם הה"ג הרב לידידי רבהשלמא
 העיר מעקסיקו הגאבד"ק שליט"א ראסא?יז שלטהדור

והמדינה

 יצהק בת סאפיא דמתקריא שינא המתגרשח האשהבדבר
 המכונה לכתוב דעתו וכת"ר איסק, דמתקריהלוי

 דמתקרי יצחק לכתוב צריכים איסק דמתקרי לכתוב ואםאיסק
 ולא דוקא איסק דמתקרי לכתוב מהנכון לפיע"ד הלזי.איסק

 יבמות בש"מ כדאיתא הקודש שם הוא דאיטק משוםהמכונד.
 בגמרא המ,זכר ושם איסק", בר מרי דבי כלתה .,כגון :דכ"א
 שם כל אלא בתנ"ך המוזכר שם דוקא דלאו קודש, שםהוא

 בדמתקרי זנכתב עברי שם הוא ובמדרשים בגמראהנמצא
 דהמכונה ה,בי"ש לשיטת ובפרט קכ"ט, סי' באה"עכמ.בואר

 איסק המכונה, לכחוב א"א א"כ האדם על ולא השם עלקאי
 הוא ובאמת כינוי רק הוא הזה שהשם הפירוש יהיהדאו
 שם גבי כ"ב סי' שם אנשי בחידושי ומבואר עצמו, בפנישם

 לכתוב ויש עצם שם הוי ימים לאריכת לסגולה הניתןאלטר
 הט'"ג ג"כ כתב וכן הנ"ל. הבי"ש לדעת אלטרדמתקרי
 להלכה מסמרות שם וקבע וה, בכעיז כ"ו סעי'בלקו"ש
 ומקצת שרה אותה קורין ומקצת גוציא שרה י2שמהבאשה
 גוציא, המכונה ולא גוציא דמתקריא שרה לכתוב שישגוציא
 עצם שם על לכתוב שייך ולא העצם שם הוי דגוציאכיון

 המכונה מלכתוב איסק דמתקרי למכתב יאוח ולכןהמכונה,
 סי' בבי"ש המובא פ"ד סי' בתועובה הרמ"א כמוש"כאיסק,
 או המכונה לכתוב אמ ספק שיש מקום דבכל סק"ל,קכ"ט

 המכונה. מלכתוב דמחקרי לכתוב יותר טובדמתקרי
 אחר הלף לכתוב לפי"ז שצריכים כת"ר מש"כואודות

 שכן אמת הלוי איסק דמתקרי יצחקדמתקרי
 ג"כ וכ"ה המדרי"ק, בשם ה' סעי' קכ"ט בסי' ברמ"אמבואר
 זקני בזה והסכיכד כ"ג סי' יוויפש ב"ר המהר"מ שלבסה"ג
 הסבירו כבר אולם להמכונה, דמתקרי בין לחלק והבי"שהט"ז
 ל"ה ס"ק בג"פ כמבזאד דמילתא בטעמא האחרוניםגדזלי
 שיש דהיכא בסה"ג, כ"ד ס"ק בפ"ת מובא מקישר גטובס'
 החתימה במקום ואחד הכהיבה במקום אחד שמות שנילו

 והיינו דמתקרק הכתיבה מקום ועל הנתינה, מקום שםדכותב
 לס"ת לו וכשקורין לתורה זה בשם עולה הכתיבה במקוםששם
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 שניהם על דקאי לבסוף הכהן לכתוב דיש פשיטא ובזההכהן
 שמות שני לו שיש היכא אבל לתורה, מתקרי באמת דכךכיון
 נקרא אינו כל בפי וממילא כל בפי גקרא ובא' לתורה עולהבא'
 איסק דמתקרי כבני"ד למשל דמתקרי, לכתוב אפשר איךכהן
 נראה ויהיה כהן אותו קורא אינו אדם ששום כיוןהכהן
 ונכחב ל'תורה שנקרא לשם הכהן לסמוך יש בזה לכןכשינוי,

 שכתב הישיע"ק. בשם חיים מים בשו"ת הביא וכןבראשונה,
 בשם כל בפי ונקרא ישראל יעקב לתורה שנקרא במיכן

 הכהן יו2ראל יעקב לכתוב והעלה כהן, והוא לבדישראל
 כיון הכהן ישראל דמתקרי לכתונ דא"א ישראל,דמהקרי
 הכהן ישראל לומר בשמו אותו כשקורין בחוץ דרךדאין

 יצחק בת סאפיא דמתקריא שינא לכתוב החלטתי לכןעי"ש,
 איסק. דמתקרי"לוי

 לפ"ק. תשכ"ט זעיראפסחא
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצהק הק'ידידו

 מהור"ז הגדול הגאון מחותני של ספרו לידי בא עתהנ"ב
 מאזנים שו"ת בספרו לוצק הגאבד"ק זצ"לסורוצקין

 הרמ"א כמושי'כ לכתוב זה בענין ודעתו ל"א, סי'למשפט
 בבית גיטין מצא וכן ווילנא, דק"ק דינא בבי נוהגיםוכן
 מערכת  ובשד"ח דמתקרי, אחר הכהן ונכתב תר"ג משנתדינו
 לחלק הרמ"א בדברי שהחזיקו גדולים כמה בשם הביאהגט
 דתיבת דכיון בסברא כתב והגר"ז לדמתקרי, המכונהבין
 המשפחה לכל תואר רק עצם שם זה ואיז לסימן רק הואהכהן
 העצם השם אל לצרפו כדי השם אל שייכות לו ואיזהזאת
 מאבותי קבלתי אני אבל עיי"ש, בו נקרא שהוא וסדרבאופן

 ראיתי וכן העצם שם אחר הכהן תמיד לכתובומרבותי
 דינין. בתיבהרבה

 קלד סימן.

 יצ"ו ביטאם יפ"ק תש"ז אלול ש"בב"ה
 כש"ת המדעים כליל המפורסם הגאון הרב ידידיכבוד
 אבד"קיברעסלר שליט"א )ז"ל( טרייסטמאו שלףמהו"ר
והגליל.

 והוריה עניה יתומה נערה בנדון הסלפון ע"י שאלתובדבר
 נשארה והיא טריבלינקה בתופת קה"י עלנשרפו

 לאברך והתארסה לחיים, אמצעים ובלי ומע.ענה משעןבלי
 סוחר והוא הסוביטית רוסיא מגלות שב אשר אורייןבר

 לברעסלוי חתונתו ביום בא וכאשר לודז, מעיר פרנסהובעל
 מזומנים, החופה צרכי וכל טבוח וטבחו אפ~י פתו היהוכבר
 הכתובה לכתוב והתחיל הקידושיז לסדר הוזמז כת"רוכאשר
 שהכלה וכיון כהן הוא שהחתן לו נודע השמות עלושאל
 לחוות תרביני חננותו לחופה, מוכן הכל היה וכברלכהז להשיא" אפשר ואיך כטבויה ודינה ההסגר במחנותהיתה
 ועכשיו להיהר, והחלטנו הטלפון ע"י זה בעניז העניהדעתי
 לאסוקי הפוסקים רבותינו שהורונו עפי"מ ההיהר יסהרינבאד

 דהלכתא. אליבאשמעתתתא

תשונה
 כהנות כל כרכום שכבשוה עיר דכ"ז בכתעות תנינותמל

 כרכום בין מהלק ובגמרא פסולות. בתוכהשנמצאו
 דכרכום ופירקד'י אחרת, מלכות של לכרכום מלכות אותהשל
 העיר בני את להשחית רוצים שאינם מכיון מלכות אותהשל

 אותה של דאדרבה כחבו שם בתוס' הר"ח אבל מותרת.להכי
 פנאי להם ויש בארצם בנוחים שהמה מפני אסורהמלכות
 התם תנינן עכו"ם ביד שנחבשה אשה וגבי ולבעול,לנסך
 ומוקמינן אסורה, נפשות וע"י לבעלה מותרת מגיןדע"י
 על תקיפה ישראל שיד בזמן איירי דמהגיהון התםבגמרא
 עי'י דגם חילוק איז תקיפה עכו"ם שיד בזמן אבלעכו"ם,
 דע"י על בד"ה שמ התוס' ולשיטת לבעלה, אסורהממון
 ישראל אשת אפילו נפשות וע"י כהן אשת אפילו מותרתממון

 דיד היכא ולפי"ז תקיפה, ישראל שיד בזמן רק וכ"זאסורה,
 ישראל לנעלה גם אסורה ממון ע"י אפילו תקיפהעכו"ם
 ולכאורה בשטמ"ק. כמבואר הראשונים כל כמעט כתבווכן

 שכולן כיון נפ'שות עסקי על דהוי ההסגר במחנותלפי"ז
 אפילו א"כ בעוה"ר ולאבד ולהרוג להשמיד לגררוםנלקחו
 וכאן לכהונה, נאסרו שהפנויות ומכש"כ נאסרה ישראלאשת
 להריגה דינן ווגגמר והוא בגמרא חזקיה דמוקי למאיאפילו

 גורלן, נמסר גוי כל דביד ככה פעמים אלף בני"דדבעוה"ר
 הזה כדבר מעשות ינו וחלילה ככה לחשוב אפשר איךאכל

 קודא ר' אשר השרידות על פסול מחשבת הדעת עללהעלות
 ולכהונה. לבעליהןלאסרן

 שנחבשה, או כרכום שכבשוה לעיר דומה ני"ד אם אנזינחזי
 מחנואה דאיכא הינא מזעי כרכום דבנבשוהונפק"מ

 לפירש"י בין מחבואה ליכא ואי כולן, על דמצלתאחת
 דבכרכום דלפירש"י לכהונה, אסורות בתוס' הר"ת לפירושובין
 פשיטא דבר שום על חסים דאינם כיון אחרת מלכותשל
 לו היה וטמא ערל דכל כידוע, לכהונה נאסרו הג'ש.יםדכל
 בבגות הפקר מנהג ונהגו חפץ שלבו מה לעשותרשות
 ממון ע"י בין אז עכו"ם ביד כנדבשה הף אי אבלישראל,

 עכו"ם שיד דבזמן בגמרא, כמבואר אסורות נפשות ע"יאו
 ברם נפשות. ע"י ומכש"כ אסורות ממון ע"י אפילותקיפה
 דמשנהנו להאי כלל דמי דלא לומר נראה דמילתאלקושטא
 בזמן לנחבשה דבד רק תקיפה עכו"ם שיד ב,מןבנחבשה
 ואעפ"י מותרת, ממון ע"י דאז תקיפה עכו"ם ידשאיז

 החוק דע"י כיון מ"מ נפשות ע"י ממש היה ההסגרשבמחנות
 קדהם, עם זרע עם מגע כל שאסרו הרשעה מלכותשל

 היינו פנאי יש דלבעוי דאמר בגמרא מרי לר' אפילוממילא
 שלבם מה העיר באנשי לעשות דיכולים עיר על דצרוהיכא
 מחזית רחוקים שהיו ההשמדה במחנות אבל חפץ,הערל

 היו היהודים שכל אעפ"י לכן זה, בגדר הוי ולאהמלהמה
 חפציהם, ככל להם לעשות ידם תחת ברזל בכבליאם:רים
 ישראל בנות את לזנות היו יראים שלהם החוק בגללמ"מ

 שם הטס' כשיטת לכויוה אפילו מותרותולכן
 מ"מ כרכום שכבשוה לעיר דמי דני"ד אמרינן אידגם

 מלכות אותה של דכרכומ דלפירש"י לכהונה.מותרזת
 הם אם ק"ו הרי העיר, בני את להשחית שלא הםחסים
 מפחד עצמן על חסים שהם מכש"כ העיר בני עלחסים
 דאדרבה בתוס' הר"ת ולפירוש שלהם, זדון ממשלת שלהעונש
 כאן מ"מ בארצם בטיחים המה מלכות אותה שלבכרכום
 חוץ בעוה"ר שהיו הנחבשים ישראל נגד רק בטוחיםאינם
 ולכן כלום בטוחים היו לא ממשלתם גגד אבל חוק,לכל
 מותרות הנשיט ולכן הרע זממם להפק דמרתתי י"לשפיר

 מקדמדן אחת מתשובה י לסברא סמוכין להביא וישלכהונה.
 לבית שנחבשה אחת בתולה גבי רמ"א סי' בתרה"דהמובא
 בה, נגעו לא להמיר אותה דתפסו דכיוז שם כחבהכומרים
 עיי"ש. הנתולה את המאנס להמית דתם עפ"י כיאחרי
 אעפי'י דלוירוה, החוק מצד מרתת של יסוד דעל מזהחזינן
 זה יסוד על רק מ"מ להתיר, אחרים צדדים עוד הקזדהתם
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 יש בני"ד הכ"נ אחר, סניף שום הזכיר ולא להתירבנה
 וז"ב. זה מטעםלהתיר

 עפי"מ בני"ד להתיר לצדד יש בלאה"כ דמילתאויקושטא
 נאמנת אני וטהורה נשביתי במשנהדמבואר

 דומה בני"ד אם אנן ונחזה שהתיר. הפה הוא שאסרשהפה

 שהיה מי שנתפרסם אהרי אני, וטהורה דנשביתילהאי
 בזה אם היד על חותם יש מהן לכמה וגם המותבמחנות
 שאסר הפה מטעם ולהתירה שמה היתה שלא לומריכולות
 בדכ"ג לכתובות בשטמ"ק מצאתי וה וראה שהתיר, הפההיא

 נשבית' אמרה אי לעיוני איכא וז"ל דג~אירי הרב בשםשהביא
 שאסר הפה בזה אמרינן אי אני טהורה אמרה זמןולאהר
 היתה אביך של אמר אי נמי שדה גבי וכן שהתיר, הפההיא

 הוא שאסר הפה אמרינז אי ממנו לקחתיה אמר זמןולאחר
 ידינו כתב אמרו שאם לז פשיטא עדים וגבי שהתיד,הפה
 שהגיד כיון נאמנים שאינם היינו אנומים אמרו זמז ולאחרזה
 ונראה בזה. וטרי ששקיל עיי"ש ומגיד, חוזר אינושוב

 בשבויה, זמן לאחר אפילו דנאמנת לדינא שהסכיםמדבריו
 שכבד אעפ"י נשביתי אמרה בעצמה שהיא היכא לפי"זולכן

 יכולה מ"מ הארורים הרשעים תח"י שהיתה הדברנתפרסם
 הנ"ל. המאירי הרב דברי לפי ונאמנת אני טהורה אח"כלומר

 שאמרה באשה נשאל הל"א איסו"ב מהל' בפי"חובמנ"א
 ואח"כ אחד מישמעאל שנאנסה בי"ד בפנישלא

 עדיין לה יש בכיה"ג אם שם ופקפק הבי"ד, בפני כןאמרה
 בי"ד בפני שלא הודית שכבד כיון נבעלתי דלאהמיגו

 והטור בת'שובה הרא"ש שכתב דלפי"מ לאונסה.שנבעלה
 אבל קיים, המ'גו שאז בבי"ד רק תלוי דהכל קל"ג סי'בחו"מ
 שלא הגיד שכבר כיון מיגו ליה לית בבי"ד הגדתו בשעתאם

 תביעת בין לחלק המנ"א שם ורצה מיגו, זה אין בי"דבפני
 והביא מיגו, שפיר דהוי איסורין ובין מיגו הוי דלאממון

 פליג נמי בממונא דאפילז שצי'ג סי' בתשובה הריב"שמדברי
 במיגו שפיר נאמנת בני"ד דבריו ולפי מיגי. דהוי הרא"שעל
 במחנות שהיתה נתפדסם שכבר ואעפ"י מעולם, נשביתידלא

 דחז"ל דחזינן וכיון בבי"ד רק תלוי דהעיקר מכיו1ההיטמדה
 בגמרא, כמבואר אחד עד נגד אפילו דנאמנת בשבויההקילו
 נאמנת ע"א נגד אבל נאמנת אינה עדים שני באו אםדדוקא
 שכבר היכא אפילו דנאמנת מכש"כ נשביתי, דלאבמיגו

 עי"ו. שלה המיגו נתקלקלה דלא לבי"ד חוץהודית

 דיד על חותם לה דיש היכא לכאורה לפקפק 'שוזגדייז
 להנאסרים ימ"ש דארורים הרשעים שעשומה

 יכולים אנו ואיז המיגו עדייז לה יש אם הדיכוז,3מהנות
 דאפילו כיון מ"מ אך שהתיר, הפה היא שאסר המהלומר
 כיון רק שנשאה טרם עוד שנשבית מזה ידע שהבעלהיכא

 מיגו שפיר לה איכא דמ"מ לו מותרת מזה ירע לאשהבי"ד
 בתייזבת כמבואר אחר, לאיש להינ.טא יכולה היתה,2הרי
 אם אפילו לכי"ז ממילא סק"ח. 1' סי' בח"מ מובאהרד"ך
 כיון המות במחנות שהיתה עי"ז ידע לנשאה שרוצההבעל

 בני"ד גם והרי במיגו, נאמנת שפיר ידעו לאשהבי"ד
 לכן ההסגר במחנות שהיתה לכת"ר אמרה בעצמההנערה
 זה הרי צנועות בנשים ובכלל היא, שטהורה לומרנאמנת
 יש ושפיר זרועותיהן לכסות שדרכן כיון שבסתרמדברים

 מיג.ו.לה

 לאחר, להינשא יכולה דהיתה מיגו לה דיש שכהבוהרל"ך
 דדבר כתב קמ"ו סי' ובקצות ז' בסי' בא"מהנה

 בד"ה ד"ל ב"ב בתוס' והר"י הרשב"א במחלוקת תלויזה
 מחזיק מייתי הוי אי דידן ובעובדא וז"ל שם שכתבולאו,

 לאוקמי לו דהוה להרשב"א נראה יומא חד ביה דדרסהדי
 ללוקח טענינן מקום מבל מיגו דליכא אע"ג בידיה,ארעא
 אמר בעי יאי במיגו מינך ובינתיה לומר נאמן המוכרשהיה
 מפקיד גבי המוכר בסוף כה"ג ומצינו מעולם, שלך היהלא
 המוכר היה אם דהכא רמי דלא ואור"י וכו', בשטר חברואצל
 היה לא מעולם שלך היה דלא זו בטענה לזכותרוצה

 בתוסי. עיי"ש שלו דהיתה היה יודע ומהרי הלוקחמעכבה
 לגבי נמי הכי בכה"ג, לדידיה מיגו דליכא להר"יולפי"ז

 לכהן ורק לו ואסורה מיגו לה אין שבויה שהיתה שיודעזה
 להרשבי'א ואולם בה, שיודע לזה ולא מיגו מטעם מותרתאהר
 שאינו אחר איש לגבי מיגו להמוכר דיש דכיון התםדס"ל
 מעולם שלו היתה שלא לטעון ויכול בה דר שהמערעריודע
 קויודע לוקח האי גבי גם ולכן זבינתיה, מינך לומרונאמן
 לזה )מכרו אם ליה איטפת דלא כיון זה במיגו נאמןג"כ
 שנשבית עדים דליכא כיון שבויה גבי גם ולדידיה לאחר,או

 שיודע הכהו זה גם רשאי אחר כהן לישא מיגו להואית
 אותה. לישא ג"כבה

 כהרשב"א שמא ספק ס"ס, מ,טעם להתירה בזה לצרףויש
 לא שמא מיגו הוי דלא כהר"י ואת"ל מיגודהוי

 שיבואר הרא"ש לשיטת אבל מתהפך שאינו ואעפ"ינטמאה,
 מתדופך. שאינו בס"ס בשבויה מותרלהלו

 להאי והרשב"א הר"י מחלוקת להשוות הקצות שרצהומה
 דנאמן בנים לי יש באומר דקל"ה י"נ בפרקדאמרינן

 דלכהן שם הרשב"ם ולפירוש דגרשתי, במיגו מיבוםלפוטרה
 התוס' ולשיטת דגרשתי, מיגו ליכא דלכהן אסורהמיהא

 סייל הרשב"א א"כ זה, במיגו לכהן אף מותרתוהרמב"ן
 ולכן כהרשב"ם, ס"ל והר"י מותרת לכהן דגם התוס'כשיטת
 דכךתרת התם דס"ל והרמב"ז התוס' לדעת לפי"זהקשה
 יש עדייז שנשבית עדים בבאו גם א"כ זה, במיגו לכהןגם
 אמרינן דלהרמב"ן וכמו לישראל, לינשא דיכולה בדגולה

 גם מותרת ולכן לישראל לינשא דיכולה דגדשתיבמיגו
 להתם דמי דלא ותירץ הכי, נימא כאן גם כן כמולכהן,
 דגרשתיה מיגו ע"י ליבם זקוק,ה שאינה מאמינים דאנודכיון
 להבעל ליה איכפת דלא ומשום לישרא) נשאת שהיתהע"י
 מידי להוציאה שנאמן וכיון לכהן, או לישראל נשאתאם
 דנאמן שם הרמב"ן וכמוש"כ שדיא לכהז גם א"כ יבוםזיקת
 לכהן נשאת אינה אם לבעל ליה איכפת דלא ומשוםלגמר',
 לישראל, ותנשא ליבום תזקק שלא כזי לגרשה לווהיה
 שהותרה וכיון ליבום זקוקה שאינה מאנךנים אנויי"כ
 מותרת  שטען זו טענה מפני ליבום וקוקה אינה שאםהיתרה,

 ולא לכהן אלא אינו א"0ור עיקר הכא אבל עיי"ש, לכהןאף
 הותרוג שהותרה כיון לומר שייך ולאלישראל

 בפשיטות תפס דהוא. מאוד לי תמוה הקצוה"ח שכתבומה
 ולדעתי הנ"ל, ב"ב בתוס' כהרי'י ס"לדהרשב"ם

 דאי במיגו, להימניה זו בגוונא הרשב"ם מיירי לאהעניה
 פירש הרשב"ם רק לכהז, מותרה להיות יכולה מיגימטעם
 קא דהוה ההוא בגמרא דאיתא אחר באופן הגמראדברי
 רבה. לכהנא חזיא להו אמר למאן אתתיה ליה אמרושכיב
 בעל יוחנן א"ר רחב"א אמר הא לה ניחוש מאי רבהאמר
 גברא דהאי הרשב"ם ופירוש נאמן, אשתי את גרשתישאמר
 ליה ואמרו ליבם ומיהזק בבנים ולא באחי מוחזקהוה

 לבהנא חזיא לשוק, מותדת או ליבם זקוקה למאז,איתתיה
 ומיהו ליבם, זקוקה ואינה אדם לכל שמותרת אלא דוקאלאו

 נהימגינז אשתינאמן את גרשתי ע"ישאמר דהא אסורהלכהנא
 הא"ר  לשוק. לאסרה לה ניחוש למאי ואזיל. כדמפרשליה
 וחזיא אשתי את גרשתי קאמר דבי גמי והאי אבא ברחייא
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 בסענת אלא לה פטריט לא דהא אסורה לכהנא ומיהולעלמא

 נסטרת אינה, שהרי לכהן, אסורה וגרושה אשתי א,תגרשתי
 בנים, לו דאיז בגויה לן מוהוק דהא בנים לי ישבטענת
 פ'טיר דמצי מיגו ע"י דנהימניה ב:ים לי יש טעין לאואיהו
 ראי הוא ונאמן אוותי את גרשת' קאמר הכי הלכך בגט,לה
 בפירוש הרי הב"ח, גירסת כפי הדשב"ם עכ"ל לה מגרשבעי

 את גרשתי באמת טען שהוא הגמרא דברי פירשדהרשכ"ם
 מבואר ולהיפך דגרשת' מיגו מטעם ולא נאמן, זה ועלאשתי
 דנהימניה בנים ל' יש טעין לא דאיהו דכתב הרשב"סבדניי
 נאמן היה דאילו דמשמע בגט, לה פטר דמצי מיגוע"'
 דפטרינן מש~ס לכהן אסורה ולהכי לכהן, אף מותרת מיגוע"י
 שם בתום' והמעיין מיגה מטעם ולא גרשתי בטענתלה

 מיגו, מטעם ולא נאמן גרשת'ה דמטעם נדאה חויאבד"ה
 הדיוט לכהן אף דהא רבה גרם דשפיר ר'" ואומרוז"ל

 שהיה .לא מתיר היה גרשתיה שאמר מטעם זעואאסורה
 שאינה כלומר רבה לכהנא דחויא .פירושו בנים, לו שישאומר
 לכה"ג אפילו העולם לכל ומותרת שגרשחיה ליבםזקוקה
 בדברי המהרש"א שכתב וממה עיי"ש, יבמין זיקתמטעם
 כאן לשיטתם שמשמע שביארנו כמו שהנין נראההתום'
 שכתב רק לכהן, אף מותרת מיגו מטעם ליה מהימנינןדאי

 להעמים 'ש דעתי ולפי כן משמע לא לעיל ההוס'דמדברי
 ממנ'. שגבו הקצוה"ח ודברי לעיל התוס' בדברי ג"ככז

 היכא לכהונה. מותרח להתום' ובין להרשב"ם ביןולפי"ז
 ועיין להדיא, בחידושיו הרמב"ן וכ"כ מיגו מטעםדמהימנינן

 אלא דוקא לאו רבא דכהנא לפרש שכתב הרגמ"הבפי'
 נמי משמע בני. ליה דאית ליבם זקוקה דאינה הדיוטלכהן

 ג"כ. לכהן מת'רה מיגו'דמטעם
 להתירה נאמן שאינ'ו ביאי ומו"ה כתב הגבוריםובשלטי

 לא אבל בגיטו, לו להתירה שיכול לישראלאלא
 הרי"ף על ברש"י ועיין בגיטו, לו להחורה יכול שאינולכהן
 אסורה ולהכי מיגו מטעם ליה דמהימנינן מקודםשכת.ב
 מגומגם ולשונו עיי"ש. גרשתי רטען כתב ואח"כלכהן,

 דאי בכוונתו ג"כ וי"ל בנימוק"י ועיין חו"י בהגה,ותכמ.וש"כ
 לכהן. אפילו מהימן מיגומשום

 נוחליו דיש ה,אי דמי לא דבלאה"כ די"ל התבוננתישדב
 בתום' והר"י דהרשב"א דינא להאי דגירשת'במיגו

 דבעל מיגו מטעם לכהן דמותרת נימא אי ואפילו הנ"ל,ר"ל
 לומר למוכר מיגו דליכא לדידהו גם, י"ל דהר"י בדינאמ"מ

 הכא דבשלגגא דעמוחוק, ביד ארעא מוקמינן ולא מינךובינתיה
 נאמן ולכן יבמין ויק.ת מכבל' להצילה הבע, כוונת עיקרהרי
 4דס לכל מותרת היא שעי"ז בנים לי יש לומר אופןבכל
 זקוקה אינה ג"כ גרשתיה יאמ,ר הוא אם דאפילו דבריהע"י
 ליה מהימנינן עכ"פ מ"מ לכהן נאסרת  שעי"ז ואעפ"יליבם,
 ולכן לישראל, לינש4 היא ויכולה ליבם זקוקה שאינהבזה
 אבל לינשא, שמוהדת אופן בכל עבורה שלו נאמנותמועיל
 שלך היה לא להמערער המוכר יאמר אם דהר"יבדינא
 לה.חזיק יכול זאינו שקר שזה יודע הלוקח הרימעולם
 המערער, של שהשדה יודע שהוא בומ! בה תח"יגזילה
 כן יאמר שאם כיון המוכר בסענת כלום יועיל לאולפי"ו
 אם הב.על טענת גבי אבל הלוקח, כלום ירויח לאבלאה"כ
 הויקה מכבלי שהוציאה הרבה האשה תרויח גרשתיהיאמר
 להטובדין גס ולכן בתום', דהר"י לד'נא כלל דמ? לאלכן

 דמוקמינן להר"י מודים לכהן גם ומותרת לפוטרהדנאבע
 הנוערער. בידארעא

 לינשא  שאסורה להסיברין אפילו דהרי י"ל היברדבהסבר
 לא באמת דהרי גרושה, משום האיסור איןלכהן

 דליכא כיון יבמין זיקת משום אסורה כהן לגבי רקנתגרשה
 לכהן דמותרת .להסוברין ישראל, לגבי כמו כה! לגבימיגו
 לגבי וגם, ישראל לגבי המ'גו מועיל דעכ"פ רכיון משוםהוא
 מחמת לו אס~רה ורק לשוק, יבמה איסור ממנו לה,פקיעכהן

 דלא טוב מיגו הוא גירוש'1 של דהמיגו וכיון גרושהאיסור
 הרמב,"ן כמו,2"כ לישראל רק תנשא אם להבעל ליהאיכפת
 אסורה חהא מדוע בנים לו שיש לו מאמינים דאנז כיוןולכן
 דהר"י בני"ד אכן הותרה, שהותרה כיון שפיר ואמרינןלכהן
 שלו היה שלא המיגו שפיר מהנ' עלמא דלגבי נהיבהוס'
 רשאי שיהא המיגו כלל מהני לא לוקח האי לגבי אבלמעולמ,
 המיגו טענת שע"י אמד'נן אדרבא דק אצלו השדהלעכב
 לעכב הלוקח רשאי היה לא מעילם שלך היה שלא המוכדשל
  מאו, הטערער של היתה השדה שוה שיודע כיון היידהאצלו
 צריך המערער נגד המיגו מצך בדין יזכה המוכר באשרולכן

 ר4וקמא התם אמרינן שפיר ולכן להמצרער. השרהלהחזיר
 לענ.ך. וז"ב מערער בחזקתארעא

 לינשא התירוה כבר דהבי"ד דהיכא הא"מ מסיקולדינא
 דכיון שנישבית, בה שיודע לזה אפילומוחרת

 ונגד שנשביח עד'ם שני היה שלא כיון התירו כדיןדהבי"ד
 אפילו מותרת ולכן אני, וטהורה נשביתי לומר נאמנתאחד
 עד'ם שני אח"כ באו אפילו דהרי בה שטדעלזה

 זה יסוד ועל הראשון, מהיתרה תצא לאשנשבית
 לכהנים, ההשמדה במחנות שהיו  הנשים כל להתיריש

 ביחד עמהן שהיו עדים יש כולז על שכמעטואעפ"'
 שבשעת כיון בזה נפקותא אין לדינא מ"מ הרשעים,במחנות,
 יבואו אם ואפילו שנשבית עדים כאן אין בבי"ד האשההגדת
 כמבואר לינשא, התירוה שכבר כיון לן אכפת לאאח"כ
 נשאת לאו עדים באו אם תצא לא נשאת אם דהאיבגמרא
 הראשון, מהחירה תצא לא לינשא שהתירוה כיון אלא.ממש
 מכתובות בגמרא איתא וכן ו', סעי' ו' סי' באה"ע איפסקוכן

 חנינא ר' ליה ואמר ד4'שתביין שמואל דמר בנתיה גבידכ"ג
 חנינא לרי ליה אמר בקרובותיך, איטפל פוק אבא בר שמןלר'
 קמן ערים ליתניהו מיהח השתא הים במדינת עד'ם איכאוהא
 עדים באו נ'לא זמן כל בני"ד הכ"נ וחאסר. אסתן בצדעדים

 לכהונה. ומותרת מ'גו להאית
 מחמ,ת דתה אח שהמ'רה באשה כתב רמ"א סי'ובתה"ד

 מותרת וברחה חזרה מיד האונס ונףצעבראונס
 אושטריך בגורת אמנם כהן, לבעלה ואסורה ישראללבעלה
 שהיו הדזר גדול' כולם והחירו קפ"א וניסן ק"פ בסיוןשהיתה
 בטעמא וכתב דבריו, הביא ז' בסי' והד"מ עיי"ש, ההםבימים
 שראו השעה צורד משוס אלא התירו מדינא דלאודמילתא
 לבעל ולשוב לחזור יכלו לא שאם ההם בימיםהגדולים
 איסור חשש כאן שיש ואעפ"י לסורן ויחזרו יתקלקלו:עוריהן
 מקרש דרבנן אדעתא דמקדש כל אמרינן הרי מ"מ.תורה,

 ומותרות פנויות הן והרי מיניה לקידושין רבנןואפקעינהו
 דמה הרבה לתמ,ה יש הד"מ ובדברי עכ"ד. יבעליהןלחזור
 ביאת ע"י נאסרו הרי הקידושין הפקעת ע"' פנויות שהןבכך

 בסוף הר"ן מש"כ הביא והא"מ בזה, צע"ג לכן לכהונהעכו"ם
 דאפקעינהו מטעם נאמנת אינה לך אני טמאה גבינדרים
 דאפילו לה ובפסול כהן באשת וה,קשה. מיניה, לקידושיזרבנן
 לא בש"ע ברמ"א ובאמת למימר איכא מאי נאסרהפנויה

 לישדאל. רק לכהנים שהתירוכתב
 שיטת עפ"י בדוחק י"ל התמוהין הד"מ דברי אתדליזר'ן

 ולדרחמ בד"ה ד"ג בכתובות הר"ת בשםהחום'
 בביאתו, מיתה חייבת ואינה בהמה כביאת עכו"םדביאת
 וקצת וז"ל הצרפהים חכמי בשם בסנהדרין המאירי גםוכ"כ
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 אוסרת אינה גוי שכיאת מכאן יהס שראו הצרפת'םחכמי
 כתובות, במסכת הצורך עליהם ה'שכנו וכנר לבעלה,אשה

 כביאת עכו"ם שביאת דאעפ"י הר"ת על הקשו שםובתוס'
 זו ביאה ע"' בעלה על נאסרת דאשה חזינן מ"מבהמה
 על שנאסדה ומכיון אבדתי, אבדתי כאשרכדכתיב
 ונאסרת זונה היא הרי שוב זו ביאה ע"יבעלה
 לכהונה אסורה פנויה הר אי אבל לכהונה,ממילא

 צודך למען אושטרייר דחכמי י"ל ולפי"ז מדרבנן,רק
 יהתירו כפנויות הנשים את ועשו לקידושין אפקיעוהשעה
 והם מדרבנן רק זונות הוייז דלא כיון פנחות כמואותן
 בד"מ הרמ"א רבינו את כדוחק לתרץ יש כן אמרו, והםאמרו
 איסור להתיר השעה לצורך ראו הדור דחכמי הנושאלחומר
 לשוב יוכיו לא אם הגים כין תשתקענה שלא כדידרבנן

 דצ"ט במנחות לקיש ריש דברי ע"ז להמליץ ו"2לבעליהן,
 נפק"מ אין לרינא אבל יסודה, זה תורה של שכינולהפעמים
 על חולק המאירי ורבינו הר"ת על חלקו דהתוס' כיוןבזה
 הפוסקים דכל כתב קע"ח בסי' הב"י ומרן הצרפתים,חכמי
 בכתובות שהרא"ש יאף לבועל, שהתיר בזה גם הרי'ת עלחלקו
 ועיין עיי"ש, אחר מטעם אבל הר"ת דברי את לקייםכתב

 ס"ל לא שהרמב"ם שהוכיח גירושין מהל' בפ"יבהגמי"י
 עפ"י הרמב"ם בשיטת הארכתי ובמק"א הר"תכשיטת

 ואכ"מ. דיכמות בפ"דהתוספתא
 בשם הביאו דכ"ו בסוטה שאנץ דבתוס' פלא זהיראה

 לבועל דאסורה הר"ת הוכיח מכאן וז"ל להיפוךהר"ת
 זרמת מטעם לבועל להתירה שרצו דיש כשיתגייר,עכו"ם

 עליו. הר"ת וחל; זרמתםסוסים
 דברי לתרץ כתב ר"כ בספרו מווילנא בצלאל רדהגאון

 בקידושין הריטב"א דברי עפ"י ההמוהיןהר"מ
 על הבא ועבד עכו"ם דלמ"ד לחדש, שכתב מורו בשםדס"ח
 בכיאה נפסלת אינה שאמו נמי ה"ה כשר הולד ישראלבת
 מהל' בפי"ז ובשעה"מ הפוסקים, הביאו שלא חרש דכר והואזו

 דס"ו קידושין הש"ס מדברי הריטב"א דברי על תמהאיסו"ב
 נשבית שאמו מפגי לפסלו שרצו המלך דינאיבעובדא
 רוכתי רבכמה ממגי שגבו ה,ריטכ"א ורכרי עיי"ש,במודיעין
 בפ"ב בכתובות המשניות על יענה דמה איפכא מבוארבגמרא
 בגמרא מספר אין וכמקומות כרכום שכבשוה ובעירבשבויה
 ולכן לכהונה, פוסל מספק אפילו עכו"ם דביאתדמבואר
 ששיטה כיון לסניף אפילו זו סברא לצרף א"א העניהלדעתי

 גדול דוחק שזה בעצמו כתב הנ"ל והגאון היא, דחרהזו
 מטעם וגם שביארנו כמו מיגו דמטעם והעיקר כןלומר

 הרשעים, של החוק פי עלמירתת
 אשת ולפי"ז 11"ל שכתב דכ"ג 3ע"ז לה,ריטב"א מצאתייכה

 הרי ממון הפסד בה לו ואין עכו"ם עם שנתיחדהכהן
 דהא מותרת בזה"ז ומיהו ההלמוד, לדין לבעלה אסורההיא
 ולא ממון, מהפסד טפי להו דחלהר מלכות אימת להואית
 בשם פירש וכז הפסד חשש בה לו בשאין אלא התלמודאסר

 ז"ל.הר"י
 רל"ה סי' אה"ע בחלק הרשד"ם שיטת לצרף ישולסניף

 הריב"ש מש"כ לפי לכהן שבויה גבישכתב
 איז היחס כתב בידו שאין בזה"ז כהן דכל ס"ד סיבמשובה

 מדרבנן שהוא כיון שבויה לישא לו מותר ולכן ודאי, כהןזה
 דהוא ואת"ל לא, או כהן הוא אם ספק ס"ס מטעםומותר
 סק"ז שכ"ב סי' יו"ד ובש"ך נטמאה, לא היא שמאכהן

 וכ"כ כן, ג"כ שכתב המהרש"ל דברי ףציא בדבריוהחזיק
 ועפ"' עי"ש; ספק רק הוי זה"ז דכהני תנ"ז סי' באך'חהרנה'א
 המנוע הוא דנכון בח"א קנ"ה בסי' השאי"ע כהבדבריהם

 ספיקא דק דהבהנים משום גזל מחשש הפדיון כסףלהחזיר
 משום בפדיון כהנים בכודי גם לחייב  וה משום וכתבנינז7ו,
 הרחיק מו"ק, ובספרו לחומרא, דאורייתא ספיקא כל כדיןספק
 הגם מדרבנן, רק בנשי"כ מחייבי לא בזה"ז דכהניםללכת

 חזקה דמכח להוכיח כתב קמ"ט סי' ח"ב מהרי"טדבתשובת
 דאסורא כחתיכה אנפשייהו שויא בכהונה נפשייהודאהזוקי
 ס"ד סי' בתשובה הרא"מ גם וכ"כ כהונה, בפסולילפסול
 המתירין נביאים חבל חזינן עכ"פ חזקה, בכהנילהחמיר
 מצאתי וכה בני"ד, לסניף שיטתם לצרף יש לכן חזקהבכהני
 ועל הריב.'ש בשיפע שהחזיק צ"ג סי' בח"א שבוי"עבשו"ת
 תצא, דלא לכהז שנשאת בשבויה גדולים כמה הקילו זהיסוד
 אפילו רמחזר כני"ד י"ל בדיעבד תצא דלא תאמר כהואם

 גני לשהינהו בד"ה דכ"ט בפסחים התוס' שיטת עפ"ילכתחילה
 דיעבר חשיב זה תקנה להם יהיה לא אותם נאסר אם חרסכלי

 גדול בבזיון מילתא אוושא הלא אותה נאסר אם הכ"ניעו"ש,
 הרכר שנתפרסם מכיון חשוב, לאדם להינשא היכל לאועי"ז

 ואין לה לפסול נבעלה שמא מחשש לכהן להינשאשנאסרה
 שכל באריכדת כעזהי"ת ביררנו )אח"כ מזה, גדול דיעבדלך

 הסכימ.ו וכן לכהנים מותרים הרשעים במחנות שהיוהנשים
 שכתב י"ב סעי קס"ט סך באה"ע ועיין דורנו( גדזליכל

 והיבמה והיבם לישב הדיינים צריכים שלכתחילהדאעפ"י
 בתוס' ומבואר כשר, מיושב חלצה אם בריעבר לעמודצריכים
 ואמר מועסן דספרי דרשה רהך בין בד"ה דקי"גיבמות

 אינו אם ובדיעבר לכתחילה רק ה,יינו בעמידה, להייתשצריכים
 דבר דכל בישיבה לחלוץ יכול וזקן חולה שהוא כגוןיכול
 ק"ץ סי' מהרא"י מפסקי והוא כדיעבד, חשוב תקנה לושאין

 כריעבד. חשיכ בני"ר כןכמו
 לפקפק יש לכאורה ס"ס, הוי דבני"ד לעיל שכתבנויבהא

 מוומא אינו טומוים גבי הרא"מ רברי לפי הס"סעל
 נקבה ואת"ל זכר הוא שמא ספק ס"ס רהוי אע"ג מיגו,את
 זה ואין גופי כתרי ס"ס דהוי משום נקבה השני גםמיהצ
 על הוא אחר רספק גופי בתרי ס"ס הוי בנייד גם. א"כס,"ס,
 דנרי על להעיר כתבנו במק"א אולם האשה, על והשניהכהז

 האי התם דאיתא דקל"ד, בב"ב הרשב"ם מדברי דהריהרא"מ
 הך וקיימא בבני ולא באחי לא מיתה בשעת דמוחזקגברא
 לו יש שמא ס"ס משום ליבם זקוקה שאינה בחזקתאיתתא
 לשוק, ומותרת לו אין אחים גם שמא לו שאיז ואת"לבנים

 ס"ס. הר גופי בתרי דגם בהדיאמבואר
 הרא"מ לדברי שהקשה ס' סי' ציון בניון בשו"תדראיתי

 ואה"ל וכו' בקרוב בעל טפק גבי דל"ג נדהמש"ס
 בתרי ג"כ דשם יעו"ש הירוק השלימתו ספק בקרובבעל
 דד"ה בפ"ג הש"ס ובגליון ו' סי רעק"א בשו"ת ועייןגופי,

 אריכות בזה לי ויש ח', סעי' קמ"א סי' לאה"עובהגהותיו
 ואכ"מ. גופי בתרי ס"ס בנירוןדברים
 מהמקומות הנ"ל הרא"מ על דלק"מ י"ל דמילתאולקישטא

 בתדי ס"ס אמרינז דלא הדבר רבהסברהנ"ל
 שהם ספק לצרף אין ראובן על דניז אנו אם דלמשלגופי,
 רמסתבר מילתא וזה ראובן של דין של בקשר שמעוןעל

 טומטום גבי כמו ראובן, לספקת מצש-ף  שמעוז ספיקתדאיי
 לצרף רוצים אנו ואח"ך שבו, ספק מחמת עליו דניןשאנו
 שאט ויכא אבל גופי, הרי מקרי זהו אחר גוף של הב'הספק
 עצם על לא החוץ מן ספיקות ב' לט ויש אחד דבר עלדנין
 ר~ה הספיקות אם נפק"מ דאין י"ל בזה, דנין שאנוהדבר
 שאט דב"ב דינא בהך למשל גופים, בשני או אחדבגקף
 אותה מתירים ואנו ליבם זקוקה היא אם האשה עלדנין
 בנים לבעלה יש שמא מבחוץ, גופים שני של ס"סמטעם
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 גוף על בספק לדון התחלנו שלא וכיון אחים, לו איןושמא
 קושיית לפי"ז קשה ולא ס"ס, הוי שפיר בזה הנצכתהאשה
 להתירו עליו  שדרס הבגד על ינין אנו שם דגם ציוןהבנין
  ושמא בקרוב בעל לא שמא להיתר ספיקות ב' מצרפיןואנו'

 באופז כי גומא האיש על דנין אנו שאין כיון ירוק,השלימתן
 ספיקה לצרף ואח"כ האיש על ספק גופי בתרי יהיה,ה
 ב' לצרף יש עליז דנין שאנו הבגד על אבל האשה,'2ל

 בש"ך זה דין ממקור זו לסברא וראיה גופים, מ,2ניספיקות
 שנמצאת ביצה גבי האו'.ה דברי שם שהביא סק"ב ס"סבדיני

 הוי דלא בקרוב טריפות לה שאירע כתרנגולתבקליפתה
 כאשר מקום בכל כן כמו ולכן גופי. בתרי יהו' משוםס"ס

 ס"ס הוי לא למק"א עוברים ואח"כ הדבר על לדוןמתחילים
 הנ"ל. דביצהרומיא

 באמת הוי דכאן ס"ס ליכא בשבויה בנ'"י זיולסברא
 באמת שתמה כמו בט~מטום, כמו גופיתרי

 אבל והמהרשד"ם, הריב"ש על איסו"ב מהל. בסי'.טהשעה"מ
 לכהן שנשאת בשבויה שהקילו האחרונים לגדולי חזינןמ"מ

 ו' סי' בי"א שו"ת עיין הריב"ש, סברת לקולאוצירפו
 תצא. לא נשאת דאם מיבריו יהסיק המהרשד"ם בדברישפלפ.ל

 שהיו הנשים וכל - בני"ד שהאשה נניח אם זהוכל
 אנו אז גמורה שבויה בגדר הן - ההסגרבמחנות

 נראה לפע"ד אבל לכהן, להתירן היתר צדדי לחפשצריכים
 ושתים בעיר אחת ממש הנניארות הנשים דכל לומרדחלילה
 הרמב"ם כתב שבויה איסור ובטעם לכהונה, פסוי~תבמשפחה
 נבעלה שמא וונה ספק דהוי הל'"ז איסו"ב מהל'בפי"ח
 הקילו לפיכך מדרבנן הוא הספיקות שכל ומפני לה,לפסול
 דספק להסיברין דאסילו שם כתב והמשל"מ בשבויה,חז"ל
 הוי דלא הקילו בשבויה מ"מ כהרמב"ם ילא מה"תאסור
 לה עשה מה יל"ו כתובות מש"ס סמוכין והביא גמור,ספק
 ר':1 בבי"ש המובא ק"ס שורש ובמהרי"ק ע""ש, זהערבי
 וסתירה קינוי ע"י רק נאסרת אשה דאין יאעפ"י כתב ז'סי'
 המהר'"ל וכ"כ לכהונה אסורה יוהסין מעלת משוםמ"מ
 שמואל נאמן בס' מצאתי וכה וגזירה, חומרא רק דהוי מ"וס"
 דחוב כתב הנ"ל המהר'"ק כרבר' שכתב אחר מ"בבסי'
 וסיים ההיתר, צדדי לחפש המובהקים 'שראל דייני עלמוטל
 יבס' להיתרא, פתח לכצוא לאלה ומגיע המחכהדאשרי
 בעלמא חומרא רק שאינה כיון יבשבויה כת.ב שמואלמשפטי

 להקל. יש דהו כל היתר בצדלכו
 נראה גום' בתרי ס"ס בדבר עלה יאתאן למאינחזור

 בפ"ב בפסקיו הרא"ש שכתב דיפי"מ עוד,לי
 מתהפך, שאינו אעפ"י ס"ס מטעם בשבויה להתירדכתובות
 דבעי כולז על מצלת אחת מחבואה יש אם גבי ל' בסי'עיי"ש

 בעיא הוא ובגמרא מהו אחת אלא מחזקח אינה ירמיהר'
 דאמרינן לקולא פסק אלפס דר' ע"ז וכתב איפשטא,דלא
 לא שמא נחבית לא ואת"י נחבית שמא וחדא חדאבכל

 אלפס כר' ומסתבר וכו' לכהן תינשא דלא שפסק 'וחןגטמאה,
 11 בס"ס דמיקל מבואר עכ"ד. זה ביבר לחכמים היהדקל

 יהר' הרא"ש על שם הקשה והק": מתהפך, שאינהאעפ"י
 חזינן עכ"פ אחר, ת'רוץ שם ות'רץ מתהפך אינוהס"ס
 להקל ג"כ 'ש כן כמו ס"ס בהאי בשבויה הרא"שדמיקל
 בכל שהקילו גדולים להרבה דמצ':ו ובפרט גופי, בתריבס"ס
 הפר"ח וגם הספק בבית הכו"פ ה"ה גופי, בהרי בס"סמקום
 וכו יעו"ש, גופי בתרי בס"ס ומיקל בזה הש"ד עלהשיג
 באלמנת מהני ילהכי ב' בכי' הבי"ש שכתב עפי"מי"ל
 לה שיש משום תערובות ע"' והב' בגוף אחד ספקעיסה

 כשרות חזקת להאשה יש נמ' בשבויה וא-כ כשרות,חזקת
 גופי. בתרי ס"ס בה מהניולהכי

 גבי מה"ת, אסורה דשבויה דס"ל דקי"ד בב"קללרש"י
 מסלפ"ת שהיה בתינוק רבי לפני שבאמעשה

 על לכהונה רבי והשיאה עליה דעתו שהיה אמו עלוהעיי
 זונה משום אסורה דמדאורייתא דאע"ג ע"1 רש"י וכתבפיו,

 מדברי קשה ולכאורה היא. בעלמא דספיקא הקילובשבויה
 בגמרא דאמרינן בהא בעצמו שכתב די"ג בכהובותרש"'
 דכיון שנבעלה עדים יש ופירש"' עדים יש לזו יהושעלר'

 עדים כולנו בעריות פרוצים והם עכו"ם לבין;2נשבית
 דברי ולכן ודאי רק ספק זה שאין מדבריו ונראהשנבעלה,

 עכצ"ל פירושו ולפי להבינם, זכיתי ולא ממני שגבורש'"
 השבאי לגבי נפשה דמנוולה משום בשבויה שהקייוהטעם
 זו דסברא פרוצים עכו"ם דרוב למימר תו ליכאממילא
 אומרת והיא כשרות חזקת להאשה יש ~גם להרובמתנגדה

 אומרים שנים גבי דכ"ב בכתובות ומבואר נבעלתי, שלא ליבר'
 ברי באומרת תצא לא נשאת דאם מת לא אמרו ושניםמת
 דלא לגבה מועיל האשה של לי ברי דטענת הרי יעו"ש,לי

 בני"ד ולכן בשבויה, רבנן הקילו טעמא האי ומשוםתצא
 את וביזו שניוולו והבזיון ה:יוול הכתב על להעלותאין
- עברתו בשבט עני ראה הגבד ואני ישראלבנות  כמו 

 בעוה"ר - בכולם לעמוד גברתי הגבר אני חו"לשדרשו
 לנבלי נחשבו איכה בפז המסולאים היקרים ציון בני עיניראו
 אשפתות, חבקו תולע עיי האמונים תארם משחור וחשךחרש
 ישראל בנות על שעשו הנוראים האכספרימנטים מזהוחוץ
 זנות חשש של הו"א  שום אין לכן בשר שערת כלתסמר
 עזרתו לנו וישלח פליטתנו שארית על ירחם והשי"תה"ו,

 עמו. ונקמת נקמתו לעינינווי:קום
 משגיאות. יצילנו והשי"ת לפע"ד נראהכן

 דוש"תידידו
 ליעבעס אייויק יצחקהק'

 והגליל זאבז'ה ביטאםהאבי"ק

 קלהסימן
 לפ"ק. תש"ל כסלו טו"בב"ה.
 במעלות מוכתר בתורה הנעפלג הרב יד'דיכבוד
 הראשי הרב שליס"א ברגר פינרס מו"ה וכו'טובות
 יע"א. ונזואלהבקרקס

 נוסח ואודות ותנו כתבו ע"י להכא מהתם הג"פבדבר
הרשאה.

 במקום האחרוגים גדולי התירו כבר היבר בעצםהנה
 הבעל, שנמצא במקום ג"פ יסיר א"א שאםעיגון

 והעיים הסהר את שלשה של בי-ד בפני למנותשיכול
 ויתנו ג"פ תחתמו שיכתבו אחר במקום הנמצאיםוהשליח
 מובא ל"ב סי' מבריסק מהר"מ בתשובת כמבוארלהאשה,
 יש ופשורי עיקולי הרבה אבל י"ח, ס"ק ק"כ סי'בפ."ת
 על להעיר ראיתי כל וטרם להלן, נבאר כאשר הזהבדרך
- כת"ר ששיח מהבעל ההרשאהנוסח  דמתקרי יצחק אנא 
 ולאבהתי, לי דאית וחניכה שום וכל לעאן המכונה. יהויהבן

 אמריקה שבדרום להיות ויכול גוונא כהאי האשה גבי כןוכטן
 נהגו שמלפנים שהרבגים מפני ג'.פ בכל שום וכןנותבים
 אווא בגימין, שום וכל לכתוב שמצריכים הספררייםכמגה1
 ממקום גט כששולהין דלדינא כיוז בזה לפקפק ישלמעשה
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 לכתוב צריכים וכ"ש, שכותבין למקום שום וכל נ)תניןשאין
 בבי"ש כמבואר א~לינן הנהינה מקום דבתר הנתינדכבמקוט

 ממילא מ"ב, ס"ק בג"פ וכ"ה הג"ש בשם סק"ב קכ"טסי'
 הרמב"ם וכשיטת בני"ד )כ"ש יכתוב צריכים היהלפי"ז

 קכ"ט. כי' בריש בש-ע וכ"ה גירזעץן מהל'בפ"ג

 על יל"ר גיטיז בתום' הבה"ג כשיטת סי' הרמב"םברם

 וכי סלוני איש כ)תב שיהא הוקן ר"ג דהתקיןהאי
 יכתוב השם עיקר ורק הטפל, שם בוה ויכיול וי שיששום

 טפל שם לו אין אפילו ~לשיטתו שום, בוכל נכללוהטפל
 ראתי רוימניו משום בוה מיאן והר"ת וכ"ש, כותביןג"כ
 שם )יא בגט הכתוב ה'2ם אותו איא לו כשאין תקךהרידי

 אחד אדם שי הגט שזה נראה וכ"ש בגט )כשנכתב כלל,טפל

 רקתני שום דוכל הר"ת סי' ויכן כפל, אחר שם לושיש
 פלוני אנא השמות כל בפירוש ש'כתוב הייגובמתניתין
 אחא מרים דמתקריא שרה בגמרא כדאמרינן פלונידמתקרי

 הכריע קכ"א סי' בריש והרמ"א מרי, איה רמתקרי הד'אבר

 )לפי"ו בב"י, כמבואר והרשב"א הרמב"1 שיטת וכ"הכהר"ת

 כבה"ג ד7א והו ,ךום וכל כותביז וגם השמות כל סורטיןאם

 המגרש זה שאין לוטר הששא איכא זלר"ה כהד"ת,ולא

 שיש למימר איכא וכ"ש, גם ונכהב '2מותיו כי שנפרסכיון
 .ונכתב  ממה יוץ אחר .:ם 17 אין ולהמגרש אחר שם עודלו

 הנ"ל. בתוס'  הבה"ג  5ל הר"ת כקושייתבהגט

  כותג שיהא היה הוקן ר"ג  רתקנת פירש הראב"דאולם

 במקום בה,ם שנקרא שמותיו כל בךומר פךוגיאיש

 שם צור לו יש שמא חשש ומטי  הנתימ,  ובמקוםהכחיבה

  כותב היה וכך לי. שיש וכ"ש כותב שיהא התקין וחניכוחיוי

  שסביאו, בר"1 עיין אחרן שום וכל מלוני דמתקריפלוני
 דיעה איא כהר"ת ולא כבה"ג שלא הוא הסירושולסי"ן
 וגם השמות כי הוא פ)רט שלו הגט בנוסח ובנ"ששךישית

 שהוא ואעפ"י הראב-ר, בשיטת הולך שהוא ונראה וכ"שכותב

 גדולי כשיטת דלא וכותב באמבערג במדינת באשכנוהיה
 שאנחנו אשכנן גאוני שיטת את קבלנו אנרנו אבלאשכנן,

 ,ולת הרמ"א כפסק שום וכי כלל יכת)ב שאין בניהםנ,בגי
 שם להמגרש .שיש שיודעים כגון אחר, בעניז שא"אהיכא

 כמוש"כ וכ"ש כותבין בהכרח השם ידוע ואינו אחרבמקום

 היכא מאוד מהמיר שהט"ז ואעש" הט"ו, ב'2םהבי"'מ
 בא"א מ"מ כ"ט בם"ק כמבואר דבוסק במעשה וכ"ששכותב

 וכ-ש. לכתוב הסכים אחרבאוסז

 שפיר אן אשכנן טיוצאי היו הקורמים הרבנים אםולכן
 רבני היו הידוע כפי אבל וכיש, לכתוב כהנ"שנהגו

 שמה 'ש ועדיין אמתיים ספרדיים מיוצאי אמריקהדרום
 השמות לפרוט צריכים היו לא ממילא ספרדי)ת קהילותהרבה

 כהבה"ג לנה)ג רק הא,2כנזים, ננ,נהג וכ"ש שכותביןהיכא
 קהילתו שבני אשתקד מכת"ר שגשאלתי ומהשאלהוהרמב"ם,

 דנא  ומקרמת לאשכנו מספרד התפילה נוסח לשנותרצו

 התנהגו התפילה בנוסח רק לא  ובודאי ספרר, נוסחהתסללו
 ~צ"ל הריבש"ט מרן ררך צפ"י החסירים  שנה1ו כמוס4-רית

 אשכנו, חכמי בשיטת נוהגין אחרים צגיגהם שבכלאיפ"י

 בחסירות התגהגו לא מעולס  אמריקה דרום יהודיאגל
 ריו דיגיהם ולכל הענינים בכל רק טפרד בנוסחלהתפלל

 אשכנז כטנהג בגיטיז ךכתוב הניחו מרוע ולפי"ןכספרריים,
 ספרד. גדנלי כמנהגולא

 שצריכין כיון בהגס לכתוב איד לדינא נסתפקתיילכד
 שא"א עקא זא אבל הגתיניע כמקום בגטלכתוב

 המהרי"ו בשם בבי"ש שמבואר כפי שה( וכל לכתובבני"ד

 מקום כותביז שאין דהיכא שכתב ב', ס"ק בבי"שעיין
 דכי)ן וכ"ש, כיל 7כתוב אין שליח ע"י בגט רהיינ)העמידה
 ולאתרי,  ויאבהתי לי דאית הנוסח כל ךכתוב יכו?ים:2אין
 א"א א"כ בלבד, השמות צל אפילו וב"ש כלל לכתובא'ן

 כאן שאינם כיון האשה על ולא הבעל על לא וכ".ןלכהוב
 בדקרוק שוא הוא בההרשאה שנכתב ומה הכחיבה.במקום

 מוה. ירעו  שלא הרבנים עלולפיא
 וכ"ש לכתוב דשלא יעשוח איך בוה התבתגחי)כאשר

 הבעל, של בההרשאה נכתב שכבר כיון א"אג"כ

 ההרשאה הוא הבעי בפני שוא שנכתב הגט תוקף ע.קר~י,רי
 שיא כיון והשליח והעדים הסופר את ידו בכתב'2:,ינה
 שצי)ה ממה כלום לשנות א"א ויכן מהבעל, בע"פנתמנו

 אין מינוי הכתב על לחוש באנו אנו )אם כת"'. ע"יהבעי
 מהבעל ששמעו :כתב דדיינא שבאשרתא וכיון כלל, :טכאן
 שיש לפיע"ר נראה ולכן כיום, לשנות אסור לכתיב ציוהוכן

 מהאי  רילי וחילי הנ-ל,  המהרי"ו כדבר' .2לא וג"ש?כתוב
 ועל ישראל שם רק 'וכותבין מומרת או מומר בגטימצינו
  אע"ג ו', סעי' ברמ"א וכבןכמביאר כותבין העכו"ם.:ם

 אחר באופו רא"א היכא וכמשמ"מ  בותבין איןדידיריה
 המה,רי"ו דמש"כ כ"ה סעי' בסה"ג בטי"ג  ומבואר וב"ש,כותבין
 רק דכותבין היכא היינו וכ"ש. יכתוב אין שליח ע"ידבגט

 שמרינא היכא אבל כותביז, אין בא"א יכן מנהגמשום
 שצריבין אחר במקום שם יי ביש דהיינו וכ-ש, ?כתובצריך
 וכ"ש שכותבין פשיטא מומר, בגט או בוכ"ש אותויכלול
 וון דמשום ולאתריכי, לכתוב א שא' שליה ע"' נגטאפילו

 שמוכרחים בני"דיכיון כן וכמו עיי"ש, וכ-ש מיכתוב 7מנועאין
 כן ואמר בכת"י בהמינוי כן כתב שהבעק כיון וכ"שקכתוב
 שא"א אעפ-י ממילא כת"י. את שאשרו הבי"ד בפניבע"פ
 שיש אחר וכ"ש יכתוב צריכין מ-מ ולאתריכי ויאתר'?כחוב

 וכבר הנתינה, מקום וכמנהג האשה גבי נמי וכן ולאבהתילי
 וכ"ש לכתוב לאסור מאור שהפליג יהט"ן ראפילןכתבנו
 כותבין לטומר דרק כיון יאמרו שלא לען חשש משוםבטעמא
 כשר לישראי מוח,ק המגרש האיש ש,ה כיון ממילאוכ"ש.
 ניסת אם ולדעתו אחר, איש אלא המגרש זה שאין לומריש
 כיון ל,ה למיחוש ליכא בני"ד אבל ממזרים, הבנים ~הכגט

 גט, בכל שום וכל כ)תביז ושם אחר למק)ם נשלה2הגט
 הט"1 מסכים ירוע ואינו אחר במקום שם  לו בי'2 גםוהרי

 בוה לי ויש שביארני, כמו י"ל שפיר וךכן וכ"ש,יבתוב
 צי)ה שלא בההרשאה חסד אחד דבר )אכמ"י. דבריםאריכות

 כל כי כתיבה וכלי והקולמוס והדיו הניר עבורו לקנותהבעי
 כידוע. הבעל של להיות צריך,ה

 המינוי שכתב דהיינו כרין שיא נעשה אחר רברועדד
 ניירות. שת' על נכתב והערים, להסופרמהבעל

 שהבי"ד כיון ערך, שום הוה להכתב אין כי כן, לעש)תואסור
 מה על רק מקיימים והעדים הבעל חתימת אתהמקיימים
 הראש~ו, הנייר על שכתוב מה על ולא השני הנייר עלשכתוב
 סמך על גט לסדר וא"א מקויימת בלתי הרי2אה הר"ןממילא
 שכת"ר בגלל המינן' את הכשרתי בדיעבד אבל ~ה.מינוי
 הענין כל נכתב ושם מיוחד נייר על בי"ד המעשה לנושלח
 ולהעדים להסופר ממנה שהוא בפרטות מהבעל הטינוישל

 המינוי כתב בלא אפילו ממילא העיקר, הוא ו,הוהשייח.
 לכתחילה אבל דדייני, האשרתא סמך על גט לסדר'כולים
 שלחתי אני כאשר אחד נייר על ההרשאה גם לכתובנכון

 ההרשאה אחד נייר על הכל ושם שערכתי הנוסהלכת"ר
 ששלחתי במה כת"ר השתמש לא )מדוע דדייני,והאשרתא

 גלאה"כ. בוי"ך כשר כאמור אבלאלט,



 ב2יזש קלו קלה סימן האה"עשו"ת ד212דרלח
 ע" לו אמרתי וכן ההשובה בתחילת לכת"ר כתבהיכבר

 הסופר ש, המימי לעשות טוב עתר שלדעת'הטלפה
 העדישת באריכות בתשובה ביררנו וכבר הטלפון, ע"יוהעדים
 וחתום כתוב בגט כמו השליהות תכף נגמר שע'"ז כיוןבזה
 שמא למיהוש תו וליכא יה.1ליה מהבעי )יד מידהניתן
 דל"ה גיטין בש"ם מבואר דהרי להשליהות הבעלביטלו
 שלא השליחות ביטי ואם ש:ים בפני דוקא שיבטלדבעינן
 המועיל בלשון שיאמר בעינן גם כלום, זה איז שניםבפני
 הוא ביטול שמועיל מה דעיקר דכיון שם בגמרא כמבוארלבטל
 באופן שיהא בעינן הכי משום דיבור, ומבטי דיבורדאתי
 הדיבור לבטל כח בהדיבור שיהא מעליא דיבורהביטול
 הבעל שביטלו למיחרט ליכא שליח ע"י בגט' ולכןהראשון,

 לא שנים בפני לבטלו דצריך דניזן האשה, ליד שהגיעטרם
 אמאן מנגיד דרב דכיון שנים בפני . שיבטל כך כלחשיד
 שלא יבטלנו שלא ה.תקין הזקן דר"ג ומצינו גיטא.דמבטל

 לביטול. חיישינן לא לכן השליחבפני
 אבל עניניו בכל השליחות נגמר שכבר רק הוא זהוכל

 לא א"כ בפניהם, שיא והשליח ועדים סופרבבךנוי
 כתבו ולא המינוי זמז ידעו 7:לא כיין השליחות עדייןנגמר
 רוצה שאינו שאומר בעלמא בהזרה ד' זה ככגון הגט,והתמו
 השליחות בטל ועי"1 לבטל סגי עצמו לבין בינו אפיךולגרשה
 בפני הביטול להיות וא"צ יחול, שלא שיחול קודםבאומר
 כלל, חיילה ולא שמתהרט ע"י השליחות בטל וממילאשנים

 בסוגיא עיי"ש חיישינן בתוד"ה די"ח גיטין בתוס'ומבואר
 גיטיז בכל לר"ל שם שהקשו בלילה ונהתם ביוםדנכתב
 חי"סינן דהכא יתירצו ביטל, שמא נ-חוש ממדה"יהבאים
 סי עויו"ט בשו"ת ועייז חתימתו, עדיין נגמר שלא לפיטפי
 חששא איכא כתב ע"י דבמינוי להוכיח בזה שהאריךקנ"ח
 הכתב שהגיע בטרם הבעו ע"י השליהות ביטו) שלגדולה
 דמשום לברר בזה הארכתי ובמקו"א והעדים, הסופרליד
 ונגמר בע"פ מיגוי דויי כיון התלפון ע"י המינוי טפי עדיףזה
 וזה השליחות לביטול למיחוש וליכא השליחות עשייתתכף

 לפיע"ד.ברור
 גיטין דמש"ס דהגם )סיע"ד נראה שום. וכע בעגיןאגנ

 דאמרינן שום, וכל בגיט'1 כותבין שהיו כהבה"גמוכה
 נהרדעי אמרו שרה ופורתא מרים לה קרו דהוו ההיאהתם
 מוכח דקט"ו יבמות בש"ס אוךם לה, שיש וכ"שכרים

 גיטא ההיא גבי וכ"ש, בלא כהר"ת בגיטיז כתבודבנרדע'
 אשר"י הגהות גירסת כפי ביה וכתוב בנהרדעידאשתכח

 בסורא וגם ותרכית פטרית מנהרדעי נהילאי בר דודאנא
 חייא בר ענן אנא מתא בסורא וכיש, כתבו שלאמצימ

 בוה. וצ"ע עיי"ש ותרכית פטריתנהרדעי
 דזש"תידידו

 יצהיהק'
 הנ"ל הח~פ"ק ליע~עס אייזיק

 קלוסימן
ב"ה,
 כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב לידידי רבהשלמא
 יע"א. אלבאני האבד"ק שליט"א קזגינמעהל ;חוםמו"ה

 איכון והאי המריבות שע"י פב"פ ש"ב של הגטבדבר
 עא ג"פ להם לסדר החלטנו וכר וכו' ביניהםשהיה

 דהוי מטעם ע"ז פקפק וכת"ר הולכה, שליח מיר קבלהשליח
 דעה והוא והסה"ת הרשב"א דעת נגד א( להקל. קוליתרי
 הר"פ דעת נגד שהוא ב( א', סעי' קמ"א ס" בשי'עשגיה

 שליח ע"י כלל לגרש שלא ברמ"א כ"ט סעי' שםבש"ע
 יגיעות הרבה ע"י הדבר נגמר שלמעשה אעפ"י והנהקנלה.
 נראה לעצם מ"מ כתיר של נוכהיותו בעת ,:"ק ע"ישלא

  מיחוש. בית כאן דאיןלפיע"ד
 ור' דרב בפלוגתא דס"ד גיטין מש"ס הוא זה דיןמקור

 לה לקבל ש"ק למנות יכולה האשה אין דלרבהניגא
 לקבל שליח עושה דאשה ס"ל ור"ח בעלה, שליח מידגיטה
 איבעית דרב טעמי תרי איכא ובגמרא בעלה, ש1יח מידגיטה
 לאחר הבאה חצרה משום ואב"א הבעל בזיון משוםאימא
 שליח ושויא איהי דקימה היכא בינייהו מאי ומסקינןמיכן,

 בזיון ומשום ליכא מיכן לאחר הבאה הצרה דמשוםמעיקרא
 נמי מצי דהוה דקדמה בד"ה שם התיס' יכתבו איכא,דבעל
 דהוא היכא ר"ל בעל קפיד דלא היכא בינייהו אינאלמימר
 והרי"ף - שליחה, ליד ליתנו לשלוחן רשות קודםנתן

 דגמרא במסקנא מוכח דכן משום כר"ח פסקווהרמב"ם
 שניה לדעה ואפייו א', בסעי' המ,חבר סתם וכן כר"חדהלכה
 הבעל דבזיון חששא דאיכא היכא דוקא היינו כרבדפסקו
 לשלוחו בפירוש שאמר דהיינו קפיד לא רהבעל היכאאבל
 לרב גם בזה קפיד דלא דחזינן שלוחה ליד או לירהתן

 דליכא בגוונא או התוס', שכתבו כמן ש"ק לעשותיכולה
 שליח ושויא איהי דקרמה מיכן לאחר הבאה דחצרהחששא
 דהסה"ת בב"ח ומבואר חששא, לכ"ע דליכא בודאימעיקרא
 בזיוני משום טעמא לתדי חיישינן דלחומרא משום כרבדפוסק
 איזה לנו נודע דלא משום מיכן, לאהר הבאה חצרהומשום
 טעמא, תרי הני דליכא דהיכא ומשמע דרב, אליבא עיקרטעם
 ובבי"ש. בט"ז מבואר וכן ש"ק לעשות יכולה לרבגם

 דטעם הלייט גירושיז מהל' בפ"ו בהגמי"י מבוארובהדיא
 טעם איזה לנו נודע דלא משום הסה"תחומרת

 לה הבאה חצרה משום דרב טעמא כמ"ד הלכה שמאעיקר
 הרשב"א בשם הביא קמ"א סי' ובב"י ע"ש, מיכןלאחר

 דנכעל דאמר היכא דרוקא  שכתב ר"ו אלף סי'בתשובה
 ש"ק, לעשות יכולה לר"ח בזה לאשתי זה גט תןלשלוחו
 ש"ק, לגגגות יגולה אינה בודאי לידה וה גט תז באמראבל

 מיד לקבלה לשלוחה אמרה אם האשה לגבי ברמ"אכמבואר
 והדיבי'ש סק"ג, בבי"ש עיין בעלה משליה ךקבלו ל. איןבעלה
 ומשמע ש"ק, לעשות יכולה דאשה יה)כה כתב נ"הבס"

 אולם לידה, זה גט תן אמר הבעל אם אפי1ו יכווהדתמיד
 מבואר בפ"ת דג~בא כ' אות שני גט בסדר מקושר גטבס'

 יכולה אינה דבכה"ג הנ"ל הרשב"א דברי ראה לאדהריב:'ש
 דכותב היכא לפי"ז ממילא דבעל, קפידא משום ש"קלעשות
 ליד או יה-ה, ליתנו לשלוחי דשות שנותן בההרשאההבעל
 בביאור ועיין לכ"ע מיהוש בית כאז אין בודאיש1וחה

 מזה. ה' בס"קהגר"א
 ל' בסעי' לקמן המבואר הולכה שליח ליד הרשאהדבנדנ(וז

 אותו ותן וכו' לאשתי זה גט הולך הלשוןאיתא
 דיכולה המחבר דסתם מבואר הרי וכו', שלוחה ליר אולידה
 בפ"ת ועיי'וש 17ליחו שליח מיר לקבל ש"ק למנות ג"כהאשה
 ולפי בסתם, א' כדעה דהלכה ידוע ובלאה"כ כ"ד,ס"ק

 הדתק שעת דוקא להיות א"צ דבכיה"ג נראההמבואר
 ד,כעל דכתב היכא רק הולכה, שליח מיד ש"קלהתיר

 יכולה בשעה"ד דוקא בזה לאשתי זה גט תזבההרשאה
 לעיל. שביארגו כמו ש"קלעשות

 לגרש שלא להחמיד בטור המובא הר"פ חומרתדבז.בר
 ברוב דא"א משום בטעמא כתב הנה כלל, ש"קע"י

 חתימת או המינוי של העדים שחתימת מצוי שיהיהפעמים
 דלא הגט, נתינת מקום של להבי"ד ניכרים יהיו ההנפקדייני
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 דשם ש"ק של להרשאה ה,כה השלח של  הרשאה שטרדמי
 בש"ק משא-כ בזה, מקילת לכן בידו הגט הולכה דהשליחכית

 דבמק.ם הרשב"ץ דברי הביא מ"מ ל"ה. ס"ק בבי"שכמבואר
 מש.ם דדיעי אשרתא 17 יש אם בש"ק גם מקייזעימן

 מדרבנה רק הוא שטרוחדקעם

 דהשליח דהיכא צרפת רבני הביא ק"א ס" בתשובהוהב"ח
 ליכא הגט כותבל ששם הבעל במקום נמצאקבלה

 דשני דהיכא וכ"ב כ-א בם"ק בט"ו ועיין הר"פ. חששתבזה
 הגט כתיכת במקום הבי"ד לפני הש"ק עם הולכיםעדים

 בה. לן לית השליחות עללהעיד

 שהמגרש דידיה בעובדא רק היינו עליו לההולקיםואפילו
 לד"ה בבריא אבל שוטה, ועתים חלים עחיםהיה

 אה"ע חת"ם בשו"ח ומבואר ש"ק. ע"י לגרש זה באופןיכול
 אל השליה עם הולכים עצמז דהעדים דהיכא מ"ב סי'ח"ב

 כלל. הר"פ הששת ליכא בןה הבעלמקום

 המה דשליחות מינוי של שהעדים בני"ד לפי"ז231כ1ילא
 מסדר' הבי"ד לפני השליח עם להיות צריכיםהיו

 הנ"ל הט"ז כתב וכבר הר"פ חומרח תו ליכא בזההגט,
 עצה רק הוא  רבוה רגמ"ה לתקנת דומה אינו הר"פדהששת
 מהרש'.ם ובשו"ח להקל. קולי חרי הוי לא ולכן בעלמא,טובה
 בעצמו שהוא שכתב קס"ה בסי' מצאתי מחרש הנרפס ו'חלק
 למעשה ג"כ אותו וצירף מג"ח בעל ההגה"ק רו"ז אצלהיה

 קולי. לתרי כלל ל"ד לכן ע"ש ש"ק ע"' גטלסדר

 דמותר היכא רק דהרי להחמיר אין בני"דובקאה"כ
 אפילו פסול דיעבד תרי איחימי איבדיעבד

 בזה וכיוצא הלי"ז, יבום מהל, בפ"ב בלח"מ כמבוארבדיעבד
 בני עם שנמ7ח כבד גבי תרפ"ט סי' ח"ב ברדב"1מבואר
 רק מותר בשר עם שנמלח דכבד הואיל להחמיר דישמעיים
 מתירין בדיעבד רק ג"כ בשר עם שנמלחו מעיים ובניבדיעבד

 צ"א סו"ם בט"ז איחא זה וכעין בדיעבד, אפילו מחמריגןלכן
 אבל עיי"ש, לההור מקילינן לא מרובה הפסד דתריביו"ד
 לכחחילה אפילו מותר הולכה שליח מיד בש"ק ביןבגי"ד
 הולכה שליח גב' כמו לבד הרשאה בכחב אפי7ו הצורךבעת
 עצמז ע"י הדיינים או העדים חחימת קיום וע"י שניארנו,כמו
 אין ו7כן כלל, הדחק שעח בלא דמותר בושש צריך דיןליח

 כת"ר. לחששחמקום

 ע"ד סי' חיו"ד שלמה לך האלף בשו"ח מצאתי מזווגדולה
 הנ"ל הט"ז דברי עלשכתב

 דכ~
 אם רק הוא זה

 בקנני המה אם אבל אחד, בגוף במק"א המה ריעותוחהשני
 הריאה על שאלה שהיה דהיינו אחד, בגוף אפילומקומוח
 בהפסמ"ר מתירין בזה בהפמ"ר רק מוחר וכ"א מקומוחבשגי
 כשני ג"כ הוי הולכה שליח מיד בש"ק דבריו ולפיע"ש,

 ומיד ההרשאה של בהקיום רק החשש הוי דבש"קמקומות
 הבאה חצרה משום או דבעל בזיוני משום הוא הולכהשליח
  קבלה רבשליח נפרדים ענינים שני ממ'ש  ווהו טדכן, לאהרלה
 מקפיר, הבעל אם  הגט עצם על הוא השאלה הולכה שליחמיד

 קיום על רק  הגט עצם על שאלה שום אין הב.על מה-ובונ"ק
 פקפוק. בלי כן לעשות יכולים היה לפיע"ר לכןההרשאיוק

 ש"ק. בלי  לגרשם בידייו עלה ב"הרק

 דוש"תידידו

 הג"ל החופ"ק ליעבעס אייזיה יצחקהק'

 קלזסימן
ב"ה.
 כו:"ת טובות במו"מ מןכתר המופלג הרב ידידיכבוד
 נ"י ווערנון במונט רב שליט"א טרייליר שלמהמו"ה
יע"א,

 ד, המשומד של דינו הוה"ק עפי"ד לו לבאר שאיתובדבר

 יהוד' שנולד כיוז אבל ישראל, דת את ועזבשנתנצר
 דח בן כישראלי אותו שיכירו הישראלית להממשלהפנה

 יש אם היה.דות השקפת ועפ"' תוה"ק עפי"ד דינו מהאחרת
 הנוצרית. דת בן לאומי יהדי להיוחמציאות

תשונה
 ישראל בכלי ונחלה חלק ד. להמשומד שאיז ספק כלאין

 - פעמים ג' יום בכל מתפללים אנו בו וכיוצאועליו
 שגתקן - יאבדי כרגע המינים וכל חקוה תהי אלולמלשינים

 בהדיא שמם נזכר לא הצנזורה אימת מחמת רק הנוצרים.על
 בסנהדרין הגמרא מן נשמט האיש אותו של הענין וכלכידוע,
 קבלח לפי הענין כל איתא 1ולצבך דפום ובש"ם זהבוטעם
 הצנזורה, מאימח הענין כל :שמט אחרים ובדפוסיםחז"ל
 יהודי שנולד מפני ישראל לכלל להכניסו הו"א איןממולא
 על נשמ.ור שעי'.ז כדי שיאבדו עליהם מתפללים שאנואחרי

 טהרתה. ועל האומהקיום
 כלום לחכמים ר"ג להם אמר איחא דכ"ח נרכות1בש"ם

 בימי כתב תפילה מהל' פ"ב בריש וברמב"ם וחקנה,הקטן שמואי עמד הצדוקים ברכת 7תקן שיודע אדםיש
 אותן ומסיתין ל"מראל מצירים והי. האפיקורסין רבור"ג
 ארם בני צרכי מכל גדולה שוו שראה וכיון ה', מאחרילשוב
 שאלה בה שתהיה אחרת ברכה והתקין דינו וביח הואעמד
 דאיחא דמה נראה מדבריו וכו'. הא.פיקורסין לאבד ה'מלפגי
 ובייתום, צדוק אנשי על המובן אין הצדוקים ברכתבגמרא
 בכל כמו מובנו אין "אפיקורסין" הרמב"ם (2כתב מהוגם
 עצמה התורה או ת"ח מבוה שפירושו סתמא אפיקורסיןמקום
 ארמית מלה היא שאפיקורם בעצמו הרמב"ם שפירש כמואו

 הציקו שהם הנוצרים על הכונה רק ומבוה. שמפקר מיעניגה
 הר' בשם הביא והכ"מ ישראל. ימי מדברי כידועלישראל
 העם שימנעו וכרי אפיקורם דסחמיה מומר דמובנומנוח
 זו תפילה חקנו הדת מכלל ולצאת ול"מיר אחריהםלהטות
 דכיון הנוצרים של 11 כח על הרמב"ם כוונת ובודאיע"ש.
 דהיינו והאפיקורסין והצדוקים לישראל מצירים שהיושכחב
 בהה,יסטוריא לישראל מצירים שהיו מצינז לא ח"חמבזין

שלנו.
 ותקנה הקטן שמואל עמד ברכות בש"ם דאמרינזומה

 הזקז ר"ג היה אם היה ר"ג ואיזה ר"ג, לפגיהיינו
 איחא פ"ח שמחוח במם' דהנה רשב"ג בן השני ר"גאו

 והיה וכו' בארונו ופנקסי מפתחו תלו הקטן שמואלדכשמח
 הקבלה בם' הראב"ד אולם אותו, מספידיז וראב"ע הזקןר"ג
 השנ'. ר"ג לפני המינין ברכת חיקן הקטן דשמואלכחב

 שנהרג שמעון ר' בן השני דר"ג ג"כ הביא הדורותונסדר
 דהוא בזה וצ"ע הזקן, לר"ג נכד היה והוא דיבנה ר"גגקרא
 באשכול ומצאתי להיפך. דמבואר הנ"ל סופרים המט'נגד
 משום חקנוה ביבנה המינים ברכת וז"ל דכחב תפילההל'

 שחרב עד חייבא דמדאצטלב מוני דהני טעותאדאוושא
 הביח חרבן לאחר כן ובתר שנה, וחמש ושלשים מאההביח
  הוקן רשב"ג בן ר"ג והוא דר"י פלוגתיה בר גיייא ר"גהיה

 ואחהד ההוא בזמן מיני ראוושא  ומשום הבית,  בומןשנהרג
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 ותקנו רינו ובית ר"ג חשש זה משום הייבת מיכותבהדייהו
 בשם מביאים ישראל ימי ובדברי וכו', מפלתן עלברכה
 פנדירא בן ישו בתר איתקן המינים דברכת שכתבבה"ג

 ובודאי זה כ7 ליתא שלפנינו ובבה"ג מינים, להודנפי'שו
 שם אשכול בנחל וראה וה, כל ההנמט המלכותמאימת
 שד.מרו דמה שכתב להאברבנאל הישועה המעיני בשםשהביא
 זה אין החורבן קודם שנה מ"ב כה הנוצרי ישו כיהנוצרים
 בן יהושע תלמיד שהיה דמ"ז סוטה בש"ס מצ'נו כיאמת,
 והוא הגרולה כנסת מאנשי שלישי רור היה שהואפרחיה
 ומפני המלך ינאי הנקרא הורקנום בן אלכסנדר בימיהיה

 מרחיה בן ר"י ברח מהם הרבה והרג הפרושים עםשההגרה
 ובשנת תלמידו, הנוצרי ישו ועמו מצרים ש7לאלכסנרריה

 הבית חורבן קודם היה ווה לירושלים שבו הבית לבניןרס"ט
 שמת אומרים והנוצרים ומת, מעולמו ישו יצא ואז שנהקנ"א
 בעון נחרב שהבית להוכיח וכוונתם החרבן קודם שנהמ"ב

 ויש כידוע התקופה מאותה ברור דבר להסיק וקשההריגתו,
 הרמב"ם בהקדמת ועיין כיוחסין, כמבואר היו ישו דתרידעות
 היה המינים ברכת המסדר הקטן דשמואל שכתב זרעיםלסדר
 היה המינים ברכת תקנת דכוונת הזינן עכ"פ החורבן,בעת
 להעלות אפשר איך לכן לישראל, מאור שהצירו הנוצריםנגר
 רש"י ועיין הנוצרים, דת בגי ישראל לכלל לספח הדעתעל

 הש"ס בהגהות ועיין עכו"ם היינו דמינים שכתב די"בברכות
 דבאחד דכ"ז. תענית ובש"ס בזה מש"כ חיות הרצ"הלהג'
 מש"כ בחדא"ג עיי"ש הנוצרים מפגי מתענין היו לאבשבת
 ישראל כלל לתוך לקבלו א"א שמרינא רק לא ווכןבוה.
 ברמב"ם ומבואר בארץ, לגור רשות לו לתת שאסוראלא

 להניח אסור תקיפה ישראל שיד שבזמן ה7"ו עיז מהל'בפ"י
 לקיים עליו יקבל אם רק ארעי לישיבת אפילו ביגיגועכו"ם
 גר הוא הרי ב"נ מצות ז' עליו מקבל ואם ב"נ, מצותשבע
 ולא נוהג שיוכל נומן רק תושב גר מקנלים שאין רקתושב
 רעגחלוקת ידוע אשה קירש בו כיוצא נש בר ואםבזה"ז,

 גבי דט"ז יבמות במאירי ומבואר גט צריכה אםהראשונים
 לומר חוככין רבותי קצת היו ומכאן זז"7 אשה שקידשנכרי
 לקירושיו, חוששין ואין גמור גוי הוי בזה"ז משומדשכל
 לפני שנפ7ה יבמה בענין אשכנז חכמי מש"כ הביאולהלן
 מימוני ובתשובת בדכ"ד ביבמות בריטב"א ועייןמשומד,
 פ"ה שורש ובמהרי"ק כ"ט סי' נ~וים לסדרהשייכים
 ומקורו קידושין דקידושיו מבואר י"ט סעי' מ"ד סי'ובאה"ע
 י"ב סי' מינץ מהר"ם בתשובת אולם רמ"ז, יבמותמש"ס
 לא מה"ת אבל דא"א חומרא משום מררבנן דרקמבואר
 כהשובה ברדנ"ז ומנואר לע"ז, במומר כלל קידושיןתפסי
 לקולא בין ישראל מכלל מה"ת נפקע דמומ.ר שנ"א סי'ה"א
  חוששין א"א חומרת משום מדרבנן אלא והומראובין

לקידושיו.
 שכתב יו"ד סי' האה"ע מהרשד"ם בתשובת מצאהיוכה

 שחטא אעפ"י דמ"ג בסנהדרין הגמרא רברילהסביר
 אבל בחרם שמעל דעכן המעשה אצל נאמר זה הוא.ישראל
 עברת דרק הוא רגמרא וסתמא כלל, פקר לא מצותנ-:אר
 הוא ישראל שחטא אעפ"י אמרינן ב~ה אצלו היה החרםשל
 שם אין תו ונשתמד ישראל מכלל לגמרי שיצא מיאבל

 ובב"י מזון באריכות ע"ש רינו גבער וכגוי כלל עליוישראל
 דלהתהתן קמ"ב סי' להרמב"ן המיוהסת הרשב"א תע:ובתמביא
 על בהגהות והחת"ס יסור, כי באימור הוא הרי מומרעם

 רנדה בפ"ו יו"ט התוס' רברי על כתב ל"ט סי' או"חהש"ע
 עשאום איך הם אמת גיר' אי כותים על שתמה ד'משנה
 כח שיש לתרץ וכתב שלהם, ואהלות גדות לטהרכנכרים

 לגוים ויחזרו האומה מכלל המורדים להוציא יו2רא7בכלל
 להם שהתיר גוים תתר ראה לדבר ווכר להקל, אףגמורים

 נגונו והעו כנ"ל מ"מ היא גמורה ראיה דלאו אע"ג מצותז'
 יחרם בעזרא ומצינו וכו', לגמרי ישראל מברית להוציאםוגמרו
 מכלל שהוציאם משמע הגולה מקהל יבדל והוא רכושוכל

 אבל המומר בדין דברים אריכות בזה לי ויש ע"ש,ישראל
 מומר לספח דחלילה בושש צריך דין לית ע"כ להאריך,אכ"מ
 מדיני הרבנות בספרות הרבה נמצא שלא ומה ישראללכלל

 וד"ל. והצנזורה המלכות מאימת הוא שנתנצרוהמשומדים

קידי  החופ"ק ליעבעם אייזיק יצהקהק'

 קלחסימן

 וכה טובות במעלות המו"מ הרב לק-ידי רבהשלמא
 נעק בגרייט דב שליט"א וואלף אפרים מו"הכש"ת
יע"א.

 ואחר קידה2ין להם לסדר לפנע שבאו בזוג שאלתובדבר
 אם הכלה אם על נסתפק מחצבתם מקור עלחו"ד

 והלכו הנשואין להם לסדר כמ"ע רצה לא ולכן יהודיה,היתה
 ררך על הנשואין להם וסידר ריפורמי לראבייאה"כ

 ע"י זמ"ז נתפרדו ארוך זמן יחד שחיו ואחרהריפורמים,
 אזרחיים בנשואין אחר לאיש והיתה והלכה בערכאות,דיווארס
 איך הנ"ל להראביי שאל וכ"ת היום, עד תהתיו יושבתוהיא
 היתה שאמה בבירור יודע שהוא והשיב לישראל נכריתהשיא
 אם כרבן"י אחרת אשה לישא רוצה הבעל ועתהיהודיה,

 לא. או כרכו"י בגט לגרשהצריך

תשובה
 של ספיקו מידי מוציא הראביי של הודאי איזלכחורה

 לכן לשקר וחשוד לעדות פסול הוא כיכת"ר
 כדבריו יהודיה באמת היא אם אפילו וגם כלום, בדבריואין
 כי פסולים, בודאי היו שהערים כיון כלל קרושין כאןאין

 עיקרי על ועוברים פוקרים המה אליו הנלוים וכלהראביי
 כשרים עדים שני הנאספים בין שם היה אם ואפילוהדת

 חרדי ברב זה מזדמן שאמ כלום ראו ולא מרחוקשעמרו
 בערים טעות ע"י קדושין שסירר גו"ק בטיב היודעומומחה
 כשרים ערים הנאספים בין שהיה כיון אבל הפסוליםקרובים
 שהם ק' מימן בחהא"ע החת"ס  וקן  הורה ככי מרהוקשעמדו
 ראעפ"י עיי"ש; שנית לקרשה אפילו וא"צ גמוריםקרושין
 אומדנא ע"י מ"מ הקדושיו במעשה שמעו ולא ר4צשלא
 שום  ליכא בראביי אבל כערות, מהני ברין רנתקדשהדמוכח
 אייא ממילא כראוי, קדוטין מעשח שנעיה דמוכהאומרגא
 לכד קדושי, לעידי שם היו אפילו אם כשרים אגשיםלצרף
 כלל נתקדשה לא הראביי של הקדושין מעשה שמצדברור
 בנשואין גט להצריך להמהמירין ואפילו לזה. לחושואין

 בזה. במק"א ביאדתי כאשר גרע הכאאזרחיים
 לה לתת יהצריך מהנכון א"א איסור חומר מחמתאולם

 אם לעייז יש תרצה לא ואמ לזה, תתרצה אםגט
 מחמירין היש והוא המהרי"ק רלשיטת גט לה לזכותלהצריך
 בנאסרה גט לה ל~כות יכול אינו סעי"ד ק'מ סימןבש"ע
 ריכול איתא רבסעי"א דאף בסק"ג הבי"ש וכתב בעלה,על

 בנאסרה לא אבל במומרת, רק כ"ז אחר ע"י גט להלזכות
 הגט שיגיע עף מגורשת דאינה הרי"ף לדעת רחושש בעלהעל



ימאאבי קלט קלח סימו חאה"עשו"ת21ידז
 ובמב"י מקושר דעט דברי שהביא סק"ח בפת"ש עיןידה

 צ"ב.סימן
 לדעה דאפילו י"א סי' בח"ב הפמ"א שכתב לפי"מובפרט

 לפנינו שאינה לנו ידוע אעו באם יוקאראשונה
 גט לקבל ממ,אנת היא אם אבל גט, לקבל תרצה אםלידע
 שייך דלא מובן וממילא עיי"ש, אחר ע"' מגורשת אינהבודאי
 לזכות מועיל אינו לכ"ע ולפי"ז בפניו, שלא לאדם זכיןלומר
 בנוב"י מבואר וכן הרי"ף שיטת נגד לילך לנו ולמה גטלה
 במומרת דרק להלכה שפסקו ס"ג סימן ובחת"ס צ"בסימן
 לוגור שייך לא וגם בעלה, על בנאסרה ולא גט זיכ'ויבעי

 דיש הנ"ל ברמ"א המבואר דלפי גט לה יזכה עכ"פדלחומרא
 עןם, הבי"ש כמש"כ גט לה לזכות דאסור משמע בזהמחמירין

 כמו דלא הבעל, על גם אלא החומרא קאי האשה על דקדלא
 על רק היא דהחומרא צ"ב סימן בנוב"י השואל לומרשרצה
 המהרי"ק דעת הוא מחמירין והיש סק"ה, בפת"ש עייןהאשה
 לידה שיגיע עד גט דאינו דם"ל הרי"ף בשיטת הולךוהוא

 גט. לה לזכות טעם שום איןממילא
 שלא אעפ"י אחר, בעל תחת יושבת שהיא שידוע אחרלכן

 עדות א"צ הודוע דבדבר בבי"ד עדות גבייתהיה
 סימן בבי"ש ועיין מי, ד"ה ע"ב רמ"ה יבמות בתום'כמבואר
 עדות לגביית צריכין אוי עדות צריכים אנו דאם : סקי"במ"ב
 בתשובה הרא"ש כדעתבפניה

 כל~
 ברמ"א דהלכה מובא מ"ו

 בייעבד אם שנויה במחלוקת זה ודבר סעי"ר, י"א סימןאה"ע
 בגמרא איתא ובהדיא לבעלה, אשה לאסור עדות הקבלתמהני

 אפילו אמר וחד בעדים אמר חד אשתמודעינהו דל"חביבמ.ות
 אחר בעל עם  שיושבת לכל כידוע בני"ד אבל אשה, אוקרוב

 וזה רבנים, מאה וא"צ אחרת לישא להבעל להתירשיכולים
 אה"ע מהרשר"מ בתשובת טמבואר ישראל בת היא אםאפילו
 א"צ גזר שלא וכיון רגמ"ה, גזר לא דבמורדת ק"גסימן
 לא לגרשה הדין דמן דבאלה הרשב"א מתשובת ומקורוק"ר,
 פ"ב סימן תניינא רעק"א בתשובת להלכה פסק וכן ר"ג,גזר

 הוא בתקנתו רגמ"ה של דהטעם הוא דכן ומסתבראעיי"ש,
 מהר"י כמוש"כ בסיפוקייהו למיקם מצי לא דילמאמשום
 אין שוב ממזונותיה שפטור כיון במוררת א"כ יו"ד, סימןמינץ
 אשה דאם י"ב סימן רמ"א בת,מובת מבואר וכז חדרגמ"ה,בזה

 ואם לבעלה שמותרת היתר להביא עליה הגרושיןמעכבת
 משום שמגרשה דכיון בע"כ, לגרשה הבעל רשאי תביאלא

 רמ"ב סימן בתה"ד ג"כ איתא זה, וכעין ר"ג תיקן לאאיסור
 בנאסרה גם מחמירים האחרונים גדולי שהיבה ואעפ"יעיי"ש
 ק"ר, להצריך אין יכ"ע בני"ד אולם ק"ר להצריך בעלהעל

 לא הרי יהודיה כן  שהיא ואת"ל יהודיה שאינה אפשרראשית
 לו לסדר יש טוב מהיות רק הראביי, ב~של כלל קדושיןהיה
 לו שיסדרו ולאחר שלשה. של ב'"ד ע"י ודי א"א מחומרגט
 לא הזאת שהתעודה כדי בי"ד מעשה שום לידה ליתן איןגט
 נראה כן שהוא. מי את להכשיל יהדותה על לעד להיהיה

לענ"ד
 לפ"ק תש"ל שבט כ"וברונכם

 דוי2"תידדו
 ה.חופ"ק ליעמעס אייזיקיצחק

 קלטסימן
 ד"ר מו"ה כש"ת המלומד הרה"ג לידידי רבהשלמא
 שליט"א. טהןיועז
 מתלמידיו אחד ע"י בביהו שנסדר בג"ם שאלתובדבר

 נקו אז הי לא שכת"ר ומפני גו"ק, בטיבהיורע

 וניתן ניסדר לכן הגט על פקיחא עינא לשוםהבריאות
 ראה והמתגרשת המגרש הלכו כבר כאשר כן ואחרלהאשוע
 נוק~ו ולבו המגרש, שם שכתב באופן בהגט לפקפק שישכ"ת
 ילכד שלא ירא השני ומצד בהגט פסול מחשש אחדמצד

 גט על לעז להוציא שלא שגזרו ותלמידיו הר"ת שלבחרמו
 להמסדר פקפוקו את הראה וכ"ת להאשה, וניתן שניסדרלאחר

  שגיאתו. עלוהודה

תשונה
 דבויעבד לעני"ד נראה המגרש בשם השגיאה מצרהנה

 ובשתרת כלל מיחוש בית כאן אין הגט ניתןשכבר
 דאעפ"י הטלשו ע"י דעתי את חויתי כבר כאשרלהינשא,
 בשמ גם דמתקרי לכתוב לכתחילה ס"ל קי"ט סי'דבנובי"ת

 ששמה באשא שכתב עיי"ש מעריסה, השם (ייקר הוא אםלעו
 ואורה לשרה חולי מחמת שמה ונשתנה הינדאמעריסה
 סי' מינץ מהר"ם בתשובת אכן הינדא, דמתקריא שרהלכתוב
 למהר"ם הגט בסדר וגם המכונה, בכיה"ג לכתוב כתבס"ד

 דינין בתי בכמה ראיתי וכן המכונה, לכתוב הסכיםבריר'ז
 המכונה חיים נכהב אם לכן המבונה כזה בענין לכתובשנהגו

 לכ"ע. כשרזעליג
 המסרר או בסידורו השתתף שלא למי בגט לפקפקובענין

 הוא החדם עצם כל דהנה לעני"ד נראהבעצמו,
 לשתוק צריך בגט גמגום איזה לאחד נראה דאם פסולבספק
 שותק אינו ואם דיתיצביין, גבר לכל להינשא יכולהוהאשה

 אה"ע בש"ע שכתב כמו ותלמידיו הר"ת של חרמו עליוהל
 בשעת העומדים כל על ח' להטיל צריך כ"ב, סעי' קנ"דסי'

 גזר שר"ת ומזכירין הגט, על לעז להוציא שלא הגטנתינת
 הניתן הגט על לעז שמוציא מי על תלמידיו עםבכנופיא
 דרק משמע זה ומ,לשון הח', נוסח גינךן סוף ובמרדכיעיי"ש
 מה כלום אמר שלא הח' חל המסירה בשעת שהי' מיעל

 הגט אח"כ וראה הגט נתינת בשעת הי' שלא מי אבלשבלבו,
 ספיקו את להודיע מחויב שהוא אפשר פסול בספק עליוופקפק
 סע" הגט בסדר להדיא כן מבואר ובאמת ח'. שום עליוואין
 הל אז לאמרו יכול והי' הגט נתינת אצל הי' אם דדוקארמ"ג
 ספק אח"כ לו ונודע המסירה בעת שמה הי' לא אם אבלהח',
 ולפי"ז וכו', בעיר הי' ואפילו סברתו להודיע הוא מחויבפסול
 השתתף שלא כיון מ"מ המסירה בעה בבית הי' שכ"תאעפ"י

 עליו. לפקפק לו ומותר הח' עליו חל לאבסידורו
 על לפקפק יכול בעצמו המסדר אם בזה דנתיובמק"א

 הגט סדר מלעדן לדייק המ דלכאורה שסידר,הגט
 שהי' מי דדוקא דהרי הח', חל לא גופא המסדר על דגםהנ"ל
 אמר ולא שלו הגימגום את לומר יכול והי' הנתינהבעת
 לפקפק מותר שם הי' לא אם אבל דר"ת, הח' עליו חל אוכלום
 על רגם לנוימר איכא ולפי"ז ספיקו, להודיע וחייבעליו

 חשש שום דעתו על עלה לא הסידור דבעת כיון עצמוהמסדר
 תקלה יצא שלא משתדל הי' בוראי ספק איזה לו הי'שאם
 עליו ואין אחר נגאיש גרע לא ידע שלא וכיון ידו,מתהת

 לכאורה. י"ל כן הר"ת של הח'ג"כ
 דגם  שכתב איפכא, מ.וכח להלן שם הגט סדר מלשוןאולם

 להגיד שלא הח' עליו חל הנתינה בשעת הי' שלאמי
 שאלה, בדרך להגדולים סברתו יודיע רק פיקפוקו אדםלשום
 בזה, רק הי'  שלא למי נתינה בשעת שהי' בן בין חילוקואין
 הח' חל הנתינה בשעת שהי' מי שעל פסול ספק לו נראהשאם

 הנתינה בעת הר שלא ומי הגדולים, דעת לשאול לושאסור
 על דגם מזה מוכח עכ"פ עיי"ש, לגדולים לואול לומוחר



 י גא14 קמ קלט סימו חאה"עשו"ת רצ יגםרמב
 מקושר גט בס' ברם לגדולימ.. לשאול שלא הח' חלהמסדר

 בעת שהו'מי אפילו ולדעתו סדה"ג מסקנת בעיניז נכוןלא
 לשאול מחויב אדרבה פסול חשש לו יש אם הגטסידור

 ררבנן לחשש דאורייתא חשש בין שם ומהלקלגרולים,
 בקיצור. דבריו הביאוהפת"ש

 שהגאון ש"י בשנת מפראג בהגט המחלוקת דברדיד1ע
 שסידרו הגט על ערער פראג דק"ק רי"מ מןמו"ה

 בידיעתו, שלא בפ.ראג מרדכי ור' פלק ור' מענדל ר'האלופים
 יליו וערער הנ"ל להגאון הדבר נודע הגט נתינתואחר

 עד זה בגט תנשא לא שהאשה ואמר יסודיים דבריםבשלשה
 הגאון של בראשותו פולין וגאוני הדור, גאוני בו יעיינואשר
 ר' שהגאון וכתב הגט, את הכשיר מלובלין ש"ן שכנאמו"ה
 מהר"ם והגאון איטליא וגדולי הר"ת, של בחרמו נלכדמן

 יליו לומר '2ח"ו וכתבו מן ר' הג' בידי תמכומפדוואה
 בתשובת ונימוקם טעמם באריכות עיי"ש הר"ת של בח'שנלכד

 והלאה. נ"ה מסי'הרמ"א
 דעתו לפי שפשוט כתב ל"ז שורש מהרי"קובתש1בת

 לעז הוצאת בדרך רק נאמרה לא הר"תשתקנא
 לומר הגט את ולפגום לקנטר שבא לי' פסיקא דלאבמילתא
 מחוייב אדרבה בגט פסול הרואה בת"ח אבל פסול,שהוא

 מאיסורא. לאפרושי כדי גדולים מפי לשאולהוא
 הגאון שסידר גט אודות כתב צ"א בסי' בתשובהדהרמ"א

 הגדולים מן ואחד ערעור עליו ויצא אייזיקמו"ה
 אבל יר"א לאיש האשה נשתדכה וכבר המערערים. בצדעמד
 הרמ"א ופסק לכונסה. רצה לא מהערעור המשזדך שמעכאשר

 ותלמידיו, הר"ת של חרמו נגד בהלעז ישגיח לאשהמשודך
 לישא אברהם כמי המשודך על גוזרים הננו וז"ל שםוכתב
 ממאיר כשר בגט נתגרשה א'2ר שמע,ן כמר בת ברהנדלאת
 דאפילו נראה מדבריו עכ"פ דרבנו, בחויא נזהר ויהאהנ"ל
 שלאמי

 ה-
 כונה בלא וגם הנ"ל המשודך כמו הגט בנתינת

 כתב זה כל ועל א"א, איסור מחומר חשש רק לעזלהוציא
 הר"ת. של בחרמו יקכד להפיקפיק יחוש שאםהרמ"א
 במעשה גיטין סוף הרא"ש ממ,ש"כ שהביא עוד שם1?יין

 אחר גט הר"ת והצריד פסול שהוא גט על קולשיצא
 בהגהות ג"כ איתא וכן הגט, הי' שכשר אעפ"י הלעזמפגי
 אשתו את שגירש בבחור מעשה תס"ח סי' בגיטיזמ,רדכי
 הר"ת וכפה הגט על קול המגרש הוציא ואח"כ לאחרונשאת
 עמד משמרתו על הרמ"א אולם אחר, גט לה לתתלהבחור
 דברי טעם בטוב ותירץ לדבריו מש"ס נכוחות ראיותוהביא

 הנ"ל. והגהמ"ר הרא"שהראשונים
 דאפשר זה לכל צריכים אנו אין כ"ת של ננידון?כ"פ

 מן ויכול המכונה לכתוב. צריכים לכתחילהדאפילו
 ומצינו הר"ת, של מח' נקי והוא הגט על לערערהדין

 גיטין כשרות בעניני ששו"ט ובתראי קמאי לגדוליבתשובות
 חו"ד אחרים להמפקפקים והן גופא להמסדרים הןוהשיבו

 בכיה"ג. חששא דליכאומוכח
 דוש"תידידו

 החופ"ק לייבע" אייזיקיצהק

 קמסימן
 הגאון הרב עוז ידי"נ ה"ה רבה לגברא רבהשלמא
 וכו, צמ"ס חד"ת בכל הו"ב המפורסם החסידהמובהק
 הגאבד"ק שליט"א זאםקרמאן אלקנה מוה"רכש"ת

 בברוקלין. כעתיאדרינוב

 האשה אודות ולהצטרף לעיין מאתי ביקש כת"ר אשרבדבר
 זעליג שבעלה הכהן, צבי שלמה ר' בת לאהמלכה

 היימן המכונה חיים בן דזשארדוש ומתקרי זיגמונדדמתקרי
 ממשפחתה ואחד נודעו, לא ועיקבותיו אותה שעזב רבזמן
 רצה לא הוא אבל גט לו לסדר לבי"ד והביאו אות.ומצא

 להסופר מינה לכן שבת ערב הי' וגם בהבי"ד, כלללהתעכב
 עוונות סיבות ובגלל לאשתו גט וליתן לכתוב והשליחוהעדים

 ועכשו פתאומי, באופו של"ח השליח ובינתיים הגט ניסדרלא
 דהיתרא בכחא פתח וכ"ת אחר שליח למנות להשיגוא"א

 לו הוא שזכוח מפני במקומו אחר שליח למנות יוכלשהבי"ד
 כת"ר מש"כ וראיתי זה, בהיתר עמו להצסרף ממניובקש
 מטארנא הגאון רבו דברי על בהסתמכו הגיון ומיטבבטו"ט

 להתיר. זה בכעיןשדן
 דאין היכא זכייה '2ייד אם זה דבר בזה, לעני"דהנראה

 האחרונים, גדולי בין במחלוקת תלוי כלום לונותגין
 בפ"1 המשנה במרכבת המובא מקארטשין הגאוןדדעת

 קונשטנדינא חכמי על להלוק שכתב הל"ג גירושיןמהלכות
 שהבעל בנשתטית קדם מימי שנהגו מה. עלדפליגי
 להאשה, 'תנהו שכשתשתפה שליח ביד גטמוסר
 .הם )הם יולדו אשר בנים קונשטנדינא חכמיולדעת
 מצי לא עביד מצי דלא מילתא דכל דקיי"ל כיון ממזריבחשש

 די"ל בסברא המנהג מיישב מקארטשין והגאון שייח,למיעבד
 דמי הולכה דשליחות משום בעלמא, מילתא בגייוירק הבעי שליחות בלא אפילו שתשתפה, אחר לגרש מצידהשליח
 מוסכם ואפי"ה שליח תמנה דהאשה דבעינן קבלהלשליחות

 מיד מתגרשת והאשה הגט מקבל אחר דמומ.ר, הפוסקיםמכל
 ואפילו המומר, ביטול מועיל ואין בפניו שלא לארםדזכין
 לה ניחא דהו בכל דאיתתא מטעם היינו זה על שחולקהר"ן
 ה,ולכה שליח עשה לא אם אף בני"ד אבל זכייה, הויולא
 מהני האשה ליד הגט נתן אחר ואיש לכתוב יסופר ציוהרק

 חלוקת גבי כמו דרגמ"ה, מחרם להיפטר לו הוא דוכותשפיר
 להם זכו דהנשיאים דמ"ב קידושין בש"ם דקס"דהארץ

 שליחוה. בתורת ולא זכייהמתורת
 היכא שליחות דין דא"צ מקארטשין הגאון לדעתהרי

 של מחרמו להיפטר כד' להבעל ,נות הוי הגטדנתינת
 זכייה. מטעם והעיקר בלבד מ'לתא גילוי רק בזה וסג.רגמ"ה.

 הידוע התה"ד דברי הביא סק"ח רמ"ג בסי'והקצות
 ופליג זכייה, מטעם חלה לפרוש המשרתתשיכולה

 ולא דבר שום לו זוכין אמ רק נאמר זכייה דדין משוםעליו
 המשנה המרכבת ג"כ ס"ל וכה עיי"ש, ממנו לוקחיןאם

 הוא גדול דטעות מקארטשין הגאון דבר' על שכתבהנ"ל
 לזכות זכייה לומר שייך אשה רגבי יאמר, ולא הדברוישתקע

 מבחינת הוא אם לאדם זכין לומר שייך איך אבל הגט,לה
 שלקח והרי מאדם, זכין ולא אמרינן לאדם זכין והריהנותן
 ובמק"א זכייה. מתורת מהני הכי צדקה ונתן אדם שלממונו
 די"א כתובות הש"ס מדברי המשנה המרכבת על להעירכתבתי
 זהדי לארם, דזכין משום הי"ד דעת על אותו מטביליז קטןדגר
 דתה"ר דינא בהך ובשלמא איכא, חפץ זיכוי מאיהתם

 הקצות סברת דעיקר קטן דגר מהאי קשיא לא חלהבהפרשת
 דוקא ולאו עבורו דבר שום זוכה אם נאמר זכייי דהדיןהוא
 דבעינן דעת הדין על זכייה הדין הוי בגדות והריחפץ,
 דאינו היכא אבל דבר, שום לו זוכה עכ"פ אבל גרותלהדין
 נאמר דלא מהני, דלא להקצות ס"ל ,2פיר בזה שליחשעשאו ככי יהי' זכייה הדין דע"י למימר דבעינן אלא כלל לוזוכה
 לדעתכם בעינן זה דעל שליח שעשאו כמו לעשות זכייההדין
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 אבל קטן, גר מדין הקצות על קושיא כאן אין וא"כממש
 לשמה בעי לא רגתינה כיון גמורה שליחות רא"צ רגטבדינא
 מחרגמ"ה להיפטר לו הוא רזכות ,כייה רין בזה י"לשפיר
 ובמק"א המשנה, כהמרכבת דלא ומוכח קטן גר קל הזכותכמו

 חמץ מכירת לענין בתשובה והקצות התרה"ד בדבריהארכתי
 ואכ"מ. בעלים מרעתשלא

 בנשתטית המנ~ג לקיים האריך י"א סי' חאה"עובחת"ס
 דעתו שגילה דכיון וכתב שליח, ביד גטליתן

 עתה של דהשליחות נה' לכשתשתפה אשתו את לגרששרוצה
 זכייה מטעם מועיל מ"מ עביד, מצי לא ראיהו משום מהנילא

 שמצילו זכות הוי ובאמת לו הוא רזכות רעתו גילהשהרי
 וומטגתו מקארטשין הג' דברי את והביא רגמ"ה, שלמחרמו
 מש"ס והביא מקארטשין, להג' והסכים המשנה המרכבתשל

 והחם למסה אחד מנשיא זכייה דילפינן רפ"בקידהטין
 למכור רווחת הלכה דכן ומסיק היא, לזכות מנת עללחוב
 דהוי אע"ג זכייה מטעם חמישית  בשעה חברו שלחמצו

 עיי"ש. לאחר ממנוזכייה
 ראיה שהביא דמה לעני"ד להעיר יש ההת"סובדברי

 ד'כול זכות שפיר הוי חמץ דגבי לדחות ישמחמץ
 החמץ, של הממון ירויח הרי המכירה וע"י החמץ כילר,פסיד
 ראיתי וכה מקארטשין להג' שמסכים מצינו הסברא בעצםאבל

 כהמרכבת דלא ברורות בראיות שהוכיהו גדוליםלהרבה
 שייך ג"כ מרשותו ממון שמוציאין היכא אפילו אלאהמשנה,
 בזה, שרוצה דמוכה אומדנא שיש היכא זכות שהואלומר
 רוכות לומר דמסתברא בי-ר ע"י נעשה דהזכות היכאובפרט
 אדם דודאי אהר ע"י משנעשה טפי אלים ידם עלהנעשה
 טפי דעדיף לומר יש בני"ד ולכן הבי"ד, למעשהמסכים

 אצל הי' שכבר כיון הבי"ד, על שסומך דמוכהמאהודנא
 השליחות כלתה שכבר ונהי השליחווע מינה ידס ועלהבי"ד
 מטעם שיועיל לומר סברא יש בזה השליח במיתהאת"כ
 לי' ניתא מ"מ חפשי, איש הנהו שהמהבר אעפ"יזכייה
 ממנו לדרוש אחריו ירדפו לא שמשפחתה העסק מכלליפטר
 הלשמה דעיקר בנתינה לשמה דלבעי מצינו דלא וכיוןגט,
 וליכא השליח את מכיר אינו שהבעל וכיון בכתיבה, רקהוא

 מתורת שפיר מהנ' ולכן האיש, זה על דוקא שמקפידלמימר
 דבלקוון ואע"ג שליחות, מטעם דזכייה דקיי"ל לפי"מזכייה

 זהו מידך, וידה הגט שיגיל ותכף יהשליח שאמרההרשאה
 קפידא וה אין אכל הבי-ד, ע"י שנכתבה דההרשאה לישנארק

 אעס-י ולכן תתעגן, ולא אשתו שתתגרש הי' כונתוועיקר
 ילכד שלא לו הוא זכות מ"מ בההרשאה זכייה לשוןדליכא
 הסופר שיוכל בזה העני' דעתי גם ולכן רגמ"ה, שלבחרמו
 הולכה לשליח ימנו והבייד הגס, לכתוב מהבעלשנתמגה
 גבר לכל לינשא תוכל הגיר21ץן ואחר הנ"ל להאשהליתנו

 משגיאות. יצילנו והי"תדיתיצביין
ידידוש"ת

 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קמאסימן

 שפיהא מרדיי אברהפ ר בתו"י המו"מ הרבלידעי
 יע"א. פ"א סקרענטאז בעיר רבשליט"א

 האגגלי השם רק בג"פ לכתוב יכולים אם שאלתובדבר
 שם או המתגרשים של הקודש שם אתולהשמיט
אבדרבב

תשובה
 דאיתא בדס"ז, גיטין במשנה הגירסאות נחלופי תלףהדבר

 ער כתב ולא פלוני א"ט בן פלוני איש כתבהתם
 חניכתו כתב עוקרם, בירוש~ים הדעת נקיי היו וכךכשר

 הניכה ופירש"י דידן, ש"ס גירסת הוא כך כשר,וחניכתה
 שבירושלמי במשנה אולם כולה. משפחה של לווי שםהוא

 לבסוף איתא עושים שבירושלים הדעת נקיי היו דוכךהגירסא
 וע-י 11 ולגירסא כשר, וחניכתה הניכתו כתב של הדיןלאחר
 הנקיי שעשו כמו החניכה רק לכתוב יכולים לכתחילהגם

 עיי"ש והרא"ש התוס' גירסת היא וכן שבירושלים,הדעת
 של לווי שם הוא רחניכה ולפירש"י והוא, בר"הבתוס'

 ה'י על רק בזה ואפילו כשר, כדיעבד רק בודאיהמשפחה
 סימן שום אין כן נקראים המשפחה בני דכל כיון מסירהעדי
 בב"י, שמ מובא הר"י בשם המרדכי כתכ וכן המגרששזהו

 ולגירסת יותר, ולא דורות ג' עד רק בגמרא להלןולרשב"א
 כפירש"י דלא עכצ"ל החניכה רק כתבו הדעת רנקייהירושלמי

 ולהתוס' לא לכתחילה לכ"ע דבזה המשפחה, שםרהוא
 המובן החניכה רק לכתוב לכתחילה כשר דלדידהווהרא"ש
 פירשו וכן כולה המשפחה של ולא עצמו חניכת הואחניכה
 הר"ח כפי ענצ"ל במשנה גירמתו לפי והרא"ש והר"ת.הר"ח
 הק"נ בזה עמד וכבר פירש"י שהביא מה צ"ע ולכןוהר"ת,
 דגם קכ"ט בסי מדבריו שמשמע הטור על כן גםוהקשה
 והרי לכתחילוק גם  כשר לכל דידוע היכא המשפחהבחניכת
 במשנה גורם כפירש"י המשפהה שם הניכה דמפרשלמאן
 חניכתו כתב של הבבא קודם וכו' הדעת נקיי היודוכך

 בדיעבד. רק רמשמע כשרוחניכתה

 בדיעבר דרק דס"ל נראה גירושיז מהל' נפ"גדהרמב"ם
 בב"י המבואר ולפי החניכה, נכתב אםכשר

 לכתחילה לכתוב מותר אם במחלוקת דתלוי נראהובש"ע
 כשר בדיעבד רק והרמב"ם דלרש"י קורין, שהכל ההניכהרק

 לומר נראה ולפיע"ד מותר, לכחחילה גם והרא-שולהתוס'
 לכל וידוע מפורסמת והחניכה אותו קורין שהכידבחניכה

 לפי זיעבד לשון ומש"כ לכתחילה כשר להרמב"ם גםבזה
 והרא"ש מפורסמת, שאינה בחניכה היינו במשנהגירסתו
 לכתהילה כשר בזה ומפורסמת הידועה בחניכה מייריוהטור
 שכל בומנינו בני"ד עכ"פ זה, כעין שכתב בדו"פומצאתי
 בודאי האנגליים בשמותידם ומפורממים 'דועים ואשהאיש
 וכן האנגליים שמם רק לכתוב לכתחילה אפילו מותרלכ"ע
 בידזע אפילו הוא וכ"ז קכ"ט, סי' בריש אה-ע בש"עאיפסק
 היכא אבל מעריסה, להם הניתן יהודיים שמות להםשיש
 יש אם אפילו בודאי היהודיים השמות בבירור להם ידועשאין
 שהכל החניכה רק לכתוב מאוד נכון בשמותיהם ספק רקלהם
 כמו לכתחילה כשר והרמב-ם לרש"י אפילו ובזה אותםקורין

שביארנו.
 משתמשים אינם בכלי ההסשיים הרי נזמנינוובלאה.,כ

 בדיוק יודעים אם אפילו היהודייםבשמות
 שמותיהם כותבים אם רבה חששא איכא לכןשמותיהם,
 הגט שנשתקע שם בגט רבכותב נשתקע, מ.חששהעבריים
 דבריהמ ומקור סקל"ו קכ"ט סי' וכבי"ש בלבוש כמבוארפסול
 מגורשת, אינה שנשתקע שם דבכתב הקונדריסין בשםבב"י
 דבכותב הנ"ל הב"י ברברי קכ"ט בסי' הג"פ שהבין מדוכפי
 האחרונים גדולי עליו פליגי בזה אבל בטל, הגט הנשתקעשם
 מזו וגרולה תצא, לא נשאת ואם פסול רק בטל דאינווס"ל
 בשם דמתקרי כתב ואח"כ הנשתקע השם מקודם בכתבאפילו
 והיש"ש י"ג, סי' ד' שער במכמ"א כמבואר פסול גי'כהחדש
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 השם גם דכחב כען בוה להכשיר העלה טץ סי השולהכפרק
 הרבה זלכן ט"ה אות לקו"ש בט'"ג בזה עיק בדמתקריההד,ט
 וההחדמוח "החבוללות נגע את שראו האחרונתממגדולי
 ,נמוח לגמרי לכחוב אם פקפקו בכהינוחיהם י2פרחלנכרים
 להזכיר שלא דל"ד גיטיז בחוס' הר"ח לשיטת ולהושהחדשים
 החת"ס והגאון וק2ראל, משה כדח הנכחב בגט הגתםעתעת

 לביאה מעריסה ששמה באשה שאלחו בנידק ל"ח ס"בחאה"ע
 להאי דומה וה דאין כחב להנכרים להחדמוח כדי לעףתקראה
 ז2מוח כוחבים אם חש:םא איכא ג'סא ומאידך עי"'ש,דהי"ח
 בנידונו העלה וה.חת"ס שפסול. הנשחקע שם משוםהעבריים
 אוחה שמברכים יארע דאם כיון לענ. המכונה לביא'הלכתוב

 מוצ'א וזה ,טמ.העריסה ':מה מוכירים שב'רך במיבביהכנ"ס
 משיקועו.השס

 המה האנגל'ים השמ.וח דכל כיון בונונינו י"ל הסבראומצד
 העבר"ם משמוח ייצאים או דומ'ם הרובעפ"י

 יצחק  ששמו מי למ'2ל מעריסה או הב"מ בעתהניחנים
 והחליף וקנו ע"ש יצחק ונקרא אוירוינג באנגליח אוחוק,רים
 שכחבו הנשתקע לשם דומה זה אין ולכן לאוירווינגאותו

 ראובן ששמו מי היינו נשחקע הכוונה דהחס לפסול,הפוסקים
 הישן, עם החדש לשם ש"כוח שוס ואין לשמעון שמושינה
 ממנו ויוצא הישן שם אח מוכיר החדש השם הרי בני"דאבל
 מ,טקע אינו השני השם לכן אחרח בשפה רק הךוהיינו
 שיש יודעיס החפשיים אפילו והרי הראשון, שם אתומשכח
 ואעפ"י שב,קדושה, דבר לכל בו ולהשתמש עברי שםלהם

 ומכש"כ אוחו קורים שהרוב היטם להקדים צריכים דאשבכגוז
 בביהכנ"ס לברכה חוץ החדש בשם אוחו קורים שכולםהיכא

 ואה"כ החדש שם קודם לכחוב בוה צריכים והי'וכדומה,
 מרים לה קרי רובא גבי ברל"ד בגמרא כמבואר הישושם

 בנ'"ד מ"מ שרה, דמתקריא מרים לכתוב צריכים שרהופורתא
 כן באמת נקרא דאינו כען הישז שם על דמתקרי לכחובא"א
 בהכהובה כן נכחב 1אפי14 מעריסה, שמו הוא דכןרק

 נשחקע, מידי מוציאה הכתובה אם האחרונים גדולינסתפקו
 בדמתקרי ההדש והשם הישן השם להקדים יותר טובלכן
 הניחן בבירור שמו דידוע היכא הוא זה וכל בהמכונה,או
 שאלתו בנידון כמו יודעים שאינם היכא אבל מעריסהלו

 בזה להאריך ויש האנגלי. שמו רק לכחוב שצריכיםבודאי
 אקצר. החג טריח מחמת אבל שנשחקעו שמוחבענין

 חשל"א חה"שערב
 הדוש"תידידו

יצהק
 החופ"ק ליעגעס אייזיי

 קמבסימן
 לפ"ק. תשכ"1 טבת כ'ב"ה
 נ"י. רכי יעקב יצחק מו"הלהרב

 גאוה ברגל רמם שכ' האיום המראה על נשתשמחימאוד
 בעת עולם מומוח שנהגו  ישראל בית מנהגיכל

 בתורה, הראקןנה ולמצזה ישראל לקדושח היס'וד ש~ההחופה,
 בש"ס ומבואר עדים נלא הקידושיז היו שלדעחיוהעיקר
 ולשיטח דינו, ב' סעי' מ"ב סי' אה"ע ובש"ע דס"הקידושין
 במקום להיוח העדים צריכים דגיטרן בסופ"חהדשב"א
 ראו לא יאם הקידושיז בעת לראותם והכלה החתןשיוכלו
 ראו ולא ומוים  שיש בידעו רק גט, טמנו א"צ ד~דיםאת

 כיבא ד' סי' ח"א ברדב"ז כמבואר בדיעבד מקורשתאותם

 לא אם עדים שיש החחן ידע איך אבל ט', ס"ק היטבבבאר
 בעדים קידושין של הדין יודע אינו ובעצמו אוחםייחד

 שיראו מיוחדים כשרים עדים ליחד נכון וה ומשוםכשרים,
 קידושין הטבעח החתן כשמשים ורואים הקידושיןוישמעו

 מהני לא מרחוק עומדים אם ואפילו הכלה, של אצבעהעל
 מקודשת את הרי שאמר שמעו דאפילו ד' סעי' ברמ"אכמבואר
 אחר הולכיז ואין ממו הנחינה שיראו עד מהני לאיי

 תיש"פ סי' בחשובה הרשב"א שיטת ווה והוכחוח,אומדנוח
 רק בראו דסגי המרדכי לדעח ואפילו 1', בס"ק הט"ווכ"פ
 ביאה לקידושי ז1מי משוט להעיד יכולים המוכיחדבר

 בדיעבד רק אבל ביאה, עדי הן הן 'חוד עד' הן הןדאמרינן
 דצריך מודה לכתחילה אבל הקידושין לבטל דאיןפסק
 דלא ג"כ מבואר אישוח מהל' בפ"ג וברמב"ם וראיה,יד'עה
 צריך קידושין בשארי אבל לראות דא"א ביאה לעדידמי
 דמי לא וקידושין וגיטין י"ב ס"ק בבי"ש עייו ממשראיה
 דוקג צריכים גו"ק אבל עדים, בלא שמחקיימים ממונוחלדיני
 כלום, זה אין מ"מ עדים בל' כהוגן הכל שנעשה ואףבעדים
 ממונות לדיני דמיין גו"ק ,חקירה דרישה שלעניןואעפ"י
 נפשוח לדיני דמיין שפיר וה לענין מ"מ אבל דו"ח,דא"צ
 דוה דו"ח לעניז דבשלמא אומדנות. בלי ממש ראיהדצריך
 סמוכין לנו דליכא וכיון דו"ח, ליכא בי"ד ובלא בב'"דחלוי
 הכרח בדבר רק ווה עבדינן קא שליחוחייהו אנן רקבזה"ו
 א', סי' בחו"מ כמבואר דו"ח עבדינן באמת הכרחובדבר
 כמו הדיז בודאי הדין מן בזה"ו נמי איכא עדות עניניאבל
 מחקיימח המעשה אין דבגו"ק וכיון ממש, ראיה דבעינןבד"נ
 כמבואר אומדנות שום בלי ממש ראיה צריך בודאי עדיםבל'

בפוסקים.
 על ושאלתי החופה אחר אתר על כ' עם ריברתיוכאשר

 במקום, כשרים עדים שום ראיחי שלא קידושיןעדי
 והמשגיח העדים היו המשגיח עם בעצמו שהוא ליוהשיב
 אצל הביח בזויוח וראה ועמד - אמר שכ' כפ.י - שםהיה

 אדם שום ראיחי ולא הפחח אצל בחוץ עמדחי אניהפתח,
 והרי מיוהדת, עדות זה אבל שמה שעמד נניה אםאפילו
 הגט מסרו דאם קל"ג בסי' הב"ח זקני כתב כה"גבגיטין
 פסול, או בטל הגט אם צ"ע אחד בפני ומסר וחזר אחדבפני
 ביחד, שניהם בפני הגש לה למסור שצריך שם הרמ"אוכ"כ

 הרי"ף דברי על שכחב הר"ן דברי אח. מביא בסק"אוה,גי"ש
 שנחייחד עדים ראו בשם התוספתא שהביא שאחוו מיבפרק
 דבדי"מ דאע"ג מצטרפין, אינן ערבית ואחד שחריח אחדעמה

 שם שהבי"ש ואעפ"' דומה. כדי"נ אישות דיני מ"ממצטרפין
 ובמק"א פסול, עכ"פ דהגט מסיים להלכה מ"מ הר"ן עלהמה

 ל'הב"ח אולם ואכ"מ, הר"ן על הבי"ש קה2יית לתרץכתבחי
 עדוח בקידושץ גם לפי"ו וממילא ג"כ בנא אפשרהגט

 עדים ייחד שהחתן לראות הרבנים נהגו ולכן פסול,מיוחדח
 הכלה, יד על הטבעח נתינח דהיינו הקידושין מעשהשיראו
 בבמורי"ל כמבואר פרוטה ששוה הטבעת להעדים להראותוגם

 פרוטה שוה הטבעת שזה ראז להעדים אומר שהרבשהמנהג
 הטבעח שמראין ק"ט בסי' מינץ המהר"ם וכ"כ הן,ואומרים
 הכלה. לאצבע הטבעח נתינת שיראו אותם ומוהיריםלהעדים

 ייחון  שצריכים  קידושיז בעדי דמחמרינן דמילתאיטעמא
 לדי"נ דומה קידושיז אם בזה ג"כ דתלוימשום

 לדי"מ או לגמרי, בטלין עדותז פסולין עדים ג"כ ישדאם
 כתוס' כמגואר בכשרים, העדוח שתתק?יס דהדין להמדמינן
 למ"ד שהקשו שמואל בד"ה ובתוס' אמר בד"ה ד"ומכות
 ורגלינו ידינו מצינו איך א"נ העדוח, כל בטלהדנדי"נ
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 דעדוח לומר לנו והוה קרובים במעמר ויש גטכשנותנין
 מיתת בה שיש א"א דשרינן לדי"נ ד~מיא דהוי בטלהבשרים
 הרבה שמתאספין בחופה קידושין בעדי גם ולפייזבי"ד,
 רובא שבעוה"ר השתא ובפרט עדות פסולי וגםקרובים
 וו חששא 'ש בורא' דאורייתא, עדות פסולי המהמינייהו
 כשמייחדים אבל הכשלין, גם נפסלין פסול או קרובדכשיש
 מכל יוצאים אנו הקירושין מעשה לראוח כשריםעד'ם

 הקידושין לפסול אין בריעבד אבל הנ"ל, הגדול1חהחששות
 כיוונו לא וגם הכשרים ייחד ביא אפילו הפסוליןמשום
 דכל מטעב ק' סי' בחאה"ע ההת"ס מקיל מ1ו 1גדולהלהעיד,
 מיפסל לא מנדלא ירות דין א"צ סהדי אנן ע"י שה,ואערות
 מחמיר כ"ה סי' ה"ג שבפמ"א 1הגם וקרובים, הפסוליםע"י
 כריתות מש"ס דיליה וחיליה יהעיד הכשרים כיוו:1 דלאהיכא
 היכא לחלק דיש נראה אבל ישנים, בת1ם' עיי"שדי"ב

 כוונה, צריכים לזה באריכות ולשמוע לראות העדיםרצריכים
 באריכות עיין לראות, לכוון דא"צ י"ו לזה טבעת נתינתאבל
 שראוי הבי"מ דברי והביא י"א ס"ק מ"ב סי' בפ"תמזה
 לחוש שיש משום גיטין עןי נמו קידושין עדי להזמיןזנכון

 דאף לומר סברא דיש דמ"ג בקידושין הריטב"אלשיטת
 שני לייחר קרום מנהג 11ה בטל, כולם ערית אתו,דלמיח1י
 הראעענה הד'עה והיא רש"י לסברת וחה.':שין לקידושיןעדים
 עדות בבי"ר הגרה צירוף בלא לחוד רבכוונה ל"1 סי'בחו"מ
 רב בי רהר"י נראה ועוד כתב בסק"1 והש"ך בטל,כולם
 עדים מייחדים רהאידנא הסמ"ק שכתב המנהג עפ"י כןכתב
 הולכים שאין סהדי אנן הערים שאר א"כ קידושיןבשעת
 ב' סעי' ל"א בסי' הרמ"א למש"כ וכוונתו עיי"ש,להעיד
 הטבעת אם להעדים לשאול החופה תהת דנוהגין לעילהמובא
 משוה בפחות מקדשה '~אין הכיה שתדע כרי פרוטהשוה

 להיזהר שצריכים חמור ענין שזהו כ' יראה עכ"פפרוטה,
 המע,~ה עלי שרע דברים כמה עוד ויש קידושין, בעדי כךכל

 בית כמנהגי לעשות ריק.רק ולא כהוגן עשה שלאשראיתי
 בהינומא, יצתה בגמרא הנקרא הכ.לה ראש כיסוי כגוןישראל
 לכסות המסובים חשובי עם החתן הולך מקומותובהרבה
 בזמנינו עתה שהולכין מה כתב סי'ה סי' ורו"פ הכלה,פני
 הכנסת הנקרא היא הכלה פני לכסות החתן עם הקהלכל
 ולדעת לחופה הכנה רק שזה שם כהב ובט"1 לח1פה,כלה

 פנ, כיסוי של 11 מצוה בעבור ת"ת לבטל צריכיםהררישה

 באגרות לזה רמז ויש ת"ת, לבטל א"צ להט"ז אבלהכלה
 מלמר ב'( )בראוצית וגו' הצלע את ה"א ויבן הפסוק עלחז"ל

 דם"א בברכות כמבואר וארם והביאה לחוה הקב"חשקלעה
 היי את אחותנו בפסוק הכלה לברך ומנדג ח', שובבר"ד
 אסמכתא והביא במהרי"ל כמבואר כ"ד( )בראשית רבבה.לאלפי
 ויש כ"ד( )בראשית ותתכס הצעיף ותקח מפסוק 1הלמנהג
 ? ומדוע זה כל לעשות לכ' ראיתי לא אבל זה בענין רנ,זיםעוד

 כמבואר החתן את ה.כלה עם לסבב קדום ישראלמבהג
 משה המטה ג"כ הביא וכן תס"ה סי' קטןבתשב"ץ

 וכחב ג"פ החתן אל אותה ומ1סרין הכלה את ומביאיןוז"ל,
 אשה איש יקח כי בתורה ג"פ שנאמר מפני וה למנהגטעם
 1"פ לסבב צריכים קבלה ועפ"י מסירות  לשלש רמזומזה

 עשה. לא זה את גם זה בענין גבוהים עניניםויש
 להתחקות לעשות יפה דיקדק הגוים מנהגי עלאבל

 ודרכי הצרמניות כל הכמרים שעושים מהולהתדמות
 כמו שחור מעיל ללבוש שלהס, התיפלה בבתיהשירות
 לעבודה כהוחד בגד והוא דתי קיבוץ בכל הםשלובשים
 המחקים והראבייס החזנים הריפורמים שעושים כמוולתפילה

 המב1אר כ"ג( )ויקרא הגוי בחקות תלכ1 לא בכלל 1הואאותס,
 ולשיטתו עכו"ם, מהל' י"א ובפ' י' מצוה בסהמ"צברמב"ם
 א1מית ז' על רק לא הזמנים ובכל האומות כל על זואזהרה
 כמ.וש"כ ללבשו אסור יהם המיוחד מלבוש וכי מצרים,ועל

 לישראל האסור מיבוש מיני שני דיש מהרי"ק ב,וםהכ"מ
 מפני להם המיוחד מלבוש או צניע1ת מש1ם בו שישאו

 מיוחד השחור הבגד 1ממילא קע"ח, סי' ביו"ר וכ"הגויותן
 לא מעולם אב,תינו ואבות ואבותינו דתי פלחן וכללכמרים
 בגדים והויין לעכו"ם מיוחרים תמיר שהיו הללו בגד'םלבשו

 שמיוחד מנהג שכל שכהב בב"ח ועיין 1ע"1,המיוחזין
 נזכר שאינו אעפ"י מהם נבדל והיות הישראל צריךדעכו"ם
 עכו"ם נוהג'ם שהיו רברים רק הזכירו וא חז"ל כיבגמרא,
 בכל שנתחדש1 עכו"ם מנהגי בכי והה"ד הימיםבאותן
 בהקרמת ועיין בזה, מש"כ סק"א ובט"ז עי'"שהזמנים
 של הלבושים בענין מש"כ הרמב"ם על המשנההמרכבת

 אש. להבות ההוצבים בדבריםהכמר.ם
 הרמב"ם על מקשים שראיתי מה ל"יב בזהוארווחנא

 הולכין אין שם דכתב עכו"ם מהל'בפי"א
 ונאמר וגו' הגוי בחקות תלכו ולא שנאמר העכו-םבחקות

 וצריכים וגו,, תנקש פן לך השמר ונאמר תלכו לא,בחוקותיה,ם
 בחוקות ת1כו ו1א הפסוק מקודם הרמב"ם הביא מדזעךהבין
 הפסוק מביא ואה"כ כ'( )ויקרא קרושים בס' הנאמרה1וי

 אך י"ח(, )ויקרא אחרי בפ' הנאמר תלכו יאובחוקותיהם
 זה דלאו פ"ה במצוה היראים שכתב עפי"מ י"ללפיע"ד

 הפסוק מן דנ~מד אומות 11' מצרים ארץ על רק קאי1א
 לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה אחרי בפ'.ה:אמר
 לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשהתעשו
 בפירוש קאי זה דפסוק וכיון תלכו, לא ובחוקוהיהםתעשו
 נאמרה לא 11 ראזהרה מוכח מצרים וארץ אומוח ז' עירק
 דא1הרה דס"ל מוכח הרמב"ם דמדברי וכיון אומזת, שארעל
 ה1הירנו בסהמ"צ, בפירוש שכתב וכמו האומות כל על קאי11

 ואפילו במנהגותיהם ומתנהג העכו"ם ובחוקות בדרכימללכת
 שם שכתב היראים בדברי לדקדק יש ועור שלהם,במלב1ש

 אינן אפילו פי' תלכו לא ובחקותיהם הפסוק שהביאאחר
 תורה לשם כן לעשות שהורגלו והוקים מעשים אלאעבירות
 שעושים עכו"ם מנהגי דדוקא מדבריו ומשמע וכו'.ש1הם
 שלהם תורה לשם נוגע שאינו ומנהגים דברים אבל ע"זךשב
 רלאו דם"ל נראה הרמב"ם מדבר' אבל ברבר, איסוראין

 להתדמות אסור אלא שלהם תורה לשם שהוא מנהגדוקא
 הרמב"ם הביא בכוונה זה ומשום שלהם, דבר בכללעכו"ם
 מש1ם הגוי בחוקוה תלכו ולא קד1שים דפ' הפסוקמקזדם
 לומר אפשר ער1ת פרשת קודם הנאמר אחרי רפ' זהרמפסוק
 בתורה להלן המפורשים עריות עניני על רק קאידקרא
 נטמאו אלה בכל כי אלה בכל תטמאו אל כ"ד בפסוקומסיים
 את ושמרתם הפרשה בסוף ו' בפסוק ואח"כ וגו',הגוים

 לפניכם נעשו אשר התועבות מחקות עשות לבלתימשמרתי
 ובחקותיהם הפסוק דגם י"ל ולכן ה"א, אני בהם תטמאוולא
 ובאמת אלו, כמו בחקות רק מיירי הפרשה דהתחלת תלכולא

 עושין היו מה מצרים ארץ כמעשה הפסוק מפרשבתו"כ
 ובתה אשה נושא ואיש אשה והאשה האיש את נושאהאחם
 בעניגי מיירי הדבר דעיקר ומבואר לשנים, נשאתואשה
 וע"ו עריות דל"ד סובר דהרמב"ם וכיון ע"ז, עניני אועריות
 הוצרך לכן בדבריו, שביארנו כמו אסור יכו"ם מגהגי כלרק

 הגוי בחקות תלכו ולא קדושים פ' של הפסוק מקורםלהביא
 אתכם ואבדיל ר' אני קדוש כי קדושים לי והייחם כ"ובפסוק שבפרש" העניז סוף על וכוונתו עכו"ם, מנהגי כל עלדהכוונה



זיבי קמג קמב סימו חאה"עשו"תביתרמוו
 אותנו להברל יתברך דרצתו רמשמע לק להעת העמיםמכי
 אין עצמן מצד אשר ומנהגיהם נימוסיהם מכל אפילולגמרי
 בו שנוהגין פשוט מנהג רק צניעות, עניני או דע"ז לתאבזה

 סק' על דסמך כיון וממילא בו, לנהוג לישראל אסורעכו"ם
 אשד כ"ד פסוק על וגם העמים מן אתכם ואבדילהפסוק
 כל כללות על דקאי מוכח ומזה העמים מן אתכםהבדלתי
 ומיושב היראים, כשיטת אומות וו' מצרים ארץ רק לאהעמים
 וז"נ קדושים מפ' הפ' מקודם שהביא הרמב"ם דברישפיר

לפיע"ד.
 ארוך בגר והוא הקפ"א בדבר כתב פ"ח שוישובמהרי"ק

 מן ופתוחה ואחור פנים והויכת לארץעד
 וכתב תלכו, לא ובהקותיהם משום בה יש אם וגשאלהצדדים,

 כוונתו יהם המיוהך במלבוש ילבש יא הרמב"ם דמש"כע"ו
 ביה דאיכא או פנים, בשני - להם המיוחד -בהמלים
 וכשלובש גויותן, מפני אצלן שנתייהד משום או צניעותמשום
 וכ"ה בכ"מ דבריו מובא אחריהם, ונמ,2ך להם כמודה נראהזה

 לחוד עכו"ם דבמנהג ס"ל דבריו ולפי קע"ח, סי' יו"דברמ"א
 רק מותר דבריו לפי אפילו אכן להרמב"ם, איסוראליכא

 אינו חכם בגדד שאינו ומי חכמתו לפי חכם דהיינולתועלת
 הדמ"א שכתב כמו או לדבדיו, מותר בזה לישאנהרשאי
 או רופא שהוא שניכר מיוחד מלבוש לו יש מומחהברופא
 רק מיוחד זהו הארוד השחור הבגד אבל ושררה, כבורמשום

 בודאי וזה שלהם תיפלה בבתי ומשרתיהם עכו"םלכהני
 לכ"ע.אסור

 סנהדרין הש"ם מדברי המהרי"ק דברי על קשהובלאה"כ
 שהמלכות כדרך בסייף הנהרגין מצות גבידנ"ב

 לא ר"י בד"ה שם התוס' ופירשו לו, הוא ניוול די"אעושה
 חזינן תלכו, ;א ובחקותיהם דכתיב משום אלא ניוול ליהקרי

 שהוא משום דק מקופיץ קל סייף דבאמת דאעפ"ימדבריהם
 ויש יותר תועית שיש אף בסייף, עבדינן לא העכו"םהק
 הגוי, חקות משום כן עושק אין מ"מ המלכות לטגהגטעם

 גמדינן מינייהו ;א בתורה סייף דכתיב משום רקולרבנן
 גם הקשה וכן הגר"א בזה עמד וכבר נמהרי"ק, דלאומונח
 לשיטת מכאן ראיה יהיה ולפיע"ד רם"ב במצוההמנ"ח
 דבגמ' כיון זה, בלאו עכו"מ כל אלא אומות ז' ול"דהרמב"ם
 גכל שייך דבחקותיהם ומוכח סתמא מלכות איתאבסנהדרין
 מש"ם להוכיח יש וכן אומות, וז' מצדים ארץ רק לאמלכות
 מעקידין אלא הטלה את כופתין היו לא א' משנה פ"רתמיד
 כל ומשמע העמים, חקות משום מ"ד לחד בגמראומפרש
 בפ"ח כהב בעצמו הרמב"ם דהרי אומות ז' דוקא לאועמים
 את יחקו שלא כופחץן היו לא ומוספין תמידיןמהל'

 וקשה העמים כ; כולל זה דלאו ל2יטתו והואהאפיקורסיז
 בהדיא מבואר תו"מ בהל' הדמב"ם ומדברי היראים עללפי"ז

 דחוקות זה באיסור ג"כ הוא האפיקורסין מעשהדלעשות
 כמובן אינו אפיקורם שהמובן מפרש הכ"מ מרן אכןהגוי,

 שמקריב מי פירושו רק ת"ח מבזה .שהוא מקום בכלהפשוט
 גירסתו שז~הז וכנראה יחד, רגלים ד' הקרבן כופתין הםלע"ז
 לפיע"ד. וז"פ אפיקורסיז כחוקי רק העמים כחוקי לאבגמרא

 גברח תלמיד רןוא ביה דידענא לאו דאי נאמנה נ'דידע
 ז"ל הכהן מאיר יטראל רבינו ר"מ רד"ל הג'רבה

 לו כותב הייתי לא אורתורוכסים רבנים באירגון חבדוגם
 יעשה והלאה ומהיום לאוזניו יכנסו אלה  שדברי ואקוהכלום
 להיזהר צריכים לרבנים המסור כזה גדול ודבר וכתודה,כדין
 טעם היה קדם בימי בנ"י שנהגו כשר מנהג רק אשלומאוד
 בעת הגר ובארץ וגליציא בפוליז שנהגו מה כגוןבדבר,

 השושבינים היו שההורים לחופה והכלה החתן אחשמוליכין
 את הוליכו הכלה ואבי החתן שאבי דנא, מקדמת המנהגהיה
 ומצאתי הכלה, את הוליכו ההתן ואם הכלה של ואמההחתן
 ברמ"א כמבואר קדם בימי נהגו שכך זה למ:הג נאמןמקיר
 כדרך חתן להכנים יוכל וכן וז"ל ג' סעי' שצ"א סי'יו"ד
 במדינתנו אבל החופה. תחת החתן מכניסין אנשים ששניארצנו
 תערי בנם את לחופה מובילים החתן שהורי שהמנהגשמעתי
 ויבן הפסוק על בראשית פ' בזוה"ק ומצאתי בתם, אתהכלה

 דבעאן אוליפנא מהכא ב'( )בראשית הצלע את אלקיםד'
 יכול ולכאורה דחתן, ברשותיה לאעלה רכלה ואמאאבא
 אין דמילתא לקושטא אבל ליטא, למנהג מזה סמךלהיות
 לקדש עתה הנהוג החופה כי השרבבינות על שםהמובן
 שלאחר היחוו חדר רק החתן רשות זה אין החופהתחת

 ועיקר סק"ד, בט"ז נ"ה סי' אה"ע בש"ע כמבוארהחופה
 שם, ברמ"א כמבואר מיוחד בחדר יחד שאוכלין מההחופה
 הכלה או שהחתן יזרמן אם ובפרט מנהגנו נכון נראהויותר
 האיך אחרים קרובים המה והשושביניז רה"ל יתומיםהמה
 מגרר זה ואין לחופה ידים בשילוב הכלה שיוליכויתכן

 וכו'. דקריבה איסור וגםהצניעות

 כדלהלן. לעשות יהשתדל והלאה מהיום כ' יראהלכן
 כיטדים. עדים שני להכיןא(
 1~דים. את החתו שיראהב(
 של אצבעה על מהחתן הסבעת נתינת העדיםשידאוג(

הכלה.
 מיוחדח. עדות 'היה שלא ביחד העדיםשיהיוד(
 הקרובים ע"י יפסלו שלא כדי העדים את החתןשייחדה(

והפסולין.
 הטבעת אם אותם ולשאול הטבעת להעדיםלהראותו(

 פרוטה.שוה
 החופ"ק ייעבעט ~ייזיק יצחקהק'

 קמגסימן
 כליל המפורסם הגאון הדב ;ידהיי וברכה שיוםב"ה

 טריימטטז שלופ מו"ה כש"ת היוחסין שלשלתהמדעים
 לאדז אבר"ק בהגאון יע"א ווראצלאוו אבד"קשליט"א
ז"ל.

 דבדק במה שכמותו,  חשזב דאדם כגה בירידוהאחדש"ת
 לפניו שבאה השאלה בנידון בשאלתו מרלן

 נשואי ע"י לאיש היתה כבר והיא לכהן מאורסה שהיאבאשה
 התפרדו ואח"כ שנים י"ב עמי וררה פינלנד במדינתאזרחיים
 להזרקק מקודמ רצה לא וכת"ר ג"כ, אזרחיים בגירושיןזמ"ז
 שדרו כיון כדמו"י לג"פ להצריכה האזרחיים נשואי מפנילזה
 הנ"ל והרב מאדעסא הגאון הרב עם והתייעץ שנה. י"בביחד
 גט, להצריך אורחיים בנשואי לההמיר אין שלדעתואמר
 הואיל והיא נהן הוא שהאדוס מחמת זה בנידון עקא דארק

 לגבי גם א"ע שהפקירה אפשר בהפקרות זה איש עםשדרה
 לאסרה יש ולכן לכישנה בביאתן שפוסלין מאותןאחרים
 לגרמנ" הנידונים למחנות הנ"ל הרג נסע ובינתיםלהכהן,
 פסקו, את לנמק הפנאי גרם ולא לישראל משם לעלותבכונה
 לו וסיפרה עליה שעבר מה מכל אצלה ודרש תקרוכת"ר
 למספדם 1940 בשנת שהי' גירושיה אחר הנ"ל ,טבעלהג"כ
 חדשים ג' ואחר לרוסיא, פינלנר שביז במלחמה לצבאנלקח
 רח"ל, נדויג שהוא הצבאית ממשלה מטעם לנושפחתוהודיעו



רמזזשנ:י קמג סימו האה"עשו"תביוז

 רק האזרח"ם נשויה על חששא כאן אט שובוממילא
 בזה. לחר'ד תרבנו וענחתו לכהמה נפסלה שמאהחשש

ונזוי~ה
 מטעם התעודות עפ"י חשש כאן אק האזרח"ם נשמיהעל

 התעודות ראה לא שכת"ר אעפ"י נהרג, שהואהממשלה
 ולסמוך להקל יש דא בכגוז מ"מ עליהם לסמוך כדאיאם
 שמא הוא החשש עיקר ורק אזרחיים, מנשואין דבוקיליםעל

 אפקרה דידיה לגבי נפשה דאפקרה במגו לה לפסולנבעלה
 בפינלנד דירתם היחה כוחב שכת"ר מה וכפי אחריני, לגבינמי
 שם. היה יהודים משפחות ג' ורק נכרים דרובא שרובאבעיר

 ןאמרו אחד עם מדברת ראוה די"ג בכתובות תנינןתמן
 ר"ג הוא, וכהז פלוני איש זה איש של טיבו מהלה

 הרי אלא חייז אנו מפיה יא אומר ור"י נאמנת אומריםור"א
 לדבריה, ראיה שחביא עד ולבומזר לנת'ז בעולה בחזקת11

 דרב לקמיה דאחו וארוסתו ארוס ההוא אמרינן בגמראולהלן
 יוסף רב אמר מנאי, אין אמר והוא מיניה אמרה היאיוסף
 אמר ר"י אמר הא יעוד מודה, קא דהא חדא לה ניחושלמאי
 מכשר מודה לא כי ובהא אביי ליה אמר כר"ג הלכהשמואל
 ואח כר"ג הלכה שיננא יהודה לרב שמואל ליה והאמרר"ג
 רוב והכא אצלה כשרין רוב דאיכא עד עובדא תעבידלא

 לכתחילה בין בחילוק היא דגמרא ומסקנא אצלה,פסוליו
 דהרשב."א הראשונים נחלקו יוסף רב דברי ובפירושלבדיעבד,
 היינו מודה דקא חדא יוסף רב דקאמר דהאי פי'בחידושיו

 מעוברח, היא שממנו שהעיד למ.'מרא ולאו עליה, שבאמודה
 או עליה שבא מיום ידו מתוך ידה זזה ש~א הול"לדא"כ
 מודה שהוא רק האסורים, בבית חבושים שניהםשה,ו
 ליה שדינז דיד'ה דבחר הוא דידיה וחזקה עליה,2בא

 נפשה דאפקרה מגו אמרינן ולא באו, וולדה היאולהכשירה
 הריטב"א אולם אחריני, לגבי נמי נפינה אפקרה דידיהלגבי
 מודה שהוא בהדיא מוכח מינאי איז דאמר לישנא דהאיכחב

 דמשום עליה, שבא שאמר רק ולא ודאי דאמר ממנושמעוברת
 דאפקרה היכי כי דד'למא מינאי. אין למימר ליה הוי לאהא

 שיודע מיירי הכא רק לעלמא, נמי אפקרה לגביהנפשה
 הד"' תלמידי נמי פירשו וכז ידו, מחוך 'דה. זזה שלאבבירור
 ז~ה לא שקידשה שמשעה דמיירי הר"ח בשם בשטמ"קמובא
 אין כז אומר אינו אם אבל שנחעברה. עד ידו מתוךידה

להכשיר.
 ובזה עליה שבא שמ~דה רק דמיירי הרשב"אולשיטת

 יוסף לרב בגמרא אמרינן וע"ז נאמנח לר"יגם
 שהלך או שמח לפנינו שאינו דהיינו מודה לא כיועוד

 מסיק וע"ו כר"ג, הלכה שמואל אמר ר"י אמר האלמדה"י
 היכא אבל לר"ג, מותר פסוליז ברוב אטילו דבדיעבדבגמרא
 בזה דארי כר"ג דהלכה לטעם א"צ עליה שבא מודהשהוא
 לכתחילה. אפילו לכהונה ובחה היא ומותרת נאמנת לר"יאפי'
 ידו זזה, שלא היינו דמודה שפירשו והר"ה להריטב"אאבל
 יוסף רב אמר וע"ז דמתניתין, ר"י מודה בזה ורק ידהמתוך
 שאומר היינו כר"ג הלכה שמואל אמר ר"י האמר ועודבגמרא

 בדיעבד רק פסולין וברזב כר"ג, הלכה בזה עליה שבארק
 ברוב דרק. בגמרא כדמסיק לכתחילה, ולא לכהזמותרת

 לכתחילוע אפילו ר"ג מתירכשרין
 מותרח להרשב"א עליה שבא מודה שהוא היכאךעפי"ז

 בדיעבד רק והר"ח ולהריטב"א לכתחילה,אפילו
 לכחחילה. אפילו ר"ג מתיר כשרים דברוב טסוליז, ברובוהיינו

 היכא קמא ללישנא בגמרא לישנא תרי איכא דס"טוביבבית

 לרבא אדם מ'נ'ום נחשדה שלא כלומר מעלמא דיימאדלא
 דאמרינן ממזר הילד בוה אפילו ולאביי ממזר, הולד הוילא
 אחריני, לגבי נמי אפקרה הארוס לגבי נפשה דאפקרהמגו

 דאין אביי מודה מעלמא דיימא דלא היכא בחראוללישנא
 מעלמא, נמי דדיימא היכא הוא ופלוגחייהו ממזר,הולד

 בחריה הארוס על נמי שנחשדת כיון ממזר הולד איןדלרבא
 דנחשדח היכא כל ולאביי כשר, והולד ליה שדינזדידיה
 ממזר, הולד הארוס על גם דדיימא אע"ג אחרים עלגם

 דהולד דרב אליבא דאביי קמא ללישנא הקשו שםובתוס'
 דקא חדא יוסף רב דקאמר הא מעלמא. דיימא בלא גםממור
 ולאביי כר"ג הלכה שמואל אמר ר"י אמר הא ועודמודה
 נפשה אפקרה שמא חיישינז דלד'דיה כיון הכי לחרוציליכא

 כר"ג, דהלכה הועוד הוא התירוץ דעיקר וחירצולאחריני,
 פסולין ברוב בזה גם א"כ ה.ועוד הוא דהעיקר תירוצםולפי
 רק דאיירי החם אבל לכחחילה, ולא מותרח בדיעבדדק

 דיעבד. הוי והולד הולדלעניז
 ברי טוענח שהיא ורק לפנינו אי:ו דהבעל בני"דולפי"ז

 נאמנת לר"ג הכשר לפלוני רק נבעיחי שלאלי
 הרשב"א לשיטת רק וזהו לכהן, חנשא לא ולכתחילהבדיעבד
 יוסף רב דאמר דה~עוד שפירשו והרא"ש התוס' שיטתוכ"ה
 בזה למדה"י שהלך או לפנינו שאינו דאיינו מויה לאני

 לכהונה. אסורה לכחחילה אבל חצא לא בדיעבד כד"גהלכה
 דהועוד מיגש הר"י שיטת וכ"ה והר"ח להריטב"אאבל

 עליה שבא אומר שהוא היכא רק הפירוש יוסף רבדקאמר
 הרמב"ן ובחידושי לפנינו, בליחא לא אבל כר"ג הלכהבזה
 איהי, מהימנא נמי קמז ליתא דאפילו הועוד דפי' ג"ככחב
 ר"ג ומודה וברי ברי הוי אז לה מכחיש שהוא היכארק

 דאיסורא. חתיכה אנפשיהדשויא
 והר"ן הרא"ש לדעת כשרים רוב צריך לכהזךלכתחילה

 בפי"ח להרמב"ם אמנם ו"רמב"ז,והרשב"א
 רובא, חרי צריכים דידה ברי בטענת גם הלי"ג איסו"במהל'
 רב אמר יהודה רב בגמרא דמוקי דמאי להרמב"םדס"ל

 נורי בן יוחנן לר' לאוקמי מעשה היה צפורי שלבקרונות
 דתנוקת דעובדא ליה ומשמע הכי, דמשני הואכר"ג

 נבעלתי, יכשר ואמרה שנבדקה מיירי כריב"נדמתניתין
 דקאמר ריב"נ נחמן לרב רבא ליה דקאמר האי מאידאל"כ
 שיאסיה מאי מכשיר נמי פסוליז ברוב אפילו כר"ג איכמאן
 הלכך התינוקת, נבדקה לא והכא בנבדקה התם לכאזדר"ג
 וכיוז נבעלתי, לכשר ואמרה נבדקה החינוקת דגם צ"לע"כ

 לא ואת כדר"ג אמדינן כי גם א"כ רובא תרי דבעינןדאסיקנא
 רובא תרי היינו אצלה נשרין רוב דאינא עד עובדאתעביד
 הרמב"ם. בשיטת מש"כ ו, סי' ובב"י בה"העיין
 שידו: דהיכא כחב סקל"א ו' ובסי' סק"מ ד' בסי'והבי"ש

 עם גם זינתה שמא דחיישינן אלא כשר עםשזינתה
 אפילו לכחחילה לכהן מותרח רובא חד ואיכאאחרים

 רזב דליכא היכא אפילו ר"ל בדגמ"ר והנוב"ילהרמב"ם
 אחרים עם זינחה לא ספק ס"ס מטעם מותרת ג"ככשרים
 איכא וגם כשר היה  האחר שמא אחר עם  שזינתהואה.'ל
 רוב דאיכא אע"ג בני"ר דגריו ולפי ומזנה, דבורקתחזקה
 עדייז מ"מ יהודיח שכונה שום במקומה שם ואיזפסולים
 מ"עוטא וסמוך שזנה בודקת של החזקה ע"י ס"סאיכא
 לא שמא להחירה ס"ס שפיר ואיכא ופלגא, פלגא והוהלחזקה
 מצב לפי ובפרט היה, כשר האחר גם ושמא לאחרנבעלה
 שלא ואעם"י אזרחיים בנשואי אליו נשואה שהיתההדבדים
 לפי תורה עול פורקי האנשים אצל בעוה"ר כדמו"ינשאח
 בדרך חחתיו יושבת והיחה נשואיז זה הוי המשובשחדעתמ
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 מקולטרים באנשים אחר עם שתזנה חשש תו וליכאהעולם,

 לכהן. להתירה יכוליםושפיר
 ג"כ שכתב פ"ה סי' בתשובה רעק"א להגאון1ראיתי

 אולם כשריז, דוב בדליכא אפילו ס"ס דהויכהנוב"י
 נפשה דאפקרה הצד דלפי כיון הם"ס על מפקפק פסוליםברוב
 דפ"פ בסוגיא התוס' כמוש"כ ססק, מקרי ולא לאיסור רובהוי
 עיי"ש ס"ס מקדי לא גמור רוב הוי קוי לה יש אונס דובדאם
 חזקה דאיכא כיון בפשיטות י"ל לפיע"ר ברם בזה, שתירץמה

 ופלגא פלגא והוי לחזקה מיעוטא וסמוך ומזנה בודקתדאשה
 ס"ס. הויה2פיד

 ללישנא לגבי1אחריני נפשה אפקרה שמא החשש דכל י",גם
 דיימא דיא היכא היישינן לא לאביי גם ביבמותבתרא

 מיניה דגם כיון מעלמא, דדיימא היכא אפייו ולרבאמע1מא
 דלא היכא קמא וללישנא ליה, שדינן דידיה בתריהדיימא
 ממזר, הולד בזה גם ולאביי כשר הולד לרבא מעלמאדיימא
 לאביי ולכן אצלה פסולים הכל ארוס גבי התם לפי"זוא"כ
 ליכא דבזה מעלמא, דיימא בלא אפילו ממזר הולדבל"ק
 בני"ד אבל לאחריני, אפקרה לא או אפקרה שמא ספק רקס"ס

 חיישינן דלא י"ל שפיר כשרים מיעוט עכ"פ דאיכאבפנויה
 ס"ס, משום בל"ק לאביי אפילו אפקרהדילמא

והבי"ש
 בס-

 אפילו המחבר שכתב מה על כתב י"ט ס-ק 1,
 זונה. נעשית לא וכו' עצמה שהפקירה קדשההיתה

 הסמ"ג אבל אותה לישא לכהז כלל איסור דאין משמעוז"ל
 על הבא פנוי דאמר כר"א הילכתא דלית הש"ס מדפסקכתב

 להחמיר ראוי שם תנאים כשאר ש"מ זונה עשאההפנויה
 שנבעלה ניחוש לא א' אפילו בני"ד כאז לכאורה א"כעיי"ש,

 שדרה ע"י זונה חשש עליה יש מ"מ לה הפסול לאחרגם
 לפיע"ר נראה ברם בלאה"כ, זונה והויא הו"ק בלא בעלהעם

 היחה אפילו - בפשיטות המהבר מש"כ להבין ישדבאמת
- זונה, נעשית לא עצמה שהפקירהקדשה  נידוש לא דאמאי 

 שמא חיישינן דבארוסה כיון לפסולים גם נפשהדאפקרה
 לל"ק מעלמא דיימא יא אי אפילו לאביי אחר לגביאפקרה
 דדיימא אע"ג מעלמא נמי דדיימא היכא לל"ב ואפילובגמרא,
 במופקרת מכש"כ ממזד הולד דלרב אביי אמר הארוס עלנמי

 דהרי לפסילים, נמי שאפקרה יהשוש סברא איכאדודאי
 ואפיה"כ משמרה דהארוס לומר סברא נמי איכאבהארוס
 ומדוע ומזנה בודקת דאשה חזקה איכא וגם לדעלב;אחיישינן

 משמרה, אדם שום שאין לזנות במופקרת כאן גם ניהושלא
 רק לכל מיפקרת בסתם לא דמיירי בזה עכצ"לולכן

 אולם לכשרים רק מופקרה שהיא בה שידעינןבמופקרת
 אע9"י - בזה"ל איהא הל"ב איסו"ב מהל' בפי"חברמב"ם
 בלי אדם לבל משמע לכל מלטון - לכל עצמהשהפקירה

 פסולים בחשש דהרי 1ומר איא וזה לפסולים כשרים ביןהבדל
 לאיש לא אנשים להרבה הכוונה דלכל ועכצ"ל זונה,נעשה
 רק הרמכ"ם כלשון כתב לא והמחבר לכשרים, רק אבלאחד

 הכל. מלת והשמיט עצמהשהפקירה
 הוי לכל וגלוי שנשאה דכי כתב כ"ו בסי' בעצמווהבי"ש

 גלוי היה אם לפי"ז הביאה, בעת עדים היהכאלו
 ואעפ"י ע"ש, בביאה קידושיז הוי אישות לשם אותהשנושא
 וברדב"ז ו' סי' בריב"ש מבואר דהר' תמוהים הבי"וןדדברי
 דאפילו דבריהם מביא קמ"ט בסי' והמחבר שנ"א סי'ח"א
 דהוא הבי"ש על תמה ובבי"מ לקידושין, חוששין איןבגלוי
 בסי' דבריו לפי עכ"פ ולכן להיפך. כתב קמ"ט בסי'בעצמו
 ולא אישות חיי אחר איש עם שדרה כיון בני"ד נראהכ"ו

 דרך דהוי י"ל זונה עשאה שלא זה לענין עכ"פ כזנות,באקראי
 קידושין לשם בעל שלא נימא אי אפילו זנות, ולאאישות

 סעי' ל"ג בסי' ברמ"א ועיין זנות, ולא הוי אישות דרךמ"מ
 חושטץן עדים לפני הפנויה על הבא דפנוי די"א שכתבא'

 בעילתו עושה אדם דאין דחזקה קידושין, ישם כיוןשמא
 רק זהו אמנם האומר, בפרק המרדכי דעת וזה זנות.בע'לת
 הורו דכן כתב הלי"ט גירושין מהל' בפ"י דהרמב"ם יהידדעת
 אדם דאין חזקה משום גט צריכה שתבעל אשה דכלמקצה
 עלידום לסמוך דאיז שם וסיים זנות, בעילת בעילתועושה
 בשאר לא אבל שגירשה באשתו רק 11 הזקה אומריםואיז
 להיות אשה במיחד ולא באקראי בביאה רק וזה עיי"ש,נשים
 שבעל בח1קת 1,נה דכל שם כתב הרמב"ם שהרי תמיד,עמו
 בכוונתו ונראה נשואין, לשם שהוא שיפרש עד זנותלשם
 חיי עמה בחי אבל זנות דרך באקראי אשה על בא אםדרק

 ב"ז, בעילתו עושה דא"א הכלל בזה נימא לא מדועאישות
 אם וז"ל שכתב הזורק בפרק הרא"ש מדברי גם משמעוכן
 דהא לקידושיז, חוששין אין דעלמא אשה שבעל עדיםראו
 שבעל אמרינן ולא זונה עשאה הפנוי' על הבא פנוי ר"אאמר
 ולא אביו ומפותת אביו אנוסת אדם נהמא וכו', קידושיןלשם

 ומלשונו ע"ש, אביו אשת והויא קידושין לשם שבעלאמ.רינן
-שכתב  ולא באקראי דרק משמע - דעלמא אשה שבעל 

 משמע ג"כ שזה ומפותה מאנוסה שהביא כהדוגמאבתמידות
 בתמידות. ויא במקרהבפ"א

 גירההן מהל' בפ"י במשל"מ המובא הריב"ש דברי1יד1ע
 שבכרת נדה באיסור ישראל טהרה שומר שאינודמי

 די"א כתב קמ"ט סי' בכנה"ג אבל זו, חזקה ביה אמרינזיא
 ונמק"א לקידושין, לחוש יש בה תופסיז דקידושיןדהיכא
 לכהונה לאסרה עי"ז זונה הויא לא עכיפ ואכ"מ בזההארכתי

 שביארנו.כמו
 דלרע"ק זונה בגדר הנ"ל ביבמות ורע"ק ד"אובמחלוקת

 על הבא פנוי כל ולר"א מופקרת ז.זונה
 שפירש"י לפי'מ הוא ביניהם ווחילוק זונה, עי:אהדפנויה

 זונה קרויה לכל עצמה שהפקירה מאחר פנויה היאדמופקרת
 דבריו ולפי הפנויה, זונה הויא לא אחת בעילה משוםאבל

 י"ל ולר"א הרבה, בביאות רק זונה נעשית אינהירע"ק
 בין חילוק עוד י"ל אבל זונה, נעשית אחת בביאהדאפילו
 זונה, היא אז אדם לכל במופקרת רק דלרע"ק לרע"קר"א
 הרבה, ביאות ע"י זונה נעשית ג"כ אהד לאדם אפילוויר"א
 ולא אחד לאיש מיוהדת רהיא דהיכא נראה רש"י מדבריאבל

 רק ולרע"ק לכ"ע, זונה הויא לא אדם יכל עצמההפקירה
 בהפקירה אחת בביאה אפילו ולר"א זינה נעשית ה.רבהבביאות
 איסו"ב מהל' בפי"ח במשל"מ באריכות עיין או-ם, לכלעצמה

 זה.בענין
 הקטנה על שבא במי כתב קצ"ד סי' בתשובהוהריב"ש

 דאפילו זונה, עשאה שלא למדה"י הלךשאביה
 לשם שלא זהז זונה עשאה הפנויה על הבא דפנוידריא
 כיון מתקיים האישות שאיז אעפ"י אישות לשם אבלאישות

 זיגה, עשאה לא זנות לכוונת ולא עליה בא אישותשלכוונת
 בעלמא לזנות הביאה כוונת דאין היכא דכל דכריוויסוד
 מדרבנן אפילו לו קנויה אינה שהאשה אעפ"י לאישותרק
 הריב"ש דברי לאו דאי המשל"מ כתב וע"ז זונה, נעשיתלא

 ולא לכל במופקרת רק זונה אינה דלרע"ק לומד אנויכולים
 היא אחד לאדם במיוחדת אפילו ולר-א אחד, לאדםבמיוחדת

 לסבדת השתא אבל והויה, קניז בה לו שאין כיוןזונה
 לא וקגין הרה בה לו שאין אעפ'" אישות לשם דכלהריב"ש
 רע"ק ביז דהחילוק ועכצ"ל פליגי, במה א"כ לכ"ע זונההויא
 הרבה בביאות דרק ס"י דרע"ק לעיל שכתבנו כמוור"א

 עכ"פ זינה, עשאה אחת בביאה אפילו ולר"א זונהנחשבה
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 שאין אעפ"' אישות לשם רכל בפש.ט נראה הי'ב"של':יטת
 לכהונה. לאסרה זונה הויא לא והויה קנין בהלו

 סק"א כ"ו בסי' הט"1 זקני שיטת לישב בוהדארודתנא
 הלכה דאין בגמרא דאסיקנא דאעיגשכתב

 לרע"ק אבל זונה, הויא בפ"א דאפייו לר"א רק היינוכר"א
 עליה הבא א"כ פעמי2 בשתי רק בפיא זונה ראינהדס"ל
 לאוין בחייבי הרמב"ם ולשיטת קרשה, תהיה דלא ביאועובר
 מקשים ושמעתי עיי"ש, לכהן ואסורה זונה הויא בכיהשוין
 בגמרא מתרץ מאי א"כ זונה הויא פעמים דבשתידיפי"ו
 מיירי בהרומה תאכי ילדה דקתני דמתניתין הנ"לביבמות
 שמא למיהיש וייכא האס,רים בבית חבושים שניהםשהיו

 ב,בתי דאם לפי"1 קשה דאכתי אהריני, לגבי נמיאסקרה
 פעמים שתי עליה שבא ניהוש לא אמאי זונה ה~יאביאות
 בתרומה תאכל ואמאי מקודם זונה הזיא א"כ שנתעברהקודם

 יש אז לכי במופקרת דרק הריב"ש לשיטת אכןבשילרה,
 זונה הייא לא אהד לאדם במיוחדת אבי הביאות במניןלחלק
 רבושים שהיו הגמרא מחרץ ,ץפיר ולכן ביאות, בהרבהאפילו
 הויא אהר אדם ו:.ם .:ם היה שלא רכי,ן האסוריםבבית

 בעילות בכמה אפייו זונה נע;:ית לא ולכן לו רקכמיוהדת
 הט"1. דבדיוא"ש

 אדם לשום נבעלה שלא לומר נאמנת רהאשה נני"ר י,.לוכן
 שאנהנו כיון שהתיר, הפה הוא שאסר הפה מטעםאהר

 או אני אלמנה לומר יכולה והיתה בעל לה שהיה ירענ.לא
 אני בתויה לומר יכולה פ"פ לה יש דבוגרת כיוןבתזלה
 מגו שזה את"ל ואפילו במגו, לה לפסול נבעלה שלאונאמנת
 גרוע מגו אפילו שהתיר הפה הוא שאסר הפה גב. מ"מגרוע

 אישות. הל' בריש המה-א כמוש"כמהני
 בכתובות התוס' מרברי ראיה להביא בזה לפיע"דוהנראה

 ולא דזינתה דהיכא אדוס ההוא בתוד"הרי"ג
 שם .:הקשו לאחריגי, נפשה אפקרה שמא חיישינן לאנתעברה
 לרב ס"ל מעלמא דיימא דלא ראע"ג דס"ל לאביי קמאללישנא
 נמי אפקרה הארוס לגבי נפשה דמדאפקרה ממזרדהולד

 קא רהא חרא לה. גיחוש למאי יוסף רב קאמר היכילאחריני,
 מודה רהא דמי. כמודה ובא לר"י אפילו שכשר ומשמעמודה
 ווה שלא דפשיטא עליה שבא אומר שהיה א;א אינורהכא
 דהחם דבא יחלק ותירצו תזנה, שלא לאורבה אחריהמונב
 מיניה דקאמד דהכא מודה אבל עליה בא אחת שפעבהיינו
 תמיד אצלה רגיל והי' הרבה ביאות עליה שבאהיינו

 ולכאורה בתוס', ע"ש הבעל אהר הלך בעילות רובכראמרינן
 רוב מטעם מתרץ שפיר להכשירו הולר לגבי רבשלמאקשה

 מ"מ לאחר עצמה שהפקירה לחוש יש אם דאפילובעילות
 לגבי אבל הבעל, אחר בעילות ררוב הארוס אהרי הולךהולר
 עליו, נאסדה לאחר א"ע שהפקירה לחוש באנו אנו אםהארוס
 אהר בעילוח רוב מטעם כו:ר דהולד דכיון צ"ל ע"כאלא

 ראיכא כיון שזינתה מעוברת שהיא מזה ראיה ואיןהארוס
 דבזינתה מזה ומוכח לאחר, שנבעשה תו ל"ח לתלותבמה
 אפילו לאחריני אפקרה לשמא חיי'2ינן לא כלל נתעברהולא
 הבי"ש שכתב מה על לתמוה יש ולפי"ז אצלה, פסוליםברוב
 שמא חיהמינן לא כשרי2 וברוב כשר עם שוינתהדבידוע
 פסולים דברוב דמשמע לכהונה, ומותרת לאהריניאפקרה
 התוס' מרברי והרי לאחריגי, אפקרה לשמא היישינןשפיד
 פסולים. עם לזגות 7"ח זינתה ברק פסולים ברוב רגםמוכח
 הנ"ל ביבמות התוס' מדברי דגם הו"א דמסתפינאולולא

 ארוסתו על בבא בגמר'א מראפלגי דהרי כומוכח
 ואמאי שתוקי. הולד ולשמואל ממזר הולד דלרב המיובבית

 הוא אם יהארוס לו כשרה הארוסה אם לענין נמי פליגילא
 לאיש דהיישינן או יו כשרה נתעברה רמהארוס :ימא דאיכהן,
 בית כאן אין דיריה רלגביה מזה ומוכה עליו, ואסורהאחר

 להוציאה לנו א'ן נתעברה שממנו אומרים שהם כלמ;יחוש
 מפני הולר על לדון רק לנו ואין הארוס, על ולאוסרהמהזקתה

 ולכן כשרות חזקת לו ואין הוא אחר של שמא אנושמסופקים
 דאמד דמתניתין לר"י אפילו י"ל וכן ושמואל, רב בוהפליגי
 עד ולממזר לנהין בעולה בהזקת זו והרי חיין אנו מפיהלא

 כשר עם שזינתה ראיה כשתביא א,כ לדבר'ה. ראיהשתביא
 לפי ובפרט לפסול, גם נבעלה שמא חיישינן ולא לכהונהכשרה
 דלא רר"י בטעמא שכתב דכתובות בפ"ק הירושלמידברי
 פסולים, אהד רצה דזנות משום כשרים רוב בתראזלינן
 הקלקלה ותולין בזנות כשדים יחשוד לנו שאיןור"ל

 אנו מדוע כשד עם שזינתה יודעים ,באנו היכא אבלבמקולקל,
 לומר ינ. י:2 ואדרבה פסול, עם גם שזינתה לומרצריכים
 יתורץ ובזה יותר, עשתה לא שזינתה שידענו זהשמלבד
 עם שזינה דמי הל"ר יבום מהל' בפ"ג הרמב"ם דברישפיר
 ספק זה הרי מורים ששניהם אעפ"י וילרה א"א אופנויה
 בה"ה עיין אהר, עם זינתה כך עמו שזינתה שכמו יבוםלענין
 תרומה גבי שפסק מה יתרץ הרמב"ם בדברי זה עלמש"כ
 אבל בזה. מש"כ קנ"ו בסי' בב"ה ועיין ביבמות,כל"ק

 גם ראפקרה רחיישינן דהא להרמב"פ רס"ל י"לבפשיטות
 לומר הנולד הולד על דנין שא;ו בזמן רק היינולאחריני
 אין שפיר בזה יבמיו, מזיקת אשתו את לפטור בנושהוא
 שיתבדר עד מתהיוה זקוקה שהיתה מזיקחה לפוטרהבירינו
 השקול, ספק דה,וי אחר עשיה בא שלא בנו ודאי שהואלגו
 לגת להכשירו אם הולר כשרות על דנין כשאנו כןוכמו

 בזה עליה שבא האיש ר"י שהוא מה כפי לממזרת אוישראל
 היכא אבל עליה, בא אהר גם שמא לחשוש לנו יששפיר
 ראינו לא ואם לכהונה מותרת היא אם האשה על רניןשאנו
 נולד שלא זמן כל לכהונה מותרות הנשים כל הרי ריעותאבה
 שזינתה או מעוברת שהיא ריעותא בראינו רק פסול, חששבה
 אז מפסול או מכשר נתעברה או נבעלה אם יודעים אנןואין
 מכשר שקול שהספק כיון לכהונה אותה אוסרים א:ומספק
 הריעותא לה אזדא עליה בא שכשר כשנתברר אכן מפסול,או

 עליה שבא שמה.כשר לתלות ונו ה2 מעוברת שהיא דמהד'רה
 בהן נמצא שלא הנשים ככל היא הרי וממ.לאנחעברה,
 אגו מפיה לא במשנה ר"י שאמר וזה לכהן, דמותרותריעותות
 עליה בא שכשר ראיה שמביאה וכל רא'ה שתביא עדהיין

 לאחריני. נפשה דאפקרה חיישינן ולא לכהונהכשרה
 שדקרקו הנ"ל בכתובות התוס' מרברי גם כןדכ,בדאר

 מודה קא הא לה ניהוש למאי שאמר ר"יברברי
 המשנה על גם רהרי לפסול, גס נבעלה שמא לחוש ישהרי
 מגו לפסול גם שנבעלה להוש יש אכתי ראיהשתביא דאעפ"י לדבריה, דאיה שהביא ער אומר רר"י כן לרקרקיש

 האשה עליה בא רכשר דידעינן דכיון ועכצ"ל וכו',דאפקרה
 בהא. אלא לכהונה, לפוסלה ריעותא כאן ראין כיוןכשרה
 ועל האשה על לרון אנו שבאים מיניה אמרה שהיא יוסףדד'
 העובר את לפסול בא ואתה שנתעברה שפירש"י כמוהולד

 מה הבן דעל להו קשיא שפיר ולהם' הארוס, עלילאוסרה
 אמר ר"י אמר הא 'וסף ר' קאמר וע"ז מפסק, פסולוהעובר לאחרינ' גם א"ע הפקירה שמא מינאי אמר שהואמהני
 שאמר לא דהיינו מודה שאינו אפילו דהיינו וכו'שמואל
 בני זה שאומר כמו פסול דהולד פשיטא דבזה ממנו'2אינו
 דאיסורא, חתיכה אנפשיה דשויא עליו אסורה היא דגםממזר
 לא מ"מ עליה שבא שאף שאומר היינו מורה דאינואלא
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 לאחריני, נמי אפקרה ושמא חמיד לאורבה אחריה מזנבהיה
 אבל שלה, ברי טענח מפני כשר הולד דמ"מ ר-י קאמרוע"ו
 אין עליה שבא שאומר כל לכהונה נססלה שלא סשיטאהאשה
 שהביא בשטמ"ק ועיין לכהונה, לפסלה בהאשה ריעוחאכאו

 שמדברי ואף שביארנו, כמו מדבריהם שמשמע הראשונ'סדברי
 מ"מ אפקרה שמא וה חשש יש האשה על דגם לטרש ישהתוס'

 וכן שביאדנז, ככן לפרש שיש יראה בדבריהם היטבהמעיין
 דקאמר יוסף דר' דהא שפירש הרשב"א בחידושימבואר
 לא עליה דבא דהיכא ביבמוח כל"ב אתיא מ,דה דקאחדא

 לגבי חיישינז אי ואפילו לאחריני, נמי נפשה דאפקרהחיישינן
 ע"ש. לבעלה ומוחרח ל"ה בודאי הארוס לגבי אבלהולד

 בסוף הנ"ל בכהובות התוס' מדברי עור לדייק ישוכן
 עליה בא שפ"א היינו דהחם דבא לחלק שכחבוהדיבור

 רגיל והיה הרבה ביאוח עליה שבא מיירי דהכא מודהאבל
 אכחי וקשה הבעל, אחר בעילוח רוב כדאמרינז חמידאצלה
 עליו, ונאסרה ג"כ אחר עליה שבא ניחוש לא אמאי האשהעל

 קשה האשה על אבל ביאוח ברוב חוליז הולדדבשלמא
 לחוש אין האשה דעל ועכצ"ל לאחריני, נמי דאפקרהדניחוש

 לה. שיש היתר חזקחמטעם
 ט' סעי' ג' סי' ברמויא מובא ל"ב כלל בחשובהדהרא"ש

 מודה והבועל וילדה "פנויה על הבא דכהזכחב
 נמי דאפקרה חיישינן ולא דבר לכל כהן הבז בנושהוא

 דברי כא! הביא דהרמ"א הקשו והבי"ש והח"מלאחריני,
 דאפילו הרמ-א כתב ,' ובסי' אפקרה שמא דל"חהרא"ש
 מיירי דהרמ"א לפרש נדחק והבי"ש נאמנח, אינהבמיוקדח
 להביו יש ולכאורה ע"ש, דאפקרה חששא וליכא כהניםדכולם
 בדאיכא אפילו ולהרא"ש לכהז להחזיקו הבעל נאמןמר,ע
 באיסוריו, דנאמז אחד עד כמו דמהימן וצ"ל ישראליםנמי

 למי ספק שיש כיון נאמן הכא נאמן אינו בעלמא אידאפילו
 גקידושין הפנ"י כמוש"כ הספק, לברר עדותו מהנינבעלה
 ובפשיטות נאמן, ע"א דבכיה"ג הר"ן מדברי כן והביאדס"ג
 עצמה על נאמנת דהאשה דכיון הבעל מהימז דלהכיי"ל

 שנאמנח ומכיון דידה, מ2רות חוקח מטעם לה לכשרשנבעלה
 בה דמכשיר דמאז האומר לדברי בחה על גם נאמנחע"ע

 דכיון לכהונה, ג"כ הוא נאמז ולכז בבחה נמימכשיר
 שני בעי מורבנן ורק ע"א ליוחסיו אף נאמןדמדאורייחא

 ואעפ"י בנה, על גם נאמנת לעצמה מהימנא דהיא והכאעדים
 הוא מכחיש הבעי שאם כיון פיה על לכהונה ליחסושאיז
 מודה כשהוא אבי בנו, שאינו לומר ה.אמינחו דהתורהנאמן

 של דיבורה עפ"י כשר הזלד דבלאה"כ הודאתו ענ"סמהני
 מודה וכשהוא אחריו, למיוחס לשוויי נאמנח שאינה רקהאשה
 נאמן אינו לחוד הבועל אבי נאמ.נותה נשאר בנושהוא
 טבר שהוא נאמנח שהאשה הכא רק לבנו לשווייליוחסין

 שני בעי שליוחסין ואעפ"' לנהונה, "איש של עדוחומהני
 להחזיק, לו מסייע שלה והחזקה דיבורה שע0"י הכאעדים
 לומר ה.אב נאמן 'וחסין חשש רליכא והיכא ע-א עפ"ילכהן
 עיי"ש. רע"ט סי' בחו"מ כמבואר יררמה לעניז בנושזה

 לומר לבועל מאמינים דאיר בזה להעיר יש שעדייו מהאך
 נדוח בחוקת הפנויוח דכל כיון דעלמא, כן"אדנאמן

 פלגינן דס-ל ד"ט בסנהדרין ולרבא לעדוח, פסול נדהובועל
 אלף סי' בחשובה הרשב"א שכחב לפי"מ אך ניחא,דיבורא
 אשחך אמר ביז לחלק סק"ז ל"ד סי' בסמ"ע מובארל"ז
 המרדכי שכחב ולפי-מ אשתך, עם זניחי אני או עמיזנחה

 על טעם להוסיף דצריך רהיכא שם בסמיע המובאביבמות
 באהי אני כשאומר הכא א-כ דיבורא, פלגינן אמרינז לאדבריו

 1 מקודם נבעלה צ"ל רק להרשב"א דיבורא פלגינן לאעליה
 ן דהיינו למי אח"כ דבריו לפרש וצריר כלום אינו לחוד זהא"כ

 ן סלגינז אמרינז לא ג"כ ולהוסיף לפרש דצריך והיכאלכ,2ר,
 ן רשע שה,וא אחר בעדותו נאמן איך וא"כ להמרדכידיבורא
 ן בזה לייי! כעח נפניחי ולא צ"ע הדבר ולכן ח"כ עלשעבר
 ן איסור דעל י"ל הדבר ולחומר באריכוח, רא פרק אשנהואי"ה
 ן בלא שכלה ואעפ"י בחשא' לנדתה שטבלה למימר איכאנדה
 ן בכללי החומים הביא ובדרבנן מדרבנז רק אבל אסורהברכה
 ן רשן עצמו שטים אדם שפיר דאמרינן דעןת ה' אותמגו

 ן לעדות מדרבנז פסול ג'כ דדבנז על שהעזברואעפ"י
 ן ונל הכרוה צריד בדרבנן אבי ג' סעי' ל"ד בסי'כמבואר

 ן בעדוחו. נאמן עליו הוכרו שלאזמן
 ן לכשר שנבעלה לומר נאמנח היא דאמאי עוד להעירויש

 דבשלמא כשרוחו, מחזקח אוחו מוציאה דהרי זהפלוני
 זימה רודפי דכמה נאמנח שפיר נבעלחי לכשר סחםבאומרח
 איד ל0נינו דאינו היכא טרטי אדם על אבל בשוקא,איכא
 סו"פ בחוס' ומבואר הזה, האדם של כשרותו הזקת נגדנאמנת
 נגד נאמז אינו לי גנבח דטועז דהיכא דהא בתוד"ההמקבל
 נאמן ואינו מחזקינז, לא בגנבי אינשי דאחזוקי כשרוחוחוקת
 אדמ על אמר ולא ממני גנובים סתם באומר רק דשאוליםבמגו
 דמי דלא '"ל אך ע"ש, בשוקא איכא גנבי דכמה נאמןפרטי
 וממילא כופר דהוא כיון נאמן אינו גנבח אתה לומר רקדהתם
 בפניו שלא הכא אבל כשרותו, חזקח נגד ליה מהימנינןלא

 נאמנונ דבזה נבעלתי לכשר סחם שאומרח כמוהוי
 : לכהונה להשיאה להקל יש בנר'ד לדינאתבנא
 דא0קרה אמרינן ולא נבעלחי לכשר לומר דנאמנתמטעם)א(

 לאהריני.נמי
 מגו שזה ואעפ"י אני אלמנה או אני דבתולה מגו מטעם/ב(

 המחנ"א. ועפ"י וכו' שאסר הפה מטעם מ"מגרוע
 וונה נעשית לא חו"ק בלא הנ"ל האיש עם שדוה אעפ"י)ג(

 זונה, הויא לא לאישזח דבמיוחדח הריב"שעפי"ד
 להחירה כח"ר יוכל מובהק רב עוד עמי שיסכיםולאחר

 משגיאוח. יצילנו החורה ונוחןלהכה,ן
 לפ"ק תש-ח סיון כ'ביטאם

 באה"רידידוש"ח
יצהק

 אייזיי
 הנ"ל האבד"ק ליעבעס

 קמדסימל

 דו"ב המפורסס הגאון היב לידידי דבה שלמאב-ה
 ר"מ שליט"א קאגאו הכהז לימ יהורה כש"חצמ"ס

 יהודה. הליכות בעהמ"ח יוסף יעקב ר'דישיבח

 נראשית סדר על יהודה הליכות היקר בספרוטשכבדתי
 רוחו, בפרי לכבדנ' הואיל אשר לכח"רוחשו"ח

 בו. שוטטי מד. רעיוני "גו אשר את בוה מלהבין אמנעולא

א.
 א' בסי' באה"ע הני"ש בדברי ב' אות פ"ו במצות נחבפ,

 בעל אחר מתייחס הבן אס באמבטי שנחעברהבאשה
 ורע בד"ה ד"ד קידושין החוס' מדברי כח"ר והעירהזרע,
 הרי דבזרעה זרעה בזרע רק פסול זרי משכחח דלאשכתבו
 והרי נשא, דבי מחרומה אפילו בביאחה מיפסלאבלאה"כ
 דהיינו מיפסלא דלא באופן גרידא בזרעה גםמשכחח

 ולא איש ביאח ע"י היה שלא פסול מורע באמבטיבנחעברה
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 הזרע בעל אחר מתףחס והולדמיפסלא

 הפסו~
 עכצ"ל אלא

 זק?י לכת"ר קדמו כבר הנה האשה. אחר מת"חסדהולד
 ראיה שהביא א' ס" חאה"ע לעאי בר בספרו מאוה"גהגאט
 אחר מת"חס הבן את באמבטי עיבור דע"י הוצס'מדברי
 דברט דחה ר סר חאה"ע בספרו רמ"פ הגאת חדידמהבעל,
 אימ יואי הבר בשם הפוסקים אוצר בספר דמש"כוכתב
 מה רק בל"ו בס' הדברים גוף ראה שלא אעפ"יכיום

 גאון דברי לדחות רצה ובמחמכ"ת אותו, צטטשהאוה"פ
 ונימוקו וטעמו דבריו ראות בל' שלפנינו מדורותמפורסם
 בקידה2ין הש"ס מדברי וגם לדבריו ראיות מביא הנ"לוהגאון
 דילפינן לאוין בחייבי תופסין דקידושין דס"ל דלרבנןדמ"ח
 שנואה ואחת אהובה אחת נשים שתי לאיש תהיינה דוכימקרא
 ושנואה בנשואיה אהובה ר"ל אהובה בגמרא ומפרשוגו',

 ותופסין הויה בה שיש תהיינה כי רחמנא וקאמרבנשואיה
 לא באמבטי דנתעברה מזה ומוכח לאוין בחייביהקידושין
 מקרא ילפינן איך א"כ בנו דחשיב נימא דאי בנונחשב

 בקידש דבח"ל הרמב"מ שפסק מה לפי בח"ל תופסיןדקידושין
 מלקות דרק בתשובה הרדב"ז ולדעת לוקה אינו בעלולא
 מקרא מוכח היכא א"כ איכא, תורה איסור אבלליכא

 היכא דילמא ובעל בקידש והיינו בח"ל תופסיןדקידהטין
 תופסין קידושין אין באמת מלקות ביה דאית איסוראדאיכא
 שקידש כגון זו, בדרך תהיינה דוכי לאוקמא נוכל שפירועכ"ז
 באמבטי ממנו נתעברה ואח"כ לאו באיסור עליו שהיאאשה
 שפיר נוכל ועי"ז עליה, בא שלא משום מלקות חיוב ביהדלית
 משום השנואה בן פני על וגו' לבכר 'וכל לא ביהלמקרי
 לדעת תורה איסור בה דאית משום בנשואיה שנואהדמקרי
 קידושין, בה דהפסי תהיינה כי קרא אמר ע"ז ורקדודב"ז
 עליו נאסרה שאז הקידושין אחר עליה ,2בא היכאאבל

 קידושין דאין הקידושין דפקעי בוה נימא ומלקות לאובאיסזר
 פקעי הבעילה לאחר והייני מלקות בה דאית בח"לתופסין

 דקאמר הא על דמ"ט ביבמות רש"י כמוש"כ למפרע,הקידושין
 לאחר דאף ופירש"י קידושין בה תפס' הא נמי סוטהבגמרא
 דמוכח ר"ל וע"כ הראשונים, הקידושין פקעי לאשוינתה
 הקידושיז פקעי הא הכי לאו דאי בסוטה תופסיןדקידושין
 אחר עלי דנאסרה דהיכא רש"י מדברי מוכח וא"כהראשונים,
 קידושין בה תפסי דלא איסור בה שנתהוה דהיינוהקידושין

 דוכי מקרא לדייק נוכל איך וא"כ פקעי, הראשונים קידושיןגם
 מלקות דאיכא היכא אפילו בח"ל תופסין דקידושיןתהיינה
 בה נהחהוה דאז עליה שבא בזה דילמא ובעל, בקידשדהיינו
 למפרע, דנפקעין דהיינו תופסין הקידושין אין מלקותאיסור
 באמבטי, ,כנתעברה רק בעל ולא בשקידש רק מייריוהפסוק
 לכל בנו מקרי לא באמבט' עיבור דע"י מ1ה מוכח ע"כאלא
 נועמ עיי"ש לבכר יוכל לא ביה למקרי נוכל לא וא"כדבר

דבריו.
 נאמבט' עיבור ידי דעל ברורה ראיה להביאולפיע"ד

 ביבמווו התוספות מדברי ממזר, הוא דהולדי"ל
 ועבר דעכו"ם למ"ד שם שהקשו קסבר, בד"ה ט"זדף
 הר שפיר מעבד דבשלמא ממזר, הזלד ישדאל בת עלהבא
 מה"ת הרי ממזר הוי אמאי מעכו"ם אלא לאו ביה דאיכאממזר
 מה"ת, ולא אסור שם של הבי"ד מגזירת ורק היתר בקותהוי

 היתר ביאת דמה"ת דאע"ג הראשון בהתירוץ שםותירצו
 ע"ש, ממזר הוי קידושין בה תפסו דלא כיון מ"מ בצנעההיא
 ניאת היא אם כלל תלוי דלא בהדיא מבואר לדבריהםהרי
 הוי הקידושין תפסו דלא היכא העיקר רק איסוד אוהיתר
 באמבטך בנתעברה נבה כן וכמו ממזר, זה זווג ע"י הנוצרהולד
 תופסין קידושין דאין כיון מ"מ איסור ביאת דליכאא.ע"ג

 דההם לחלק שיש ואעפ"י ממזר, הולד הזרע מבעל 11באשה
 ב"אה היה לא הכא אבל הארץ כל כדרך ביאה ע"י עכ"פהיה
 מה"ת נאסרה לא דהביאה דכיון בהכי לחלק מנלן מ"מכלל,
 קידושין, בה תפסי דלא מטעם רק הוא הולד פסלותא"כ
 קידושין בהו תפסי דלא כוחות בשתי גוצר הולד בני"דהכ"נ

 ממזר, הולדהוי
 דאין ח2ן בקובץ מלונדון ר"ש בשם מביא א' סי'דבברכ"י

 שם שרחץ במקום טבילתה ביום לרחוץלאשה
 לדידיה הרי ע"ש, הנדה בן הולד ויהיה תתעבר שמאבעלה
 בשלטי מצאתי וכן ביאה, ע"י שלא אפילו הנדה בן הולדהוי

 שנשאל הר"מ בשם שהביא דשבועות פ"ב ברישהגבורים
 בסדינין טהורה לא שהיא האשה מלשכב נזהרים איןלמה

 הולד ויהיה הבעל של מורע התעבר דילמא בעלה בהששכב
 אהר איש ששכב במקום תשכב שלא שחוששין כמו הנדהבן

 הנדה דבן דכיון והשיב סירא, דבן כההוא וכר תתעברשלא
 חוששין אחר דבאיש מבואר לחוש, אין לכן דבר לכלכשר

 לא"א. נדה בין איכא חילוק מה דאלת"ה ממזרותמחשש
 ראיה שהביא צ"ז סי' ח"ב אהרון וקן בשו"תדראיתי

 דאיתא לפי"מ ממזר הולד הוי אמבטידע"י
 אפילו רבר לכל בנו הוי ממזר דבן דיבמ.ות בפ"בבירושלמי

 בפ"ח בבכורזת בריט"א דבריו מובא הרדב"ז והקשהלפ"ו,
 דהירושלמי הריט"א ותירץ בעבירה, הבאה מצוה הוידהרי
 לשון הביא אהרון )והזקן עטירה דליכא אונס בביאתמיירי

 שלפנינו הריט"א בספרי אבל אמבטי, היינו דאונסהריט"א
 ראיה ליכא גירסתנו ולפי אונס(, סתם רק אמבטי למלתליתא
 יצא כבר שהענין כיון אבל דברים אריכות בזה לי וישכלל,
 אעפ"י בוה מסובך להיות רוצה אינני פוליטי ענין והואלשוק
 ע"י מאוה"ג הגאון וקיני כבוד שנפגע ע"' נגיעה לישיש
 הענין מכל א"ע מנעתי השלום למען אכן רמ"פ הגאון'דידנו

 כתיב. בסופה והבואת

ב.
 מהל' בפ"י הרמב"ם דברי כת"ר הביא מילה במצות לרבפ,

 ליעקנ אמר יצחק שהרי עשו ויצא שכתב הל"זמלכים
 לבדו שהוא מכלל ולזרעך לך אברהם ברכת את לךויתן
 המחוייבים והם הישרה ובדרכו בדתו המחזיק אברהם שלזרעו

 מילתא להך מפיק דנ"ט בסנהדרין דהרי עליו והקשהבשלונ
 ביצחק כי דכתיב מקרא אברהם זרע בכלל אינן עשודבני
 בגמרא דהרי לק"מ לפיע"ד יצחק, כל ולא זרע לךיקרא
 יצחק, כל ולא וגו' ביצחק כי ומתרץ לחייבו, עשו בניאיתא
 יכול בעצמו עיץ אבל עשו בני רק מיעטה לא הגמראא"כ
 גבי כמו וו, ממצוה נפקעו בניו רק במילה דמחייבלהיות

 ואח"כ לחייבו ישמעאל בני מעתה אלא דמקשהישמעאל
 זרעו יצא ישמעאל גבי כתב והרמב"ם עשו, בני עלמקשה
 עשו דגם דמשמע עשו ויצא כתב עשו גבי אבל ישמעאלשל

 אחר פסוק הרמב"ם שפיר הביא ולכן מילה, ממצותנפקע
 הישרה ובדרכו אברהם בדת שמחזיק מי דרק משםללמור
 ולא אבר~ם בדרך מחזיק יעקנ רק כי עשז זלא מחזייבהזא
 שם דמבואר מדרש הביאו תולדות בפ' עה"ת ובתוס'עשו,

 לא שמא חשש אדמוני שהיה רק עשו את למול רצהשיצחק
 ואח"כ ללידהו, השמיני ניום נימול לא לכן דמו בונבלע
 בן שיהיה עד אמתין אמר בטבעו אדום שהוא ראהכאשר
 א"ע, למול רצה לא שוב יג"ש בז וכשהיה ישמעאל כמויג"ש

 היה דאלת,'ה מילה במצות מחוייב עשו היה שיטתוולפי
 דדק בסנהדריו הש"ס כשיטת וזה חבלה, מטעם למולואסור
 עטו דגט סובר הרמב"ם אולם מילה, טשמץת נפקעו עשובני
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 המתין דאיך המדרש דברי קשה דלכאורה מייה, ממצותנפקע
 מחוייב היה דלדעחו אחרי יג"ש בן בעשה שעשו עדיצחק
 מחוייב המצוה לכלל שבא אחר ורגע רגע בכל הרי זובמצוה

לקיימה.
 בענין הראשונים במחלוקת תלוי זה דדבר התבוננתישדב

 האב על או גופיה הבן על החיוב מי על מילהמצוח
 על המצוה חיוב כל דפ"ח בב"ק רש"י דלדעת הבן,במצות
 הטילה בקטנותו כלום לעשות יכול הבן שאין מכיון רקהבן

 הרמב"ם גם וכ"כ הבן, בעבור להשתדי האב על החיובהתורה
 חיוב לזמן ויגיע הבן וכשיגריל דשבת בפי"טבפיהמ"ש
 א"ע, למול הוא ונתחייב ממילתו אדם כל נפטרהמצוה

 מילה מצות בין לחלק כתב קל"א סי' בתשובהוהריב"ש
 הבן, מצות הוא ופה"ב האב מצות היא דמילה פה"בלמצות
 על דרק דס"ל רש"י שיטת על מקשה דנ"ט בסנדם-ריןוהר"ן
 מעתה אלא בגמדא מקשה לאברהם קטורה שילרה, הבניםאותן
 לכל שהרי מחוור ולא הר"ן ע"ז וכתב לחייבו, לא קטורהבני

 ממני ושגבו בית. 'ליד כדין בהם מצווה אברהם היההפחות
 היכא וממילא הבן מצות דזה דס"ל רש"י לשיטת הר"ןדברי
 ולפ'"ז למולו. מצוה שום האב על שוב אין מחוייב הבןדאין
 בפשוטו לומר דאין קשה זה ומלבד עליו. לק"מ לשיטתורש"י

 דמבואר דלפי"מ בית יו~ד מטעם למולו חייב היהדאברהם
 הגוף קנין בהם דיש בעבד'ם רק הוא זה דין דקל"הבשבת
 כתב פ"ד בסוכה גופיה הר"ן הרי ועוד בית, ילידי בשארולא
 מומן דלאו אע"ג ופה"ב וז"ל הבן במילת שהחיינו ברכתגבי
 שלשים של בזמן החלויה מצוה שהוא כיון מ"מ אחיל~מן
 תליין לא ותפילין מילה אבל שהחיינו, ביה לברך שפירשייך
 תליה מילה הרי קשה ולכאורה בדברי1. להלן ע"שבומן
 רהחיוב הנ"ל הפוסקים כמוש"כ ועכצ"ל 'מים, שמנתבזמן
 כלל תלוי לא וזה המצוה והכשר ההשתדלות רק הוא האבשל

 נימול שיהיה להשתדל האב חייב הבן כשנולד דתיכףבזמן,
 רק הוא האב ועל הבן' של הוא המצוה עיקר א"כלשמנה,
 ועפי"ו והרמב"ם, רש"י כשיטת ג"כ וזה וההשתדלותההכשר

 ס"ל ג"כ דהוא דידיה אליבא גם רש"י על קושייתו ;שהלא
 לא בעצמן שהן מכיון אברהם בית ילידי בגדר היו לאדב"ק

 בגמרא. המקשן של הס"ד לפינתחייבו
- הרמב"ם כתב שפירדעפי"ז  יא עשו שגם - עשו יצא 

 ובדרכו בדתו מחז'ק שאינו כיון במילהנתחייב
 דקאי בגמרא דב'2ל'מא זו, במצוה כלל נתחייב ולא א2רהםשל
 עשו דבני קומר אית שפיר עשו בני מילת חיוב עצםעל

 אבל אברהם, זרע נקראו יצחק בני כל ילאו מטעםנפקעו
 ידעו לא לידתו דבעת כיון למולו יצחק רצה בעצמועשו
 ובדרכו אברהם בדת יחז'ק ואפשר ילך דרך באיזהעוד

 ביצחק דכי והקרא למולו, יצחק על שפיר החיוב והיההישרה
 ממנו ונלמר עשו לידת קודם הרבה הנאמר זרע לךיקרא
 על רק הפקעה במשמעו אין זו ממצוה נפקעו ישמעאלדבני
 הרמב"ם אבל בעצמו, ישמעאל ולא ישמעאל בני כמו עשובני

 שעשו באמת כתב במילה המ.חוייבים מהאישים הדיןדנתב
 מחזיק שאינו למפרע מילתא דאיגלאי במילה כלל נתחייבלא
 במצוה מיאן והוא למולו רצה יצחק שאביו כיון אברהם,בדת
 ממה ראיה הביא ולכן יצחק, ורע מכלל א"ע הפקיע ולכן11

 לד אברהם ברכת את לך ויתן ליעקב אמר בעצמושיצתק
 דכי ומפסוק אברהם זרע :קרא לברו שהוא מכללולזרעך
 עשו אם עוד ידעו לא שאן כיון עדייז. עשו נפקע לאביצחק
 פיוק להביא הרמב"ם הוצרך ולכן לא, או אברהם בדתיחזיק
 ממילא רעה לתרבות יצא שעשו לאהר יצחק שאמר מהאחר

 כנ"ל. מילה ממצות נפקע הוא שגם יודעיםאנו

 מי על מילה מצות של החיוב בענין לעיל שנתבנוובמה
 ל"ב עשה רס"ג של לסהמ"צ בהמפרש ראיתיהוא,

 מילה דמצוח שכחב '"א סי' א~"ז מהר"ח חשובחשהביא
 שלהן העשייה דלא והפילין, וצצית סוכה כמצות ממשהוא
 ותפילין בצצית ולבוש בסוכה ודר שיושב מה אלא הדברעיקר
 המצוה היא הערלה היחוך לא מילה וכן המצוה, עיקרהיא
 מייב האב ואין המצוה, עיקר הוא בבשרו שחתומה מהאלא
 דכל דומיא נימול שיהיה לעסוק אלא בנו את בידולמול
 אינה מצותן עיקר הני כל וכן תורה ללמ~ד התם דקחשיבהני

 מדבריו ונראה ע"ש, בבשרו חתומה שהמילה אלאהעשייה
 ההשתדלות רק הוא האב ועל הבן מצות היא מילהשמצות

 קטן. שהתינוקכ"ז
 פלוגתא זה דדבר לומר נראה זה בענין התחקיתיוכאשר

 בפרוש דס"ל דרשב"ג דל"ב בנדדים בגמראדתנאי
 רק רבינו למשה דלא כ"ד( ד' )שמות הבץתו ויבקשהפסוק
 מד~ע האב על דהחיוב נימא ואי להרוג, השטן בקשלהתינוק

 אע"ג הוא הבן רמצות נימא אי אבל להבז, להרו3רצה
 מיתד ע,נש הבן על 'ש מ"מ האב על הוא בקטנותודהחיוב
 ברית במיפר בכרת כדמצינו להאב, ע"ז לענוש ואיןביד"ש
 התם ס"ל וריב"ק מ"ע, כמבטל רק האב ועל הבן על רקהוא

 וא"כ היא האב מצות ולדהיה מרע"ה על דקאיבגמרא
 אליבא ה'וא דמנהדרין וסוגיא רשב"ג בשיטת הולדהרמב"ם

 לפיעיד. וז"ב בנדריםדריב"ק

ג.
 שיטת על אורה הקרן קושיית כת"ר הביא לך בפ'להלן

 טבילה א"צ בנה שנתגיירה מעוברת גביהרמב"ן
 מילה צריך כשיולד אבל ג"כ לו עלתה אמו שטבילתהיינו,
 געשה שלא איפוא מבואר מצות, לקבלת יצטרך וגם גרותלשם
 והקשה גרות, לשם אותו ~ימול שיולד אחר אלא אמו במעיגר

 בנה מעוברת שנתגיירה נכרית דמ"ו בכורות במשנה דתנןמהא
 בישראל רחם פטר אינו הרמב"ן לשיטת הרי לכהן,בכור

 עפי"מ כח"ר ותירץ הוא, נכרי עדיין הולדתודבשעת
 ופריך סלעים, מחמש פטור בנה שילדה לויה בגמראדאמרינן
 מזה ומשמע מכותי, דאיעבר פפא א"ר ממאן, דאיעברבגמרא

 דכל ומוכח בפדיון, מהוייב בנה מכותי שנתעברהד'שראל'ת
 מחוייב רהמה הפוטר ולד כל ישראלית היא דהאםהיכא

 עדיין זקוק שהבן דאעפ"י הרמב"ן על לק"מ א"כבפדיון,
 הולד א"כ שנתגיירה לאדר ישראלית היא האם אבללגרות
 עכ"ד. בפדיון ומחוייב ה,א ישראלית של רחם פטרשלה

 בבת מדוע קשה עדיין אבל המסתבר דבר הוא כיואם
 פטור בן וילדה מקוי או מכהן שנתעברהישראל

 מישראלית רחם פטר דהוא ג"כ בזה אמרינן לא ואמאימפדיון,
 ישראל הנולד הבן גם '2יהיה דבעינן ועכצ"ל בפדיון,~לחייב
 הכא כן כמו מפדיון, פטור לוי או כהן הוא שהולד~כיון
 בפדיון חייב אמאי לגרות וזקוק נכרי עדיין שהולדכיון

 עכו"ם דאמרינן מהא ראיה כת"ר שהביא ומהלהרמב"ה
 ונעשה שנתהללה משום בפדיון חייב הולד הכהנת עלהבא
 על הבא ועבד עכו"ם דאמרינן דהא הסוברין ולשיטתזרה,
 להתגייר ויכול ממזר שאינו היינו כשר הולד ישראלבת

 אמאי וא"כ תימא. ולא בד"ה דמ"ז בבכורות התוס'ככוש"כ
 מוה ומוכח לגרות זקוק עדיין הוא הרי פדיון צריךהולד
 הורתו גבי הב"נ ישראלית רחם שפטר מחוייב אמו דמצדדכיון
 מחוייב מ"מ גרות שצריך אעפ"' בקדושה ולידתו בקדושהשלא

 בעכו"ם התם דהרי לני"ד כלל דמי דלא י,ל לפיע"דבפדיון.
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 כל הרי מעכו"ם שנחעברה 'שראלית וכז הכהנח עלהבא
 בפדיון, מחוייב רחמה עפטד אשה במעי היה ההריתזמן

 אבל גירות שצריך ריעותא בו גולד הלידה וטלאחרואעפ"י
 מחוייב שפיר ולכז ישראליח אשה במעי היה ההריון זמןכל

 עיבורו בחחילת דהולד כיון שנחגיירה במעוברח אבלבפדיון,
 ואעפ"י ישראל, הוא הגרוח לאחר הנגמר חלק דק נכריהיה

 טבילה, אח"כ יצטרך שלא הולד על ג"כ פעל האםשגירות
 לקבלת וקוק עדיין דהרי בכולו פעל שלא חזינן הרי מ"מאבל

 היה ההריון משד ומן בכל ולא גירות, לשם ומילההמצות
 הגירות שלאחר הזמו חלק רק בפדיון דמחוייבת אשהבמע'
 שלא בדיו לכו בכולו פעל לא שהגירוח חזינז והרי האמ,של

 בישראל. ררם פטר הוי דלא בפדיוזלחייבו

 דאעפ"י ס"ל דהרמב"ז בפשיטות לומר יש לפיע"דאך
 מכיוז אבל גירוח, לשם למילה זקוק הוא שנולדשלאחר

 בגדר העובר גם היה אמו טבילח לאחר הלידהשקודם
 קודם במילה מחוייב לא דעריין גרירא טבילה ע"יישראל
 דמ"ח החולץ בפרק הנמוק"י כמוש"כ העולם, לאוירשיצא
 שנכנסה אשה כמו הוי עכשיו אוחו למול אפשר דלאדהיכא
 עדיין שנולד לאחר ואפילו עיי"ש, לחוד בטבילה ישראללדת
 ואעפ"י ימים, שמונת לו שימלאו קודם למילה עוד וקוקאיגו
 כבר שאמו כיון אבל מיד למולו יכוליס גידותשלשם
 דקל"ה בשבח בגמדא ואמרינן לידה ט~מאת וטמאהנחגיירה
 הוי ולכז לשמנה. נימול לידה טומאח טמאה דאמודהיכי
 אחר רק עכשיו, גמוד ישראל ,יהוא בישראל דחם פטרשסיר
 לשם מילה שצריך ריעוחא עליו נפל ללידחו ימיםשמונה
 מבטז בכור וקדושת בפדיוז מקודם נחחייב כבר אבלגרות,

 הרמבין. שיטת שפיר ואתי עליוומלידה

 דוש"תידידו
 המ,פ"ק ל'"כעט א-יזיקיצהק

 קמהסימן
 המדע(ם כליל המפורסם הגאוז הרב ידי"נ וכבודשוי"ר
 של הבי"ד מנהל שליט"א שיטר אלימלדמו"ה

 דאמריקה. הרבניםההסתדרות

 ב1 שלמה הבעל ע"ד בדבריו עיינתי בידידוח,אחדשת"ה
 יקותיאל בח לאטי אשחו אשר משיקגואבדהם

 החולים בביח, נמצאח והיא רח"ל מדעתה שיצאה דב זמןוה
 וגם הפרטים כל פא"פ מזה דיבדנו וכבר העצבים.למחלת
 מהרופאים. החעודוח וגם דשיקגו מהרבנים המכתביםראינו

תשובה
 עדיין החליטו לא שהרופאים דאעפ"י בוה לפיע"דהנראה

 מגדולי והרבה לא או למחלתה רפואה ישאם
 מ"מ אבל שתחרפא. עד להמחין רא בכגוז החמירוהאחרונים
 סי' חהא"ע צ"צ בשו"ח כמבואר זה בענין מקילין גםמצינו

 היתר להשיג דצה ובעלה שנשתטית באשה שאלתו מנידוןא'
 מחמת בידו למחות רצו האשה וקרובי אחרת,  אשהלישא
 וא"צ ופסק. למחלתה, תרופה אין אם התברר יאשעדייז
 שתתרפא עד להמחיז מחוייב אינו  הבעל בי  ולהתבררלהמתין
 להביא זלפיע"ד לדבריו. נכוחוח ראיות כמה שהביאעיי"ש
 מדברי אחרת לישא להבעל להתיר יש דא בכגון דגםראיה
 שוטה החם דאמרינן ורי"ש ר"י מחלוקת גבי ד"ע גיגיןהש"ס

 שאינו רק למחלחו רפואה יש שוטה דסתם הרי בידז, סמיהלא
 ספק משום ולכן יתרפא. אם בספק ומוטל לרפאותו אדםביד'
 ועוד עבירה, בהרהור ימיו כל ויהיה מפ"י הבעל יחבטלזה

 לכשחשחפה גט לה ישליש שהבעל הפוסקים שהצריכומדחזינן
 להחרפא להאשה חקוה עכ"פ שיש הרי - נשחטיח לכל-
 ה, סי' אה"ע בי"צ בשו"ת מצאחי וכה להבעל. מתיריןמ"מ

 אעפ"י תודש י"ב עבר שככר דלאתר ג"כ שכתב ט"ואות
 במורדח כמו לן מתירין מ"מ ויתחרפא אמרושהדופאים
 נאמין לא למה בוה טעם וראיהי עיי"ש, יב"ח להדנותנין

 מילחא משום להם מאמינים העבר על דרק משוםיהרופאים,
 חמיד טובה אמתלא יהם יש העחיד על אבי לגלויי.דעבידא
 להאמיז איז ולכן נתרפאה לא שונוח סיבות שמשוםלהשחמט

 קיים כבר הבעל אם כלומ הוכירו לא משיקג, והרבניםלהם,
 היכא החמיר קמ"ו סי' חיו"ד נובי"ת והגאון לא, אופ"ו

 רק אפילו בזה מקילין גם מצינו אבל פו"ר, קיים כברשהוא
 הט"ז זקני מדברי קצת משמע וכן עבירה, הרהור הששמחמת
 דאפילו ראיה להביא שמעתי חורפי ובימי סקי"ב, קי"טבסי'

 במשנה מהמבואר בנשתטית מתירי; לחוד עבירה הרהורברשש
 ואמרינן מגלהו היה לא נאה ובה היה אם אומר ר"יבסוטה
 דמשום הרי להרהורא, דחייש משום דד"י ,בטעמאבגמרא
 דל-ד לחלק דיש יאעפ"י דאורייחא, מירי עקרינן הרהורחשש
 מקום מכל בקו"ע, הוי והכא בשוא"ח עקרינןדהתם
 מדרגנז רק הוי גרשום דדבינו חרם פוסקים לכמההרי

 הוי רגמ"ה של דחדם אשכנ; חכמי בשם בב"חכמבואר
 שהביא סקכ"ח א' בסי' בבי"ש ועיי; לקולא, וספק תקנהרק

 הפסיד, לא המקיל בחקנחא פלוגחא דהוי דהיכא הד"מדברי
 חיקוז בקונטרס רל"א סי' שלום במשפט באריכוח מוהעי'1

 ולכן סק"ד, ר"ח סי' ליו"ד ובפ"ת בזה ה;,בה שהאריךהעולם
 דכבר היכא אפילו בקו"ע אפילו להחיר יכולים בני"דלפי"ו
 מבואר והרי לחוד, עבירה דהרהור טעמא משום פו"רקיים
 ב"מ אפילו מתיריז לחוד לשבח משום רק דאפיל. הנ"לבב"ח
 דרגמ"ה שכחב ח"ש סי' ח"ב ברדב"ז ועייז עיי"ש, בניםלו
 מבואר וכן בעליהן חחת לשבת שיכולוח בנשיב רק גזרלא

 טעם שיראו זמן שכל היחה דהתקנה מינץ מהר-םבתשובח
 לו. שיתידו זהגוןמבוז-ר

 האשה עבור ההתחייבות אודות כלום הרבנים הזכירו לאגם
 להם להודיע ומהנכון אחרת, אשה לישא לו שיתירוטרם

 שלפנינו הדורוח גדולי הנהיגו שכבר כגוו ההיחראופני
 : וז"ל סקכ"ג בח"מ בקיצוד המובא קי"ט ב.סי' הב-חכמוש"כ

 אשה לישא שהתיר ז"ל שכנא מוה"ר הרב שם על קבלחיאכן
 גט וליחז כחובהה יה ליחד וצריכים למעשה הלכהאחרח
 עד והכחובה הגט בידו שיהיה הולכה שליח להיות אחרביד

 שישמרוה בית לה ליחד חייב דיטתפה שלא ומן וכלשתשתפה,
 עיי"ש. כתובה בתנאי וחייב מזונותיה לה וליחן הפקרממנהג

 הנה מזונוחיה לה וליחן בית לה ליחד שצריכים מהיעי
 פקוחם ח.הח היא ממילא בביה"ח נמצאח שהיאמכיון

 בסי' הט"ז זקני כמוש"כ בית לה ייחד כמו שפיר הויוזה
 שייד דלא מהרי"1 חשובת על שחולק עיי"ש סקי"בקי"ט
 המהרי"ו גם ובני"ד גרירה, חשש דליכא היכא פלוג לאלומר
 ונותני1 ביח לה ייחר כמו ממש הוי החולים דבית כיוןיודה
 לשלם א"ע להתחייב צדיך שהבעל רק שס, מ;ונותיהלה

 הממשלה של בביה"ח נמצאת שהיא והיכא לביה"רעבורה
 שמה למסרה שאין בודאי לכחהילה הנה לשלם, צריכיםשאין
 שתוכ.ל במצב שהיא היכא ודק נו"ט אוחה שמאכילי1מטגי
 ובדיעבד לא, ובלאה"כ מוחר אז סכ"נ ואיכא לבריותלה.זיק
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 להזציאה מצחים שאק י"ל נעיםלתי לביה"ח נמסרהשכבר
 מצתים ב"'ד דאק לתאבט נבלוה אוכל קטן כמו דהראמשום

 פ"ג סי' או"ח הת"ס בהשו' ב1ה האריך וכברלהפרישו,
 עיי"ש. ד' סי' ציזן שיבתובשו"ת

 בגיטין הפנ"י קושיית ידוע שליח ביד גט השלשת עצםיעל
 נשתטית, עבור זו תקנה הב"ח מש"כ על שהקשהד"ע

 דאמרינן ולפי"מ ההיא, בעת גיטה לקבל יכולה אינה היאהרי
 מעיוה מצי לא עביר מצי לא דאיהו מידי דכל די-בבנזיר
 ג'רר2ין מהל' בפ"ו במשל"מ המגיה ג"כ הקשה וכןשליח,
 ע"י גט ששלה בקושטא בארוס שהיה ממעשה עיי"שהל-ג
 הימים, באותן שוטה היתה שהיא לבי"ד ונודע לארוסתושליח
 בש"ס דאיתא מהא השליחות עצם על עוד להעיר ישוכן

 לכשאכניסנה לאשה גט כתוב ללבלר האומר דנ"ביבמות
 דלא בטעמא בחידושיו הרשב-א וכתב גט, דאינואגרשנה

 כתיבת בשעת ממנו גירושין בת דאינה דכיון משום גטהוי
 ברמב"ם ג"כ מבואר וכן לשמה, שלא הגט שנכתב נמצאהגט
 בהלשמה דהחסרון משום גט שאינו הל"1 גירושין מהל'בפ"ג

 שתשתפה לאחר הגט מהני מה בנשתטית דבריהם ולפיעיח'ש,

 היתה לא הגט כתיבת דבשעת כיון לשמה שלא נכתבהרי
 פירשו רהם לק"מ והרא"ש התוס' ולשיטת לגירושין,ראויה
 אדם ואיז דשלב"ל דהוי משום גט הוי דלא דמילתאבטעמא
 דר"י, בשם ולאשה בד"ה שם בתוס' כמבואר דשלב"למקנה
 אדט לנו"ד אבל דשלב"ל מקנה אדם אין למ"ד דוקאוהיינו
 בלוקה דמהני שחרור בגם כמו גט, הוי שסיר דשלב"למקנה
 לך קנוי עצמך הרי לכשאקחך לו וכתב )שחררו מנת עלעבד

 אשה וגט שהרור וגט דצ"ג רבה בהאשה כדאמרינןמעכשיו
 והרשב"א הרמב"ם לשיטת אבל בתוס', עיי"ש דבר לכלשוים
 לשמה שלא נכתב הגט הרי השליח ביד הגם מועיל מהקשה

 בוה. הרבה שהאריך במשל"מ מזה ועייןלשיטתם
 בתקנת הב"ח וקני דברי לתרץ בזה לפיע"דדהנר.אה

 הדין שעפ"י היכא באמת דהרי הגט,השלשת
 )'שא ב)אה"כ מותר הוא וא"כ רגמ"ה גזר )א בכה"גיגרשה

 אבל כן, הדין בנשתטית גם וכן כלל גט בלא אחרתאשה
 דהיינו גירושין בת אינה שמה"ת כן היא שמצבה היכארק

 רק גיטה לשמור ביכולה אבל גי0ה, לשמור יבולהשאינה

 רבנן רק גירושין בת היא דמה"ה לשמור יכולה אינהא"ע
 בש"ס כמבואר גרירה מטעם זה במצב לגרשה שלאגזרו
 והראב"ד גיר~שיז מהל' בפ"י הרמב"ם ודעת דקי"ג,יבמות
 בש"ע פסק וכן מהני, וגירש עבר אם דרבנן דבשוטהשם

 שבירושלמי גירסאות בחילופי ותלוי ו', סע" קי"ט סי'אה"ע
 בהגהת עיי"ש יצתה בר"ה דקי"ג יבמות בתוס'המובא
 גיטה שמירת בענין שמחה רבינו ולדעח א', אוההגר"א
 בקטנה כמו האי כולי צלולה דעתה בעינן לאבשוטה

 ס"ל וראבי"ה אפרים ורבינו אביה, בקידושיהמתגרשת
 מקטנה טפי גרועה דעת בה שאין דגדולהלחלק

 שעיר זה ולפי סקי"ב, בט"ז המובא במהרש"לכמבואר
 באומר בטעמא להסובריז אפילו גט. להשליש הב"חתיקן

 דהר מש~ם גט הוי דלא וכו' דעלמא לאשה גט כתובללבלר
 אמרינן לא דע"כ גט הוי שפיר בנשתטית אבל לשמה,שלא
 כיון לשמה שלא הוי ממנו גירושין בת הויא דלא רכיוןהתם

 לומר שייך וכז גירושין, בסוג כלל אינה כתיבהדבשעת
 ואפילו פסול דמה"ת גיטה לשמור יכולה שאינהבשוטה
 בה ראינה לשמה שלא רהוי י"ל שפיר מגורשת אינהבדיעגד
 דבדיעגד השטקים לדעת דרבנז בשוטה משא"כ כלל,גירושין
 היא אם ממנ"פ ועפי"ו גירושין, בת מיקרי שפירמגורשת
 למצב הגיעה ואם גירושיז, בת היא הרי גיטה לשמוריכולה

 הרי מה"ת, גירושין בת ואינה גיטה את ישמור יכולהשאינה
 כנ"ל, בכה"ג רגמ"ה גזר שלא כלל גט צריכה אינה זהבמצב
 לה ליתן הגט השלשת מהני שפיר זה לשיעור הגיעהזבלא

 היא גירושין בת ומה"ת לגרשה א"י מדרבנן דרקלכשתשתפה
 וחשיב גירושין בת והויא מגזרשת וגירש בעברובדיעבר

 לשמה.שסיר
 במשל"מ קושטא חכמי וחששת הסג"י קושיית שפירדם,ידשב

 מצי שפיר חשיב הגט מהני דמה"ת דכיוןהנ"ל,
 דק"י בב"ק התוס' שכתבו עפי"מ שליה, משוה ומציעביד
 שחכמים רק הדחק ע"י עבודה הוי דמה"ת דהיכא דכיגד"ה
 בפ"ב במשל"מ ועיין עביד מצ. שפיר מיקרי שיעורנתנו
 דהיכא דס"ל בזה לשיטתיה והב"ח הל"ו, מקדש ביאתמהל'
 שפיר מקר' עליה רביע שבת איסור ורק ראוי הד3רדעצם
 הב"ח, בשם סקי"ה ל"ב סי' או"ח בט"ז כמבואר לבילהראוי
 רק לעשותו הוא יכול הדבר דבעצם כיון כאן שפירולפי"1
 ול"ק שליה. משוה ומצי עביד מצי מקרי עליה רכיבאיסורא
 לעשות יכול אינו הדבר עצס דהתם הנ"ל דנזיר מהךכלום
 יכול אינו הקידושין דעצם א"א, לקדש שליח בעושהכגון

 בריש במחנ"א ומבואר עדיין, א"א שהיא כיון בהחלטלעשות
 משוי מצי לא עביד מצי דלא דכל זה דכלל שלוחיןהלכות
 מצי לא אז לעעהת לו א"א הדבר דבעצם היכא רק שייךשליח
 איסורא רק הדבר תכלית עביד רמצי היכא אבל שליח,משוה

 שליח. משר מצי שפיר עליהרכיב
 והרי התם רפריך רס"ו יבמות בש"ס מבואר )זהדדגמא

 ומתרץ ומאכילים, אוכלים שאינם הטמאים וכלערל
 דמ"ד יבמוה בתוס' ועיין להו. דכאיב הוא פומייהוהתם
 עולה שאינו וחרשת חרש והרי שהקשו שאינו כלבד"ה

 אלא נינהו הליצה בני דהתם ותירצו ליבום, ועוליםלחליצה
 בת היא באמת בנשתטית ולכז עיי"ש, להו דכאיבפומ"הו
 מקרי ולא גורם אחר דבר והוי לה דכאיב ידה רקגירה2ין

  שליח. משוי שפיר ולכן עביד מצי לאעי"ז
 המשל"מ קושיית לפיע"ד מאוד תמוהים זה בעגיןדבעידני

 השלשת לדמזת .טרזצים דמה קושטא, חכמיבשם
 ללבלר באומר ביבמות ראמרינן להאי נשתטית עבורגט

 שיטת עפ"י גט ראינו אגרשנה לכשאכניסנה לאשה גטכתוב
 אשתו אינה עדיין כי בהלשמה דהחסרוז והרשב-אהרמב"ם

 דבשלמא כלל דמיון זה אין לפיע"ד גירושין, לשם נכתבולא
 ציווי אחר מיד כתבו אם בפיסול היה הכתיבה עצםהתם
 כיון בפיסול היה הציווי הרי אח-כ כתבו אם ואפילוהבעל,
 כלל גט וליכא הלשמק והסר 3עלה הוא ואין אשתושאינה
 פסול שום אין בנשתטית אבל הגט, בעצם חסר דהעיקרכיוז
 שאחר רק אשתו, '2היא אשה לשם נכתב והגט הגטבעצם

 שתשתפה עד להמתין ויצטרך לידה הגט ליתן לו א"אהכתיבה
 הוא וכשר לשמה נכתג הגט אבל גיטה, לקבל יד להויהיה
 הגט כתיבת דבעת מקום בשום מצינו ולא פסול,  שום בוואין

 כלל דמיון זה אין ולכן לקבלה ראויה להיות האשהצריכה
 בת לאו היא דהתם וכו', לאשה גט כתוב ללבלר דאמרלהאי

 האמירה דגזמן גכשרות נכתב לא דהגט ז"א כללגירושין
 ודרשינן וגו' לה וכתב תורה דאמרה הענין שייך לאלהלבלר

 הכשרות בתכלית כשר הגט הכא אבל חסר. וזה לשמה)ה
 מניעה וזה לקבלו לה שא"א לע"ע והמניעה לשמהונכתב
 לפיע"ד. וז"ב כלל זל"ז ול"ד הגט לעצם שייך שאינוצדרית

 על שהקשה א' בס" הבי"מ קושייה לתרץ בזהדארדדהנא
 נשואה אשד לקדש שליח בעושה די"ב דנזירהך

 שליח, משח: מצי לא השתא עביד מצי דלא כטןדאמרינן



ינהאבי קמו קמה סימן האה"עשו"ת תבי

 אחר לעבד שליח נעשה דעבד דכ"ג גיטין בש"ס דאיתאמהא

 מצי לא דאיהו אע"ג האחר של רבו כגיד שהרור גטלקבל
 כמו שחרור בתורת איתא רעבד ט.שום שליה משוי ומצ'עבין

 הוא  שלירות בר דהמשלח הכא נימא הכ"נ שם,שפירש"י

 כלל דמי דלא לק"מ שכתבנו ולפי"מ פנזיות, אדרותלנשים
 בהגט הסרוז שום ואין כדאו' נכתב הגט שחרור בגט דהריזל"ז
 נעיה הגט ופעולת להגט מחוץ ענין דזה השליח בקבלתרק

 כלום אינן הקידושיז עצם א"א לקדש שליח גבי אבלכדין,
 שייד לא לכז הפעולה עצם בעצמו לעשות יכול דאינווכיון

 לפיע"ד. וז"ב כלל שליחותביה
 רק הדבר תכלית עביר דמצי דהיכא לעיל שכתבנודבמה

 ומשוי עביד מצי שפיר מקרי עליה רכיבדאיסורא
 צבור בקיבן טמא כהן גבי איתא דקיי ב"ק בש"ס הדישליח,
 לאנשי זעורה ועבודהה שירצה כהן לכל נזתנה שמעזן ד'אמד

 עבדי מצי מי טמא.ם סהורים איכא אי בגמרא ופרה'משמר,
 נימא ואי שליח. מקוי היכי עבדי מצי דלא דכיוזופירש"י
 בצבזד דחויה טומאה למ-ד אפילו הרי הנ"י המחנ"אכדברי
 לכתחילה רק היינו עבדי, מצי לא טמאים טהורים דאיכאוהיכא
 מקרי עביד מצי שפיר א"כ מרצה, מצי קרב שכבר היכאאבל
 ברם מרצה. ובדיעבד עליה רכיב איסורא לכתחילהדרק

 טומאה דלמ"ר רם בד"ה ד"ז ביומא התוס' שכתבילפי"מ
 בלא אפילו נאכל הבשר אין טמאים הקריבו אם בצבורדחויה
 הדבר בהסבר דט"ז לזבהים בטה"ק ומבואר הבשר,נטמא
 ע"י לגמרי מחולל הקרבן שיהא ראוי  שהיה דמאהרנ;שום
 די ולכן צבור, קרבן מצות מפני שנדחיה רק הטמאעבודת
 אבל ההקרבה בצורך לרצות שצורך מה להתיר שנדחיתמה
 א"כ בצבוד הותרה טזמאה למ"ד משא"כ 1;בשר, לאכילתלא
 נטמא דלא היכא ולכז כלל עבודה חילול משום כאןאין

 בגמרא מקשה שפיר ולפי"ז עיי"ש. באכילה הוא מותרהבשר

 הא לאכילה אפ'לו הקרבן מכשירינזהיכי
 איו~

 עביד מצי לא
 דמ"ד אליבא אזיל דהתם כיון נאכל שיהיה בעניזלהקריבו
 נומאה ולמ"ד שם, בתוס' כמבואר בצבור דחתהטומאה
 נטמא לא אפילו הטמא הקדיבו אם נאכל הבשר איןדהויה
 שליח משוה מצי ולא עביד מצי לא זה ליניז וא"כהבשר
 יומא התוס' בסברת שהסביר הנ"ל הטה"ק ובדברי לע"ד,וו"ב
 דכ"ה ומנחות דמ-ה ;בהים הש"ס מדברי הדבה להעידיש

 לא  במזיר הזרצה בשוגג ו,רקו שנטמא דם התםדאיתא
 הבשר  להחיר היעו הורצה לא רהכוונה ופירש"יהורצה,
 במןיד ובין  בשוגג בין רבצבור ר"צ ביבמוח הוא וכןלאכילה
 רמ"ר אליבא קאי ושם לאכילה הבשר רמותר וע"בהורצה
 מוחר דהבשר ון"ן ציץ ריצוי מרבעי  בצבור רחויהמומאה

באבילה.
 ומותר מרצה דהציץ הדם טומאת בין לחלק ישולבאורה

 מרצה הציץ אין הגוף בטומאת אבלבאכילה
 אעפ"י באכילה אסוד הבשר בצבור דחויה דטומאה אףולכן
 מקדש ביאת מהל' בפ"ד דס"ל והרמב"ם הבשר, נסמאשלא
 שלא דהבשד ג"כ ס"ל דצבור הגוף טומאת על מרצהדציץ
 היה אם מבואר הנ"ל ב"ק מש"ס אולם באכילה, מותרנטמא
 משמר, שבאותה מומין לבעלי עבודתה צבור בקרבן טמאהכהן
 טמא כה; שעבד באכילה ומותר נטמא לא  שהבשר מייריושם

 בצבור, דהויה טומאה דמ"ר אליבא שם וקאי הגוףבטומאת
 נטמא דלא דהיכא מבואר הל"ה פ"ז פסחים בירושלמיועיין
 התוס' מדברי העיר שם הש"ס ובגליון באכילה, מותרהבשר

 בוה לי ויש הירושלמי, מדבדי להיפך דכתבי דג"ליומא
 ואסתגר לענין מענין נמשכתי אכמ"ל. אבל רבריםאריכת
 בן שלמה להבעל להתיר מסכים הנני למעשה ולהלכהבזה,

 יקותיאל, בת לאט' הנשתטית אשתו על אשה לישאאברהם
 המובא הגאונים תקנת לפי לעיל הנזכר כל שיעשהולאחר

 הבעל על גם הרמיר ג' בסי' נובי"ק והגאון הנ"ל,גב"ח
 כשתשתפה, אחר גט יה שיחן ונדרים בשבועות בטרונותלתת

 אה"ע ליואי בר בספרו זצ"ל מסטניסיב הגאוז זקניאולם

 שתשתפה לאהר דממילא צורך ללא הוא שהשבועה כתב ב'סי'

 להוציא אותו וכופין אותה יגרש לא אם הדר"ג עליוהל
 יצילנו והשי"ת עיי"ש, דמא מבע דלא בסילוא ליהומחינן

משגיאות.
ידיוש"ת

 ההופ"ק ליעכעס איי;יק 'צחקהק'

 שאשחו .שפיגל למשפחת נחום בן יהושע הבעלובדבר
 עיינתי לא רב זמן זה אותו ועובה עליומרדה

 למועד. הוון ועודעדיין

 קמוסימז

 המופלא הרב היקר לידידי והמשכה ברבייה רבהשלמא
 במסי"נ ד' מלחמת לוחם ומרומם המשכילומופלג
 דונ יוד מו"הכש"ת

 הולני-

 בקהילת רב שליט-א
  נ"ק בברונכס ערןמונט

 - אשתי באחזה עיניו שנתן אחז באיש שאלתובדבר
- אשתו מיתתלאחר  בעלה תחת יושבת א"א והיא 

 הנ"ל והגיס מצומצמת תמיד שפרנסתם והיות בנים, להםויש
 מסותרת אהבה גיסתו ים לנהל והתחיל עשיר אישהנהו
 נהרס בית 'והשלום וקטטות ומריבות לתלונות באוועי"ז
 הילדים עמה. לקבל ודצתה פטורין. גט מבעלה ודרשהלגמרי
 והבעל בעושר, לפרנסם לה הבטיח הוא כי מאהבהלבית
 בתנאי רק לגרשה שמרוצה אמר פניו נגד שרעה שראהמכיון

 אותמ, להעשיר בניו בתקנת הוא רוצה כי להנ"לשהינשא
 אופן בשום רוצה אינו לאחר להינשא רוצה היא אםאבל

 אב לבית ליתנם שלא בניו בחקנת רוצה  הוא נילגדווה
 האשה השחדלה ובינחיים וסיבו, אופיו אח מגיר ויאינוחורג
 הלכה ;ה ואחרי בידה ועלה אזרדי גט  להשיג מאהבהבעורת
 עמו לדור והלכה אזרחיים בנשואים מאהבה עם וניסתהאשה
 כדת ג"פ להאשה לסרר לכת"ר הלה פנה ועכשיובכיתו,
 בחופז"ק אותה לישא רוצה ואר"כ מבעלה וישראלמשה

 שלא-בא זטינתו התורה ברשות נבל להיות רוצה והואכדמו"י,
 כת"ד בפני והצהיר כדמו"י, נתגרשה שלא מחמת עדייןעליה
 גידושיה אחר קידושין לו יסדר שכה"ר בטוה יהיה כאשרי~רק
 לו לסרר כת"ר ירצה לא שאם ו"א - וה ובלא האשה,של

-חופו"ק  הדבר, תוכן זה האשה של בגירושיה מעונייז אינו 
 להאשה ג"פ לסרר מוחר האם בשתים בח"ר  שואלולכן

 הנ"ל האשה עם חופו"ק לו לסדר הגט סידור וא,חרמבעלה
 השבתי וכבד בע"פ. כת"ר לפני שהציע כפי השאלה תוכןזהו
 מש"ס נאמנים במקורות דברי לנמק הנני ועתה אתר עללו

 שלא אמת בדרך שינחני אשאל התורה ומגותןוהפוסקים
 הלכה. בדבראכשל

תשונה
 : דלהלן ה"רטיס לבאר עלינו ;ה רין עומק למצהכדי
 שדק התנה שהבעל לאחר להאשה ג"פ לסדד מותר אס)א(

 לגרשה. מרוצה הוא המדובר לפלוני להינשאכדי
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 מותרת גירושיה אהר אם ג"פ 7ה לסדר שמותרואת"ל)ב(
 בנשואים נשואיס הם שכבר אחרי בה להמדוברלהינשא

 לבעלה עי"ז שנאסרה למימר ואיכא ביחד, ודריםאזרחיים
 ולנחשזל לנטעז גםוממילא

 עדיין. עליה בא שלא לו להאמין יכולים אם)ג(
 נשאת ואם לישאנה שאסור א"א על נטען דין לו יש אם)ד(

 ועדים. וסתירה קינוי כאן שאין אחריתצא
 מנת על גיטך זה הרי אמר אם דפ"ב בגיטין ?11ינוא(

 גחמן וא"ר תנשא 7א זה הרי לפלונישתנשאי
 דגמרא ומסקנא במתנה, נותנים נשותיהם יאמרו שמאמ"ט
 ואם מיניה מפקינן לא ג;ירה דמשום תצא לא לו נשאתדאם
 כתב ועפי"ו לתנאה, לקיומיה דבעיא תצא לאהרנשאת
 שיתן לשמעון מעות שנתן בראובן דקידושין סופ"דבמרדכי

 נראה שישאנה, כדי והכל מזונות לה מעיה וגם לאשתוגט
 שלא כד' יו תנשא ולא חרס והעלה אדירים במים דצללל'

 המגרש בפרק אמרינן דהכי זל-ז, מוסרין נשותיהס'אמרו
 לו לא תנשא לא זה הרי לפלוני שתנשאי ע"מ גיטךה"ז
 במתנה נותנין נשותיהן יאמרו שמא טעמא ואמרינן לאחרולא
 לבעלה ממון ונתן מזונות לה שמעלה זה בנידון וכש-כוכו',
 בהגמ"ר ג"כ וכ"ה עכ"ד, לו היא שאסורה שיגרשנהכדי
 ט"ו סעי' קמ"ג סי' באה"ע והרמ-א קל"ו, אות הדיניםבלוח
 שתנשא בפירוש עמה התנה לא שאפילו : וז"ל להלכה זהכתב

 לו נתן שפלוני כגון זה משום שמגרשה שניכר אלאלפלוני
 וכל שיקחנה כדי מזונות לה מעלה והוא לגרשה כד.מעות
 זה דין הרמ"א כתב וכן לו, תנשא לא ;ה הרי בזהכיוצא
 הברו ,2ישאנה כדי אשתו את דהמגרש י-א בסוס"יבקיצור

 עיי-ש. אותה לישאאסור
 דמי לא דהמרדכי זה דדין י"ל דלכאורה בזה לעיין וישב(

 המבואר גמור בתנאי אשתו את דהמגרשלהאי
 נתקייס שלא מפנ' תצא לאהר נשאת דאם במסקנאבגמוא
 גירשז: רק גירושין בשעת כלום התנה דלא הכא אבלהתנאי,
 ממון ממנו ולקה מראובן שנתפתה מהמת כן שעשה אלאסתם
 גבר לכל להינשא היא יכולה הגט ואהר בג"פ, לפוטרהכדי

 שנותנין מיחזי לא ולכן עוד ביה אגידא ואינהדיתיצבייין
 גרק דהגמ"ר דעובדא י"ל אהר מצר ברם במתנה,נשותיהן

 דהכא חברו. שישאנה בתנאי אשת. את דהמגרש מהאיטפי
 השתדלות שום עשה לא מ"מ גמור בתנא' שהתנהאעפ"י
 האשה לבין בינו דבר שום ולא להמגרש הפלוניאותו

 מראית מחשש ישאנה שיא חז"ל גור. ואפיה"כהמתגרשת,
 היכא מכש"כ זל"ז, במתגה נשותיהן דנותנין דמחזיעין

 מפני אשתו את לגרש הבעל את לסתות ה.שהדלשהפלוני
 אחרת הבטחה איזה או עבורה ממון ומשלם בה עיניושנתן
 עליו ולסגור חברו אשת החומד על לאסרה לגזור שישבודאי

 ישאנה, שלא לעבירההדרך
 נבלה עשה שההומד דבני"ד נראה המרדכי דברי יסירךעל

 איש שהוא ובגלל בעלה, מתחת אשה לקחתבישראל
 דבר ועשה דחבה ביד בניו ולהלביש להנעיל לו והבטיהעני

 ע"' א"א לביתו להכניס בישראל יעשה כן לא אשרמכוער
 ולתקנת דוחקו מהמת ברירה בדלית וה.בעל ערכאות,נשואי
 דהתם דהגמ"ר. מהך ידות עשר גרע זהו לגרשה הסכיםבניו
 אין לביתו והכניסה אותה נשא והכא מזונות לה העלהרק
 זממו להפק יוכל שלא לקנסו וצריכים מזה, גדול כיעורלך

 שיגרשנה לאהר אפילו ישאנה שלא לאחיו לעשותשזמם
 כדמו"י.בעלה

 מהל' בפ"ח הרמב"ם שיטת לישב בזה וארווחנאג(
 נשאת שאם להלכה  שכתב הל'"גגירושין

 ממזר, והולד ותצא הגט בטל לפלוני שתנשא קודםלאהר
 עכשיו היא יכולה הלא הגכ בטל דלמה עליו הקשהוהראב"ד
 ויתקיים התנאי לבעל ותנשא אותה שיגרש התנאילקיים
 דטעמא שם מתרץ והה"מ ממזר, הולד יהיה ולא למ,פרעהגכ

 ולא תצא דלאחר בגמרא המסקנא דלפי דכ.וןדהרמב"ם
 הגכ לבטל שלא כדי התנא' לבעל ותנשא תצאאמרינן
 כבר בזה תחילה לאחד' נשאת שכבר דכל מזה מוכחלמפרע,
 לפלוני שתנשא דכוונתו ואמרינן בטל והגט התנאי עלעברה

 עיי"ש. תקנתא למתני להו הוי דאלת"התחילה,
 כוונתו דמסתמא להרמב"ם דס"ל צ"ל דמילתאובטעמא

 תנאו שתתקיים קודס אדם לשום תנשאשלא
 בידה אין הרי תחילה לאחר תנשא דאם לפלוני,להינשא
 תוכל שלא להיות יכול וא"כ יתרצה לא הבעל אםלהתגרש

 שבידה בדבד התנה והוא לפלוני לישא תנאו לקייםעוד
 כוונתו מסתמא ולכן בידה, זה אין מאחר וגירושיןלקיים
 וכ"ה לתנאו, בטלה כן עשתה לא ואם תחילה לפלונילהנשא
 כבר דהתנאי וכיון בידה מקרי לא דגירושין בגמראבמסקנא
 ובפשטות ממזר, והולד בטל דהגט ל:רמב"מ שפיר ס"לנהבטל
 דכיון תנאו לק"כ בידה ואין בטל דהגס הרמב"ם דטעםי"ל

 יאמרו שלא עין מראית משום לפלוני תנשא שלא גזרודחז"ל
 תנאה לקיים תוכל לא אופן בשום א"כ זל";, נותניםנשותיהן
 באפשרות אין מקרי חכמים תקנת וע"י חז"י גזירתמחמת
 לפימ"ש ואפילו ממזר, והולד הגכ בטל ולכן התנאילקיים
 בינתיים דנשאת דהיכא ומיגרשא בד"ה דפ"ד בגיטיןהתוס'
 יאמדו שמא חששא תו דליכא פלו:י לאותו אח-כ מותרח7אחר
 הבי"ש אכן התנאי, לקיים יכולה עדיין דבריהם לפי א"כוכו',
 מעיקרא דס"ד למה כן כתבו דהתוס' כתכ סקכ"ו קמ"גבסי'

 דליכא הטעם למימר איכא שפיר אז לאחר, להינשאדמותרת
 שכבר כיון זל"ז נותנין נשותיהן יאמרו דשמא חששאתו

 למה אבל האלמוני, פלוני נשאה ואח"כ בהיתד האחרנשאה
 אכתי תצא נשאת אם ואפילו לאחר דאסורה בממקנארקיי"ל
 מזה חוץ לכל שאסורה דכיון יאמרו דשמא חששא בזהאיכא
 שפיר פסק וממילא לאחר, במתנה אשתו כנותן מחזיהפלוני
 לקיים תקנתא תו וליכא ממזר והולד בטל דהגטהרמב"כ
 לפיע"ד וז"פ חז"ל, גזירת מחמת לפלוני שתינשאתנאה

 הרמב"כ.בשיטת
 לומר דיש זה על לפקפק וש עדיין דמילתא לקושכאברם

 חז"ל גזרו לא בכיה"ג דממזרות חששא דאיכאדהיכא
 למפרע הגט לתקן 'כולים עי"ז דאם לפלוני, תינשאשלא

 חכמים גזרו לא דא בכגון ממזרות מפסול הולדולהכשיר
 שכתבו כמו רחוקה חששא זהו דבלאה"כ כיון התנאי,ולבטל
 ושפיר בזה גזרו לא הולד לתקנת ולכן אלא, בד"ההתוס'
 הגט לתקן ולמפרע לפיוני להינשא תנאה לקיים בידהמקר'
 היה התנאי בעל דכוונת הנ"7 הה"מ כמוש"כ וצ"לוהולד,
 תחילה לאהר שנשאת כיון וממילא תחילה למלונישתנשא
 בטל הגט ולכן לקיימו תקגתא שוב וליכא לתנאה בטלהכבר

 ממזר.והולד
 עינו ליתן הגדוע ממין מכוער דבר שעשה בני"ד עכ"פד(

 אזרחיים, בנשואים לביתו וכנסה חברובאשת
 לגרשה מרוצה הוא לו להינשא שדק בפירוש אמריבעלה
 לו להינשא אסורה תהא זה גט אחר בודאי בניו, תקנתמשום
 )מובן ג"פ, לסדר לע"ע להם להזדקק אין מילתאולמגדר
 נאסרה דאם איתתא דהאי בדינא לעיין צריכין שאח"כממילא
 עוסקים אנחנו עכשיו רק בג-פ, להפרידם צריכים כברלבעלה
 אי"ה ונדבר נעיין ולהלן להחומד להינע(ו כדי ג"פ לסדראם

 בהרא"ש  מקעדם יש  לשיטת כי בדינה, נעשה מהבאריכות
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 באיסור תלר אינו הבועל איסור ד"ט כתובות בשטמ"קמובא
 אסורה ומ"מ נאסרה לא הבעל שעל להיות יכול כיהבעל

 כתב י"ג סעי' י"א בסי' ובעה"ש לקמן,. ויבוארלהבועל
 ג"כ חברו רצון למלאות שרוצה מפני  שמגרשה היכאשאפילו
 תודה שאסרה דמה לומר ויש זה הוא פלילי ועוז עליואס,רה
 תאוות בעלי 'עשו שלא זה מטעם הוא משנשאה גרושתומהזיר
 של אשתו וזה זה של אשתו ישא שזה כדי הנשים לגרשכן
 הכהוב קרא ולכז כמקדם, אותז ויחזירו יגרשום ואח"כזה
 ובשו"ת מוו, גדולה תועבה לך שאין ותועבה טומאה זהאת

 באיש שאלתו בנידזן שם כתב בפת"ש מובא קצ"ו סיחו"י
 שהאשה רק להתגרש ביניהם והסכימו עניים שהיוואשתו
 והבעל הלבשה, על והובים המישים לה שיתן מבעלהדרשה
 ואיש זה, לאדוז כסף אין כי רצונה למלאות יכול לאהעני
 רוצה שהוא האשה אל לשלוח רצה בבנים המטופלאלמז

 בלי מבעלה להתגרש היא ויכולה שהיא כמות כלהלישאנה
 נכוז לא כי גדול ובחימה באף החו"י ע"ז והשיב כסף,בצע
 וכתב גירושיה, לאחד נשואין אודות נשואה אשה עםלדבר
 את לגרש רוצה אינו האיש אם מאשר קיל זה דנידוזדאף
 המעתיין אחר ואיש לה, ואיז כסף סך לו תיתז אא"כאשתו
 לאחד לו שתינשא בתנא' המבוקש סד ליתז רוצהבה

 עיניו שנתן באחד דנ"ח בגיטיז איתא דא דבכגוןהגירושין,
 באריכות ע'י"ש הדיז גזר נתחתמ שעה באותה וכו' רבובאשת
 עמה ששהה אעפ"י דמעיקרא כתב בחא"ג והמהרש"אבחו"י,

 לאחר לו מותדת עדיין והיתה עבירה עמה עבר לא ימיםג'
 וכו' לגרשה להסיתו שעסקו השעה אותה על אלאשתתגרש,
 כת"ר כאשר ולכז דידן, כעובדא ממש וזה הדיז גורנתחתם
 בענין להם להזדקק שלא אמרתי בע"פ מקודם אותישאל

 המצב נשתנה עכשיו אבל הנ"ל, הטעמים מחמתגירושיה
 לכלום חושש ואינו אזרחיים נשואים ע"י לביתו שהכניסהמפני
 חנק טאיסוד לה'צילם האיום המצב עם להתחשב ישאפע.ר

 להלן.ויבואר
 גידושיה לאחד אם גברא דהאי בדינא אנן נחזה ועתהה(

 דקיי"ל כיון ולכאורה לו, להינשא מותרתתהיה
 ועדים וסתירה בקינוי אלא בעלה על נאסרת אשהדאיז

 לחוד ביחוד בעלה על נאסרת אשה ואין ד"ט, בכתובותכמבואר
 לא בעלה על נאסרה דלא והיכא דפ"א בקידושיןכמבואד
 נראה שפיר מעייניז כד אבל זה, בשביל ג"כ הבועל עלנאסרה
 והתוס' והרא"ש רש"י הראשונים במחלוקת דתלו'לפיע"ד
 ר"א על פריך שם דבגמרא דפ"פ, בסוגיא ד"טבכתובות
 ר"א והאמר עליו לאוסרה נאמז מצאתי פ"פ דהאומרדאמר
 וסהירה זקינוי עדים בשנ' אלא בעלה על נאסרת אשהאיז

 מעשה וכ"ת וכו', דמי ערים כשני ופ"פ נמי אחד בעדאפילו
 ואיבעית הוה, אונס ההם ומתרץ אסרוה לא מה מפנישהיה
 דוד בית למלחמות היוצא כל ר"י אמר דרשב"נ הא כיאימא
 מה מפני הגמרא קושיית ופירש"י לאשתו, כותב כריתותגט
 בדבר, ידעו הרבה עדים שהרי דוד על וז"ל אסרוהלא

 בדבר עדים עיידעו לרש"י דמנין הקשה בחידושיווהרשב"א
 כעדים בה ידע דאיהו כיון קאמר דעלה לעדים א"צובאמת
 על הקשו בתוס' וכז נזה, מש"כ הריטב"א בחידושי ועייןדני,
 מ"מ לביתו שהביאה עי"ז הוה לרבים דידוע דנהי רש"יפי'
 שמש, לא אדם בני שבפני בשפופרת כמכחול ראולא

 הרי אסרוה לא מה מפני וז"ל הרא"ש בשם מביאובשטמ"ק
 בעדים עמה שוכב היה דוד וכי מקשים יש ידעו, רביםעדים
 ונתייחד אחריה שלחם דדוד דכיון קשה דלא נראה וליוכר
 ביאה עדי הז הו יחוד עדי הן הז בכיה"ג אמרינן בעדימעמה

עיי"ש.

 מקרי לכל וידוע בפרהסיא דנתייחדה דהיכא פירושםדלפי
 שהקשו התוס' אמנם לבעלה, עי"ז ונאסרה בדברעדים

 לא מה מפני הגמרא דקושיית הר"י בשם פירשו פידש"יעל
 אסרוה לא מה מפנ' דמי עדים כשני דפ"פ אמרינן איאסרוה
 שעשה ואעפ"י שנבעלה בודאי יודע היה דדוד דכיון דודעל

 צדיק אותו היה לא לו אסורה היתה ואם עכבה מ"מתשובה
 עמו שהיהה דאעפ"י דס"ל נראה פירושם ולפי לאשה, לולוקחה

 לחוד היחוד ע"י לאסרה יכולים לא מ"מ ביחד 7:דרובפרהסיא
 מחלוקת זה דדבר למדין נמצינו ביאה. עדי דליכאכיוז

 איש לבית שנלקתה היכא לבעלה נאסדת אשה אםהראשונים
 בדבר, עדימ דמקרי ע'"ז נאסרת והרא"ש  דלדש"יבפרהמיא,
 נאסרת א.טה שאיז יחוד מסתם זה גדע לא והרשב"אולהתוס'
 ידע, בעצמו שדוד מפני אסרוה לא מפ"מ הגמרא וקושייתבזה,

 הן הן אמרינז בעדים דבנתייחדה שכתב רהשטמ"ק1(
 לכאורה תמוה ביאה עדי הן הז יחודעדי

 הגמרא סוגיית יפדנס איך דא"כ כן לומר אפשר דאיךלפיע"ד,
 כמוש"כ דטעמו ועכצ"ל לחוד. יחוד ע"י נאסרת אשהדאין
 שהיה כיוז דוד על אסרוה לא מפ"מ הגמרא דקושייתרש"י
 בכיה"ג יחוד ובין סתמא יחוד בין חילוק ויש בפרד,סיא,הווד

 עמו לדור בהלכה אבל נאסרת אשה איז סתמאדביחוד
 רברי לפרש השטמ"ק וכ"כ ברורה ידיעה מקרי זהובפרהסיא
 ביאה עדי הז הן יחוד עדי הן הן סתמא לומד אבל כן,דש"י
 במגרש דפ"א בגיטיז בגמרא דאמרינז ומה כן. לומרקשה
 שני גט דצריכה לב"ה דס"ל בפונדקי עמו ולנה אשתואת

 דמועם י"ל שם ביאה, עדי הן הן יחוד עדי הן דהןמ'ןום
 דאיז כיון שני גט להצריך קידושין לשם דבעלדחיישינן
 יהוד איסור על עבר דבלא"ה וכיון כך, כל חמורההביאה
 רק הוא פנויה דיחוד אע"ג פנויה לביאת גם א"ע דהתירי"ל

 מהל' בפ"א והראב"ד הרמב"ם מחלוקת פנויה וביאתמדרבנן
 ואפילו דרבנז, איסור ולהראב"ד מה"ת ה,י דלהרמב"םאישות,

 ביאת אנל קדשה תהיה דלא לאו איסור רק הוילהרמב"ם
 הז יחוד עדי הן הן לומר מצינו לא בחנק שהמ דחמורא"א
 והרי חנק. איסור לעביר שחשוד עליו ולומר ביאה עדיהן

 החמור. על חשוד לא הקל עלהחשוד

 חז"ל שאמרו העניז בהבנת י"ל דמילתא לקושטא ברםז(
 הגדרה זה דאין ביאה. עדי הן הז יחוד עדי הזהן

 תו מבחיז אינו עבירה שעבר דכיון אומרים שאנו הדיןמצד
 נאמן אינו יחוד איסור על שעבר וכיון לעבירה עבידהבין
 כן אומרים היינו דאם ביאה, איסור על עבר שלא לומרתו
 לא אבל ההמור על השוד מקדי לא הקל על דההשוד י"לע"ז
 דעתו לסוף חז"ל וירדו האדם שבטבע ענין דזהו רק המובז,כן

 אינו שוב היצה"ר ברשת נתפס שכבר שכיון אדם שלוטבעו
 שמסיתו מה מלעשות ממנו ולהמלט ברוהו לשלוטיכול

 עם במתייחד הפוסקים שנחלקו ומה חפץ, וולבו מהלעש,ת
 בינתיים אחר לאיש נשאת כבר  שהיא או בנידתה והיאגרושתו
 אמ בפונדקי עמו גרושתו שלנה בכהן או עליו אסורהשהיא
 שנ"א סי' ח"א ברדב"ז )עיין שני, גט צריכהבכיה"ג
 למאן ואפילו גירושין( מהל' פ"ו ובמשל"מ ר"ט סי'ובתרה"ד
 בסובות עליה בא שלא משום זה אין שני גט דא"צדס"ל
 בזה לומר דאין משום פשוט הטעם רק האיסור,חומר

 או לכהן גרושה או נדה מאיסור חושש דאינו כיוןאאעבב"ז
 אבל זנווק לבעילת חושש אינו בודאי משנשאה גרושתומחזיר
 אפילו דהרי העבירה מחומר עליה בא שלא אומרים אנואין
 ענין שזה מזה הרי גט, דא"צ להריב"ש ס"ל ביאה עדייש

 אחרת, עבירה גוררת בודאי בעבירה שהתחיל דכיוןשבטבע



14בי קמוו סימו האה"ע,יד"תנ:'וצרנח
 לשם ולא קידושין לשם שבעל אמרען אם הפוסקים נהלקורק
 ולפ' ברבריהם, עיי"ש חמור לאיסור חהמש שאינו כיוןזנות
 עדי הן הז יחוד עדי הן הן א"א עם ביחור גם י"ל שפירזה

 נאסרת אשה דאיז דקיי"ל כיוז סתמא ביחוד לא וזהביאה,
 הן יחוד עדי הן הן י"ל בזה בפרהסיא יחוד אבל יחוד,ע"י
 שהבין מה כפ' ברא"ש ג"כ וכ"ה רש"י כמוש"כ ביאה עדיהן

 ברבריההשטמ,"ק
 מובא הגט כל בפרק הר"ן שיטת בני"ד לצרף יש וכןח(

 ראו לא אם דה,"ה שכתב א' סעי' קמ"ט סי'ברמ"א
 ג"נ שנשאה נגון עליה בא קבודאי אלא עליה שבאהעדים
 א"צ לרבים המפורסם דדבר הנ"ל רש"י כשיסת וזה גט,צריכה
 טבלה לא מי בתוד"ה דמ"ה ביבמזת התום' כתבו וכןערים,
 סי' קידושיז בהל' והח"מ עדות, א"צ לרבים הידועדדבר
 להלן יבמות בתום' וראה להלכה, התוס' דברי מביא סק"גכ"ו
 ודאי איכא דכנסה דהיכא שכתבו לכשאכניסנה בד"הדנ"ב
 לבית רשמ' באופן הלך שהמדובר דידן בעוברא ולכןביאה,
 לד איז לביתו וכנסה אזרחיים בנשואים אותה וגשאהועד

 שבא ובודאי מזה יותר כיעור עדי לך ואין מזה גדולבפרהסיא
 לפיע"ד. וז"ב ולבועל לבעלה ונאסרה ג"כעליה

 שכתב לפי"מ ראוה אין הר"ן שמדברי וראיתי שביזיט(
 הגהת דברי על סק"א קמ"ט בסי' הט"זזקני

 בפני ובעלה וחזר אשתו את דהמגרש כתב דהמחברהרמ"א
 )הר"ן שנשאה כגוז עליה שבא לכל שגלוי או הגה -עדים
 נפק"מ מה אליו נשאת דאם הט-ז כתב וע"ז הגט(, כלבפ'

 גבי כז כתב והר"ן גט, צריכה עליה בא לא שאפילוהבעילה
 דאינו אעפ"י כן לפרש יש הר"ן בדברי וגם לעיל.שהוכחנו כמי בפירוש מבואר הנ"ל ברש"' אמנם בט"ז, עיי"ש ישןגט
 בהיכא בהדיא כתב הרי דמילתא לקושטא מ"מ זה עניז עלקאי

 מרגל"ד יותר הו' דנשואין ביאה לעדי תו א-צדנשאת
 רשמי. ובאופז בפומבי שנעשה, כיוןשנבעלה

 לצדד 'ש דאפשר במחשבתי עלה זה בנידון עיוני וב,דיי(
 שהנטען כת"ר ל' שאמר מה כפי גיסאלאידך

 כן תאמר האשה גם ואם עדייז, עליה בא שלא טוע1דיד)
 הפוסקימ במחלוקת ברבוותא נפלנא אז נבעלתי שלא ליברי

 לשון הביא שם דהמחבר י"א, סי' בריש ותבי"שהת"מ
 קינוי לה שהיה אשה כל וז-ל סוטה מהל' בפ"בהרמב"ם
 בעלה רצה שלא בין המרים מי שתתה ולאוסתירה
 בשבילו בעלה על ונאסרת הואיל היא רצתה שלאביז
 וה;שה לעולם. עמו שנתייחדה זה על אסורה 11הרי
 מ"מ אבל עצמו על לאוסרה רק בידו הרשות דהריהח"מ
 כיוו הנתשד, על לאוסרה יכול ואיך כתובתה לה ליתןצריך
 מנ"ל לשתות רוצה והיא עליה בא שלא לי בדי טועניןשהם

 עליו חולק שם והבי"ש הנחשד, על אסורה שהיאלהרמב"ם
 אע"ג המרים מי עדייז שתתה שלא דכ"ז וס"לבסק"ה

 שלהם ברי טענת מועיל ואינו להבועל אמורה ממנושהמ.ניעה
 בני"ד ה,כ-נ שלהם ברי טענת דמהני להח"מ וא"כעיהש,
 לו מותרת תהיה נבעלתי שלא ל' ברי ג"כ היא חאמראם

 שלהם ברי טענת מהני לא ולהבי"ש מנעלה, שתתגר'1לאהר
 להבי"ש גם דבני"ד עוד לומר ויש להנחשד. תמידואסורה
 סענת מהני דלא הבי"ש דקאמר דהא שלהם ברי טענתמהני
 איסור ודאי הוא וזה וסתירה, קינוי שהיה היכא רק זהוברי

 ברי טענת מהני לא ולכן כידוע כודא' זאת עשתהדהתורה
 אמרינן דמספיקא בספק הוא דהאיסור היכא אבל איסור,בודאי
 כמו והוי בפרהסיא שהיה כיון עליה בא בודאי שנתייחדוכיון
 כמוש"כ לי ברי טענת מהני חזקה נגד אפילו והריחזסה.

 גבי בכתובות בפנ"י מובא דם"ו לקידושין בתידושיוהרשב"א

 אומרים שנים או מת לא אומרים ושנים מת אומריםשנים
 ואם תנשא לא זו הרי נתגרשה לא אומרים ושניםנתגרשה
 הבא נינהו ותרי תרי מכדי בגמרא ומקשה תצא, לאנשאת
 מעדיה, לאחד בשנשאת ר-ש ומוקי קאי, תלוי באשםעליה

 באומרת ומתרץ קיימא, תלוי נאשם גופא היא תוומקשה
 מ"מ א"א חזקת דאיכא דאע"ג הרשב"א ע"ז וכתב לי,ברי
 דבריו הסנ"י והסביר החזקה, נגד דידה לי ברי טענתמהני
 למי אלא חזקה בתר דאזלינן תורה אמרה לא דלעולםדס"ל

 כך כדי ער כודאי זה ספק תורה ועשתה בדבר,שמסופק
 עליו מוזהר וסהעובר ניון החזקה על זסזקלין עזגשיןשהב'"ד
 לא החזקה נגד ל' ברי אומר שהעובר היכא משא"ככודאי,
 מחמת כודאי הספק על מוזהר שהוא לומר לגביהשייך

 טענת דמהני מודה הבי"ש דגם י"ל ג"כ בני"ד ולכןהחזקה,
 איסור ודאי דהוי וסתירה לקינוי כלל דמי ולא שלהם, ליברי
 בגמרא דהר' אינו זה דאמת אליבא אבל לכאורה, לומר 'שכן
 רק היינו ותרי תרי גבי לי ברי דמהני דהא אמרינןשם

 אפילו תנשא לא לכתחילה אבל תצא שלא בדיעבדבנשאת
 לכן שלהם ברי טענת מהני לא להבי"ש א"כ לי, בריבטענה

 להנחשד.אסורה

 עפי"מ ל' ברי טענת מהני לא דכאן י"ל דבלאה"כיא(
 דהאי המפרשים בשם ההפלא"השכתב

 א"א חזקת נגד רק היינו החזקה. גגד לי ברי טענתדמהני
 כמו אחזקה אוקמוהו לנו שספק כיון אמרה דהתורהוכדומה
 מהני בזה טבע או סברא בשום תלוי זה ואין מקודם,שהיתה
 לאוקמי יצטרך שעי"ז ספק שום לו שאין לומר ליברי

 העולם, בטבע שמונח או מסברא דאתיא חזקה אבלאהחזקה,
 דהחזקה ובני"ד עי"ש. לי ברי טענת מהני לא זו חוקהכנגד
 שנתייחדו שידענו דכיון בטבע שמונח ומצד סברא מטעםהיא

 'ודעים הכל הועד בבית שנ'2או לאחר אחת בד'רהבפרהסיא
 לי. ברי טענת מהני לא לכ"ע בזה שמה נכנסה למה זוכלה
 סי' בטור נוובא 1, סי' ל"ה כלל בתשובה והרא"שיב(

 ונתייחד אשתו את שגירש באחד כתבקמ"ט
 פלגש לשם אחר קדשה פ"י2 שגירשה וקודם אח"כעמה

 משניהם גט וצריכה לשניהם אסורה פלגש, לשם עמ.ושהתה
 משום א"א שהיתה כיון עליו ונאסרה עליה בא השנישודאי
 הן הן דאמרינן ואע"ג משניהם, גט וצריכה ראשון שליהוד
 לצאת א"א ודאי לה רשבינן לא ביאה עדי הן הן יחודעדי
 בדבריו הפוסקים שפירשו מה וכפ' עיי"ש, גט בלא השנימן
 שכבר אעפ"י עליה בא שלא ואמרו אחריהם שתקרו -'נל

 שלהם ברי בטענת להם האמינו לא ואפיה"כ לו1תקדשה
 דם"ל השל"ג שיטת מביא סק"ד ובבי"ש מזה, בעהישעיין

 שנית, גט וא-צ נאמנים עליה בא שלא אומרים דשנידםדהיכא
 כאלו הוי ההע"ב ההע"י דקיי"ל דכיון בוה עליו חולקוהוא
 ראיה הנ"ל הרא"ש ומדברי ע"ש, עליה שבא והעידו עדיםבאו

 שלהם, ברי טענת מהני ולא כהש"ג דלא הבי"ש לדבריברורה
 דהאשה דהרא"ש בע.בדא התם דהרי בזה ק"ו הדבריםוהר'

 אהדדי גייסי דכבר בעלה עם שנתייחדה אחר א"אנחוקה
 השני בא לא א"א של האיסור חומר דמחמת להיותויכול
 אמרינ, ואפיה"כ פלגש לשם שקדשה. אעפ"י עד'יןעליה

 מהני ולא לפלגש לו נתקדשה שכבר כיון עליה באשבודאי
 עונש עליה דליכא דהב'"ש בהאי מכ"ש שלהם, בריטענת
 נאמנים אינם דודאי ברכה בלא כלה דרבנן איסור רקא"א
 דאפילו הרא"ש לשיטת חזינן עכ-פ עליה, בא שלאלומר
 ולכן עליה, בא שלא לומר נאמנים אינם א"א חומרבמקום
 לירוד סתמא יחוד ביז חילוק דיש שהוכחנו מ.ה כפיבני"ד
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 ונאסרת ביאה עדי כמו זה הרי והרא"ש רלרש"יבפרהסיא
 להתחתן כך כל שהתחצף כיון י"ל ולכן ולבועלוע לבעלהעי"ז

 מבעלה שנתגרשה בטרם רעהו אשת עם אורהייבבנשואים
 כמוש"כ עליה, בא שלא לומר תו נאמן אינו לביתוולקחה
 של ערות לך אין שנתייחרו שראו רכיון רפ"א בגיט'1רש"י
 פרשו לא אהררי רגייסי כיון סהדי אנן וראי מזה גדולביאה

 לפע"ר. וז"בזמ"ז
 אחר רמטעם לומר בדעתי עלה זו בסוגיא ובעיונייג(

 עפי"מ "נטען", מטעם עליו אסורהפשוט
 מתחת והוציאה א"א על הנטען דכ"ד ביבמות במשנהדתנינן
 שהבייד היינו רנטען ופירש"' יוציא, שכנס אעפ"יירו

 כיון ומסתברא עליו, שאסרה זה בשביל בעלה מתחתהוצ'אוה
 בפיהמ"ש הרמב"ם כתב וכן ברבר עדים הוי עליושנאסרה
 הפירוש השפחה על בנטען דמהניתין ברישא אבל ערים,שהיו

 בגמרא בהד'א הוא וכן ערים, בלי לע'.1 דברי עליושטעונים
 והש"ע והטור הרמב"ם לשון וכ"ה בערים זהו א"א עלבנטען
- תקצ"ו סי' בתשובה הרשב"א אולם קמ"ט,בסי'  עליו ורמז 

- בסק"זהבי"ש  מרננים והעם א"א על שנחשד דמי כתב 
 ונשאל לכונסה הנחשד ורצה האשה בעל נפטר ואח"כעליו

 רכיון והשיכ שישאנה, לו להתיר יכולים אםהרשב"א
 ועדי כיעור ערי שם שאין אעפ"י ישאנה לא אחריהםשמרננים
 של ומעשיו הקוו את יחזק אותה שיכניס עי"ז מ"מטומאה,
 שרצו ויש כיצד, בפרק כדאמרינן שעבר מה על יוכיחועכ,2יו
 מנוער רבר לך שאין אחרי תצא נשאת אם שאפילולומר
 שלא לומר זהמקילים אותה, נשא הרינין שאחר מזהביותר
 השפחה על נטען גבי בגמרא שם דאמרינן כמו זה הריתצא
 לא דלכתחילה תצא, לא נשאת ואם יכנוס לא זה הריוכו'
 ממך הרחק שפתים ווזות פה עקשות ממך הסר משוםיכנוס
 ג"כ לחור רברננה כהרשב"א להלכה כן פסק והבי"שזת"ד.
 עליהם שמדברים היכא רבריו ולפי לכתחילה, תנשאלא

 וסתירה קינוי כאן שאין אעפ"י להנטען אסורה בלבנהכיזרות
 אסורה להנטען מ"מ בעלה, על לאסרה כדי עדיםולא

 להלכה שפסקו האחרונים גרולי בתשוכות וכ"הבלאה"נ
 אסורה להנחשד מ"מ בעלה על לאוסרה באר די איןדאפילו
 במקומות ועוד כ"ו סי' אה"ע הת"0 בשו"ת עיין קנס,מטעם

רבות.
 מה זה וראה צופים לשדה ואקחך אתי נא לך דעתהיר(

 כמו ממש בעובדא הרסב"א בתשוכת:1מצאתי
 ס" ובא"מ י"ז, בסוסי' יוסף ביתה הובאה זו ותשובהני"ד
 דפוס ברשב"א אבל קפ"א בסי' נמצאה זו שתשובה כתבי"ג
 וז"ל הצנזורה כפקודה קפ"א סי' התשובה לגמר' נשמטהווין
 אני פנויה ואמרה באה רהל שאלת הב"י: שהעתיקה מהכפי

 כמה עבש ושהתה כתובה בלא סלגש לשם לשמעוןונתקרשה
 נתקדשה שכבר בעדים נודע ואח"כ עמו, ונתייחדהימים

 מבעלה גט אחיה שהביא נודע זה כי ואחר שנים, זהלראובן
 אשה תשובה הדין' יהיה מה שמעון קידושי זמן לאחרראובן

 התלמידים שאמרו ומה משני ובין מראשון בין גט צריכהזו
 שנינו שלמה ומשנה הוא, טעזת משני נט צריכהשאינה
 ומזה מזה תצא בעלה בא ואח"כ ונשאת בעלה שהלךהאשה
 לחופה, עמו נכנסה שלא מפני ואם ומזה מזה גטוצריכה
 בעלה שמת לה שאמר כמו אלא 11 דאין לומר רוציםושמא
 ביבמות שאמרו כמו משני גט צריכה שאינה_ ונתקרשהועמדה
 ונתקדשה, ועמדה שנתקדשה קול עליה 'צא גבי גיטיןובסוף
 הן הקידושין לאחר אצלו שנתייהדה כיון זו ראשה אינוזה
 נתקדשה לא שמתהילה זו וכ"ש ביאה, עדי הן הן יחוד עריהן
 מחוסרת ואינה לבר בקידושיז לו שתהיה יה דרך עלאלא

 לבית עמו נכנסה למה זו כלה יורעין שהכל לחופהמסירה
 ולנה אשתו את המגרש הזורק בפרק אמרו מזו וגדולהה0תר,
 שמן ואעפ"י שני גט ממנו צריכה אומרים ב"ה בפונרקיעמו

 וכו', בה גס לבו שאין מפני גט ממנו צריכה אינההאירוסין
 מי כרין מש:י גט צריכה ודאי שהיא עמו כשנכנסה זווכ"ש

 עוד ולא הקירושין, אחר עמו שנתייחדה כיון ונשאתשעמדה
 ונשאת ועמדה למדה"י בעלה שהלך מאשה היא שהמורהאלא
 כיול מספק גט צריכה כאן אבל הקנס, מן אלא גט א"צרהתם
 וראה לראובן כבר שנתקרשה ערים לה שיש השני בהשידע
 קירושין שאין הוא יודע ראובן, שגרשה האשה בידהגט

 ובוראי וכר, קידושין לשם הגירושין אחר ובעל בא"אתופסין
 בה תופסין קידושין מ"מ ונטמאה מונטמאה עליו שאסורהאע"פ
 שלא השני המקדש וה שטען ומה גט, צריכה הלכךמה"ת
 ממש אין לכונסה, הוא יכול ולכן נשואין לשם עמהנתייהד
 עליו להחמיר כביאה הוא הרי שהיחור שאמרנו כמובטענתו
 נטען מטעם עליו לאסרה ראיה שהביא ומי עליו,ולאסרה
 נכונה ראיה יוציא, שכנס דאעפ"י מתח"י והוציאהמא"א
 מדבר הוא יותר בחדר עמו ויושבת וקדשה שכונסה שזההוא

 הוא אם לפיכך טומאה, לעדי הרבר וקרוב וקרל"פמכוער
 אוהו ומנדין בשוטים אותו מיסרין מכאן לאחר אצלוכנסה
 הרשב"א עכ"ד מדרבנן עכ"פ לו פסויה שזו שיוציאנהעד

 הכ"י. שהעתיקו מהכפי

 להבינם זכיתי לא כי רבריו על להעיר שיש אעפ"יטו(
 שתי ברבריו מבואר עכ"פ אכל דברים,בכמה

 ושאלתו דידן, לעוברא ברורה ראיה יש שמהם חשובותנקודות
 וכני"ד ישראל בדת לפלגש קדשה שם רק כשאלהנו ממשהוא

 זו כלה יודעים הכל המעשה תכלית אבל הועד, בכיתנשאה
 והרשב"א בעל, מה לשם נפקותא שום ואין וכו' נכנסתלמה
 ממש אין עליה בא שלא המקדש ,ה וט,ען דמה ראשיתקונע

 כמו הוי רזה והשנית ביאה, כעדי הוי לביתו דכניסתהברבריו
 כאן היה שלא ואעפ"י יוציא שכנס שאעפ"י א"א עלנטען
 ממש, טומאה לעדי יותר וקרוב לביתו שכנסה כיוןכיעור מעדי לדעתו גרע זה מ"מ קדל"פ, ולא ממש טומאהע11

 המובא תקצ"ו בסי' בתשובה במש"כ לשיטתיהוהרשב"א
 וסתירה קינוי היה שלא אעפ"י א"א על רכנטען י"ג אותלעיל
 שכנסה דידיה ובעובדא לכתהילה תנשא לא מ"מועדים
 רק היה שלא כיון להוציא אותו שכופין הרשב"א סוברלפלגש
 ורינון לעז רק שהיה תקצ"ו ובסי' קידושין, רק בעלמאלעז
 כיון טומאה ערי כמו היה וכאן תצא לא נשאת דאםפסק

 לביתו. וכנסהשקדשה
 שצריכה במש"כ הר'4-כ"א רברי על והעיר שיש ומהטז(

 לה שלח כבר הראשון הרי ומשני, מראשיןגט
 שקדשה בזמן א"א היתה שהיא אחרי ומהשני אחיה ע"יגט
 רוחה והרשב"א גט, צריכה ואמאי בא"א תופסין קידושיןואין
 ביבמות רתנינן מהאי משני גט שא"צ שאמרו התלמיריםרברי
 מת לה ואמרו ובאו למדה"י בעלה שהלר האשה גבידפ"ז
 ולא ממני שגבו דברת אבל משניהם, גט צריכה ו:שאתבעלך
 גזרינן ולכן בשוגג בנשאת איירי המש:ה דהרי להבינםזכיתי
 אבל בגמרא, להין כדאמרינן גט בלא יוצאת א"א יאמרושלא

 בה תפסו שלא כיון משגי גט צריכה אמאי במזירב:שאת
 כחב ובמסקנתו גט, שא"צ התלמירים רכרי וצרקוהקירושין
 התייהר שהוא משום משני גט שצריכה הטעם הרשב"אשפיר
 מבעלה גט לה הביא שאחיה לאחר גירו'שיה אחר גםעמה

 קידושין לשם אה"כ שבעל דאמרינן גט צריכה ולכזהראשון,
 א"א. היהה לא שכברכיון
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 גט שצריכה זה דין כתבו שלא הפוסקים דמסתימתין(

 כמבואר עדים עם"י בנשאת. רקמהשני
 שתצטרך מצינו לא במזיד בנשאת אבל י"ז סי' אה"עבש"ע
 שלא אבל שם שכתב קנ"ב סי' בטור מפורש וכן ממנו,גט

 שנתקדשה או נשאת אם אפילו נאמנת ואינה מעיוהבפניו
 וא"צ נאמנת אינה בדבריה מחזיקה והיא ומגחישהוכשבא

 דפ"ח, בגי:דן כשמואל שפוסק שכתנ בב"י עיי"ש משניגט
 כשמואל, פסקו והרא"ש הרי"ף מ"מ עליו פליג דר"האעפ"י
 א"א או אני פגויה זאמרה א"א שהיתה בה ידענו שלאוהיכא
 ועדיין ששיקרה עדים באו ואח"כ ונשאת אני וגרושההייתי
 משני גט וא"צ מעיוה בפניו דלא למ"ד נאמנת אינה היא,א"א

 מהשני גט דצריכה פסק הב"ח רק בסקי"ב הבי"שכמוש"כ
 עליו פליג שם והט"ז דאיסורא, חתיכה נפשה דשויאמטעם

 מהשני. גט דא"צוס"ל

 מדוע למזיד שוגג שנין בחילוק הרברים דבהסבךחי(
 שם בגמרא דהנה י"ל: גט א"צבמויד

 ונות רק הוי הרי גט צריכה נעדים בנשאת אמאימקשה
 בלא יוצאת א"א יאמרו שלא גזירה משום ומתרץבעלמא,

 לו לחזור מותרת בנתקדשה בסיפא אמאי תו ומקשינןגט,
 מובן ולפי רבנן, קנסוה איסורא דעברא רישא דגמראומסקנא
 דעבדא משום התירוץ מסקנת הוא קנסא של העניןהפשוט
 דכבר וכיון 'אמרו שלא מונום הוא העיקרי דטעםאיסורא,
 בה, שנעשה האיסור ביאת משום רבנן קנסוה איסוראעברא
- בגמרא גויס הרי"ףןולם  איסורא דעבדא - רישא אלא 
 והדר לשלפניו מקושר ואינו אחר תירוץ זהו גירסחי ולפיוכו',
 גירסתנו מקיים והרא"ש יאמר., לשמא קמא מתירוצאביה
 לחשוש רבנן קנסוה איסורא דעבדא דמשום אחד תירוץדהכל
 רצו ולא גט בלא ויוצאה זה ונשא וה גיר17 יאמרולשלא
 עדיין עבדא דלא בסיפא אבל טעוה, נשואי משוםלהתירה
 והתירוה וכר יאמרו לשלא למיחש רבנן קנסו לאאיסורא
 הל"א פ"י יבמות בירושלמי והנה טעות. קידושי 1יוום גטבלא
 של איסורו לברר כדי הילא ר' בשמ דקסרין רבניןאיתא
 לברר כדי משני גט צריכה דלכד הקה"ע זפירשראשון,
 משנשאת, גרושתו מחויר משום לראשון שנאסרהולפרסם

 טפי יתלו דכ"ע גט בלא יוצאת א"א שיאמרו משום חשוולא
 אדשמואל, ופליגי גט בלי א"א בהיתר ולא טעותב2שואי
 ל-מרי אחר טעם סובר דה'רושלמי נראה הפשוט במובןוהנה
 משום לאו הטעם עיקר דלהירושלמי להבבלי, דס"לממה
 מחזיר משום לראשון שנאסרה לפרסם הוא הגט רקקנסא

 א"א. משום עליו אסורה היחה הגט וקודם משנשאתגרושתו

 הבבלי דברי בפירוש כתב ליבמות הרשב"א יבחידושייט(
 דעבדא - נשאת אבל תירוצם.בכוונת

 יאמרו שלא להחמיר חלינן בעלה על לאוסרה בכרי -איסורא
 משום האי וכולי משני גט הוצרכוה ולכן גט בלא יוצאתא"א
 זת"ד, בירושלטד כדאיתא ראשון של איסורו לברר כדיקנס

 דמילתא, בטעמא  הירושלמי כמו סובר הבבלי שיטתוולפי
 אח אשת כגון להא למיחש דליכא דהיכא מדבריו לנווהיוצא
 מפירושו יוצא אחר דבר ועוד משני, גט צריכה לא אשהואחות
 לא הולר וילדה השני גרושת לאחר עליה בא הראשוןדאם
 גרידא, בלאו דהוא מע'נשאת גרושתו מחזיר כמו ממזרהוי
 מדרבנן ממור הולד דאין גירושין מהל' בפ"י הרמב"ם פסקוכן
 רק דהף גירושיז לאחר אבו השני, גר~שת קודם כשנולדרק
 בוה שהאריך כמו ממ,ר דהוי בזה לומר תיתי מהיכיח"ל

 מרברי סק"1 ר' בסי' הח"מ שהוכיח ומה שם. ביבמותהרידב"ז
 גרושי לאחר מראשון דגם הולד בד"ה דפ"ו יבמותהתוס'

 ובמק"א בזה, ואכמ"ל לפיע"ד צ"ע ממזר הולד הויהשני
 ממור הולד דאין איפכא התוס' מדברי להוכיח דישכתבתי
 הל",, גירושין מהל' בפ"י ובהה"מ סקכ"ז בבי"שועיין
 דליכא במויד דנשאת דהיכא הירושלמי לשיטת למדיןנמצינו
 נלאה"כ דהרי משני, גט צריכה איסורו דלברד לומרבזה

 אסורה דס~טה יודעים והכל סוטה מטעם לראוזוןאסורה
 נמי כנע"כ מהנואף גט א"צ אחרת מזנה כמו ולכןלבעלה,
 נאסרה שלא שפיר הו"א בנשאת בשוגג ובשלמא גט, א"צהכא
  מהשני לגט הוצרכוה שפיר משוה"כ סוטה משום בעלהעל

 דע"י משנשאת, גרושתו מחזיר בושום לבעלה שאסורהלפרסם
 דדינה נדע וממילא השני לקידושי חלות ,טיש מפרסמיםהגט
 לחוור שאסורה גירושיה, לאחר שנתקדשה אחרת אשהכמו

 במויד אבל לקחתה, ישוב רלא הלאו משום הראשוןלבעלה
 משום לבעלה דאסורה יודעים נמי גט ובלא בוה למטעיליכא

 גט. בלא יוצאת. ולכןסוטה

 צ"ל איסורא דעבדא וקנסא יאמרו שמא לטעמא אמנםכ(
 ונפרט זאת, לחששא במזיד חיישינן דלאבטעמא

 דעבדא משום ה~א בתרא ותירוצא אלא דגורס הרי"ףלגירסת
 מדוע במז'ד, חיישינן לא למה קשה רבנן קנסוהאיסורא
 לפי תינח והא נשכר, חוטא ויהא מבשוגג במזיד יותרהקילו

 ע"ז וכו' יאמרו שמא והעיקר הוא תירוצא דחדאגירסתגז
 שהיא כיון זו, חששא איכא בטעות בנשאת דרק לומראיי1ר
 ב0ומבי השני לבעלה נשאת בודאי איננו כבר דבעלהסברה

 יעלה ולא כדמו"י אחר לאיש היתה שפלונית הדברונתפרסם
 הרשעים שדרך כיון נשאת, שבאיסור אדם שום דעתעל

 השמועה יתפרסם כאשר ואח"כ מעשיהם במחשךלע:1ות
 ונשאת ממנו נתגרשה שבודאי הדבר יתלו חי הראשוןשבעלה
 יוצאת שא"א יאמרו גט בלא יוציאה השני וכאשר כדין,לשני
 לא איסורא עבדה שהאשה וכיון עין, מראית ואיכא גטבלא

 בהשני ניה אגידא להיות עליה יכביד שלא לתקנתהחיישינן
 נשואיה בודאי במויד אבל מהשני, גם גט להצריכה עליהוגזרו
 בעל תחת יושבת שהיא יתפרסם כאשר ואח"כ בצינעההיו

 השני עם היתה שבונות הדבר' יתלו חי הראשון שבעלהוישמעו
 דוונה כיון גט בלא יוצאת א"א יאמרו לשמא למיחשוליכא

 גט.א"צ

 גט צריכה לחוד קנסא משום דרק לה,רי"ף ברםכא(
 קגסוה לא מ"ט לכאורה תמוה דגמראלמסקנא

 דס"ל ולומר לדחוק ויש נשכרה, חוטאת תהא שלאבמוידה
 תעלה וכי ממש, זונה שהיא כיון למוידה לקנוס דאיןלהרי"ף

 מהנואף, לגט תצטרך בעלה תחת שזינתה שוונה הדעתעל
 ומינסבא דייקא דאשה כיון בטעות בנשאת דקנסינןוטעמא

 דיני כמו פשוט קנס וה אין אבל רבנן, קנסוה דייקה לאווו
 גדר רק התורה, דיני על שעבר משום להעובר דקנסינןקנסות
 זו שאשה שיראו  שעי"ו העולם לכל אזהרה כמו הואהקנס
 לחקור תדענה למען הנשים כל תמיד ידייקו משני גטצריכה
 שום מועיל אין לדידה ובמ~ידה לאיש, שתנשאנה טרםולרייק
 משגיחה אינה היא הלא תונה לא לגט שתצטרך משום וכיקנס

 במזיד, הזוגות ע"י הכשרות להנשים להוהיר אין וגםלכלום,
 יבמות התוס' מדברי זו לסברא וראיה עסקינן. ברשיעי אטוכי

 קנסוה דהתם ראיה ואין : וז"ל שכתבו סוטה בד"הדמ"ט
 וכר, תזנה שלא כדי לקנסה א"צ הכא אבל שתידק כדירבנן
 גט בנידון הכא וה"ה קנס, שייך לא דבמזיד כדברנוהרי

 וכון הקנס, אצלה כלום יפעול לא דבמויד ג"כ י"למהשגי
 לה יהיה לא באשה מעל ומעלה חנק לאיסור חששהשלא
 גולה, אינו דבמזיד בגמרא דאמרינן כמו הזה הקנסלכפרה
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 מהשני דגט דררא שום במזיד ליכא הנ"ל הטעמים לכלולכן
 לפיע"ר, וז"פ גט בלאויוציאה

 גט שצריכה לומר גזרו דחז"ל כיון לומר יש דעדייןכב(
 אשה וכל בתקנתז, רבנז פלוג לאמשני

 במקום אפילו משני גט צריכה במזיד ובין בשוגג ניןשנשאת
 ב,שוגג מצינו דהרי וכו', יאמרו שמא החששא שייךדלא

 הבעל אם כגון וכו' יאמרו לשמא למיחש דליכאלפעמים
 ונשא זה גירש יאמרו לשלא למיחש דליכא כהן הואהשני
 נמי וכן בגרושה, אטוד כהז דהרי גט בלא יוצאת וא"אזה

 נודע לא אם להראשון להתירה יבואו שלא הירחמלמילטעם
 ליכא בכהן דהלא כהן, היה הראשון אם שני קידושיחלות
 לזנות נשואיה נחשוב אם דאפילו ל"ראשון להתירהלמטעי
 זנן קתנ' סתמא המשנה והרי לכהן, אסורה בלאה"כב~נוגג
 חילקו ולא גט שצריכה וכתבו דבריהב סהמו הפוסקיםנמי
 גזרו פלוג לא דמשום לומר צריך אתה ע"כ לכהן, ישראלבין

 החששא שייך דלא היכא אפילו משני גט להצריךתמיד
 שוגג בין דגם י"ל ולפי"ז הגזירה, חכמים גזרושבשבילה
 משני גט תמיד והצריכו הנ"ל מטעם ג"כ חילקו לאלמזיד
 מדברי לעיל הוכחנו כבר אמנם החששא, שייך בדלאאפילו

 בזה. צ"ע ועדיין משני גט א"צ דבמזיד דס"ל דנראההפוסקים
 מה כפי גברא דהאי בדינא עלה דאתאן למאי נהזרךכג(

 שאסורה בושש צריך דיז לית לעילשביארנו
 אהדדי, דגייסי כען עליה בא שלא להאמינם יסוד ואיןעליו
 חבקה שכבר לפניו שהודה לי אמר שכת"ר מה כפיובפרט
 איש היחתה כמאה"כ צניעות חזקת אבדו בודאי כ"פונשקה
 לבד בזה די שאין ואעפ"י תשרפנה, לא ובגדיו בחיקואש

 אחר להם להאמין שלא לאצטרופי חזי מ"מ בעלה עללאסרה
 בש"ס מבואר וכן עליה, בא שלא לומר בפרהסיאשנתייחדו
 שלשים לאחר נבעלתי לא שאמרה יבמה גבי דקי"איבמות
 יוהר מלבעול נפשיה אינש מוקי דלא נאמנת אינהיום

 אינו לכן יום משלשים יותר ביחד היו וכאן יוםמשלשים
 דהיכא הל"ג יבום מהל' בפ"ב הה"מ שכתב ולפי"מנאמן,
 לא לומר נאמנת יומ ל' לאחר אפילו כניסה קודם ניתןדהגט

 ויש מלבעול, נפשיה אינש מוק.י איסורה דאיכא כיוןנבעלתי
 מש"כ דיבמות בפי"ג בתוסיו"ט ועיין ואכ"מ, דבריו עללהעיר
 דליתנייהו ממילא ומובן אהדדי דגייסי לני"ד ל"ד ובכללבזה

 כללי. הנהוגבייהו

 ליבמות בחידושת המאירי רבינו לעיינן דאנהרינןכד(
 אלו בענינים כתבו ספרד וגאוני וז"לדכ"1

 או שסיבב באחד העיר  שבאותה לציבור או לבי"ד שנודעשכל
 הוכיח שסופו ישאנה, לא מבעלה אשה להפריד גרם אוהשתדל
 לא על עבר מ"מ עליה נטען לא אפילו נתכוון כך,מלשום
 נתברר שאם כתבו ועוד יוציא, לא כנס שאם אלאתחמוד
 הזקוקה יבמה המקדש כדין יוציא כנס אפילו נתכווזשלכך
 שעבר שכיוז חדש בדבר לן אנהיר שהמאירי הרי עכ"ד.לכהן
 חדשה נקודה וזה מלכונסה לן אסורה לכן תחמוד דלא לאועל

 במצוה המנ"ח שהוכיח לפי"מ לפיע"ד נראה ועפי"ז וה,בענין
 שלא אותו כופין ל"ת על בקו"ע לעבור רוצה אחד דאםח'

 בשוא"ת ואפילו עבירה, לעבור לו מניחין ואיןלעבור
 בשוא"ת לעבור שרוצה מ"ע על דכופין מכיון לכופומחוייבים
 ועיי"ש דק"י חולין מש"ס כן והוכיח בקו"ע, ואצ"ל ל"תמכ"ש
 תקשץ דלא לאו דאיכא הצדקה על כופין דלהכי שכתבובתוס'

 בקו"ע. בל"תומכ"ש
 דלא הרשב"ץ שיטת וכ"ה וההינוך הימכ"ם דלשיטתכה(

 מחולקים, לאווין שני הן תת~יה ולאתחמוד

 לחייב התם דאיתא יהרו פ' במכילתא טהור מקומםומקור
 היא ותאוה עצמה, בפמ התאוה ועל עצמו בפני ההימורעל
 היינו וחימור תתאוה לא על עובר בלבו שמתאוה ותכףבלב

 להרמב"ם וס"ל שחמד, החפץ מחברו שלקח עד בושהפציר
 באשת עובר מ"מ רעך אשת כתיב לא תתאוה דבלאדאע"ג
 אשר וכל כתיב הפסוק דבסוף כיון תתאוה בלא גםחברו
 לאחר מחברו חפץ לקח ואם בכלל, חברו אשת גםלרעך

 מחלק ולא תחמוד לא על עובר דמיו לו ונתן עליושהפציר
 כמבואר אני רוצה אמר לא או אני רוצה אומר המוכר אםביז

 והראב"ד מ"מ, קיים והמקח הל"ט ואבדה גזילה מהל'בפ"א
 אני רוצה אמר בלא רק עובר דאי:ו עליו השיג שםבהשגותיו

 שם והה"מ עובר, אינו בזה שרוצה ואמר אח"כ במטכיםאבל
 ל"ת כמדא"ר דס"ל בתמורה לרבא קיים המקה למההקשה
 קנה כן כמו בשינוי הגזלה שקונה דכמו ותירץ לימ,א"ע

 שאיז והטעם יעו"ש, החפץ שקונה הגזלן כמו שנתןבדמים
 מעשה בו שאין לאו דהוי להרמב"ם ס"ל זה לאו עללוקין

 יעו"ש, הראב"ד עליו השיג ע"זוגם
 רעך אשת תחמוד דלא דבלאו - לפיע"ד נראה לכןכו(

 א"א עדייז שהיא בשעה חברו אשת לקח דאם-
 זהו אם לכ"ע ל"ת משום ג"כ עליה עובר א"א מאיטורחוץ
 לאחר לקחה אם אבל להראב"ד, אפילו בעלה רצוןנגד

 א"א דבלאה"כ הבעל ברצון הם הגירושיז והרי בעלהשגירשה
 אינו ולהראב"ד תחמוד לא על עובר להרמב"ם כמובן,לגרשה
 נוסף לאו וזהו א"א בעודה שיגרשנה קודם רק בל"תעובר
 זה לאו על לוקין אין אמאי קשה אך תנאף, דלא הלאועל

 ובא לביתו לוקחה אם הר' שאב"מ מפני הרמב"םלשיטת
 בטעם החינוך שכתב לפי"מ תופילו גמור, מעשה זהיעליה
 הלאו, לתקן ויכול להישבון קוניתן מפני ל"ת על לוקיןשאין
 לבעלה לחזור אסורה עליה בא כבר אם חברו אשת גביאכתי
 לאו שהוא מפני מ"מ מלקות בה יש ולפי"ז להישבון ניתוולא

 וקלבדר"מ בחנק הוא הרי עליה בא כבר אם וכ"תשיב"מ,
 ביה התרו בדלא דנפק"מ הנ"ל במצוה המנ"ח כתב כבראבל
 מלקות אבל מיחה חייב דאינו ל"ת מישום אלא א"אמשום
 בחומד ולכן ממלקות, פוטרין אינן שוגגין מיתות דחייביחייב
 עפי"מ לכנסה אסור יהא בעלה אח"כ שגירשה אעפ"יא"א

 דלשיטת כ"ח סי' קידושין להל' בקו"א ההפלא"השחידש
 גמור בקנין החפץ שקנה היכא רק תחמוד בלא אינוהרמב"ם
 גולשון כן הרייק בל"ת, עובר אינו קנאו לא ואם שלולהי~ת

 בל"ת עובר דאינו שם שכתב שנ"ט בסי' הטור שהביאהרמב"ם
 כגון קנין, בו לעשות לומר רוצה שחשד ההפין שיקנהעד

 בשינוי וקנה אני רוצה. אמר לא אפילו או אני רוצהשאמר
 דבריו ולפי זה, לחידושו נכוחות ראיות והביא עיי"שמעשה
 פנויה היזו והרי חברו גירשה כבר אם אפילן חברו אשתבחומד
 יתחייב אותה ויקנה כדמו"י יקדשנה דאם לכנסה, אסורעכשיו
 בה לו שיה,יה קודם א"כ יכניסנה לא אם אבל ל"וקמשום
 כבר אם ואפילו תתאוה לא על רק ל"ת משום מחייב לאקנין
 על עבר ולא קנאה לא זנות ע"י מ"מ א"א בעודה עליהבא

 עדיין. קנאה. שלא מפניל"ת
 קידושין לו לסדר להם להזדקק אסור שאלתו בניחןולכן

 להם נאמין דאם אסור דממנ"פ קידושין עדי להיותאו
 בה ויעשה שיקדשה לאחר עכשיו א"כ עדיין עליה באשלא
 והראב"ד, הרמב"ם במחלוקת תלוי מבעלה גירושיה אחרקנין

 כמו הוי הגירושין שמעשה אעפ"י ל"ת על יעבורדלהרמב"ם
 על עבר אני רוצה אמר אפי' דלדידי' אני, רוצה הבעלשאומר
 באיסור עליה בא כבר ואמ בזה עובר אינו להראב"ד רקל"ת,
 היא הרי מ"מ בלאה"כ, תחמוד לא על עבר שכבר אעפ"יא"א



 ביא קמזז קמו סלן חאה"ע,""ת2"ירנרסב
 אופן בכל ולכן לבועל, ואחד לבעל אחד מטעם עלתאסורה
 להם נאמין אם אפילו קירושין להם לסרר להם להזדקקאסור
 אותו שמביא כיון לפ"ע על עובר רהמסרר נבעלה,שלא
 לא עכשיו שעד מה קנין בה לו שיהיה עי"ז ל"ת עללעבור
 לזמר סברא ויש גמור, בקניז אותה שיקנה טרם עדייןעבר
 דא"ר כ"מ משום מקודשת אינה קןשה שכבר בןיעבדדגם
 והכא בתמורה, ורבא אביי במהלוקת ותלוי ל"מ א"על"ת
 ראם כיון בשבת שוחט גבי הידוע המהרי"ט תירוץ שייךלא

 עליה בא כבר ואפילו בקדושיה אותה קנה לא א"כ ל"מנאמר
 שנאמר ועי"ז תחמוד לא על יעבור ולא קניז ולא ז:ות רקהוי
 מעשיו, דל"מ י"ל שפיר ולכן ל"ת של האיסור יתוקןל"מ
 דמהני נאמר אם ולהעדים להמסדר דלפ"ע דררא איכאוגם

 מי דכל כיון דנהרי עברי בתרי הוי דלא למימר וליכאמעשיו,
 לומר גם ליכא ובכה"ג אלפ"ע, בזה יעבור עד או מסררשיהיה
 דהאחר רהיכא מלוה מהל' בפ"ר במשל"מ כמבואר ליהדשכיח
 ולכן עתיקים, והדברים דנהרא עברי תרי מקרי יעבורג"כ
 ל"ת משום גם לישאנה אסור שהוכחנו מה כפי לפיע"דפשוט
 תקיפה, ירנו שאין רק יל:אנה שלא לכופו מחוייביםובאמת
 כמבואר יעבור שלא אותו דכופין בקו"ע לאו איסור בשארכמו
 עוד לי ויש תאותו למלא כדי לו לעזור חלילה אבללעיל,
 בזה. הארכתי ובמק"א ואכמ"ל לפ"ע בענין דבריםאריכות

 דאיכא לומר שהוכחנו במה בזה התבוננתי דכאשךכ1(
 תנא מצאתי לו ,2מסייע למי לפ"ע בני"דנמי

 באמר רגם הרמב"ם לשיטת שכהב הנ"ל. במג"ח לידמסייע
 פ' במכילתא מש"כ א"כ ל"ת, על עובר אני רוצההמוכר

 אם רק בל"ת חייב ראיגו בעצמו הרמב"ם וכ"פמשפטים
 לומר להמוכר אסור יהא א"כ לעיל, כמבואר מעשהעשה

 נגמר הסכמתו דע"י כיון המכירה על להסכים בזהשרוצה
 ובשלמא עבירה, עוברי ירי מסייע הוא הרי א"כהאיסור

 רוצה אומר באינו רק הוא ל"ת איסור רכל דס"ללהראב"ד
 רוצה יאמר שהמוכר יצוייר איך להרמב"ם אבל שפיר, אתיאני
 איך הכא וכמו"כ יע"ע, מסייע משום להסכים לו אסור הריאני
 לפ"ע על ועובר להחומד שתינשא כדי לגרשה הבעליכול
 קנין בה יהיה לא כי ל"ת על יעבור לא גט בלא ישאנהואם

 כן. י"ל והמסדר העןים עלוגם

 לסדר להם להזרקק אסור דלכתחילה לדינא תבנאכח(
 ואפילו הנ"ל, בקידושין דהגכל'ר מהאיג"פ

 שלא דבכדי למימר ואיכא עמה ומתייהד לביתו שכנסהלאחר
 אין הרי לג"פ, הבי"ד להם יזדקקו א"א באיסור לחמורות'בא

 כמבואר רפשע היכא חברך שיזכה כדי חטא לארםאומרים
 את שכפו חורין בת וחציה שפחה חציה גבי דמ"גבגיטין
 הקשו שם ובתוס' הפקר, מנהג בה שנהגו מפני לשחררהרבה
 עבדו והמשחרר הברך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים איןהרי
 בני"ד ולכאורה מותר, ררבים מצוה מע.ום ותירצו בעשה,עובר
 רבים בה יכשלו שלא החשש היה דשם לההם דומהאינו
 ק"ח סי' בח"ג השבו"י שכתב לפי"מ ואפילו אחד, רקוהכא

 היכא אפילו שיזכו כדי חטא אומרים ג"כ בנ"א שנידבשביל
 ביו"ר הדגמ"ר אך והאשה, האיש שנים איכא ובני"ד1בפשעו

 אכן להפרישם, מצווים הבי"ד .אין דבפושע כתב קנ"אסי'
 מצווים בי"ד במזיד דגם העלה ד'.ו לע"ז בחידושיוהריטב"א
 עבירה בלי להפרישם יכולים דהבי"ד רק זהו אבללהפרישם,

 מיירי לא בזה מעבירה להצילם כדי איסור על לעבור לאאבל
 ד'בכיח ממקומות שנשאל כ' שער בעקדה ועייזהריטב"א,
 יכשלו שלא פנויות זונות להתיר הבי"ד ורצו בעריותפרוצים
 כל בי"ד ברשות שלא שנעשה הסא כי וה':יב א"א,באיסור

 חטאת היא בי"ד ברשות שנעשה קטן חטא אבל נקיים,ישראל
 כן עושה שאינו ומי בגבעה, ופלגש סרום עון ו1ה הקהלכל
 לכ"ת כתבתי כבר ובני"ד משה, בתורת ונחלה חלק לואין

 בזה. דעתי את פא"פוהלברתי
 משנה שנשנית שם שכתב מ"א רכלים בפ"י בראיש1עיין

 הראף שמז גרול מוסר וזה לב"ש, ב"ה שהודו לאחר11
 ולפי עיי"ש, להיפר האמת שהי' אעפ"י לההמיר אדםלכל
 להחמיר שראוי בודאי הענין ומבינים יודעים דאנו היכארבריו
 להמעיין והאמת הדין הוא שכן ובפרט תוקף, בכלעליהם

 הראשונים. בהפוסקיםהיטב

 האמור מכלסיכום
 הגמ"ר דברי יסוד על ג"פ להאשה לסרר אסורלכתחילה)א(

 דהתם. מהאי הרבה גרע דכאן ובררנווהרמ"א
 להחומד להינשא אסורה מבעלה נתגרשה שכברבדיעבד)ב(

 ר~מדובר עם שררה כיון מבעלה נאסרה שע"יאחרי
 והשטמ"ק והרא"ש רש"י לשיטת בפרהסיא ונתייהדהיהד

 ביאה. עדי כמו זההרי
 עדיין, עליה בא שלא לי ברי טוענין ששניהםאעפ"י)ג(

 הכעבא בתשובה הרשב"א רברי עפ"י נאמניםאינם
בנ"י.

 דאפילו י"א סי' הבי"ש לשיטת א"א על נטען דין לויש)ד(
 השפחה, על בנטען כמו נטען מקרי בעלמאלעז
 בתשובה הרשב"א כמוש"כ על(ו לאסרה בזה דיולכתחילה

 עמו. לרור לביתו נכנסה כבר שאיא ובפרט תקצ"וסי'
 תחמוד לא על דעבר רמשום דכ"ו יבמות המאיריעפ"'ד)ה(

 תצא. נשאת אם דאפילו לומר סבראיש
 הקירושין דע"י כיון רלפ"ע בהשש המה זהעריםהמסדר)ו(

 ההפלא"ה. עפי"ר תחמוד דלא הלאונגמר
 משגיאוונ יצילנו התורה ונותל לפיע"ד נראהכן
 לפ"ק. תשכ"ר כסלור'

 דו"שדריוז
 ההונ4'ק ליעבעם אויזיק יצהקהק'

 קמזסימן
 שליט"א עשירא מררלי מו"ה בן"מ הרח"ג ידירינבור
 יע"א. ריכבאךאבד"ק
 הבכור הבן להולדת מז"ט בברכת לברכו הנניבראש11ה

 ולמע"ט ולחופה לתורה ולהנכו לגרלו שתוכויה"ר
 הנעצבת האשה אורות שאלתו ובדבר אבותיו.לתפארת
 להם, היה לא ובנים קראקא, בגיטו מיטהו על מתשבעלה
 אחי עם ביחד שהיו ודעידו עדים שני באו שעברהוב.:נה
 אותו הכו ע,הארורים 7:אחר שמה ונהרג בטריבלינקאבעלה
 לאיוס להינשא לה התירו הגב"ע סמך ועל העבודהבאמצע

 שאחי לאוזנה הגיע ובינתיים בן ילדה כבר ועתה עשתה,וכן
 הצער מגודל והאשה בלודז, נמצא והוא חי הנ"לבעלה
 איש הוא ובעלה אביה ובית מובפחתה כל שיכלה כינהלתה
 לחו"ר מאוד קשה בדיגם, נעשה מה בשאלתם ונפשםיר"א
 להיות הוכרחתי ובינתיים תיכף השבהי לא ולכן זהבענין
 תשובתי נתאחרה לכן הראשית הרבנות ישיבת עלבורשה

 הנה.עד
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תשונה
 א"ר גידל דרב במימרא רצ-ב ביבמות דידז ש"סל,טיטת

 נשואין בה אק קידושין יבמה רב אמר ב"יח"א
 וכן למדה"ה בעלה שהלך באשה דמיחלפא מעןם בהיש

 להלכהפסקו
 הררי

 הוא וכן יבום מהל' בפ"ב והרמב-ם
 נתקדשה וברק קנ"ט, בסי' וש"ע הטור פסק וכו שםברא"ש
 המחבר ומש"כ להמקדש, ומותרת לה חולץ היבםבשוגג
 הור לה נותן בשוגג לאהר 'טנתקדשה ליבם הזקוקה א'בסעי'

 כהן יבמה היה ואם חולץ, או מיבם ויבמה גטשקיךשה
 יהא שלא כדי בגט מה,ר תצא גרושה לישא יכולשאינו
 כיון קשה המחבר לשוז יבמה, לה וחולץ נשכרהחוטא
 וצ"ע נשכר חוטא יהא שלא לומר שייך מה בשוגגדמ"רי
 מוציאה בשוגג אפילו בנשאת אמנם בסק-א, בבי"שועיין
 הדרכים וכל יבמה ועל עליו ונאסרה בנים לה הי' אפילובגט
 ה,וי ולהתוס' כחכמים דהלכה ממזר הולד אין ולהרמב"םבה,

 כליו. ונושאי בש"ע איפסק וכן מדרבנןממזר

 בנים לה היו דאם גאון יהודאי רב בשם הביאוהרי"ף
 תחה תושבת היבם חולץ ישראל בעלה היהאם,

 מ"ד דאינא הרי"ף ע"ז וכתב לה, מפקינן לא ואפוקיבעלה
 בשם והביא בגמרא, דלית'הון הן דסמכא לאו מילידהני

 ת?א נשאת דאם דאמוראי פלוגתא שהביא דלאחרהירושלמי
 ירמיה כר' א"ל סבר רבי היך לר"פ ר"י שאל התם,איתא
 כתיבנא לא דאי בך חזור א"ל מקיים, וזה חולץ זהדאמר
 הנ"ל, הלכות בעל דברי הביא הרא"ש וכן ממ.רא, זקןעלך
 הוא דסמכא דלאו וכתב הבה"ג על פליג דהר"ח ע"זוכתב
 בתשזבה דעק"א והגאון יעו"ש, דתצא איתא דבהירושלמיכיון

 דהבה"ג כתב בתשובה מינץ דהמהר"י הביא בפ"תהמובא
 הבה"ג בשיטת קאי והרמ"ה הראב"ן דגם הוא יחידאילאו

 לבעלה להתירה הסכימו דהם מיימוני, בתשובתכמוש"כ
 עליהם, לעז להוציא שלא כדי ממנו בנים לה שישהיכא

 דבר משיג שו"ת ספר בהודמנות ליד' בא בורשהוב"'ותי
 בכחא ופתח ,ה בכעיז שנשאל שס וראיתי הנצי"ב,להגאון
 הראשונים שהביאו מה כפי יחידאי דהבה"ג אע"ג וכתבדהיתרא
 דאפילו בזה ויותר דצ"ב ביבמות רש"י דעת גם שנןוהוכיח
 הגרעק"א שכתב ולפי"מ. יעו"ש, לבעלה מותרת בנים להבאין
 וכפ' הוא, יחידאי לאו הבה"ג בלאה"כ מיימוני תשובתבשפ
 חשש וכקייש גדול, דחק במקום להקל לסמוך שם ,טסייםמה

 האומללים להאנשים להקל לצדד מ,קזם "ן להילדסכ"נ
 ובחוסר בעירום ונשארו משפחתם כל ששיכלו התופתשרידי
 יכולים דבשה"ר רצ"ג סי' ביו"ד הט"ז שיטת ץדועכל,

 ובאיסור תורה, באיסור אפילו רבים נגד יחיד עללס1עך
 בנקה"כ. יעז"ש לו מודה הש"ך גםדדבנן

 וכ"ה כשר הולד דלהרמב"ם כתבנו כבר הילד111שפט
 המחבר הביא ובש"ע והרשב"א, הרמב"ןשיטה

 דס"ל פוסקים ארבה שיש וכיון מדרבנן, ממור דהואדי"א
 שליש שנשמדו עתה ובפדט להכשירו, להקל יש כשרדהולד
 אם 'ולענין וד"ל להכקיירו לצדד יש בודאי הי"דמעמינו
 מש"כ בפ"ת עיין א"א שהיא בעור לה לחלוץ היבםיכול
 דכתיב משום החליצה קודמ לגרשה לחשוש הלבושבשם
 כ"ה(, )דברים וגף נעלו וחלצה וגו' לקחת יחפוץ לאואם

 ואם מיבם, אלא חולץ היה לא ליבמה בה חפץ דאםדמשמע
 בעלה יגרשה לכן מיבם היה האיך מקודשת עה'נההיא

 והב"מ ודא', קידויטי בעלה יקדשה ואח-כ יבמ" להויחלוץ
 שם וכתב החליצה, קודם לגרשה דא"צ ה12ר מדברי"וכיח
 עולה אינו ליבום עולה שאינו דכל הא תקשה שלאלתרץ

 רק הוא וכו' ליבום עולה שאינו דכל נראה ולפיע"רלחליצה,
 במה אבל ליבום. ראויה היתה לא הבעל שמת בשעהאם

 לחליצה עולה שאינו למימר לן אינפת לא אח"כשנתחדש
 לש,ק ביבמה תופסין קידושין אם בגמרא הוא דספק וכיוןעי"ז.
 הברכות ואודות שניה, לקדשה הבעל צריך החליצה אחרלכן
 ברנה שבספק א"א בעל ה.גה"ק נעצת לעשזח 1צריניםנראה
 לימודו, בדדך כמו הבדכה של הלשון הגמרא מתוך לומרצי~ה
 שבגמרא הברכות נוסח 1ומר בענין לעשות יכוליםוכן

 דקשה כתבתי וכבר העניה, לדעחי נראה כ"ז פ"ק,כתובות

 בארץ ישראל גדולי את שישאול יצתי לכן בזה לפסוקעלי
 ידייי גם יסכים אם אזי א"א ואם שאפשר. באםיטראל
 החליצה לסדר יכול אלה לדברי שליט"א מיארדנאבהרה"ג

 משגיאות. יצילנו והשי"ת זמ"ז יפרישם החליצהועד

 לפ"ק. תש"ו מנ"א '"טויטאם
 דו-שידידו

 ליעבעס אייזיק יצהקהק.'
 והגליל ביטאםאבד"ק

 קמחסימן
נ"ה.

 שלוחים שני ע"י משיקאגו הנשלח בגס לידי באעובדא
 את לעזוב נחפז היה מפה השני והשליחכנהוג,

 והיא בעיר הי~ם באותו היהה לא והאשה ארוך, זמן עלהעיר
 איא. מדרכו השליח שיבוא עד ולהמתין לינשא, רדופההיתה
 בחריקאו אחר שליח הבי"ד לפני למנות השני השליח רצהלכן
 ונסתפקתי ההרש(ית רק בידו הגט היה לא סיבה, עפ"יאב,ל
 לדמות  יש דלכאורה בידו, הגט בלי שליח למנות יכולאם
 ה,2ליח אין מ"ג סעי' קמ"א בסי' א' דלדיעה קבלה לשליחזה

 ולא מילי דהוי משום במקומו אחר שליח למנוה ינולקבלה
 מתירין וליש מילי. הר בידו הגט בלי הכ"נ לשליח,מימסרי
 הרי אחר, שליח למנות יכול להשליח רשות דנתנהדהיכא
 רשות לו דנותן כתב להשליח בההרשאה הבעל הרי נאןגם

 מילי, נאן אין ממילא שלוחים מאה עד אפילו שליחלעשות
 דאפילו לי נדאה אנז בסתם, א' כדיעה הלכה כידועאבל

  לשליח כלל דמי לא מ"מ מילי, הוי דבוה הרמ"הלשיטת
 נתנה לא דהאשה משום מילי דהוי הפירוש דהתם'קבלה
 כלזם מסר לא ראשון שהשליח הפירוש ואין להשליח.כלום
  בשליח ולכן מילי, רק היה לא להשליח מהאשה רקלהשני
 השליח יכול ממילא הגט להשליח לו נתן רהבעללהולכה

 מילי. זה ואין אחר לאיש השליהזתלמסזד
 כתב השליה .ביד דיש דהיכא לומר נראה נזה1בהתבוגני

 שכהבו לפי"מ מ.ילי, מחשש מפקיע זההרשאה
 קרוי השסר דמסירת אור"ת אותיות בך"ה דע"ו בב"בהתזס'
 לך אין השיעבוד על בשמו בשטר נשנ,תב אבל וכו,,מילי
 שם על נכתבה דההרשא" כיון א-כ יעו"ש, מזה גדולמעשה
 בהשטר דהתם לחלק יש עדיין אבל מילי, הוי לא תוהשליח
 אבל מעשה, הוי וזה נכסים שיעבוד לו מקנה שמו עלהנכתב
  מעשה ול"ה להשליח כלום מקנה הכעל אין הרשאהכשטר
 לקידושין בחידושיו הרשב"א שכתב לפי"מ י"ל אךכלל,
 לקידושין שליח שעשתה באשה למה שם דהקשהדמ"א
 4צז ותירץ מילי, הוי הרי אחד שליח לעשות יכולהשליח

 הקנתה דלא אע"ג 1.בכה.'ג בקנין השליח שעשתהדמוירי
 רק מילי הוי רלא הקניז ע"י הדבר אליפ להשליחכלום
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 שקיבל מהבעל ההרשאה רע" כאן "ל הכ"נ יעו"ש,מעשה
 בזה א*ם מקתימת והרשאה ובשבועה חומר בכלעלט

 גךלק להף דלאהשלקות
 לעשות עןל קבלה שיח דגם ס"ל התקבל בפרקיהמרדמי

 לשליה, ממסרי לא דמילי ראמרען והאשליה,
 כיון כחכו באומר כגון אינו השליהות דגוף היכאהיינו
 מע,עה גמר על שליה כשעושה אבל הגט, נגמר לאדעדיין
 וחתימה לכתיבה קרי 'ולהכי לשליח, שמסרי מילי הוילא
 דגוף לקבלה בשליח אבל עדיין, הגט נגמר דלא משוםמילי

 רמ"ד סי' בקצה"ח מובא לשליח ומימסר מעשה מקריהקב.לה
 דגם מבואר דכ"ט גיטין ב'ש"ס דהרי עליו והקשהסק"ג,
 מעשה, גמר הוי דגתינה אע"ג מילי החסרון הףבגתינה
 ולרבא בזיוני משזם לאביי ויתנו ריכתבו בטעמא התסדאיתא
 גמר הוי גתינה והרי לשליח, ממסרי ולא מילי רהוימשום
 תני דהא הנתינה על לשליח משוי מצי לא ואפיה"כמעשה
 אע"ג להשליח מימסרא לא נמי הנתינה וא,"כ ויחגו,יכתבו
 אלא מהנתינק יותר מעשה גמר לך ואין בעצמןדיכתבו
 נקרא ואינו מילי הו"ל הגט להם מסר דלא דכיוןעכצ"ל
 שאין קבלה בשליה הה"ד א"כ הגט, לו במוסר אלאמעשה

 מעשה. גמר רהוא אע"ג מילי הו"ל הגטמסירת
 שליה בין יש גרול דהילוק בזה לומר לעג"דוהנראה

 שליחות זה אין דבש"ק להולכה לשלירקבלה
 מיד גיטה שיקבל בפירוש שאומרת אעפ"י מעשה, שומעל

 ואין כייה ידו שיהא דעתה נעלה שהיא העיקר מ"מבעלה
 דכין ממילא דזהו וענן קבלת של ר1עשה גוף עם עניןזה
 לבטל רוצה היא ואם ממילא, מתגרשת היא כידה השליהדיד

 דאם השליהות, לבטל שצריכה רק יכולה אינה הגטקנלת
 השליח דיד כיון רצונה נגד מגורשת היא הרי קייםהשליחות

 דעיקר להולכה בשליח משא"כ ממילא, מתגרשת היאכידה
 המעשה מבטל הוא אם ממילא הנגעשה על הואהש*חות

 דהשליחות היכא רק הוא בילי של ההסרון בקיצור הגט,בטל
 למעשה רק הוי שלא בשליחות אבל מע,טה, שום עלנעשה
 חסרון בזה אין כידה וידו כמותה להיות נעשה דהשליחרק

 של הדין ליכא דבש"ק הנ"ל המרדכי סברת רזה וי"לדמילי,
 חסרון איכא מע'יה על הוא השליחות דעיקר היכא ורקמילי
 מרברי למדתי זו וסברא הקצה"ח, קושהת ול"קדמילי,
 התוס' שיטת גבי שכתב עיי"ש סק"ו רמ"ג בסי'הנתה"מ
 קמח בעהץ חלה להפריש שליח לעשות דא"י די"כבנזיר
 הא ולשיטתם שלב"ל, בדבר שליח לעשות יכול ארםדאיז
 על אותם ועושה ותגו כתבו לומר השליחות בגטדמהני

 הוא נכתב, לא עדייז שהגט אעפ"י נתינה שלהשל,חות
 כמותו אדם ,טל דשלוחו ככעל להיות שלוחין שעשאןמטעם
 והאשה אשחד היא כאילו האשה לגרש ממש כבעלונעשה
 של כבעל עשאן במתנה ותנו בכתבו נמי וכן בעולם,היא
 לשליח ש"ק ביז לחלק גם י"ל 11 וסברא יעריש,שדהו

 בזה. הארכתי ובמק"א שנתבאר כמוהולכה
 סי במהדו"ג שז"מ הגאון ממש"כ העיר ההינים מויאחד

 שממנה בשעה השליח ביד הגט דאיז דהיכאקפ"ד
 אכן קרקע, מע"ג גיטך טלי שאשר כמו הוי אחרלשליח
 מש"ג גיטך טלי  שייך דלא כתב שכ"ז סי' בח"גהתשב"ץ
 ונמוני כלל נתינה א"צ בשליח אבל עצמה בהאשה רקקרקע
 ועיין בעלמא, קוף כמעשה אפילו קרקע מע"ג גיטך טליגם

 התוס' מדברי והביא זה, בענין שהאריך קכ"ה נסי'בקצה"ח
 קצ"ט סי' בחו"מ והחת,ש יעו"ש, האומר בד"ה די"גגיטין
 מע"ג טלי דל"ן בהשלהת להקל ומסיק זה בענין ג"כהאריך
 שלש שלהת למגות עכשע נוהגין שאנחנן כפי ובלאה"כקרקע,

 מע"ג לטלי חיישינן ולא בי"ד עפ"י דאר הבי ע"יבפגיו
 בגמרא בהדיא מבואר ד"ל בגיטין הרי"ף ולגירסתקרקע,
 בב"ב הרשב"ם שכתבו ולפי"מ בפנ,יו, שלא השליחותרמועיל
 רשותו, את להמסקיד נפקד לו הקגה דמסתמא מפקיד גבידפ"ה
 לרבופקיד הנפקד שהשאיל דכיון פסחים ברחב הרא"שוכ"כ
 שהשליח כיוז י"ל ולכן ליה, קרי ביתו ממונו לשמירתביתו
 ול"ש לידו נתנו כאלו ליה הוי להץ הגט ובא אחר שליוונקצנה
 ותיזול בד"ה דע"ז גיטיז בתדס' ועיין ק,רקע, מע"ג טליבזה

 ע"י לרידתה הבעל מרשות בא דהגט רכיון בפירוששכתבו
 דנט שמקום כיון בגי"ר י"ל הכ"נ לה, נתנו כאלו הוי חצרקגין
 כתב וכן מפקיר, של הוא הנפקד דחצר לו שייך השליחביד
 לעיולי רשותא החצר בעל ליה דיהיב דכיון דמ"ח בב"קרש"י
 מכל יעו"ש, הניזק חצר ליה והוי בגוה ליה אקניהדוכתא
 ולא מילי משום לא כלל מיחוש בית כאן דאין נראההנ"ל
 שהאשה נזדמן ולמעשה להלכה, כנ"ל קרקע מע"ג טלימשום
 טוב. בכי הדבר ונגמר השליח מיד גיטה וקיבלה באהבעצמה
 תשי"ת תמוזי"ט

 קמטסימן
 בלוס אוצר חו"ב המפורסם הגאון הרב ידידיכבוד
 שליט"א. וד מוהי",אכש"ת

 בר שהוא אעפ"י פ' הסופר לפסול רוצה כת"ר אשרבדבר
 הבי"ד אצל גיטיז כותב שהוא מפני ויר"א,אוריין

 השמים מן בתורה כופרים שהמה כיון הידוע הסמינרשל
 בוראי מילתא למיגדר הגה עבירה, עוברי ידי מסייעוהוא
 גיטין בטיב יודע הוא המסדר אם אפילו להם לסייעאסור

 שי יר"ש, ז"א במעשע הגוז סופר אחר להדר דיש ז'בסעי, יוזפש ב"ר המהר"ם של בסה"ג מבואר דהריוקידושין,
 דעושה י"ל אבל לקויה, שלו יר"ש הנ"ל כת עםשמתחבר

 אין והליצות גיטין ונותן וכו' מוסמך שאינו דמי י"דסעי, רמ"ב סי' ביו"ד ועייז וכו', לחם פת ועל פרנסה מחמתכן
 והחפשיים לשמה לכוון שצריך הסופר ובפרט כלום,במעשיו
 מרבים והמ הגט עיקרי על להזהיר בכלום מדקדקיםאינן

 התלויים דברים כמה הגט בסידור והם בישראל,ממזרים
 לפסול איז אכן עבירה, לדבר לסייע להסופר אין ולכןבשערה
 ומחלל להכעיס נבילות אוכל אפילו דהרי זה, בשכיללהסופר
 ברדב"ז כמבואר לכתחילה הגט לכתיבת כשרים בצנעהש"ק
 מצד לכן סק"ד, קכ"ג בסי' היטב בבאר מובא דה"ע סי'ה"א
 מש"כ ס"ט סי' רעק"א בשו"ת ועיין להסופר, לפסלו איןהדין

 לכתיבת שכשד פסולים תפילין שמכר סופר גבי מזוגגדולה
 וטעבש ממון, תאוות מחמת לתיאבון מומר דהוי משוםסתו"ם
 איסורא, ואכיל היתירא שביק לא טירחא דליכא כיוןדמילתא
 גאמן הסופר ולכן לשמה לכוון טירחא ליכא הגטוכתיבת
 לכתיבת כשר בודאי יר"ש שהוא דנן ובסופר לשמה,שהתכוון
 בעצמי ואני להחפשיים, שמסייע זה בשביל מיפסל ולאגיטין
 לסייע והלאה מהיום לו אסור המוסר שמצד עמודיברתי
 מזה איסור שיש ידע שלא א"ע והתנצל דברי, ע"ע וקבללהם

 בקי בעצמו שהוא כיון עושה הוא שמצוה השב הואואדרבה
 מפני יפסול בודאי אחר סופר יקחו ואם השמות,בכתיבת
 והוא לפסלו וח"ו כראוי בדיקרוק כתובים יהיו לאשהשמות

 לשעבר. כתיבחו על להרהר ואסור כשרותובחזקת
 דוש"תהרידו

 החופ"ק ליעבעפ אייזיק יצהקהק'
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 קנסימן
 5ועז מו"ה המדעים כליל המפ,רסם הרה"גבבוד

 יע"א. יארק בנוא כה. ד"ר המכונהשליט"א

 ולאחר מאשחו להחגרש יפניו שבא באחד שאלתובדבר
 כהן איש בן הוא הבעל כ( נודע שמוהםחקירת

 קלמן היה ושמו חלל, הוא ולכן לכהונה פסולה אשהשנשא
 יסברו הכהו מנחם בן יכתוב ואם מנחם בן טשארלסדמתקרי
 מן ונחחלל נפסל כבר הוא ובאמח כהן הוא קלמושגם

הכוינה.

תשונה
 בעמיו זרעו יהלל ולא הפסוק על איחא אמור פ'בספרא

 הפסולוח מן אחת נשא אם הא כ"א()ויקרא
 עה"ה, ברש"י מובא כהונה קד~שת מד', הלל הימנהזרעו
 הוא גמור זר חלל דכהו דע"ב פסחים בש"ס רש"יוכ"כ
 בש"ס כמבואר מקרי לא ג"כ כהונה זרע ואפילועיי"ש,
 המלד לינאי גדידיה בו יהודה הזקן דאמר ס"ו ר'קידושין

 אומרים שהיו אדרן של לזרעו כהונה הנח מלכוח כחר לךדב
 לא כהונה  מססולי  רבגולר  מוה מכואר במוד'עיז, נשביתאמו
 הכהן מנחם בן  קושן  יבתוב  אם לפי"ו א"כ  אהרן, זרצגקרא
 האב, על דהייגו שלפניו על רק קאי דהכהן נימא איאפילו
 באמח והרי כהן הבן גם בוראי כהן האב אם יסברובך'מ

 הכהונונ מן ונגעל גמור זר שהוא כהןאינו
 יש לבן כינוי יש דאם כחב ט' סעי' קכ"ט בסי'יהרמ"א

 דאמ אביו שם שמזכיד קודם להכינוילהזכירו
 על רקאי משמע יהיה האב שם אחר לבסוף הכינףיכחוב
 י"ח בס"ק הבי"ש וה.קשה קאק ליה אדסמור דמסחמאהאב
 שמעון בן יוסף בשטר כתב דאם איחא מ"ט סי, בחו"מדהרי
 על ולא יוסף על קאי דנר"ו שמעון בן יוסף ב' וישנר"ו

 קאי הברכה ומסתמא ברכה שתוא גר"ו דשאני ותק-ץשגועון,
 מהרש"ק והגאון אביו, על ולא בו צוסקים  שאגו והעל

 שייך כהן החאר אם מסתפק קנ"ג סי' אה"ע האל"שבספרו
 אהרן בני רכתיב מצינו שבחורה והביא פניו, לפני אולפניו
 דלעולם שם והסיק הכהנים, אהרז בגי כחיב ובמק"אהכהן

 אהרן בני לפעמים ומש"כ ליה אדסמוך קאי גהןההאי
 עיי-ש כהן עקיה ג"כ אהרן על קאי דהכהנימ י"להכהנים

 י"ד. ס"ק מ"ט בסי' בש"ךועיין
 אבי הוא גם יולד ולשם הפסוק על נח פ' עה"חוהרמב"ן

 דגדול שם כחב הגדול, יפח אהי עבר בניכל
 על בהגהוח והחח"ס מיניה, דסליק ימת על ולא שם עלקאי
 דס"ט נסנהדדיז ערור ש"ס נגד שזה עליו העירא""ע
 ראיה הרמב"ן שהביא ומה עיי"ש, משם גדול היהדיפח

 ג"כ דאמוץ רי"ל לסחור יש ג"כ הנביא אמוץ בןמישעיהו
 יעו"ש. ד"ז מגילה בש"ס כמבואר נביאהיה
 הנסים שבעל הנומח על להעיר כהבחי  להגיכהובחידושי

 הכה"ג היה מי גדול כהן יוחנן בן מתתיהובימי
 הפסוק על שדרשו ד"י יומא מש"ס והבאתי יוחנן, אומתתיהו
 )בראשית הגדולה העיר הוא כלח ובין נינוה בין דסןואת
 הגדולה העיר רסן או הגדולה העיר נינוה אם יודע איניי(

 חסדא רב בעי איתא ד"ו ובחגיגה איגי, בד"ה בתוס,יעו"ש
 עולות ויעלו ישראל בני גערי את וישלח קאי היכי קראהור

 או כייר(  )שמות פרים לד' שלמימ זבהים ויזבחוכבשים
 וכתבו טעמים, לפיסוק נפק"מ למאי פרים ואידי אידידילמא
 להם שאין מקראות להמש דמי דלא לפסוקי בד"ה התוס'שם

 מצי לא דהחם משום טעמא, פסוקי בתר אולינן דלאהכרע
 הכא אבל שוה שתיהז משמעות דאין מיניהוו לתד רקקאי
 שפיר מתוכו מוכח דבעינן בגיטין ועפי"ז לתרווייהה קאימצי
 דכהב היכא פסול דהגט אשכגזיח חשובה בשם הב"'כחב
 מחוכו מוכח ואינו אביו על גם קאי דמצי כיון לבסוף,הכינוי
 שכתב אעפ"י יוב"ש בשגי וכו המגרש, על דוקא קאיאם
 על נר"ו קאי דמצי כיון סימן שום הוי לא שליט"א אונר"ו
 ממון להוציא ואין מאריה בחזקח ממונא ואוקי ג"כיוסף
 ולא נהב"י להוניח ייד בס"ק שם הש"ך נמוש"נמספק,

 שנשאל קנ-ז בסי' יו"ט עונג בשו"ת ומצאתי עליו.כההולקים
 אביו על הכהן לכתוב דיכול והוכיח חלל בגט לכחוב איךבזה

 ע"ש. הבן על ולא האב על חוזר כהודמלח
 דאיתא דק"א זבחים מש"ס כדבריו להוכיח לפיע"רינר(4ה

 השבטים בין שלום ששם עד פינחס נחכהן לאהחם
 פינחס נאמר מקום רבכל ופירש-י הכהן, פינחס וישמעשנאמר

 בתובה וכאן באלעזר אלא כחובה כהונה ואין הכהן אלעזרבן
 ולא הכהן פינחס דכתיב היכא דרק בהדיא מוכח הריבפינחס,
 היכא אבל כהן, שהוא ידעינן אז אבע על הכהונהייהס

 דאיכא כהו הוא רפינחס ראיה אינו הכהן אלעזר בןדכתי2
 מזה ומונח נ"ן, אינו ופינחס הנהו הוא אלעזר דרקלמימר
 ראיה והוא הבן על ולא האב על דחוזר י"ל כהודמלת

ברורה.
 כלל לכחוב דשלא אחרח, עצה דאין דכיוו נראה לדינאלכן

 פסול, הגט קכ"ט סי' שברמ"א ראשונה לדיעההכהו
 האחרוניפ מכשירין הכהן כלל נכחב כשלא שבדיעבדואעפ"י
 בשם ט"ז ס"ק בפח"ש כמבואר להאשה, הגט שניחן קודםאפה

 פסחים בתוס' כמבואר דמי כדיעבד דשעה"ד .דועהישיע"ק,
 בדיעבד, חעץב תקנה דליכא דהיכא לשהינהו בד"הד"ל
 יכול זקן או דחולה י"ב טעי' קס"ט סי' אה"ע בש"עוכ"ה
 כדיעבד חשיב תקנה לו ראין דכיוו משום מיושבלחלוץ
 על דהיינו קאי ליה דאדסמור למימר דאיכא כיון מ"מע"ש,
 סנהם נן לכתוכ ויוכל מתוכו מוכה שפיר דמקרי י"להאכ
 גובריה, ורב יו"ט העונג הגאון הכריע שכו ובפרטהכהן

 מהו להו ראיבעיא בהאי דכ"ד בכחובוח בהפלא"ה כןומבואר
 אני ביה דכחיב אילימא דמי היכי ליוחסיו משטרותלהעלוח
 פלוני בן פלוני אני קאמר לא אמאי והקשה וכן', כהופלוגי
 לנ"ע ודאי הכהז פב"פ אני בשטר נן נהב דאי ותירץכהן
 האב על קאי דהבהן למימר דאיכא משום ליוחסיו, מעליןאין

 י"ל ואכתי שליט"א, או נר"ו לענין הנ"ל בחו"מכמוש"כ
 מבואר הרי ע"ש, כהן אינו הוא ולכן נחחללה אמושמא

 ולא האב על קאי דהכהן חמיד לפרושי דאיכאלדברין
 הבן.על

  לפ"ש חשכ"ז הרביציצום
 הג"ל החופ"ק ליעגעמ אייויק יצחקהק'

 קנאסימן
 חשל"ב מרחשון ז' יארק נואב"ה
 15 אכרהם מו-" כש-ח המפורסס הה"ג הרבלכבוד
 יע"א. כפערי ראשי ורכ לימא אכד"ק שליט"א"מו
 מינה שהבעל מונזואלה הגט בדבר מכתבו עלבתשובה

 פינחס הרב ע"י והשליח והעדים הסופראת
 דברים ג' מחמת לפסלו רצה וכת"ר דכם הראשי הרבברנר
 הה ולדעתו מויסעס המכונה משה האשה אבי ששמ מפניא(
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 בפת"ח שנקרא מפני המ-ם אחר באל"ף מאיסעס לכתובצריך
 ציוה שהבעל בההרשאה נכהב שלא ב( ושפרדית,בשפה
 בשם ג( הכתיבה, וכלי והקולמוס והדיו הנייר עבורולקנות
 קורא לא אחד שאף והיות מינא המכונה מרים נכחבהאוה
 חו"ד ושואל לדעתו פסול הגס ולכן נשתקע והשם מריםאותה

בזה.

תשובה
 והנה כלל, עליו יפקפק ואיז כשר שהגס לע"יהנראה

 את שעשה הנ"ל ברנר הרב מויסעם, להכינויבנוגע
 בדרום המה,לכת השפה את מכירו שאנ' כפי יודעההרשאה
 בלשון המדברים אנשים עם דיברתי וגם בוריה עלאמריקה

 בפת"ח מאיסעס מבטא אינו אדם ששום אימרים וכולפזה
 גדולי הרבה הרי כדבריו יהי' לו אפילו וגם המ"ם,תחת

 באם בהכינויין המתגרשת אבי שמ בשינוי מקיליןהאחרונים
 א' אות שא"נ בטי"ג כמבואר כראוי העיקרי השם נכתברק

 והביא המתגרשת אבי בשם אבא שנכתב אבוש שם גביסקל"1
 לכתבו, שא"צ הכינוי רק שהזא מטעם הכשירו מהר"ששהג'
 ע"ז מפ.קפקים שיש ואעפ"י שינוי בו יש אם היזק איןלכן

 כשר. ובדיעבד לחוש ישולכתחילה
 החוס' מדברי לוה ראיה להביא בתשובה כתבתיובמק"א

 דיוקא שם שכתבו עירו ושם בד"ה, י"פגיטיז
 כיון כשר שינה אפילו בה שנולד עיר אבל בה שדריםעיר

 דהיכא התוס' דסברת הפנ"י בזה וביאר כלל, לכתבושא"צ
 בזה חז"ל מ,תקנת ולא לסימן מנהג מכעם רק לכתובדא"צ
 שבדיעבד אע"פ לכתוב חז"ל שתקנו היכא אבל פוסל, שינויאין
 הפמ"א כתב זה וכעין פוסל שינוי מ"מ כתבו  כשלא מזיקאינו
 המהרי"ק לשיטת ועפ"ז התוס', בדברי לבאר כ"ח סי'ח"א

 ממילא האבות של הכינחין לכתוב כלל שא"צ ק"מבשורש
 ל"ו סי' ד' שער מאליהו במכתב ועיין בהם, בישינה כשרשפיר
 צ"צ בשו"ת ועיין האבות, כינויי שם  בשינה להקל ג"כשצידד
 בטעות אפילו מזו וגדולה בזה, שהאריך רל"ג בסי'החדשות
 ע"ז אבל להקל פ"א סי' אריה שם הג' צידד האשהבכינויי
 השמות בקונטרס בפת"ש ועייז האחרונים, גדולי עליוחלקו
 האבות שם בשינוי להקל ישע הבגדי בשם שהביא ו'אות

בהכינויין.
 בשם כהב תמ"ו סי' המגרש בפרק בגיטיןוהמרדכי

 והיה הגר מארץ הנשלח גט בנידוןהריצב"א
 בהבנת במק"א וכתבתי להכשירו, יהוכיח בהב,תיב,2ינוי
 הנתינה שבמקום אעפ"י הגט שהכשיר הנ"ל הריצב"אשיטת
 דאזלינן משמע ר"ג תקנת גבי גיטיז בש"ס והרי אחרת.,כותביז
 הטעם דכל דכיון להריצב"א דס"ל ד'"ל נתינה, מקוםבתר

 וזו המגרש שזה שידעו בכדי נתינה כבמקום לכתובשצריך
 זה אין שיאמרו למיחש איכא גמור בי2ינוי ולכןהמתגרשת
 רק כראוי נכתב שהו2ם היכא אבל חהמתגרשת,המגרש

 ממקום אחרת כותבים הנתינה שבמקום בהאיות הואשהשינוי
 שבמקום כיון י"ל שפיר בזה בהמבטא חילוק אוהכתיבה
 משונה הברתם ושם אהר במקום נכתב שהגט יודעיםנתינה
 תו וליכא והמתגרשת המגרן שזה יודעים הם ולכןמשלנו
 בתרה"ד ועיה הריצב"א, דברי בהבנת נראה כן למידי,למיחש
 והכשיר הריצב"א בשם המרדכי דברי ג"כ שהביא רל"אסי'
 רק הוי בני"ד והרי אות, יתיר או חסר הי' באם בנידונושם
- א' אות וחסר 1' אותיתיר - כת"ר דעת לפי   יש ולכן 
 לכתחילה לדעתי דמילתא לקושטא אבל להכשיר,לצדד
 במקום לכתוב נוהגין אנו כאשר מויסעס לכתובצריכים

 לעז, בשמות יו"ד וא"ו חול"םנקודת

 דהבעל בההרשאה נכתב שלא לפקפק כת"ר שכתבומה
 כתיבה, וכלי והדיו הנייר עבורו לקנות להסופרציוה

 בסי' כמבואר הבעל של בהמינוי כן לכתוב צריכימבודאי
 מעכב אינו הבעל ציווי בלא כן עשה הסופר אם אב,לק"כ,

 הרמב"ז לוטיטת והרי הכתיבה כלי כל שלו שהי'והעיקר
 שהיה ממי וראייתו הכתיבה כלי להבעל להקנות כ%א"צ

 ונותמן דכותבין לאשתי גט ותנו כתבו ואמר בבורמושלך
 ראיה דאיז עליו החולק להרמ"ה ואפילו הקנאה, שוםבלי
 וליתן לכתוב להסופר שציוה כען דהתם בבור מושלךמהיה
 כלי לקנות גם שצוה כמו והוי דבר לכל שלוחו הואהרי

 שפיר צריכים בזה השליח הסופר שאין היכא אבלהכתיב.ה,
 כשר עניז בכל גם להרמב"ן אולם כתיבה, הבלילהקנאת
 כמבואר הסופר שכר שמשלם כיון הבעל של הכלדממילא
 הגייר הקנאת כלל הזכיר לא הרמב"ם והרי סק"ב,בבי"ש
 צריכים כתיבה הכלי הקנאת של הענין כל והריוהדיו,
 בכתיבת שליחות צריכים שאין להסוברים דאפילולהבין
 בתורת וה הוה גט לכתוב להסופר כשמצוה מ"מהגט

 בתרומה כדבוצינו שליחות, לשון הזכיר שלא אעפ"ישליחות
 יבא לתרזם הרוצה כל כשאומר מ"מ שליחות בלאשא"א
 נדרים בש"ס כמבואר לשליח אותו שמ,2וה כמו הוהויתרום
 ועפ"י לאשתי גט כתוב להסופר הבעל כשאומר וא"כדל"ו,
 ונתינת כמותו אדמ של ,שלוחו שלוחו הסופר הף כתבציוויו
 כשהקנה עכ"פ ועפי"ז הבעל, נתינת כמו הוי הסופר שלהנייר
 ובפרט מהני בודאי ציוויו בלי הכתיבה כלי להבעלהסופר
 שכר נתנה היא אם ואפילו הסופר, שכר משלם שהואהיכא
 לי' אקני ורבנן עגונות תקנות מפני דרבנן כתקנתאהסופר
 ד"כ, גיטין בש"ס כמבואר בי"ד הפקר משום מדידה זוזאההוא

 השליח ליד נתינה השליח גם הסופר שהיה כיוןדבני"ד
 בלא אפילו כשר הרמ"ה לשיטת גם א"כהולכה

 כותב הסופר אם אפילו שלוחו שהוא מטעם הנייר לוהקנה
 לו נקנה ממילא הסופר שכר שמשלם כיון ולהרמב"ןבחנם,
 בני"ד, לכלום למיחש ליכא ולכן הנ"ל, בבי"ש כמבוארהנייר
  השאלה. תוכן כפי ציוזיו בלי להבעל הקנה שכן כיוןובפרס

 שם הוי האשה של מרים דהשם לפסוק כת"ר שהחליטדכ,ה
 מגדולי והרבה כן, לומר חלילה הגט, ופוסלואתהנשתקע

 העריסה שם לכתוב צריכים דלכתחילה פסקוהאחרונים
 מעריסה ששמה אשה גבי ל"ח סי' חאה"ע בחת"סכמבואר
 שאינו אעפ"י לעני, גיות לשם שמה. שינתה ודיאלביאה
 גיות שם להזכיר' דאין שכתב גיטין בתוס' דר"ת להאידומה

 מ"מ אבל לעצמה שהרגילה השם גם כותבים ושפירבכדמו"י
 עולה דאינה ב.נקבה אפילו נעקר, לא דעריסה יהדוהשם

 לכן בביהכנ"ס שברך במי אותה מברכים לפעמים אבללתורה
 בגט להזכירו וצריכים שמעריסה שמה לגמרי ממנה נעקרלא

 הנמזלה שהתחילה בומן באירופה הגאונים הורו וכן'עו"ש,
 להגאון ציוז והבנין שיק המהר"ם ה"ה לנכרים התדמותשל
 העריסוק שמ לכתוב דוקא גדולים ועוד עטלינגר יוקלר'
 אבל כגיטין, דגית שמ כלל לכתוב שלא ללכת שהר"יקוויש

 מצאתי וכה העברי, שם גם נכתב באם הגט לפסולחלילה
 ואחר אלעצ מעריסה ששמו במי שכתב פ"ו שורשבמהרי"ק

 דאם שם כתב אליהו בהגט וכתבו באלי כל הפי נקראכך
 נודע לא שהוא אעפ"י אז כינוי רק העצם שם אינו באלישם
 דכל מו~ום נשתקע חשיב ולא כשר, הגט אליהו בשםכלל
 לשם יאמינו וכך אחר שם לו שיש יודע באלי ששמוהיודע
 לכתוב דיש שם וסיים אחר, לשם שיאמינו כמואליהו

 עיי"ש. באלי המכונה אליהולכתחילה
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 מינא המכונה מרים לכתוב הדין רלכתחילה בודאילכן
 מרים משם יוצא מינא רהרי כלל. נשתקע לאומרים

 שם או שרה לשם שמה שי~תה אם רק מקרי לאונשתקע
 אבל מרים בשם מעתה רוצה שאינה חזינן מזה אחר,קודש
 השם נשתקע לא מעריסה כשמה צילצול לו שי'ש חוללשם

 רק נתבו אם ובדיעבד לשקעו, כוונחה שאין כיוןהראשון
 כמו בגט כשר קורין שהכל דחניכה כיון כשר נמי מינאשם

 בדיעבד, כשר לע:י רק נכתב דאם בנידונו החת"סשכחב
 משגיאות. יצילנו והשי"ת פקפוק בלי כשר הגט לע"דלכן

 דוש"ת ידידו בזהוהנני
 הנ"ל החופ"ק ליעבעם אייזיקיצחק

 קנבסימן
 המוי,מ הה"ג הרנ ידידי לכבוד תניינא שלו'בם"ד
 חמו בו אברהם מוי'ה כש"ת וכו' מפארים שמובתו"י
 בפערו. ראשי ורב לימא אבד"קשליט"א
 לתשובתו מיד פונה אני היום שקבלתי מכתבו עלבתשובה

 קוץ כל על לדקדק שנזהר לכת"ר לי'ותיתי
 חרדימ רבנים נמצאים וכן ישראל, אלמן לא וב-הוקוץ

 נטעי לנהל ויזטה לו שככה העם אשרי הדרומיתבאמריקה
 אכי"ר. ברנה לציון פדוייםכנה

 המכונה מרים האשה שם ברבר דבריו סרר על אבואדעזעה
 שם כלל לכתוב שאין להוכיח רצה וכתי'רמינא

 ופוסל הנשתקע שם הוי זה בשם אותה קורין שאין כיוןמרים
 קנ"ה. סי' חאה-ע ד"ח בשו"ת הגה"ק מש"כ והביאבגט,
 מבוכה הוא זה דבר אבל הד"ח מדברי ידעתי בני ידעתיהנה
 נוהגין פה ואנחנו להכריע וקשה האחרונים גדולי ביןגרולה
 ובין באיש בין שמם להם שידוע היכא העריסה שםלכתוב
 והעיקר בזה ונימוקים טעמים לכת"ר כתבתי וכברבאשה,
 יודעים והכל הההבוללות, של גהים ישראל שם תשתכחשלא
 וליכא בביהכנ"ם לנקבה או הברי"מ בעת ניתן לא לעזששם
 יעיין וכאשר המתגרשת, או המגרש ולא אחר שזה חששאתו

 לדינא כתב במסקנתו יראה בהתשובה שם הד"ח בדבריהיטב
 גיטין, ב' לכתוב עצתו רק אדאלף המנו~ה אברהםלכתוב
 כידוע( שליה ע"י שהוא כיון גיטין כשני א"א)ובני"ד
 נוהה דעתו אין ג"כ לו קורין שהכל החניכה רקולכתונ
 ספק מקום שבכל הרבנים על חריפה בקורת מתח והואמזה,

 בני"ד ולכן בדנריו, יעו"ש לא ותו אחד שם רקכותבים
 אפשר דאיך מרים דמתקריא מינא כת"ר כמוש"כ לכתוגא"א

 זה 1בכג11 נלל, אותה קורין שאק שם על דמתקריאלכתוב
 בעצמו והד"ח מינא, דמתקריא מרים לכתוב שצריכיםגודאי
 הדאשינה בתשובתי שהבאתי המהרי"ק דברי עלמסתמך
 הב"י מדברי עליו שהקשה ואעפ"י באלי המכזצה אלההוגבי

 לכתוב המהרי"ק הכריע דלהכי כתב במסקנתו מ"מוהלבוש
 באלי להיפך לכתוב אפשר רלא משום באלי המכונהאליהו
 לכתוב המצריכין וסברת נשתקע, דאליהו כיון אליהודמתקרי

 לנכרים ההתדמות של המספחת שפשתה לאחר העריסהשם
 דברי שהביא ק"ח בסי' מהרשד"ם דגרי יסוד על לענ"דהוא

 המהר"י שיטת הוא וכן הנשתקע, שם לכתוב להלכההמהרי"ק
 קם"ב סי' בתשובה להלז בעצמו והד"ח ס"ד, סי' בתשובהמינץ
 על והסתמך זיגמונד ומכונה זעליג המכונה אשר להלכהכתב
 כלום עליו הקשה ולא לעני המכונה לניאה גבי החת"םדברי
 בסי' מזו וגדולה קנ"ב, גם" הנ"ל גתשוגה גגדו יבאכאשר

 ולשם ריה היה שמעריסתה ששמה אשה גבי הד"ח כתבקג"ג
 כתבזהו בכתובה רק חיה, שם ונשתקע באבא קראוהגעגועין
 להשואל שם וכי'ב הגט, והכשיר חיה שם רק נכתבובגט
 הנך לך רמזתי כבר הנה נשתקע חיה דשם לומרדרצה
 ז"ל והמהרי"ק והע"נ ומהראנ"ח נ,הרח"ש גאוניםארבעה

 יעו"ע: לנשתקע דמי לא רזה כתבונולם
 דברי עפ"י לומר לענ"ד נראה זה בענין התהקיתידכאשר

 בבי"ש בקיצור המובן פ"ד סי' בתשובההרמ"א
 הרמ"א דברי גם שם הביא והבי"ש ל"א, ס"ק קכ"טסי'

 נקראת ואח"כ שמחה לידה בשעח שנקראת אשה גביבד"מ
 קריאתהרוב אחר לכ' ס"ל הב"י דמרן חולי, מחמת לאוריידיל
 דמהקריא וריידיל כותבי' וריידיל אותה קורין העולכ רובדאם
 הקודו?, שם מקדימין דלעולם וס"ל עליו פליג והר"משמחה
 ששמה אשה גבי הנ"ל בתשובה הרמ"א דהרי הבי"שוהקשה
 שפעסליין אעפ-י לאסתר פעסליין להקזים כתב אסתרפעסליין

 שם הלשון )נ"ב כן, אותה קורין ררוב כיון החול שםהוא
 אחת אשה גיטיז בסדר כתב שם דז"ל מגומגםבתשובה
 'שמה קראה להתנסבא וכדי חזרה ואח"כ אסתר ושמההמירה
 כתב וכז פעסליין אסתר וכתב גט לה נתן ומהרי"ופעסליין
 ובאה פעסליין כולם אותה קראו וכן בתשונה שלוםמהר"ד
 ואסתר פעסליין בגט וכתב שליצשטאט מהר"א לפנילהתגרש

 מחמת שמה נשתנה שלא מאחר מכונה, ובלא דמתקריבלא
 לכן כל בפי והורגלה אחך שם לעצמה לקחה אלאחולי

 מעשה עשה שכן וכחב אשכנז, הוא כי אף ג"כהקדימו
 סי' בד"מ אולם עכ"ל. רייציל חוה כה"ג בגט מוליןמהר"י
 ששמה אחת באשה מעשה וז"ל להיפך כתב כ"ב ס"קקכ"ט
 טעסליין ;ךמה קראה להתנסבא וכדי וחזרה והמירהאסתר

 נשתנה ולא הואיל אסתר פעסליין וכתב גט לה נתןומהרי"ו
 כל בפי בה והורגלו זה שם בעצמה לקחה אלא חולימשום
 מולין מהר"י עשה וכן אשכנזית, הוא כי אף ג"כ הקרימולכן

 בד"מ הנה הד"מ, עכ"ל גדולים שאר עמו והסכימומעשה
 המהד"א ורק המהרי"ו בשם נתשובה ממש"כ להיפךכתב

 אסתר בגט כתב והמהרי"ו ואסתר פעסל"ן כתבשליצעיטאט
 הדברים פירוש להבין יש וגם שינויים, כמה עוד וישפעסליין
 ומהר"א המרתה בימי נקראה ואיך המעשה הי'איך

 צ"ע ומכונה דמתקרי בלא ואסתר פעסלייז שכתבשליצשטאט
 ע"כ דמתקריא כתב לא ואם נקראה לא ביחד בשניהםהרי

 שמה נשתנה שלא שהדג'ש מה קשה ועוד ביחד,שכתבן
 שם להקדים הדין הולי מחמת בנשתנה גם הרי הולימחמת
 יעו"ש י"ח בסעי' כמבואר להקדימו מודים כ"ע ובזהזה

 בדברי הארכתי ובחידושי סקמ"ו ובפ"ת סק"לבבאד"ט
 נדאה ולכן לענינינו(, נפק"מ שאין מה ואכמ"ל הג"להד"מ
 מבואר ואסתד במעסליין התם דהרי הבי"ש קושייתדו"ק

 לא המרהה בגלל דהיעו שמה, שינתה וסיבה צורךדלאיזה
 דמקדימין הזלי מחמת כמו הוי וזה אסתר שם להזכיררצתה
 משמדה שמה דשינתה להך דמי לא וממילא החדש,שם

 היה ולא .:מחה לשם ההא פירוש שודיידיל לפילוריידיל
 לכן לזה סיבה לה היה ולא לגמרי הראשון שם לסלקרצונה

 הבי"ש. קושייה שפיר ומתורץ לוריידיל שמחהמקדימינז

 הדבר מצב רהאים אנחנו כאשר בני"ד י"ל זו הנההועפ"י
 אחד שמות שני נותנים מיד הנולדים הילדיםכל

 על יהודי או עברי שם בניהכנ"ס לנקיבה או הברי"מבעת
 חנהוג שם להילד נותנים בזמן ובו הסבתא, או הסבא':ם

 נרשמים הם וכן בעיא"ר להנכרים להתיבית כריבהמרינה
 לכל בו משתמשים העברי ובהשם אטט, בסיוהלבהמעטריקא



~שג2י קנב סימן חאה"עעץ"ת דצג2ירסח
 עולים לפעמים אם וכן שבירך, ובמי בכתובה שבקדושהדבר

 דהם הפוסקים שכתבו הנשתקע לשם דומה אין ולכ1לתורה,
 למו, זכר ואין נשתקע ואח"כ מקודם בו שנקראו בשםמיירי
 שמו, לפי המגרש זה אין שיאמרו למיחש איכא שפירובזה
 שבקרושה לדברים רק זה שם ניתן שמלכתחילה בני"ד כןלא
 נשתקע, לא וה שם ותכלית חול בדברי זה בשם להיקראולא

 בהעיקר העברי שם לכתוב דא בכגון דצריכים י"לושפיר
 למיחש ליכא ותו המכונה, או בדמתקרי  השני שם ועלהשם

 החול רשם יורעים דהכל האשה או האיש זה שאיןשיאמרו
 ח"א מהראנ"ח בשו"ת מצאתי לדברי וסעד מעריסה, ניתזלא
 היהודים בי1 הרגיל באלי שם וז"ל שם שכתב ל"הסי'

 איך אחר שם הוא מילתם ושם הי,2מעאלים בארצותהדרים
 דבשם השמות ב' לכתוב דצריך וראי תשובה בגס,לכתוב
 לבדו באלי גם באלי, כל בפי שנקרא כיון סגי לא לבדהמילה
 לעיקר הב1ילה שם כזתב לכן אחר, שם לו שיש כיו1 סגילא
 שם לו שיש שידוע כיון עיקר המילה ששם לטפל באליושם

 בסברא. שביארנו כמו ווההמילה,
 ולא להיות צריך כן לדעתי מויסעס, השם אודותךמש"כ

 שאות ראינו לא שמעולם כח"ר ומש"כאחרת.
 במחילה לפנים, א"צ זה שדבר וכותב כתולם תשמשוא"ו

 משמשת שוא"ו השמות בספרי דמבואר בזה טעהמכת"ר
 שבור לחולם משמש אחריו יו"ד עם ווא"ו ולמלאפוםלחולם
 יו"ד שאחריו חטף קמץ כמו ג"כ ומשמש גוי, הוי,כמשקל
 בחולם הנקראים שמות ומצינו יו"ר, כלל בש"יכמבואר
 ויר"ד בוא"ו שכותבים טתבא שם כמו יוי'ד בוא"וונכתבים
 לכתוב כתבו כולם ובבי"ש ובנ"ש ובס"ש במהר"םכמבואר
 טאבא לכתוב כתב ט' באות שבטי"ג ואעש'י ויו"ד,בוא"ו
 אהר בוא"ו כזה טובא בוא"ו רק או הטי"ת אחרבאל"ף
 נקראה דאם כהב ה' בס"ק שם אבל אחריו, יו"ד בלאהטו"ת
 יו"ד כותבים אז גוי הוי כמשקל הוא"ו אחר יו"דבהברת
 בפ"ת עייז כזה טאובא לכתוב שרצו ויש הוא"ו,אחר

 הברת לפי מבריסק מהרא"ל הגאון בשם השמותבקונטרס
 שם והביא בגולאפום, והאל"ף בקמץ הטי"ח כאלוהמדינה
 זקן רב לפניו שהעיד שכתב מ"ג סי' חיים מים תשובתבשם

 ויו"ר, בוא"ו לכתוב וציוה בו חזר טי"ג בעל שהגאוןומומחה
 מקום דכל גיטין שמות בספרי הוא שכללא כת"רוידע

 ויו"ד בוא"ו בגיטיז כותביס ב-1(וו אשכנז בלשוןשבותבין
 אם אופנים שני יש מויסעס השם בנידון ולכן טגבמקום

 שבור בחולם מויסעס ונקרא כזה 1401885 כותביןבקסטילית
 שמבטאים בורא או "מוישע" כזה משה השם ,ממבטאיםכמו

 האשכנזים כמו מבטאים אם או "שויבר" שובר"בוירא"
 מאוסעס לכתוב צריכים אז "מאושע" מבטאים ומשהמאוסעס
 לי ואמרו הקסטילית השפה היודעים אנשים עםודיברתי
 משה השם שמבטאים כמו מויסעס בשם היו"רשדוחקים
 ולא מויסעס "מאושע", ולא כזה "מחשע" שבורבחולם

 ואיז שביארנו כמו רק אחרת לכתוב א"א ולכןמאוסעס,
 בזה. יותרלהאריך

  האשה עהים כיוו אחר בגט נרוהו ומה בצע מהדעפי"ז
 בוא"ו ומויסעס מינא חמכונה מרים להיותצריך

 אעפ"י כדין נעשה כתיבה כלי וכל והריו הנייר והקנאתיו"ד
 מעכב. לא ודאי וזה מהבעל בההרשאה נכתבשלא

 ולהצריך אחר גט לכתוב כת"ר וברצה טת לפי אפילודג12
 כין צורך, ללא זה תדש מינוי יעשה שהבעלעוד
 מאה עד אפילו לכתוב להסופר שממנה איחא המינוידבנוסח
 בלי אחר גט לכהוב להסופר רשות יו יש ממילאגיטיז,
 אינו להשליח ונמסר גכתב שכבר בגס ורק ומינוץ,יד"עתו

 כן לא ב', סעי' קכ"ב בסי' כמבואר אחר גט לכתוב'כול
 ליד הגט ניתן ולא הגט כתיבת קודם היה שהמינויבני"ד
 יהיה אם אפילו אחר גט לכתוב הסופר יכול בוודאיהשליח
 כיון כלום, מזיק זה אין ג"כ השמות של בהכתיב חילוקאיזה

 והעיקר בזא"ו או באל"ף כותבים אם קפידא איןדלהבעל
 וז"פ. אותו מבטא שהוא כמו)שמו

 אם פסול בדיעבד אפילו הרמב"ז שלשיטת כת"רומש"כ
 כיון הכתיבה וכלי הנייר להבעל הסופר הקנהלא

 בפניו, שלא מינזי מהני לא ולדעתו בפניו שלא היהשהמינוי
 פזסקים, הרבה דעת הוא דכ1 בזה יחיד אינו הרמב"1הנה
 קלף רבנן ליה אקנו זוזי דבהאי דגיטין פ"ב בריש הר"ן31"כ
 לו נקנה שהכל לסזפר פורע כשהוא וכ"ש סופר ושכרודיו
 והב"י יעו"ש, גיטה כותבת כשהיא אלא בהדיא להקנוחוא"צ
 הביא התקבל בפרק והמרדכי כ1, שס"ל ראשונים עורהביא
 רק להבעל והדיו הקלף להקנות דא"צ הלזי יואל רבינובשם
 שווושה היכא אבל אשה, של לידה נתנו בעצמו שהבעלהיכא

 לאשתו הגט מוסרין והשלוחין ולחתום לכתובשלוחים
 א"צ ושוב לבעל בהדיא הגט הקנה כאילו הו"לב.2ליחותו
 וכ"כ דברץ שמ2יא בב"ח ועיי1 להבעל, ,והדיו הקלףלמסור
 הנייר לו לזכות א"צ ותנו דבכתבו בהד'א הרמ"ה בשםהטור
 וממילא הראשונה בתשובתי מזה לכ"ת רמזתי וכברוהדיו,

 זה. בדבר הוא יחיר לאויהרמג"ן
 הבעל של בנוכחותו שלא גט סידור של העניז כלובכלל

 בררך ויש מאוד, חמור ענין הוא ותנו כהבו ידיעל
 ולא הרא,2ונים, רבותינו בדברי כמבואר ופשורי עיקוליהזה
 ע"י ועדים סופר למנות שיוכל בפקח מפורש היתרמצינו
 כהתוספתא להלכה פסקו וסכי'ק וסמ"ג והר"ן והרא"שכתב,
 התם דאיתא ד'גיסון,דפ"ב

 וז"י
 וחתכו לשמה סופר כתב

 עד פסול לה תתנוהו וחתמוהו ,2כתבוהו אעפ"י לשמהעדים
 כתב אפילו אלא עוד ולא חתומו ולעדים כתוב לסופרשיאמר
 שיאמר קולו שח2מעו עד פסול וכר ולעדים לסופרבכת"י
 בפקח, מיירי והתוספתא וחתכי, כתבו ולעדים לסופרהוא
 ובעה"ע הרמב"ם .שיטת לפדש כתב ק"כ בסי' הב"י מרןרק

 זה וונל בחרש, מיירי והתוספתא יזץ כתב כשרדבפקח
 בדברי כמבואר פקח של בכת"י להקל המקיליםהסתמכו
 המובא כ"ג בית ובהרד"ך קנ"ה סי' בח"ב מטראניהמהר"ם
 קי"ד, בסי בשבו"י החזיק ואחריהב ק"כ, בסי'בבאה"ט
 כת"י ע"י גט לסדר להקל מעשה עשה מבריסקוהמהר"ם
 סמכו ואחרי י"ח, ס"ק בפ"ת המובא מעץ דעירבמעשה

 שבעוה"ר האידנא ובפרט כדבריו, לעשות דינין בתיכל
 וא"א ממזרים מתרבים זעי"ז נתרופפה ~שראל ברתהאמונה
 היתר צדדי לחפש  שצריכים בוראי כדמו"י גט בלאיוצאות
 זה ע:ין באריכות קכ"ה( סימן )לעיל ביררנו ובברבזזק

 עדי וע"י טלשז ע"י יהיו שהמינויק טוב שיותרוהחלטנו
 הבעל, במקום בי"ד אישור ע"י וגם דקלא בטב"עהכרה

 הנמסר בגט כמו השליחות נגמר שתיכף הוא בזהוהעדיפות
 ביטלו שמא לבךחש תו וליכא הבעל מיד וחתום כתובלקוליח
 דבעינו דל"ג גינןו בש"ס מבואר דהרי להשליחוו4הבעל
 כמבואר לבטל המועיל בלשון שיאמר וגם שנים בפנישיבטל
 דיבור דאתי הוא ביטול שמועיל מה דהעיקר כיוובגמרא
 מעליא דיבור הבינול אופן שיהיה צריך לכן דיבורומבטל
 הנבשר בגט ולכן הראשוג הדיבהר לבטל בהדיבור כחשיהא
 ליד שהגיצ טרם הבעל שביטלו לנ1יחש ליכא השליחליד

 כיון כך כל חקדד לא שנים בפגי לבטלו שצריך כיוןהאשה
 התקק הזקן דר"ג ומצינו גיטא דמבטל אמאז מנגידדרב
 ובל לביטול, חיישינן לא ולכן השליח בפני שלא יבטלנושלא
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 ועדים סופר במינר אבל השליחות, נגמר שכבר היכא רקזה
 כתן השליחות עד"ן נגמר לא א"כ בפניהם יטלאחסליח
 דא בכגט עד"ך הגט וחחמו כתבו ולא המער זמן ידעושלא
 ועי"ז לבטל סג' עצמו לביז בעו ואפילו בעלמא בחזרהסג'
 להעת וא"צ יחול זעלא שיחול קודם באומר הועליחותבטל
 ועיק כלל, חיילה ולא לגמר' השליחות ובטל שניםבפף
 ביום דנכתב בסוגיא היישינן בתוד"ה ד'"ח גיטי!בתוס'
 ממדה"י הבאים הג'טין בכי לר"ל שהקשו בלילהונחתם
 שלא לפי טפי חיישינן דהכא ותירצו הבעל ביטלו שמאניחוש
 סי' יו"ט עונג בשו"ת ועיין יעו"ש, השליחות עיייןנגמר
 חששא איכא כתב ע"' דבמינו' להוכיח בוה שהאריךקנ"ח
 הסופר ליד הכתב הגיע בטרם השליהות ביטול שלרבה

 הטלפון ע"י המינוי לע'בות ספ' עדיף לענ"ד ולכןוהעדים,
 תו וליכא בע"פ מינוי דהו' כיון השליחות תיכףונגמר
 בזמנינו דיניז בתי דכל כיון אבל השליחות, לביטוללמיחש
 דגדול' שליחותייהו אנן לכן הבעל כת"' ע"י גיטי! לסדרנוהגין

 לגדולות לבוא ד'וכל להחמיר עתה וא"א עבדינ!האחרונים
וחמורית.

סיכום
 המכונה ראובז אהרן לכתוב לענ"ד צריכים "מגרששם

 המתגרשת שם מארקאס, המכונה מרדכי בןארא!
 שם הוי לא מרים ןשם ביארנו כאשר מינא המכונהמרים

 מ~יסעס לכוןוב וא"א מו'סעס, המכונה כשה בת -דגשתקע
 כנ"ל. יו"ד בוא"ו רק יו"ד באל"ף שבור חולם מצינו לאכי

 משגיאות. יצילני התורהונותן
 דוש"תידידו

 החופ"ק ליטכעס אייזיקיצחק

 קנגסימו
 זצ"ל הגה"ק אאמו"ר מחידושי אחדסנסן

 לר' הקשו עושה הוא חלולין בד"ה דכ"ט כתובותבתוס,
 כריתות מחייבי ממזר דאין דאעפ"י דס"ליהושע

 בפ"ק הש"ס קחייית קשה א"כ תופסין, קידושיז א'1אפיה"כ
 אלמנה הרי ל"מ, א"ע ל"ת דא"ר כ"מ דאמר לרבאדתמורה
 ויש קידושיז שיש מקום כל ותנן יקח לא רחמנא דאמרלכ"ג
 התם שאנ' רבא לך אמר ומשני לכ"ג, אלמנה כגוןעבירה
 עושה הוא חלולין ותוס' רש"' ופי' יחלל לא רחמנאדאמר
 צ"ל ע"כ ממזרים אינם שהבנים וכיוז ממזרים, עושהואינו

 יעו"ש. הכי לשנויי ליכא לר"י קשה וא"כ תופסיזדקידושין
 דם"ל לרבא קשה דלכאורה סעם בסוב ההפלאה1,זירץ

 לא משום לוקה לחוד דבעל יוחסיז עשרהבפרק
 לוקה ובעל קידש א"כ אלא לוקה אינו לחוד קידשיחלל
 יקח לא שנאמר משום יקח, לא ומשום יחלל לא משוםשתים
 דאתי עד יקח לא משום חייב דאינו אמרינן לכן יחללולא
 לאלידי

 יח~
 איסור על יקח לא איסור חל היכי וקשה ע"כ,

 איסור אין הא קידושין בלא אפילו דחל ליה דקדים יחלללא
 היתה דמקודם מוסיף איסור דהוי די"ל רק איסור, עלחל

 איסור משום לכ"ע נאסרה והשתא לכ"ג ואסורה לכ"עמותרת
 נמי נאסרה א"א משום אכ"ע דנאסרה מיגו אמרינז ע"כא"א,
 ניחא וזה השמווג משני מוסיף דהוי יקח לא משום כ"געל
 א"א משום אכ"ע נאסרה א"כ תופסין דקמישין אצשיינןאי

 קידושין דאין אמריא אי אבל יקה, לא משום כ"ג עלונאסרה

 כ"ג על גאסרה ולא א"א משום אכ"ע נאסרה לאתופסין
 דשאנ' בת" הגמרא כוונת ווה אחע"א, דאין יקח לאמשום
 עד יקח לא משום עובר דא-נו פ" 'חלל לא קרא דאמרהתם
 יער'ש. תופסין דקידושין צ"ל ע"כ א"כ יחיל לא ליד'דאתי

 התוס' שכתבו מה דלפ' כן ל~מר קשה לפיע"דאולם
 איסור הוי לא הנאה דאיסור ע"ב דכ"חבשבועות

 התוס' דברי על הראשונים ונתחבטו חמור איסור אלאמוסיף
 הנפלאה בנקודה בכריתות להרמב"ם בפיהמ"ש ועייןאלו,
 הוי לא דמוסיף התוס' דברי בהסבר אמרתי ובמק"אמזה,
 נותר דאיסור לומר דאפשר נותר שנעשה הקדש שלבחלב
 דחל מיגו אמרינז ע"כ האדם, על ואח"כ המובח על קודםחל
 דהל לומר צריכין הוי אי אבל האדם, על נמי חל המזבחעל

 דלא מיגו אמרינן הף אז המזבה על ואח"כ האדם עלקודם
 על ע"כ הלב משום עליו ועומד אסור דכבר האדם עלחל

 ע"כ איפכא לומר יכולים דאנו מ,נום רק חל, לא נמיהמזבח
 הנאה דאיסור לומר א"א ע"כ הכא אבל איפכא,אמרינן
 מידי איכא דמי דהקדש, אכילה איסור קודם יחולדהקדש
 איסור להקדים צריכין ולכז לאכילה, ומותרת בהנאהדאסורה
 משום עליו אסור דכבר לחול א"א אכילה ואיסורהאכילה
 ענ"ד לפי נראה וזה מייל אינו הנאה איסור גם לכןחלב

 בסברא.נכון
 שהקשו העולם קושיית להמב מב הזה בדרוובלכתך

 חל המצוה את דלבטל דס"ל הירושלמ'לשיטת
 דרבנן איסור דעל דפסקינן לפי"מ וגם בכולל, השבועהנמי
 הלכות או"ח בש"ע דפסקינז האי על קשה א"כ השבועח,חל
 השבועה חלה לא בר"ה בשופר יתקע שלא דבנשבער"ה
 דחיילה דרבנ! תקיעות גם איכא הר' דאורייתא, המצוהלבטל
 תקיעות בתשע רק מחוייב אינו דמה"ת עלייהו,שבועה
 חיילה דרבנן על השבועה דחיילה מיגו אמרינן לאואמאי
 מדוע בעי דטעמא בזה לתרץ ואמרתי דאוריתא. עלנמי

 דרבנן מילי כל הרי דבריהם, לבטל השבועה חיילהבדרבנז
 לפי"מ לומר וצריך דאורייתא, עי"ז והוי תסור בלאהם

 דחצ' דס"ל לר"י דאשלו בדכ"ג בשבועות התוס'שכתכו
 לוקין דאין משום חיילה השבועה מ"מ מה"ת אסורשיעור
 הכא ה"ה דבריהם לפי ולכן השבועה, עליו חלה לכןעליו
 לוקין אין מ"מ תסור בלא הוא דרבנן איסור דכלדאע"ג
 דברי כל כולל הזה דהלאו שבכללות לאו דהוי משוםעליו

 השבועזג חלה ולכן עליו לוקין אין וא"כחכמים
 בטתר לוקין אמאי שם הקשו דכ"ב פסחים בתוס'1הנה

 שבכללות לאו הוי הא הוא קודש כ' יאכל לאמשום
 אכילתה, על ל"ת ליתז פסול שבקודש כל כולל הזהשהלאו
 לוקי! לכן בפירוש שם כתוב דהלאו נותר דשאני שםותירצו
 דהרי בתוס' שם הקשו ועוד שבכללות, לאו דהף אע"געליו
 חמש, לוקה זריקה לפני עולה אכל דאם אמרינן מכותבש"ס
 הוא קודש כי יאכל לא משום שש ולילקו בגמראופריך
 קושיית לישב רש בתוס', עיי"ש שבכללות לאו זההרי

 דהלאו נותר דשאגי תירוצם להבין צריך לכאורה דהריהתוס'
 שבכללות, לאו שהוא אעפ"י עליו לוקיז לכן בפירושכתוב
 דסךלתא בטעמא וצ"ל לאוויז, שאר גם כולל הלאו מ"מהרי
 רחסימה ללאו רמי דלא ואע"ג שבכללות לאו על לוקיןדאין
 צריך לאו כל על דהרי הרבר להסביר ונ"ל בעי, טעמאמ"מ

 ולשיטת לכך, א"ע התיר והוא ודאי התראת ורקהתראה
 שאינו בלאו רק שייך וזה אעפר'כ, לומר צריך הואהרמב"ם
 ישע דהוא חזינן ע"כ אעפי"כ ההתראה על משיב והואכולל
 אם אבל כך, על אותו מלקי! לכז תורה דברי עללעבוד
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 לעבור רעדצ אינו דהוא אמרינן שבכללות יאו על אותוהתרו
 עבירה על התורה שכוונת האמין שלא רק תורה דבריעל
 י"ל בזה בפירוש כתוב אינו הלאו אם שייך דוקא וזהזו,

 האמין שלא רק תורה דברי על לעבור רוצה אינודודאי
 לו א"א כתוב הלאו אם אבל זו עבירה על התורהשכוונת
 שבכללות לאו שהוא אעם"' עליו לוקין ולכן בזהלהתנצל
 שם כתוב הלאו נותר רגבי התוס' דברי שפיר עוליםולכן

 דהיכי חדש דבר מזה עולה ונמצא עליו, לוקין לכןבפירוש
 שבכללות זה על וגם בכולל שאינז לאווין שאר על בודהתרה
 להתנצל לו ליכא דהשתא שבכילות הלאו על נמי אותולוקין
 שזה האמיז שיא רק תורה דברי על לעבור רשע אינושהוא
 בו מדהתרו הוא דרשע הזינן דהרי זה, לאו על התורהכוונת
 ללאו גם א"כ להם א"ע והתיר כוללין שאינן לאווין שארעל
 שוה האמיז שלא משום ולא לכך א"ע דהתיר אמרינןזה

 התרה כבר דהכא שש נמי ולילקו בגמרא מקשה ושפ"ראסור,
 א"ע הת'ר והוא כוללים שאינם לאווין על פעמים כמהבו

 לילקי ע"כ תורה דברי על יעבור הוא דרשע חזינן הרילהם
 וז"ב הוא דכולל אע"ג הוא קודש כי יאכל לא משוםנבן

לעג"ד.
 דרבנ1 איסור דעל אמרינן משוה"כ ראשון לעניזונחזור

 דהוי מפני עליו לוקיז דאין משום השבועהחלה
 דרבנן איסור על נשבע אם דוקא שייך וזה שבכללות,לאו

 לא דרבנן ועל דאורייתא על יחד דנשבע היכי אבללבדו,
 תורה גופא דהוא משום דרבנן איסור על אפילו השבועהחלה
 לוקין דאי1 שבכליות לאו דהו' ואי תסור, לא משוםהוא
 שלא רק תורה דברי על לעב~ר רשע דאינו הטעם הריעליו,
 ריוע דהוא חזינן והרי זה, על הוא התורה דכוונתהאמין
 חל, אינו הדרבנז על גם לכן ג"כ הדאורייתא עלהעובר
 תקיעות על דחל מיגו דנימא העולם קושיית בזהומיושב
 את לבטל כולל ע"' דאור"תא תקיעות על נמי חלדדרבנז
 משום חל אינו נמי דרבנן התקיעות על אפילו דהכאהמצוה,
 התורה. דברי לבטל רשע והוא הדאורייתא על גםשנשבע

 תסור. לא משום מה"ת הוי ג"כוה.דרבנן
 בפשיטוה מוסיף הוי לא דהנאה לעיל שכתבנוולפי"מ

 להקדים א"א נמי כאן רהרי העולם קושייתניחא
 דאורייתא, הוי דתקע תקיעות דכל לדאורייתא דרבנןתקיעות
 חל אינו ג"כ הדרבנן על גם לכן לחול א"א הדאורייתאועל
 ג"כ הכא דהרי ההפלאה על קשה זו סברא ולפי כולל,משום
 לגבי יקה לא איסור קודם לכ"ע א"א איסור להקדימא"א

 וא"כ לכ"ע נאסרת ואח"כ אשתו היא נעשית דמתחילהכ"ג,
 א"א יקח לא ואיסור לכ"ג. יקח לא איסור להקדיםצריך
 אינו א' ואם יהלל דלא אימ'ר ליה דקדים משום לכ"גלחול
 אכ"ע נאסרת אינה וא"כ תופסין קידושין ואין כ"ג לגב'חל

 נד. כמו התוס' קושיית ונצבה מוסיף הו' ויא א"אמשום

 להקעשת יש דלכאורה התוס' קושיית לישב לידהנראה
 קידש אא"כ לוקה אינו קידש דאמר רבא דבריעל

 משום חייב דאינו יחלי ולא יקח לא דכתיב משוםובעל
 תנאי כמו הו' הביאה נמצא יחלל, לא לידי דאתי עד יקחלא

 לא משום הקידו'טי1 על גם לוקה אז יבעול אםלקידושין
 דכ"ח בשבועות דאמר הוא רבא דהר' מאוד ותמוהיקח,

 נמצא זה אוכל אם זה כיכר אוכל שלא 'שבועההאומר
 וה'יניה הראשונה ואכל התנאי והשניה האיסורהראשונה
 התרה דאם התראה היתה דאימת עליו, לוקה אינובמזיד
 ספק התראת הוי הרי איסור אכילת בשעת בראשונהבו

 אכילת בשעת בו התרה ואם התנאי, השניה יאכל לאדילמא
 מ"מ ודאי התראת דהוי אע"ג לראשונה התנאי דהויהשניה
 וק,עה בעינן, איסור אכילת בשעת דההתראה עליו לוקי1אין

 בעל אא"כ לוקה אינו דקידש הכא רבא אמר האיךלפי"ז
 התראת הוי הר' הקידושין בשעת אי ההתראה היתהאימת
 אחר הא ביאה בשעת בו התרה ואי יבעוי, לא שמאספק

 על הוי יקח לא דהלאו הוא הקידושיז דהחנוהמעשה
 המא דשאנ' לחלק דיש רק הוא, מעשה ואחרהקידושין
 ואבד כלה כבר האיסור אז התנא' אכל אם דהתםמהתם
 לוקה אינו התנאי בשעת בו התרה אם כן על בעולםואינו
 האיסור אזל לא אכתי הקירושי1 אחר אפילו הכא אבלעליו,
 האיסור עליו רובץ עדיי1 מגרשה שאינו זמ1 דכל יקח לאשל
 הביאה, קודם להתרותו דיכול ודאי התראת הף ולכן יקח,דלא
 תקגה לה יש ע"כ תופסין דקידושיז אמרינ1 אי רק שייךוזה
 ודאי התראת והוי עליו רונץ עדףז יקח דלא והאיסורבגט

 תופסין קידושין דאי1 אמרינ1 אי אבל ביאה, בשעת בודהתרה
 קידושין בשעת 4י ההתראה, הוי אימת לאיתנה הקושיאחזרה
 המעשה אחר הוי הא ביאה ב:ךעת ואי ספק התראת הויהא

 התוס' קושייה שפיר ניחא ולפי"ז ואבד, כלה כברדהאיסור
 פירחמ יחלל לא קרא דאמר התם דשאני הגמרא כוונתדזה
 התלל, לא לידי דאתי עד יקח לא איסור לידי לבואדא"א
 לא א"כ תופס'1 אינן דאי תופסיז דקידחמין צ"ל ע"כא"כ

 נכון זה כי בזה ודוק יקח, לא משום מלקות בהומשכחת
לענ"ד.



 משפט הושןחלק

 יארק. נוא לפ"ק תשכ"ו שילהיב"ה
 במעק1ת מוכתר הה"ג הרב לידידי רבה ושלמאכוח"ט

 יהורה  מו-ה יח"ל "2.נת תלמידי ממצוייניטובות
 נ"י בפלאשינג רב שליט"אמעלכר

 מ'כ"כ הנה ונוסחו הפרוובול אודות שאלת1 ע.בתשובה

 כל עם והובותי1 שטרות'ו לנו שמוסרכ"ת
 קי"ז סי' בחחו"מ בתשובה החת-ס הגאון הנהוג,הנוסח
 דאפשר לבי"ד. כתב ע-י השטר1ת מסירת מועיל אבמסקפק
 המלוה וצריד השמיטה איסור מפקיע בע"פ האמירה7רק

 כמו שטרותיו, מסירת של העניז כל הב'"ד לפנילאמ1ר
 לא לבי"ד יכת1ב היבם אם מהני דלא חליצה גבידאמרינן
 והא. בתוד"ה דע"ח בגיטיז דתוכ' שכתבז כמו לקחתהחפצתי
 כל הבי"ד לפני שיכתוב צריך בכתב דמהני היכא1אפילו
 אבל בפיו, אמר כאלן וה~י הכתב להם ז'מסזר הפרוובולנ1סח
 עצתו ולכן כלום, יועיל לא הבייד בפני ?לא בביתובנותב
 רצונם להם ה,דיעו שבו הכתב לידם שבא אחרשהבי"ד
 והוא הפרוובול יכתבו בעצמן הבי"ד פרוזבול להמלעש1ת
 שנכתב הראשון מזמז וכתבו וצריכין שביעית. איסורמפקיע

 אנחנו ולכן פסזל, המאודר פרוזבוי כי במקומו המ14הע"י
 החת"ס, של כנוסחו חדש פרוזבול וכתבנ1 כוותיהעבדינן

 הנודע מכתב לקדמנא ואתא הוינא כחדא תיתאבמותב
 יד חתימון  שהוא היטנ לנו וניכר ח"מ ב'"7לנז

 לכם מוסרנ' : ההוא הכתב נוסח היה וזה מלבר, יהורההרב
 שכל נ"י בראנקס בעיר אשר הדיינים דינ1 ובית פב"פלהרב
 יהודה הרב ע"י ונחתס שארצה ומן כל שאגבנו לי שישחוב
 כדהוי וקיימנ1הו אשרנוהו הוא שכן לנו ומדאתבררמלבר

 דפ',ק. תשכ"ו אלול כ"ח של"2י יוםהיום

 דיין פב"פנאום
 דיין פב"פונאום
 דיין פב"פונאום

 אנו 7האיד פדווב1ל בענין להעיר דפיע"ד שנראהומה
 סמכות. לנו שאין מכיון פרוובול לכתוב  בוה"ויכולים.

 אלא פרוובול כותבים דאיו דל"ו גיטין בש"סלפידמדאמריגן
 דגמרג ובמסקנא דנהרדעא, דינא בבי א1 דסורא דינאבבי
 ממ1:א, לאפקועי דאלימי אסי ורב אמי דרב דינא ביכגוו

 והיה פרוזב1ל כתב דהר"ת כתבו דאלימי בד"ה שםובתוס'
 בפרק והרא"ש שבד1ר, חשוב ב'"ד אלא בעינן דלאא1מר
 כשמ1אל הלכתא דלית דאעפ"י כתבו ס"ז בסי' והטורהשולח
 לכתבו. יכול בי"ד וכל ונהר:-עא דסורא בי"ד דוקאדבעי
 בי"ד בעינן רעכ"פ כתב ע-ז כלל בתשובה הרא"שכך'מ

 ורב אמי כרב בי"ד בעינן דלא רק ורור דור שבכלהמופלג
 בשער הבעה"ת שיטת שהביא באריכות בב"י כמבואראסי
 והמחום  פרוזבול בדיני הבקיאימ השוב בי-ד דבעינןמ"ה
 והרמ"א י"ח בסעי' בש"ע וכ"פ העיר, באותה עליהםרבים

 דבעינן נראה מ"מ אבל והרא"ש, הטור נשיטת שםשמקיל
 א-כ עיי"ש, ממ1נא לאפקועי דאלימי מופלג בי"דעכ"פ
 לנו אין דעכשיו כיון פרוזבול לכתוב סמכות לנו איזלפי"ז
 דינא מכח 1לא התורה דיני מכח יא ממונא לאפק1עיכח

דמלכ1תא.
 אי1 כתב הלי"ז 1יובל שמיטה מהל' בפ"טוהרמב"ם

 כבית ביותר גדולים חכמים אלא פרוזבולכותבים
 בני ממון להפקיע רא1יין שהז אסי ורב אמ' רב שלדינ1
 ילא נראה ומלשונו כ1תנין. איז 7יניז נתי שאר אבלאדם
 להיות שראוייז רק ממונא לאפקועי כח להם שיה.הבעינן
 לנו אין דמלכותא שמדינא דאעפ"י י"ל וא"כ כח.להם
 ישראל דיני מצד פנים כל על אכל ממון להפקיעכה
 ר"ל ראויי1 שי המכוון ווה ממ1ן. להפקיע הכח לנ1יש
 לנו אין ישראל בדיני גם באמת אכן ישראל, דינימצד
 הבעה"ת שהתנה התנאים לנו שחסר כיון ממון להמקיעהכח
 פרוזבול. לכתוב יכולים אנו ואיך עליהם" רבים .,המחום'2ל

 שכתב כיב ס"ק ס"ז בסי' בא1"ת רר"י להגא11וראיתי
 שהר"ת שכתבו הנ-ל גיטי1 התוס' דברילפרש

 שבדור, חשוב בי"ד רק ור"א דר"א בי"ד דא"צ פר1זבולכתב
 מילייהו דמסרו אשי רב דבי רבנן מקילין שהיו נמיכדאשכחן
  כשר מוקדם פרוזב1ל שביעית במס' תנן כתבו ואחיכאהדדי,
 בטעמא הירושלמי פירוש הביאו ואח"כ פסולומאוחד

 להא מתניתין להאי יש שייכ1ת מה קשה ולכאורהדמתניתיז.
 בשיטת דתלוי לחדש התומים 1כתב מק1דם, שכתבודר"ת
 על אלא פרוובול כותביז דאין בטעמא נגיטיו 1רש"יהר"ש

  שהוא בדבר אלא תקנו דלא מש1ם הטעם ס"ל דרש"יהקרקע,
 א"כ הקרקע, מז שנגבה שטרות כשאר הוא אם דהיינושכיח
 בי"ד להיות שפיר צריך ולזה הפקר בי-ד הפקר מטעםהוי

 בשביעית הר"ש אבי ממון, להפקיע כח להם שישחשוב
 כאלו הוה קרקע גבי על הפרוזבול שכתב כי1ן הטעםכתב
 דחושביו הממון יהפקיע הבי"ד א"צ א"כ החוב, גבויכבר
 1אין גבוי, כבר החוב כאל1 קרקע גבי שעל הפרוזבולע"י

 לקרקעות א1נאה דאין ניוז ממון ~הפקיע עוד צריךהבי"ד
 הפקר, ב'"ד הפקר להטעם א"צ וא"נ דאורייתאושעבודא
 שהיה היכא הר",: יטעם רש"' טעם בין דנפק"מ כתבוהר"ן
  שמינהן זמו שהגיע ובשעה  הפרוזבול כתינת בשעת קרקעלו

 פרוזבול דתנן והא מהני, לא ולר"ש מהני  לרש"ימברו
 פסול חשש כאן באמת יש רש"י לשיטת א"כ כשרהמוקדם
 ואח"כ הקרקע, מכר ובאייר בניסן קרקע לו היה דהלוההיכא
 כיון הפרוזבול מהני לא באייר פרוזבול עושה המלוהכאשר
 על הפרוזבול באייר כשיכתוב אבל קרקע, אז להל,ה לושאיו
 הפרוזבול ויוכשר להלוה קרקע לו היה שאז ניסן שלזמן
 ליכא להר"ש אבל כדין, שלא מהלוה ממון ויוציא כדיןשלא
 והוא שמיטה קודם כותביז דהפר1~בול דכיון חשש ש1םכאן
 שמיטה עד הסרוזבול כתיבת מתחילת קרקע לו להיותצריך
 התוס' רברי שפיר אתי 1לכז חששא, ~יכא ותו בכלל1עד
 מדתנן לוה ~הוכהה הר"'ט כטעם דעיקר הוכיחו דההוס'כו"פ

 דלרש"י כהר-ש, לומר צריך וא"כ כשר המוקדםפרוזבול

 קנדסימ7
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 הר"ת עשה שפיר הר"ש ולטעם פסול חשש יש במוקדםגם

 פרמבול לכתובשנהג
 כרש"י ממא אי נמי לדידן א"כ ההומים של חיושויעפ"י

 חשוב בך'ד צריך א"כ הפקר בי'ד הפקרדמטעם
 דמי דכגבוי דמטעם להר"ע אבל ממונא, לאפקועידאלימי
 גבף רכבר  הפרוזבול ע"י אפקעתא לעשות הב"'ד א"צא"כ

 לזה, חשוב בי"ד וא-צ הלוה של הקרקעע"י
 כגבוי דליהוי להר"ש גם כן לומר שא"א התבוננתישונ

 מידי איכא מי בגמרא מקשה מה דא"כממש,
 הרי תשמט, שלא תיקז והלל שביעית משמטתדמדאורייתא

 כבר דהרי השמטה כלל הוי לא רמי כגבוי דכבר כיוןלהר"ש
 כותבין דאין בגמרא דשמואל טעמא מאי ועוד החוב,שילם

 לאפקועי דאלימי ונהרדעא דסורא דינא בבי אלאפרווב'ול
 כלל ממון הפקעת תו שייך לא גבוי החוב דכבר כיוןממונא

 דכוונת ועכצ"ל כלל, משמע לא בסוגיא הגמראוממשמעות
 שיבוא לוה בי"ד צריך דעכ"פ הבי"ד ע"י דמי דכגבויהר"ש
 כיון אלא הקרקע, ולגבות לעשות רשות לו שיתנולבי"ד
 הקרקע לו לגבות הבח להם שיש לבי"ר שטרותיושמסר
 הביייר בבח לעשות צריך עכ"פ אבל כבר. גבוי באלו ליההוי
 רמלכותא דרינא מטעמא הקרקע  לגבות הכה לבי"ד שאיןוכיון
 לכתוב עכשיו יפה בי"ר כח מה עריין לספק איפואיש

פרוזבול,
 תיקן עלמא לררי דהלל בגמרא  ראמרינו למאי לימי ישאך

 לאפקעתא וא"צ זה ממון והפקיע הפקיע בבר הללא"כ
 מקרש ררבנן ארעתא דמקדש בל ראמרען כמוחרתא,

 קירושיו הבסף והפקירו מיניה לקירושין רבנןואפקעיגהו
 אנן מ"מ  ממונו להפקיר רשות עכשיו למ שאיואעפ"י

 ביה השית רשכיח רבר כל כמו עבריגן, רקמאישליהותייהו
 כמו א', סי' ובחו"מ דפ"ח גיטיז בש"ס כמבואר כיסחסרון
 עבדיגן, רקמאי שליחותייהו רק דאנן פרחבול גבי צ"לכן

 ענין כל יודעיז ואינם כלל בוה נזהרין העולם שאיןוכיון
 בוה, נוהרין העולם היה לא הראשונים בדורות וגםשמיטה
 ס"ז סי' ר"ש ברמ"א המובא בתשובה הרא"ש שכתבכמו

 והרבה ביה, אשגחו לא הזה ריונהג לבטל ככרוביאשצווח
 רברי ועהביאו  באחרונים במבואר בזבותם להפךבתבו

 לחשוע' וה  בצהג לקיים  נהגו ה' לרבר היראהם רקהמ,ילים,
 בחו"ל, גם נוהגת כספים דשמיטת דשביעית י' פרקבריש הירושלבי רברי ועפ"י שם, בפת"ש כמבואר פרוזבוללכתוב
 כמו ממוז לאפקועי ולא פרוזבול לכתוב נוהגים אנחנולכן

 תירת תשתכח הולא איסורא לאפקועי רק לעילשביארנו
 שכהב הלואה הלכות בסוף הגרש"ן הרב בש"ע ועייןשביעית,
 שאיז דבר שהוא פרוובול לעשות לעצמו יחמיר יר"ששכל
 לעשוה כהרא"ש מסק שהוא עיי"ש לתקן, וקל הפסדנו

  השמיטה, שנת שנכנסת קודם הש.טית שנה בסוףהפרוובול
  ששביעית לפי השמיטה שנת במוף  ל,עשות  נח:גין העולםאבל
 שמיטה  בענין כתבתי ואגי בסופה, אלא משמטתאיגה

 בחלס במשה לעיל )עיין שביעית אתרוגי לעניןבאריכות
  יעו"ש(. נ"ב-נ"ד סי'אריח

 אניי, דברי לפי להעיר לפיע"ד נראה וו בסוגיאר[בעמדי
 מה"ת א"כ דרבנן בוה"ן דשביעית בגמראשמשני

 כספים, שמיטת תקנו ורבנן לשלם הלוה וחייב משמטאינו
 לאפקועי דאלימי דינא בי לפרוובול צריכין אמ~ך לפי"זא"כ

 דמדאורייתא כיון בוה איכא דמכךנא אפקעתא איזהממונא
 הפקר משומ בגמרא דתירץ לרבא וגם לשלם, הלוהחייב
 דרבא שפירשו איכא מי בד"ה שם התוס, לפירוש דושקרני"ד
 דמדאורייחא מהץ איכא מי דגמרא שניה קה2יא רק לתרץקאי

 הייב מה"ת א"כ שתשמט, רבנן ותקינו שביעית משמטאלא
 הפרוובול, בתקנת דממונא אפקעתא תו וליכא לשלםהלוה

 שמיטת ראין כרבי פסק ויובל שמיטה מהל' בפ"ווהרמב"ם
 הכ"מ מרן שבתב ולפי"מ מררבנן, רק בזה"ו גוועותכמפים
 רק הוא ררבא דתירוצא כתוס' ס"ל דהרמב"ם ט"ןבהל'
 וטעמא דל"2מט, תקינו ורבנן משמטא לא דט,דאורייתאלמ"ר
 מידו להוציא אבל בי"ד הפקירוהו בידו הממון דאיןדכיון
 לא מה"ת כספים שמיטת היתה אלו כלומר תורה כדיןשלא
 על אבל בי"ד, הפקר ע"י מידן להוציא מתקני רבנןהוו

 משמט דמדאורייתא מידי איכא רמי בגמרא ראשונהקושיא
 וס"ל הרמב"ם על שם פליג והראב"ד לאביי, רק מיתרצאלא

 נמי מה"ת בוה"ן דשביעית נימא אי גם קאי דרבאדתירוצא
 אמאי להרמב"ם א"כ בי"ר, הפקר משום הפרוובולמועיל
 משמט, לא מה"ת דלדידיה כיון לפרוובול חשוב בי"דצריך

 ביותר גדולים אלא פרוובול כותבין דאין כתב ט"ןובהלכה
 אדם בני ממון להפקיע ראויין שהן ור"א ר"א של דינוכבית

 לפיע"ד. צ"עלכן
 שביעית שתשמט חכן"ל שתקנו דלאחר רי"ל התבוננתישונ

 יכול בי"ד אין א"כ שביעית, תורת תשתכח שלאכדי
 בחכמה ממנו גדול הוא אם אלא חברו בי"ד דברילכטל
 החכם.ים דברי לבטל רצה לא פרוובול שתיקז והללובמנין,

 וכיון הלוה, ממון הפקירו בי"ד הפקר מטעם רקהקדמונים
 לדברי ביטול תו מקרי לא בי"ד הפקר מטעם רקשהוא

 בימי בד"ה דע"ט ביבמות התוס' שכהבו מה עפ"יהקרמונים,
 מבטל וה דאין שם כתבו הנתינים להתיר רבי דביקש האגבי
 כאז גם א"כ עיי"ש, הפקר בי"ד דהפקר חברו בי"דדברי
 שפיר ולכן הלוה, ממון הפקירו דבי"ד רק שמיטה דנהוגי"ל

 דברי ביסול מקרי לא תשמט שלא בפרוזבול הללתקנת
 שלא פרוובול יועיל שלא תקנו לא שהם כיוןהקרמונים

נתקן
 בכ~

 תשממ שלא אומר היה אם אבל הלל, עד וה דבר
 הבי"ד, לבטל ובמניז בחכמה גרול בי"ר צריד היה לוהכלל
 שלכל להפקיר יכול שפיר בי"ד הפקר מטעם שרקוכיון
 חשוב בי"ד צריד עכ"פ אבל ממון להפקיר רשות "ןבי"ד
 מכזן להפקיע דאלימי בי"ד בעינן שפיר ולזה להפקירוראוי

 והרמב"ם. הגמרא דברי לתרץ לפיע"ד נראהכן
 צריכין המרוובול דע"י גווני דאיכא לימר עודךב2צינך

 אנשימ לשני היינ שהלוה כגון ממוןלהפקיע
 פרוובול עשה לא והראשון בתשרי ומשני בניסן לוהמאחד
 וחייב משמט לא מדאורייתא א"כ פרוובול, עשה כןוהשני
 מה"ת א"כ לאחד רק השב די לו שאין אלא לשניהםלשלם
 פרוובול עשה שלא מכיון אבל בניסן, לו שהלוה הראשוןגבי

 עשה כן שהוא כיון בתשרי שלוה השני וגבי חובומשמט
 הראשון מבע"ח רממונא אפקעתא שפיר ואיכאפרוובול
 להפקיע הראויין בי"ר צריכין שפיר ולכן השני,לבע"ח
 טרדת מהמת כעת נפניתי לא רק בזה להאריך וישממונא,

 למועה חוון ועור הבעל"ט הרחבהםעד
 הדו"שידידו

 החופ"ק  ליטשעם ~ייויק יצהקהק'

  קבהסימן
בס"ר.
  הה"ג הרב ירירי למש"כ והמשכה ברבייה וברכהשלום

 בברוקלע רב שליט"א אהרנות "'צ מו"ההמפורמם
 יומף. שקלי ספר בעהמ"ח יע"אנ"י



יעג ביא קנה סימו חחרמשו"ת יוצב
 מסכת על עסף שקלי בשם נקוב היקר בספרונתכבדתי

 לכת"ר ותשז"ח למנה, לי שלח אשרשקים
 את מלהביע אמגע ולא הנכבד בספרו לכבדני הואילאשר

 הנ"ל. בספרו הביטו מדי רעיוני הגואשר
 החם דאיתא הירושלמי דברי את בפירושו הל"בבפ"ד

 והמזבחות והמנורה השלחן גדגניות ר"יתנא
 לך אין וחכ"א ר"א דברי הקרבנות את מעכביםוהפרוכת
 ולא להלז ומקשה בלבד, והכן הכיור אלא הקרבן אתמעכב
 דכתיב הן כל אמרין תרווייהון זריב"ח אלעזר ר' אמרכן

 בשם נחמן בר שמואל וא"ר מעכב, אינו צלע מעכבנוכח
 בר שמואל ר' בשם אילא ר' ואמר מעכב, צלע ואפילור"י
 כאן פנים בעבודת כאן אר"ח מעככ, שימה ואפילונחמן

 הארון כגון "ר"ל מעכב דשימה כת"ר ופירש שבהוץ,בעבודות
 מתרץ חנינא ור' מעכבין" וישם בהם דכתיב ופרוכתומזבחות
 פנים דבעבודת חוץ לעבודת פנים עבודת בין חילוקדיש
 מן אחד חסר אם בהיכל כלום לעכוד שלא מעכבין,כולם
 בעקבוחיו הלך וכת"ר הקה"ע פי' דכן אמת הן הללו,הכלים

 בפירושו.ובחר
 אם לפי"ז דא"כ מאוד תמוה זה פירוש לפיע"דאולם

 הנרות ולהטינ קטורת להקטיר א"א הארוןחסר
 מעכבין לכ"ע פנים דבעבודת כיון הפנים לחמ ערך אתולסדר
 וא"כ בכלל(, ארון גם )ולפירושו הנ"ל הכלים חסרואב

 עד הזמן כל וכן הקודש ארון שנשכה לאחר שילהבמשכן
 קטורת לפי"ז הקטירו לא ביהמ"ק את המלך שלמהשבנה
 כל וגם לחה"פ, ערכו ולא המנורה נרות את הדליקוולא
 לומר אפשר הכי שנגנז לאחר הארון היה שלא שני ביתזמן
 ולא בגמרא לא לזה רמז מצינו ולא פנים עבודת עשו,2לא

 שב3מן בפ"ק יומא בש"ס בגמרא מצינו ואדרבאברמב"ם,
 קוה"ק בבית ביה"כ וגם פנים עבודת כל עשו שניבית

 עמו ולמדו מביתו הכה"ג את שהפרישו איך שםכמבואר
 בבית רק היה וזה לו שאמרו מה מכל ישנה שלאוהשביעוהו

 תמוה ולכן כך כל צדיקים היו לא הגדולים שהכהניםשני
 מזה נשמר שהפנ"מ להיות יכול וה ומטעם וה, פירושמאוד

 ומנורה שלחן דהיינו כלים רק ארון כתב שלאגפירושו
 היה הקודש שארון כיון פירושו לפי"ז ומסהברומזבחות,
 ההיכל עבודת מעכב לא לכן בפרוכת ומכוסה קוה"קבבית
 אם זה דבר ובאמת עבודה, שיעכב המקדש כלי בכללואינו
 להלן. יבואר כאשר שנויה במחלוקת המקדש כלי בכללהארון

 מקומו מקור עבודה מעכב המקדש דכלי וה דיןועיקר
 הל"ב, פ"ד ותענית הל"א פ"א פסהיםבירושלבן

 דמנחות, בפ"1 מהתוספתא והוא דכ"1 תענית בבבלי ג"כוכ"ה
 השלחן התם דאיתא זא"ז המעכבין דברים כמה התםדחשיב
 ולוים כהנים אומר רשב"א 1א"ז, מעכבין והמזבחותוהמנורה
 זא"ז מעכבות כהנים ברכות הקרבן, את מעכביזוישראלים
 תפילין זא"ז מעכבות ותקיעות ברכות זא"ז מעכבותתקיעות
 יניח. זה הרי אחת אלא יו אין אם זא"ז מעכבות וש"רש"י
 מעכב דשיר ג"כ התם איתא ובירושלמ' בבבלי בתעניתוהנה
 השיר יעכב מדוע די"א בערכין השטמ"ק והקשה הקרבז,את
 כדאמרינן הנסכין על אלא בא אינו השיר הרי הקרבזאת
 הקומץ בפרק במנחות והרי היין, על אלא שיר אומריםאין
 ונסכין היום זבהו מביא אדם לר"מ דאפילו אמרינןרבה
 הכי ואפילו שירה אין נסך אין דאם וכיון ימים כמהלאחר
 מעכב דשיר דאמרינז דהא שם ותירץ הקרבל, את מעכבאינו

 ד,כיאם כשלא אבל הקרבן עם הנסכין שהביא היינוהקרגן
 הרא"ש תוס' בשם והביא בשיר, עיכוב תו שייך לא הקרבןעם

 הקרבן את מעכבין וישראלים ולוים דכהנים דאמרינןדהא
 עיי"ש, מעכבי לא כפרה אכל מה"ת כן לעשות ,2צריךהיינו
 כהיב להקריב דתשמרו כפרה מעכבי לא דישראל מסתברוכן

 לא ליתנייהו אי אבל קרבנם על ישראל שיעמרווצריכים
 בפ"ד בעצמו הקה"ע מדברי קצת משמע וכז כפרה,מעכבי
 דבעינן לרצון הקרבז שאין שכתב כפרה מעכבי דלארפסחים
 דאין משמע זה ומלשון קרבנם על עומדים הבעליםשיהיו
 טוב בהגהות שם ראיתי ואגב זה, בשביל נפסלהקרבן
 דמש"ס הקה"ע דברי על שהעיר הנ"ל הירושלמי עלירושלים
 התוס' מדברי דהרי צ"ע ידבריו לגמרי, דמעכבי משמעערכיז
 שם עוד והעיר בדיעבר, מעכבי דלא להדיא משמעהרא'ך2
 בשיר, הלוים ונתקלקלו בד"ה ד"ל בר"ה התוס'מדברי

 ואכ"מ. דלק"מ טעם בטוב לתרץ הארכתיובמק-א
 מעכביז הפירוש ובתיספתא בגמרא התם דאיתא הניובכל

 לעשות דא"א היכא אבל כולם לע117ת אפשר אםר"ל
 או זא"ז דמעכבות ותקיעות ברכות כגון מעכבי, לאכולם

 ובר"ן דל"ד בר"ה ברש"י כמבואר זא"ז מעכבותתק.יעות
 שם ברמ"א תקצ"ג סי' או"ח ובש"ע רר"ה בתראבסו"פ
 התוספתא דפירשו צ"ל וע"כ התקיעות, מעכבות אינןדברכות
 בתוסטתא שמ דאיתא ומה דאפשר, היכא רק דמעכבותהנ"ל
 יניח זה הרי אחת אלא לו איז דאם ושיר ש"י תפיליןגבי
 היכא רק דמעכבי למעלה הנזכרים הדברים כל עלקאי

 בין מחלוקת מציבו וברכותיה ובקרי"ש באיתנייהו,דאפשר
 הסדר דרק איתא די"ב ברכות דבגבלי והירושלמי,הבבלי
 בירושלמי אולם מעכבות, עצמן הברכות אבל מעכבאינו
 הברכות ,2איז אומרת זאת בא א"ר איתא הל"א דברכותבפ"ב

 לחלק רצו קורא היה בד"ה די"ג ברכות ובתוס'מעכבות,
 דלא להבבלי הירושלמי להשוות כדי ציבור וביז יחידב'ן

 מעכבי לא אם הוא הראשונים מחלוקת 3ה ודבר בזה,פליגי
 קרי"ש מהל' בפ"א דהרמב"ם מעכב, לא הסדר רק אולגמרי
 הברכות דעיקר מדבריו ונראה מעכב לא דהסדר כתבהל"ח

 ובין ביום ביז לראשונה שניה ברכה הקדים דז"למעכבות,
 ומרן לברכות, סדר דאיז יצא לאחריה ובין לפניה ביןבלילה
 הברכות דאין רקיי"ל דכיון בכוונתו לומר רצההכ"מ

 שגבו ודבריו מעכב, לא הברכות דסדר מכ"ש זא"3מעכבות
 ררק דדייק יראה לשונו בשגירת ברמב"ם דהמעייןממני
 מדברי משמע וכן מעכבווג הברכות אבל מעכב לאהסדר
 רה"ג שיטת הוא וכן הרמב"ם דברי את בפירושו שםהלח"מ
 ביז דמחלקי התוס' שיטת וכ"ה שם וברשב"א בר"חהמובא
 רק מעכבי גופייהו הברכות לדידהו אבל ציבור, וביזיחיד
 או"ח בספרו בעצמו הב"י ומרן דגמרא, כמסקנא הסדרלא
 דהברכות דס"ל והרשב"א הרא"ש שיטת שהביא לאחר ס'סי'
 לפי כוותייהו ס"ל ג"כ שהרמב"ם כתב לא כלל מעכבילא

 בכווטע, לעמוד זכיתי לא לכן הרמב"ם, בדברי בכ"מפירוש.1
 מקור כלל מעכבי לא דברכות דס"ל והרא"שוהרשב"א
 התמ דאיתא הנ"ל, ברכות הירושלמי מדברי טהורטקומם
 יוסה איר איתא ולהלז מעכבות הברכות שאין ז"א באא"ר
 בכולן לבו שיכוון צריך בירך לבדך שצריך אומר אתאם

 תגעתה רלא אע"ג והכא תנינתה לא מפסיק ואינוהתיבון
 עכ"וה בכולן לבו את לכווו צריך אומרת 3את לברךצריך

 בא ר' על פליג יוסה ר' וההרדים הפנ"מ שפירשוולפי"מ
 בירושלמי בהא דפליגי מצינו ולפי"ז מעכבות, דהברכותוס"ל
 והרשב"א כמאן, להלכה הכריע לא והירושלטן ור"בר"י

 מהירושלמי ראיה דאין לומר רצה דבריו בסוףבחידושיו
 אבל מקודם לברך מעכבות אינן דברכות דהפירושרי"ל
 בא לר' רק זהו אבל בדבריו, עיי"ש אח"כ לברך צריךעכ"פ



 י ב:14 קנו קנה סימן חחו"משו"ת ת יב:רעד
 אין עליו פליג יוסה דר' להמסקנא אבל דהירה~למיבהס"ר
 ולברך קרי"ש ולקרות לטניה ולברך להזור דצריך נמיהכי

לאחריה.
 בהערותיו הירושלמי על נתיב מאיר בעל להגאון1מצאתי

 הירושלמי מדברי שהעיר סיריליאו הר"ש פירושעל
 ראיחא וריקא רר' המימרא התם דאיתא הל"ה דברכותבפ"א
 ואת רשב"ל אמר אר"א זריקא א"ר ברכות, בבבליגם

 הדא מן אין אמר בא ור' מעכבות הברכות שאיןאומרת
 שמע, של גופה הן הן הדברות שעשרת כלום ש"מ אתלית
 פ"ה דתמה- המשנה מן הראיה מיחה בעצמו בא שר'הרי
 בא ר' של הראיה יוסה ר' מרחה וכאן הממונה להםאמר
 כלל ראיה אין לפי"ז א"כ בתורה, קורא דהיה המשנהמן

 בזה. ואכמ"ל וה בדיןמהירושלמי
 בתוספתא רחנינז ומאי וחוינן עלה דאתאז למאינחזור

 לגמרי, דמעכבי הפירוש איז רמעכבי הנ"למנחות
 לא א"א ואם אפשר אם אח"כ להשלים עכ"פ צריכיןרק

 להניח דאפשד היכא דרק וש"ר ש"י בתפילין כמו כללמעכבי
 ושלחן מנורה גבי גס שפיר י"ל ולכן זא"ו, מעכבישניהם
 במקומם ואינם הכלים שישנז היכא רק דמעכביומובחות
 ליתני,הו אם אכל העכודה, מעככי או להיות להםהראוי
 הנ"ל, הכלים בלי עבודה לעבור דיכול שפיר אמרינןלגמרי
 לארון דאיתא היכא רק דמעכב ארוז גבי ג"כ י"ל שפיר,לכן
 מעכב לא לגמרי היה ולא שנגנו לאחר אבל במקומוואינו

כלל.
 בית בניז מצות שבכלל כתב כ' מצוה בסה"מהרמב"ם

 כגוז המקדש כלי כל כולל גם הואהבחירה
 והכל המקדש מחלקי כולם וזולתם והמזבח והשלחןהמנורה
 מקדש לי ועשו שמצות י"ב בשורש גם כתב וכן מקדש,נקרא
 ויחוגו יבואו מוכן בית לנו שיהיה המצות מכל אחת מ"עזהו
 ואח"כ במועדים, הקיברץ יהיה ובו ההקרבה תהיה ובובו
 שאמר מה כל שימנה ראף ואיז יעשה ואיך חלקיו לתארבא
 במצוה עליו השיג והרמב"ז עיי"ש, בפ"ע מצוה ועשיתבו
 המקדש מחלק' חלק המה שהכלים הרמב"ם שכתב במהל"ג
 ואינם מצות שתי הם אבל הבתים מן חלק הכלים שאיזלפי

 הללו, כלים בו שאיז אעפ"י בבית ומקריביז זא"ומעכבות
 בו לשום וכפורת ארון עשיית אצל הרמב"ן בוסייםולכז

 הארון משא הרב שמנה כמו וכר בפ"ע מצוה תמנההעדות
 עיי"ש הכו"ע מכלל בפ"ע מצוה עשייתו תמנה באמתכן

 שם. שמח ובלב י"ב בשורש טבאובמרגניתא
 ובירו,שלמי בבבלי דהרי "רמב"ן דבדי על קש"יכא1רה

 עכ"פ דמעכבין להדיא רמבואר הנ"לובתוספתא
 מחלקי חלק המה דהכלים וע"כ הכל, לדברי פניםיבודת
 לק"מ שביארנו לפי"מ אולם הרמב"ם, כמוש"כהמקדש

 מעכבים לכן דאיתנייהו היכא מיירי והתוספתאדהירושלמי
 אעפ"י שפיר מקריבין אז לגמרי דליתנההו היכא אבלעבודה,
 במשכן עבודה עשו איך דאילה"ה כז צ"ל וע"כ שם,שאינם

 הארון. בלא שני ובבית2רלה
 בבבלי הנ"ל המקומות בכל דמילתא לקושטאברם

 ומובחות ומנודה שלחן רק איהא ובתוספתאובירושלכן
 י"ב בשורש הרנגב"ם גם וכז ארון, מקום בשום נזכרולא
 כלי בכלל נכלל לא דארון לפי"ו ונראה ארון, הזכירלא

 מכוסה קוה"ק בבית טהור מקומו מקור שהיה כיוזהמקדש
 לכ"ע מעכב לא לכן ההיכל לעבורת כלל שייר ולאבפרוכת

 מחלקי המה דכלים למ"ד אפילו להרמב"ן, ובין להדמב"םבין
 לר' אפילו ולכן המדה. מן אינו הארון מקום מ"מהמקדש

 הארוז מ"מ מעכב דשימה דס"ל בירושלמי רשב"ג בשםאילא
 ארון. בירושלמי גריס רלא כהפנ"מ והעיקר מעכבלא
 ואילך מכאן התם דאיחא מה על כת"ר כתב הל"בבפ"1

 ופירש ולחטאת. לנדה ופסולין הן קטפריסותמי
 כותב וע"ו מדרון מצד לנדה הוא והפסול חדתיןהתקלין
 פשוט הדבר לפיע"ד בזה, יש פסול מה מבין  שאינוכת"ר
 קט5רס ומובנו קספריסות מי כהלשון קטפרס פסול דזהומאוד

 מחודר שמדרונו משופע הר שזה רט"ז גיטין ברש"יכמבואר
 הר קטפריסות מי הקה"ע ג"כ פירש פירש"י ועפ"יהרבה,
 מים צריכה אינה שנוה שאעפ"י הפנ"מ גם וכ"כמש,פע
 קטפרס כמו בשטף ויורדיז והולכין ונתגברו הואיל מ"מחיים
 באים שהמים והקטפרס הניצוק דטהרות בפ"ח כמבוארהן,
 אשבורן, דבעינן לנדה ופסוליז למטה מלמעלה מדרוןדרך
 מילתא חרא וקטפרס רווחלין שכחב רצ"ב סי' בריב"ש,עיין
 כלל בספרו לטהרה חיבור בעל והגאון לה~, טעמא וחדהוא
 על להעיר ויש הריב"ש, בדברי הרבה האריך ל"ט סי'ב'

 של חרדליח גבי שכתב די"ט חגיגה רש"י מדברידבריו
 דאין משום בו טובלין אין מ"מ קטפרס אינו דאפילוגשמים
 וה איז רזוחליז בפירוש מבואר הרי ב~וחליז, מטהריןגשמים
 בזה לי והנ ר"ט סי' חיו"י חת"ס בשו"ת ועייזקטפרס

 קטטרס. וה דמדרוז פשוט עכ"פ ואכ"מ רבריםאריכת
 באהלה לשבת יזכה בשנים רבות שעוד המברכו ירידואו"ד

 למען לתוה"ק ופרחים ציצים ולהוסיף תורהשל
 הדעת. ותתרבה דביםישוטטו

 החופ"ק ליעכשס אייזיק יצחקהק'

 קנוסימן
 לם"ק תש"ז אדדם בסד ל"ג אייר ח"י ביטאםב"ה
 יפה שרעתו כהן ה"ה משביר לראש תעלהברכה
 כש"ת טהורה ובי"א בתורה המופלג הגאון הרבידי"נ
 וצלר אבד"ק שליט"א הובערמאן הכהן ישו,קמוה"ר

 רש"י, ותולדוה ערוה"שבעהמ"ס

 קבלתי היקר מכתבו התורה. ובברכת באה"ראחדש"ת
 מיד, השבהי לא שונות טדדות ובגללבמועדו

 שאלת בשאלתו מר לן דברק במה לתשובתו היוםופניתי
 גאון בשם ונקראה במחנהו שנתיסדה הת"ת אורוהחכם

 דתית במפלגה מנהיג היה אשר הי"ד קה"י על הנהרגוקדוש
 לוקחים הם גם אשר אחרת מפלגה בני קמו ועתהבפוליז,
 גדול ,בם על המוסד שם לשנות ורוצים המוסד בהנהלתחבל
 שבבר אחרי הכי למיעבד יאי אי מפלגתם, מכשהיגיאחר
 פגיעה בגדר זה והרי שבוו, על להיקרא הראשון הגדולזכה

 בזה. לחו"ד תרבנו וענוותו לשנות לאסור כת"ר וועתבכבודו

תשובה
 מהא לאסור ראיה להביא בפשיטות נראה ר"טאלפום

 בסוף וכ"ה הל"ג דשבת בפי"ב בירושלמידאיתא
 בשלמיה שאלין הוון פזי וובר הושעיא דר' אילןהוריווק
 אזלין קדמאי, עליז הושעיא דר' אילן והוון יום בכלדנשייא
 מיעול בעייז אתיז בנשיאותא ואיתחתנית פזי דבראילז

 את והקמות אימי ר' לון אמר אימי לר' אישתאלתקדמאי,
 קרש זהו אי אלא לקרש, משפט יש וכי כמשפטוהמשכן
 הרי בדרום, ינתן בררום בצפוז ינתן בצפון להינתןשזכה



עיה י בא קנו סימן חחו"משי"ת ת יב
 מכבר החזיקו הושעיא ר' שמשפחת רשאחר מזה יוצאמפורש
 רבר הני יכלו לא הנשיא בפתה ראשונה להשכיםבהכיבור

 שנית לאהרס רק לגמרי לדחותם לא אפילו לדחותס,פוי
 את רוהקמות מקרא כז שלמר אימי רי כרברי פזילדבר
 הגדול זכה שכבר כיון דיד'ה בנידו, כן וכמו כמשפטו,המשכן
 אחר שם על לשנזת א"א בשמו להיקרא הראשוזהמנוח
 ריהטא. למום נראה כ-ז גובהו ארזים כגובה האהר אםאפילו

 להוכית איכא הנ"ל דהירושלמי בסיפא דייקינ, כדאולם
 בצפוריז הוון ,רעייז תרתיז ההם איתא דלהלזאיפכא,

 יום נכל דנ'2"א בעלמיד שאלין הוון ומגנייאבולווטיה
 פגנייא אזליז קרמאי, ונפקין קרמאי עלין בולווטייהוהוון
 לרשב"ל אישחאל קדמאי למיעל בעיין אתין באורייתאוזכין
 דר-י מרר:בא בבי ודרשה ר"י אזיל לר"י רשב"לשאלה
 אפילו מימר סברין ע"ה. לכ"ג קורם ת"ח ממזר אפילובנייה
 ל"שיבה אפילו א"ר לא לישיבה הא ולהחיות לכסותלפד.ת
 ולפנים לפני שנכנס מזה אפילו מפממם היא יקרהמ"ט
 חוקה טעבו שומ אין ההורה מעלת רנגר מוה  חזיגוע"כ.

 א"ץ  שהסתלמו התורה כתר רעי'י  פבייא  נגרמהבולווטש

 הראשונים את לדחות כך כדי עד אפילו לגדולה ג"כוכו
 חוקה, שום אין התרה מעלת שיש רבמקום החזיקושכבר
 נדחו מה מפני להסיפא הרישא בין לחלק הרברובהסבר

 ע"י נרחו לא הושעיא ר' ורבי הפגנייא מפניהבולווטייא
 בעצמותם שינוי שום בהם עלה לא פזי דבר מפני פזי,דבר
  בהבשיא רק הוא רהחשיבות הגשיא עם שהתחתנו זהע"'
 ביותר עתה חשיבות שום בעצם בהם שאיז כיון בהם,ולא
 הראסזגים את לרחות  יכלו לא ולכן עתה ין  או שהיווכמו
 עם החיתון ע"י להגיע עתה רוצים שהם ומה זכו,שכבר
 הגהגה או זכות איזה  מהמת הראשונים ומו יברהגשש
 בהם  עלה פגנייא דביה אבל מי, מפני נדהה מי לכןטובה
 ועלו ביותר בתורה א"ע שהשתלמו עי"ז בעצמותםשיגוי
 ועלו אותם דחו לכן הבולווטייא מעלת על גבוהבמעלה
 דיליה תורה רת"ח כיון התורה בכח באו עתה כיבמקומם,

 .מקרש ראיה (עהביא אימי ר' ברברי מש"כ בקה"ע ועייזהיא,
 וברור. פע~וט הרבר שכתבנוולמה

 באם בני"ר, חזקה לעניז מאירושלמי ואיה איןולפי"ז
 בתורה גדולתו ע"י לזכות ורוצה אחר אישבא

 להבולווטייא, מגנייא רבי עירחו ככי לדחותו יכול הראשוןנגר
 ברמ זכייה. או חזקה בטענת בתורה ומאוחר מוקרםואיז
 לן מפיס רמאן בכבורמ לפגוע שלא כרי בזה להכריעקשה

 וכבר גרלותם את לשקול המה בארץ אשר מקרושיםשיעורא
 בגחלתם. זהיר הף חז"לאמרו

 ער"ב ס" נתשובה להריב"ש ומצאתי בספרימ1בי13תי
 הידושלסן מרברי ראיה הכיא רבנות חזקתבעניז

 דבי את דהו יא פזי רבר כמו מהשררה, לסלקו שא"אהנ"ל
 ממע שגבו דבריו כי וצע"ג ע"ש, מקודם שזכו הושעיאר'

 דחז רפגנייא איפכא מוכח רהירושלמי מסיפארהרי
 הריב"ש היה ועכ"פ בתורה, גדלותם מחמתלבולווטייא

 הראעיז נגד התורה במעלת עלה השני אם בין לחלקצריר
 היכא רק ראיה אק רהירושלמי רמהרישא לדחוה~, יכולאז

 להראשון לרחות השנ' יוכל לא ובחכמה בתורה שויןששניהם
 השגי אם אבל טעם, ויום בלי לדחותו חזית רמה זכהשכבר
 שום אין  הבולוונר" נגר הפגנייא כמי הראשון מן יוחרגרול
 רק ראיה אין המשכן ומקרשי  נגרו, מועיליו וסענהחוקה
 בהם עלה שלא כבן ובחכמח בת,יה שווין ששנעםהיכא
 לשנוו3 מותר למעליותא שנשתנה היכא אבל בעצמן,שיגוי

 לבגי המשכן לקרשי הרמיון על לרקרק באמת כתבוקה"ע
 למעליותם ולהשתנות לעלות שיכולים בחירה בעליארם
 בתורה גרול רהשני היכא ראפילו שם כתב והריב"שעי,ש,
 ובאמת זכה, שכבר הראשון עם הריז הראשוז מןיותר

 שלא ולפלא דבריו להבין בזה וצ"ע איפכא מוכהמהירושלכץ
  בוה. שעמד מיראיתי

 צופים לשרה אחר למקום אחי נא לך הרב חביבירעתה
 אפס משם תראנו אשר רג"ט במשנה גיטיןבבבלי

 שלום ררכי מ19י ישן בבית מערבין התם ראיתאקצהו,
 שיטורא ההוא והא כבור משום אילימא מ"ט בגמראובעי
 משום אלא רבה ביה ולבסוף יהורא ר' ביה מעיקראדהוה
 מפגי חשרא פי' רש"י הפוסקים נחלקו חשרא ובפי'חשרא.
 העירוב שם יראו לא אם העירוב לבית לחצר שיכנסוהנכנסין
 בשם פי' ובתוס' עירוב, בלא מטלטלים החצר שבנייהשדו
 העירוב פת גונב שהוא בה"ב את שיחשרו הוא רחשראהר"ת
 אין רלכן פי' כפיהמ"ש והרמב-ם העירוב, משם לקחוולכן

 לתת הוצרך לא עתה רעד זכותו ממנו שגוולין מסנימשגים
 דמ"ט עירובין ש"ס עיין החצר בני שאר כמו בעירובחלקו
 כרש"י פי' רי"ר ובתוס' יעו"ש, הלט"ו בפ"א עירוביןובהל'

 ממון, הפסר רק איכא גרירא חשדא רלאו צ"לולהרמב"ם
 שם בגיטין תו"ח ועייז חשרא סתמא איתא בגמראובאמת
 המפרשים כל עמדו וכבר הרמב"ם בדברי רחוק פי'מש"כ
 דהמובז הרמב"ם רברי לישב כתב והמלא"ש הרמב"ם,ברברי
 ביתו מכר או בה"ב דמת היכא ראפילו כיון הואחשדא
 שלא הבית וכות להפקיע אין בי  המקום לשנות איןאפיה"כ
 החצר, בגי עם  ולהשתהף  להלירוב חלק לתת  צתה ערהוצרך
 וכי הקורם בה"ב מן גשתייתי מה לומר יכול החדשובה"ב
 מהקתה רהייגו חשדא המי' ווהו העירוב,  לגנוב חשהראני

 שתר כן  הרין  והתוס' ושירן"י ראפילו  שכתב עיי"שהחרן.
 המשנה מלשוז בן ורייק להראשון ממו החוקה החרשלגה"ב
 רראי אלא הראשון, בה"ב אצל קתני ולא ישן בביתמערבין
 רברו שלא ולפלא בהבית שרר במי ולא בהבית רקרתלוי

 רינו. מא הבית מכר באם הפוסקיםמזה
 בשם ז' קטו סעיף שמ"ו בסימן אברהם נמגן1עייז

 שבתבו שס"ו סימן רבא באליהו  וכ"ההראב"ח
 לקוגה לו איו הבית מכר אם רלהרמב"םוזזיפך,
 שלא הזכות החצר בני מחלו לברו לו ררק בזה, חזקהשום

 הזר"ת רש"י  ולשימת לאחר, ולש  העירוב בפתלהשתחף
 משם  יוציאו אם חשדא איכא  הביח רמבר היבא רגםי"ל

 היכא  דאמילו  מהגמרא בראיה לרחוק רצה  והמג"אהעירוב,
 הש"ס מדפריד להרמב"ם חזקה טענת להקוגה הט הביתרמכר
 לפי ובאמת גזה, מש"כ במחה"ש עיי"ש שיפוראמההוא
 הזכות אבר בה"ב רמת דהיכא מוכח שם הגמראמסקנת
 לאחר הראשון הנשיא מבית השופר לקחו דהרימיורשיו
 הוריש דלא מוכח הרי החדש. הנשיא לבית ונחנוהושמת
 להקובה שאין לאחר הבית שמכר היכא ומכ"ש לבנייהזכות
 זכות בין  ולחלק בוה עור נבאר ולקמן וז"פ, הראשוןוכות
 בשמ המג"א כמוש"כ גדול רוחק הוא לוקח לזכותיורש

 כ"גס'
 שהחזיק במי שם שכהב קי"ג עורש במהרי"ק ראיתיהלום

 למקום לשנות רחנים והקהל בביתו ביהכנ"סלהיות
 במצווע הראשון זה החזיק שכבר מפגי רשאים דאינםאחר
 סעי' קג"ג סי' ובאו"ח בסופו קשיט סי' בחו"מ רמ"אעייז
 דחפילו הצן בבית מערבין הנ"ל גיטין מש"ס ונסתייצט"ז,
 דברי ועפ"י לשנות, אסור אעסי"כ לשגות טעם קצתאיכא

 לאסור יסור יש בני"ד גם במצות חזקה ט'גנת דישהמהרי"ק
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 להוריש יכול דאינו נימא אי ואפילו המוסד, שםלשנות
 ולזכרו לשמו פטירתו לאחר ניתן שהשם הכא לבניו"זכות

 לעולם. בזה זכההרי
 לאחר זכותו למכור יכול אם היאב"ח שלובהאסתפקתא

 בפ"ה מהתוספתא להעיר לפיע"דנראה
 דרכי מפני ישן בבית מערביז : התם דאיתא הל"י,דעירובין
 שמשיא או גדול לאדם או לרבו כבוד לחלוק בא ואםשלום
 מבואר הרי עיי"ש, השאי כבוד בו לנהוג ורוצה בנואת

 רשאי, למכור דגם ומסתברא חזקתו להוריש או למחולדיכול
 על ולא התוספתא מיירי באקראי דרק לחלק דישהגם

 אמנם צ"ע, עדיין לכן בזה לחלק מנלן מ"מתמידיות
 איתא ט' הלכה בהנזקין ובגיטין הדר פרק בסוףבירושלמי

 בדייר אבין א"ר ישן בבית דמערכין מתניתין הא עלשם
 ונחלקו בוא"ו, ישן בדיור הגירסא ובגיטין מתניתא הואישן

 להירושלמי דס"ל פי' הקה"ע ישן, דייר בפי' הירושלמימפרשי
 היא ואם הדר, הא"צ כלומר שמה בהדר הוא קפידאדהעיקר
 העירוב לשנות מותרים ביתו את לאחר ומכר הבית מןיצא
 אחר, איש שזה כיון העירוב שגונב חשיא בזה ליכאדתו
 בפי' בתוס' הר"ת כפירוש וזה הדר איש פירושו דיירומלת
 הגירסא היה לפניו נ"ב - אחר  פירוש פירש והפנ"מחשרא,
 הקפידא דעיקר ישנה דירה כלומר ישן דיור - בוא"ודיור
 במי נפק"מ לנו ~אין הבית. לשנות שאסור בהדירה רקהוא
 לשנות מותר גופא והחדר העירוב של בהחדר שמהשדר
 ישן דיור  להשמיענו הירושלמי כוונת ועיקר הבית,באזתו
 ליכא בית באותו לחדר מחדר אבל הבית אותו להיותשצריך
 הזכות הוא שלום דרכי דטעם הרמב"ם כשיטת וזהוקפידא
 לא מזה לאחר הבית מכר ואם העירוב, בפת להשתתףשא"צ
 הזכות זה החדש להקונה שאין להיות ויכול הירושלמימיירי
 על הוא דהחשד רש"י ולשיטת כחו, לבאי ולא לבדו לורק
 לחדר מחדר אפילו א"כ עירוב בלי שמטלטלים החצרבני
 אכתי התמידי מקומו על לא העירוב אם כי לשנות אסורנמי
 שפידושו דייר הגירסא א"ש הקה"ע ולפי' עליהם, ה,טדיפול
 לחבריה ליה קרי דהוה ההוא דנ"ד גיטין ש"ס עיין זר,איש
 הגירסא ד"ל בבכורוה אולם גיורת, בן גר דיירתא ברדייר

 איש על שקאי שפי' דייר ערך בערוך ועיין דייראבגמרא
 על וקאי בוא"ו דיור גורס והפנ"מ ארעא, דיירי לשוןהדר

 לבד המקום על רק הקפידא ואין האח2 על ולאהדירה
 בזה.ודו"ק

 הזכות לו דיש אלא נהירושלמי דלא מוכחדמהתוספתא
 להתוספתא וס"ל חזקתו, ולהורישלמכור

 לבלי הזכות ניתן שלו שדר במי רק בהב(ת כלל תלוידלא
 ליורשיו, הזכות להנחיל בכחו ולכן העירוב בפתלהשתתף
 דפירש הרמב"ם לפירוש נאמן מקור למצוא בזהוארווחנא
 עמדו וכבר העירוב בפת חלקו ליתן צריך ושאין שלוםדרכי
 טהור מקומו מקור ולפיע"ד כן, לפרש דמנ"ל המפרשיםבזה

 זכותו את להנחיל יכול אמאי רש"י כפי' דאימהתוספתא
 על ח,2ד יפול הכיבוד עי"ז הרי לגדול או לרבו כבודולחלק
 שפיר הרמב"ם לטעמ אבל עירוב, בלי שמטלטלים החצרבני
 מצאתי עתה מאוד. וז"ב שירצה לבוי ולכבד להנחיליכול

 עפ"י דבריו כתב דהרמב"ם שכתב הרמב"ם עלבקובץ
 דידן דתלמודא ומסתמא האמת, אל כוונתי ות"להתוספתא
 להוריש יכול' דאינו אלא כהתוספתא דלא מוכתבגיטין
 של הזכות לירש יכלו לא ר"י דיורשי תזינן דהריהזכות,

 הנשיא רבה בבית ונתנוהו הנשיא אביהם מות לאחרהשיפורא
 ס' סי' מהרשד"ם דברי לפי דמילתא לקושטא ברםהחדש,
 במג"א הכעבא מ' סה הלוי והר"ש מ"ד סי' הלוי הר"יות.ןובת

 אז לשנות, מותר רבה טעמא דאיכא דהיכא סק"ז שס"וסי'
 איכא במקומו אחר ובא הנשיא שמת לאחר הכא לפי"זא"כ
 הישיבה קופת את לשנות הישיבה בני לטובת רבהטעמא
 בני צרכי כל על המפקח הוא שהוא החדש  הנשיאלבית

 היכא אבל רבה, לבית השיפורא את שינן כן עלהישיבה
 אפילו הזכות לו שיש להיות יכול לשנות גמור טעםדליכא
 לפיע"ד. וז"ב התחתונה על ידו המשנה וכל לבניולהוריש
 המרדכי מדברי להעיר יש במצות חזקה בענין בזהובהיותי

 במצות הוקה דאין שם שכתב ממגילהבפ"ד
 שהחויק במי מגרמיו"ח, הר"א בשם שהביא תתל"ד בסי'ע"ש
 ככדי לצדקה ליתן ורוצה אחר ובא להבדלה ייןלקנות
 חזקה טענת שומ ואין בה לזכות הוא יכול במצוהלהחויק
 בב"ב והרי מזה, קנ"ג סוס"י או"ח בב"י ועיין ע"ש,להראשון

 במצות חזקה דיש איפכא תקל"ג בסי' המרדכי כתבפ"ג
 גבי קמ"ט סוס"י ובחו"מ קנ"ג סי' בא"ח להלכה דבריןה~באו
 או לאחר המצוה ונתנו אונס ואירעו בגלילה שהחזיקמי

 הראשון חוזר האונס שנסתלק או .העשיר ואח"כשהעני
 דאין בכגילה שכתב ממה להיפד שכתב הרי ע"ש,למצותו
 שעמד קנ"ג בסי' הכנה"ג בשם מביאין ומצאתי במצות.חזקה
 דלעולם סתירה כאן דאין י"ל המרדכי דברי את ולתרץבזה,
 יותר לצדקה שנותן ומי במצות ח,קה טענת שום דאיןס"ל
 שהוא בדירי לזכותו חוזר דהראשון בב"ב ומש"כ הזוכה,הוא
 המצוה ערך כפי האונס שעבר לאחר לצדקה ליתן רוצהג"כ
 חזינן דהרי עלה, קאתי חזקה מכח ולאו קדימה דין לוויש
 ואי המצוה ממנו נלקח לצדקה לשלם יכול ולא שהענידבעת
 לשלם ידו לאל ואין העני אם אפילו קאתי חזקה דמכחאמרינן
 אלא במצות, חזקה דאין מוכח מכאן ואדרבה בחזקתו, יזכהג"כ
 היכא א"כ יותר, ולא לו יש קדימה רק חזקה שום דאיןודאי

 אין לסלקו טעם להקהל ויש כסף אין בתנם במצוהשההזיק
 טעגה. שום להמחזיקלו

 סטניסלב אבד"ק מאוה"ג הגאון לזקני ל'ואי בר בשו"תועיין
 מכמה להוכיח שכתב כ"ב סי' חו"מ בחלקזצ"ל

 חזקה ,בום לו אין בחנם במצוה החזיק דאם בש"סדוכתי
 שהאריד ע"ש לאחר המצוה למכור או לסלקוויכולים
 שכתבנו במה בזה התבוננתי שוב ודפח"ח. נפלאיםבדברים
 דהרי במצות חזקה טענת אין דבחנם המרדכי דברילתרץ

 חוקה טענת לענין כתב פ"ה אלף סי' בתשובההרדב"ז
 הדין מחזקתו לסלקו רוצים והציבור בביהכנ"ס נ.רותבהדלקת

 הנ"ל בדנ"ט גיטין הש"ס מדברי ונסתייע המחזיק,עם
 שכתב ע"ש בגלילה, מחזיק גבי הנ"ל בב"ב המרדכיומדברי
 דהדלקת המצוה בשביל לצדקה ליתן רוצה האחר אםדאפילו
 חזינן הרי מכבר, המחזקת ה(היה לדחות מצי לאהנר

 חזקה איכא בחנם דאפילו המרדכי דברי את פירשדהרדב"ז
 בחנם, החזיקה שהאשה דאיירי לנידונו מדבריו דנסתייעכיון

 בפירוש שכתב במגילה המרדכי דברי על יענה דמה בזהוצע"ג
 במצות. חזקהדליכא

 בענין שם שכתב קכ"ח סי' בפו"כ בתרה"ד יאיתילנ~צאתי
 במצות שהחזיק לכה ול"ד וז"ל רבנותחזקת

 ליה ד~ות הבתים חזקת פרק במרדכי מהר"ם מלשוןדמשמע
 לקנות דרגילין התם דשאני לדחותו, אחר יוכל דלאחזקה
 שיוכלו בכדי ולהקדשות לצדקה וליהנות מהציבורהמצות
 חזינן הרי ע"ש, עולם לחוקת אחריהם לבניהםלהוריש
 המצוה קונה באם רק דמיירי המרדכי לדברידפירש

 על הוקה ליכא דכהנם לעיל שכהכנו וכמו בהנם לאאכל במטעי
 דמסייע תנא מצאתי כי וברורים נכונים דלעיל ודברינוהקדש,



יעי י ב14 קנו סימו חחו,ימשו"ת ת יב
 ובש-ר רמ"ה סוס"י יו"ד ברמ"א מזה עוד ועיין בתרה"ד,ל'

 מוה. ר"ל סי' חיו"ד חח"ס ובשו"ת י"דס"ק
 בדברי במק"א שכתכתי ממה להעתיק הננ' בזהדבהידוזי

 שהאשה השאלה בנידון שם שכחב במההררב"ן
 יזכו כחו שבאי חנא' על ההיכל אח בנה שבעלהטוענח
 התנאי, ובטל כפול תנאי היה לא הרי הנר הדלקחבמצוח
 כאן בעינן לא החוס' לשיטת ובין להר"ן דבין שםותירץ
 אתה הן דמכלל יהודה כר' להלכה ס"ל הר"ן דהרי כפולחנאי
 דל"ו בשבועות לשיטתם וההוס' כטול, תנאי וא"צ לאושומ'ע
 דלא ר"מ מודה חמור דבאיסור בקונטרס ה"ג ד"הבתוס'
 דבר שהוא כיון חמור איסור הוי ובני"ד כפול, תנאיבעינן
 ח,קח דהיינו ממונוח בדיני הוא שהחנאי אעפ"י הקדששל

 הקדש בעניני הוא הדבר דעיקר כיון כלום בכך איןהדלקה
 בוה האריך אישות מהל' בפ"ו ובשע""מ ת"כ, א"צדחמור
 רק הוא שם להחוס' דהרי הרדב"ז על הקשה דבריוובחוך
 דממונא דררא נמי ביה דאיח באיסורא אבל גרידאבאיסור
 בסוה"ד התוס' כחבו וכן ח"כ, נמ' בעינז חמור באיסוראפילו
 שהיה כיון לחגאו כפל דלהכי לאליעור אברהם שבועחגבי
 משוה"כ בידו אדוניו טוב וכל כדכחיב ממון עניני גםשם

 לפיע"ד והנראה ע"ש, ת"כ בעינן דחמורה בשבועהאפילו
 בקידושין התוס' שחידשו לפי"מ ת"כ בעינן לא דבכאןלהדש
 מנח על וה אחרוג הילך רבא אמר ,2ם ראיחא הא עלדל"ו

 והקשו יצא, לא לו החזיר, לא יצא והחוירו נסלו לישחחוירהו
 כפול תנאי הוי לא הרי יצא לא החוירו בלא אמאיבחוס'
 בדעתו שהיה כיון ת"כ ל"ב דכאן וחירצו החנאי,ובטל
 דבעינן דה,טעם הוא החוס' וסבדח ע"כ, עליו יברךשחברו
 הקפיד דלא אמרינו לחנאיה כפליה לא דאם מקום בכלח"כ
 כופל עליו מקפיד שאדם עניז דעל החנאי, וה על כךכל

 הדבר, נחיצת להדגיש כדי ועון תוקף ליחר דבריוומשלש
 היכא אבל מחשבחו 'דעינן דלא בסחם רק הוא זה כלואולם
 אם אפילז קיים חנאו כוונתו היה שלכך לדבר רגליםשיש
 בדעתו שהיה ,גיון שכתבו התוס' כוונת ווהו כפליה,לא

 היה שלכך סהדי דאנן ר"ל שלו" אחרוג על יברךשחברו
 וא"כ קיים, החנאי ג"מ לחנאו כפליה בלא ואמילוכוונחו
 ההיכל בנה שבעלה היכא נמי דהרדב"ן בנידון התוס'לסברח
 שרצונו דמוכח ואומדנא לדבר רגלים הרי מצוהלצורך
 משפטי וא"צ הנר הדלקת במצות  יחזיקו כהו  שבאיומווגתו
 סק"א כ"ט בסי' בא"מ ועיין ולק"%, לפיע"ר וז"בהתנאים
 להאריך ויש התוס' בדברי מש"כ סק"טי רמ"א סי'ובקצה"ח

 בזה. הארכתי ובמק"א ואכ"מבזה
 כח"ר במש"כ שאלתו בדבר עלה דאתאן למאינחזור

 חוקיהו גבי דט"ו ב"ק הש"ס מדברי ראיהלהביא
 קברו על ישינה שהושיבו מלטן במותו לו עשו וכבוד :המלך
 א"כ שכי על נקראה שישיבה כבוד שוהו מעיד שהכחובוכיון
 ראיה אין מו2ם הנה בכבודו, פגיעה הר"ן השם משניםאם
 כמו אינו קברו על ישיבה והושיבו בגמרא. הטירוש כיכלל

 שנקראה ו"א חזקיהו שם על הישיבה שקראו כח"רשהבין
 פליגי שם  בגמרא כי במחמכ"ח טעות  זה כי הזקיהו,ישיבת
 והמהרש"א ז' אמר וחד ג' אמד חך  ורבנן גתן ר'אמוראי
 כלומר ואבלוח בכי ימי הם וז' ג' דהומן כתבבחדא"ג
 ובתוס' קברו, על ישיבה הפי' ווה בשבחו וספרושספדוהו
 לועג משום מהקבר ר"א מרחוק דהיה כתבו שהושיבובד"ה
 שהוא היכא רק ממש קברו על דהיה כחב ובנימוק"ילרן,
 ובש"ס שם בשטמ"ק ועיין לרש, לועג משומ ליכאלכבודו
 יבמות ברש"י עוד ועיין שס"ז, סי' וביו"ד די"חברכות
 גדול אדם שמת דביום הגאונים תשובת בשם שהביאדקכ"ב

 קברו על להשתטח ובאים בשנה שנה מדי היום אוחוקובעים
 נקראה שהישיבה הפי' שאין וה מכל הרי ישיבה, שםלהושיב

 ובפחיחחא קברו. על שם שנחאספו פשוט אלא דוקא שמועל
 ובענף מקברו" למעלה בנו ועד "ביח הגירסא כ"ה אוחדאיכה
 וא הגמרא גירסת ולפ' חמיד שם היחה שהישיבה דנראהפי'

 שנקראה לז יימר מאן נמי המדרש לגירסח ואפילו כןמשמע
 חוקיהו. ישיבח הבנין שמועל

 כמבואר חוקה טענת ליכא גרידא כבוד משוםובלאה"כ
 והר' כבוד משום אילימא בגיטין שםבגמרא

 גדידא דבכבוך ס"ל דגמרא דסתמא הרי וכו', שיפ,ראההוא
 אם אמילו בני"ד ולכן שלום, ודרכי דחשדא טענה שוםליכא
 חוקה לו אין פטירחו לאחר חיותו בחיים שמו על עודנקרא
 איכא דבגמרא ואעפ"י הוא, גרידא כבוד משום דרק.כיוז

 שתהיה טוב יוחר החלמידים צורך משום לשנוח רבחטעמא
 השיפורא לקחו שפיר ולכן החדש הר"מ אצל הישיבהק~פח
 בני"ד אבל ההד'2, הנשיא לבית ונתנוהו שמה הנשיאמכית
 מחלוקת לצמוח יכול דעי"ו כיון מ"מ לשנות, טעם שוםליכא

 אשר רבן ביח של לתינוקוח גדול נוק וזהו המוסדבהנהלח
 ובעוה"ר מוה, גדול צורך לך אין מחקיים העולם פיהטבהבל
 מערבין שבקדושה דבר ובכל שמים צרכי בכל מרקדהשטן

 צריך כזה קדוש חינוכי ומוסד מפלגחיוח, ופניוחפזזיטיקה
 שנכחב שם שאפילו השלום וגדול מפלגח' בשחילהיוח

 שלומ לעשות ק,'1 שלום לעשות המים ע? ימחהבקדושה
 המנוח והגדול עאכ"ו, החורה קרן לדרמח חינוכיבמוסד
 וזכיתו כבודו ,ה ואדרבה השלום למען כבודו על ימחולבודאי

 התורה. בהרבצח הלאה להמשיך יגרוםשע-י
 המרדכי בדברי הרדב"ו שפי' במה דמילחאילקושטא

 הנרות בהדלקח החויקה שהאשה דידיהבנדון
 רהמרדכי י"ל דבאמת  חזקה, לה דיש. המרדכי מדבריונסתייע
 דהרי בשכר איירי  הררב"ו  וגם חוקה לו יש ולכן בשכראיירי
 ההיכל בנה שבעלה בשכר רק בחנם החויקה לא באמחהאשה
 שפיר ולכן הנר הדלקת במצוח יזכו כחן שבא' זהבחנאי
 דברינו לפי"ז ושפיר בשכר, ג"כ ראיירי המרדכי מדברינסחייע
 סי' משפט שער ובספר נכונים. המרדכי סחירח בישובדלעיל
 טענח שום אין גדול לחכם דאפילד ס"ח בשם הביאקמ"ט
 שאינם אנשים נגד אפילו או פשוט אדם נגד אפילוזכוח

 נוק יגיע שלא כרי המצוה בעד לשלם שרוציםמהוגנים
 דהיכא ס' בסי' המהרשד"ם שיטת לוה ובצירוףלהקדש,
 גמור, מחויק נגד אפילו משנינן לשנוח רבה טעמאדאיכא
 ע"ב סי' יעג"ץ ובשאלת כ"א בסי' הלוי מהר"י בשו"ת~עיין
 המתנגדים יחעקשו אם לפיע"ד ולכן הרדב"ן, בדברימש"כ

 נוק יגיע שלא כדי עמהם לד,ן א"צ לשנוח דוקאהמערערים
 חוית' כ"ז מנהגיו ועל ישראל על ושלום הקדושלהמוסד
 גדול' ספרי לי אין כי זחר להאריך וא"א בהחפזילהשיבו
 יש שד"ח ובספר במצוח, חזקה בענין המדבריםהאחרונים
 וגם בו לעיין עתה תח"י הספר ואין  וה בענין גדולקונטרס

 דמחא. במילי צד מכל טרדין בחבילי  מווףאני
 הדרנא בשכר מיירי דהרדב"ן להוכיח לעיל שכחבנודבמה

 שפ"ן סי' בח"א הרדב"ן מש"כ מצאהי דהריבי,
 ביוחר עני הוא ואפילו ון"ל הנר הדלקח דהחוקת וה עניןגבי
 עושין כיצד אלא וכותו, איבר לא כלל להדליק בידוואין

 את ד' כשירחיב בתנאי לאחר נותנין או ציבור משלמדליקין
 החוקה שייך בחנם אפילו הרי ע"ש,  חוקתו ליקה יוכלגבולו
 שהבאתי המקומות מכל אולם הרדכ"ן לשיטח אחריו ולורעולו

 כדבריו. שלא בהריא מוכחלעיל



 י2111 קנז קנו סימל חהו"משו"ת רצ י21רעח
 שייך כבוד בעניני דגם מ"ב ס"ק קנ"ג בסי' הכג"אדמש"כ

 במקור דהרי רבריו, הבינותי לא במצות כמוחזקה
 ואדרבה גרידא, בכבור ולא במצות רק ליתא במהרי"ק והדיו

 שביארנו כמו חזקה טענת ליכא רבכבור איפכא מוכחבבבלי
 ראו"מ הגאון עם שהתווכח מ"א סי' או"ח בחת"ס ועייןלעיל
 או מנורה שהתנרב ישראל גבי ר"ו ערכין  ובש"ס וה,בענין

 לונותה מותר בעלים שם נשתקע לא אם אפילו לביהבנ"סנר
 מבואר ג', סעי' רנ"ט סי' ביו"ר וכ"ה אחרת מצוהלרכר
 ונקראה מצוה או קדושה ותשבדשי חפץ שקנה מיראפילו
 במוסר מכש"כ אחרת, למצוה לשנותה מותר מ"מ שמועל

 לו שחלקו אלא בעצמ.ו בנאו שלא גרול ארם שם עלשנקרא
 בעצם הבא דהרי לשנותו רמותר רפשיטא  וליכרו לעךמוכבור
 השם שינוי רק כמקדם יהיה והכל שינוי שום יחהוה לאהמצוה
 י"ר סי'  י"ג כלל הרא"ש בשו"ת ועייו בוראי,  ומותר כאןאיכא
 ובש"ע וה, בענין הראב") תשובת הביא רנ"ט סי' יו"דובב"י
 או לביהמ"ר ביהכנ"ם מנדבת לשנות דמותר כתב ב'סעי'

 כתב קכ"ח שורש מהרי"ק ובתשובת להיפך, לא אבללת"ת
 והוכיח לשנות מותר בזה גם לת"ת המזג יחסר דלאדהיכא

 איסור ליכא הרין רמצד מבואר הלין מכל הרשב"א, מדבריכן
 של הכבזר פגיעת משום כת"ר יחוש לא ולכן דלטםלשנות
 הגרזל ימתול בודאי הדין מצד דמותר כיון הראעץ)הגרול
 נועם ררכי ררכיה וכל ולהאדירה תורה להגדיל כד' כבודועל

 שלום. נתיבותיהוכל

 הטוב בכל מברכו תורתו ידידו"ש בוהוהנני
 והגליל ביטאם אבר"ק ליעבס אייזיי יצחקהק'

 קנזסימו

 שליט"א הגאונים הרבנים הביר"צ חברי כבורב"ה.
 יבורד. בשמוכ"א
 שליט"א ראי"ע הרה"ג בין לקדמנא דאתא הרו"ראודדת

 מפרעשבורג שליט"א פרידמאן והרב ס'אבר"ק
 לו שיש טוען והתובע מאירופא, אתו 'שהביא הספריםבנידון
 מנכרי אוהמ קנה שהוא אומר והנתבע שלו, שהם סימןעליהם
 רח"ל הועם בימי היהודים גירוש בזמן לביתו שאספםאחד

 ודי לביהכ"ס בויון לתשמישי נייר במקום בהםלהשתמש
 בתום לע"יו שובו לאחר ראה כאשר והנתבע וקצף,בזיון

 עמהם שעושים ומה הנכרים בירי קורש הכתביהמלהמה
 שהצילם הוא טוען ולכן המשטרה ע"י מירם להצילםהשתדל

 ההפקר. מןלעצנו
 בכלל הספרים של דינם מה לפיע"ד ולברר לבארראיתי

 הזדון ממשלת כלות לאחר אירופה בארצותשנמצאו
 עמי עני ראה הגבר אני בעצמי ועשיתי שראיתי כפיימש"ו
 ובאשפתות בחוצות התגוללו קודש ספרי כאשר עברתו,בשבט
 אספו או ספרים הארץ מגויי בכסף שקנו היו מקריםכמה

 או ארורים ודיס נידי ש4'4 ממה והוצאות יג"נותבהרבה
 ערי של מדרשות בתי של או יתידים של ספרים ההפקרמן

 מהתופה השרידים וכאשר ישראל, תושבי מבלי החרבותישראל
 הבו ביערות והנתבאים הסוביטית רוסיא מגולי שבי וגםהנורא
 המחזיקימ וטוענים ומורישיהם אבותיהם בשל או בשלהםלזכות
 ולביזה. לשמה היו שהספרים בזמז ההפקר מן קנושהם
 : דלהלן הפרטים לבארעלינו

 ההרבימ בבתימ הפקר במקומ גמצאו אשרספריםא(
 אוחס. שאספו רק נט:ומה עשו לא והמחזיקיםובגיטאות

 מדע( אותם קנו ח;יהודים נכרים נירי שהיו ספריםב(
בממון.

 מהץ אותם שכבשו הממשלה יד תחת שהיו ספריםג(

 הנצחון. לאהר יעי"והגרמנים
 מסהורים. אוהם שקנו הקונים יר תחת הנמצאים ספריםד(

תשובה
 ומן הרוב ומן הארי מן המציל איתא רכ"ר ב"מבש"ס

 של ומשלוליתו ים של זוטו ומן הבררלס ומןהנמר
 מצויין שרבים מקום ובכל גדולה ופלטיא בסרטיא והמוצאנהר
 פי' והרא"ש מהן, מתיאשים שהבעלים מפני שלו אלו הרישם
 שם, מצוייז ורבים ופלטיא אסרטיא רק קאי מתיאשיםרהאי
 מהמ לא וצווח עומד אפילו יס של וווטו וברדלס אריאבל
 מהל' בפ"ו הרמב"ם אולם עלה, קאתינן יאזש מטעם ולאכלום
 של ומשלוליתו ים של מזוטו רהמציל כתב הל"ב ואברהגזלה
 שלו אלו הרי בודאי מתיאשים שהבעלים ידע אם וכו'נהר
 של בווטו רגם ס"ל א"כ גרולה(, ופלטיא סרגרא תשיב)ולא
 הבעלים אם אבל עלה, קאתינן יאוש משום רק ואינךים

 הרבה עור פירשו וכן שם בה"ה כמבואר להחויר תיבצווחין
 דדבעלים דהאי מפרשים יש מביא ובשטשיק כן,ראשונים
 נתיאשו לא אפילו דהנך ים של אזוטו קאי לאמתיאשים
 דאין נראה ולי זה על וכתב אפקריה, דרחמנא נמיהבעלימ
 מהייאשים דהבעלים משום רהמנא דאפקריה נמי דטעמאצורך
 שהוצרך ומתוך העולם, ומכל ממנו שאבורה לפי לעולםמהן
 של לזוכו נמי כלליה אחרים באותן בעלים יאוש טעםלפרש
 היש הנראה וכפי רמילתא, בעיקרא שייך נמי רבדידיהים

 וצווח בעומר דאפילו הרא"ש שיטת הוא שבשטמ"קמפרשים
 הוא שניה והדעה אפקריה, דרחמנא כיו, ביה משגחינזלא

 אבל רחמנא דאפקריה הוא 'אוש דמטעם הרמב"םשיטת
 ליה. מחזירינן התייאש זלאבירענא

 אותמ שאספו יהודים בידי שנמצאו בספרים בגי"דולכן
 ואה"כ ישראל מבתי אותם שגולו מהנכרים קנואו

 מהפ, התייאשי כבר לכ"ע בוראי יורשיהס או הבעליםבאו
 דל"מ להתזירם א"צ להרא"ש ובין להרמב"ם ביןולכ"ע

 בודאי להרבוב"ם אפילו אלא כלל ליאזש בני"ר דא"צלהרא"ש
 דקי"ד בב"ק התוס' שכתבו לפי"מ ואפילו הבעלים,נתייאשו
 להתייאש רגילות דאיז יאוש שייך לא דבספרים המכירבד"ה

 מגנבי בךבעהא ולא ישראל, ליר יבואו סוף רסוףמספרים
 אלא בגיוהא דדייני כיון מכליס אפיקו מיאש דלאעכו"ם
 יגיעו דוראי מספרים להתייאש רגילות אין ישראל בגנבאפילו
 יגיעו וסו"ס לישראל רק אותם מוכרים גננים דאיז ישראלליד
 פרץ רבינו ב17ם הראשה אבן בס' כתב וכן בעליהם,ליד

 ובתו"מ דב"מ בפ"ב בהגמ"ר איתא וכן מייאשי לאדנשפרים
 רק זה טעם בעוה"ר שייך לא בני"ר מ"מ ח', סעי' רל"וסי'

 זעגזל או ולחטוס לגוול ממון עסקי על הבאים גולניםבסתם
 לבעליהם, אותם יחזירו והם ישראל, רק יקנו שהספריםיודע
 היתה לא עולם בריאת שמיום הנורא כהתופת גני"ר נןלא

 ישראל כל על ולאבר ולוו,ג להשמיד כזאת עראהגזירה
 עין כל ותיול שומע כל תאחוז רעדה כי זאת על שמיםשומו
 ממה הדעת על להעלות עולה רי ואין באר די איז כידמוע

 לו,שיב דעתו על עלה ולמי כש"כ לא מרכושםמתיה;ם התייאעי כבר אם כוה ובמצב הי"ד, בנ"י עם עמנושנעשה
 יגוה"מ צפהיני תחת היה כבר כאשר ונ~הונו מביתומחשבות
 וכי ובויטאווג ההשמדה במחנות וועושוקץ הטמאהצה-ר
 דק"ט ב"ק בש"ס ומבואר מספריהם התייאשו שלאסד"א
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 לעצמי לומר המציל דיכול להציי בעצמו יכול דאינודהיכא
 גייס. עליה ועמר הולכת שהיתה שיירא גבי עיי"שהצלתי
 המשוחררים היהודים ע"י ש:תאספו הספרים רכל נראהולכן
 דמהפקירא שיהם הוא הרי בודאי ההפקר ומן עכו"םמבת'
 שלהם, הוא דהרי מנכרים ספרים בכסף קנו אם לומר וא"צזכו

 בעד שהוציאו המעות לו2לם רוצים הבעלים אםואסילו
 דלא היכא אפילו דהר' קנינהו. דכבר להחזיר א"צהספרים
 להחזיר דצריך ומרדכ' דהתום' בגוונא כגון מספריםמייאשי
 שהוציאו. המעות להם לשלם צריכים הבעלים מ"מלבעליהן
 ב"ק בתום' כמבואר כמטלטלי ולא כמקרקעי הם הרירטפרים
 של ביתו שאנם עכו-ם א:ס גב' ארי מבריח א"נ בד"הדנ"ח
 לו להחזיר שא"צ ר"ג שפסק אחר לישראל ומכרוישראל
 מהמת הבא דעכו"ם דס"7 דנ-ה בגיטי1 ר'ט"י על ופליגבחנם,
 מבואר 1בספרים כח:ס, לו להחזיר דצריך אנפדות אוחוב

 יחזיר אחר יהודי קנאם אם ירש"י דגם מהרי"ח בשםבהג"א
 מכד' יותר ססרים לוקהין אין דאמרי' דכיוז דמיהן. כד' עדלו

 לבוזיינהו ליה ניחא רלא לוקחין רמיהן כד' האדמיהן
 כתבי בזיון ויש כדאי שאינו למקום -שליכם שהנכריסשיטא ישראי יקנה לא ואם ה'12לח, בפרק כדאמרינזבאגפייהו
 הימימ, לו להה1יר צריך דמיהן בכדי הפודה הלכךקודש,

 כן הגמי"י מדברי ג"כ הביא סק"ג שנ"ו סי'ובקצה"ח
 ע"ש, קודש כתב' בזיון משום אותם לקנות צריךדבספרים

 כמו מספרים  מייאשי דלא למימר דאיכא בגוונא דוקא זהוכל
 להחזיר וא"צ מזה גדול יאוש לך אין בני"ר אבלשביארנו,
 וז"פ עבורם שפיזר הממון להשיב רוצים אם אפילולהבעלים

לפיעיד.
 לאחר הרוסים שנבשו קדושה ותשמישי וחפציםוהספרים

 לכל אותם וחלקו הארורים מהנאציםשנשתחררו
 דהרוסים דכיון אחר, מטעם לדון יש עדיין חרב שריד'ישראל
 אפילו לנכרי כיבוש דיש הפוסקיכ לשיטת תח"י הכלכבשו
 ומואב עמון גבי דצ"ד בס:הדרין דמבואר עפ'.מ 'אוש,בלא
 ולשיטת שבי, ממנו דוישב מקרא וילפינז בסיחוןטהרו

 דינא מחמת הוא דהקניז דנתב דמ"1 וביבמות שםהרשב"א
 ואפילן התום' בשם דכ"ח בנדרים הר"ן גם כתב וכןדמלכותא

 קנין עושה מלחמה דכבוש כתב והרשב"א מלהמה.בלא
 וכתב יאוש, כתיב לא דבקרא כיון בעלים יאוש בלאאפילו
 רש"י כהב ובסנהדרין השבאי קני יאוש מטעם ס"ל דרש"ישם

 השבטים לעשרת להחזיר ישראל צד'כים היו לאדלהכי
 דדרשי:ן בגמרא דאמרינז כמו וחילו סנחריב שגזלרכושם
 האדם את מעל'1 הללו גבים מה בו שוקק גבים כמשקמקרא

 בידי שגפל כיון ישראל של ממונם אף לטהרהמטומאה
 יאבדה דדמי ועוד במלחמה שקנה מפגי - טוהר מידעכו"ם
 מויום דהעיקר שכתב בחא"ג במהרש"א עיי"ש נהרששטפה
 לומר יש רש"י בדברי ובאמת השלל, כל קנו בעליםיאוש
 הרשב"א אך להמעיין בפירוש כן מבואר לא כי אחרתכווגה
 ומדברי עלה, קאתינו יאוש דמטעם רס"' בשיטת כןכתב
 במחלוקת זה ודבר הרשב"א. כשיסת נמי משמע גיטיןהתום'

 מטעם הסוברין לשיטת מיבעיא לא ולכן שנויההראשונים
 נימא אי ואפילו כלום להבעלים להחזיר א"צ בודאיכבוש
 אפילו להחזיר א"צ :מי השבאים קנו בעלים יאושמטעם
 יאוומ לך דאין הוכחנו בני"ד מ"מ ביא71:, דליתאבגוונא

 מזה.גדול
 שאלתו בנידון שכתב וקל"ז קל"ו סי' בתשב"ץ מצאתיוכה

 ושללו נלכד והספן בססינה ספרים ששלחבראובן
 דאם וכתב הססרים, הש,ללים מן קנה ושמעון הכלממגו
 הלוקח וקנה כיבוש מדין השבאי קנה הוא חירוםבשעת

 ג"כ כתב כ"ד סי' רביעי טור המשולש בחוט הוא וכןממנו,
 רמי רק קנה לא רהעכו"ם שם ומחרש קנ'1, עושהרכיבוש
 לא הספר משיווי ידע לא שהוא כיון הספר דמי ולאהנייר
 הגעה"ב אם ולו:יסתו לדבריו ראי,ת נמה והביא אותו.ק:ה

 להח1יר צריך להעכו"ם לשלם שהזציא מה ל1משלם
 ע"ש.הספרים

 בסי' ברוך ב"ר מהר"ם בתשובת ומצאת' בספריםובינותי
 שמעון ביד ססריו שהכיר בראובן שנשאלתתר"ט

 ה:הר מן המציל הש"ם דבר' והביא גזירה, ביום לוש:גזלו
 שרו. אלו הרי הבעלים :תייאשו אם הליסטים ומן הגייסומן
 ש:ו לא אשי א"ר לא סתמא הא אין נתייאשו בגמראוד'יק
 ישראל לסטים אבל בגיותא דדיי:י הוא'ל עכו"ם ליסטיםאלא
 .חזינן אלמא מייאש, נמי סתמא אפילי יימד מי דאמריכיון

 מסתמא אמרי:ן דמייאש בהד'א שמענא לא אי עכו"םבליסטים
 לג:ב דדמי בח:ם להחזירו דצריך להיכה וסיים מייאש,לא

 לעיל שביררנו לסי-מ ברם השוק, תק:ת בו עשו דלאמסורסם
 דודאי ברוך ב"ר דמהרי'ם להא כלל דמ' לא שאלת:ודנידון
 ישראל דממון בהא כתב שם התשובה ובסוף הבעלים.נתייאשו
 קנה דגופו כיון שאני מלחמה דכיבוש דבחזקה סנחריבביד'
 לאו מלחמה דבכיבוש הפוסקים נשיטת וזהו כש"כ לאממונו

 קנוג יאושמסעם
 לבעליהן להחזיר דצריכים לומר דיש בזה התבוננתישוב

 המרדכי דהנה והפוונים. הרוסים תח"י שהיוהיכא
 ברמ"א דבריו הובא רגמ"ה תשובת מביא רב"מ ב' פרקבריש
 הרבה עם בנהר שנטבעה ספי:ה שהצילו בעכו"ם רנ"טסי'

 בהן זוכה הקונה הישראל דאין יישראל. הכל ומכרוחפצים
 מותרת נהר אכדת הקונה שטוען ומה לבעליהן, ל"חזירוחייב
 העכו"ם אלא הציל לא בעצמו הוא  שהרי כלל טענהאינה
 דמלכותא ודינא להחז'ר צו נתנו כבר העיר ומושליהצילו,
 ומחזירה טרחא שכר :וטל הנהר מן המציל עכו"ם וברינירי:א

 דבריו ולסי ע"ש, הגנב מן כלוקח זה של וד'נו חנםלבעלים
 הרשעים שגזלו ממה הנמצא מכל שכבשו שהממשלההיכא

 היו דמלכותא ומדינא מלחמה כיבוש בתור ימש"והנאצים
 יורשיהם או הם נשארו אם לבעליהן הדברים כללהחזיר
 'ם של זוטו מטעם בהחפצים לזכות יכול הקונה איןולכן
 להשיב צריכים הממשלה ומדיז מהממשלה לקח שהואכיון

 ואפילו לבעליהז הכל להשיב שצריך לפי"ז נמצאלבעלים,
 מ"מ מלחמה כי~וש מדין הכל קנתה כבר שהממשלה נימאאי
 שהם אעפ"י לבעליהז הכל להחזיר דמלכותא דדינאכיון

 ליתן הכח היה ולהם הנשארים להיהודים הכל נתנובעצמן
 משום רק שנתנו הם אבל מלחמה, כיברם של קניזמחמת
 יודקים היו אם אבל יורשים. או בעלים להחסצים שאיןשחשבו
 מדינא להם נותנים היו לב בחפץ שלהם התובעים געליםשיש

דמלכותא.
 שכתב דמה ממני ושגבו תמוהים רגמ"ה דדבריאיברא

 אלא הציל לא הוא שהרי העכו"ם מן הקונהלגבי
 מן בעצמו מציל היה הישראל דאם דמשמע הצילה,העכו"ם
 דמלכוחא שמדינא אעפ"י הנחר אבדח את קונה היההנהר
 ומדוע דמלכותא, הדינא נגד יקנות הוא 'כול מ"מלהחזיר
 דינא מפני לקנות יוכל לא הנהר אבדת שהצילהעכו"ם

 לדד"מ כח אין התורה דיני נגד דרק ועכצ"לדמלכותא,
 לציית מחויב שהוא הדיז זהו הדד"מ הרי עכו"ם גבימשא"כ
 נגד ~והוא באם לקנות יכול אינו הנהר אגדת אףא"כ

 מן הציל לא הוא שהרי - רגמ"ה דמש"כ י"ל גםהדד"מ,
 לזכות יכול היה המציל הוא היה דאם לדיוקא לאו -הנהר
 אבל כן, כתב עכו"ם ע"י כן היה שהמעשה כיון רקבו
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 הויז ג"כ מצילה היה הישראל אם אפילו דמילתאלקושטא

 הרמ"א פסק וכן להחזיר, חייב דמלכותא דמדינא היכאכן
 ים. של בזוטו להחזיר חייבין איו דמדינא דאע"ג נ"טבסי'
 דמלכותא. דינא מכח להחזיר חייב בי"ד או המלך גזר אםמ"מ

 המועתק הרמב"ם תשובת הביא דב"מ בפ"בובשטמ"ק
 ספרי השוללימ מן שקנה במי ערבימלשון

 אם או שקנה נאמר .מם שבמדינות כנסיות בתי לקצתקודש
 כרחו בעל ממנו שנלקח נאמר ואם ממנו, לקיחתו עלנכפהו
 עצמו ביהכנ"ס לאותו יחויר ואם בי שקנהו הסך לו ינתןאם
 קנה המלך במצות היתה זו ביוה אם ת.שובה לזו)תו,או

 קדושתן כטלה כשנשללו המקדש כלי ואפילו הקדש ריזובטל
 רשות בלי נשללו אם אמנמ זחללזהז, פריצים ובאואמרו
 ויהזור ויטול הזציא כמה הפץ בנקיטת ישבע נג:בו אוהמלך
 כליו לו שנגנבז בו לנו שנתברר מי כריז למקומו הספרזה

 מטעם שנשלל היכא דכל דבריו ולפי משה. וכתבוספריו
 לבעליהן להחזירם אח"כ וא"צ מהשוללים הלוקח קנההמלכות
 לא רמספרים זו סכרא להרמב"ם ליה ולית בספרים,אפילו
 דלעולם לומר ואפשר בב"ק, הג"ל המרדכי כדכתבמייאשי
 הרשב"א כסברת להרמב"ם ס"ל רק המרדכי סברת ליהאית
 קנין. הוי יאוש בלא ואפילו מישראל לנכרי כיבושד'ש

 עדיין רק שפיר, דקנה מ)המה כיבוש מדין מייריוהרמב"ם
 דהרי המקדש לכלי ספרים הרמב"ם משוה מדוע להביןיש

 במק"א שביארנו כמו הקדש ש) גדר שזם איןלספרים
'ואכמ.'י.

 מייאשי לא דבספרים הכונס בפרק המררכידבדברי
 כלל שייך לא דבני"ד עוד לפיע"ד נראהאינשי

 אותם מוכרין דאין דכיון הוא דבריו יסוד דהרי זו,סברא
 כלל שייך לא זו סברא אבל בדבריו, כמבואר לישראלרק

 דהרשעים דכיון זה שייך לא הדמים ארצות רגבי חדאבני"ד
 ובכל "שראל תורת ועל ח"ו ישראל כל על כליה גזרוימש"ו
 על עלה לא א"כ קודש כתבי כל באש שרפו בואםנוקום
 להאי מגוש ודמי יהודים, ליד יגיעו שהספריפ אדם שזםדעת

 דיכול  להציל יכול זאיז חמזרו הנהר בשטף בגמראדמבואר
 רכיון ובפ בב"9, קט"ו ברף פ"ש  ההפקר מן רוכהלומר

 לכז הספרים ימכרו למי ח"ו ישראל כל על היתהדהגזירה
 כנ"ל. הבעלים נתייאשובודאי

 רנ"ט בסי' הרמ"א שהעלה לפי"מ אבל מדינא והדנ:ל
 שפ ובש"ך להחויר, ויזר  רטוב ים של  בזוטודאפילו

 דכייפיא מציאה גבי והראב"ן הראבי"ה בשם הביא ג'במ"ק
  הישר ועשית משום ולכן עשיר, דהמזצא וונא )החוירל'"

 יעלה אם  הבורא התופת  רלאתר מביון להחויר צריךוהטוג
 מביתו שנשאר ממה ספר או חפץ להשיג אדם בן שוםביד
 סנטימנט ארם לכל יש כי הוא גרולה חשיבות אביו מביתאו

 שכבר העבר עם לנתק שלא לכה"פ או העבר עםלהתקשר
 אבותיו ובית משפחתו לכל מצבה כמו וזהו מאתנו,חלף

 לחלק שייך לא שבספרים ואעפ"י הי"ד, קה"י עלשניספו
 מי מ"מ ספרים. אצל הם עניים הכל כי לעני עשירבין

 נגד זה לגבי עניים מקרי הבעלים הדברים מצבשיודע
המחויקים.

 המיהש בעניו ווכתב ס"ט סי' בפו"כ בחרה"ירבשצאתי
 עליו שקשה רח"ל  הגורה לאחר ברעסלוי עירשל

 להחליטן לצדד עובדא ביה צברו לא יקמאי ביון  הריולחחוך
 מהר"י הגדול שהרב כתבתי וכבר הנכרים, מז הקוניםביד
 מאושכ4-ייך הספרים הקונים שיכלו לפסוק רצה לא ז"למולין
 להחזיר שצ"רד גראה ומרבריו היורשים, מן אוהםלכבוש

 ן ברעסלף נידון דומה שאינו ואעפ"י לבעליהן,הספרים
 באו  התה"ד שכתב מה כטי דשם כיזן לני"דואושטרייד
 עסקי על בלל באו ולא  וגזל אנפרות  מחמת השולליםצליהם
 בשכר ולרגמ"ה בחנם להחזיר צריך לרש"י  ולבוגפזות,
 לעיל, שהבאתי הכונס פרק ריש בהג"א כמבואר עייהםש:תו
 הספרים ולכן והטוב. הישר מצד שביארנו כמו י"למ"מ

 צריכים עכו"ם מידי או ההפקר מן ישראל ע"ישנתאספו
 להתזירם צריכים בממוז שקנו מה ואפילו לבעליהןלהחזיר
 הכעלים שחייבים לפיע"ד נראה רק הנ"ל, המררכיכדברי
 שרצו טוכה אמתלא להם יש כי ההוצאות כל להםלשלם
 מהרי"ה בשם הג"א כרכרי קודש כתבי )איבוד ילכושלא
 ורוסיא אה"ג או הבריטית שהממשיה והספרים דב"ק,בפ"ו
 או ליחירים אזתם וחלקז ימ'ס"ז הנאצים מאת אותםכבשו

 כיבוש בוריז דקנז נימא אי דאפילו ביארנו כבריחברות
 אם דמלכותא דינא כדיז תלוי מ"מ יאוש מטעם אומלחמה
 לההזיר. צריכים לבעליהם להחזירם דמלכותא דינאעפ"י
 ים של דבזוטו ים של לזוטו ני"ד כלל רמי דלא י"ליעדד

 יכלו לא שהבעלים בשעה א"ע מסכן המצילהרי
 שום היה לא הסכנה בשעת הרי הכא אבל שלהם,להציל

 שבשעת לומר יכול אינו ב"א ושום ישראל ע"י להצילאפשרות
 המלחמה של הנצחון אחר רק שהוא, מה הצילהגורות

 ומהגיטאות, הרשעים הערלים מידי הספרים זאסטו לקחואו
 שקנה כנע רק ים של לזוטו כלל רמי לאוקכן
 להלכה כמבזאר מפורסס לשאינו מפורסם גנב ביןמג:ב
 אצל שנמצאו שכל הרברים מצב והיודע שנ"ו,בסי'
 כן לישראל רמלכוהא רינא עפ"י להתזיר צריכים היוהגוים
 היו לוהנכרים המאותדות, והאומות הרוסים מטעם הצווהיתה
 ישראל של רכוש תח"י ימצאו שלא הממשלה מאימתיראים
 להחזיר צריכים ומדינא מפורסם שאינו גגכ רין להםוהיה
 הספרים, תקנת ומשום השוק תקנת משום שנתנו הממוןלהמ
 טוג כרכת עליהם ותבא יונעם ולהשומעים לפיע"ד נראהכן

 לבעלינג  אברה  המחוירימ בשבה הראשונים שכתכוכמז
 החופ"ק ליעבטס אייזיק  יצקזקה9'

 קנחסימו
 לפ"ש תש"ד אלול ח"י יצ"ו גריהינגביה
 ביער, אחד ליתודי עדים בפני שרצח יהודי רוצחבענין

 הצבאית להממשלה אותו למסור העדים רצוועכיטיו
 כן. לעשות מותרים אם ונשאלתי כמשפטלענשו
 שנפלז ה' עם וע) ישראל בית על גפשי תבכהבמסתרימ

 משפחהי כל וכתוכם ימש"ו היטלר קלגסיבחרב
 חרב פליטי לנו ד' עזר אשר ואחר עירי, בני וכל אביובית
 כאשר הש"ד אב מנחם ד' ביום בחיים להישאר התופתשרידי
 י"ט היינו שם אשר באר ביערות מהמחבואות לעירחזרנו
 ככל עשו הארורים אשר הנורא החרבן את וראינוחדשים,
 לבנו ודאבה עינינו חשכו חמלו ולא טרפו ישראלקהלות
 התאספו כאשר מהאש המהנלים וושודש האיום, החרבןלמראה
 בבהין אז ונשאלתי חיעם, הריסות לקומם רצון מתוךיהד
 וכ"פ לרוצת הכרתיו אני גפ אשר יד"צ בשש אהדאיש

 ולדאבונין הכתב על להעלות אין אשר הגוים לנגד ביהתעולל
 דיה זלא תמדי כן ראו זחבריז ביער אחד ליהוו-י הרגהגדול
 "רציחה .2ראו העדים רצו השחרור ולאחר להצילו ידםלאל

 לו, דגוגיע כעונש לענשו הצכאית להממשלה אותולממור



יפא י בא קנח סימן חחו"משו"ת ת יב

 תקיפה ידינו שאיז מכיון לידיהם. למסרו שלא להםואמרתי
 הממשלה מטעם פקודה שהיה ואעפ"י ישראל, בדינילדוגו
 הועם בימי נק' דם שהרגו ורוצחים מפושעים שיודע מישכל
 יהודי רוצח למסור להתיר לבי מלאני לא מ"מ להודיעמחויב
 על צר פר,2 ידו כי בדינו לעייז ספר שום לי היה ולאלידיהם,

 ישראל בית המוני בגופות רק לא אפו חרון ושפך מחמדינוכל
 ישראל קדשי וכל קודש ספרי כל באש ושרף בנשמתו גםאלא
 כל מן רושם אפילו נשאר ולא ולמרמס אש לשרטתהיה
 והתחלנז לנו ד' הרחיב כאשר ואח"כ לנו, והקרושהיקר
 קדושה ותשמישי ספר איזה למצוא ובחורין באשפתותלחפש

 הוריתי. כריז אם ולהתבונן לעייז התחלתיוטו"ת

תשובה
 קלא עלייהו דנפק גלילא בני הנהו איתא דס"א נדהבש"ס

 ליה אמרו טרפון דר' לקמיה אתו נפשא,דקטול
 חזו יטמרינכו לא אי נעביד היכי להו אמר מר,לטמרינן
 אע"ג בישא לישנא האי רבנן אמרו הא אטמרינכויתייכו

 נפשייכו, טמרו אתון זילו מבעי, ליה מיחש מבעי לאדלקבולי
 אתכם, להציל ואסור הרגתם ושמא מבעי ליה מיחשופירש"י

 אולם המלכות מדיז רוצח להציל דאסור מבואר רש"ימדברי
 הרגתם ושמא בקונטרס פי' כתבו אטמרינכו בד"ה שםבתוס'
 הרגתם שמא מפרש אחאי דרב ובשאלתות להצילכם,ואסור
 מבעי מיחש והיינו למלך ראשי הייבתם אתכם אטמיןואם
 שיזהר זה לגבי להאמינו הרע ללשון לחוש שמם למיתש,ליה
 דחשש השאלתות ולטעם לאחרים. ולא הפסד לו יבאשלא
 שום להמטמיז דליכא היכא ממילא א"ע יסחגן שלא טרפוןד'

 בירים. למסרו דאסור ואצ"ל להצילו מותרסכנה
 כו לומר דא"א עליו ותמה פירש"י הביא הרא"ש1בתום,

 אסור זה שבשביל שתטא אדם על קול יצאשאמ
 בשאלתות שפי' אחאי ר' פי' דנראה כתב ולכן נפשו,להציל
 רוצחים, מלקבל שהתרה למלד ראשי חייבתם הרגתמדאם

 לבא שיכול היכא בישא ללה2נא לחוש יש דוקא והובענין
 נן דגדליהו האי וכגון לו התוש לא אם היזק לאחרים אולו

 הרע ללשוז לחוש אפילו אסור אחר בענין אבלאחיקם,
 פרק בסוף הרא"ש ג"כ כתב זה וכלשון וכלל, כללולהאמינו
 רוצח להציל אמור דלרש"י נראה ולכאורה ד' סי'האשה
 המהרש"ל אולם רוצח, להציל מותר השאלתות בשםולהתוס'
 מהשאלתות ראיה שאק התוס' דברי על כתב שלמהבחכמת
 נפשות דיני שבטלו בעת אפילו ההורג רוצח להציללהתיר
 בהבג  תגע לא ירינו ר' אויבי כל יאברו וכן להציל  אסורמ"מ
 ועוד להקל גפשות ומפק הוי רספק להציל שרי להכיאלן

 הרג לא בדדאי ואימור כשרותו חוקת על  הארםשמעמירים
 בזה. מש"כ יעב"ץ הג' בהגהת ועייז במהרש"לע"ש

 גם רוצח שהוא בודאי דידוע דהיכא בוה לפיע"ד1הנראה
 פירש"י על שחלקו הרא"ש והתוס' התוס'לדברי

 שספק כיון בזה א"ע טרפון ר' התנצל ולפירושם להצילו,איו
 ח;וא אדם לשום דרגו לא גלילא ונני הדבר שקר י2מאנידו
 להצילם להם לעזור וצריכים בעלמא בישא לישנארק

 מ0עם סבנה לידי יבא שמא טרפון ר' חשש מ"מולהטמינם,
 שחשש 'ובפרט להצילם, סכנה ספק לידי לבא רצה ולאהמלכות

 ר' אם באמת אבל לרבים סכנה לידי לבא שיכול טרפוור'
 אומר היה אדם לשתמ הרגו באמת גלילא שבני יודע היהטרפון
 שירא בוה החנצל ספק רק שהיה כיון רק להצילםשאסור

 דדינא לעיקרא רש"י על פליגי לא התוס' ובאמתמהמלכות,
 רוצח להציל שחסור ר,ייי שפי' טרפון ר' דברי בפירושרק

 היה לא או הרגו אם הוי ספיקא דאכתי דכיון התוס' כתבוע"ו
 יעלילו שמא מטעם אכן כשרות, בהוקת ולהעמידם להצילםיכול
 למנוע יכול זה חשש ע"י למלך דאשו ויתהייב המטמיןעל

 לרינא, רש"י על פליגי לא התוס' ולפי"זמלהטמין
 קי"ג בסי' שכתבו תוס' הפסקי דברי לישב בזה1אר11חנא

- :וז"ל  פן יזהר וכן להצילו אסור הרוצח 
 תמוה ולכאורה אטמרינכו. בד"ה לתוס' וציין עליויעלילו
 שכתב דבריו ובסיום להצילו דאסור פירש"י זהו דהרימאוד
 וסיים רש"י ברברי פתח א"כ התוס' דברי זהו עליו יעלילופן

 צדקז התוס' דברי בפירוש שביארנו לפי"מ ברם התוס',בדברי
 רש"י בין באמת פלוגתא דליכא תוס', הפסקי דברישפיר
 כיוון רש"י בטעם לתוס' להו ניתא לא כאן רק לרינאלהתוס'
 נכון יותר לכן לא, או לנפשא קטלו אי הוי ססיקאדאכתי
 תוס' פסקי רברי וא"ש עלילה כפני טרפון ר' שחששלומר
 תום'. הפסקי לשון לפיע"ד נכון כי בזה ודו"ק נכון,על

 במקום ר"ל - יזהר וגם ודאי רוצח היינו להציל אסורדרוצח
 עליו. יעלילו פן יזהר להצילו שמותרספק

 דב.רי על שכתב שלמה החכמת רברי לפי"ז שפיר1131בן
 דבטח וכו' ההורג להציל מכאן ראיה דאיןהתוס'

 בא ולא בפירוש כן שכתב תוס' הפסקי דברי על יסודובנה
 דבריהם, לבאר אלא התוס' כדברי שלא לפסוקהמהרש"ל

 טרפון ר' רצה לא דלהכי שבתוס' השאלתות דבריולפי
 היה אם אבל לא, או הרגו אם בהו שנסתפק כיוןלהצילם
 בודאי ויה הרגו לא ובאמת עליהם העלילו שרק יזדער"ט

 מטעם לנפשו בסכנה שהיה אעפ"י לאטמורינהו בהומזדקק
 תכ"ו סי חו"מ בב"י המיבא הגמי"י כשיטת וזהוהמלכות,
 את להציל סכנה בספק ליכנס דמחוייב מהירושלמישהביא
 דר"ט בשאלתות, התוס' לגירסת רק וזהו סכנה מוראיחברו
 בספק שלכז ז"א למלך, ראשי חייבתם אתכם אטמין אםאמר
 בספק ליכנס רצה לא בישא ליוךנא רק שהי'  או הרגו הםאמ

 לישנן להאי ליהא שלפגינו השאלתות  לגירסת אבללסכ"ג,
 מסתייעא ולא למילתא איתא דילמא - גרסינן הכיאלא

 רק ר"ס השש ולפי"ז - נמי לדילי צערא וגרמיתוןמילתייכו
 לישנא רק ,בהוא בודאי יודע היה שאם ומזה בעלמא,לצערא
 מפקו"ג להצילם עצמו על הצער מקבל בודאי היהבישא
 ליייק וה על שהעיר הגצי"ב להגאוו בהע"ש ועייןודאי,
 הצלת משום פקו"נ בספק להיכנס אבל השאלתוועמלשון
 השאלתות, מדברי כלום שמענא לא ודאי מפקו"נ אפילוחברו
 פנךר דמדינא שכתב תרכ"ז סי' ח"ג ברדב"ז ראיתיוכה

 והער2ה עצמו של פיקו"נ ספק ע"י מפקו"נ חברו אתלהציל
 נתבו מזלא כתב תנ"ו בס" והסמ"ע שוטה, חסיד נקראכן

 ס"ל דלא מכלל הירושלמי בשם הגמי"י של הדיןהפוסקים
 שהוכיח רוצת מהל' בפ"ז האו"ש דברי הבאתי ובמק"אכוותיה,

 כהירושלמי. ס"ל דלא הרמב"םמדברי
 צערא "וגרמיתון שגרס שלפנינו הדיאלתות גירסתולפי

 שיוכל בעלמא צער רק אם בכוונתו לעיין ישלדילי"
 להטבךגם שלא ר"ט חשש זה על דידהו ההטמנה ע"י לולהיות
 לרואה מנין דע"ג בסנהדריל בגמרא אמרינן דהרי לפיע"ד,צ"ע

 לא שנאמר להצילו חיוב וכו' בנהר טובע שהואלחברו
 חוץ להציל החיוב אדמ כל על ודאי והא רעך דם עלתעמוד

 מחוייבים רשע ספק הוא אם אפילו מעלין ולא הבץרידיומן
 רצה לא בעלמא צער תשש משום מדוע וא"כ להצילז,ג"כ

 בנפש חטאו באמת שמא הספק מפני גלילא לבגילהפשינם
 כמשפמם, שיצגישוהו המלכות מחמת לצער דכוונתו צ"לוע"כ
 כתובות בש"ס כדאקעא ב(מותה גרועים קמורין הרי לפי"זא"כ
 פלחו הוו ועזריה מהעאל לחנניא נגדוהו אלמלי ל"גדף
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 לפקו"נ להיכנס מחוייב אינו פקו"נ לוראי ואפילולצלמא
 דברי סירוש ממני  שגבו ולכן ממיתה, הגרועים שלודיסורין

 הוכרחו  וה דיוק דמחמת להיוה ויכול וו גייסא לפי4שאלתות
 נראה כן בהשאלתות אחרת גירסא  לגרומ והרא"שהחוס'

לכאורה.
 אמרו אם וכן כתב הל"ה יסוה"ת מהל' בפ"הדהרמב"ם

 נהרוג לאו ואם ונודגנו מכם אחד לנו תנועכז"ס
 מישראל, אתת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו כולכםאח
 כולכם את נהרוג או פלוני לנו תנו ואמרו להם יחדוהוואם
 מורין ואין להמ אותו יתנו בכרי בן כשבע מיחה חייב היהאם
 הירושלמי מרברי הביא הכ"מ ומרן לכחחילה. כןלהם

 הך הכ"מ הביא ואח"כ כר"ל פסק ורבינו ור"ל ר"יבפלוגתת
 ואליהו למלכותא נש בר להאי ליה דיהב דריב"למעשה
 אע"ג מעשה, מהאי אהגלי הוי לא ותו ליה דמהגלי רגילדדוי

 שכ בפירושו הפנ"מ מרברי כנראה מיתה חייב הי' נש ברדהאי
 זה שאין אליהו ליה אמר מ"מ למשפט שהבעוהובדירושלסר

 מוסרין אין מיתה שחייב במי דגם מוה מבואר חסידים,משנת
 כולכס, את נהרוג לאו ואט פלוני לנו תנו אמיו אס רקאותז

 מיתה, שמהוייב מי אפילו להם אותו מוסרין איןובלאה"כ
 בוראי ותביעה ררישה בלי רוצח להם למסור בני"רולפי"ו

 ואם. לממור למשאין
 דפ"א בש"ס יאיחא מה עפ"י במ לומר ישולבאורה

 בערים שלא גפש  ההורג במשנהרמנהררין
 לחז, ומים צר לחם אותן ומאכילין לכיפה  אותוממנימין
 בהחראה שלא רק בעדים ג"כ הוא רכן  בגמראומבואר

 עיי"ש.  עימואלכדברי
 מאוד חמור ררוצח כתב הל"ט רו?ח מהל' בפ"דוהרמג"ם

 כפרה לו שאיו שבעולם עבירות שארי מכלרינו
 כ"א  וגו' יכופר לא ולארז  שנאמר  שיהרגוהו ער אופןבטום
 שחטא אעפ"י באחאב מצינו 1כ1  ל"ה,, יבמרבר שיפבוברם
 גרם נבוח  רציחת עון שבתורה עבירוח  מבל שחמורבע"ז
 ולפי"ז ע"ש, בירים הרגו שלא ואעפ"י מיחחו דינוביום
 למלכות למסרו בהחראה שיא בעדים לרוצה דמוחר לובוראפשר
 שאיז בנ"ד ומכש"כ ממש, בידים אותו הורגים אנושאין
 והרי למאסר, נדוז יהיה היותר ולכל שיהרגוהו בסוחיםאנו

 ומוחר קטלא בר רהף במשנה שם מבואר כריחוחבתייבי
 טפי הוי לא עכ"פ עכו"ם לשופט למסרו א"כ מיתתןלקרב

 דסנהדרין. במשנה המבואר מיתתוממקרב
 הרמב"ם שיטת שמבאר אהר קנ"ו סי' יו"ד בב"הומב1אר

 וה בד'ן יש הלוקיס דג' דל4לכוו כהב ו4בדין
 לכתחיל4 מורין בכרי בן כשבע תורה בדיז מיתה חייב אםא(
 תורה ברין מיחה חייב אינו אם ב( להם, למסרו ר"ל -כן
 ואיז הוא הסידים משנח לאו להרגו ושאלו בדיניהםאלא
 ולא להם שימסרו בסחם ישאלוהו אם ג( לכחחילה, כךמורין
 להם שימסרוהו בדיניהם חייב אם כוונחם להרגו אםנודע
 ביאור וביחר ע"ש, לכתחילה כן ומורין להם למסרויכולים
 כשבע הרמ"א נקט דלהכי שכהג ח' בס"ק שם בט"זמבואר
 חוק מצד אלא מיהה תייב לא תורה רבריז דאעפ"י בכריבז

 ולכן יחרוהו, אם אוחו מוסרין מ"מ בדור שמררהמלכות
 ומן אותו מוסריז שלו במלכות ומורד שפושע מיבומנינו
 מוחזק שהוא במי יחדוהו לא אם אפילו אוחו למסורהראוי
 ב4ם שיש דברים שאר או ב!יופים עוסק כגון עבירותבשאר

 פיי"ש: ישהשל לשאר רורף ממו שהוא כיוןסכנה
והרפש

 נחו'"
 בעךם וה די1  כחב ב' מע" תנ"ה סי'
 מדעת כן כחב והט"ז מריזבר"ג ומהר"םנימוק"י

 הרמ"א דעח לפי ואפילו וצ"ע, הרמ"א דברי זכר ילאעצמו

 לא שהמלכוח באם למסרו מוחר אם עוד נתבאר לאוהט"ז
 ממעשה ירעה לא שהממשלה בני"ד כמו להרוצח, כללהבעו
 ופרסמו המלחמה רוצחי אחר חפשו המה רק הנירון שלהרצה
 להודיע מחוייב ורוצחים מפושעים היודע מי שכלצו

 בלא דגם והט"! הרמ"א דכוונת נימא אי ואפילולהממשלה,
 לכל סכנה דאיכא היכא רק הדברים נאמרו לא עכ"פחבעו
 רין ביה דליכא עשיטא בני"ר ולכז רורף כמו שדינוישראל

יודף.
 ברמב"ם מבואר לישראל מלכות שיש תקיסה שירנוובזמן

 בראיה שלא נפשוח רההורג הל"י מלכים מהל'בפ"ג
 רשוח להכלך יש אחד בער אפילו התראה בלא אוגמורה
 ברבריו מבואר צריכה. שהשעה מה כפי העולם ולחקןלהרגו
 חורה שמדין אעפ"י אחד עד ע"י להרוג יכולים מלוכהשמדיגי

 במלכות מורר וגבי ממונות, לריני אפילו כלום אינו אחדעד
 שנאמר מיחה חייב במלכות דהמורד הל"ח בפ"ג הרמב"םכחב
 או דמלך אח המבוה כל וכן פיך, אח ימרה אשר אישכל

 ובחוס' גרא, בן כשמעי להרגו רשוח להמלך ישהמחרפו
 ליואב אחיוה בגמרא דאמרינן מה על הקשו דמ"טסנהדרין
 קטלתיה מ"ט אבנר ניזול וכו' לאבנר קטלתיה מ"ט א"לרייני

 האיד בחוס' והקשו היה, במלכות מורד עמשא א"ל'לעמשא
 והירצו התיאה, בעי הא לעמשא דקטל'4 במאי יואבנתחייב
 מוכח במלכוח, מורד דהיה גופיה משום אלא נחחייבדלא
 שלא מפני סנהדרין מדיני ליואכ להרוג יכולינ3 ~ליהרלא
 במלכות מורד ובענין במלכות. מורד מטעם אלא החראההיה
 מויד באמה שהוא הדיז לפסזק סנדירין בעינן איגופא

 בי"ד מיתות חייבי כל כמו מיחה, מחוייב ושהואבמלכות
 דמורר מקרא שילפינן אעפ"י הרין פוסקים איז בי"דשבלי

 חיוב זהו וגו' פיך אח ימרה אשר מכל מיחה חייבבמלכוח
 חוחכים אין ערים שבלי מיחות חייבי שארי כמומיחה

 הדיז'אח
 מהאי שהקשו רבב"ח בד"ה רל"ו סנהדרין התוס'ולשיטת

 בעי לא במלכוח דמורר דמוכח די"דדמגילה
 שצריכים מרבריהם ומפורש שחירצו, מה ע"שלמידייניה

 החנאים כל צריכים לא אבל במלכוח מורר רין לרוןבי"ר
 שלאחריו ביום גומר'ן ושם ב'"ד מיחות בחייביהנצרכים
 ע"ש, לחובה היום באוחו גומרין במלכות ובמורדלהובה
 דיז א"צ במ,לכות מורד רודאי לחדש כחב מגילהובטו"א
 הדבר אט הנ"מ מיהו מיד, להרגו המלך ביד ורשותסנהדרין
 ועל גמור מלך שזהו והעיקר מרד ושזה מרד היה ש!הברור
 אין 4משפט, עצס על לא הענין על לדזן סנהדרין צריכיםז4
 ושאר והתראה ערים דצריך נפשות ד'ני לשאר לגמרי דומה!ה

 אע"ג הוא גזיה"כ דהחם נפשוח, לדינ' ממונוח ריני ביןחומר
 המיתה עונש אין בי"ר מיחח עליה שחייבים עבירהרעבר
 וכל התורה, משפטי עפ"י הסנהרריז אוחו שידונו ערנגמר
 מיחה רי, עליו אין בדינו לעיין הסנהררין ישבו שלאזמן

 נגמר שמרד מיר במלכוח מורד אבל נהרג, ההורגומשוה"כ
 מספקא אם הלכך אחר,  רבר לשון וא"צ שלו  מיתההיוב
 ונהי בעלמא מילתא גילוי רק זה אין לא או מלך הוא אםלן

  המוה מיך ש,ה הבייור ולאמר בסנהררין וה לבררשצריכיס
 הוא יטלא בר שמדד שמשעה  למפרע  מילתא  איגלשימרד
 ומדביי ואכ"מ הוה הענין בגיר הארכתי  ובמק"אע"ש,

 אפילו להרגו רשוח למלך שיש שכתב ח' בהלכההרמב"ם
 וכו' הלד ולא פלוני למקום שילך העם בושאר אהד עלגזר
 כלל הזכיר ולא מילחא חליא דברצונו מבואר מיתה,חייב

 בב"'ד, לדונושצריך
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 ולממשלת ומלוכה מלכות ינו שאין עכשיוילדאבונינו
 תוה"ק עפ-י סמבות להם אין בודאיעכו"מ

 משפטמ אין ג"כ ישראל שמלכות אעפ"י ישראל, מלךשל
 נתנה להם מ"מ התורה דיני עפ"י ולא שעה לצורךרק

 שאנחנו ואעפ"י לאוה"ע, ולא כן לעשות ישותהתורה
 אבל וכף מוראה שאלמלא המלכזת בשלום יהתפללמוזהרים

 דין לחזק לא אבל העולם, שיתקיים כדי כתפילה רקזה
 א"א התורה שעפ"י כמקום יהודי נפש לידם למסורהמלכות

לחייבו.
 עכו"ם ליד יהודי למסור להסכים יטלתי לא זהובגלל

 למאסר יתנוהו או אותו ימיתו אם ידענו שלאאעפ-י
 סק"ת קנ"ז בסי' הט"ז שכתב מה לפי מ"מ קשה, לעבודהאו

 או  למיתה מסירה ביז הילוק אין אותו מוסריז דאיןדהיכא
 גבי בגמרא כדאמרינן ממיתה גרועים  דיסורין טוריןלשאר

חמו"ע.
 חיוב בין חילוק דאין די"ל זה בדין להתבונן ישיאכתי

 דהרי אוה"ע, של או ישראל מלכות חוק עפ"ימיתה
 יסוה"ה מהל' בפ"ה והרמב"ם תרומות דירושלמי דינאהך

 פגעו בדרך מהלכיז שהיו אדם בני בסיעות קנ"ו, ס"ויו"ד
 ואם וכו', אותו ונהרוג מכם אחד לנו תנו ואמרו גויםבהם
 רשב"ל אמר, אותו ימסרו בכרי בן שבע כגון אחד להםיחדו
 יוחנן ור' ככרי, בן כשבע מיתה חייב זה שיהיה והואאמר
 מבואר כר"ל פסק והרמב"ם מיתה. חייב שאינו אעפ"יאמר

 דעל בכרי, כן שבע כמו סתם עכו"ם דין לקין בןדלר"ש
 הרמב"ם וגם בכרי בן שבע כגון כתב עגו"ם כהו דפגעוהאי
 מיתה מחוייכ הה; אם פלוני לנו תנו ואמרו יחדוהו ואםכתב
 אמרו אם דפתח ג"כ הרי להם. אותו יתט בכרי בןכשבע
 בכרי כן כשבע מיתה מחוייב היה אם וסיים עכו"םלהם
 כריב"ל דהירושלמי מעשה מהאי וגם להם, אחד דדיןהרי
 לעיל( )שהבאתי 2ריב"ל וערק מלכותא דתכעתיה נש ברבהאי
 נש בר יהאי דס"ל הרמב"ם רברי על בזה כתב הכ"מומרן
 ריב"ל בזמן והרי עיי"ש, בכרי בן כשבע מיתה מחוייבהיה
 חילוק דאין מבואר א"כ לישראל מלכות בעוה"ר עור היהלא

 עכו"ם. מלכי לדין מלכות דיובין
 נבוכדנצר שעלה בשעה תני איתא צ"ד פ' יבהדבבו-אשית

 גדולה סנהדרי ירדה י~עיקים אתלכבזש
 אותו תנו בי מרד יהודה מלך י4ויקים להם אמרלקראתו,

 אמר לך, בעי נבוכדגצר ליהויקים ואמרון אזלון אלך, ואנילי
 תסגיר לא כתיב כן לא נפש מפני נפש דוחים עושים וכךלהו
 זקנך עשה כך לא ליה אמרו כ"ג(, )דברים אדוניו אלעבד
 ונטלוהו עמדו להם שמע שיא וכיון וכו', בכרי בןלשבע
 למסרו לו עשו כן ככרי בן לשבע עשה דהמע"ה שזקנוכמו - ליהויקים השיבו שהסנהדריז ממה ופיילק2 אותוושלשלו

 ישראל במלכות מרד בכרי בן שבע דמיון זה מהלנבוכדנצר,
 די4ויקים שכתב ביפ"ת עיין הרשע, לנבוכדנצר מרדויהויקים

 מדתה המחוייב דגם זה לפי ובןכח כמלכות מורד דין לוהיה
 יוחנן לר' ובשלמא הכי, דינא עכו"ם של המלכות דיןמצד
 לא או מיתה חיוב בין חילוק אין דלדידיה שם בירושלמידס"ל
 אלא מיתה, חייב שאינו אעפ"י שמסרוהו הסנהדרין עשושפיר

 כךסריז ככרי בן  שבע כנן מיתה לחייב דרק דס"לדרשב"ל
 עפ"י כלום חטא שלא ליהויקים הסנהדרין מסרו איךא"כ

 לעיל שהבאתי הט"ו דברי ולפי הג2דינה. נימוסי ועפ"יהתורה,
 למלכי ישראל מלכות דיז בין חילוק שאיז כן מוכחנמי

 השעלים פרק בש"מ ועיין זה. בדין צ"ע עדיין וכןאוה"ע
 דקא פרהוגיננא לההוא יאשגה פ"ג כדף ע"ש ראבר"שגבי
 421' מוסר אתה מתי עד ריב"ק ליה שלה וכו', גנביתפיס

 להה שלת הכרם, מן מכלה אני קוצים ליה שלח להריגה, ד'של
 ר' גני בגמדא להלן ע"ש קוציו, את ויכלה הגרם בעליבא

 לגבי והתנצל מעשה כהאי ליה דמטא יוסי ברביישמעאל
 דגם לומר י'ן ולכאורה דמלכא. מהורמנא מוכרח שהואאליהו

 מה כחא"ג עיין המלך פקורת מחמת מוכרח היהראבר"ש
 מ"מ חשמדרעית האגדות מז למדיז שאין ואעט"י בזה,,טכתב

 כידוע. זה שייך %א רכ מעשה דאיכאהיכא

 קנטסימן
 כליל חו"ב הה"ג הרב ידידי לכבור וברכה שלרב"ה

 שליש'א כרומר הלף יחיאל יהודה כו"ה כש"תהמדעים
 יע"א. ביל"1אבד"ק

 כסף מנורת שקנה באחד לפניו שבא בד"ת שאלתובדבר
 מונה שהי4 הצבאית המשטרה מחיילי רוסימחייל

 הרב של שהיא המנורה את הכיר והלוקח המשטרה,כמשרד
 שנהרג הנ"ל להרכ ששייכת יודע שהיה ויען מעירובנש-ק

 ולכן משפחתו, כל עם בעוה-ר גרמנ" קלגסי ע"י קה-יעל
 הס'ובייטית הממשלה כי יעז הרגול קשיים ע"י לקנותההשהדל
 של פקוחה תחת ישראל מכתי הנשארים החפצים כלאספה

 הממשלה חוק ולפי המנורה, גם היתה השאר וביןהמשטרה
 עדייז שנמצא מה כל לבעל-הם להחזיר צריכים הץהצכאית
 במשפחה שנים אפילו נשאר לא בעוה"ר אכל החרב,לשרידי
 כפי פעוט בסכום המנורה לקנות בידו עלה הנ"לוהקונה
 התחיל כאשר תש"ו בשנת ואח"כ קטנה מנורהשיוי

 הנ"ל, המנהז די-ב בן גם שב רוסיא מגלותהריפטריאציא
 ביקש הג"ל שקנה אביו בית של מרמנורה לו נודעוכאשר
 בית מכל היחידי העובון  וה כי לו להשיבה במפגיעממגו
 מאשדתיחס אותה טירשו  מחמת מאור  והרוגה והמ1ורהאבי,
 הבעש"ט מתלמעץ אחד קדוש של  שאיתה בקבלה להםוהה;
 עולה ומחירה שנה מאות ב' בת מאור עתיקה והיאזצ"ל,
 יומיז עתיק בת מחשיכותה הקונה שמע וכאשר גדול,לסכום
 ולולא להצילה הרכה שיגע בטענה להשיבה רצהלא

 מפגי המשטרה, מידי להשיגה אופן שום היה לאהשתדלותו
 ושלחו החפצים כל כעלים( שום באו לא )כאשר אח"כשאספו
 מש"ס הביא וכת"ר הצ'לה, שלע:מו טען ולכן למוסקכהאותם
 ומזוסו הברדלס ומן הנמר ומן הארי מן יהמציל דכ"דב"מ
 ומש"ע מהן מתייאשים שהבעלים מפני שלו אלו הרי יםשל

 ז'. סעי' דנ"ט ס"חו"מ

תשובה
 הדמימ מארצות הספרים רין אודות וביארנו ביררנוכבר

 א"צ מדינא כי המלחמה, בתום אנשים ע"ישנאספו
 רנ-ט בסי' בש"ך כמביאר והטוב י~שר ועשית משום רקלהשיב
 להחזיר, כייפינן עשיר דהמוצא והיכא והראב"ן, הראבי"הכשם
 היורש מ"מ עגום חומרי כמצב ששניהם אעפ"י נמיוכאן
 שום נשאר שלא מחמת עשיר נגד ענ' מקרי הלוקחלגבי
 ומצבת היחידי העזבון וזהו אביו, ובית משפחתו מבניאיש
 מפורסמים, צדיקים שהיו קה"י על שנספו הקדהמים לכלזכרון
 להשיגה הרבה השתדל שהוא שהיות טוען שהמחזיקומה

 שוה ,בהיא מכיון אבל פעוט סכום רק בעדה ששילםואעפ"י
 ומחירה המציאות וכיקר היסטירי כערך חשיבותה בתוריותר
 לפדוחה בעצמו משתדל היה היורש ואם גדול, לסכוםעולה
 רוצה הוא ולכן נתן שהוא ממה יותר הרבה לפזר צריךהיה
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 באמת אבל שויה, כערך גדול סכום להחזירה( )אםעכ"פ
 הכונס פרק בריש ברא"ש מבואר דבהדיא כלום בטענתואין
 וכ"פ שהוציא, מה רק לו לשלם א"צ דבכיה"ג הרגמ"הבשם
 שהוציא, מה רק להחזיר דא"צ '"ח סעי' רל"ו סי'בש"ע
 וחמורו חמורו הנהר בשטף דקט"ו בב"ק במשנהומבואר
 אין חברו של והצ'ל שלו והניח מאתים חברו ושל מנהשוה
 הכי ואפילו ההצלה ע"י פסירא ליה אית והתם שכרו, אלאלו
 ע"י כלום הפסיד שלא כאן מכש"כ שכרו, אלא לואין

 שהוציא. מה אלא לו שאין בודאיההצלה
 לעיין יש הנ"ל רגמ"ה בוסם הכונס בשרק הרא"שדבדברי

 אע"ג חברו מנכסי ארי למבריח דמי דלא שםדכתב
 מצ~י ואינו ישראל מחזקת הבית שיצא כיון עביד,דמדעתיה
 ליר  והחזירו הוצאות הוציא ו!ה דמים בלא ישראל לידשיה!ור
 נותן ואעו שההנהו, מה ונוטל ארי מפי ימציל ה'ויישראל
 לטובת כוח רהתם  במקלות שקדם רועה כמו קמתש מהכל
 אלא לו אין הלכך קנאו  עצמו לצורך הכא אבל הצאן,בעל
 בתשובה מדבריו הקשה ג' בס"ק והקצה"ח שההנהו,מה
 ביתו שאנס באנס רגמ"ה שפסק במה רבינו ילמדנו צ"הכלל
 מה ללוקח יתן שבה"ב ממנו ישראל ולקחו ישראלשל

 הוצאתו כפי ר"ל אם שההנהו לומר רוצה למה פירוששההנהו,
 שהיה כגון המקח על יתירה היציאה ואם מידו ליקחשהוציא
 כדי עד הוא שההנהו מה כי דע תשובה גביה, דמו!ילאוהבו
 לו שהיה רועה גבי כדאמרינן כך, כל בו הוציא אםדמיו
 דחיוהא, כוומרא משום רמים כדי עד ובמקלות ברועיםלקדם
 במה סגי ולא רועה כדין שהוציא מה כל לו ליתן דצריךהרי

 בצ"ע. והניחשההנהו
 לפרש רצה הרא"ש בתשובת דהרי לק"מ לפיע"דאנ12ם

 שהוא וכתב הוא, כמה שההנהו מה שלהשיעור
 שצריך רועה גבי גם דאמרינן כמו הג!ול הבית כל שיוויכערך
 של השיווי כשיעור שהוא אעפ"י שהוציא מה כל לולשלם
 דחיותא, הכושרא שהרויח ממה נהנה שהוא כיון שהציל,מה

 שהוציא מה רק לו ישלם לא שאפשר היה השואלושאלת
 נס! שהגזלן דהיינו נהנה שזה מהשיעוי פהות שהוציאכגון
 עליו הוציא ואם : י"ח בסע" המחבר הביא !ה הרין ב!ול,לו

 הבית דמי כדי עד הנכרי מיר להוציאה כדי הוצאותהלוקח
 צריך ואי! מידו ליטלו רוצים אם לו ליתן הבעליםצריכים
 בתיובה, הרא"ש דברי והם וכו', שהוציא ממה יותרליתן

 כל ליהן צריך שאין הכונס בפ' בפסקיו הרא"שומש"כ
 זה לפי' לומר וצריך שנהנה, מה אלא שהוציאמה
 מבואר כן גם וזהו שהוציא ממה פחות הוא שנהנהשמה

 כדי לעכו"ם ליתן רוצה כמה שמין אלא !ה, בסעי'במחבר
 להלוקח ליתז שא"צ ומשמע לישראל, יתן וכך לושיח!ירנו

 להחזיר דא"צ דר"ל י"ט בס"ק הסמ"ע ופי' שהוציא, מהכל
 ולא ממני בזול להשיג נידם היכולת היה אם ליתןצריכים הי שהבעלים מה אלא להעכו"ם שנתן הדמים כלללוקח
 היינו הבית של דמיו כדי עד לו להןן דצריך ומש"כיותר,
 דברי הוא וכן יותר, בזול להשיג יכולים הבעלים שאיןבאם

 יכולים הבעלים היו שלא בגוונא מיירי דבתשובההרא"ש
 ההע שנהנה דמה 'ונמצא הלוקח שנתז ממה יותר בזוללהשיג
 ומ"מ בפחות להשיגה יכול לא הוא שהרי המקח, דמי כלדמי
 הוא שהוציא מה דהיינו בפחות העכו"ם מן קנה הלוקחאם

 מה ולא שהדציא מה רק לו  לשלם צריך שההנהו ממהפחות
 יכווים היו שהבעלים מיירי בהכונס בפסקיו והרא"ששנהנה,
 שנהנה דמה גכשא וא! הלוקח שהוציא ממה בפחותלהשיג
 לטובת ההבוון לא שהלוקה וכיון שהוציא, ממה פתותהוא

 שכוונתו וברועים במקלות שקדם לרועה דמי ולאהבעלים

 שהוציא, מה כל לו לשלם צריכים התם ולכן דיבעליםלטובת
 מה כל לו לשלם צריך אינו עצמו לטובת שנתכוון הכאאבל

 בעצמו להשיג יכול ,~היה כפי שהוא שנהנה מה אלאשהוצ'א
 על הבעלים יד שתמיד הסמ"ע וכמוש"כ העכו"ם,אצל

העליונה.
 לשלם דא"צ אהר מטעם לחדש לפיע"ד נראהובלאה"כ

 מה להתחשב כלל וא"צ שהוציא ממה יותרלו
 כשיטת נימא אי דאפילו עתיק, כלי בת~ר יותר שוהשהמנורה
 בעכו"ם אפילו קנין עושה. מלחמה דכיבוש דס"להראשונים
 בחירושיו דהרק~ב"א ב!ה הראשונים מחלוקת דירועמישראל,
 גמור קני! וההא בעכו"ם כיבוש די, דיש ס"ל דל"חלגיטין
 רוצה דמ"ו ליבמות 'ובחידושיו בעלימ, יאוש בלאאפילו

 הוא וכן השבאי קונה דמלכותא דינא דמטעם לומרהרשב"א
 רהמלך משום שם והסביר התוס', בשם דכ"ח בנדרים הר"ןדעת
 ע"ש, הארץ מן אתכם אגרש מצותי תעשו לא אם לומריכול

 ילפינן בסיחון טיהרו ומואב עמון גבי דצ"ד סנהדריןובש"ס
 לא ולהלכה כיבהם, ע"י הכל דקנו שבי ממנו דוישבמקרא
 שג!ל רכוש השבטים לעשרת להחזיר צריכים ישראלהיו

 מה בו שוקק גבים כמשק מקרא בגמרא שם הררשינןסנחריב,
 של ממונמ אף לטהרה מטומאה האדם את מעלין הללוגבים
 הרשב"א ומש"כ טוהר. מיד עכו"מ ביד שנפל כיוןישראל
 דרש"י הוכחנו במק"א השבאי קנה יאוש דמטעם ס"לדרש"י
 בסגהדרין רש"י בדברי אחרת כוונה וי"ל בפירוש כן כתבלא

 מהרש"א וכן רש"', בדברי כן הבין הרשב"א אךובגיטין,
 השבאי, קנה יאהב דמטעם רש"י בדברי כן כתבבחדא"ג
 הגמרא ומלשון הרשב"א בשיטת מבואר דל"ח גיטי!ובתוס'

 דאיתא בו שוקק גבים דמשק מקרא בהילפותאבסנהדרין
 מיד עכו"ם ליד שנפל כיון ישראל של ממונם אף בזו~'להתם
 השבאי ליד שבא דתיכף דר"ל משמע מיד ומלשוןטוהר
 בעצם דכיבוש הבעלים שנתייאיץ טרם אפילו הכיבושע"י

 היאוש ע"י ר"ל דכךד כתב המהרש"א אולם קנק,עושה
 הבעלים, מ.תיאעדן דתיכף ר"ל ומיד  כיבוש מדין ולאבעלים
 השבאי, קונה דיאוש טעמא דבלא יותר משמע הלשוןאבל
 כל כבשה הממשלה ובני"ד קניז עושה דכיבוש נימא איולכן

 מהם והלוקח שלהם היתה והמנורה חמראל מרכושהנמצא
 כלום יודע אינו שהשבאי מכיוז י"ל א"כ ג"כ, אותהקנה

 של ואפילו שוה, פשוטה שמנורה מה רק המנורהמחשיבות
 שלה, הכפף ששוה מה רק ידיעה שום להם אין פשוטהמנורה
 כאשר פעוט סכום וזהו יורע שהוא מה רק קנה לא השבאיולכן
 כלום ידע לא בעצמו הקונה וגם הקונה, בעדה שילםבאמת
 קנה לא הוא גם ולכן יומין עתיקת היסטורי כערךמערכה

 ולכן השבאי ולא הוא לא קנה לא והמותר שיודע, ממהרק
 המנוחל לו להשיב מחוייב  שהוציא מה לו ישלםכאשר
 דחצרו דאעפ"י דשתיך בד"ה דכ"ו ב"מ בתוס' מבוארובהדיא
 ימצאנה שלא להיות שיכול בדבר מ"מ לו קונה אדםשל

 הפירות ביז מעות במצא בגמרא כמבואר קנוק לאלעולם
 שלא כיוו הגר קנה דלא להח,יר חייב אינו התגר מןבלוקח
 קנה לא חצרו ואם בלוקח, בד"ה דכ"ז בתוס' עייז מהםידע
 קנה דלא הלקוח בח!קת לקנות בשבא מכש"כ ידיעתו בלאלו

 ידע.בלא
 ריב"א לפני שבא במעשה דב"מ בפ"ב במרדכי מבוארוכן

 שבאבנטו, ב!הב התלמידים מן אחד והחזיק שמתבגר
 דאיבה המשתמרת בחצר אטילו חצרו קניא דלא רינ"אופסק
 ברוך ורבנו בנ"א, משאר יותר לידע לו היה שלא דברקונה

 שלא לו קוגה אדם של הצרו חב~רינן דלא פי'ממגנציא
 היכא אפילו אבדה גבי "א אבל גמור הפקר אלאמדעתו
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 יאוש מהני לא דלהכ' שם שמסיים ואעפ"י יאוש,דאיכא
 הכי למימר ליכא ובני"ר מפקירה היה לא ידע הוה דאלוכיון

 דלא היכא מהני לא יאוש דאפי מזה חזינן הרי מ"מבעוה"ר,
 ה- של הממשלה מן השבאי בני"ד ולכן מזה, כלום הזוכהידע

 ידע לא הקונה, וגם החפץ משיווי כלום ידע לא.ם.לי.א.א
 של ביחי חפץ בחור שרק חשב הוא כי האמיחי משויהמאומה
 החרבן מן שנשאר ביח. חפצי כל כערד ששוה המנוחהרב
 רק הלוקח ג"כ קנה לא ולכן המשפחה, בני שרידי עבורהנורא
 מחזייב שהוציא מה לו ישלס שהיורש ולאחר פשוטהמנורה
 שידע מה רק בכיבוש קנה לא שהל:באי כיון המנורה, לולהוניב
 ל,:ני ראשון מכר ומה קנה לא ידע שלא כיון ממנו הלוקחוגפ
 להיורש. להחזיר צריך ודגווחר יוחר ולא לו שיש זכוחכל

 טור המשולש בחוט בחשב"ץ ומצאחי בספריםדבינו21י
 שם שכחב טוואה אבן הר"א מאח כ"ד סי'רביעי

 וכל בעוה"ר הנוצרים בידי בגאי"ה עיר כשנלכדהבמעשה
 וקצחם צר לפני בשבי והלכו מציל, ואין לבז התהיהודים
 בני קצח הלכו הנוצרים בה שנתיישבו ולאחר ונמלטוברחו
 ספרים מהם קנה ואחד הבז יתר טהשבאים לקנוחאדם
 בעליהם תבעוהו הספרים בידו וכשראו הריא"ףהלכוח

 אינו השבאים מיר שקנה דכיון משיבם והקונה להם,להחזירם
 אוחם שורפים היו הספרים כידם שקנה ולולי להחזירחייב
 חכמי בזה ונחלקו בעוה"ר. ספרים הרבה באמח ששרפוכמו
 הנוצרים הכל שלקחו דכיוו פוטרים ויש מחייבים ישהדור
 הגמרא מסקנח ולפי הקונה, זכה ולכן הבעלים, נחייאשוודאי
 עכו"ם לליסטים. ישראל ליסטים בין דחילוק הגוזלבפרק

 שנחייאשז בודאי דידע עד בסחמא יאוש הוי לאדבעכו"ם
 דייני עכו"ם דדייני משום כיס, לחסרון ויי ואמרוהבעלים
 משבאי בלוקח אבל יימר, במי דייני ישראל דייני אבלבגיוחא
 וא"צ ישראל הגזלן מן ללוקה דומה שאינו בעיני פשוטהדבר
 דבמלחמה כיון יאוש א"צ דשבאי הרשב"א כמוון"כ כלליאוש
 כמה והביא זכה, ממנו הקונה וגם. שנטל במה זכה הואלוקח
 זקנו ב'שס הביא בסיחון טי"רו שואב דעמון ומהא לזהראיות

 קונה דשבאי ראיה שה.ביא קל"ו סי' בחשובההרשב"ץ
 א"צ השבאי מן הלוקח ולכז יאוש וא"צ מלחמהבחזקח
 שלא אפשרות יש אם או יאוש סובל הדבר אוחו אםלדקדק
 יאוש בעי ולא קני גוונא בכל אלא הבעליםהתייאשו
 שמחלקים ומה ממנו, הקונה גם וכז השבאי קגיולאלחר
 בספר גם מחלק וכן מטלטליז לשאר ספרים ביןהפוסקים

 ובין וגזילה בגניבה דבין פרץ רבינו בשם הראשהאבן
 מייצשי לא דלעולם מטלטלין כשאר אינן ספריםבגירוש,
 בין לחלק סברא שום, ליכא ומלקוח דבובי ואע"גמהם,
 רק יאוש בלא קונה דהשבאי כיון מטלטליו לשארספרים
 שוויז שהספרים מה, רק זהו אבל גרידא, דכיבוש קניןמכח
 מה אבל דשביה, בחזקה בכיבוש העכו"ם קנה ניירבחור

 המותר דאוחו מהשבאי שקנאום ממה יוחר שוויןשהספרים
 ונתכוון בו שידע מה רק קנה דלא השבי מכח השבאי זכהלא

 יוחר ספרים בערד ליה קים לא השבאי העכו"ם והרילקנותו,
 מועטים בדמים לישראל מכרם ולכן בעלמא חלק ניירמכרי
 השבאי בו הרגיש לא המוחר דאוחו וכיון חלק, ניירכשיווי
 מחייאשים הבעלים ואין השביה מחזקח מעולם קנאוולא
 הקונה הישראל זוכה במה וא"כ ישראל ליד יבואו דסו"סמהם
 מה לו שישלבש אחר להבעלים להחזיר צריך ולכןממנה

 לדבריה ראיוח כמה והביא להעכו"ם ליתןשהוציא
 שנעלם ומה שתדע מה רק קנה לא דהשבאי מבוארעמ,פ

 ראשון מכר מה ולכן מעולם, קנה לא ממנוונסתר

 ששילם במה רק קנה לא והלוקח שבידו זכוח כללשני
 לא יוחר שוה שהמנורה, ומה המנורה, עבור הפעיטהסכום
 היורש לו שיחזיר ולאחר ממנו הקונה ולא השבאי ל'אקנה

 המנורה. לו להחזיר צריד שהוציאמה

 אע"ג דברים לשאר ספרים בין הנ"ל הגאוז שמחלקדנ2ה
 סברא דליכא בעצמו כמוש"כ יאוש בלא קונהדהשבאי

 מדמי יוחר הספרים ששויו המוחר דאוחו כתב מ"מלחלק,
 דמשמע מספרים, מחייאשין הבעלים דאין דכיון קנה לאנייר
 כמו בעלים יאוש דאיכא דהיכא ומוכח יאוש דליכא משוםרק

 דבריו בו, ידע שלא ממה אפילו השבאי קנה שפירבני"ד
 קנה לא דהשבאי מוכח שהביא הראיוח דלפי ממני שגבובזה
 שהביאו מדינא ראיה הביא דהוא ממנו, שנעלם נגהכלל

 שהאבן בחזקח מעכו"ם טבעח שקנה בישראלהפוסקים
 טובה אבן שהוא הקונה זה ידע ולא זכוכיח הואשבחוכה
 שהוא נודעה השני וביד זכוכיח, בחזקח אחר לישראלומכרה
 ידע שלא כיון כלום בה להראשון ואין השני זכה סובהאבן
 בו, ידע שלא במה זוכה אדם דאין ברשוחו שהיחה בזמןבה

 אטילו המנורה של שהה אח לקנוח השבא' יכול האיךולפי"ז
 שהישראל כמו מאומה, ידע שלא בזמז הבעלים נחייאשואם
 שהוא כלום ידע שלא כיון בידו שהיה בזמן הטבעה קנהלא
 פ"ב ריש ובמרדכי אשר"י בהגהוח מבואר וכן טובה,אבן
 גגו בו לכסות כדי מעכו"ם בדיל שקנה סירסור גבידב"מ
 זכה זהב או ככף ב,ו שהיה נ~דעה ואח"כ אחר למטראלומכרו
 ידע ולא הואיל מעולם בו זכה לא  שהסירסור מפניהלוקח
 מבואר וכן ח' סעי' רל"ב סי' חו"מ ברמ"א דבריהם הובאומזה,
 לפני שבא במעשה ובמרדכי לעיל שהבאחי דכ"ו ב"מ,בחוס'
 כן גם מבואר ממגנציא הר"ב ובדבריריב"א.

 ביררנו כאשר מזה ידע שלא דבר לקנוח מהני לאיאוש שאטיל~
 דכייפינז ~הראב"ז הראבי"ה בשם הש"ך דברי לפי ובפרטלעיל,
 לאחר לבעליו המנורה להחזיר חייב בני"ד בודאילהחזיר
 ר' בשם מביא הנ"ל המשולש ובחוט שהוציא, מה לושישלם
 צריך שמים ידי לצאה שכדי בהשובה ז"ל גאוןישרירא
 להחזיר חכיד המנהג וכן מליסטים בלוקח אפילולהחזיר
 גבלו אשר רעך גבול חשיג לא כדכחיב הוא מילחאומנהגא
 שהוציא מה לו ויחנו דברים שאר ואפילו ספרים רק ולאוגו',

 ברכח עליו תבא להחזיר הדין מן חייב שאינו היכאואפילו
 השמים ומן יקופח לא שכרו ובודאי ומכופלח כפולהטוב

 ותוחלח ח,קוה הצדיקים עם לו יש הבא ובעולם לוישלמו
 בט"ב המרדכי דברי אח הבאחי ונמק"א עיי"ש,ושלום
 דמלכוחא דמדינא דכיון שפסק זה בכעיז רגמ"ה בשםדב"מ
 וברמ"א רנ"ט בסי' בד"מ וכ"ה לבעלים אברה כללהחזיר

 ע"ש. להחזיר צריך ע"כשם

 מליסא הגאון שמידש עפי"מ לומר לפיע"ד נראהובלאה"כ
 יאוש שבין בחילוק וברס"ד רס"ב סי'בנה"מ

 הטקר הף זוכה לדשוח אחי דלא אע"ג דבהפקרלהפקר,
 בנדרים כרבנן בו, ולזכוה לחזור צריך נעצמו הואואפילו
 עד מחנה מה כמחנה רהטקר לר"י דס"ל ד"י על דפליגידמ"ג
 מ"מ עליה, פליגי ורבנן כן הפקר אף זוכה לרשוחדאחי
 נחיאש ואם זוכה, לרשוח דאחי עד מהני ולא כן אינוביאהם
 לחזור א"צ זוכה ליד דאחי קודם היאוש וכלה האבדהמן

 יכול אדמ שום ואין מיד בו זכה שראהו כיון רק בוולזכוח
 החוס' קושייח בזה שמיישב בנחיבוח, עיי"ש בולזכוח
 מש"ס ראיה והביא ת"ו בסי' הקצה"ח גם כתב וכןבטון,ט
 נימא ואי לקנוחו, רוצה אינו וזה מחייאש זה דס"וב"ק

 אכחי לקנוחו רוצה דאינו נהי בעלים מדשוח יצאדביאוש



 י ב142 קס קנט סימן חחו"משו"ת רן יב2רפו
 מיניה, מאריה דמייאש בתר לפניך שלך הרי אמר מציהיכי

 יעו"ש. הוא דמאריה לאו דתוכיוז
 לגרדום נלקחו דכאשר הדברים מצב שיודע למי בני"דלכן

 שנמצא טה מכל ובזזו שללו ואה"כ ביתם עזבוהקדושים
 היורש ירש קה"י על בעוה"ר נהרגו כאשר מיד ולכןבביתם,
 מהנעשה כלום ידע שלא כיון עדיין נתייאש לא והיורשהכל
 דלא מדעת שלא יאוש הוי נתייאש אפילו ואח"כ מורישיו,עם
 הנשאר כל אספה הצבאית הממשלה כאשר ואח"כ יאוש,הוי

 כשיטת מלחמה כיבוש בתורת אותם קנאו ישראלמרכוש
 ולכז יאוש, מטעם ולא כיבוש מחזקת קונה דשבאיהפוסקים
 לאחר היאוש כח כל4 ג"כ היורש מטעם  יאוש היה אםאפילו
 צריכים היו הממשלה ומטעם הממשלה, בהי היה הרכוששכל

 זכה לשיטתם היאוש כלה ~יכבר וכיון לבעלים הכללהשיב
 בעצמה הממשלה ז"א השבאי ובשלמא בהירושה, היורשמיד
 דברי לפי יאוש הצריך זה הלק אבל כיבוש, מטעם הכלקנתה
 ואפילו מדעת, שלא יאוש או יאוש היה לא טוואה אבוהר"א
 ממש ודמי היארט כח שכלה לאחר בו זכה כבר התייאשאם
 קנה לא והשבאי מינייהו, מייאשי דלא דספרים דינאלהאי
 ולא קנה לא שויה ועיקר קטן סכום רהיינו ,2ידע מהרק
 לאחר להיורש להחזיר וחייב ממ:ו שקנה הישראל גםקנה

 דאליבא דמילתא לרווהא כתבנו זה וכל ההוצאות, לושישלם
 קונה אדם דאין דכיון זה לכל דא"צ לעיל הוכחנו כברדאמת
 האמיתי כערכה המנורה ממילא קנה לא בו יודע שאינומה

 להחזיר שהייב נראה לפיע"ד לכן הבעלים, נתייאשו אםאפילו
 ההוצאות. לו ישלם והיורשהמנורה

 ליעבעט ~מיזיק יצהקהק'

 קססימן
 לפ"ק. תש"ז תמוז י"א ביטאםב"ה
 הו"ב הה"ג הרב לידידי והמשכה ברביה וברכהשלום
 רב שליט"א גיזזעג ניסן מו"ר כש"ת המדעיםכליל

בוואלבזייך.

 גרולי רברי עבורי שהעניק לכת"ר להורות עלי כלטרם
 לדאבו:י כי דינא דמלכותא דינא בעניזהאהרונים

 רעבוני הפק די עדיין מצאתי לא אבל אני, ספז~םמחוסר
 הרין ולהעמיד דהילכתא אליבא שמעתתא לאסוקי זהבענין

 דירה שבר שואובן לפניו שבא בהמשפט שאלתו בדבריע,זה בוריו.על
 המדובר כפי שכרו לו ושילם שנה חצי עלמשמעון

 הממשלה מטעם חוק יצא ימים חורש שמה שדר ואחרביניהם,
 עכשיו. עד  שהיה מכפי אחוזים בעשרה דירה שכרלהוזיל
 בער העודף לו להחזיר מהמשכיר השוכר עתה תובעולכן

 רוצה אינו והמחזיר מראש לו ששילם הבאים חדשיםהחמשה
להחוהר.

תשובה
 בקושיות מאוד מסובד עניו הוא דד"מ של שקעניןמכיון

 ררכו לפי כ"א בזה האריכו אחרונים והרבהוסתירות,
 השיב בשו"ה כמוש"כ ברורה, הלכה להסיק מאודוקשה
 ברור דבר אמר לא מהגדולים אחד ששום צ' סי' חחו"מפש4
 דלפעמים הפוסקים בין רבות סתירות בזה ויש חזק,ביסוד
 עד השפילו ולפעמים מרוט עדי המלוכה דגל נם עלהרימו

 ולתרו הענין בזה שרברו המקומות כל להשוות וקשהלעפר,
 וביחם החיים בתנאי תלוי וגישתם יהתיובתות הקושיותכל

 במימשל חפשית במדינה הוא אחרת כי להיה~דים,המגושלה
 להביע כ"א יכול והכתיבה הדיבור חופש מפני שאזרימוקרטי

 שאזרחי במקום לגמרי ושונה הענינים, בכל תורה דעתדעתו
 וד"ל, כידוע לפיהם מחסום לעשות צריכיםהמדינה

 דדינא דשמואל מימרא ד"י בגיטיז הוא זה דיונ2קדר
 המקומות בכל וכן נאמר ובסתמא דינאדמלכותא

 הרמ"א הביא ח סעי' שם"ט סי' ובחו"מ בסתמא, איתאבגמרא
 ומכסים במסים אלא דדמ"ד אמרינן דלא י"א דעות,2תי

 אם כי בארצו ידורו שלא גוזר המלך כי גקרקע,התלרים
 בכל דאמרינן חולקים ויש לא, דברים בשאר אבל זהבדרך
 דנדרים בפ"ב הרא"ש דעת הוא ראשונה ודעה דדמ"ד,דבר

 שכן הביא ח' בס"ק שם והש"ך בתרא הגוזל בפרקורגורדכי
 דין פסק לו שיש וכתב רכ"ד, בסי' המהרשר"ם דעת ~םהוא

 הסכימו שכולם ירושלמי ומהר"א הלוי ומהר"ש מהרי"טממורו
 ולכן והר"פ דגיטין בפי'ק המרדכי דעת הוא שניה ודעהלזה,
  וכן הואיל שנה אחר למכרו יכול המשכון על דהמלוהפסקו
 משום הפוסקים כתבו ראשונה רעה וטעם רמלכותא,רינא

 כמבוקשי, יי 'תגו אם רק בארצי תדור לא לומר יבולשהמלך
 אלא לרשותו נכנס אדם יהא שלא לומר יכול הדיוטואפילו
 אמר יהודה א"ר איתא ד"כ סנהדריז ובש"ס ובקצבתו,מרעתו
 לא אמר ורב גו, מותר מלך מלך בפרשת האמור כלשמואל
 המלד מלך בפרשת האמור דכל כשמואל פסק הל"אמלכים מה* בפ"ד והרמב"ם עליהם. לאיים אלא זו פרשהנאמר
 דדינא גזילה מהל' בפ"ה ספר בקרית המבואר ולפי בו,זוכה

 ונראה כן, ל"יראל שאמר דשמואל מקראי ילפינןדמלכותא
 המאירי כתב וכן ישראל מלך כמו דינו ג"כ נכרי מלךדאפילו
 בו מותר רמלך כשמואל רפסק הרמב"ם לשיטת ולכןבב"ק,
 רשות לו שניתנה כיון מה"ת שהוא להוכיח לפיע"דנראה
 ולסבחות לרקחות ונשיס למלחמה ישלחם באנקרםלשלוט
 סי, בריש כהבי"ש דלא וזה רכושם, על רק ולאולאופות

 קום ובא"מ מדרבנז ויא זה דיז רכל להוכיח שם שכתבכ"ח
 מה"ת. שהוא וכתב הבי"ש עלחולק

 דדמ"ד יסוד דכל והמאירי ספר הקרית דברי לפיולכן
 חוקי כל לישראל שאמר הגביא דשמואל מקראילפינן

 הרמב"ם כמוש"כ בו המלך זוכה בו האמור וכלהמלכות
 בש"ס דוכתי ובכמה בגיטי; בגמרא דאמרינן דינא האיולפי"ז
 בסנהדרין לשיטתו שמואל א"כ דשמיאל, מימרא הואדרמ"ד
 מותר מלך מלך בפרשת האמור כל שמואל אמר יהודהדא"ר
 אפילו מלך לכל ספר הקרית לפי"ד זה לריז המקור וזהובו.

 לשיטתו. ושמואל בו מותר ג"כ נכרימלך
 דהף מוכח נפקי כי בד"ה דמ"ו יבמות התום'ימדברי

 בגמרא ההם דאמרינן הא על שם שכתבומה"ת
 לכרגייד,1 לאינשי זוזי דיהבי אבא בר פפא דבי הניגבי

 אג~ר הכי א"ל דחירותא, גיטא צריכי נפקי כי בהוומשעבדו
 דלא מאן אמר ומלכא דמלכא בטפסא דהני מוהרקייהו ששתר'

 הוא טוכר דהלכך ופירש"י דיהיב, למאז משתעבד כרגאיהיב
 ישראל, בבת ולאשתרויי לאיגיורי בע' אי דחירותא גיטאובעי
 ואע"ג דינא המלכותא דינא אי ליה דמספקא בתום' ע"זוכתבו
 אלא קני לא נמי הכא רילמא או קני הכא גופיה קנירלא

 עכ"פ להתגייר, באין היו אם בנכריותן ומיירי ידיולמעעיה
 הנכרי מן לוקח כמו דיגו אם היה פפא ר' דשאלתמבואר
 שחרור גט צריר לא ולהכי ידת למעשה רק קנין בו לושאין
 ופשיט שחרור, גט וצריך הגוף קנין ליה קני הבא דילמאאו
 הוא דטלכא בטפסא דהני דמוהרקייהו ששת מדרב רבאליה
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 דעושה דמלכותא דעא מטעם קנץ.הגוף בהם הם קנוא"כ
 מוכח דד"מ ע"י הגוף קניז לו דיש וכעז הגוף קניןגם
 איירי דנאו נתב בתרא במהדורא )והמהרש"א מה"ת.דהוי
 דבריו אבל קנוי, גופו דאל"כ עבדות לשם עדייז טבלשלא
 שחרור לומר שייך איך עדייז טבל לא דאם ממנישגבו
  מ"ו בדף בגמרא לקמן כמבואר עדיין טבל ולא כזהבעבד

וצ"ע(.
 דנ"ד בב"ב השטמ"ק דברי במק"א שהבאתי לפי"מדבפרט

 הפקר, בי"ד הפקר כמו הוא דמלכ~תא ד'נאשיסוד
 בש"ס כמבואר בדי"נ אפילו לענוש הכח ג"כ יש להבי"דוהרי

 ועונשין מכיז שב'"ד שמעתי אומר ראב"י תניא דמ"ו,סנהדרין
 א"כ לדי"נ אפילו סמכות להבי"ד שיש מבואר התורה, מןשלא
 דמ"ו ביבמות במאירי מבואר וכז ממש, תורה דין שזהבודאי
 יכול הוא שאף השאלה מתשובת למדנו הדין ולעיקרוז"ל
 הוא בעלמא שעבוד אומרים ואין כרחו, על ולהטבילולמולו
 המלך וחק הואיל אלא בע"כ אותם מגיירין ואין נינהווגוים

 עי'"ש. קנין ודרך הוא גמור עבדותהוא
 המלך בפ' האמור בכל ושמואל רב דאמוראיובפלוגתא

 דרק ג"כ ס"ל יהודה דר' שם בגמרא איתאוכו'
 יוסי כר'  ושמואל יהודה כר' ורב זו פ' נאמרה עליהםלאיים
 דס"ל דר"י בטעמא לומר ויש בו, (וכה בו האמורדכל

 ליורשים נכסיהוז נמי מלכות דהרוגי דמ"ח להלזבסנהדריז
 המלך דפ' דם"ל אויל דלשיטתיה משום בי"ד, הרוגיכמו
 מבוון,וליקח להפקיר כך כל חוק המלך כח ואיו לאייםהוא
 הכח  להם שיש בסנהדרין להיות צריך הכל רק ונפשותממון
 ממונם לכז בי"ד כח ע"י  ררק ביוו  וממילא התורה,עפ"י

 נכסיהון מלכות דהרוגי וס"ל עליו דפליג המ"ד אבלליורו2ים,
 בו, נץתר המלך המלך בפ' האבור דכל כר"י ס"ללמלך
 אשר כל להרוג שיכול בדי"נ למלך מיוחד דיז ישוממילא
 והת"ק לשיטתיה ור"י למלך, נכסיהון זלכן פיי אתימרה

 ודו"ק. ט"ב יוסיכר'
 וסיים שיטות ב' מביא בהרמ"א עלה דאתאז למאינחזור

 לעיין יש ולכאורה עיקר. הוא וכז שניה הדיעהעל
 ולקמן עיקר וכז הרמ"א כתב דכאן שניה דעה עלולהעיד
 דיני נגד הוא אם דדמ"ד אמרינז דלא כתב י"א סעי'בסוף
 הנאה שהוא בדבר רק התורה, דיני כל בטלו דא"כהתורה
 דמלכותא דינא בתר א~לינן דבודינה בני לטובת אולמלך
 כתב וכז הרשב"א בשם קפ"ח שורש המהרי"ק שיטתוזה
 הל"א ולוה מלוה מהל' בפכ"ז בה"ה ועיין כ"ו, בסי'הב"י
 דניז איז לחברו אדם שבין דבר דכל הרמב"ם בשיטתשהבין
 שלא המלכות בדיני שאם דנ"ד בב"ב דאמרינן והאיבדד"מ,
 הרשב"א שהסביר מה כפי דדמ"ד .בשטר אלא קרקע אדםישה
 עניז זה והרי ,2טרות מקיום חלקו לוקח שהמלך מפנישזה
 בחילוק ותלר באריכות שס"ט סי' בב"י מוה עיין המלך,של
 בתרא דללישנא י, דף בגיטין בתרא ללישנא קמא לישנאבין

 העולים השטרות דבכל דמשמע נשים מכגיטי חוץדאמרינן
 שטרות בשאר קמא ללישנא אבל פסול, עכו"ם שלבערכאות

 :קליט ע"ג בסי' הש"ך כתב מ~ו וגדולה דד"מ, מפניכשר
 למלך יתועלת 17'אינם ~רברים גם דדמ"ד להסובריןשאף
 לומר אין בתווה המפורש בדבר מ"מ לחברו, אדם בתאלא
 בישראל כז יעשה ולא תורה מדיז להיפך כשהוא דדמ"דבזה
 שדנין נמקוס אשה בנושא או במשכון ולנן דן"מ, נתרללכת
 הפוסק וכל כז לנועג חלילה הבעל ירושת לבטל עכו"םבריני
 בישראל, כואת תהא ולא גזלן הוא דמלכותא בדינאבוה

 עיי"ש מ"ט שער בבעה"ת המובא הרמב"ן מתשובת כזוהוציא
 .הרמ"א. בדברי צ"עולכז

 בסי שנתבאר )כמו הרמ"א שסיים מה כפי בפשטות ה'לאך
 כל להחזיר עכשיו דנוהגיז איתא ושם ז'( סעי,2נ"ו

 שם הש"ד וכתב דדמ"ד, מכה בעלים יאוש אהר אפילוגנבה
 התורה דינ' נגד שהוא בדבר דדמ"ד אכרינז דלאדאע"ג
 נהיגי בישראל דגם משום בדדמ"ד וךפיר דיינינן הכאמ"מ
 כיון מ"מ תורה רין נגר שהוא גרוע מנהג  שוה ואעפ"יכן,

 דד"מ וגם תקנות לתקן הדור ביד כח ויש כז תקנורישראל
 סעי' ע"ג ובס" סק"י, בש"ך עיי"ש מנהג בתר אזלינן הואכן
 בחר אולינז דבמשכון המרדכי בשם בעצמו הרמ"א כתבי"ד
 אחר הוא דד"מ אם ולכן המשכוז, מכירת לזמז המקוםמנהג
 'שראל מנהג הוא וא"כ כן שנהגו מנהג כמו זה הויו2נה
 הרמ"א דברי והניח הרבה האריך ל"ז ס"ק שם ובש"ךג"כ

 כיון תורה דין נגד וה איז שכתבנו כמו נאמר אם אךבצ"ע,
 כהתנה הוי לכן המלכות כד'ן רק למכוי שלא דוא כךשהמנהג
 שניו,ם בהתנו וממילא דד"מ, כפי רק למכור שלאבפירוש

 כתב בזה וכיוצא ד"ת, עפ"י קודם למכור שאסור בודאיכך
 העולים דשטרות דהאי הנ"ל ד"י דגיטי3 בסוגיאהרשב"א
 סיטומתא קניז כמו והוי דד"מ משום כשר שלהםבערכאות

 כמו וכוונתו מנהג, ככו מועיל דדד"מ תורה מדיזוקנה
 אהד דשום  דעתם סמכו בזה לקנות דמנהג דכיוובקנינים

 הוא דהקנין היכא וה"ה בסיטומתא, ומקנו וגמרו יחזורלא
 סמיכת הוא בקנינים דעיקר זה על דעתם סמכו דד"ממכח
 דיני בשאר לא אבל לו, מקנה בודאי קניז דעושה וכיוזדעת

 נגד שהוא היכא דינא לאו דמלכותא דינא .דודאיהתורה
התורה.

 המהרש"ל בשם שהביא ח' אות ת"נ סי' במקו"ח ראיתיוכה
 דכך דכיון והסעם דדמ"ד, אמרינז דבקנינים ל"וסי'

 ולפי דעתם, וסמכו ככה להקנות מנהג כמו הוי בדד"מדניז
 הרמ"א על ל"ט ס"ק ע"ג בסי' הש"ך קושיית ג"כ יתורץדבריו
 המנה; הוי דד"מ דע"י לומר הרמ"א דכוונה משנון,לענין
 מנהג כמו דד"מ הוי ובקנינים כז מגת על המשכוז וקנהכז

 אמת. ותורתו אמת ומשה נכונים הרמ"אודברי
 י"א בסעי' להלז הסמ"ע רברי לפרש ג"כ בזהדארווחנא

 בהנרשא הרמ"א שפסק מה על שכתב כ"אס"ק
 אבי יוכל לא אשתו ומתה עכו"ם בדיני שדניז במעוםאשה
 המנהג דעת על אשה הנושא דכל לומר יורשיה שאר אוהאשה
 בעלה, יורשה לא מתה דאם עכו"ם בדיני ולדון נושא,הוא

 בדבר אלא דדמ"ד אמרינז דלא דמלכותא דיני בזהדליכא
 לא אבל המדינה, בני לתקנת שהוא או למלך ועאה בושיש
 והוא התורה, דיני כל בטלו רא"כ עכו"ם בדינישידונו

 הסמ"ע כתב וה ועל כ"ו, בסי' בב"י המובא הרשב"אמתשובת
 ואמרינז חולקיז ויש ח' בסעי' לעיל הרמ"א מש"כדלפי"1
 הנ"ל, הרשב"א שכתב מה על ג"כ כוונתו דדמ"ד דברבכל

 עכ"פ אבל וארנוניות ממסים שאינו אף ר"ל דבר" "בכלומש"כ
 מה דהייגו המלוכה משפט של הנהגוה בעניני להיותצריך
 מדבריו ונראה המדינה, בני לתקנת או למלך הנאה בושיש

 בתר אופן בשום אזלינן לא לחברו אדם שביןדבדברים
 לחברו אדם בין הוא במשכון דהרי קשה ולכאורהדד"מ,
 המנהג היה ששם שביארנו כבע ועכצ"ל דד"מ, בתרואזלינז

 דכל ולומר מנהג הבעל בירישת מהני דלא והאי במשכון,כז
 היה שלא משום נושא הוא המנהג דעת על אשההנה2א
 דברים בנמה מנהג שהיה כוונתו רק הבעל, בירושת כ(הממע
 בדד"מ נידוז בירושה שגם לומר היורשים ורצו בדר'מלדון
 לא התורה משפטי דלבטל כתב וע"1 דברים, בשארכבן

 מנהג נתהווה דד"מ דע"י שאני ומשכוז דדמ"ד,אמרינז
 המנהג דרה הבעל שבירושת נימא אי ואפילו כו,בישראל
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 מנהג אבל הבעל, ירושת לבטל בדד"מ לדון העירבאותה
 ס"ק שנ"ו בסי' הש"ך כמוש"כ בתריה אזלינז לא כזהגרוע

 הסמ"ע. עפי"ד הרמ"א דברי שפיר ומהה2בי',
 כ"ו סי' בב"י המובא בתשובה הרשב"א דברי ממניושגבו

 המלכות דיני ביז לחלק שכתב ל"א ס"קובסמ"ע
 לא אבל דדמ"ד, אמרינן בזה המלוכה מצד לושראויים
 דן בערכאות שהשופט איא המלוכה מדין שאינןבדברים
 שהאומות דינים או שלהם הדיינים בספרי שימצאכמו

 הקרומים, חכמיהם ונימוסי ספריהם בתורת בהםמהזיקות
 והרי בטלים, התורה משפטי כל דא"כ דר"מ אמרינן לאבזה

 ערכאות על קאי דרמ"ד דשמואל במימרא בגיגדזבגמרא
 ושמואל דדמ"ד, אמרינן ערכאות בדיני דגם הרי עכו"םשל
 לכן בלבד המלכות דיני על רק ולא ערכאות גני רינואמר

 בזה.צע"ג
 ובפרט ררמ"ד לכ"ע המדינה בני טובת נדאיכאעכ"פ

 חובת כעיז תקנה רק חוק בתורת הוי דלאהיכא
 ריני לבין הממשלה חוק בין הרשב"א שמחלק כמוהשעה,
 כמה דירה לשכר קצב שיש הדירות בחוק ובני"דערכאות,
 משפטיהם עם דבר לזה איז אשר לשלם השוכריםצריכים
 להיות א"צ הקודקס לפי גם כי המחוקקים, בספריושכליהם

 אך חפץ, שהוא מה ביתו עם לעשות יכול בה"ב וכלכן
 הגדולה במלהמה הירוס ימי לאחר הממשלה ראתהכאשר

 לתיקון שעה בהוראת כן ולגזור לתקן שמוכרחיםהעולמית
 שירחיכ ולאהד הוא זמנית גזרה שרק לכל ידוע וזההמדינה,

 לפי תמיד שהיה לכמו הרבר יחזור הנהרסות לבנות לנוה'
 הוא החוק לכן בביתו,  שורר איש כל להיות ו4שכלהנימוס
 דמלכותא דדינא הרמ"א פסק ובזה המדינה לתקנתבודאי

דינא.
 להמשכיר השוכד שילם שכבר נזו עוד יעייז שיש מהאך

 שכתב ולפי"מ השכירות, רמי המשכקי קנה כברא"כ
 ברשב"א וכ"ה יונה רבינו עליות בשם דנ"ר גב"בבשטמ"ק
 מבעלים הפקעה לעשות דק מהני לא רידמ"ד ד"י,בגיטיז

 במצות בהם שיורד ומי הפקר בי"ד הפקר כעניןהראשונים
 בהם זכה לא החזיק שלא זמן כל אבל בחזקה, יורדהמלך
 בומז מביתו ד~משכיר זכותי נפקעו דד"מ מכה וא"כע"ש,
 מטעם עליו יושת כאשר דירה שכר לקנל ועלז החוקשיצא

 וכותה ר,ממשלה הפקיעה יותר הדירה ששוה ומההממשלה,
 קוד2 שכרו שילם שכבר כיון בהכיתר זכה טרם השוכראבל
 כי ההוק אופן על לחקור צרינים עדיין וגם החוק,שיצא
 ולא ולהבא מכאן רק חל אינו ההדש החוק עפ"י גםאפשר
 ההוק ע"פ דגם  דאפשר מקודם שילם וכבר שעבר מהעל

 שעבר. שוה להחוירא"צ
 אופן בכל וריה דת יודעי אצל לחקור כת"ר ימחוללכן

 כעו12. קיבל שכבד מה לו להחזיר דא"צ לפיע"רנראה

 רוש"תידידו
 הג"ל הזנד"ק ליע2פפ אייויק יוהץקהק'

 קסאסימן
 ובמהזת כתירה מופש החריב "יב מינדייייה
 יע"א בז'מיקה רב שליט"א מלבי יהההא כן"הטובות

 הפסוק על )ל"ד( בירמיהו המתרגם על קושייתובדבר
 וגו' העברי אחיו את איש תשלחו שנימ שבענוקץ

 מתחילת הפירוש לכ"ע בזה 41רי שנין, שבע מסוףשפירש

 במפרועי מובא שפירושו כמו עברי, עבד יציאת זמן הואשבע
 יצא יכול הל"ב, פ"א קידושין בהירושלמי בהדיא וכ"התורה
 שש כל עובד כיצד הא יעבוד שנים שש ת"ל שבעבסוף
 תעשה שנימ שבע מקץ הפמוק ועל שבע. בתחילתויוצא
 דשביעית דכ"ה ערכיז בש"ס דרשינן ט"ו( )דבריםשמיטה
 שניה שבע מסוף התרג"א פי' וכו בסופה אלא משמטתאינה

 התורה לשוז רעל לומר זיש מידי קשה לאלפיע"ד
 נקרא הראש כי כת"ר כמוש"כ קשהלא

 ושתיהם קצוות שתי לו יש רבר שכל הסוף. כמוקצה
 דרשת פי על רקאי י"ל המתרגם ועל קצה,נקראו
 שמיטין מנו ולא שם שהקשה ל"ג, בדף להלו דערניזהגמרא
 למבירה שש רנג"י ואמר שנים שש ועבדך והכתיבויובלות
 שבע כל עובר דנרצע חזינז בגמרא, יעי"ש לנרצעושבע
 שעובד לנרצע כוונתו שהמתרגם להיות ויגול ביובל,ויוצא
 קש ועבדך הכתוב על ציין אור בתורה )ואגב שבעכל

 מסיפא להקשות הגמרא כוונת ובאמת ט"ו( )דבריםשנים
 שנים שש ועברך וגו' שנים שבע מקץ הנ"ל בירמיהדקרא

 דקאי הב"ח מגירסת נראה וכן וגו', מעמך הפשיושלהתו
 כן ט"ו(, ברברים בהורה ממש"כ ולא בירמיה הפסוקעל

 בזה. לפע"רנראה
 רוי'שידידו

 ההופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קסבסימו
ב"ה.
 חאה,ל מו"ה כש"ת חו"ב המו"מ הרב ידיזיכבוד

 יע"א. יארק במאשליט"א
 שרצה מהשותפין שאחד : בעסק בשותפין שאלתובדבר

 בדחיות אותו וו"ה רצה לא והשני דמ2זתפותלבטל
 בהט שיבוא רשמי באופן מכתב לו שלח והראשוןוהשמטות,
 דךכהח השני ב8 שלא וכיון החלוקה, על ולעמורר~שוגבל
 לישא והתחיל שבחנות הסחורה כל בעצמו לחלוקהראשון
 חדשה סחורה וקנה שלו בהחלק ר"ל בסהודתו, רק,וליתז
 שהוא כיוז טועז והשני רב זמז עבר וכבד שלו, במעותרק
 חצי ותובע קיימת עדייז השותפות החלוקה .בעת היהלא

 שייך ג"נ שהחנות כין טוען הוא וגם הזמן, מכלח-יוח
 בחלקו להשתמש רשות להדאשון לו היה לא לכןלשניהם

 לשניהם. שייך דייוח וממילא לטובתו,רק

תשובה
 ההלוקה אתית לשותפו כ"פ ש4וריע דכיוז ל~ן"דנראה

 י"ל מ"מ בהחלוקה ומיאן לבוא רצה לאודו2ני
 להיפרד פעם בשום יוכל לא דא"כ השותשת נתפרדהדכנר

 היתה לא שהחלוקה ואע9"י לעולם, שזתפים ההימד"טותפות
 השותפות חלק ראם רל"א ב"מ בש"ס ומבואר שלשהבפני
 פ,ל' בפ"ה ברמכ"ם ונ"ה כלחש עשה לא שלשה בפנישלא

 יש אנן י"ח, סעי קע"ו ס" ובחו"מ ה' הל' ושדתפיןשלוהיז
 בזה שותפו מדעת שלא לחלק בא דהשיתף היכא דרקלומר
 נלוס, עשה לא שלשה בפני וולא חלק ואם שלשהבעינז

 עביר ספרא ור' איסור גבי בגמרא, וה דיז במקורכגגכואר
 דעתיה בלא ליה פלג ספרא ר' ואזל הדדי בהדיעשקא
 קברההו דפלגת תלתא אייתי התא בר רבה שמי בוהדאיסור,
 ממילא השותשת מחלוקת כלום לאיסור הודיע דלאדכיון
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 מבואר וכן חלוקה. הו'א לא תלתא באפי החלזקה היהרלא
 לא שאיסור בומן היה דרשונשה הריטב"א בשםבשטמ"ק

 מן אחד שכתב הנ"ל הרמב"ם מלשון נראה וכן בעירהיה
 שאינו דמשמע חבירו מדעת שלא לחלוק שבאהשותפין
 רוצה שהשני ויודע בעיר הוא השותף אם אבלבמקומו,
 היה לא בזה החלוקה על לעמוד רצה ולא השותפותלחלוק

 סתם או החלוקה בעת שיהיו בי"ד להעמיד מחוייב ספראר'
 השני שותפותו לחלוק רוצה שאינו שותף כל דא"כהדיוטות,
 ומה להחלוקה אנשים שלשה למצוא להשתדל מוכרחיהיה
 גבי דס"ט א"נ בפרק להלז בגמרא מ'טמע וכן זו, לצרהלו

 בלא זוזי פליג מנייהו חד אזיל עסקא דעבוד כותאיהנהו
 חמרא זבין לשנה וכו' פפא דרב לקמיה אתו דחבריהדעתיה
 פפא א"ר דהבריה דעתיה בלא פליג אידך קם הרדיבהדי
 כתבו כה"ג בד"ה שם ובתוס' לאודועיה, צריך ודאיכה-ג
 היה אלא חייבו, טעם מאיזה מהודעה איירי דלא השניבפי'
 ולא כשחלקת לשותפו להודיע צריך היה כה"ג דכלמשיבו
 במקור בפירוש מבואר יעו"ש, מדעתו שלא לחלוק לךהיה
 מהחלוקה, לשותפו הוד'ע בלא דאיירו וב.רמב"ם בגמרא זהדיז
 שלשה. שצריכים מצינו לא לחלוק שרוצה מזה בהודיעאבל

 דהרי שומא משום הוא שלשה שצריכים מה הריובלאה"כ
 בנידון כמו שומא צריך דאין היכא אבל בהדיוטות,סגי

 הדבר, קצה על נחרץ מחיר יש ודבר דבר כל דעלשאלתו
 להם יש סחורה כמה המזכירות ע"י יודע השניוהשותף
 לקח שלא להשביעו יכול הרי יחינ לא אם ואפילובהעסק
 ויש שומא א"צ א"כ והמחיר המספר הכל ביודע אבליותר,
 דחלוקת את"ל ואפילו ושלשה, שומא שא"צ מעות דיןלו

 אח"כ שקנה הסחורה אבל כלל הלוקה הוי לאהסחורה
 משועבד אינו הוא כי להשותפות כלל שייכה לאבמעותיו
 בזה, רוצה שהשני מפני בשבילו ולמכור לקנותלשותפו
 דירה שכר רוצה וההש שניהם של הוא שהחנות  שטועןומה

 לומר יכול דהראשון כלום אינו זה חנותו בחלקשהשתמש
 ח"ב כושה דבר בשו"ת מבואר וכן משתמש ה=תיבחלקי

 סי' בנתה-מ ג"כ ועיין שותפין ערך בזכל"א מובא מ'סי'
 י"ה. סעי'קע"ו

 קס"ב סי' בח"א השבו"י שהעלה יפי"מ דיו מזובר
 מדברי שהבין מ"ז בם"ק הסמ"ע על שםדהשיג

 והוא לאמצע, הכל מחלקו במעות שהרויח מה דגםהטור
 בזה חברו דעת בלא וחלק סתם דבנשתתפו לבארהאריך
 דמי, דפליגי כמאן דזווי שלו הכל מחלקו במעות שהרויחמה

 תמימ מספר והביא עיי"ש דצ"ח כתובות מש"ס ראיהוהביא
 דעת בלא, היין שמכר זה דאם הר-י בשם ק-ס טי'דעים
 ליה תבע מצי דלא לר"י מסתבד המעות באותן והרויחחבדו
 והף מוכרחת סברתו אין עליו השיג שהתה"ד ואעפ"יוכו',
 לי קים לומר המוחזק השותף ויכול דדינא ספיקאעכ"פ
 ואע"ג והטור הרמב"ם מוברי גם משמע וכן הר"י,כועת
 קים לומר קשה קזותפין גבי קי"ד בס" עדבון הר"אדלדעת
 הידוע בדבר דוקא היינו שניהם בחזקת שהכל לפילי

 עיי"ש מכאן לאחר דאתיא בריוח לא אבללהשותפות,
 אלשיך המהר"ם מרברי לדבריו ראיה להביאשהאריך

 כ"ד. ס"ק בפ"ת מובא בוטון די ומהר"םוהמהרי"ט

 יעקב של בהשותפות שם השבו'" שהביא מהעובואוגם
 הודיע "שותפות זמז וככלות ושמעוז, ראזבזעס

 בהשזתפווע עוד רוצה שאינו המדינה ולהרב לאביוראובן
 רק בהמסחר עסק והתו כלל הודיע לא השלישי להצדאך

 נעשה שלא כיון החלוקה על עורר השלישי והצדלטובתו
 לי קיס לטעון יכול שראובן לדינא והעלה ובידיעתו,בבי"ד
 לו שייך הסחורה מחיר בממון שהרויח דמה הר"יכדעת
 שלא אעפ"י לכן המדינה לרב שהודיע דכיון שם וכתבלבדו,
 כיון בני"ד לכן יעו"ש, קיימת החלוקה בני"ד המעותהניח

 כנ"ל החבילה נתפררה לבוא רצה ולא מהחלוקה לושהודיע
 דאפשר. מה בבל ביניהם לפשר לדעתי ננוןומ"מ

,דידו
 החופ"ק ליעגעפ 4ייזיק טאקהק'



 י בא ת יבמ

השמטות

 כדלהלן: חסר בסופו, ל"ח אות נבבסימן
 מונת למנות התחילו אם דהרי דבריו, להבין זכיתידלא

 בה"ט, היא השביעית השנה הרי בכלל, ועדבה"ג
 ומצאתי שמיטה. בה"י שנת שעשו הרמב"ם כתבואמאי

 בסוגריים שמה ונמצא הכ"מ בחיי שנדפס ישן דפוסברמב"ם
 וצע"ג.)בה"ט(,

 : דלהלן קטע חסר והר"ש, ד"ה לפני קג, ,מת נגבסימן

 בשנה א"י אתרוגי על חשש דאיז עיה, דאתאז לבואינחזור
 רש באכילה ומותרים הפירות נאסרו שלא כיוןזו,

 מטעם ג"כ כתבו האוסרים והנה שביארנו. כמו ממון דיןבהם
 ולפיע"ד במקומם. ה,ביעור מצד וגם לחו"ל פ"ש מוציאיןדאין
 פירות לה.וציא ג"כ אסור פ"ש בלא דהרי זה, לחששליתא
 סעי' רל"א סי' ובחו"מ צ' דף ב"ב בש"ס כמבואר לחו"לא"י
 שמנ.ם יינות כמו נפש חיי בהם שיש פירות רק אבלכ"ו,

 בשמן אפילו והרי להוציא, מותר פירות שאר אבלוסלתות,
 בשמן, להשתכר מותר שמן הרבה דביש בפוסקיםמבואר
 בכלל הוי ולא לאכיל:ז שלא א'ותו נוטעין הר'ובאתרוג
 דף בפסחים התוס' שכתבו ולפי"מ נפש, חיי בהן שישדברים
 אין הרי לחו"ל דחמרא גרבא אפיק ספרא דר' הא עלנ"ב

 סחורה ויש לסחורה אפיק דר"ס ותירצו לחו"ל, פ"שמוציאיז
 אפילו להוציא שמותרים אופנים דיש עכ"פ יעו"ש,המותרת

 שביעית.פירות

 קטע חסר ומהירושלמי ד"ה לפני קג, עמוד נגבסימן
 :דלהלן

 ע"ז, חקר ז"ל סלנט מהר"ש הגאון באתרוג, הביעורוזמן
 הברכה בזמז א"כ שבט, בחודש הוא שנים דברובוכתב

 סרה ובזה פ"ש, מוציאיז דאיז האיסור עדיין ליכאבסוכות
 הביעור, מטעם א"י באתרוגי המחמירים גדולים כמהחששת
 זמן אם ואפילו שבט, עד זמנו מטי לא עדיין דבריודלפי
 לפי בו, לוכות ואח"כ האתרוג להפקיר עצה יש קודם,ביעורו
 ואחד עניים אחד רי"א : מ"ח פ"ט שביעית במשנהגירסתנו
 ובתום' בירושלמי הגירסא וכ"ה הביעור, אחר אוכליםעשירים
 פ"ח בתוספתא הוא וכן מתבערים, בד"ה נ"ב דףפסחים

 על ומניחו ולקרוביו לשכניו מחלקו הביעור דלאחרדשביעית
 יבא ליטול שצריך מי כל ישראל בית אחינו ואוכ(- ביחופתח
 דשביעית פ"ז בירושלמי ועייז לביתו, מכניסו ואח"כויטול

 כל זא"צ אוהבים, בפני להפקיר להערים, דמותר התםדמבואר
 הפקר.דיני
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 פלסטיים ניתוחים בעניני הלכהבירור
 ומקרובטיקה הביולוגיא בחכמת החדשותבההמצאות
 מזה המסתעפים האיסורים גדרי בכל רחבוביאור

 התורה דיניעפ"י

 מאת היהורים תביעות של לשילומים הועךה מאתנדרשתי
 לכמה הנוגע רחב ענין לבאר גרמני'ממשלת

 עפ"י כי משפטית, ביולוגית ,2אלה והוא התורהמקצועות
 יכולים ומקרובטיקה הביולוגיא חכמת ע"י החרשותההמצאות
 לתת לבם נדב אשר מחיים או מתים מגופות אבריםלהשתיל
 להם שקרה אסון או חולי מחמת אבר אותו המחוסריםלקרובים

 רגל או יד לגופם להשתיל שאפשר רגל, או יד בנטילתל"ע
 שיוכל כך כרי ער ולאחאינע גופו אל ולחברז אחרמאיש
 שבתולדה גופו באברי כמו המורכב להשתמש..באברהארם
 בבהמות נסיונות הרופאים עשו וכבר ארוכה, מעלהוהוא

 הללו. האכספרימנטים בידם ועלהוחיות
 בידו עלה ברוסיא אחר שרופא שמענו האחרוןובזמן

 כל ועושה אוכל חי והכלב לכלב ראשלהרכיב
 אחוהה אשר אחת אעוה א,ודות שמענו וכן כבראשונה,צרכיו
 והתנרבה מות, שערי עד והגיעה הכליות רלקת עלנתלתה
 והלגה עשתה וכן מכליותיה אחת כוליא לה לתתאחותה
 בגוף אותה ושתלו כוליא ממנה ולקחו לנתוח החוליםלבית
 האדם. כאחד לאיתנה שבה והיא ארוכה והעלתהאחותה

 ביהמ"ד כותלי מבין שמעתי טליא הוינא כדדדכירנא
 החדשה ההמצאה לרגלי מתווכחיםהלומדים

 להשחיל באופן עקרות לפקוד המציאו הוופאים אשרבשעתם,
 תבגה ועי"ז בנים בעלת מאשה הולדה אברי העקרהלבטן

 בנים. לבת זתהיההעקרה
 התבל", ומדעי "התלמוד בספר זה דיון ראיתי כואחרי

 בעיר הרופאים חברת נישיבת תרע"א שבשנחודשכיא
 המצאה ידי על שנתרפאה אחת עקרה אודות על רמשיקגו

 שאלה והיא זה ידי על שנתעוררה בשאלה אז ודנו וילדה,זו
 הילד של האמתית האם היא מי ומשפסית ביולוגיתגדולה
 האברים שממנה האשה או וילדה שהרה האשה אםהנולר,
 ללכת הלאה שהרמיקו בהמ והיה הולד, ליצירתדגורמים
 שה,וליד לרומעל ערוה באיסור פגיעה צד כאן אין אםלחקור
 ההולדה אברי ןאם ערוה, איסור עליו שאסורה בואשהולד
 פסזל זרע הולד אם וגם עריות משארי או איש מאשתהיו

 לשפוט מהן על ליושבי משפטית שאלה היא זה כלעי"ז(,
 דךה"ש דיני פי עלבצדק

 של השלל אם השאלה, אז נתעוררה הבעלוגיםדמנקודת
 שהרה האשה זו ע"י בעצם שינוי מקבלביצים

 כי נוכחו אז שעשו בשרצים הנסיון פי ועל הולר,וילדה

 שהעיקר מזה והוכיחו השלל, בעלת מין של העור בצבןנולדו
 בכל אולם וילרה שהרה זו ולא בישנים של השלל בעלתהיא
 שאברי הגורם רק יהי' לא שהשלל שאפשר לובור יש  ערייןזה

 העקרה תפקר ולכן מתחזקים העקרה של זהזרעהדילדה
 ולכו השלל בעלת ולא העיקרית היולרת היא ובכןותלר,

 עומדת. במקומההשאלה
 או בזה שיש האיסורים גדרי כל את לבאר עלינודעתה

 לדיני בקשר הללו מההמצשעת זה ירי עלשיסתעצ
 להתישב צריכים עריין ולמעשה להלכה, רק זה וכלהתורה
 המקודשת המשפחה וחיי הגזע קרושת תלוי בזה כיהרבה

 התורה ונותן רא17 בבובד בזה לדון צריכים ולכןבישראל,
 אמת. ברדך וינחנו משגיאותיומלנו

 ים ברוחב מזה המסתעפים הענינים כל בפרטותדנבאר
 וגם הראשונים הפוסקים רבותי ובדבריהתלמוד

 סיכום יה" סימן כל ובסוף ובמעיפים גסימניםהאחרונים
 דלהלז. שאלות בט"ו בפנים באריכ.ות האמור מכלקצר

 או לחברו מאבריו אחד את ליחן לאדם מותר אםא(

 הנשמה שאין אבר אפילו בשכר או בחנםלאחי
 בעצמו. חובל איסור מטעם בות~יה

 חי אדם בגוף ולהשתילו המת מן אבר לקחת מותר אםב(
 וניוול הגאה, איסור מטעם פקו"נ דליכאבמקום
 קבורזנ מצות  עי"ו מבטל וגםהמת,

 לעשוחו. אופ.1 ב.איזה פקו"נ, במקוםג(

 יציאת אחר ממנו לקחת מותו לפני ציוה אחד אםד(
 בביה"ח בבנק אותם ולתת עיניו אתגשמתו

 את להאיר בסנורים המוכה איש מצוא עת ער שםלהיות
 דבריו. לקיים מוחר אם לראות, שיוכל ולרפאותועיניו

 דליכא במקזם לכהן המת מן אבר להשת, מזתר אםה(
פקו"נ.

 לקחת מותר אם בהרות ע"י פניה עור שנתקלקל אשהו(
 בעור גם אם פניה, על להפשיט המת מ.ןע1ר
 בנ~ז. הנאה ואיסור ניול משוםאיכא

 ההולרה אברי ממנה לחתוך להניח מותרת אם אמ~ןז(
 מקרה ובאיזה חנלה, ואיסור סירוס איסורמטעט

 בעלה. הסכמת צריכהאינה
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 הולרה אברי לקרבה לה,2תיל מותרת אם עקיה זמ2הח(

 אחרת,נסמ2ה

 מהשתלה זעזלד הולד של הייקרית האםדיא מי אחרת נחמ?ה הולדה אברי לקרבה ששתלה או2הט(
 נפקמ"נ ובזה הלדה שהרתה האשה או האברים בעלת ?זו

 הולד אם ד"יינו עריות, ירושה, כמו התורה מרינילכטה
 ואם ההולדה אברי בעלת של חלציה יוצא עם להתחתןמותר

 בירה2תה. רלקנוטל
 קהל ופסולי מעריות או מא"א אברים לקחת מותר אםי(

 ערוה. באיסורי פגיעה בגדר זה איןאם

 הולדה באברי עקרות לפקוד להשתמש מותר אםיא(
מנכריננ

 מעריות, הולדה אברי ע"י וילדה שנתעברה אשהיב(
 לא, או נפסל הולד אם כן לעשות דאסורהאת"ל

 כהונה מפסולי אברים לקחת מותרת אם כהן אשתיג(
 וחלוצה, גרושהכמו

 תורה דיני ולכמה כהגים לטוסאת גם נוגע וה דבריד(
 מזה.המסתעפים

 הש"ס בסוגיית והארות הערות כמה יבואר ואגבטו(
 אלו. לעניניםבנוגע

 המסתעפים האיסורים וגדרי הדברים שורש על נתחקהועתה
 הש"ס שיטת ונבאר הללו, ההמצאות עםבקשר

 בדבר נכשל שלא ויה"ר עלינו, הטובה ה' כיד.והפוסקים
 מתורתך. נפלאות ואביטה עיני גלהלכה

 שאינו אעפ"י בעצמו והחובל דצ"א ב"ק בש"ס תבינןא(
 לו אמר שם איתא בגמרא ובברייהארשאי,

 רשאי אדם בידך חרס והעלית אדירים במים צללתרע"ק
 בבושת, כאן בתבלה כאן ל"ק רבא אמר בעצכצ,לחכול
 שאינו אעפ"י בעצמו החובל וקתני דיא בושת מתניתיןוהא
 דאדם בה2ת מבעיא לא לי' ה"ק שם ומתרץ פטור,רשאי
 לחבול רשאי אדם דאיז חבלה אפילו אלא א"ע, לבי"ןרשאי
 דשבועות מברייתא תו ופריך חייבים, בו שחנלו אחריםבעצכן
 בגמרא ומתוקם השבועה, חלה בעצמו להרע דנשגעדב"ז
 ואיכא בעצמו לחבל רשאי למ"ד דאיכא דתנאי אליבאשם
 לי' דשמעית תנא מאן בגמרא ומקשה רשאי, אינולמ"ר
 אך דתניא הוא תנא האי אילימא בעצמו לחבל רשאידאדם
 אדרוש נפשותיבם מיד אומר ר"א אדרוש, לנפיסותיכםדמכם
 מקרעין דתניא הנא האי אלא שאנק קטלא ודילמא דמכםאת
 על שהמקרע י?נגעתי ר"א אמר האמורי, מררכי ולא המתעל
 ומקשה גהצ, וכש"כ תשח"ע בל משום לוקה סואי יותרהמה
 דבגדים מוהם בגופו ולא בבגדים רק דילמא להלז זהעל
 מכבדותא למאני לי' קרי דר"י הא כי הרר, ילא פסידאהר
 למאניה להו מרלי והיונא היגא ביני מסגי הר כדור"ח
 תנא האי אלא ארובוק מעלה אינו וזה ארוכה כהנלה זהאמר
 תטא מאשר עליו וכפר ת"ל מה דאמר ברבי הקפר ר"אהוא
 היין, מן עצגע שציער אלא זה חטא נפש באיזה וכי הגפשעל
 היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה ק"ו דבריםוהלא
 וכמה, כמה אחת על דבר מבל עצש דגוצער חוטאנקרא

 בגמר~נעיי"ש
 מיניה דשמעית הרמ"ה בשם כתב שט ובשטמ"קב(

 האינו בעצמו לחבול רשאי דאדםדר"ת

 וכ"ה הוא, דבתרא כר"ח קיי"ל ואנו ממונו לאבדרוךאי
 בפ"ה הרמב"ם אולם כהרמ"ה, להלכה ת"כ סי' חו"מבטור
 בעצמו, לחבל רשאי אדם דאין פסק י"ז הל' שבועותמהל'
 כתב שם וה"ה א', הלכה ומזיק חובל מהל' בפ"ה ג"כוכ"כ

 החובל. בפרק דמתניתיז כסתמא פסקדהרמב"ם
 דמאו אליבא כליו נושאי ביארו לא הרמב"םדבשיטו2ג(

 מוקמינן דבגמרא דהחובל, למתניתיןמוקמי
 דדרש דר"א לברייתא מייתי ומעיקרא דתנאי אליבאלה

 דר"א ברייתא מייתי ואח"כ יגו', אדרוש נפשותיכם מידהפסוק
 השיתותב תשחית בל משום מדאי יותר המת על מקרעיןדאין

 ברכי הקפר כר"א לה מוקמי ובמסקנא שאני, קטלאח-למא
 דגמרא כננסקנא ס"ל הרמב"ם ומסתמא מנזיר, בק"ודילפינן

 הגפש. על חטא דאשר מקראדילפינן
 צורד איזה דאיבא דהיכא לתדש לעני"ד נראה לכןד(

 לדינא ינפק'ש בעצמג לחבל היתר צד יהיהבד4ר
 באבר לתברו לעחר כדי מאבריו אתד ליתן לאדםדמותר
 שכתבו עפי"מ א'(, באות )בנ"ל בו תלויה הנשמהשאין
 הא על די"א תענית ובתוס' ואמאי בד"ה ג' דף בנזירהתוס'

 לי' ואמרינן דעבירה מ.להא ונזירא דמקשה בגמ'דאמרינן
 גבי ה"מ חוטא נזיר דאמר הקפר לר"א דאפילו ומתרץנאה,
 הראשונים זהימש רחמנא דאמר מיסתר דבעי דאיידי ממאגזיר
 נזירותיה, על למיעבר אתי דלמא הוא התם נזרו, טמא כייפלו
 דהרי שם בתוס' והקשו הוא, חוטא לאו טהור נזיראבל
 טהור נזיר על גם הקפר לר"א מייתי בש"ס דוכתיבכמה
 טהור דנזיר ותירצו הוטא, נקרא היין מן עצמו שציערמפני
 לכן העבירה מז גדולה דעוצוה מ"מ אבל קצת תוטאנקרא
 לו דיש בשבת חלום תענית שמתענה מי כמו נאה.נקרא
 דהרי בשבת, שהתענה עכירה וקצת החלום לב.טלמצוה
 התענית חטא על לכפר לתעניתו תענית לבץתב צריךלפי"ז
 טהור בנזיר אבל חוטא נקרא זה הרי טגנא בגזיר אבלבשבת,
 סוטה הרואה סוטה בריש כדאמרינן לידור דמצוהכיון

 מן גדולה הגוצוה הרי כן אם היין מן עצמו את יזירבקלקולה
 מזה. בשטה עוד עיי"שהעבירה

 אמרינן העבירה בהדי מצוה דאיכא דהיכא ועפי"זה(
 על תוטא תו מקרי ולא בשכרו הפסידודיצא

 אחד איש אמ בני"ד גם א"כ נאה, נקרא אדרבה רקצערו
 מאברע אחך לאחר לתת חסר לגמול גדול דבר לעשותחסץ
 לאתותה כליה שנתנה דאשה עובדא כהאי להחיותו,כדי

 מן גדולה המצוה בה-אי בזה הרי לחיים ממיתהלהצילה
 ואפילו ההצלה, מצות ע"י בזה חוסא יקרא ולאהעבירה
 הרבה ממק בשביל מגופו אבר למטר רוצה שאדםהיכא
 הניתן ד!מסין ע"י כלום אצלו הצער דאין היתר צד ישג"כ
 ישאר לא האבר של החסרון זה ידי דעל בחשאי רק אבללו,
 התלרות מצות מכמה פטור שיהיה כך כדי עד מוםבעל

 תיוביז מגופו להפקיע רשות לו שאין גופני הללו,באברים
 לעני"ד. ח"פ החורה, עליושהעמיסה

 להו מדלי דהוי בגמרא דר"ת להאי דמי ייא אעפ"יו(
 דהתם והיגי, היוסן ביני מסמ הוי כרשיזניה

 יתנגש עי"ז דאפילו ז"א ארוכוק מעלה דוה הטעםקאמר
 יעלה לא לאחר אבר בנותן אבל ויתרפאו, ארוכה יעלורגליו
 דלץ כיון מ"מ חייו, יכר כל מום בעל רשאר ארוכהעוד

 חוטא מקרי לא רבה מצוה בזה וערטה רצונו וזהו לי'איכפה
 וז"ש זה,משום

 האיסור דגדר דגמרא דמסקנא אליבא רק וה כל אולםז(
 לס"ד אבל הקפר, כר"א עצמו קוציער משוםהוא

 את דאך דרשה משום או ב"ת משומ האיסור דגדרדגמרא
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 ת"ל איא בד"ה הנ"ל בב"ק התום' שכתבו ולפי"מדמכם,
 לצודך אפילו להבול י2אס~ר אלא ראיה מביא דאיןואור"י
 דמכם אאת דאך דרז2ה וכן ר(ה2ה, על י2טפחה א~2הכגון
 לצורך זהו המת על מקרע וכן שירא דבר בשנזל א"עשהרג
 ב"ת, של בגדר נמי הף לצורך אפילו שיטתמ ו~יע".ש,
 כיון אבר ממנו לרתוך ליתן לאדם היתר שום איןולפי"ו

 בעצמו. ל'חבול אסור לצורךדאפילו
 הנאמר ג"ת דהרי ממגי שגבו הנ"ל התום' 1דבריח(

 ווהו נאנ,ר, מאכל אילני קוצצי אצלבתורה
 אילני הקוצץ דכ"ב מכות בש"ם כמבואר ב"ת לאיסורמקור
 לא ואותו תאכל ממנו כי מהכא ואזהרתיה בלאו עוברמאכל
 משום נטיעותיו הקוצץ בב"ק במשנה פירש"י ונןתנרות,
 של לנוקומו דצריך דהיכא שם כתב והרא"ש בג"ת,דעובר
 על כתב קט"ז סי' ביו"ד הט"ז וזקני לקוצצו, מותראילן
 אילנות עם קרקע לז שהיה לאחד להתיר הרא"ש דבריסמך
 בית לבנות כדי פירות בהם שיש אעפ"י האילנותלקוץ
 דקציצת זה דין הטור הביא לא מדוע שתמה עיי"שדירה,

 מאכל.אילני
 היה ואם א"ר בב"ק בגמרא בפירוש כן מבואר 1באמתט(

 בפ"ו הרמב"ם וכ"פ מותר, בדמיםמעולה
 שמ.זיק מפני אותו קוצצין אבל וז"ל ח' הלכה מלכיםמהל'
 אלא תורה אסרה לא יקרים שדמיו מפני או אחרותלשדות

 השחתה.דרך
 הא על שהקשו ההוס' קושיית לפי"ז גמי 111נ1רץי(

 אין רהרי חייבים נטיעות'ו שקצצודאחרים
 השחתה  של לאו על מלקות מחויב שהוא וכיון ומשלם,לוקה
 דל"ב בכתובות דר"מ אליבא רק ואתיא מלשלם, פטוריהא
 בי' אתרו בדלא כאן דאיירי אפשר או ומשלם לוקהדס"ל
 דהיכא אמרינ.ן אי דמלתא ולקושטא החובל, ד"ה בתוס'עיי"ש
 היכא א"כ מאכל אילן לקצוץ מותר בדמים מעולהדהוא
 ליכא התשלובוים ע"י ה.רי האילן שקצץ הנזק משלםשהוא
 עי"ו ב"ת של הלאו שנתקן כיון תכרות, לא של הלאותו

 מהלאו דפטור הגניבה שהחזיר כגנב זה והרי היזקז, לושפרע
 שהשחית ב"ת על עובר עכ"פ דהרי תימא וכי תגנוב, לאשל
 שלו את גם דהרי האילן לגעל לשלם שהתרח בזהממון

 תשחית. בל על דעובר נטיעותיו קוצץ כמו לאבדאסור
 ח')ב ל'כא ממנ"פ דהרי לק"מ דאמת אליבא מ"מיא(

 מהל' בפ"ז הרמב"ם שפסק לפי"מ בזהמלקות
 קוצץ על רק עלט ללקות כוה"ת ב"ת על עובר דאינומלכים
 גם וכ"כ סופרים. מדב,רי עובר דברים שאר ועל מאכלאילן

 שאר של השחתה דעל תקכ"ט מצוה החינוך גספרהרא"ה
 השחתת עצם על ולפי"ז מרדות, מכ.ות אותו מכיןדברים
 שאיבד מה ועל בהתשלומים, הלאו שתיקן מפני פגירהאילן
 ליכא ממון השחתת. רעל כיון לקי לא ג"כ בהתשלשיםמשע
 דמתוקם כיון התום' קושיית ומתורץ דרבט, איסור רקמלקות

 בתשלומים. רק וחייב ממלקות דפטור כיון דכ"עאליבא
 דע"כ שם התום' קושיית זה בדרך מתרץ 1בתפא"ייב(

 למימר וליכא מלקות חייב נ.טיעותיובקוצץ
 ג"כ דבקוצץ הוא ומתרץ פטור, רשאי שאינו אעפ"'בי'
 באילן גם והרי יאוק עשיתי לטובתי להור קדכול מפניפטור

 לצורך. לא אבל השחתה דרך רק חייבאינו
 על שכתב בהרא שתים שבועות ב.פרק בר"ז 1עייןיג(

 הרע ולא לעצמו להרע נשבע דכ"זהברייתא
 רשאי אדם דאיז אמרינן החובל דבפרק דאע"ג נראהחייב,
 מדרשה דרק כיון מ"מ השבועה, הלה והאיך בעצמולהבול
 ועומר מושבע מקרי לא בתורה מפורש דליתא וכל לןאתיא

 כוניא רל"ט סי' יו"ד ובב"י עליו, השבועה תחול שלאלענין
 מפורש ואינו חכמים מדרש שהוא דמה שכתב הר"ןתעץבת
 זה דבר חפשתי ימים לי וזה עלי', שבועה חלהבתורה
 שב.ועות בפרק בזה והארכתי הרמב"ם מדברי סעדומצאתי
 דעות מהל' בפ"ג בלח"מ גם ועיין עיי"ש. בתראשתום

 בעצמו חבלה איסור דלה,רמב"ם וכתב זה בעניןשהאריך
 רק הפוסקים, כל כמעט שיטת הוא וכן מדרננן רקהוי

 ואע"פ עיי"ש. דאורייתא איסור דהוא כתב תרע"ו סי'בס"ח
 בל"ת שעובר ומויק מחובל בפ"ה בפירוש כתבשהרמב"ם

 יע"ש, הרמב"ם מפרשי בזה תירצומבר
 בעצמו דהחובל המחבר ג"כ סתם ת"כ סי' ובח1"נויד(

 דמתניתיז לישנא כתב שם ובטורפטור,
 אלא כ.ן הלכה דאין הרמ"ה דברי הביא ואח"כ החובלדפרק
 דכיו בב"י כתב הרמ"ה של וטעמו בעצמו, לחבל רשאיאדם

 )משמע הקפר כר"א דמתניתין באוקימהא בגמ.ראדמסקינן
 וכ"כ הקפר, כר"א דוכתי גשום הלכתא דלית להרמ"הלי'
 רשאי אדם דאין כהרמב"ם סתם והמחבר הג"ח, זקגיג"כ

 בעצמו.לחבל
 כמהם"כ מדרבנן רק הוי להרמב"ם דאפילו נראה עב"פטו(

 דהוי דהיכא שביארנו ולפ"מ מלכים, בהל'בפי'
 בב"ת ומכש"כ דאורייתא בב"ת אפילו ב"ת ליכאלצורך
 דכיון להתיר נראה א' באות שאלתנו בנידון ולכןדרבנן,
 מצוה בזה דעועוה ובפרט לצורך, שפיר הוי בכךדרצרנו
 כוליא דהיינו בו תלויה שהנשמה באבר מבעיא ולאדגמ"ח,
 אחת בכוליא לחיות יכול והוא ממות חברו אתדמציל
 בדבר מחויב שאינו פי על אף להתיר, דישדפשיטא
 קיים וכאלו מישרא,ל אחת נפש לקיים הוא רבה מצוהמ"מ
 דליכא בו תלויה דששמה שאיז באבר אפילו אלא מלא,עולם
 הוי סיבה איזה מפאת כן עושה הוא אם מ"מ הצלהמצות
 בפרט להאריך יש והרבה להתיר, יש ולכן דלצורךבגדר
 וייין להלכה, שאינו במה אכמ"ל אבל בעציע חובל שלזה

 כסותו את לשרוף לו הי' ורשות מ"ב 9"א מדותבמ,2נה
 כהב למדות בפירה12 והרא"ש ב"ת, ליכא דלצורך ננדהיי

 זכיתי ולא בי"ד, הפקר מ,2ום כסרתו לשרוף מהעררלהכי
 והעיקר בב"ת אסורים נמי הפקר חפצי דהרי דבריולהבין

 ב"ת. ליכא לצורך שהוא מההוא
 כיון כסוחי הפקירו דב'"ד לומר הרא"ש דכוונת י"לאך

 ב,2מירתם יתעצלו שלא מלתא למיגדר לצורךשזה
 נפל חייא רבי דפ"ה חוליז בש"ס ועיין ב"ת, ליכאומבדלא

 עופא שקול לי' אמ,ר דרבי לקמיה אתא בכיהשי' יאניבאלי'
 ב"ח. ליכא דלצורך מוכחומו'

 לאחר ליתן פטור דמדינא כתב תרכ"ז סי' בח"ג1הרדב"ז
 וד"עושה חבירו של בסכ"נ אפילו מגופואבר

 למי ליכא איסורא דמ"מ הרי עיי"ש, שוטה חסיד נקראכן
 סכנה דליכא באופן דרק למודעי וזאת כן, לעשותשרוצה
 נערה בסו"פ הרא"ש שכתב לפי"מ אמורים דברינובניתוח

 להסתכן שרוצה מי לכל לאפריש מחוייבים דבי"רשנתפתתה
 כל כי יקורין או נזק לו יגיע שלא צ"ל ממ וכזבעצמז.

 דקי"ג בשבת כנובואר' לעצבן לגרום אסור לאדם שמייקמה
 אומר שאני כעתר בחול וכי א"ל בשבת, אדמה לאכולמה,ו
 לירי שמבטו ופירש"י מלקה שהוא מפני אסור בתולאף
 כךכח וכן לעצמו, ויסורין חולי לגרום שאסור הריחולי,
 אע"ג להוציא כופין שחיז דמוכה דע"ז כתובות בו2"סנכן

 הוא וכן הסכנוע מפני לה שבקינן לא בהדיה הוינץד~ומרה
 בע"כ אותן שמפרישין אישות הל' בסוף ברמב"םלהלכה
 מכאו הביא דכתובות בסופ"ז והתפא"י ממקתו, שהיאמפגי
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 במהלה לחלי ללזמש ישראלים פועלים לשכור שאסורראיה

 ר~צה. שהזא אעפ-י רח"להמתרבקת
 לתרץ לעני"ד נראה הנ"ל דהדובל בסוגיא עיוני ומדיטז(

 דלולא ומשלם, לוקה מדוע שם התוס'קושיית
 חבירו של נטיעות דגקוצץ חדתא מלתא אמינאדמסתפינא

 דהרי הנזק, בעד לחברו שילם טרם אפילו מלק,ות כללליכא
 צורך לו דביש לעיל שביארנו לפי"מ בפשיטות לומריש

 נטיעות קוצץ אדם אם הבדל ואין ב"ת, ליכאבהקציצה
 נפקמ"נ ואין עצמו, לצורך הבירו נטיעות או לצורךעצמו
 רו~כא ;ו הנחה דלאחר לא או הנזק בעד משלם הואאם
 ב"ת ליכא חבירו בנטיעות אפילו א"כ בלצורך, דב"תלתא

 לא מזיק או גניבה איסור על חייב זה מעשה שע"יאעפ"י
 יתזקן לא ב"ת איסזר על יעבור אם דאפילו כיון לן,איכפת
 בזה דליכא לומר יש לכן מזיק, או גניבה של האיסורעי"ז
 לא אבל הנזק בעד ומשלם גניבה איסור על רק ועוברב"ת

 שייך דלא דכיון התום' קושיית תו ול"ק דב"ת, לאו עללקי
 חייב שפיר ולכן לצורך דעושה לומר דיכול התראהבי'

 וז"ב. לרבנן אפילו דכ"ע אליבאבתשלומים
 מעכב,ך אם הא קכ"ז סי' שופטים פ' בספרי מבוארובאמת

 הדמב"ם ולשיטת קצציהו, העיר על במצורלבוא
 להצר כרי במלחמה מאכל אילן לקוץ אסור נ"ז מצוהבסה"מ
 השחתה דרך דרק סובר ו' במצוה הרמב"ן אכן העיר,לאנשי

 וכן להשחית מותר להאויבים להצר אבל אסור טעםבלי
 בספרי.מבואר

 המובא מהירושלמי הנ"ל הרדב"ו דברי על העיתיובמק"א
 הלי"ד רוצח מהל' בפ"א ובכ"מ תכ"ו בסי'בב"י

 להציל כדי סכנה בספק אמיל'ו א"ע להכניס אדם דחייבשכתב
 הנ"ל בסי' והסמ"ע דם"ג, סנהדריז בש"ס ועיין מסכנה,חבירו
 דלא מכלל הירושלמי של הדין הפוסקים הביאו דמדלאכתב
 שכתב רוצר מהל' בפ"ז באו"ש עוד הוייז כוותה/ס"ל

 אפילו מקלטו מעיר יוצא שאינו רוצח בענין הרמב"םבמש"כ
 לו צריכיז ישראל כל אטילו בעדותו, מישראל נפשלהציל
 דהרמב"ם עיי"ש, למיהה עצמן התיר יצא ואם צרויה בןכיואב
 דמכות בפ"ג נתפא"י ועיין כהירושלמי, להלכה ס"ללא

 איזה לקיים שכדי הוכיח מ"ג דברכות ובפ"א בזהמש"כ
 דלא היכא רק סכנה לספק עצמו את להכנים מותרמצוה

 היזקא:שכיח

 בבשר להשתילו המת מן אבר ליקח מותר אם בעניןיז(

 איסורי לכמה הנוגע חמורה שאלה הואההי
 איסור ב( מה"ת. בהנאה אסור דמת הנאה, איסור א( :תורה
 מ"ע ביטול ג( הראב"ד. לשיטת מה"ת ראסור המתניוול

 הלנת איסור ד( הל"א. פ"ז בנזיר הירושלמי לשיטתדקבורה
 ת.לין. דלא בלאו מה"ת דאסורהמת

 האסורים. גדרי כל בפרטותדנבאר

 מנלן, בהנאה דאסור גופיה ומת איתא דכ"ט ע"זבש"ס
 ממ ותמת הכא כתיב ערוטה מעגלה שם שםאתיא

 להלן מה בנחל העגלה שם וערפו התם וכתיבמרים
 בד"ה בתוס' עיי"ש בהגאה אסור נמי כאז אף בהגאהאסור
 אניי למת בגד האורג איחמר דמ"ז סנהדריז ובש"סאתיא
 היא מילתא ה,זמנה ס"ל אביי כךתר, אמר ורבא אסוראמר
 שם שט גמר דאביי מ:'ט היא, מילחא לאו הזמנה ס"לורבא
 נמי האי מיתסרא בהזמנה ערופה עגלה מה  ערופהמעגלה
 בהומנה ע"ו מה מע-ז, שט שם גמר ורבא מיתסרא,בהזמנה

 דלדבא הרי מיחסרא, לא בהזמגה ומי הכא אף נךת0ראלא

 מש"כ משמשיז ד"ה בתום' עוד ועיי"ש מע"ז מתילפינו
 בדבריהם, לו,עיר שיש מה נרבר ולקמז אדם עורלענין

 איצטלא לגברא לי' דעיילה איתתא ההיא גגי ס"ו דףוביבמות
 קניא רבא אמר אמיתנא ופרסוה יתמי שקלוה שכיבבכתובתה
 דגמר כהקדש הן הנאה איסורי המת תכריכי ופירש"ימיתנא,
 בעל דהרי להעיר ויש הדין. נגמר בפרק מע"ע שםשם

 מע"ז מת דילפי' בסנהדרין ס"ל ורבא רבא הוא כאןהמימרא
 להלן רש"י כ' בסגהדרין שם וגם מע"ע, דיליף הואואביי
 נינהו הנאה איסורי בו הנקבר וכל דמת משום וז"לבע"ב
 כתב לא ומדוע כאביי, סתמא גס הרי מע"ע שם שםדגמר
 ברם מילתא, לאו בהזמנה כרבא דהלכתא אליבארש"י
 בטור המובא הרמב"ן כשיטת ס"ל בסנהדרין דרש"יי"ל
 דס"ל לרבא דגמרא דמסקנא דאליבא דכתב שס"ד סוס"ייז"ד

 כבוד משום עולמית בו יקבר לא דלהכי מילתא לא.והזמנה
 וסוגיא אבותיו, דכבוד טעמא שייך עולם בקרקע ואףאבותיו
 'קבר דלא דהאי כאביי אתיא בנין בקבר דמוקי שםדגמרא

 ברש"י ועיין מילתא, והזמנה הוא הנאה איסור משוםבו
 נאסר למת דהוזמן דכיון עולמית הבן בו יקבר "לאשכתב
 רק אחר איש לצורך הצבו אם נמי דה"ה וקם"דבהנאה
 וכיון כהרמב"ן דם"ל מדבריו מבואר נקט", דמילתאאורחא
 נמי נקט כאביי מילתא דהזמנה זו ב,סוגיא השתאדסבר
 נקט מדוע צ"ע ביבמות אוים מע"ע, דאביי הילפותארש"י

 דרבא. במימרא דאביי הילפותארש"י
 ישמעאל ר' דבי תני איתא הל"א פ"א ב"ק דבירושלמיחי(

 שאינן קרקעות יצאו ל'ו יהיהוהמת
 הירושלמי ביאר ולא במותו, הנאה לו שאין אדם יצאמטלטלין
 מש"כ במר"פ עיין דמת הנאה איסור ילפינן ילפותאמאיזה
 בספרו יעב"ץ והגאוז להלן. ויבואר דבריו על להעיר וישבזה

 גז"ש לאו מע"ז או מע"ע גז"ש דהאי כתב מ"א סי,שאי"ע
 ברורות, בראיות כן והוכיח בעלמא אסמ.כתא רקגמורה
 שהחמירו רק מדרבנן רק הוי דמת דאיה"נ לפי"ז העלהולכן
 שכתב דנ"ז לקידושין בפנ"י יראיתי תורה, בשל כמובה
 שה חזינן ממה, ילפינן בע"ע הנאה דאיסור הרשב"אנשם
 יליף זה דהרי השאי"ע כמוש"כ גמורה גז"ש זהדאין
 ילפינן דמת אמרינן אי ברם מע"ע, מת יליף ומר ממתע"ע
 קידחמין במשנה כמבואר מה"ת בהנאה אסור ע"ע והרימע"ע
 אינה בהן קידש שאם איסוה"נ בין ע"ע שם דחשיבדנ"ז

 בתוס, מבואר וט מה"ת בהנאה אסור רמת ונמצאמקודשת

 במשנה חשיב. לא דלהכי שכתבו אלא בד"ה דע"בזבחים
 דתני הנאה אימורי בין מת של שער דע"ז בתראבפרק
 מת מכש"כ מה"ת בהנאה אסור המת רשער מבוארושייר,
 שער במשנה חשיב לא מדוע לתרץ כתבתי ובמק"אעצמו,
 עפי"מ שם, חשיב לא עצמו מת וגם התוס' כקושיית מתשל

 ק.ושית לתרץ נ"ו ס"ק כ"ב סעי' כ"ט בסי' האב"משחידש
 ונותר פיגול גם חשיב לא מדוע שהקשו בקידושיןהתוס'
 מש"כ בהשמטות מלואים באבני מזה ]ועייז בפסח, וחמץוטמא
 ידעה שלא דאיירי התום' שכתבו עפי"מ התום'[ דברילתרץ
 דחמץ נימא אי דאפילו חמץ תני לא ולהכי בהנאה,שאסור
 א"כ בב"י עובר חמץ דקנה כיון אבל כריה"ג בהנאהמותר
 הנגץ דורוז שהביא בנכרי וכמו דלקני, לה ניחא לאאיסורא
 איסורא דלקני ל" ניחא דלא בב"י עובר דאינו בפסח~שראל
 אמרינן אשה בקידושי ננן כן כנן תמ"ח, סי' בש"עכמבהור
 חשיב לא ובמשנה בב"י, לעבור חמץ דליקני לה ניחאדלא
 בהנאה שאסור ידיה לא והיא באיסוה"נ  שמקדשה במהרק

 דקונה כיון ונותר נפיגול וכן הנהנין, כדרד להנוהומקפדת
 ואע"ג דליקני לה ניחא לא איסורא ג"כ י"ל לכן מעלהקדש
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 בזה יש מימ להאע'ה, לה שגתנו במה המקדש מעלדכבר
 ושער מת חשיב דלא י"ל כן ונמו ע""ש. מזעל אחרמועל
 מצות וביטול תלין יא מ'שום להשהותו דאסור כיוןהמת

 ת'כמ כי דליקני, לה ניחא לא איסורא ג"כ י"ל לכןקבורה
 של המצוה ביטול על רגע בכל עוברת לרשותה המתבהג'ע
 ועיין לעני"ד. וו"ב אוהו מלינה אם תלין דלא ובלאוקבורה
 קבורה מצות אי בע"ע הרין מהו שחקר קמ"ו מצוהבמנ"ח
 הקבורה דאין למימר איכא הנקברין בכל דהרי מה"ת,בה

 יבואו שלא קבורה הוצרכו בהנאה אסוריז שהן כיו אךמה"ת
 אפרן דהנקברין בתמורה התוס' כתבו ולכן תקלה,לידי
 הטעין דלא מצותה נעשית שכבר לומר שייך דלאאסור
 בגמרא דילפינן וע"ע לעולם, איסורו גושיך ולכן כלוםהכהוב
 מדל'ת, דקבורה נראה וא"כ קבורהה תהא שם שם וערפומדכ'
 להיות צדיך לקבוד ציותה דהתורה כיון התוס' לסברתולכן
 דע"ע בגמרא ראמרינן ומה מצותה, נעשה שכבר מותרהאפר
 גלי א"כ וערפו מדכתיב בהנאה אסורה מצותה שנעשהאף

 בעריפת דשם ז"א אסורה, מצותה שנעשית דאעפ"יהתורה
 להיות ג"כ והו"ל עריפה של מצותה נעשה כברהעגלה
 בושאה, אסורה שעדייז התורה גזרה מ"מ אח"כ,מותרת
 אסרה שהתורה מצינו יא לקבור התורה שציותה והאבל
 דאנן לאחר אבל מותר, האפר להיות והו"ל האפראח"כ
 למחצה גז"ש דאין וכיוז מע"ע דמת הנאה איסורילפינן
 דמחויב ממת ע"ע ילפינן הדר א"כ ל"ד כלל בתו"חכמבואר

 מה"ת.קבורה
 נראה בהנאה אסור מת 'לפותא מאיזה בזה יהנפק"מיס(

 בהנאה דאסורה מע"ע ייפינן דאילומר,
 ואינו לקדשים דומה עניז בכל א"כ כקדשים, בה כתיבדכפרה
 אי אולם מותר, ושלכרה"נ כקדשים הנאה כדרך רקאסור
 פסחים בחוספות כמכואד שלכדה"נ אפילו אסור מע"זילפינן
 כיון ישב לא בד"ה דמ"ת ע"ז ובתוספות שאני, בד"הדכ"ו
 חטא ילפינן בקדקרם אבל אכילה, לשון כתיב לאדבע"ז
 ובשאג"א בתוס' עיי"ש אכילה כתיב ובתרומה מתרומהחטא

 ולקמן בהנאה עכו"ם מת לענין נפק'ש עור ויש ש'ו.ס"
 בארילוהנ זה נבאר קכ"אבאוה

 שמ שהקשו אתיא בד"ה התוס' קושיית יתורץ זהובדרך
 מת נילף מע"ע ומת ממת ע"ז תקרובתאדיליף

 דרבא דמ"ז בסנהדרין כדאמרינן עצמה מי"ז שם שםגופיה
 ולפי היא, מילתא לאו הזמנה ס"ל ולהכי מע"ז מתיליף

 לענין מע"ע או מע"ז ילפינז אי בין לחלק שכתבנודברינו
 ילפינן דלהכי קושייתם לתרץ "ט א"כ שלכדה"גאיסור
  קשה ולא במת הנאתו כדרך שלא להתיר כדי מע"עבגמרא
 איסוה"נ ילפינן מהיכן לדינא חילוק דיש חזינן עכ"פמידי,

  וז"פ. שלכדה"נ לעניזנמת
 שיטת 'דרע דהרי מע"ע 'לפינן אי בזה נמי 1אר11חנאכ(

 דבריו מובא שס"ה סי' בתשובההרשב"א
 בהנאה, אסור ג"כ עכו"ם דמת שמ"ט סי' יו"ד בב"הבקיצור
 אסור דמת סתמא כתב הלכ"א אבל מהל' בפי"דודוימב"ם
 מוח1 עכו"ם דמת הרבה עם האריך והמשל"מבהנאה,
 מזה, נדבר ולהלז עליו להעיר יש והרבה להרמב"םבהנא,ה
 דאי במת איסוה"נ ילפינן מהיכן תלוי זה דדין י"לונפי"ז
 עכו"ם. למת ישראל מה בית חלוק דאין פשוט מע"זילפינן
 ילפינו אי אבל גופא, כע"ז בהנאה אסור עכו"ם מתדגם
 אסור ישראל דדוקא י"ל כקדשים בה כתיב דכפדהמע"ע
 וילפינז בישראל איירי מרים שם דותמת דקרא כיוןבהנאה
 לכאורה י"ל ולכן בעכו"ס, ולא בישראל רק להברומה

 גם לדידיה ולכן מע"ז היא הילשתא דעיקר ס"לדהרשב"א

 מקרא דילפינן סובר והרמב"ם בהנאה, אסור עכו"םמת
 ולא אסור ישראל מת רק לדידיה ~לכו מרים שםדותמת
 למקור ציין הכ"מ ובאמת שיטתם בטעם י"ל כן עכו-ם,מת
 שמ דילפינן בש"ס דוכתי בכמה פשוט דכו הרמב"םדברי

 מע"ע.שם
 כי ארוכה טעלה לא עריין דמילתא לקושטא אולםכא(

 כתב והשואל הנ"ל הרשב"א בתשובתעיינתי
 שאמר מה וז"ל וכתב דבריו דחה הרשב"א אבל בח,חילה,כו

 וכתבה בהנאה שאסור מע"ע בגן-ש בו למדו דמת ו"להרב
 ישראל, למתי אלא גז"ש נאמרה לא דשמא להלקשיש

 אי דאפילו להדיא הרי ירים, בשתי דבריו דחהוהרשב"א
 והרשב"א לעכו"ם ישראל ביז חילוק אין ג-כ מע"עילפינן
 הרועב"א רברי להבין זכיתי ולא גופא רע"ז  הגז"ש הוכירל%

 1צמ ראיותיו כל ואת ה'שואל סברת שם דוחה הוארהרי
 דאמרינן מהא  יסודותיו תמך רהשואל בהנאה. מותרעכו-ם
 גזירה טמא אמרו ומ"ט טהור אדם עור תורה דברבגמרא
 אמאי לכאורה וקשה שטיחיז, ואמו אביו עורות יעשהשמא

 אמרינן אי בלא"ה דהרי זה, משום טומאה למיגזראיצטריך
 שטיחיז לעשות לו א"א דע"ע מגז"ש בהנאה אסורדמת

 דמתי אמרינן אי אולם איה"נ, מעדם ואמו אביומעורות
 יעשה שלא הוא דהגזירה שפיר י"ל בהנאה מותריםעכו"ם
 הנאה איסור דמצד עבו, או עכו"ם או"א מעורותשטיחיז
 שייך דלא זו ראיה דהה והרשב-א טומאה, מטעם ואסרוליכא
 דבישראל וכיון בישראל, למיג~ר דליכא מה בנכרילמיגזר
 השואל קושיית על אבל בנכרי, גזרינן לא זו גז'רהליכא
 גז"ש איכא בישראל רק שמא מע"ע בגז"ש רילפינןדכיון

 ודו"ק. דעתי לפי גדול צ"ע בעכו"םולא
 דס"ל ד~ימב"ם בשיטת להמשל"מ לי' דפשיט יבמהכב(

 להביא לפיע"ד נראה בהנאה מותר עכו"םדמת
 דהרי הרמב"ם בשיטת בהיפך דס"ל הרשב"א מדבריראיה
 אסור דמת אבל מהל' בפי"ד שכתב עצמו הפרקבאותו
 גופו שאינו מפני בהנאה מותר המת שער אבל כתבבהנאה
 המת דשער כתב שס"ה בסי' התשובה בסוף והרשב"אעיי"ש
 ד"ז דערכין נפ"ק כמבואר בהנאה אסור שהוא לינראה
 דנריו לי נתכוונו לא שמותר כתב ז"ל שהרמב"םואעפ"י
 דהרמב"ם איתא ואי המת בשער הרמב"ם על פליג שהואהרי
 רברי סותד שם והרשב"א בהנאה מותר עכו"ם דמתסובר
 שלא גם למימר לי' הוי בהנאה דמותר ג"כ שכתבהשואל
 דהרי בהנאה עכו"ם מת שהתיר בזה גם דבריונתכוונו
 ומדלא דבריו להוכיר הו"ל ונכ"פ אחד בפרק נשנושניהם
 לישראל עכו"ם מת בין מפליג לא דהרמב-ם ש"מ כןכתב

 שלא בזה וצ"ע משל"מ כהגאון דלא ומוכח הנאהלאיסוד
 במר"פ ועיין ברור, הדבר ולפיע"ד המפרשים בזההרגישו

 בראיות שכץכיח לעיל עההבאתי דב"ק בפ"קלירושלמי
 בהנאה אסור גופיה דמת רבא לשיטת אפילו ס"לדהרמב"ם

 עכו"ם מת מתיר דהרמב"ם תו למימר ליכא וממילאמע"ז,
 עכו"ם בין לחלק יש טעם מאיזה מע"ז דילפינן כיוןבהנאה
 המקומות כל חאבדון אבן בפירוש קרא דכתיב כיזןלישראל
 נכרי ביז לחלק מקום תו וליכא הגויים, שם עבדואשר

 בפירוש. גוים איתא דבקרא כיוןלישראל
 בדברי עוד להעיר לפיע"ר נראה נזה ובהיותיכג(

 הל"ה בפ"י שבת הירושלטן מדבריהרמב"א
 עלה ואמדינן פוטר, ור"ש חייב במיטה מת המוציאבמשנה
 אף אילא ר' ואמר שהוא כל רע רחז אף תני כן לאבגמרא
 תפתר ידן א"ר הגאה, באיסור ר"ש ומודה בה מורהר"ש
 מבואר הרי לכלבו, והוציאו רע רוה בו ושאין עכו"םבמת
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 מש"כ בהמפרש עט"ש בהנאה מזתר נכרי דמחבפירוש
 דאיצטריך שהשור בד"ה ד"י בב"ק הויס' כהבו ונןנזה,
 שרי דההוא לבור שנפל לישראל הקנוי ולנכרי לעברקרא

 ט.'ו( )א שמואל ילקוט וראה מזה שם שטמ"ק ועייןבהנאוע
 אמר כהנא בר' אבא רב אגג, את 'למואל וישסף הפסוקעל
 של חרגומ )נ"ב לעמיות ומאכיל זיתים מבשרו מחחךהי'
 וכן לחיוח, נכרי מת שהאכיל הרי נעימתא(, בח היענהבח

 לומר יש אך בהנאה, דמותר ומוכח תצא פ' בחנחומאאיתא
 באיסוה"נ אפילו מותר וזה הפקר של לתיות האכילדשבואל
 בכלי מצאתי וכה, הפקר, של לכלבים מותר איסוה"נדקיי"ל
 הפנ"י בן נתן ר' הגאון בשם שהביא משפטים פ'חמדה
 י"ז א' בשמואל הכחובים מדברי שהעיר נחן שאריחבספרו

 לעזף בשרך את זאתנה אלי לכה לדהע"ה אמרשהפלשהי
 פגר ונחחי לו השיב המלך ורור השדה, ולבהמחהשמים
 ולא וגו' הארץ ולחית השמים לעוף הזה היום פלשתיםמחנה
 עכר'ם דמת ומוכח גליח, שאמר כמו השדה ולבהמת לואמר
 רחיות כיון הארץ לחיח רק דור אמר בכונה לכן בהנאהאסור

 הפקר: לחיוח מוחר ואיסוה"נ נינהו הפקרשל
 במה במחשבחי עלה הנ"ל בב"ק החוס' ברבריובעיוני

 לשם וט~ל מל רכבר להיוח ויכול עבדשכתבו
 אולם במוחו, בהנאה ומותר כעכו"ם דינו ואפיה"כעברוח

 או שור שמה ונפל הפסוק על משפטים בפ' עה"תהבעתתוס'
 מדכתיב לי' חיפוק ארם ולא שור לי למה וז"ל כתבוחמור
 שלז המח שאין זה יצא שלו שהמח מי לו יהיהוהמח
 שלא ישראל של כנעני בעבד דמיירי וי"ל בהנאה,דאסור
 אקושז' בירח2למי כדאמרינן בהנאה רמוחר טבל ולאמל

 מע"ע דילפינן בהנאה דאסור וטעמא מח, בגוי חפחראחריחי
 לאפוקי ישראליח שהיחה דמרים דומיא ובעינן שם שםמגז"ש
 ואסור כישראל הוי וטבל שמל דעבר ברבריהם מבוארעכו"ם,
 מקושייח הרמב"ם דברי לתרץ הכ"מ מרן כתב וכןבהנאה
 עבד ראש האומר כתב ערכין מהל' הלי"ז דבפ"ההראב"ד

 ראשו, בדמי אלא חייב אינו להקרש זה חמור לב אוזה
 ראשו יסור כאשר אדם ישוה מה וכי הראב"ר ע"זוכתנ
 הכ"מ ומחרץ בהנאה, שאסור ראוי אינו לכלביםואפילו

 וה"ה המצות עדיין עליו קבל שלא בעבר מיירידהרמב"ם
 והקצה"ח דמדים, רומיא שאינו מפני בהנאה ומותרכעכו"ם
 דייירי הנ"ל ב"ק החוס' בדברי לפרש ג"כ כתב ח"ובסי'
 דינו ואז המצות עדיין עליו קבל ולא וטנל מל שלאבעבר
 כישראל רינו כבר וטבל במל אבל בהנאה, ומוחרכעכו"ם
 הנ"ל, הכ"מ מדבר' לדבריו סמוכין והביא גהנאהואסור
 שכחבו עה"ת הבעהתו"ס מרברי הביא לא מ11ע בעיניופלא

 דינו אז וטבל מל שלא בעבד רק דכוונתם כןבפירוש
כעכו"ם,

 מערכח יוסף אוצרוח בססרו רי"ע להגאון 1ראיתיכד(
 עכו"ם דמת דאמרינן דהא שחירש ח' כללא'

 אבל שמתו, ועבד עכו"ם בסחם רק היינו בהגאהמוחר
 ויסודו בהנאה, אסורים במיחחם אז בבי"ד מיחהנתחייבו
 בו2דו אה יאנל ולצ הפסוק על מ,2פטים ש המכילהאמדבדי
 בהגאד, אסור שהוא מ.נין אכילה איס'ור אלא לי איןוגו'

 דבהם שפיכוח על מכפרח שדיא ע"ע אם מה ק"ואמרח
 שיהא ה.וא רין דמים שום'ך שהוא הנסקל שור בהנאהאסורה
 שאינה ע"ע אם מה ק"ו אמר יצחק ור' וכו,, בהנאהאסור

 אסורה היא הרי השכינה את מסלקת ולא הארץ אתמטמאה
 שיהא הוא דין הארץ אח מטמא שהוא הנסקל שורבהנאה
 ראוי דברם השופך אדם גם דבריו ולפי ע"כ, בהנאהאסור
 כי לק"ו א"צ ב"יראל ורק ק"ו, מהאי בהנאה גופולאסור

 ומגז"ש, מקראי ד'לפי' מותו לאחר בהגאה אס'ורבלאה"כ
 נתהייבו אם אבל בהנאה מותיים דבמותם ועבד בעכו"םאבל
 כמו הק"ו מכוח בהנאה אסוריז שפיר דין ביתמיחת
 רברי לפי להתבונן ויש המכילתא, כרברי הנסקלשור

 ולפי"ז מע"ע, מק"ו הנסקל בשור איסוה"נ דילפינןהמ,כילתא
 בהנאה אסור יהא ג"כ דינו שנגמר קודם שחטו אםאפילו
 שחטו דאם אמרינן בגמרא והרי דע"ע, גופא ק"ו האימכוח
 מע"ע, ק-ו ילפינן דלא ש"מ בהנאה מותר דינ,ו שנגמרקורם
 זונה שלקו ר"י דתלמידי דמ"ה בכורוח מש"ס להעיר ישוכן
 בזונה רמיירי של"ו סי' בחיו"ד החת"ס שכתב ולפי"מוכו'

 המעשה התם והרי עיי"ש, בהנאה מוחרת ולכן כנעניתשפחה
 אסורה היא הרי א"כ למלכוח ש'רפה שנחחייבה בזונההיתה
 לומר יש אך רע"ע, מק"ו המנילהא לשיטה בלאה"כבהנאה

 לנוילף ליכא וזה עכו"ם במלכות מיידי דהגמראבפשיטזח
 בבי"ר למיתה דינו שנגמר הנסקל שור ררק מע"עמק"ו
 הנסקל רשור ודומיא ההורה, עפ"י רנין שהם 'שראלשל
 בהגאה נאסר אז מיתה בעונש ישראל של בבי"ד שמחויבבמי

 בזה. וצ"ע עכ,ו"ם במלכוחולא
 רהרי הכרע דאין י"ל הנ"ל הירושלמי ובדבריכה(

 ולפי"מ רר"ש אליבא קאי התמהירושלטו
 תלוי דמת הנאה דאיסור של"ו סי' ביו"ר החח"סשחידש

 שלא כדי מח בטומאח הורה החמירה דלהכי ז"אבטומאחו,
 רגזרו רנ"ה נדה בש"ס דאמ,רינן כמו ממנו, להנותיבואו
 מעורוח שטיחיז לעשוח יבואו שלא כדי אדם בעורטומאה
 דעכו"ם ס"ל דר"ש דס"א יבמות בש"ס דאמרינן ולפי"מאו"א,
 ומדחזינן עכו"ם, ולא ארם קרויים דאחם באוהל מ,טמאאינו
 חומרח כל רהרי מוחר בהנאה דגם ש"מ באוהל מטמאדאינו

 ר"ש הרי וא"כ ממנו, להנוח יבוא שמא מטעם ה.ואהטומ.אה
 להסוב' אבל בהנאה, מזהר עכו"ם רמח דס"ל ביבמוחלשיטחו
 ראיה אין ולפי"ז ג"כ, בהנאה אסור באוהל מטמאדעכו"ם

 ולהכי לר"ש, רק רזהו בהגאה עכו"ם מח רמחירמהירושלמן
  דמשמע במוחו הנאה שאין אדם יצא סחמא כחב דפ"אבב"ק

 זדו"ק. וא"ש עכר'םאפילו
 שכחבנו בהא עלה דאחאן למאי נחזור לפי"ז 1מעתהכו(

 איסורי ילפינן דאי להוכיח, י"ט באותלעיל'
 כקדשים דיגו כקדשימ בה כתיב דכפרה מע"ע במחהנאה
 של גדר הוא מה אנן ונחזי הנאה, כדרך רק אסורדאינו
 נהנה ד(נמ נלמד ומינה הנאה, דרך מקרי ומה דמחהנאה

 מוחר. יהא הנאד, כררך שלא המ'חמז
 מה על נשאל תקמ"ח סי ח"ג בתשובה הרדבוזכז(

 הנקרא המת בבשר להחרפאות העולםסמכו
 א,ך וגם הנאחי, ובדרך סכנה במקום שלא אפילומומי"א
 לא אכילה ראיסור ודוטיב בהנאה, אסור מח הרי בוסוחרין
 עפר להיות וחזר נשד~ה שהרי מ,וחר דודאי לשאולאיצטריך
 החנוטים בשר ה,יא ה~מומיא שהרי הסמים, ע"י וכ"שבעלמא
 וגופו צורתו להעמיד כדי סמים מיני בכמה אוחםשחונטין
 כתבתי כאשד באכילה מוהר ולכן זפת כעין להתתוחזר
 הא סגי לא הנאה איסור על אב,ל החריאק, ועל המוסקעל

 איסורו זמן לאחר שחרטו חמץ שהרי בהנאה להתירטעמא
 דהרי והו כ"ש, בפרק כדאיתא שלו בפחמין להנוחאסור
 שסמכו צ"ל ולפיכך בהנאה, אסור אפרן הנקברין כלקיי"ל

 שלא שהוא מפני סכנה במקום שלא אפילו בולהתרפאות
 שלכד8"נ הף דודאי תחבושת ממנו לעשוח מיבעי ולאכדה"נ,
 מעורבים סמים שהרי שלכדה"נ הוי נכוי לאכלו איילואלא
 אלא הבשר מפני עצמו הבשר מן נהנח אינו ואדרבהבו,
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 ;שדברי ראיה שהביא בדברט עיי"ש עמו אשר הסמיםמפ:י
  וצכ"כ.הר"1

 המת בבוטר מתרפאים דאם הכי נימא אי 1עפי"זכח(
 'טלכדה"ה מקד' וכדומה סמים בו מעורבשכבר

 אבר למפו להשתיל לאדם מתוה יעשה רשא אם בף"דא"כ
 תה"י בביה"ה מונה כבר האבר אם מיבעיא לא המתמו

 יתקלקל, שלא בסמים נהנט כבר האבר מסתמאווופאים
 הצורך בעת מהמת תיכף האבר לוקהים אם אפילואלא
 והוי והליהות הבשר להזק בסמים משתמשים בזה גםבודאי
 וז"פ סכנה במקום שלא אפילו ומותר שלכדה"נ נמיזה

לעני"ד.
 פשוט בדרד לומר בדעתי עלה ראשונה ובהשקפהכט(

 מר דכ"ה פסהים בש"ס דאמרינןלפי"מ
 בגוהרקי לברתיה לה דשייף לרבינא אשכהיה אשי רבבר

 שלא הסכנה בשעת רבנן דאמרו אימור ליה אמרדערלה,
 כשעת צמירתא אישתא האי א"ל אמור, מי הסכנהבשעת
 ולכן עבידנא, הנאה דרך מידי ליה אמר א"ד דמיא,הסכנה
 מקרי דרפואה לרשאד מאיסוה"נ להנות מותר הא"דלפי

 בפ"ה הרמב"ם פסק וכן הדבר, אוכל שלא כיוןשלכדה"נ
 שלכדה"נ באיסוה"נ דמתרפאין קנ"ה סי' וביו"ד יסוה"תמהל'
 להתרפאות דמותר לפי"ז פשוט א"כ סכנה, במקום שלאאפילו

 בהנאה. שאסור אעפ"י המתגבשר
 רבר במידי דרק להיוח דיכול בזה לפקפק יש 1,באמתל(

 אבל שלכדה"נ, מקרי מלוגמא מזה עושה והואאכילה
 מזה עושה אחד איש אם בסתמא לאכילה עומר שאינודבר

 לאו בסתמא המת בשר והרי הגאה, ררך מקרי זהומלוגמא
 הנאה, דרך שפיר מקרי דרפואה מידי כל לכן קאילאכילה
 דשמן אעפ"י רערלה בגוהרקי לברתי' דשייף אשי דרבובהאי
 ולסי"מ שלכד"ה, מקרי ואמאי לאכייה כמו לרפואה גםעומר

 שנתבשלו ולאחר קטנים זיחים רהי' דרך בד"השפירשיי
 רק פירושו ולפי ה:אה, דרך מקרי אז הבד בביח שמנןויזצא
 מזיתים  בשמן אבל בוסר, מטעם רבינא התיר זהמעדם

 שאין לחולי ואסור הנאה דרך שפיר מקרי כ"צמבושלים
 שכחבו יצבע לא בד"ה דק"א ב"ק בתוס' ועיין סכנהבו

 הנאה דרך היה לא החם בערלה לברחיה דשייף דרבינאדהאי
 עיי"עהכלל

 שמותר הנ"י יסוה"ת בהל' הרמב"ם שכתב 211הלא(
 הנה ומערלה מחמץ מי.גמא או רטיהלעשוה

 מקרי לכן בבוסר דאיירי רש"י שפירש כמו דס"ל י"לגערלה
 איכג בחמץ שהתיר ומה עדיין, נתבשלו שלא מפנישלכדהי'נ
 די"א שם בכ"מ מובא חיים האורחות שב"כ עפ"ילמימר
 ישראל בשל ויא נכרי של בחמץ רק חרמב"ם החירדלא
 הניחה או לישראל והשאילה הוא רנכרי רחכץ הרשב"אוכ"כ
 להנכרי מלוגמא אין ואם הישראל על אחריותו ואין מכחוע"ג

 בשביל מלוגמא מזה עושה העא קמח ישראל לו,ש.שאיל
 אם לאכילה עומד עיקרו שאין בדבר אבל עיי"ש,ישראל
 אפילו הנאה כדרך מקרי דזה להיות יכול רפואה מזהעושה

 הגנת מבשר רפואה לעשות להתיר א"א בני"ד ולכןלהרמב"ם,
 אמנם הנאה, ררך מקרי נגלוגב.א כל לאכילה עומד שאינוכיון
 תערובת דע"י בני"ר להתיר קם שפיר הנ"ל הררב"ז רברילפי
 רבר במידי כמו שלכדה"נ שפיר מקרי המת בגשרסמים
 בזה הכ"נ שלכדה"נ מקרי עי"ז מר דבר בו עירב אםאכילה

וז"פ,
 יש"ל בפסחים חלאווה מהר"ם להג~ון ראיתי 1כהלב(

 הן ורפואה בתחבושח הדברים ירוב ג"כשכחב
 שאין לחולי מוחר לכן לכך עומדים דאינן הנאתן כררךשלא

 שהדברים להיוח דצריך בפירוש שהדגיש הרי עיי"ש, סכנהבו
 ולא אמר לדבר עשדים דעיקרם ז"א לכך עשדיםאינם

 אספלנית לעשוח בפסח דחמץ ג"כ שכתב עיי"שלתחבושת,
 יראה בל משום מיהא מ"מ הנאה משום איסור שאיןאעפ"י
 אספלנית לעשוח מוחר נכרי של בחמץ אלא אסור, ימצאובל

 לפענ"ד. פשוט הוא כי בזה להאריך ואין בדבריו,עיי"ש
 האחרונים גדולי שנתחבטו מה לישב יש 1לדרכי11לג(

 הרי מחים מקבורת שכר ליקח מוחראיך
 שהגאון קכ"ה סי' מאו"ח דת"ס בשו"ת עיין באיסוד"נמשתכר
 בקבורת דהכא לו ותירץ חו"ד, להגאון כן הקשהרעק"א
 דשומ,רי להא דל"ד שכתב עיי"ש החיפלה למעט רק הוימתים
 בפ"ב כמבואר הלשכה מחרומח שכרן נוטלין היוספיחין
 בש"ס ועיין במח, משא"כ בקיומו רוצה רהתםרפסהים

 אסור שכרו ביי"נ עמו לעשות הפועל אח השוכר דל"בע"ז
 מת גם והרי נהנה דמקרי אסור השכר הנאה דבאיסוריהרי
 ששקלו העיר בני אמרינן דנ"ח ב"מ ובש"ס בהנאה,אסור
 נשבעין התרומה מש:תרמה אם נאבדו או ונגנבו שקליהסאת

 ר~הא שמהאל אמר וכו', העיר לבני נשבעין לאו ואבלגזברין
 ל,טול רמותר הרי שכרן ליטול דנשבעין עסקינן שכרבנושא

 ההקדשוח. כל בהנאה שאסור אעפ"י מהקדששכר
 שכר ליקח דמותר בגמרא בהדיא מבואר ובאכ,תלד(

 הנהו דכ"ו סנהדרין ש"ס עיין מחיס,מקבורת
 בשכר שהיה ופירש"י עצרת של ביו"ט נפשא דקבורק1וראי
 וכן בשכר, לקבור מוחר דבחול מבואר דחמס, רשעוהוו

 סבור אבל ביין שהנזיר אני יודע במשנה נזיר בש"םמבואר
 בלי לחיוח יכול אני שאין מפני לו מתירין שחכמיםהייחי
 בד"ה שם ובתוס' מוחר, זה הרי מחים קובר שאני מפני אויין
 בהם לטמאות צריך שאני כלומר מחים קובר כחבויודע

 עיי"ש. דוחק מחמח בשכר בהםולטפל
 שחירש עפי"מ דלק"מ לומר נראה בפשיטות אולםלה(

 מצות דאמרינן דהא דל"א בסוכההרשב"א
 שכר ומקבל המצוח בעשייח שמתהני היינו נתנו להנותלאו

 באיה"נ איסור חשיב לא ואעפי"כ בעוה"ב, וגםבעוה"ז
 ההנאה שאין היכא אבל איסור, של בגופו כשנהנהאלא
 מקרי אינו אחר ממקום וריוה הנאה לו שגורם אלאמגופו
 המעייז מן הנאה הנורר שאמרו וכדרך האיסור, מןהגאה
 אעפ"י דצועיין מגוף נהנה שאינו הגשמים בימוח כוטובל
 בכל ומכשירהו מטומאהו לעלות טהרה גורמיםשהמים
 רמרווהא אעפ"י ע"ז של דסנדל בהא וכן בה, לן ליחהדברים
 ברשבי,א, עיי"ש באיסור הנאה חשיבא לא חליצא בהאיטובא

 עיי"ש. האלה כדברים הריטב"א גםוכ"כ
 דלמסקנא כתב הל"א לולב מהל' בפ"ח 1בשעה"מלו(

 בביה"ק דעירוב דל"א בעירוביןדגמרא
 העירוב מרי אעפ"י נתנו, להנות לאו דמצות משוםמוחר
 מביה"ק נהנה גופו שאין כיון מ"מ המשתה בביחנהנה
 שפיר מהורץ לפי"1 וממילא עיי"ש, בעלמא גרמצ רקהוי
 ספידין שמירת שכר וכן מתים קבורת שכר חז"ל התירולשו
 זה מקרי לא לעיל שניצרע מה לפי דהרי הקורש,ושקל
 את דהשוכר והאי ולק"מ, ההקדש מן או המת מןנהנה
 לפי ג"כ לתרץ יש אסור דשכרו ביי"נ עמז לעשותהשעל
 משום הוא אסור דשכרו הדבר רטעם בע"ז ר"י רמוקימה
 דעבד משום חז"ל שקנסו דהקנס שכתב בר"ן עיי"שקנס,

 הפוסקים לשיטת ואפילו עיי"ש, האיסור בקיום ורוצהאיסורא
 הנאה איסורי בכל ה"ה אלא העבהנית יי"נ רוקא דלאורס"ל
 רק הוא זה כל אבל ח"נ, סי' באו"ח כמבואר השבדאסור
 שמירח או מתים קבורת שכר משא"כ קנס בו ששייךברבר
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 השכר לאסור ית,כן ואיך הוא מצוה השמירה אדרבההקדש
  האוסרין שיטת על לחעיר יש  11 ובסברא לפיענ"ד,וז"ב
 חנמת ללמזד לנערים וכן איסוה"נ מטעם  המת.יםגהדח

 על שלומדים מפני לאסור יצאו זה מטעם ג"כהדפואה
 הרי כאן שהוכחנו ולפי"מ בהנאה, האסורים מ,תיםגופות
 נדבר ולקמן בעלמא גרמא רק בגוף הנאה מקרי לאזה

 זה. בפרט איה"שבאריכות
 איסור בזה דליכא נאמר אם אפילו לפי"ז דמעתהלז(

 של האיסור נשאר עדיין מ"מ בני"ד,הנאה
 רב די"א, חולין בש"ס כמבואר מה"ת דאסור המתניוול
 וליחה? קטליה רחמנא דאמר נפש מהורג אתיא אמרכהנא
 דבדקינן וכ"ת רובא בתר דאזלינן אלא הוה טריפהד'למא
 אוהה מכין ד"ז ערכין 3ש"ס וכ"ה לי', כ,נוול קא האלי'

 לידי תבוא שלא כדי תחילה הולד שימות נדי הריון ביתכנגד
 ומת אביו בנכטי שמכר באחר מעשה דקנ"ז ובב"בניוול,
 רע"ק את ושאלו היה קטן לומר וערערו המשפחה בניובאו
 ולשיטת עיי"ש, לנוולו רשאים אתם אין להם ואמר לבדקואם

 אמנם מה"ת, הוא ניוול איסור שס"ד בסי' וב"יהראב"ד
 להירפא יוכל המת ניתות וע"י שיב"ס חולה לפנינו דישהיכא
 מע"ז חוץ סכנה במקום בהם דמתרפאימ איסור כל כמוהוי
 נפשות ספק דכל דפ"ג יומא בש"ס כמכואר ושפ"ד,וג"ע
 מג' חוץ מתרפאים דבכל דכ"ה בפסחים וכ"ה שבת,דוחה

דברים.
 לונדון רבני עם התווכח ר"ו סי' חיו"ד 1בב1בי114לח(

 באחד בשאלתו עיי"ש המתים, ניתוהגענין
 למק"א לה.תלמד נדי לנתחו מותר אם האבן מחולישמת
 ראין דהיכא וכתב נפעית, הצלת לצורך המחלה שורשלידע
 מקרי זה דאין לנתחו אסור לזה להצריך לפנינוהחולה.
 נפ,סות הצלת לזה קורא אתה ראם נפשות, והצלתפקו"נ
 חולי ביש רק בשבת,, ובעתר פקו"נ הרופא מלאכת נליהיה
 בחיו"ד החת"ס גם כ,תב וכן ומותר, פקר'נ מקרי אזלפנינו
 לאסור רצו אחרונים הרבה אולם ה,נונ"י, כרברי של"וסי'

 הלא המחברים האריכו כאשר לפניגו חולה בישאפילו
 אחר דגדול שכתב מילה הלכות אשכול בנחל ועייןבספרתם,
 שהרופא בהנאי ישראל מתי ניתוח להחיר רצהבאשכנז
 ינול המחלה שורש בהגוף בפנים שיכדקו שעי"זאומר
 חולה לפניו יזדמן אם להציל ויכול זו למחלה תרופהלמצוא
 פרטים בכמה להעיר ולפיענ"ד מזה, באריכות עיי"שכוה

 להלן. ויבואר בס"ד זהבנידת
 ציון בניז בספרו ז"ל עטלינגר הר"י להגאון 1ראיתילט(

 שצידד הנוב"י דברי על שכתב ק"עסי'
 דמת קיי"ל דהיי פקו"נ, מטעם לפנינו חולי בישלהקל
 איסורין נל דוחה שפקו"נ אעפ"י לנן דומצות מן חפשינעשה

 המצות מכל הפטורים המתים אבל להחייס, רק זהושבהורה
 ר, הגאון גם כתב וכן לנוולה אסור מקו"נ במקוםאפילו

 מהלברשטס אוירבך הר"א הגאון עם בהתוונחו מווארמסקאפל
 להם לעשות רטית לנו שיש לן יימר דמאן אשכול נחלבעל
 וננה"א בב"צ באריטת נזה עיין בויונם, שהוא דנרובהם
 הרמה במחמכ"ת דבריהם על להעיר נראה דעתי ולפיהנ"ל,
 דחיי ואקרקפתא נאמר החיים על המת ניוול של האיסורדהרי
 על שמוזהר כמו לןולם, שלא המתים בכבוד להיזהררמי

 שום ליכא פקו"נ במקום והרי התורה, מצות שארשמירת
 דברים, מג' חוץ תורה איסור בשום דגברא אקרקפתאאזהרה
 לניוול שבת חילול איסור בין לחלק יודעים אגהנוומאיפה
 עכ"פ נן ככע פקו"נ במקום שבת לחלל שמצוה ונמ,והמת
  שמצוה נאמר לצ ומדוע פקו"נ, לצורך מת לנוול מותריהא

 זה הרי דהזריז דאמרינן מצות בשאר כמו זה עללעבור
משובח.

 בעתר פקו"נ דבמ,קום די"א חוליז בש"ס ומב1ארמ(
 משום וכ"ת בגמרא דפריך המת,ניוול

 באות הנ"ל ר"ו סי' בנוב"י רעיין ננווליה, דהאי נשמהאיבוד
 הרי - לכאורה הקשה ועמדא קושיית לפרש מש"כל"ח

 דברים והרי הרוצח, הצלת משום המת גיוול הותרבפירוש
 של טוב.תו בו?ביל הנרצח את לנוול דמותר התס ומהק"ו

 מן צועקים זרעותיו ודם ודמו בחנם דמו ששפךשונאו
 מישדאל כשר אדם נפש לטובת מנ"ש נקמתו, לנקוםהאדמה

 הנרצח באמת אם ואפילו הם, כשרים בחזקת 'שראלוכי
 אדם כל כדרך למות ליה ניחא מ"מ למות וקרוב טריפההיה

 שנתחייבו בנ"א לשני משל דק"ח, בשבת בגמראכמבואר
 איספקליטור הרגו ואחד מלך הרגו אחד למלכותהריגה
 לפי מותר ואם מלך, שהרגו זה אומ.ר ה~י משובח מהםאיזה
 לאדם מכ"ש שונאו לוןבת ולנוולו לבזותו דגמראהס"ד

 בסברא, וז"פ פקו"נ במקום דמותראחר
 בר"ש ר"א גבי דפ"ד ב"מ  מש"ס להביא יש 1כןמא(

 עכבריא, בני שבקו לא בי' לאעסוקי רבנןאזיל

 תיה סליק לא בעיליתיה בר"ש ר"א ניים דהוה שנידכי
 רעות מחיות פקו"נ של חשש דבמקום הרי למתייהו,רעה
 למת ב,ויון ג"כ זה והרי לקב.ורה, מלהביאו ראבר"שעכבו
 המת, בזיוו משום ליכא פקו"נ דבמ.קום מוכח ודאיאלא

 מונח רהיה כיון די"ל זו בראיה למקפק יש של'כאורהאעפ"י
 פסחים בירושלמי כמבואר קבורה, ככע הוי וארוןבארון
 ופירש עצמות, ויקוט משום בו אין עץ שי ארון הל"חפ"ה

 דגולל רש"י ולשיטת כקבור, הוא הרי עץ של דארוןהקה"ע
 קבורוע כמו זה הרי בארון כשמונח א"כ ארון כיסויהיינו
 דס"ל לרש"י דאפילו סקי"א שע"ג בסי' הש"ך דעת לפיאוים
 וראיתו בבית, ולא בקרקע רק היינו כקגורה הוי ארוןכיסוי
 שיסתום עד יודע המת בפני שאומרים דכל דקנ"ב שבת,מש"ס
 ארץ דולא שצריך הרי הארץ על העפר וישוב דכתיבהגולל
 ואכ"מ מוה דמ"ו סנהדרין בש"ס ג"כ ועיין בש"ך,עיי"ש
 כי, בד"ה ד"פ קהיושין בתוס' ועיין זה, במרטלהאריך
 עובדא דהוה איתתא דההיא הגמרא לפרש ר"ת בשםשכתבו

 אותו ונהנה. מקברו בעלה את הוציאה שהאשהואפיקתיה
 ולקושסא עיי"ש, המלך כ;עונש להצילו נדי לתלותולשומר
 רק כן לעשות באמת שמותר משם ראיה דאין י"לדמ,ילתא
 ועבירה אחרת נבלה עשתה היא גם והיא. כן, עשתהשהיא

 אגדה. מדברי למדיז אין ובלא"ה עבירהגוררת
 ח"ו בעיר דבר דכשיש שכתב תנ"א סי' בס"ח 1עייןמב(

 מהם יש שמא כי המהים אותם עלמחפשים
 שהוא דבר כל ונר פשוטות ידיו או סכנה, והוא הבגדשבלה
 סי' יו"ר בבאה"ט ועיין למת, לעשות. יכול פקו"נמ,שום
 לראיה הס"ח את מביא ג"כ שהוא בנח"א ומצאתישנ"ב
 עוד ועייז דבר לנל במת. להשתמש פקו"נ במ,קוםשמותר
 דאיסור לומו קשה דמילתא ולקושטא מזה, תש"ל סי'בס"ח
 המתים כבוד ויהוה עקו"נ במקום גם שייך המת וכזיוןניוול
 מה"ת הוא שהאיסור אעפ"י החיים', של מפק.ו"נ תתרחשוב
 לא הפסוק על תצא פ' כ;הספרי ומקורו לעיל שביארנוכמו
 נל אף לז ניוול שחוא מתחד עץ מה העץ על גבלתותלין

 לו. ניוולשה,וא
 למעשה ולא להלנה חדש דבר לומר לפיענ"ד יבראהמג(

 מ.תים ניתוה להתיר סניף יש בזמנינודעחה
 לא - מסוימום בתנאים - לפנינו חולה בדליכאאפילו
 שלפנינו הדורות גדולי שחדשו עפי"מ - כללי באופןחלילה
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 הראשונה העולמית המלחמה בזמן וו בהמ.צאהוהשתמשו
 ואבד מהמלהמה שבו לא שבעליהן עגונות. הרבה, אושנשארו
 טלפון לנו שיש לאחר שעתה מפני להתיר, לסניף וצירפוזכרם
 כל שעה ובכל עת בכל מודיעה הטלגרפית והסוכנותורדיו
 יש אדם כל ולכז בעולמנו, והמתחדש המתרחש קטזדבר
 קכ"א דף ביבמות דאמרינן עפי"מ מרבנז צורבא דיןלו
 אבל דעלמא באינש הנ"מ אסורה דאשתו משאלה"סגבי

 ע"י ועכשיו ליה. אית קלא דסליק איתא אי מרבנןצורבא
 מרבנן צורבא דיז לו יש אדם כל המהירים תחבורהאמצעי
 האחרונים בח,:ובת כמבואר ממנו, נשמע היה בטח חי הואואם
 ל'ה,תיר לסניף שמצרף נ"ח סי' ח"א אה"ע חת"6 שו"תע"ז
 סי' ובח"ב בספרו מקומות בכמה וכ"כ וה, חידוש ע"יעגונה
 לו שאירע רב נמעשה עיי"ש זה בהיתר מפקפקקל"ה

 באיזה בינתו ברוחב ראה החת"ס שהגאוז ונראהבמטרסדורף,
 מהרש"ם בתשובת ג"כ וראה זו, סברא על לסמוך 'כוייםמקום
 ההמצאות שכל אחרי בני"ד כן וכמו בוה, מש"כ רנ"ב סי'ח"ג

 ע"י ועתה מציאתם בשעת מפרסמים רפואה בעניניהחדשות
 שנעשה ומה קטן כפר כמו כולו העולם כל והטלביויאהרדיו
 בעולם נמצא ספק ובלי השני, בקצה מיד נשמ,ע האחדבקצה
 ולכו למחלתו רפואה בהניתוח לצמוח ויוכל וו במחלהחולה
 החולים שבבית יהודי מרופא ושמעתי לפנינו, חולה כמוהוי
 בכל רח"ל חולים חמיד נמצאים יארק בנוא אשר סינימונט
 להית יכול ווה לפנינו', חולה כמו והוי אנושות מחלותמיני
 אחרי להק.ל, מסתפינא למעשה אולם טרטיים במקריםלסניף
 שצריד החת"ס החזיק ואחריו נוב"י הגאון זקז הורה כברכי

 שמענו ועכשיו הניתוח, במקום לפנינו חולה ממשלהעת
 שונים לאכספרימנטים המתים בשר מבשלים חוליםשבבתי
 למשמע הארץ ע"פ לדומז הבשר משליכים ואח"כ לימודלצורך
 דוהיתה מקרא ילפינז דס"ג יבמות ובש"ס נפשינו, דאבהאוון
 מכה דנקרא הרי דשכבי, חטטי ז1 רבה אמר וגו' בכם ה'יד

 שמים עימו המתים 1יתוח ומכ"ש מתים בגדי פשיסתרבה
 שאלה נתעוררה בפוליז תרפ"ד בשנת שעוד ודכירנא וה,על
 דרש בורוטה שהפרווקסוריום מחמת  ישראל מתי ניח,וח שלוו
 הרבנים וגדולי דעוים, כל כמו לנתוח ינתע ישראל מתי גםכי

 בכל לאיסור והחליטו בזה דנו ורשה רק' הבי"ד עםביחד
 ישראל נערי את ירחיקו שעי"ז חשש שהיה אעפ"יאופז,

 דבר אופן בשום התירו לא מ"מ הרפואה חכמתמללמוד
 כ.זה.חמור

 הוא פקו"נ במקום אפילו המחמירים פנת אבז יהנהמד(
 מיבעיא דקא המלד דוד גבי ד"ס ב"קמש"ס

 בממוז פקו"נ. במקום א"ע להציל לו מותר אי מסנהדריןליה
 שמלך מפני מותר למלך רק דאסור ליה ופשטו חברו,של
 ויצילה  שפירש רש"י ולשיטת בידו, מוחיז ואיז דרך לופורץ
 והר' הברו, בממוז א"ע להציל ואסור הואיל ישרפוהשלא
 חברו של בבויון ומכ"ש אסור ואפיה"כ פקו"נ היהשם

 הצלת לצורד אפילו המת את לנוול אסור ולפי"זדאסור,
 להתרפאות שמותר ואעפ"י מממח, טפי גרע בויוז דהרינפשות

 שלז שהוא במה רק ו" מ"מ דברים מג' חוץ תורה איסור'בכי
 שיק ובמהר"ם קע"ג סי' בי"צ בתשובת עייז חברו, בשלולא

 שמ"ן. סי'חיו"ד
 שכתבו מהו בד"ה הנ"ל ד"ס בב"ק התוס' דלשיטתמה(

 לשלם אח"כ מחוייב אם רק הואדהאיבעיא
 מותר לכתחילה א"ע להציל אבל פקו"1 במקום א"עכשהציל
 אי ליה מיבעיא לא הא אבל וו"ל הרא"ש וכ"כ אופן,בכל
 דמוחר הוא דפשיטא דמלתא ישראל להצלת לכויקלינהושרי
 הכי אלא עבירות. ג' אלא פקו"נ מפני העומד דבר לךדאין

 מתשלומים דליפטר אדעתא למיקלינהו שרי אי ליהאיבעיא

 וברמב"ם עיי"ש, חברו בממון א"ע להציל דאסור ליהואמרו
 עיי"ש רש"י כשיטת מבואר ובמאירי הל"ב. חו"מ מהל'פ"ה

 החובל. ובפרק שםובשטמ"ק

 ס"ל רש"י דגם לפיענ."ד נראה היה דמסתפינא 1~דלאמו(
 לשלם דבדעתו דהיכא והרא"ש התוס'כשיטת

 ג"כ ה.וא רש"י וכוונת חברו, בממוז א"ע להציל מותראה"כ
 להם הניח שלא דהיינו קמרפוה שלא ויצילה האופןבוה

 רש"י סיים זה ועל אח"כ, ישלכן שלא דהכי אדעתאלשרוף
 אחרי לשלם בל' ו"א חברו בממון א"ע להציל דאסורדהואיל

 לצורך לשרוף דמותר אח"כ לשלם כוונתם היה אם ואיה"נכז,
 פירש"י להסיע לנו הכריח ומי והרמב"ם, התוס' כשי'פקו"נ
 לפי וצע"ג הפוסקים, כל שיטת כנגד והוא אחרחלדרך
 קשה במאירי אולם המפדעים בזה הרג'שו לא מדועדעתי

 וה. פירושלהעמיס

 לא וז"ל הל"ב דע"ן בפ"ב בירושלמי מצאתי ברםמ,(
 אפילו אלא, הנפש את הרוג לו  שאמר דברסוף

 חייב, בישראל נכרי בנכרי נכרי פלוני איש את חמוס לואמר
 ובבבלי חברו ממון בגזלת פקו"נ ליכא דלהירושלכויהרי

 להם שאמרו עדים ר"מ קסבר ג"כ אמרינז די"טכתובות
 בזה ופליגי שקר, יחתמו ואל יהרגו תהרוגו ואל שקיחתמו

 פליג רבא אבל דר"ח, כאוקימתא ווהו ורבא ר"חאמוראי
 וחתימו וילו להו אמרינז לאימלוכי קמן אתי דאילווקאמר
 הרי פקו"נ, בפני הע'ומד דבר לך אין מר דאמר תתקטלוןולא

 חברו, בממון א"ע להציל אסור ר"מ בשיטת ר"חדךדברי
 לך דאיז חיצונית בברייתא כן מצא שר"ח כתבוהרמב"ז

 וגזל, ושפ"ד ג"ע ע"ן דברים מד' חוץ פקו"נ בפני העומדדבר
 דר"מ, אליבא כר"ח ס"ל דהירושלמי כתבו הירושלמיומפרשי
 זהו לר"ח דאפילו הרא"ה בשם מביא שם בשטמ"קאולם
 בסו"פ בשטמ"ק עוד וראה מדינא, ולא הסידות מייתרק

 מהר"ץ בהגהת ועייז הראב"ד  בשם בזה ארוך פסק בחראדגוזל
 בזה. מש"כ ב"ק עלחיות

 אולי קא הוו ור"י יהודה ר' דפ"ג יומא דבש"0מח(
 לרועה קפחיה לר'י בולמוס אחויהבאורחא

 מטי כי הרועה, את קפחת יוסי ר' לי' אמר לריפתא,אכליה
 אמר וצעי, בלגי אהדרוהו יוסי לר' בולמוס אחויהלביתיה
 הרי העיר, כל את קפחת ואתה הרועה את קפחתי אני ר"יליה
 וכיוז מהבולמוס שסבל בעת חברו בממון א"ע הצילדר"י
 במקום גזל משום ליכא כן אחרי לו לשלם היהדדעתו
 דאפילו המחבר פסק סעי"ד שנ"ט סי' חו"מ ובש"עפקו"נ,
 ליקח צריך גול ע"י נפו~ו את להחיות שצריך הסכנהבשעת
 והגאוז יומא, לש"ס צייז שם והגר"א אח"כ, לשלם דעתעל

 להציל אסור דהרי לו הקשה שהחת"ס הביא חיותמהר"צ
 דכיוז לו ותירץ להרועה, ר"י קפחיה ואיך חברו בממ,וןא"ע
 לשלם גדעתו היה ר"י ומסתמא מותר לו לשלם בדעתושהיה

אח"כ.
 אינו לרועה רקפחיה דר"י רמהאי די"ל וראיתי שבתימט(

 דאסור ההת"ס קושיית קשה לא וממילאראיה
 שלא רק והו ראסור נימא אי שאפילו חברו, בממון א"עלהציל
 וה דרשאי אפשר עליו רובץ הצלה דהובת בפגיו אבלבפניו
 רוצה דהוא כיון בע"כ, אפיל'ו ליטול וצוקה בצרההנמצא
 רשע מקדי זה הרי לו לעוור רוצה אינו נפשוווהשני אתלהחיות
 ועל הצדקה על כופיז ואם רעך, רם על תעמוד לא עלהעובר
 קפחיה ולהכי מכוש, נפשות הצלת על מכ"ש שבוייםפדיון
 דהויא פלישתים במלחמת דדוד והאי בפנט דהוי כיוןלרועה
 11"ב ולק"מ מסנהדריז שאילתא שאיל לכז בפניושלא

 ודו"ק.לפיונ"ד



~~נםי בשר כל חפאק"טיסמיוצשב
 התקדשי גבי ד"ח קיושק מש"ס ראיה להביאחי דכןנ(

 רץ כלב מרי רב בעי וכו/ לכלב תנהו בככרלי
 גמרה מעח; נשיה במלה דקא הנאה בההיא מהואחריה
 מדאורייתא ליה אנם-ה מצי דיללמא או נפ,טה, ליהימקניא
 להציל מחוייב דאדם בפירוש מבואר לאצולן, מהייבתחעבי
 נמצאים הבעלים אם בין לחלק שכתבנו ולפי"מ בממונו,חברו
 כאן הבעלים שהיו מפני דכאן לומר צריך ע"כ לא אושם
 מובא בתשובה להראב"ד ומצאתי להצילה, מחוייב הואלכן

 צ"ע עדהן אבל מזה, קצת שהרגיש הגוזל בסו"פבשטמ"ק
 מצד הרי לרועה קפחת יהודה לר' ר"י לי אמר מדועלפי"ז
 אולם להצילו, מחוייב שהרועה כיון לקפחו הוא רשאיהדין
 לרועה, קפחת דאמר דר"י להא דקידושין האי בין לחלקיש

 על גם החיוב חל ולכן להצילה רוצה דהוא חזינןדבקידושין
 שהו(! אעפ"י להציל כלל רוצה אינו דהוא היכא אבלממונו,
 גדול דוחק אבל נכסיו, על חיוב תו ליכא מ"מ כדיןשלא
 דמותר חזינן דהלכתא אליבא דמילתא ולקושטא בכךלחלק
 לשלם אח"כ מחוייב אם נפק"מ רק חברו, גממון א"עלהציל

 גזל איסור גם כודאי הממון לשלם לו דאין היכא אבל לאאו
 לו שא"א שיודע אעפ"י המת בניוול ולכן פקו"נ מפנינדחה
 נראה כן פקר'נ בפני נדחה מ"מ והניוול הבזיון עבורלשלם

 לפיענ"ד,לכאורה
 נראה הנ"ל יוסי ור' דר"י פלוגתא גהד 1בהתבךננינא(

 סליגי והראב"ד דהרשב"אלפיענ"ד
 יכול וז"ל כתב י"ז סי' ח"ד בתשובה דהרשב"א זהבפלוגתא
 העומד רבר לך שאין משום לשלם ע'ש מדעת שלאליטול
 במדבר שהוה מי בעצמך והגע המנויות מג' חוץ פקו"נבפגי
 ע"מ אפילו ישתה ולא ימות חבירו של מים קיתוןומצא
 ליתן מחויבים והבעלים גזלן זה נקרא והאיך אח"כ,לשלם
 רע"ק ואפי' וכו', דורש פטורא בן שהיה עד ולהחיותו בחנםלו
 לחיי קודמין חייך עמך אחיך וחי רכתיב משום אלא פליגלא

 כאן יש גזל איזה וא"כ חייב חיותו במקום שלא אבלחברך,
 דלהציל וראי אלא הוא, רשע משלם שגזלה אעפ"י שנאמרעד
 אסור תשלזמים דבלא ורק דשרי פשיטא לשלם ע"מא"ע
 מחתיבים כאן דהבעלים דהיכא מדבריו משמע עכ"ל,ליטול
 לו לשלם וא"צ להניצול ממון בדיש אפילו חנםלהציל
 בתינם. אפילו לתת הבעלים על הצלה, חיוב דאיכאמשום

 זה שיפסיד לא נמי גפניו דאפי' ס"ל הראב"ר אדלבזגב(
 לו שהפסיד מה לו לשלם צריך אלאממונו

 לגינה נפלה כמשנה דתנינן רנ"ח מב"ק ראיה והביאבהצלתו,
 דמתניתין בגמרא התם רב ואמר שנהנית, מה משלמתונהנית
 שנהנית מה דמשלמת שאכלה מיבעיא ולא בשנחבטהאיירי
 שנהנית ומה הוא חברו מנכסי ארי 0בריח אימא בנחבטהאבל
 גמי, הכי ואימא בגמ' תו ומקשה קמ"ל, משלמת לאגמי

 דוךכא כפשוטו פירש והראב"ד פסידא, ליה לית ארימברית נמי אי מדעתו לאו האי הוא מדעתו ארי מבריחומתרץ
 צריך ומעצכן מדעתו זאת עשה אם אפילו פסידאדאיכא
 פטור אז להבעלים פסידא דליכא היכא ורק לשלם,אח"כ
 שמ התוס'  שכתבו כמו דלא וזה ארק במברטז כמומלשלם
 דלהתוס' כדבריו רלא הג0רא דברי את שפירשו א"נכד"ה
 חייב אז פסידא ליה ואית מדעתו שלא תרתי להיותצריך
 אפי' מדעתו דהיינו בחרא אבל ארי, מבריח חשיב ולאלשלם
 ליה ולית מדעת.1 שלא או מלשלם פטור פסידא ליהאית
 מזונ ובשסמ"ק בתוס' עיי"ד ארי מבריח  דחשיב  פטורפסידא
 ולכן ההוס' כשיטת הגכא-א בפירהם סובר דהרשב"אנג(

 שדיה ז"א - כאן דהבעלים דהיכאכתב

 בין הפלוגתא דזהו י"ל ולכן אח"כ, 0לשלם פטור -מדעתו
 להרועה כפאו ולכן הרשב"א כשיטת ס"ל דר"י יוסי ור'ר"י
 איכא כאן דהבעלים כיון משום אח"כ לו שילם ולא ככרוונטל
 רשע הף רוצה אינו ואם בחגם לו לתת הצלה תיובעליהם
 לשלם צריך רעכ"פ הראב"ד כשיטת סייל יוסי ור' אותו,וכופין
 וזה לשלם ע"מ שלא שנטל משום לרועה קפחת אמרולכן
 פלוגתא הוא והראב"ד הרשב"א דפלוגתת לפיענ"דנכון

 בגמרא.דאמוראי
 דר"י בהאי דיומא לסוגיא רנ"ט בסי' שציין דהגר"אנד(

 סתמא כתב זז;מחבר משום להרועהקפחיה
 הבעלים בפני לשלא הבעלים בפני בין חילוק דליכאו0שמע
 לש"ס רמז וע"ז אח"כ לשלם עי'מ ליקח רק צריךדלעולם
 ר"י. לגבי יוסי כר' וקיי"ל ור"י דר'י פלוגהא דזהו די"ליומא
 דמסיק בהא דיומא הסוגיא עולה נעים מה ד21ע1והנה(

 לר"י בולמוס אחזיה למתא מטי כיבגמרא
 והקיפ,הו סבבוהו העיר דבני ופירש"י וצעי בלגיאהדרוהו
 מדעתן כן עשו מעצמן העיר שבני ומ'ימע דבש שללגינין
 העיר, בני כל את קפחת אתה יוסי לר' ר"י ליה אמרואמאי
 שלא מדעתן כן עשו העיר שבני לאחר הכא איכא גזלאיזה
 לררכינו ואולם להרועה, שכפאו ר"י שעשה כמו לא כפי'ע"י
 מ"מ וצעי לגי לר"י ונתנו מדעתן כן דעשו דאע"גא"ם

 להצילו דמחרב אע"ג בפניו דאפילו דס"ל יוסי ר'לשיטת
 מה לו לשלם אח"כ צריר אלא ממונו להפסיד וה א"צמ'ש

 ולא וצעי לגי לו נתנו העיר בני כאשר ולכן עליושהוציא
 כן אחרי לשלם הוא צריך בחנם לו שנותנים בפירושאמרו
 ל"ט סי' בתשובותיו הב"ח זקני בדברי בזה עיין לשלם,צריך עמי אכול לחברו האומר רמ"ו סי' חו"מ בש"ע רמבוארכדין

 היכא רק מלשלם פטור ואינו ל"א, סי' שמואל מקוםובשו"ת
 הוכחה שום לר"י תיה לא וכאן במהגה לו שנתן הוכחהרקמ

 יוא הועי בלגי הוהקיפעע דמה מתנה, בתורת לושנותנים
 א"ע להציל אסור הוא אבל להצילו, כפוויבים דהםמשומ
 יוסי דר' ראה דר"י וכיון לשלם, ומחויב בחנם חברו3ממון
 בני את קפחת אתה לו אמר גצדק העיר לבני כלום שילםלא

 בסברא. נכון וזה וא"שהשר
 לרואה מנין דע"ג 0נהדרין בש"ס ועייןהרבה, להאדק- יש חברו בממון א"ע להציל מותר דאם הבהאינו(

 תעמוד לא שנאמר להצילו מחרב שהוא בנהר טובעשחברו
 נפקא מההם נפקא מהכא והא בגמרא ופריך רעך, דםעל

 הו"א מהתם אי ומשני לו, והשבותו ת"ל מנין גופואבדת
 מבואר קמ"ל, לא אגורי ומיגר כךטרח אבל מנפעיההנ"מ
 אבל לה?ילו אנשים ולמיגר לטרוח רק מחרב דאינובוזה
 כוייטת וזהו כלל מחוייב אינו ממונו ולהפסיד מכיסולשלם

 הנ"ל.הראב"ד
 שמ מצאתי תכ"1, ס" חרימ בב"י מובא דבהגמי"י,נז(

 שרואה מי שכל הרמב"ם דברי עלזכ'
 על תעמור דלא לאו על עובר מצילו ואינו בסכנה חברואת
 אפילו א"ע להכניס דמחוייכ הירהמלמי בשם כתב רעך,דם

 טעם כתב הב"י ומרן חברו, את להציי בכדי סכנהבספק
 אחת נפש דימקיים וכל ספק וזה ודאי שזה מפנילרבריו
 אדם ?ריך אמ רבריו ולפי מלא, עולם קיים כאילומישראל
 מבץן להוציא שצריך מכ"ש חכרו הילת לצורר א"עלסכן

 חבידו. הצלת לצורך מכיסוולהיסיד
 אהץ לוןל מובא - חרכ"ז סי' ח"ג גרדב"ז אולםנה(

 סכנה בספק א"ע מכניס. דאם להיפד, כתב1ד'1
 חיב ובעניז שוטה, חסיד מקרי בסכנה הבמצא חברולצורך
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 ווייל מהר"י בשו"ת ועיין לעיל, ביארנו כבר אח"כתשלומין
 בכנה"ג אבל לשלם דמחוייב בפשיטות שכתב קמ"חסי'

 דאפילו שפסק הרשד"ם תשזבת הניא תכ"ז סי' הטורבהגהת
 שעה באותה עני דהי' כיון מל'ץלם פטור אח"כ נתעשראם

 ונטל בדרך שהי' בה"ב גבי ד' משנה פ"ה בפאה ועייןעיי"ש.
 כשבא לשלם צריך אם וחכמים ר"א מהלוקת ופאה שכחהלקס
 נוגע שאינו במה ואכ"מ זה בפרט להאריך וישלביתו,
 באחד לפני שהי' די"ת בעסק בזה הארכתי ובמק"אלענינינו
 הוצאות עליו הוציא והלה למאסר המשטרה ע"י נפלשחברו
 והארכנו לו לשלם שמחוייב וביררנו ממסגר להוציאורבות

 נאותים, בדברים סכנה של בגדרהרבה
 להציל דמותר סוברים הפוסקים שרוב הזינז עכ"פנס(

 בררנו רש-י לשיטת ואפילו חברו, בממוןא"ע
 הפוסקים כל כשיטת ג"כ דס"ל דגריו לפרש דישבעזהשי"ת
 והרא"ש והרמ.ב"ם הרי"ף להלכה פסקו די"טובכהובות
 מותר גזל דגם משום להעיד מוהרים נפשות מחמתדאנוסים

 לעיל. כמוש"כ פקו"נבמקוס
 קיי"ל הלא הפוסקים בין בזה פלוגתא איכא אם ואפילדס(

 בספק כמו דדינא בספיקא להקל נפשותדספק
 המת בניוול בני"ד להקל דיש נראה ולכו המעשה,בגוף

 בכל בזה ודה'ק הגוב"י זקן הורה כבר כאשר פקו"נבמקומ
 בסברא. הם נכונים דעתי ולפי לעיל שהבאתיהראיות

 דברי עפ'" הניתוח ע"י דקבורה מ"ע ביטול דבעביןסא(
 ניוול מתיריז דאם י"ל פ-ז נ1ירהירושלמי

 לשיטת לאו איסור שזה אעפ"י פקז"נ במקום המהובזיזן
 דקבורה מ-ע ביטו7 להתיר דיש מכ"ש הנ"ל,הראב"ד
 אבר זה אין אם המת מן אבר להשתיל אבל פקו"נ,במקום

 וביטול המת ניוול משום אסור בודאי בו תלויהשהנשמה
 משום ביארנו כאשר ליכא הנאה איסור רק קבורה,מצות
 באיזה בעז"ה להלן נבאר לבד אבר ובסכנת שלכדה"נדהוי

 לעשות.4יפן
 רמז אומר רשב"י אמרינן דמ"ו סנהדרין דבש"ססב(

 תקברנו, קבור כי ת"ל מנין מה"תלקבורה
 היוגי על רק הוא הכתוב דעיקר נראה הגמרא מלשוןהנה
 משמע וכן בעלמא, ורמז אסמכהא הוא מתים ובשארבי"ר
 כפרה משום או בזיוני משום קבורה שם דבעי בגמרא להלןשם
 אי גברא. להאי דלקבריה בעינא לא אמר אי נפק"מלמאי
 הוא כפרה משום ואי כמזניה כל לאו בזי'וני משוםאמרת
 מה"ת מ"ע הוא דקבורה אמרת ואי כפרה, בעינא לא אמרהא
 מ"ע לבטל' הוא יכול וכי כפרה בעינא לא לומר יכולהאיך

 דלהוי לטובתו רק שהוא אעפ"י האדס, על הטילהשהתורה
 דהוא צ"ל' ודאי אלא בז"ע, לבטל כנויניה כל לאו כפרהליה
 בתקנת א"א לומר יכול לכן חז"ל מתקנת ואסמכתא רמזרק

 בפירוש כתב שם והר"ה לסובתי, רק והוא הואילחכמ'ם
 מביא שס"ח סי' ובב"י מדרבנן, רק היא 11 דמצוהדקיי"ל
 אבל בקרקע דוקא היא קבורה דמצות בתו"א הרמב"ןבשם
 קבורה, מצזת מקיים ואינו המת את כמלין הו"ל גרידאבארון
 דוומב"ו בדברי צ"ע ואגב מה"ת, הוא דקבורה מדבריוונראה
 כן תעשו לא אם כי "מלפני" וטעם וז"ל שכ' חיי בפ'עה"ת

 דצריך כתב הנ"ל בתו"א דהרי רב וצ"ע וכו', בארוןאקברנה
 לו יתנו לא שאם אאע"ה יאמר ואיך בקרקע קבורה,דוקא

 התורה, כל קיים הוא הרי בארון שרה את יקברדצוערה
 חולים לבקר מדבריהם מ"ע אבל מד~' י"ד בפ' כ'והרמב"ם
 את וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבליםולנחם

 ולילך הכתף על לשאת הקבורה צרכי בכל ולהתעסקהאורחים
 חכמים מצות דרק בפירוש הרי וכף, ולחפור ולספודלפניו

 קאי הכתוב ועיקר אסמכתא רק הוא תקברנו דקבור וקראהוא
 בי"ד. הרוגי עלרק

 מצוה שקבורה סתס הרמב"ם כתב הל"ח ובפי"בסג(
 שם כתב ובלח"מ תקברנו קבור כישנאמד

 מ"ע ובסה"מ עיי"ש, מדבריהם מצוה דרק רבנו מדברידנראה
 והזא שנהרגו ביזם בי"ד הרוגי לקבור שציונו רבנו כתברל"א
 כי ספרי ולשון ההוא, ב.יום תקברנו קבור כי יתעלהאמרו
 לומר רוצה מתים בז2אר וה"ה. עשה מצות תקברנוקבור

 שיתעסק מי לו שאין מי ולכן מותם, ביום מת כלשיקבור
 אדם כל על שמצוה כלומר מצוה מת נקרא בקבורתובו

 מ"ע שהוא 'שכתב תצא בפ' הספרי לשון ומדהביאלקברו,
 ברם מה"ת, הוא דקבורה לרבינו דס"ל לכאורה נראהמה"ת
 מתים וקבורת חולים ביקור דמצוה כתב בסה"מ הב'בשורש
 לרעך ואהבת מצזה בכלל נכללו בזה. וכיוצא חטדיםוגמולת
 קבור, בפירוש איתא הנ"ל נ,יר בירושלמי אמ,נם עיי"ש,כמוך

מ"ע.
 דאיהא לפיענ"ד להעיר 'ש הנ"ל נזיר ובירדשלמיסד(

 הסייף לרבות מנין מ"ע קבורהתם
 יכול הקברנו, ת"ל בו שנחנק, סודר בו ,2נתלה עץ בושנהרג
 עמו תיבת נמקום כתזב ירושלמי ספרי )במקצת עמויקברו
 קבורה תקברנו קבור כי ת"ל ט"ס(, שזה ונראה עצמותיבת
 שלא כדי טפחים שלשה מימיק כיצד הא ,לאבנו, ולעצולו

 שאם מכאן תקברנו מקצתו, ולא כלו תקברנו המחרישה,תעלה
 תקגרנו קבור כי יומר תלמוד מה כיום עשה לא ממנושייר
 עכ-ל ורובו ראשו שיהא עד מצוה מת נעשה שאינומכאן

 ובירושלמי ג' סי' טומאה בהל' הרא"ש גירסת עפ"יהירושלנגי
 דכל שכתב במר"פ דעיין קצת לשון בשינוי הגירסאשלפנינו
 מוניה. גפקו דכלהו מתקברני דרשינן דרשותהני

 דדרש דרשות שתי דהנהו להעיר יש ייהטא דלפוםסה(
 ננק.צתו, ולא כלו תקברנו הקברנו,ממלת

 הדרשוה הנה כלום, עשה לא ממנו שייו שאם מ,כאןתקברנו
 רובו קברו דאם משמע מקצתו ולא מלשון דהרי אהדרי,סתרי
 דהיינו תקברנו הכתוב וכוונת ככולו, רובו מקום בכל דהרייצא
 קבורה, מצות בזה יצא דלא מקצתו ולמעוטי ככולורובו
 ומשמע כלום עשה לא ממנו שייר שאם תקברנו כתבואח"כ
 זקבר אעע"י המצהו קיים לא ג"כ מקצת רק אפילו שיורכל

 הרגישו שלא, הדבר ונפלא הקודמת לדרשה, סתירה וזהרובו,
 קבור שכתב שם הירושלמי ומדברי הירושלמי. מפרשיבזה
 הקה"ע שמלשון אעפ"י מה"ת הוא דקבורה דס"ל נראהמ"ע
 לא הירושלמי מלשון אבל בי"ד, הרוגי על רק דקאימשמע
 קרא מהאי דהרי לזה וראיה המתים, על דקאי רק כןנראה
 ראשו אם רק מצוה מה נקרא דאינו מצוה מת על גםילפינן
 בי"ד הרוגי דוקא ולאו המתים כל על דקאי הרי קייםורובו

וז"ב,
 עפי"מ לומר נראה התמוה. הורושלמי את ךלזזרץסו(

 תקברנו הירושלמי כוונת לפרש הקה"עשכתב
 בשנים ולא אחד בקבר כולו שיקברנו היינו מקצתו ולאכולו

 כלו תקברנו הראשונה הדרשה דבריו ולפי מקימות,ושלשה
 לחלקו שלא וגם שזר ב.לי אחד בקבר לקברו שצריךהכוונה
 מן דחסר היכא לאפוקי אתי לא אבל מקומות, חטלשהלשנים
 לשלשה או לשנים מהלקו אם שלם מה אפילו רקהמת

 דאם הירמילמי מיירי ואח"כ קבורה, מצות מ.קיים יאמקומוה
 ב,קיים לא כן גם קצת המת מן שחסר רק אחד במקוםקברו
 הקה"ע, פירוש עפ"י לכאורה לפרש אפשר כן קבורה,מצות
 מקומות, וג' לב' להמת שמחלק דמיירי לומר דוחק זהאבל
 בי"ד מהרוגי מיירי דהירושלמי כיון כן להיות דיכול אמתהן
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 הכתוב בא לכן הסקילה ע"י אבריו שנתפרקו להיות יכולולכן
 א"א דמילתא לקישטא אבל מקומות, בכמה לקברו שלאימעט
 הרנה קבורות מהקרא הירושלמי מרכה דמקודם כיון כןלומר
 ממעט רהקרא לומר אפ'.4.ר והאיך ולאבנו, ולעצו לוקבורה
 לרבות ג"כ ולב1דק לאיפך לומר אפשר הרי הרבהקבורות
 מצות יצא ג"כ רבים בקברים אותו קברו דאם הרבהקב~רות
 דאם לפי"ו קשה ועוד שזות. הדרשות עפי"ז ויהיהקבורה
 מת אפילו הרבה בקבורות לקברו דאסור מקרא ממעטינןכבר
 בלי מקומות לג' או לב' שמחלקי רק כלום חסר שלאש1ם
 קברו שלא המת מן מקצת חסר אם מכש"כ הרי שיור,שום
 לדרשה עור צריך למה וא"כ ק.בורה, מצות בזה יצא דלאכלל

 דגשיור וה ידעינז כבר הרי כלום עשה לא שייר דאםהשניה
 הירושלבד בכוונת כן לפרש גדול דוחק לכן המצוה, מקייםלא

וצ"ע.
 הירושלבן בדברי אחר פירוש לפיענ"ד נראה לכןסז(

 מקצתו, ולא כלו דתקברנו הדרש הביאדבתחילה
 מחויב ממע כלום חסר שאינו שלם מת לפניו שיש היכאהיינו
 מחוייב ג"כ קיים ורוכו וראשו מעט בחסר ואפילולקברו,
 אז המת מן מקצת לפניו יש אם אבל ככולו, ררובובקבורה
 שאמ רתקברנו מקרא הירושלמי דרש ואח"כ מקבורה,פטור
 קבר אפילו מקצת שייר רק כולו קבר ולא שלם מת לפנייש

 ומצאתי המצוה, קיים ולא כלום עשה לא ג"כ ורובוראשו
 דברי על שם שכתב טומאה מהל' בפ"ג המעיו"ט ברברי ליאון

 שיהא עד מצוה מת נעישה ראינו הירוש1מי את שהביאהרא"ש
 מצוה דמת דרשה דהאי המעיו"ט כתב ע"ז קיים, ורובוראשו
 על וקאי מקצתו ויא כולו תקברנו דדרן דלעיל דרשההייט
 ררשת פירש שהוא מזה הרי עיי"ש, את"כ שנתלה בי"דהרוגי

 על דקאי שפירשנו כמו מקצתו ולא כולו תקברנוהירושלמי
 בכווו רק. בק.בורה מחוייב דאינו לכתחילה, קגורה מצותעצם
 רתקברע דקרא המעיו"ט שכתב גזה רק רובו, לכה"פ אוקיים
  שפירש כמו זהו דבותים כל על ולא בי"ר הרוגי עלקאי

-ה5ג"נן  הירושלסן לשון רמפשטות לעיל הוכחנו וכבר 
- מצוה, מת כמו המתים כל על דקאינראה  בבבלי אולט 

 ראיץ וא"צ קבורה צריך לבר ראש דגם מבואר דפ"בסנהדרין
 דדוית ריהויקימ גולגלתא א.שכח פרידא רבר זקנו גביורובו
 אחרת, ועוד זאת עלויה כתיב והוה ירושלים בשערישדיא
 רק דאפילו מזה מוכח נבוג, והרר קברה נבוג והדורקברה
 מדברי היפך וזה ורובו ראשו וא"צ בקבורה מחוייבגלגולת

 דמת שכתב בסופו ע"ב דמ"ג נזיר רש"י ועייןהירושלמי,
 וזה לו, לטמא ויכול בנינה ורוב בשדרה אפילי הוימצוה
 ובאמת ורובו, ראשו שהצריך הנ"ל כהירושלמי דלאג"כ

 אי טומאה לענין איפישיטא רלא בעיא הוא רנ"ב נזירבום"ם
 והרמב"ם לחוך, וגלגולת לחוד שדרה או תנז וגלגולתשדרה
 במעיו"ט ועיין גלגולוג או שדרה או כתב טו"מ מהל'בפי"ז
 קיצור יברי ,אהניא סק"ת ג' סום"י טומאה בהל' הרא"שעל

 מצחק מת הוי גלםלת או שדרה או ג"כ שכתב הרא"שפסקי
 דאיבעיא דגמרא הבעיא ליה פשיטא טיפשט דהרא"ש ע"זוכתב
 העין גלגולת, או שדרה או מינייהו בחר דסגי נלנשהלענין
 לענין הגוף עיקר דהוי דכיון מצוה למת טןמאה ביןנפק:'מ
 וייה אדם, עצם שפיר ביה וקרינן ניכרת צורתו דהףטומאה
 הביא שלא ופלא עיי"ש, הוא טעכש דחר מצוה מת לעניןנמי
 מת הוי גלגולת או שדרה (1 ג"כ שכתב הנ"ל רש"ירברי
 נויר כהירושלמי דלא פסקו יריא"ש דר,ך'י חזינן עכ"פמצוה

הנ"ל.
 לפיענ"ז: רב צ"ע הנ"ל גהמאה בהל, המעיו"ט 1דבריסח(

 לשבת בפירושו כתב ובעצמו בכבורו הואדהרי

 וכבר קבורה, צריך המת מן כזית דאפילו המצניע פרקסוף
 נזיר הירושלמי מדברי אבל מהל' בפי"ר המשל"מ עליוהשיג
 דקבור מקרא ומדיליף מ.צוה, במת ורובו ראשו רצריךהנ"ל

 עיחש ורובו בראשו רק הוא קבורה חיוב דגם ש"מתקברנו
 כי מצוה ממת כן להוכיח א"צ רמילהא ולקושטאבמשל"מ,
 לענין טומאה מהל' בפ"ג במעיו"ט בפירוש כן כתבהתוסיו"ט

 ורובו. ראשו דבעי קבורהחיוב
 דלעולם בפיייטות לומר נראה התוסיו"ט את 1לוורץסט(

 דראשו היכא רק ליכא קבורה מצותמשום
 מהנקבריו הוא א"כ בהנאה אסור דמת מכיון אבו קיים,ורובו
 וגם הנקברין, כל כדין קבורה בעי בכזית רק אפילוולכן
 הרי טומאה ושיעור טומאה לידי יבואו שלא תקלהמטעם
 מצות חיוב מטעם יא וזה קבורה, דצריך כתב לכן בכויתהוא

 התוסיו"ט. דברי שפיר ומתורץ בה נגעוקבורה
 נראה המת מן בכזית קבורה חיוב בטעם בזה ובהיותיע(

 כמשנה, דל"ד תמורה מ,ם"ם להעירלפיענ"ד
 מהנשרפין ומהן מנקברין מהם הנאה איסורי כל שםדחשיב
 לשיטת ובשלומא מת, נמי הנקברין בין חשיב לא אמאיוקשה

 ורובו ראשו ראיכא היכא רק בקבורה מהוייב דאינוהירושלמי
 דמתניתיז הני כל דהרי במשנה נמי מת חשיב לא דלהכיי.ל

 בפחהה אפילו דברים וכמה בכזית, ולקבורה לשריפהשקוזרן
 שוה אינו במת אבו פרוטה, בשוה דמתהני היכאמכזית

 דכן ולא ורובו בראשו רשיעורו דמתניתין להניבשיעורו
 קבורה בעי המת מן כזית דאפילו להסוברים אבללאינך,
 ובדרך הנאה, איסורי בהרי מת חשיב לא אמאי קשהאכתי
 לאינך, דמי דלא משום במשנה מת חשיב לא דלהכי י"לפשוט
 הדבר טעם קבורה או שריפה שצריכין איסזה"נ הנידכל

 הנך וכל וז"ל שם רש"י כמוש"כ בהנאה אסורין שוםמשום הו"
 בעצם הקבורה במת אולם נינוי, דאיסוה"נ משוםנקברין
 ובמשנה בהנאה, שאסור משום ולא בסנהדרין כדאמרינןמצוה
 מכילא ומתורץ איסורן, מטעם ונשרפיז נקברין רק חשיבלא
 ולא בויוגא או כפרה משום קבורה בגמרא קאמר דלהכינמי

 שכתב ולפי"מ מהנקברין, הוא בהנאה דאסור מומוםקאמר
 מדרבנן רק הוא דמת הנאה ראיסור לעיל המובא יעב"ץהגאון
 לומר לו א"א א"כ אסמכתא, רק הוא מע"ע שם דשםוהגז"ש

 האי~ור כל רהרי בהגאה דאסור משום הוא קבורה דמצותתו
 משום הטעם קאמר שפיר לכז מדרבנז רק הוא שלוהנאה

 ובזיונא.כפרה
 לענין במק"א שכתב.נו מה לחזק. נמי בזה 1אר11חנאעא(

 משום קבורה דטעם נימא דאי המתשרפת
 את אח"כ קובר אם מקיים נמי בשריפה א"כ הנאהאיסור
 אמרינן אי אבל מאיסוה"ג להעת תקלה לירי יבוא ולאהאפר

 מ"ע מבטל המת ,טשורף ידי על א"כ מצוה בעצםדקבורה
 ראם הירושימי לשיטת ובפרט האפר, אח"כ קובר אםואפילו
 קובר אינו השריפה רע"י כיון יצא לא המת מן שהו כלשייר
 מצות עוד מקיים אינו הנשאר ובאפר נשרף, שכבר אחריכולו

 שכתבו ה.נשרפים בד"ה דל"ג תמורה בתוס' ועייןקבורה,
 טען  דהנשרפץ משום אסור אפרן דהנקברין הדברבטעם
 בו, ומועלין מצותו שנעשה דבר לך אין כבר מצותןשנעשה
 משיך לשורפן הכתוב הטעין דלא כיון בהנקבריןאבל

 נראה האפר אח"כ קובר אם אבל עיי"ש, לעולםאיסורייהו
 רגקברין כל הרי שם במשנה ולר"י לכלום, חששא תודליכא
 אה"כ לקבור אפילו לשורפו אסור במת ברם לשורפןמותר
 שרשים כו והעושים להגמע הוא בזיוז וגם שהוכחנוכמו

 ב' עמוס ברש"י כמבואר הוא קדוש חוק כי הצבורמדרכי
 שנהגו שם כהב וגו' אדום מלך עצמות שרפו על הפסוקעל
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 התירו חז"ל והרי דכ"ה בב"ב ברש"י הוא וכן בזיון, מנהגבו
 שבת בש"ס כמבואר הדליקה טחר מפני בשבת מתלטלטל
 שהתיר הט"ז זקני ברברי עיי"ש שי"א, סי' ובאו"ח מ"גדף

 מזה ומוכה מהשריפה, להצילו כדי לכרמלית הוצאהאפילו
 קבור של מ"ע בזה מבטל מהבזיון וחוץ להמת בזיוןדהוא

 קבורה של והטעם מטמא אינו דאפר ריוברין לשיטתתקברגו
 מו"ק בש"ס ועיין קבורה, חיוב מצד ולא איסוה"נ משוםהוא
 אחרת ועוד זאת בה כתיב רהוי יהויקים של גלגלתוגבי

 ומום"כ למת, בזיון הוא דשריפה הרי וקלתה לתנוראשגרתה
 לז4מת כך כל בזיון אינה דשריפה סק"ג שי"א בסי'ועוג"א
 ובתה'ש, במחה"ש כמבואר האחרונים עליו השיגוכבר

 כדברי יכול בו"ה דקכ"ה חולין בתוספות כן מבוארובאמת
 ה"ב אמר"י בשו"ת ועיין המפרשים, בזה העירו וכברהמג"א
 ואעו אכ"מ רק קצת להעיר יש המג"א ובדברי מ"הסי'

 לענינינו.נפק"מ
 בע כזית מ"ו פ"ג ראהלות ממשנה להעיר יש וכןעב(

 טפחימ בארגעה פתחו והמת בטפח פתחוהמת
 בפותח הטומאה להוציא אבל הפתחים על הטומאהלהציל
 כמת, הגל:ולח וכן השדרה אומר יוסי ר' כמת, מכזית גדולטפח

 פותח בה יש המגדל תיבת איתא מ"ב באהלות שםובפ"ד
 טמא הבית בתוכה טומאה  ספח, פותח ביציאהה ואיןטפח

 ואע לצאת הטומאה  שדרך טהור שבתוכה מה בביתטומאה
 להוציאה יכול שהוא מפני מטהר יוסי ר' להיכנס,דרכה
 לר' שם הרא"ש ע"ז והקשה במקומה, לשורפה אולחצאין
 בפ"ג אמר אמאי במקומה הטומאה לשרוף דיכול דס"ליוסי

 להציל ויכול במקומה לשורפה יכול הרי כמת וגלגולתדשדרה
 דומת מ"ז בפ"ג דאמרינן הא וכן בהרא"ש, עיי"ש הפתחיםעל

 הטומאה שסוף מפני טמאים כולמ הרבה פתחים ולובבית
 כבר במקומה לשרפו דיכול לר"י אמרינן לא אמאילצאת
 לשורפו דרכו אין שלם דמת הנ"ל דקכ"" חולין בתוס,תירצו

 שם, ובמלא"ש דאהלות בפ"ד בתוסיו"ט מזהעיין
 דדין נראה אדר"י מדר"י הרא"ש קושיית לתרץ וכדיעג(

 לא, או קבורה טעון המת מן כוית באם תלויזה
 דלהכי בפשוט לתרץ יש קבורה טעון דלא הסובריןזלשיטת

 ראינו כיון במקומה לשרפה דיכול המת מן כזית גבי לר"יס"ל
 בשדרה אבי לשורפה, מותר הכי מוום בקבורהמחוייב
 מצות דמבטל לשורפה יכול אינו בקבורה דמחוייבוגלגולת
 ומתודץ ישרופו לא הנקברין דכל קיי"ל הרי יגמקבורד,
 זע~ו מן דכזית הסוברין לשיטת אולם הרא"ש, קושייתשפיר
 ר"י אמר הכי ואפילו בשבת התוסיו"ט כמוש"כ קבורהצריך
 דאמאי הרא"ש קושיית שפיר קשה במקומה לשורפהדיכול
 במקומה לשורפה דיכול ר"י אמר לא וגלגולת שדרהגבי

 כהמל"מ רק כהתוסיו"ט דלא ראיה מכאן יהיה לפי"זוממילא
 לפיענ"ד. וז"ב קבורה דא"צהנ"ל

 ביר ביז לחלק יש האמת דלפי בוה התבועהישוב
 שס"ט סר בתשובה הרשב"א שכתב לפי"מלעצמות

 בקברי לקברו המת לזעליך רבכדי שס"ג, סי' ברמ"אכיבא
 עליו והקשו ד,בשר, לשרוף המת על סיד ליוע מותראבותיו
 ל"ז סי' בשבו"י עייז המת בשר לשרוף אסור דהריהפוסקים
 כתה דעדיפי לכאורה וקשה בזה, מש"כ תפ"ד סי'וברדב"ז

 ומדוע קבורה מצות מגטל חשריפה ע"י דהרי לר,קשותיש
 קבורה מצות מקיים ג"כ דבעצמות ועכצ"ל השריפה,התירו
 רק הקשו ולכן לק"בק קבורה ממצות לכז הבשר בליאפילו
 קקוה שאמרז כמו צער מחמת או השויפה שע"י דומתמבזיוז
 קושיית יחירץ לפי"ז וממילא החי, בבשר כמחט למתרמה

 וגלגולת דשדרה לר"י ס"ל דאהלות בפ"ג הבי דמשוםהרא'"2

 למימר ליכא לכן קבורה חיוב איגא דבעצמות דכיון כמתועי
 ובדברי המת. מן בכזית משא"כ במקומו לשרפוריכול

 הבשר לשרוף המת על סיד לשים שמתיר הג"להרשב"א
 תרי"א סי בח"ב הרדב"ז כמוש"כ צ"ל למת בזיון שזהאעפ"י
 מש"ס ראיה והביא בזיון, בז אין המת לתועלת שהוארכל

 והמריצה והמגריפה הסל מן חוץ טהורין כולן מ"ב פ"חשקלים
 כליס למס' בפהומ"ש הרמב"ם ופירש לקברות,רגגיוחרין
 להוליכן המת עצכות בו ומשבריז שרוצצין כלידהיינו
 הרי"ף גם כתב וכן בשקלים הרע"ב פי' וכן למקום,ממקוט
 שם ובירושלמי בזיון, ליכא המת דלתועלת מזה מוכחג"כ,
 עצבות פירושו ולפי לביה"ק האבן את שמריצה מריצהפירש
 פי"ב בשמחות להדיא איתא וכן בזיון, משום להריץאסור

 ת"ג. ס" ביו"ד וכ"ה העצמות את מפרקיןדאין
 לפרש שכתבנו במה הראשונות על נחוור דנועתהעד(

 מרישא סתירה יהיה שלא הירושלמידברי
 בשיר ולא מעיקרא קבורה מחיב איירי דברישאלסיפא,
 ובסיפא רובו, או בכולו רק בקבורה מחוייב אינוובתחילה
 בזה מקצת  שייר רק כולו קברו ולא לפניו כולו דהי'כהירי
 דיז הפוסקים הביאו לא מדוע לי המוה אבל כלום, עשהלא

 ובשלומא כלום, עשה לא המת מן שייר דאםדהירושלמי
 קבורה חיוב על דקאי שפירשנו עפי"מ דברייתארישא

 הביאו לא מרוע קיימ ורובו ראשו להיות דצריךמעיקרא
 זה לדין הבטצ שכבר כיון בזה רסמכו י"ל זה, לדיןהפוסקים

 ורובו ראשו שיהיה עד מצוה מת נעשה דאינו מצוה מתגבי
 רוקא דלאו לומר ויש קבורה, חיוב איכא ראז משוםקיים
 או בכולו רק קבורה היוב ליכא המתים בכל דה"ה מצוהמת

 באיסוה"נ תקלה השש משום רק במקצת, לא אבלברובו,
 הדרשה אבל קבורה, מצות משום לא אבל לקברויתכן
 זה דבר כלום, ישייר ולא כולו תקברנו דהירושלמיהשניה
 אמךיע לא וסאן כטלו רובו נול" התורה דבכל ה'דהםזעא
 דלא ש"מ רבנן ומדשתקו להשמיענו, להפוסקים הו"לכן

 להלכה. ירושלכך כהך ס"ל רלא כלומר להוניחא
 הירושלמי כדרשת ס"ל דהתוסיו"ט לומר שיש הגםעה(

 ס"ל ומשו"ה כלום, עשה לא מקצתדבשייר
 מצוה עדיין קיים לא דבלאה"כ כיון קבורה טעוז ג"כדכזית
 החסר להכזית אח"כ מקבר אם ובזה חסר, במתקבורה
 מבואד מ"ט פ"ג דאהלות במשנה אולם המצוה בזהנשלמה
 קייס לא דבחסר נימא ואי במקומו, לשורפו יכולדכזית
 מצות קיום תלוי הכזית בזה הרי לשורפו יכול אמאיהמצוה

קבורה.
 ס"ל דלעולם י"ל עויין נויר דהירושלכי דינא לבהךש(

 להך הבסע רלא ורטשי כוותיה, להלכהלהפוסקים
 דיבא על ג"כ בזה זשמכו למימר איכא מקום בשוטדינא
 ממת לכזית מיטמא דכהן כוותיה להלכה שהביאודמ"מ
 וכבמה2"כ בחוזר, תפתר בירושלמי להלן התם כדאיתאמצוה

 דבר'1 הובא בוווה"א וברמב"ן ג' סי, טומאה בהל'הרא"ש
 ביז חילוק ראין דס"ל להיות ץכול  שע"ד, סי' ובש"עבב"י
 "'ל זה כל אבל כלום, עשה לא שייר דאם מחים  לשארמ"מ
 כהברייתא להלכה שעסק טומאה בה4 דהרי"ף אליבארק

 ז(רא"ש שפירם מה וכפי מאביו כשעורה עצמ עלדמיטמא
 עלט פליגי הרי הפוסקים כל אבל בחזרה, דאייריבטונתו
 מיטמא דאינו בקרובים ולא כן הלכה במ"מ דרקוס"ל

 רלהכי תו לומר א"א ולפי"ז שלימיכן הם אם רקלקרובים
 דחתר רכי'מ דיגא על יבסמכו מפני זה דין השסקיםהשמיטו

 מצות המשוייר אבר על גם דאיכא מוכח דמזה ג"כ, אברעל
 רגזירת דוקא דמ"מ וע"כ כן, איט בקרובים דהריקבורה
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 מתט דבשאר מן למש 4ד מים שאר דחי טאהכטב
 רק ורובו ראשו שקבר אחר קבורה מצות יצא דכבראמרינן
 דינא הך כלל הזכיר לא הרמב"ם והרי הוא, גזה"כבמ"מ
 קיים כבר במ"מ דגם דס"ל וי"ל מ"מ, מן אבר עלדחוזר
 ממנו, שייר אם לח'וש אין לכן ורובו בראשו קבורהמצות
 דהירושלמי דינא הך הפוסקים השמיטו דבטונה מוכחולבן
 סברא שום ואין התורה בכל ככן כבולו דרובו דס"למשום

לחלק.
 שכחב אבל מהל' הלי"ד בש'ה המשנה במרכבחדמצאתי

 ותמזה לו, מטמא אינו ראשו נקטע אפילודמ"מ
 רובו באיכא למ"מ כטמא בחסר דגם מבואר בידושלמידהדי
 ועיין שע"ד בסי' הש"ך וכ"כ דחקברנו, מקרא כן ויליףקיים
 מקושיית החוסיו"ט דברי לישב שכחב ט"ו סי' או"חבבי"צ

 אינו בחסר למ"מ כהנים טומאח דלענין שם וכסיקדגמבל"מ,
 שהוא יחכן איך הוא טוכאה כשום הדבר דעיקר כיוןמטמא
 דיש כיון ובשלם טומאה, לידי יבואו שלא כדי א"עיטמא
 ובחיו"ד עיי"ש, טומאה משום ולא תלין לא ,משום קבורהחיוג
 דמ"ג נזיר במאירי עוד ועייז וצ"ע, מוה היפך כחב קג"דסי'

 ודו"ק. שם אורהובקרן

 דלא לאו היינו אחד חשש עוד לבאר עלינו ועתהעו(
 רק שייך חלין דלא בפשוט לומר ונראהתלין,

 ללאו ליחא קבורה חיוב בדליכא אבל בקבורה דמחויבהיכא
 גבי ב"מ מש"ס מוגח נמי וכן תלין, דלא לאו תוליכא קבור" א"צ המת מן דכזית דס"ל למאן ולכן תלין,דלא

 משמע חלין ללא חששו ולא בעליה מונח שהיהראנר"ש
 כתן דמילתא וטעמא חלין, לא ליכא גדול צורךדביש

 ההלנה ע"י דאם לומר יש כן כבי להלינו בשתרדלכבודו
 בגזש להציל שיכול כבודו זהו אדם של חיותו הואמציל
 רעה, מחיה עכבריא לבני שהציל ראבר"ש כמו אדמ,לנפש
 החי הצלח לצורך שהוא כיון לזה למיחוש ליכא בני"דולכן

 שם. בב"מ בחא"ג ועיין חלין לאליכא

 פקו"נ דבמ,קום וג' ב' בציון הדין נפשט דעפי"זעח(
 ובדליכא המח, מן אנר לה'שחיל מוחרלהחיים

 איסור רק שלכדה"נ דהוי לצדד יש איסוה"נ מחששפקו"נ
 בכקום לצדד יש חלין לא שעל אעפו'י להתיר, קשהניוול
 ניוול איסור וכל ע"ו באות לעיל שביררנו כמו לרפואהצורך
 גדולי לכל חזינן מ"מ תלין, לא מגדר הוא המתובויון

 ההיחד צדדי וכל נגדם להקל וחלילה בוה שהחמירוהאחרונים
 וגם יבחר, והמעיין למעשה ולא להלכה רק הואשביררנו
 מחויב אי נשיעור ג"כ תלוי קבורה מצות בינךלנהשש
 מקנורה דפטור הסוברים ולשיטת המצוה מבטל הויאבקבורה

 המצווג ביטולליכא
 עין ליקח מוחר אם ד' בציון השאלה נבאר דעתהעט(

 להצילו סומא לאיש להרכיבו המתכן
 שלמה הרב מידידי נשאלתי כביר לא וה הנהמעיוורון,
 בעירו אחד איש אודוח ורנון במונט רב שליט"אפרייליך
 נשמתו יציאת אחר מיד להוציא לבניו מותו לפנישציוה
 להיות השגחחם, תהת ביה"ח של נבנק ולתיתט עיניואח
 נענ17 אשר לאיש לוורכיב כשיזדמן הצורך לעח הכןשמה

 צוואחו. את לקיים מוחר אם בעיוורון ל"ערח"ל

 אופנים לששה מחחלקת השאלה לו: היטבחי אשר דזהפ(
 סוכא ג( לפנינו, סומא אין ב( לפנינו, סומא ישא(

 לא ו( בעצגע; כן ציוה ה( עינ-, בשחי סומא ד( אחח,בעין
 נלום.ציזה

 פקו"נ במקום שביררנו ולפי"מ פקו"נ, מקרידזה עיני בשחי סומא מיבעיא לא לפנינו סומא ביש הנהפא(
 איסורי שאר על לעבור ששחר כמו המת את לעולמוחר
 והחת"ס הנוב"י הגאונים שפסקו ככו דברים מג' חוץחורה
 מותו קודם כלום ציוה לא אפילו ממילג לעיל, הארכנוכאשר
 ואם לעיל, המובא הנוב"י כחנאי עיניו ממנו להוציאמוחר
 אי"ה להלז נבאר לא א'ו המח משפחח הסכמח לוהצריכים.
 ב"ק כבש"ס חבירו בממון א"ע להציל מותר אם ג"כוחלוי
 נתבאר כאשר הנ"ל דכ"ה פסחים הגמ' דברי ובביאורהנ"ל
 בגדר דההו לומי יש אחת בעין רק בסומא ואפי'לעיל,

פקו"נ.
 דבחושש דכ"ח ע"ז בש"ס המבואר לפי אנן דנתזהפב(

 את עליו מחללת אחת בעיז אפילובעיניו
 בגדר זה והרי חליא, בליבא דעינא דשורייקי משוםהשבח
 כל בשבילו לעבור כוחר בסומא א"כ נפשות וסכנחפקו"נ
 ואפילואיסורין

 ניו~
 בש"ע איפסק וכן להצילו, כדי המה

 ג"כ הף שוחחות דכעוח רק ואפילו ט' סעי' שכ"ח סי'או"ח
 ע"י כגון אסון מחמת דנסחמא והיכא נפשווק סכנחבגדר
 לעבור ומוחר השבת אח עליו מחללין בלאה"כ וכדומהיריה
 והר"ן רש-י קדטח לפי עיוורון בלא אפילו חורה איטוריכל

 עיי"ש. ברול ע"י שנעשה מכה כל על דמחללין דנ"אבע"ו
 כנטן חשיב דסומא דס"ב נדרים בש"ס המבואר דלפיפג(

 עליו לעבור להתיר לני"ד הוכחה איןמזה
 דהחורה כיון סכנה, בו שיש מחולה דעדיף ולומר'איסורין
 הא משום דמךלתא לקושטא כי חפשי ובמחים כמתחשבו
 בגמ' דזקרי איסורין, על ולעבור השבח עליו לחלל אסורלחוד
 ובן וסומא וכצורע עני כמת דנחשבים דברים ד' מנושם
 על לעבור מותר דעני דעחך על חעלה וכי בנים לושאין

 אחר איש או מצורע או בנימ לו שאין מי או ח"ואיסורין
 ויטחקע כן לומר ח"ו העגום ממצבם להקל איסורין עליעבור
 שיש כחולה שהוא מפני עליו לעב,ור סצחר בסומא רקהדבר,
 למיבעי נפק"מ כמח החשובים ד' דהני כחבו ובתוס' סכנזעבו

 לר"י ואפילו אחריני, למידי לא אבל עיי"ש עלייהורחמי
 התוס' כתבו הרי מ"מ ממצות פטור דסומא דס"ל דפ"זבב"ק
 ג"כ אחרים להוציא ויבול בכצות חייב מדרבנן דעכ"פשם

 המצחז בכל חייב סומא ולר"מ בשטמ"ק, ע""ש דרבנלבמצוח
 דאינו דהואיל משום ממצוח דפטרו דר"י טעמאדעיקר

 וגואל במכה דאינו משום נמשפטום דאינו והטעםבמשפטים
 בדפ"ו, לקמן ראות מבלא סומא דמרבינן ס"ל ר"מ והריהדם,
 דאפילו הפריצו"ג בשם שהביא קכ"ב ס" בנובי"ת נטהעיין
 כחבתי ובמק"א ל"ח, במצות וחייב ממ"ע רק פטורלר"י
 דאיהא הל"ה דסוטה בפ"ב הירושלמ. כדברי עליולהעיר
 לדבריו. הקה"ע שפירש מה כפי פטזר ל"ת ממצוח. דגםהחם
 לעת להמתיז ורק מיתתו בשעח לפנינו סומא ובאיןפד(

 שטדמן סמך על לנוולו להחיר אם צ"עמצוא
 לזששי דומה זה שאין אעפ"י שיב"ס, כחולה שהוא סומאאח"כ
 האנן מחולי שמת המה לנוול שאסרו והחת"סדנוג"י

 למצוא לירע כדי המחלה שורש את ללבשד רצווהרופאים
 ואם רפואה למצוא יעלה אם בספק עדיין הרי דהחםרפואה,

 יזדמן בודאי הרי בני"ד אכן בחנם, המח ניזולו אז ימצאולא
 מץ על עינו יפקחו וכאשר העק לשתילת לזה שיצטרדסומא

 צריכין עדיין לכעשה מ"מ בחנם, הניוול יהיה לאזה
 בזה.להתיישב

 אמרינן אי הקשו רבה בד"ה דמ"ו פסחים דבתדס'פה(
 וראף הואיל שבת מלאכת כל בסלתהואיל



שז י214: בשר כל רופאקונטרס רצ י2:

 הואיל אמרינן לא כלל שכיח רלא כיוז ותירצו שיב"ס,להולה
 כגון בר"ה דט"ו בחוליז רהרי צע"ג החוס' ובדבריעיי"ש,
 לחצי מוקצה יש רלמ"ר שהקשו להיפך בעצמז החוס'כחבו
 לא נסן ור"י והבריא להולה בשוחט לר"מ שרי אמאישבח
 שם וחירצו מזיד, אטו קנס משום רק מוקצה משוםאסר
 ולפי"ז מוקצה, הוי לא לחוליו שחוזר הוא שרגילוחרכיוז
 בשוהט לחייב יחכן דאיך בפסחים קושייחם קשהאכחי
 פקו"ג מטעם פטור ויהיה לחוליו יחיר אם הואיל נימאבשבה
 מקומו זוכר ואעי הזאת הקושיא מקשין דראיחיודכירנא
 מש"כ ע"ט סי' או"ח ובחשובוחיו לפסחים חת"סועיין

 איכא אי אפילו לדעת שצריכים התוס' בדברי רעק"אלהגאוז
 בפרטות. זו לב,לאכה יצטרך החולה אם שיב"סחולה

 מקרי דפקו"נ מזה ראיה להביא לפיענ"ד ונראהפו(
 לפנינו החולה עחה איז אפילו זה כמואפילו

 זלא אמרינן דאי פקו"נ, זהו הרי חמיד לפגיו שכיח אםמ"מ
 אם אפילו רהרי קהמייהם קשה לא פקו"נ בבה"גמקרי
 מסוכז חולי אין אם מ"מ לחוליו שיח,ור פעמים כמהשכיח
 ולבשל לשדיט להחיר פקו"נ של בגדר הוי לא תו עחהלפנינו
 הרגילות מפני פקו"נ מקרי זה רגם מוכח ודאי אלאבשבילו,
 נאותה ראיה וזה לפנינו בשוכן חולי כבוו וויי לחוליולחזור

לפיע"ר.
 נראה עיניו ממנו ליקח מוחו לפני צעה דאחד והיכאפז(

 רוצה בעצמו דהוא כיון רבריו, לקייםדטוחר
 הגם אצלו, ניול זה ואין כבודו זה אדם של ורצונובזה

 זה לעניז מ"מ לו שומעיז איז קבורה מצוח לגמרירלבטל
 לקברו אפילו דהרי רברז, לקיים דמותר לומר יש העיניםליקח
 לו שומעין אחר למקום להוליכו או כן ציוה אםבביתו
 שם ובר"מ ב', סעיף שס"ג סימן ברמ"א ביבא האו"זלשיטח
 כוע כן צעה אם לנוולו רמותר הרי רצונו, למלאוחמקברו להווני(י מוחרים במק"א נקבר כבר אם דאפילו יותרמבואר

 כמה לשיטח החם רהרי לצייחו, ריכולים .בני"ד י"לכז
 ל"ז סי' ששי חלק בחח"ס כמבואר לפנותו מחוייביםשמק,ים

 ז"ל. בנעט ר"מ הגאוז של הקבר פינויאודות
 סנהדרין בש"ס ר,מבואר לפי בזה לרון יש ועד"ןפח(

 קבורה אי מינה דנפקא ס"ב אוח לעילמובא
 למ"ר חקברוני אל אמר אם כפרה משום או בזיונימשום
 היינו דבזיונא פירש ורש"י כמיניה, כל לאו בזיונאמשום
 הוא דהבזיוז קבורה בד"ה החוס' פירשו וכן לקרוביובזיון

 לאו אמאי גופא דמח חימא דאילהמשפחה,
 כ~

 הרי כמיניה
 קבורה מצוח לבטל רוצה אם רק למחול, המח יכולבזיונו
 להרמב"ן בתוה"א כמבואר חיי, לכלהו בזיוז בזהדאיכא
 וקאמר יורשים לו שאין מי דאפילו שמ"ח סי' בב"חמובא
 ועיין הוא, חיי דכלהו רבזיונא לו שומעיז אין לקברוהורלא
 פי"א ברמע וברמב"ם ו' דין פ"ו כלל הרא"ש בתשובחג"כ
 לעשוח ציוה עצמו הוא אם לפי"ז וממילא ומתבה, זכייהמהל'
 ליכא, חיי רכלהו ובזיונא מחול כבודו כבודו על ומחללו

 גוף אם ורק עורים לפקוח כולה לאנושוח כבוד זהוואדרבה
 כבני"ר, לא אבין חיי לכולהו  בויון זהו קבורה בלי מונהארם

 בחיו"ד שיק מהר"ם והגאון לפנים, וא"1 פשוט והולרעתי
 לא המת נעול דבכל דהגם הנ"ל מהגמרא הוכיח שמ"זסי'
 בזיונא זהו שגם מפגי בחייו שהסכים אף מחילתובמ;2י

 גדזל חילוק דיש ברבריו לרוז יש העניה ולדעחי תיי,רכולהו
 דבאבר אחה לאבר ניוול ובין קבורה בשוח לגמרי לבטלבין
 גלי בבזיון המוטל ב,ח במו חיי לכולזןו בזיוז הוי לאאחר

 של קבר לפתוח שהתירו האחרונים לגדולי ומצינוקבורה,
 ניוול זה שאיז מטעם נוחנח שאשחו בסימנים לעייןהרוג

 קמא מהדורה ,(ו"מ שו"ח עייז ברבר, צורך דאיכאהיכא
 על להעיר שיש אעפ"י למעשה. כן שהתיר רל"א סי'ת"א
 לנוולו ראסרו ברק רבני מעשה גבי דקנ"ר ב"ב מש"סדבריו
 ואכמ"ל. הנושאים ביז לחלק ויש בזה צורך שהיהאעפ"י
 לאביוש כז לעשוח מסכימים אינם היורשים אם אךפט(

 חששו דחז"ל כיוז צואחו, לקיים טוחר אםצ"ע
 על בשלמא אותם, לבזוח כמיניה כל לאו רמשפחהלבזיונא
 משמע וכן ומשפחחו, בניו של לא אבל למחול יכולבזיונו
 בשערזק גהנין שנהרגה האשה המיוגה על ד"ז ערכיונש"ס
 תע באומרת רב אמר נינהו, איסוה"נ בגמרא עלהופריך
 יריכינז מי לבחי יזץ חנו אמרה אילו עלה ופריך לבחי,שערי
 לא בעצמה כז אמרה אם דאפילו רפשיטא מזה מבוארלה,

 דהמשפחה הרי המשפחה לבני בזען זהו אם בהמשגחינז
 בעיניהמ נראה זה אם המת דברי לקיים שלא למחוחיכולה

לבזיוז.
 לקיים דא"צ רפשיטא בערכיז בגמרא דאמרינן דהאצ(

 צורך בלי רק היינו י"ל אבר ממנה לנחחדבריה
 ריכולים לומר יש מסוכנים חולים לרפא לצורך אבלבדבר,
 אוסר לעיל המובא של"ו בס" והחח"ס המח, דברילקיים
 כבוד על כש"כ חש לא עצמו על דאם וכחב רא בכגוןאפילו
 עטלינגר מהר"י ועאון אולם לעולם, בא שלא לו וראויקונו
 אט ולכן קע"א, ס" ציון בנין בשו"ת כמבואר בכה"גהתיר
 לנתחה דאסור נראה רבריו את מלקיים מוחים המשפחהבני
 האדם להציל לכופם יכולים אם מסוכן חולה לפנינו בישרק

 ולבועשה לעיל, הארכנו כאשר לצדו יש המח מזבאבר
 מוול מקרי רלא לומר יש ובעיז בדבר להתיישבצריכים
 ומתעב שמשקץ מה רק מקרי לא רניוול הב"צכמוש"כ
 וכחב החי גבי ניוול שנקרא מה ובפרט רואיו, בעיניהמח
 דזה לן לימא מאן בטנה חהינה ע"י העובד דלהוציאשם
 כדמצינו כן נעשה בחיים גם שלפעמים אחרי יקראנעול
 לפחוח משא"כ רפואה דרך שזה הרי דופן, יוצאבחז"ל
 בעיז גם לכז עיי"ש, ניוול זהו מעיו בני ולנחח במתהבטן
 בחוץ רושם שום שם ואין העין אח"כ ולסגור הקרוםלקחח

 בזה. לצדדיש
 ליקת מוחו לפני דציווה דהיכא נראה הנ"ל מכלצא(

 באין אפילו רבריו לקיים יכולים עיניוממנו
 ציוה ובלא אחח בעיז לסומא אפילו ומוחר לפנינו,סומא
 שיזדמן ברור י'יהדבר אעפ"י לפנינו, סומא אין וגם מוחולפני
 אעפ"י להקל, קשה מ"מ עין לו להשחיל ויצטרכוסומא

 לפנינו חולה מקרי זה דגם הוכחנו והולין פסחיםשמחוס'
 החמירו, האחרונים שגדולי אחרי להקל מסחפינא למעשהמ"מ
 אי"ה להלז נבאר עוד כאשר להחיר צדדים עוד יש כיואם

 ודו"ק. יבחרוהמעיין

 אהל, טומאח לענין אבר מקרי עיז אם לעייו 1ישצב(
 אברים רמ"ח מונה מ"ח פ"א באהלוחרבמשנה

 כזית צריך עצם בלא אבל עצם להם שיש אותם רק מנהולא
 כז וכמו והלב, הטחול והכליות הלשון כגון באוהללטמא
 ובמשנה אוהל, לטומאת אברים מקרי לא נבן דעינים לומריש

 והר"ן והרא"ש הרמב"ם ופירשו שבנקביו חמשה שםחשיב
 בחשבון גם וכחב הרע"ב פירש וכז והזכרוח הזרע כלירזהו
 ולב טחול כליות מנה דלא כיוז לכאורה וצ"ע הזכר,ביצי
 בפירוש מבואר וכז עצם להו דליח מטעם הלב מפחח לאוגם

 אוהל לנומאת עצם דוקא דצריד דאהלוח בפ"אבתוספתא
 והרמם"ם עצם להו רלית אף הזכר ובקה הגיר מנהואמאי
 דאחד באבמה"ח אכילה איסור לעניז כחב מאכ"א מהל'בפ"ה
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 אבר ואחד ורגל יד כגון ועצמות גידים בשר ב, שישאבר
 הרי והכליו4 הטחי והניצים הלשון כגון עצם בושאיז
 חשיב אמאי תימה וא"כ וכליות, טחול בין כיציםשמנה
 ולא עצם להם אין ושץ הוכר ביצי טומאה לעניזבמשגה
 וראיתי דק"ב, חוליז בש"ס ועיין אבר מטעם באוהלמטמא

 סולימן הד"ר החכם בשם שמביא המשניות עלבמלא"ש
 גירסא שם ודוניא הזכר ביצ' מנה אמא' ג"כ שתמהאוחנא
 גידים יש ושם הטבעת פי דהיינו - גקוביו - ששבמשנה
 דהתנא לומד יש ובדוחק יעו"ש, התפא"י גם. וכ"כועצמות
 טומאת לענין האברימ כל בדיוק לבאר נחית לאבמשנתנו
 באוהל מגומאין כולם שכמעט שבאדם האכרים מונה רקאוהל,
 בסוף כתב אותם שמנה, ,נלאחר אעפ"' שוכרנו, מאותןחוץ
- ונאוהל ובמשא במגע מטמא אחדכל  אהד כל דוקא לאו 

 במנין באש4 היתירים האברים מונה דמ"ה בבכורותדהר'
 כמבואר באוהל, מטמאים אינם האברים אותן והרירנ"ב

 הנ"ל, בכורות מ',ם"ס ומקורו הל"ז טו"מ מהל' פ"בברמב"ם
 אדם בכל השוה דבר באוהל 'מ.ות כי דאדמ מקראדילפינן
 בזה. צע"ג לפיע"ד ולכן כן לומר גדול ודוחקעיי"ש,

 שתי אברים רמ"ח בגמרא מונה דל"ב נדרים יבש4סצג(
 עה"ת ורש"י הגויה, ודאש אזנים שתיעיגים

 נמניז ולפי"ז זה, דרש הביא תמים והי' הפסוק על לךפ'
 לכאורה וקשה והגיד, ואזנים עינים גם נכנסו אבריםרמ"ח

 ראש ועל הגויה, וראש ואונים עינים חשיב לאדבמשנה
 עינים אבל שבנקביו החמשה בחשבוז דנכנס לומר ישהגויה
 להו דלית מ,יום למימר וליכא חשיב, לא מדוע צ"עואזנים
 מודייב אם צ"ע לכן עצם, לי' לית נטי הגויה ראש דהריעצם

 בכלל אינם אוהל דלטומאת כיון ה2"ל האבריםבקבורת
 כמבואר אברים בכלל המה אבמה"ח בכלל זה ולעומתאברים
 האבר מן הפורש נשר נכלל ואדרבה ה2"ל, בחוליןבגמרא

 ובכלל בגמרא, שם כמבואר' עצם בו שאין אבר יותרחמור
 ךע:יו יכן הליו, האברים בגמרא מונה  שבאדם האבדיםמניו

 או אבמ"ה לאיסור לדמוהו אם צ"ע כזית בהם איז אמקבורה
 דלענין וכיון טומאה לדיז לדמ~תו יותר ונדאה אנר,לטימאת
 כתן בקבורה, כן גם מחךיב לא אבר נחשב זה איןטומאה
 איסו4"נ וטעם הנאה איסור משום הוא במת קבורהדחיוב
 יש ולכן באריכות לעיל ביארנו כאשר טומאה משום הואדמת

 להקל. לסניף בזהלצדד
 מותר אופן באוזה ד' ציון של הדיז נפשט דכןעתהצד(

 שנכנס וכסו פקו"נ במקום צוואתולקיים
 אוהל לטומאת אבר נקרא עין אם ונתבאר פקו"נ, שלבגדר

 בעתר אם להל4 יבואר כאשר סזז טומאת לענין בזהונפק"מ
 שיש מגע מטומאת. חוץ אוהל טומאח מחשש לכהן עיזלהרכיב,

 שנתבאר. כמו לוהעצה
- כהן בדין השאלה לבאר נחזה דעתהצה( - ה' בציון   

 יכולים אופז באיזה הטומאה על המוזהרכהן
 בפחות הנה פקו"נ, דליכא במקום המת מז אבר לול4רכיב
 לכהן פלאסנר ניהוח לעשוה י'וצה אם 4מת בשרמכזית
 בפ"ב כמבואר מטמא לא מכוית דפחות דמותרפשיטא
 עין לכן המת, מן כזית טהורים חסרו שהם אלו מ"הדאהלות

 מותר מכוית בפחות לחייב אבר בגדר זה אין אמ המתמן
 שביארנו כפי מותר בלאה"כ בעין נ"ב - לכהןלהרכיבו
- בע"ז הגמרא דברי עפ"י פקו"נדמקרי  ניתוח כל כן וכמו 
 או בשר כזית ובדאיכא לכהן מותר מכוית בפחותפלסטי
 "ט אם דאפילו עוד לומר יש בעין בזה. לעייז יש  שלםאבר
 ביהס"ת. מגע דהוי משום מגע טומאת ליכא ננן כזיתבו

 שכתב עש"מ דד~וירא בכחא לצדד בוה לי יהנראהצו(
 דבטומאה נזידות מהל' בפ"ההראב"ד

 ופסק פטוד, הראשונה הטומאה מן פירש אפילווטומאה
 שפירש אחר אפילו וממילא. ר-י על דפליג דמ"ב בנזירכרבה
 וסיים שם, בגמרא כמבואר פטור נמי ונגע חזר הטומאהמן

 עליהם אין ועוד הם מת טמאי בזה"ו דהכהנים ע"זהראב-ד
 בלח"מ עיי"ש ראיה להביא עליו אותם והמחייב טומאה.חיוב

 בזה. שהארירמה
 והחויק מ"ד סי' בתשובה הריב"ש שכתב עפי"מוהשנית

 בענין - רל"ה סי' בחאה"ע הר,טד"םאחריו
 היחס כתב בידו שאין הזה בזמן כהן דכל - לכהןשבויה
 מדרבט, רק דהוי שבויה לישא לו ומותר כהן ספק אלאאינו
 שמא כהן שהוא ואת"ל' הוא כהן לאו שמא ספק ס"ס,איכא
- נטמאה, לאהאשה  הנשים בדבר בתשובה בזה הארכנו 
 זדוו, ממשלת תחת. הזעם בימי הריכוז כצ~תנות התופתשרידי

 להחזיק שכתב סק"ו שכ"ב בסי' הש"ך מדברי והערנו-
 בזה"ז מחזיקיגן דלא ס' סי' כ"ה בפרק הנ4הרש"לבדברי
 שכתב תנ"ו סי' או"ח ברמ"א ועיין כהן, לספק אלא ודאילכהן
 כהז, לספק אלא לודאי כהז לשום השתא מחויקינן דלאג"כ

 כסף להחזיר הוא נכון דמנהג כתב קנ"ה סי ח"אובשאי"ע
 גם ולכן נינהו, ספק רק דוגהנים כוון גול מחששהפדיוז
 דאורייתא ספיקא ככי מספק פדיון צריכים כהגיםבכורי

 לא בזה"ז דכוזנים ללכת הרחיק מו"ק ובספרולחומרא,
 ח"ב מהרי"ט דבתשובת הגם מדרבנן, רק. בנשי"כמהייבי
 מכ,וח הם גמורים כהנים בוה"ז דכהנים להוכיח כתב קמ"טסי'

 כחד"א אנפשי' שו" הרי נפשייהו דאחזוקי וכיון חזקהגדולה
 ס" בתשובה הרא"ש' מדברי והביא כהונה, בווסולילפסול
 אה,"ע בכנה"ג ועיין בזה"ז, חזקה בכזוני ג"כ שהחמירצ"ד
 בכהגי שמקילין נביאיס, חבל חזינו עכ"פ שם, ובברכ"י ףסי'
 פ"ה ב"ק ב"2"ש ועיין ל4קל לצדד יש בס"ס ל0ניף לכןזד-ז

 סק"ט. תנ"ז סי' ובכג"א ל"הסי'
 השיגו כבר לכהן בוובויה המהרשד"ם של הס"ס ועלצז(

 בכללי כמבואר גופא בת.רי ס"ס דהוי מטעםעלי
 לכהן שבויה אסרו דחז"ל כיוז ועוד ג'. אות ק"י סי'ס"ס
 עכו"ם גבינות גבי כמו וראי רק ספק וה מקרי לאשוב

 ס"ס בכללי בפר"ח כמבואר איסור ודאי ומקרי חו"לשאסרו
 מהל' פי"ט ובשעה"מ סקמ"ז ק"י ס" יו"ד ובש"ר י',סי'

 פליגי לא כהן ספק על ברם זה, בענין האדיך הלכ"גאיסר'ב
 הוי שפיר ולכן ספק רק דהוי שהסכימו ונראה הפוסקיםעליו
 הלכה שמא כהן שהוא ואת"ל כהן הוא אם ספק ב.ני"דס"ס

 נטנסוו, שכבר עליהס טומאה חיוב ליכא דבזה"זכהראב"ד
 בסי' המג"א שכתב לפי"מ הס"ס בוה לדון יש עדייןאך

 הש"ך וכ"כ בידים ס"ס לעשות דאין המהרי"ט בשמתס"ז
 בפלוגתא דאפילו שכתב בפרמ"ג עיי"ש סקנ"א נ"ו סי'ביו"ד

 ס"ס, לעשות יכולים אז מתיריז דהרוב היכא רקדרבוותא
 התוס' כמוש"כ כדיעבד והוי גדול שעה"ד הוי בנהדאכן

 תקגה להם דאין כיון דבכ"ח לשהינהו בד"ה ד"לפסחים
 צדדימ דאיכא דהיכא כתב שס הפרימ"ג וגם כדיעבד,השיב
 סי' חיו"ד בגובי"ק ועיין לכתחילה, ס"ס עושים להקלעוד
 מוהר"י בשוה"ג הגאון זקיני עם להתווכח שכתב מהמ"ג

 לומר דיכולים המתהפך ס"ס בני"ד והס"ס זצ"ל.מהאמבורג
 כהן לאו שמא כדבריו דלא ואת"ל כהראב"ד שמאלהיפך
 בפ"ג ובמשל"מ עגיז, בכל המת בבשר לרפאותו ומותרהוא
 עכו"ם ממה ב~מיא להחזיק לכדגים להק,ל צידד אבלמהל'
 על מוזהדים אינם דכהנים כהיראים הלכה שמא ס"ס,מכח
 דאין 'כהראב"ד הלכה שמא  שמוזהרים ואת"ל עכו"םמתי



שט ' ב44נ בשר כל רופאקונטרס ת יב

 מטעם להקל הם שפיר לכן בזה"1, כהנים על טומאהאיסור
 בעזהו'"ת. לפיע"ד נכונה עצה וזהס"ם

 דהראשון גופי בתרי ס"ס בדבר להעיר בזה הננידאגב
 ובספרו להסמ"ג בביאורו הרא"מ הוא בזהשדיבר

 כןנו את מוציא אינו דטומ.טום דאמרינז הא גבי ז' סי'שו"ת
 שמא נקיבה .שהוא ואת"ל זכר שהוא ספק ס"ם דאיכאאע"ג
 באו"ח והפר"ח גופי בתרי ס"ם שזה כיון נקיבה ג"כהשני
 מ"1 דר"ה בפ"ג רעק"א בתוס' ועיין מביאו, תקפ"טסי'

 מבואר בהד'א דהרי דבריו על להקשות ולפע"ד ג"כ,שמביא
 בדקל"ד עיי"ש ס"ס גופי בתרי גם דאמרינז בב"ב.ברשב"ם

 בב:י ~לא באהי לא מיתה בשעת דמוחזק גברא האיגבי
 ס"ם, משום ליבם זקוקה שאינה בחזקת איתתא הךוקיימא
 לו אין אחים גם שמא לו שאין ואת"ל בנים לו יששמא

 וכן גופי, בתרי ס"ס דאמרינן בהדיא הרי לשוק,וביתרת
 הרא"ן על ג'.כ שהקשה ס' סי' ציון בנין בשו"תמצאתי
 בקרוב, בעל ואת"ל בקרוב בעל ספק גבי דל"ג נדהמש"ס
 ועיין גופי, בחרי הף דג"כ עיי"ש הירוק השלימתושמא

 על להעיר ייש ח' סעי' קמ-א סי' באה"ע רעק"אבהגהת
 בין לחלק רש לעיל שהבאתי דר"ה בפ"ג עצמו מדברידבריו

 לחלק זה בעניז הארכתי ובמק"א ואכ"מ, בדוחקהנושאים
 גופי בתרי בס"0 להקל שאין דמילתא בטעמא לומרדיש
 ספק יע אם אז ראובן פרטי איש על רנין אנו אם למשלדהרי
 ראובן. של לדינו שמעו1 ספקת לצרף ס"ם זה אין שמעוןעל
 מצטרפין, אינם ושמעוז ראובן דספקת דמסתבר מילתאוזהו
 אם או רינו על 0"ם לנו ויש ראובן על דניז אנו אםאמנם
 והספוקות גופי בתרי ספיקות שני ויש אחד דבר על דניןאנו
 האיש על או דנין שאנחנו הדבר על להקל משפיעיםהללו
 בגוף המה אם לן אכפת, לא ראובז רהיינו אותו דניןשאנו
 מהמת ראובן על לדון התחלנו דאם גופי, בתרי אואחד
 א'1 עליו להסתפק. שמעון אל הולכים אנו זאח"כ שבוספק
 לספק התחלנו מתחילה אם אבל הספיקות, לצרף סבראאיז

 וזה גופ' מתרי אפילו הטפיקות לצרף יכולים אז אחרממקום
 ספק מחמת אחד גוף להתיר דניז אנו דאם דמסתבראמילתא
 גבי כמו לגופו, ובמחוץ אחר ספק להצטרף אין בתט1ישבגופו
 עוד לצרף עוד רוצים ואנו גזפו על מסתפקים שאנוטומטום
 מתחילה אם לאפוקי גופי, תרי מקרי 1הו אחר מאישספק
 בספק התחלנו האיש על או הדבר על לדון התחלנוכאשר
 להעת יכולים אזי האיש או הדבר גוף על לא מבחוץהראשון

 מדברי לן ל"ק תאמר כה ואם גופי, מתרי אפילו הספיק.ותב'
 וז"ב נדה מ.2"ם ציון הבנין קושיית ולא ה,נ"להרשב"ם

בסבר(ב
 הרמב"ן שכתב לפי"מ בזה לדון 'ש עדייז אמבםצח(

 הראב"ד דקאמר דמה דכ"א למכותבחידושיו
 מלקות חיוב רק היינו בזה"1 הכהנים על טומאה חיובדאין
 על האחרונים הקשו וכבר איכא, איסור עכ"פ אבלליכא

 פירש סתמא התם דאיתא פ"ב דשמחות מברייתאהראב"ד
 דעים בתמים מצאתי ברם כהראב"ד, דלא דמשמע יטמאלא

 מברייתא זו בקושיא בעצמו שהרגיש רל"ו בסי'להראב"ד
 המשל"מ אולם מיהא, איכא איסורא דמ"מ וכתבדשמחות
 נעלם הרמה ובמחמכ"ת לגמרי דמותר הראב"ד בדבריפירש

 הנ"ל. דעים בתמים הראב"ד דבריממנו
 איכא איסורא דעכ"פ נימא אם אפילו בנהד ברםצט(

 לכהן אבר הרכבת להתיר לצדד יש מקוםמכל
 בבית לטמא לכהן דמותר די"ג ע"ז בש"ם דאמרינןעפי"מ
 וכ"פ מצחו, דבר ולכל אשה ולישא תורה ללמוד כדיהפרס
 ולכן שע"ב, סי' יו"ד בש"ע וכ"ה טומאה הל' בסוףהרי"ף

 דמותר בכהנים הפוסלים גלויים במומים מיבעיא לאבני"ד
 תאמר מה הנ"ל, ס"ס מכח טומאה ע"י אפילולהתרפאות
 הרי לטמאות, לכהן איסורא עכ"פ איכא להראב"דדאפילו
 להיטמא מותר דרבנן ובאיסורא הוא דרבנן איסורא דרקי"ל

 לעבודה פסול דבע"מ כיון מצוה גדר זה והרי מצוה,לצורך
 דכ"ד מגי~ה בש'.ס כנ!בואר כפים לנשיאת פסול בזה"1ואפילו
 מותר דרבנז באיסור הרי ועוד, קכ"ח סי' וץ"חובש"ע

 לפי"ז וממילא שכ"ח בם" כמבואר אבר בסכנתלהתרפאות
 פשוט. ו1ה לכהן המת מן אבר להרכיב להתיר יששפיר

 דלשיטח שע"ג בסי' הרגמ"ר שכתב לפי'מ איבראק(
 כבר אם לטמא תורה איסור עכיפ ישהראב"ר

 עדייז נשאר ה0-ם לאחר אפילו ולכן ה,טומאה, מזפירש
 במת ~התיר צידד דמתחילה עי'-ש, לטמא ת.ורהאיסור
 כוותיה קיי"ל דלא ואת"ל כהראב"ד שמא ס"ס מכחעכו"ם
 מוחין אין להקל שרוצה דמי וסיים מטמא. אינו עכו"םשמא
 לעשות המשל"מ אהרי נמש:תי יףזקאל אמר כתב ואח"כבידו
 חיוב לעניז רק אמר לא אולי לבי אל נתתי עכשוס"ס

 הדרנא לכז מה"ת ואפשר איכא איסורא עכ"פ אבלמלקות
 בסתמא הראב"ד דברי שהביאו הפוסקים כל אבל עכ"ל,בי

 א"א  וזה מדרבנן, אפילו לגמרי מתיר דהראב-ד דס"למשמע
 איבא אימורא רעכ"פ בעצמו כחב דעים בתמש דהרילומר

 איכא אי אפילו לענינינו אולם לעיל,כמבואר
 איסור~

 מדרבנן
 דברי על מש"כ דכיא למבוח ברמב"ן ועיין בוה מוחרמ"מ

היאב"ד.
 הדגמ"ר דברי על שכתב של"ח סי, נהחת"ם יראיתיק%

 הוינא כד ונהירנא וז"ל הנ,"ל שע"גבסי'
 מוה"ר הגאון שבכהונה החסיד מורי ע"י מים יוצקסליא
 פני לקבל פראג דרך בעברנו תקמ"ח שנת ז"ל אדלרנתן

 והנוב"י הראב"ד בוברי פלפולם אן והיה  ז"ל טב"יהגאון
 עמו פלפל ז-ל ומורי גליונו, על שכתב מה וצ"ל למוריהראח
 מוציא הייתי ואני ע"י פלפולם והחליפו מזה זהונפרדנו
 אמר הך הגליון על והוסיף הנוב"י חזר ואז הרברים,ומביא
 כמו זמן אחר בעניי ואני - לעיל שהבאתי -יחזקאל
 סוס"י דעים בתמים הראב"ד כתב שכן מצאתי שנהשלשים
 בסוף אשכול בנחל מצאתי ואני עכ"ד. מה"ת דאסוררל"ו
 דעים בתמים הראב"ד שכתב דמה שכתב כהנים נדמאתה.ל'
 הרמב"ם על השגותיו כתב שהראב"ד ידוע כי עיקר, זהאין
 מה"ה דאסור דעים ב:מים שכתב ממה בו וחזר זקנתולעת

עיי"ש.
 ו"מהרשד-ם הריב"ש שיטת לצרף שכתבנו ומהקב(

 לפקפק בדעתי עלה נינהו ספק רק דידןדכהני
 דהדי בזה"ז כהגים טומאת דין כל בטלת א"כ כן נימאדאי
 ושמא כהראב"ד שמא סיס איכא טימאה דיני כלעל

כהריב"ש.
 ת"ש בד"ה דנ"ד בנויר התום' שכתבו לפי"מ ברםקג(

 מתניתין מתוקמא לא וע"כ וז"ל הר"תבשם
 כחלל. הוא הרי דחרב עלי מגלח  הנזיר דא"כ מתכוהבכלי
  דאם לי תבנו אשר בית איוה בהן היים רבינו ליהושלח
 שאין בית לך ואיז עליו מוזהר דכהן ה"ה עליו כצלחהנזיר
 כדאמרינן מסמר שום או המת באהל שהיה מתכות כליבה

 דברי על כלום לו השיב לא ר"ת והנה עיי"ש. שמחותבמם'
 אעפ"י דכהז ס"ל דר"ת מביא טומאה בהלכות והדא"שרח"כ,
 דהאירנא הראב"ר כשיטת והוא פטור מ"מ ונגע וחזרשפק-ש
 לנו שאין הב מחוללים רכבר נטמאו אם הכהנים חייגיםאין
 ובמנ"ח הל"ח אבל מהל' בפ"ג במשל"מ מזה עיין פרהאטר
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 ג"כ הר"ת כי וו בשיטה יחיר אינו והראב"ר רס"ג,מצהת
 מביא ובשל"ג הצרפתים רבוהינו כעדולי היה ו"ר"ת כזסוכר
 נויר בד"ה רי"ו שבועות ובתוס' כהר"ת פסק הבה"גשגם
 מתו להכניס לכהז ומותר כרע"ק דהלכה הר"ת בשםכתבו

 ס" עשיז בסמ"ג אולם מדרבנן רק הוא האיסור דכלס"ל דהר"י~ דנ"ט בנדה הר"ן כתב מוה ויותר ולקברו,לביה"ק
 תורה איסור אבל ממלקות רק פוטר רהר"ת כתברל"א
 הוא יחידאה דהר"ת כתב שע"ג בסי' הב"י ומרןאיכא,
 שביארנו לפי"מ אולם עליה, דפליגי הפוסקים ככלוהלכה
 השלטי כמ.וש"כ - הבה"ג כי בוה יהידאה הר"ת איןלעיל

-  הרא"ש דעת הוא וכן - כשמוגבורים.  הב"ח כמוש"כ 
 כהב ובעצמו בכבודו הב"י מרן והרי כן, סוברים -בשמו
 ושא בנויר רש"י שיטת שגמ נוירות מהל' בפ"הבכ"מ
 לכן הוא יחידאה שהר"ת בב"י כהב ואיך והראב"דכהר"ת
 בסופו אבל מהל' בפ"ב הרמב"ם רביגו רק לפיע"ר,צע"ג
 בסוף לקברו רק לביה"ק ליכנס אסור מת לו שמת דכהןכתב
 והמנ"ח שכ"ד, סי' בתשובה הרשב"א רעת הוא וכןביה"ק
 כהרמב"מ. החינוך בעל הרא"ה דעת שגם מוכיה רס"גבמצוה

 לומר אפשר דאיך הקשה מ"ה ס" הוקנים שער ובס'קד(
 עוד מחהר שינו כחלל חרנ בט~מאתדבניטנמו

 תורת בטלת א"כ למת א"ע מלטמא אה"כ הטוכשהעל
 לכהן תחבולה יש רהרי לגמרי, כהנים טומאת בדיגיטומאה
 חרב בטומאת בתחילה א"ע שיטמא עי"ו למת א"עלטמא
 בתוס' לרח"כ נ"ב - וה על מווהר הכהן שאיןכחלל

- המת, מאהל טמאים מתכות כלי יש בית בכלבלאה"כ  
 יסוד על הוא הראב"ד 'שיטת דהרי לתרץ הנ"ל הגאתוכתב
 יר' רע"ק 'התם דפליגי ט"ו משנה פ"ד בשמהותהמשנה
 תוס' עייז מחייב ור"ט פוטר דר"ע ביום בו בנטמאטרפון
 טמאי דכולנו כוה"ו עכשו דגם הראב"ד ושיטת די"ו,שנועות
 כהנים. טומאת לרע"ק דליכא ביום בו כנטמא והףמת
 קשה ולא לשיטתיהי אולי ור-ט דרע"ק נראה דלכןקה(

 ע"י כהנים טומאת כל בטלת דא"כלרע"ק
 אליבא דהרי כחלל, חרב נט.מאה א"ע שיטמאהתחבולה
 דובחים במוטנה מצינו דהרי בכך דמה מידי קשה לאררע"ק
 כל ושתה מאכל כל אכל דאם התם סובר ררע"ק מ"בפ"ב

 אין להם אמר מעתה ובים כאן אין א"כ לו אמרומשקה
 יאמר נמי הכי לשיטתו רע"ק ולפי"ו עליכם, וביםאחריות
 יעשה באמת דאם עליכם, כהנים טומאת אחריות איןרע"ק

 תו עליו יהיה לא חרב בטומאת מקורם א"ע לטמאתחבולה
 בו דבנטמא רע"ק ס"ל שפיר לכן ומן, בכל כהניםטזמאת
 כאן איז רא"כ לרע"ק לו כאמרו ס"ל ר"ט אבל דפטור,ביום
 דאי הייב ביומ בו נטמא ראפילו ג"כ ס"ל לכן מעתה,ובים
 לטמא התחבולה ע"י מעתה כהנים טומאת אין א"כפטור
 ועפי"ו נאותה, הערה ווה כהלל הרב ע"י מתחילהא"ע

 לחוש ולא גדול דוחק במקום הס"ס י"ל שפיר בני"רממילא
 לפהכ'ד ננון כי היטב ודו"ק בוה"ו כהנים טומאהלביטול

בסנרא.
 אינו אם בכהן להקל לסניף בוה עוד לומר יש וכןקו(

 מגע טומאת דמשום באהל, המטמא שלםאבר
 המת בשר את מהבר כשהרופא תיכף דהרי בוה ליכאלחוד
 טומאה, מוטום עוד בו ואין לתהיה שב הבשר מיד הכהןבגוף
 הטומאה תפקע החי מגוף אורגני הלק הוא הבשר מעההדהרי
 ד"ע נדה מש"ס לוה וראיה להתטמא, במה עוד לו 'ואיןתיכף
 בן וכו' ריב"ח את אלכסנדריה אנשי שאלו דברים י"בגבי

 מטמא, חי ואין מטמא מת להם אמר שיטמא בהוהשונמית

 וכן הפשיטוהא מכח בורות לרברי השאלה חשיבובגמרא
 החיה ראליהו מהא שהקשו אמר בד"ה דקי"ר ב"מבתוס'
 ל"ו פרק דאיכה ובפתיהתא כהן, שהיה כיון הצרפתית בןאת
 כהן היה הוא והרי בטליתו וכרכם אצבעות שמצא ירמי'גבי

 טלית ע"י שנגע תירצו המדרש ומפרשי למתים, לטמאואסור
 שלימים. היו לא כי הוי לאואבמה"ה

 יק כ"י אולםקי(
 בפחו"

 שלם אבר שאינו או מכזית
 שלם אבר או בכוית אבל אהל, טימאתדליכא

 רתיכף איכא אהל טומאת. אבל כעע טומאת דליכאאעפ"י
 הכהן נטמא הגות מן אבר הניתוח לחדר מכניסכשהרופא
 וכרוחק לתחיה, האבר שב שאח"כ מה מהני ולא א"לבטומאת

 א"כ נרקו~ה ע"י התולה את מרדים וטהרופא כיון לומריש
 לכנוס לכתהילה מותר אם רק כאונס הוא השינהבשעת
 באט בוה באונס איסור לידי לבוא יצטרך כן שאחרילכוקום

 חמימ?ה דאישתפיך ינוקא גבי והרמב"ן, הרז"הלמחלוקת
 אוסיריו, על אח"כ לעבור אונס לידי א"ע להביא מותראם
 דלרב.ר מוה שם ובישוע"י שט"ו וסי' רמ"ח סי' באו"תעיין
 אח"כ שיבא אעפ"י בע"ש אפילו בספינה להפליג מותרמצוה
 כוצוה דבר דמקרי י"ל נמי ובני"ד באונס, שבת הילוללהץ

 אשה. לישא עדוכל כדי לעיל שביארנוככן
 לאחר דמהאבר הא נימא אי דמילתא ולקושטאקח(

 מיר הטומאה סרה ההי הגוף עםשנתקשר
 דהיי האבר, מן קבורה מצות בביטול רלעיל שמעתז לזנרוות
 ולא קבורה צריך המת מן אבר רק הרי לתחיה שב האבראם
 כולו תקברגו דדרש נויר הירושלמי לשי' אפי' ממילא חי,אבר
 מת אבר שייר אם רק והו כלום עשה לא כ"ש שיירואם

 מצות מקיים ממולא קבורה א"צ הי אבר אגל קבורההצריך
 סברא וזה ד~מת כל כולו שפיר והוי האבר בלי גםקבורה

נאותה.
 השב דאבר '"ל נמ' דמת אסוה"נ נענין כן וכמוקט(

 נטהר ההי בגוף התקשרותו ע"ילתחיה
 איסורו מירי נמי יצא טומאה מידי שיצא וכיוןמגעמאתו,
 במ"שבתי עלה ועדיין חי. ולא בהנאה אסור מת דרקבהנאה
 כן לעש.ת אסור אפשר כאלו שבמקרים ולומרלפקפק

 קבורה וצריך בהנאה נאסרה כבר המת בשר ואםלכתחילה,
 ע,יי איסורו מיוי להפקיעו פעולה לעשות דמותר יימרמי

מעשה.
 לביטול כלל דמי דלא י"ל שפיר מעיינת כי אכןקי(

 האיסור כמות את לבטל היינו לכתחילה,איסור
 התערבותו ע"י רק אסור היה באמת כשלעצמו רהרברז"א
 בוה טונתי אין נ"נ - ההיתר, כמו להיות נהפד ההיתרעס

 רחב עגיז וה כי כההיתר, להיות האיסור נהפך ביטולשע"י
 בביאור באריכות בוה כתבתי וכבר הביטול פעולת בענקהוא

 מציאות את לבטל אבל לכהחילה אסור כוה וביטול -הענין,
 מותר, וה ליתא מעיקרא דהאיסור פעולה לעשות ו"אהאיסור
 של מציאותו את רק האיסור כמות את מבטלין אנו איןדהרי

 למפרע ממנו ופקי לחיותו הוור גופא האבר כיהאיסור
 בן את ואליהו השונמץת בן את אלישע שההיה ככיאיסורו,

 כל ממנו ולהפקיע אחד אבר להחיות מותר כןהצרפתית,
 הנ"ל סברא לצרף יש שפיר לכז מקודם עליו שהיההאיסוריז

 כנ"ל. בני"ד ק"ובאות
 יש לכהו דגם ה' בציון הדיז נפשט לפי"י וכנמילאקיא(

 אפילו רוצת מו אבר הרכבת להתיראופנים
 הראב"ר ובשיטת שביארנו, הסניפים עפ"י פקו"נ דליכאהיכא
 כי בוה ולפלפל לדון יש דרבנן רק או תורה איסור ישאם

 וצ"ע. ולכאן לכאן הוכחותיש
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 לעשוה מותר אם ו' בצ'ון להשאלה שנוגע ימהקיב(
 פניה עור שנתקלקל לאשה פלאסטיניויה

 בש"ס המבואר לפי פניה, על להפשיט המת מן עורוליקח
 אמרו טעמא ומאי טהור אדם עור תורה דבר דנ"בנדה
 והוא שטיחין, ואמו אביו עורות אדם יעשה שמא גזירהטמא
 כבשרן, שעורזתיהם אלו דחולין מתניתין על דעולאמימדא
 דמתנ" אסיפא דעולא להא התם דמתני ואיכא האדם,עור
 עולא ואמר טהורין, עבזדה כד' בהן שהלך או שעבדןוכולן
 גזירה טמא אמרו ומ"ט טהור שעבדו אדם עור תורהדבר
 חוליז בש"ס ג"כ הוא וכן ששחיו, או"א עורות יעשהשמא
 אסיפא דמ,תני ומאן אסיפא כ"ש ארישא דמהגי דמאןדקכ"ב
 שמא בד"ה שם נדה ובתוס' יאזרייתא, טומאה ברישאאבל
 ותירצו מע"ע. לה רגמרינן בהנאה אסור מת דהריהקשו
 דאמרינן כמו טפי להו חמורה דטומאה קמא בתירוץשם

 מ,~פיכת יותר כלי טומאת עליהם שקשה ללמדךביומא
 מע"ע דאנן כיון בהנאה מותר דעור תירצו כך ואהרדמים,
 לאחר מותר העור ובקדשים כקדשים בה נהיב ונפרהגמרינן
 דעור ובטריפה ד"ה דע"א בזבחים התום' וכ"כ דמים,זריקת
 דטומאה קמא תירוץ רק כתבו בחוליז ובתוס' כהנאה,מותר

 עורות. ד"ה בתוס' עיי"ש טפי להוחמורה,
 תירוץ רק כתבו לא דהתוס' בזה כתבתי ובחידדשיקיג(

 אסור המת דעור הנראה כפי דס"לראשון
- דמ"ז בסנהדרין לרבא דהריבהנאה,  י"ט אות לעיל עיין 
 מיתסרא דלא לענין מע"ן שמ שם דיליף - מ~הבאריכות.
 איסוה"נ ייפינן אי וממייא מע"ע, שם שם יליף ולאבהזמנה
 ורק כולה, אסורה שנעבדה בהמה דהרי העור גם אסורמע"ז

 דמאן אליבא גם והרי וריקה לאחר העור מותרבקדשים

 טמא עבדו בלא אבל טהור בעב.דו דרק אסיפאדמתני
 בהנאה, גם דאסור שפיד '"ל וממילא כבשרז,מדשערייחא

 וגם מע"ז מת דיליף דמאן אליבא כתבו דהתוס' לומרויש
 התוס', דברי בביאור כנ"ל אסיפא לה דמתני מאןאליבא

 ודו"ק. בזה מש"כ בר"1 עודועיין
 לפי בהנאה מותר דעור ראיה להביא לפיע"ד דנראהקיד(

 את קידש דדוד די"ט בסנהדרין הש"סדברי
 לכלבא דחוו סבר ודוד פלשתים ערלות במאה שאול בתמיכל

 שם בצ"ק מובא דע"א בזבחים הבה"ו הוכיח ומזהושונרא,
 א"א בהנאה דאסור איתא ראי בהנאה, מותר עכו"םדמת
 ולפי"מ פדוטה, שוה הוי ולא ושונרא לכלבא אוהםלתת

 אסור מת א"כ מקודם אותם שקטל ר"י בתרגוםשסירש
 ברם בהגאד, מותר עכו"ם דמח מונח ודא' אלאבהנאה,
 עכו"ם דבזת י"ל דלעולם מכאן ראיה דאין לומר ישלפי"ד
 יעור בשר ולא דערלה עור רק היה הכא ורק בהנאהאסור
 ראיה יש לפי"ז וא"כ התוס', כשיטת בהנאה מותראדמ
 הגאון של ראיתו ונדחה, בהנאה מותר דעור מזהנכונה
 אם דאפילו לומר דיש ראייתו לדחות יש הכי ובלאוברה"ז,
 נאסרו לא ולכן בחייהם עוד חתך ערלחם את מ"מ דודהרגם

 בעצמז, הצ"ק גם וכ"כבה,נאה
 דעור ראיה שהגיא אופנהיים ר"ד להגאון וראיתיקטו(

 משכי' דמ"ה סוכה מש"ס בהנאה מותראדם
 מותר דעור הרי מיא, לי' ומלינן גודא לי' משווינן גבראדד~י
 לדהות יש אבל בז, למלאות מים של נאד לעשותבוזנאה
 כוותו לאחר ולא זאת לו יעשה דבחייו י"ל דהריראייתו

 ראיה. מכאו ואין דא בלטותא לייטו אבהוורבי
 התוס' בשיטת להעיר לפיע"ד נראה בזה ובהיותיקטז(

 מע"ע דילפינן בהגאה ביתר אדםדעור
 הצ"ק והקשה יסודם, עיקר וזה כקדשים בה כתיבוכפרה

 דהא כפרה בד"ה רנ"ו בקידושין התוס' שכתבודלפי"מ
 דרשה עיקר לא. כפרה בה מדכתב אסור דע"ע הכאדילפינן
 הילפותא עיקר אלא אחריתי, לדרשה קרא איצטריך דהאהוא

 וכ"כ קבורתה, תהא דשם שם וערפו מדכתיב בהנאהדאסור
 ג"כ עורה זה לפי וממילא כפרה, בר"ה כ"ט דף בע"זההיס'
 לי והנראה י"ג, סי' בצ"צ הקשה וכן המת לעור וה"האסור
 דבש"ס הקשו בטריפה בד"ה הנ"ל בובחים התוס' דהנהב~ה
 כ,שום לכור שנפל הנגוקדשין פסולי לשור פטרינן רנ"גב"ק

 כדתנן שלו המת. הרי שלו, שהמת מו לו יהיה והמתדכתיב
 לחזדיה עזר ומשום בעורו, הכהניס שיאותו דק"גלקגון

 המת דחשיב באדם מחייבנא דהוה אדם ולא שוראיצטריך
 מומום רק אסור ואינו מה"ת בהנאה רשרי עור מימומ,2לו
 דהתוס' נראה ולכן שטיחין, או"א מעור יעשה שלאגוירה
 וערפו, וגם כפרה תרווייהו דאיצטריר ס"ל ובקידושיןבע"ז

 קדשים כמו היא דהרי כיון אמינא הוי כפרהדמהילפותא
 שנעשה דבר לר דאין מותרת תהא עריפתה לאחרא"כ

 עריפה אחר רגם וערפו איצטריך ולכן בו, ומועליןמצותן
 לאחר דרק הו"א מוערפו רק ילפינן ואי בהנאה,אסורה
 כריתות בש"ס והרי לכו, מקודם ולא בהנאה אסורהעריפת,ה
 אמר ורבא מחיים, ר"ה נאסרת אימתי ע"ע איתמרדכ"ד
 דכפרה כהילפותא ס"ל לא ע"כ לרבא ולמי"ז מיתה,לאחר
 אין מצותו שנעשה לאהר בקדשים דהרי כקדשים, בהכתיב
 ורבא מותרת, עריפתה יאחר נמי ע"ע וממילא בהמוילין
 וערפו, של הלמוד רס"ל וצ"ל מיתה לאחר דנאסרתס"ל

 ינאי דר' אמר בד"ה דפ"ב בחולין התוס' כן כתבוובאמה
 בכריתות דס"ל לשיטתקה אויל בה כתיב כפרה ה.לימודדס"ל

 למימר צריכיז כן ועל איתן, לנתל בירידתה מחיימדגאסרת
 מקדשים, ילפינן דלא כיוו בהנאה אסור אדם דעור ג"כלרבא
 מותר, דעזרה מקדשים היקפוהא לפי רק הוא העור היתרדכל

 דהרי הנ"ל בזבחיב התוס' קושיית עפי"ז ביושבוממילא
 ס"ל ורבא רבא, הוא הבעקדשים פסולי שור דפטורהמ"ד
 דוהמת ד"י בב"ק כתירוצם צ"ל וע"כ בהנאה אסור אדםדעור
 דמשום לדיריה כלל מוכח ולא ועבד, עכו"ם על קאי לויהיה
 דלרבא לעיל' ביארנו כבר הכי ובלאו שלו, המת חשיבהיור
 דלא הזמנה לענין מע"ז דיליף כיק בהנאה אסור אדםעור

 דשור כיון לרבא דס"ל וי"ל אסור, העור בע"ז והרימיתסרא
 חשיב לא מ"מ מותר דעורו אף שלו אינו המוקדשיןפסולי
 לענין לעיל בוה הארכנו וכבר לפיע"ד, זו"ב לו יהיהוהמת
 ודוק. איסוה"נ ילפינן ילפותא מאיזה רנפק"מ עכו"םמת
 יוסף פורת בספרו הפרמ"ג קשיית לתי" יש ובזהקיו(

 דס"ל דכ"א גפסחים ד"מ לשיטתשהקשה
 אתי וקרא בנתינה ובין במכירה בין גכרי ואחד גרדאחד
 לנכרי מכור דאו קרא צריך למה א"כ בהנאה, נבילהלהתיר
 למה בה,נאה אסור דנבילה נימא אי דהרי בהנאהלהתיר
 ולמאי בהנאה אסור המת דהרי לו, יהיה דוהמת קראצריר
 עצומה, קושיא והוא התורה, כתבה צורך ולאיזה ליהחזיא
 בהנאה מותר דעור נימא דאי בשטיטות לישב לטיע"דאבל
 והמת ההורה כתבה שמיר ולכן בשר, בכלל הרא לאא"כ
 ובתוס' נבילה, בכלל דאינה עורו להנאת דהיינו לויהיה
 מוהמת ילפינן ולא אדם ולא שור קרא דצריך תירצו ד"יב"ק
 עכו"ם במת לה דמשכהת בהנאה אסור באדס דהרי לויהיה
 הירושלמי בשיטת בזה הארכנו ולעיל בה:אה דמותרועבר
 שאינו ממה "ותר להאריך ואין לשיטתיה דר"ש פ"יבשבת

 לענינגו.להלכה
 בני"ד להלכה עלה דאתאן למאי נחזור שיהיה איךקיח(

 וכ"ה בהנאה מותר אדם דעור הסובריןלשיטת
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 בהנאה, מה"ת דמותר שם"ה סי' בתיטובה הרשב"אשיטת
 ואגב בזה, מש"כ נפלאה תשובה מ"א סי' ח"א בשאי"עועיין
 הרשב"א בשם כתב סק"ד שפ"ד ע"ט סי' יו"ד דב.פרימ"גצ"ע

 בדשב"א יעיינתי עכ"פ, מדרבנן אסור אדם דעורבתשובה
 מוהר דעור סתמא כתב רק זה דבר מצאתי ולא ישןדפוס
 מ"מ אסור מדרבנן דעכ"פ נימא אי ואפילו וצ"ע,בהנאה
 כאשר בדרבנן מותר פקו"נ דליכא במקום אפילולרפואה

 לעיל. ביארנוכבר
 איסוה"נ בזה דליכא דאעפ"י בזה צ"ע עדייז אולםקיט(

 כיון לומר יש ברם איכא, המת ניוולמ"מ
 י"ל א"כ הבשר בכלל שאינו מטעם והוא בהנאהדמותר
 דאמרינן מה ולפי כבשר, שאינו מפנ' ב!ה ניוול נמודליכא
 אפילו בשר וגבי מחליף דגזעו עור גבי ונדה הוליןבש"ם
 במקומו צלקת נעשה בבשר מקום מכל מחליף דג!עולמ"ד
 בשר בין מהלק הרא"ש ובתום' בשר, בד"ה בתוס'עיי"ש
 דעור וכיון בעור, לא אבל רושם עכ"פ נשאר דבבשרלעור
 דליכא י"ל רושם אפילו ישאר שלא כך כדי עד מחליףגזעו
 בזה. להתיישב עוד צריכיט ולמעשה כן, גם ניוול משוםבזה

 אשר ויר"ש תורה בן מבחור נשאלתי תש"ו ובשנתקכ(
 נפצעה ובמלחמה מרוסיא, הצבא מעבוךתשב

 חדקים ששה בביה"ח והי' בעקב למטה הימניתרגלו
 את המחבר העצם לכרות והוכרחו ניתוח לו עשווהרופאים
 ועי. צ,נ,, עשוה וגיו נתקצרה ועי"ז הארכובה עםהעקב
 רגלו כמדת להתאים גבוה בעקב מיוחד מגעל עם מנונהלו

 מ,2ענת בלי ללכת יכול הי' לא זה כל ואחרהשמא.לית,
 הי' ושם לצרפת ללכת יעצו אחד ורופא מאד צולעח;"
 מתש של ובשר מעצכות פלסכוים ניתוחים שעשהרופא

 בההליכה להכיד שא"א כך כדי עד ארוכה מעלהח(ניתוח
 בשאלה,ו נפשו ולכן כהן היה השואל ח;בחור ברגל, מוםשום
 גלמוד נשאר הוא כי זו ברפואה לחשתמש לו מותרהאם
 למצוא לו קש.ה מומו מחמה אבל אשה, לישא ורצהוערום
 הרבה רנתי ואז עגום היה ומצבו לחיגר שתהרצה הגונהאשה

 ליסוריו. הרופה. למצוא !הבענין

 דיה לא קבורה מצות וביטול המת ניוול איסור ועלקכא(
 מתימ ועצמות ובשר האברים כי המדובר,א!

 שמא הספק היה וגם הרופא, תח"י בביה"ח המוכן מןהיו
 והעיקר איסוה"נ מפני היה השאלה ועיקר הם עכו"םממתי
 שיש מה היטב באר לעיל נתבאר וכבר כהנים, טומאתמשום
 שיטת עפ"י להקל ביארנו איסוה"נ גדר ועל ב!הלצדד
 -הרדב"ז

- וכ"ח כ"ז באות לעיל מובא  סמים דע"י 
 הנמצאים האברים נמי וכאן שלכדה"נ, מקרידיועורבים
 לחברם בהם מיבתמש שהרופא בעת ולכן נחנטו, כברבביה"ח
 האבר כאשר גן ואחרי שלכה"נ, של בגדר הוי הארםלגוף

 אזלו כבר הסימנים וכח ידובקו יהדיו שא"ש לגוףנתחבר
 עיקר בעורקיו לזרום הדם זרם שהתחיל לאחר אי הרילהי,
 בהאבר ארוכה שהעלה האדם מדם הוא החדש שבהאברחיות
 מכח בא והחיות ההנאה עיקר א"כ חי, בגוף התחברותומכח
 ואז ההנאה מתחיל אז גהץ עם שנתקשר דלאחר האדםגוף
 ההנאה עיקר דכל ז"א חי, אבר רק המת מז אבר כאןאין
 החית כח שמתחיל וקודם שבגופו החיות כח ע"י רקהוא
 ורק תי אבר רק מת אבר זה אין ואח"כ שלכרה"נ זההרי
 וגם השונמית. בבן נדה דש"ס כהאי חי ולא בהנאה אסורמת
 בצם נהן והאבר החי מבשר שנהקשר לאחר דאפילוי"ל

 הבאימ דהסמים דאמרינן כמו שלכדה"נ, מקרי נמיהאדם

 האדמ שבגלף שמבפנים הדם נמי כן שלכדה"נ הוייזמבחוץ
 שסמי בהמומיא כמו שלכדה"נ, הויין בהאבר לזרוםשהתחילו
 מקרי ואפיה"כ הבשר יתקלקל שלא הכח עיקר הםהחניטה
 לה נ,'זוה בה,בר שזורם האדמ של הדם ה"נשלכדה"נ
 מן אינו הרי ואדרבה דם, לי ומה סמנים לי רמהשלכדה"נ
 - עמו אשר הסמים מפ.ני אלא הבשר מפני עצמוהבשר
 לבתחילה איסור ביטול של 'והחשש - זם הרדב"זכלשון
 מעיקרא האיסור מציאת דלבטל שהוכחנו כמו ליכאנמי

 למפדע דעזקר הקדשות על ונשאלין דאמדינ! כמוכיתר,
 תרומה גבי דנ"ט נדריט בש"ם כמבואר הדבר מציאתאת
 תרומות מהל' בפ"ד דו-מב"ם וכ"פ עלה, מתשיל בעידאי

 מ"ח. סעי' של"א סי וביו"דהלי"!
 שנפלה חלה גבי זרעים הל' סוף מיימוני בתשובתועיין

 ויחזירה כנדר יו ויתיר לחכם ישאל ממאהלפחות
 הרי שם ובט"ז ח' סעי' שכ"ג סי ברמ"א ועייןלטיבלה,
 הקדש מיד ולהוציאו לשאול יכול החמור הקדש עלאפילו

 אלא הקרשות על נשאלין דאין אעפ"י וטבל, חוליןלעשותו
 דהא ועור רפואה, לצורך רוחק ג"כ הוי בני"ד מ"ממדוחק
 כיון הברכה מטעם הוא מדוחק רק הקדשות על נשאליזראין
 השאלה ע"י ו,כן מקודם מברכים וחל" תרומה הפרשתדעל
 לבטלה ברכה חשש דליכא במקום אבל לבטלה, הברכההוי
 שלא אפילו האיסור מציאת בביטול איסור חשש עוםליכא
 דמת והתוס' הירושלמי וב?ירוף שיכול, אופן כל ע"ימדוחק
 נלקהו עכו"ם ממתי שמא ספק יש וכאן בהנאה מותרעכו"ם
 ובאיסור הללו, ההיתר סגיפי לפי להקל צידדמ לכןהאברימ
 ושמא כה,ראב"ד וימא להיתר ספיקות כמה יש כהנימטומאת

 מת היראים ילשיטת עכו"ם ממת הוא אם וספקכהריב"ש,
 אבל מהל' בפ"ג שבמשל"מ ואעפ"י מטמ.א, אינועכו"ם
 נהלכה, שלא הזא "צדדים  שמשנ' מחמת כזו בס"סמפקפק.
 בני"ר מ"מ כהיראים, ולא כהראב"ד דלא קיי"ל אנןרהרי
 ואפילו נינהו ספק דידן דכהני כהריב"ש שמא ספק עודיש

 לטנואות דרבנן איסורא דאיכא דם"ל דעים בתמיםלהראב"ד
 בטומאה א"ע לטמאות רמותר בגמרא אמרינן הרי מ"מא"ע,
 הבחור הרי ובענינינו אשה, ולישא תורה ללמוד כריררבנן
 לפי המן !יווג למצוא יוכל לא ובע"מ אשה לישא רוצהרנן
 כמבואר לנע.י"כ נפסל מומו דע"י ועוד משפתתו,ערך

 בלא אבל מותר בעירו דש הוא אם רק דכ"ד מגילהבג"טנה
 משרת מה אי בד"ה דכ"ז תענית בתוס' ועיין אסור,זה

 דק"ט מנחות ובתו' עיי"ש, כהניט ברכת מברך בע"מדכהן
 דדרש אמור פ' גספרא מטאד כיבוד מצות ולענין ולא3ד"ה
 הל' בריש ובפרמ"ג בע"מ, כהנים לרבות קודש דיהיהמקרא

 ולפלא כיבוד, חיוב גביה איכא אי בע"מ בכהן מסתפקקריה"ת
 וכ'ץ; לכברו דמחוייבים בספרא מבואר בהדיא רהריבעיני
 נראה בע"מ לכה"ג אלמנה נשואי ולענין רס"ט, מצוהבחינוך
 די'ב, הוריות בש"ס כמבואר ור"י רע"ק במחלוקתדתלוי
 בע"מ לרבות יקח בבתוליה אשה דוהוא מקרא דרשררע"ק
 נהן לרבות אהריתי לדרשא קרא ס"ל ורייי ע"ז, ג"כדמוזהר
 לרבות רע"ק כררשת ס"ל לא דר"י לפי"ז ונראהמעךח,
 מצאתי וכה באלמנה מותר כש'מ לדידיה וממילאבע"בק

 כה"ג דלר"י שכ' דיבמות בפ"א וררושלמי עלבר,מפרש
 תמוהיט הנ"ל תענית ההוס' )דברי באלמנה, מותרבע"מ
 הפסוק על בהדיא מבואר תצא פ' בספרי דהרילפע"ד
 בבע"נג כשרה טעיט שברכת כציר ה' בשם ולברדלשרתו
 לדייק והוצרכו הספרי דרשת התוס' הביאו לא מרועוצ"ע
 ובירושלמי בהדיא, בספרי שמפורש דבר רגמראמייוקא
  בעכדדה כהניט רברכה זה מפסוק ילקי הל"א פ"דתענית



קוג



 י ב:14 בשר כל רוסאקונטרס ון יב:שיד
 אסור עכו"ם מת וגם מע"ע, שם שם דילפינן בקדשיםכמו

 לפיע"ד. מאוד ברור וזה עכו"ם. גזל מטעםבהנאה
 והרמ"א הרשב"א שיטות להביז בזה עולה נעים מהדנ,עתה

 יש הבדל מה קבורה, בצרכי למת זכייה ישמדוע
 לעובד דהמקנה קיי"ל אנן הרי דברים לשאר קבורה צרכיבין
 ראיה מביא שהרשב"א הגם המת, קונה ומדוע קנה,לא

 להבין צריכים אבל ליורשיו המת דמותר מגמראלדבריו
 מאוד נכון הדבר לעיל שביארנו לפי"מ ברם הדבר,הטבר
 כמו גזל בגדר זה הרי מקדשים ילפינן דאנן כיתבסברה,
 התוס' שכתבו כמו הקדש גזל משום רהוי בקרשיםמעילה

 נכון. וזה הנ"לבכתובות
 הבחוד עבור היתר צדדי כמה דאיכא אסיקנן בהאמ"מ

 שביארנו, ההיתר אופנ' עפ"י הניתוח לו להתירהשואל
 מ"מ איסורא דאיכא דעים בתמים, הראב"ד לוניטת,אפילו
 אי ואפילו דרבנן. ב2ומאה, להיטמאות מותר אשה לישאכדי
 הגאון לומר שרצה כמו תורה איסור איכא דלהיטמאותנימא
 ויש ספיקות עוד איכא בכאן מ"מ הנ"ל, שע"ג בסי'עב"י
 הארכתי ומאז דעובדא בספיקא כמו דדינא בספיקאלהקל

 להתיר. צזוים בעודבזה
 צדדים ויבה  דיש ר בציוז הדין נפשט כבר דמעתהקכב(

 לכהן כזה פלסטי ניתוח לעשות רקלהתיר,
 איסור עצם מצד כי לעשותו אופן באיוה לדינא עדייןצ"ע

 אם רק כזית עור בחתיכת דאין כיון למיחש, ליכאטומאה
 שלם מאבר העור אם או לכזית, מצטרף לבשר מחוברהעור

 הניתוח בעת א"כ אהל, בטומאת מכזיה בפהות אפילודמטמא
 מאבד ולוקח הבשר מן העור של ההטשטה את הרופא.עושה
 קורם עוד הכהן וניטמא אהל טומאח כאן יש הדי,ךלם

 ואז הסמוך בחדר זאת יעשה שהדופא עצה יש רקהניתוח,
 שכתב סק"ח שע"ב בסי' הש"ך שיטת עפ,יי נזה לצדריש

 כבר ובדרבנן מדרבנן, רק הוי הסמוך דאהל הטורעפי"ד
 רק הטומאה ליציאת אחר פתה אין אם ואפילו להקלצידדנו
 שמ"ג סי' מג"א ועיין מדרבנן, ג"כ הוי הכהן של החררררך
 ונראה הסמוך אהל בדין הש"ך על בזה שהשיג שנראהסק"ז

 עיי"ש. מה"ת דהוי דס"למדבריו
 בח"א כ"ה סי' בתשובה השבו"י חכתב לפי"מ אכןקכג(

 עיי"ש, הש"ך בדברי יפה עיין לאדהמג"א
 על הולך בענין במש"כ המג"א בדברי להעיר ישולפיע"ד

 ובמק"א ואכמ"ל, עיי"ש טפח פותח בה ביש הארוןגבי
 בביצה רש"' בשיטת לצאח הטומאה סוף בענין בזההארכהי
 דהוי מבואר ל"ז בדף ולהלז מדרבנן, רק דהוי כתב דשםד"י

 גזירה רק דהוי כתב דאהלות, בסופ"ז והרע"בהללמ"מ
 עיי"ש.דרבגן

 בפ"ד בשמחות דאיתא עפי"מ בזה. עוד לצדד הם דכןקכד(
 כהן עליו כעלח שהנזיר טומאה רכל כ"אהל'

 הר"ח בשם ת"ש בד"ה דנ"ד נזיר בחוס' וכ"ה עליו,מוזהר
 שע"א סי' בב"י מובא כ"ד סי' בתה"ד שדשלה מה ועפ"יכהן,
 מגלח הנזיר אין דלכ"ע שכתבו תע"ו סי ח"א בררב"זוכ"ה
 פתחים טומאת על מוזהר הכהן אק א"כ פתחים טומאתעל
 איסור בזה ליכא הסמוך באהל מונח האבר אם ומבולאג"כ,

 טו"מ מהל' בפי"א הראב"ד שהעלה ולפי"מ לכהן,טומאה
 טומאה במקום להיוח לכהן מותד לכתחילה דאפילוהל"ו
 דעכ"פ מבואר שס"ט סי' בב"י אולם עליו, מגלח הנזירשאין

 בזה. דהיתירא בכחא לצדד יש כן בכה"ג, אפילו איכאאיסורא
 לעיל שכתבנו בהא לחדש נלפיע"ד בזה ובהיותיקכה(

 שכתג ועפי"מ בתמי"ד הראב"דבשי'

 לפי נסמא, כבר אם אפילו תורה איסור דאיכא לומרבדגמ"ר
 מדקדקים אין חני הל"א דכלאים בפ"ט בירושלמיהמבואר
 מהגי יתיב הוה יוסי רבי המדרש, בבית בכלאים ולאבמת
 ליה דיתיב ומן כלום אמר ל" ליה דנפיק מן מיתא תמןוהוי
 ובפ"מ הל"א, דברכוח פ"ג בירושלמי גם וכ"ה כלום, אמרלא

 טומאה אפילו להיות ויכול בביהמ:'ד טומאה דהוי סתמאפירש
 ובעל תורה, תלמוד מפני דנדחה להירושימי ס"לדאורייתא
 חכם קומת ז"א - מיתא תמן דעאל - עירשהחרדים
 דרק כתב במר"פ אולם לספדו, כדי לביהמ"דוהכניסוהו
 הסכ~ך בבית היה שהמת דהיינו המעשה, היה ררבנןבטומאה
 בסי' כמבואר דרבנן איסוד רק הוי ובכיה"ג לבהמ"דומהובר

 כהן. כל בד"ה דל"ח סוטה בתוספות. עוד ועייןשע"ב,
 שכתב מצאתי די"ז לכתובות הריטב"א בחידושי ברםקכו(

 דרק בע"ז הבבלי על פליג ירושלמידהאי
 להיטמאות מותר ולהירושלמי הבבלי. מתיר דרבנןבטומאה
 בפ"ב בק"נ רעיין ת"ת, לצורך דאורייתא בטומאהאפילו

 מערבא דבני הירוש~מי דגרי שהביאו שם ובשטמ"קדכתובות
 צד יש האלה הדברים ועפ"י דאורייתא, בטומאה אפילוהתירו
 אי ואפילו להיטמא, לכהן מצוה במקום להתיר בני"דהיתד
 נטמא שכבר היכא אפילו להראב"ד איסור דאיכאנימא

 נאמן מקור לנו יש הס"ס בלי אפילו ולכן בתמי"הכדבריו
 על פליג שהבבלי ואעפ"י כהן, טומאת מצוה במקוםלהתיר

 במקום אבל כבבלי, הלכה מקוס בכל והרי נזההירושלמי
 תורה בן בחור בשביל היתר צדדי לחפש צריכים גדולדוחק
 הט"ז זקני כביש"כ ביתו, לבנות עכל ולמען ממיצרלחלצו
 יחיד דעת על לסמוך יכולים רבשעהד"ח רצ"ג ס"ביו"ד
 ה,וי הבבלי נגר והירושלמי חורה, באיסור אפילו רביםנגד
 דם-י הביא קע"ח סי' ח"ב. ובשאי"ע רבים, נגד יחידכמו
 בביהמ"ד דוקא אי הירושלמי בדברי שהסתפק כנה"גשיורי
 והוא בזה, שאירע רב מעשה והביא אחרת למצוה ולאהתירו
 ולא אחרת בשאלה דאיירי בירושלמי אחר פירושפירש

 בשו"ת ראיתי וכה בשטמ"ק. מבואר וכן כהניםבטומאת
 הוי הסמוך דאהל שע"ב בסי' הש"ך בדברי שהעיראוה"מ

 הירושלמי את הריטב"א שפירש לפי"מ דהרי מדרבנן,דק
 לומר דעתו על עלה ולא לבהמ"ד הסמוך בבית ד,מתשהיה

 ביז פלוגתא לעשות שהוכרח עד מדרבנן רק הוי זודטומאה
 בתוה"א והרמב"ז במו"ק הרא"ש רק להירושלמי,הבבלי
 התיר דאת~יתא בטומאה דאפילו הידושלמי בשיטתכתבו
 מה"ה הוי הסמוך דאהל ג"כ להו דפשיטא וע"כ מצוה,במקום
 מהל' בפי"ב ברמב"ם מבואד וכן הסמוך, באהל מוקימדלא

 מזוג שס"ט סה בב"י ועיין מה"ת הוי טפח דחורטו"מ
 שהיה ק"ו באות הנ"י בב"מ התוס' שת'רצו דבבןהקכו(

 פקו"נ, משום מותר היה לכן שיחייהו לוברור
 ובשטמ"ק מחים, להחיוח פקו"נ מצוח מצינו האיך מאודקשה
 דכתיב והיינו נתעיף רק הי' ממש מת דלא רש"י בשםהביא
 היה. הדיבוד פי דעל תירץ והדא"ש נשמה, בו נשאדדלא
 טומאת להתיר אחר למק,ם משם ללמוד א"א דבריוולפי
 באופז להיתר לצזל יש התוס' לתירוץ אולם בכיה"ג,כהנים

 ישראל בחמדת ועיין ארוכה. שיעלה במלאכתו בטוחשהרופא
 מקו"נ מצות דמה הנ"ל התוס' בדברי שעמד דל"גבהמפתחות

 אם ספק על גם פקו"נ מקרי דזהו דא"כ ועוד בזה,איכא
 בספק, אפילו דהותר פקו"ג ככל מותר יהא בידו התחי'יעלה
 בספק, אפי שבתורה איסורים כל נדחים להיות צריכיםממילא
 שיטמא מהו השועית בבז דבעי הנ"ל נרה דבש"ס צ"עאך
 לאחר דדוקא ומוכח מטמא, חי ואין מטמא מח להםאמר

 וצ"ע. שמטמא להו פשיטא קודם אבל בעישהחייהו



'יטי ביזש בשר כל רופאק"טיס ווב:י
 התוס' כתבו דלהכי כתב קס"ו סי' שאלה בהעמקוהנצי"ב

 דמהללין לבה"ג דאף משום שיהייהו לו ברורדהי'
 בספק לא אבל בודאי דוקא הוא יום מ' קודם ולד עלשבת

 :יע"ש

 במחשבתי שעלה ממה לבאר בזה הנני ואגבקכח(
 דרש"י דניצה בפ"ק השטמ"ק קו'ליישב

- א"עסותר - קכג אות לעיל עיין   ר"ה סי' בתרה"ד וכ"ה 
- מ"ג, דאהלות פ"זובתוסיו"ט  של דהענין י"ל דבאמת 

 רק כאן יש אם רק וה אבל הללמ"מ הוי לצאת טומאהסוף
 אבל הללמ"מ, זהו הטומאה יצא הפתח דרך אשר אחדפתח
 הטשאה יצא פתח באיזה ידוע ואי:ו הרבה פתחים ישאם

 מדרבנן, רק זה אבל הפתחים כל דרך לעבור להכהניםאסור
 הטומאה, יצא שמה דרך אשר אהד רק אסור אינו התורהדמן
 דחכבהם וז"ל שכתב י' בדף בלשונו רש"' בדברי מדויקוזה
 וכאן ובו' הטומאה יציאת דרך שהוא מקום על טומאהגזרו
 ולכן עכ"ל,  טמאימ כולם ולכן יוציאנו באיזה יוהעים אנואין
 על קאי טומאה גזרו דחכמים רש"י שכתב דמה בכוונתוי"ל
 בפהח אבל פחח באיזה יודעים אנו שאין כיון שמסייםמה

 ודרך וז"ל רש"י כתב ל"ח ובדף מה"ת, הוי ממשהיציאה
 ובעירובין הללמ"מ, ממש היציאה פתח היינו הללמ"מיצ.אתה
 בו לצאת שעתיד ופתח וז"ל שם שכתב ברש"י יותרמדויק
 לה גמירי הכי טומאה הלכות אלא ליכא וטעמא מידמיטמא
 כל אבל דייקא אחד מפתח רק איירי דרש"י הריעיי"ש,
 בס" הש"ד מדברי מוכח וכן מספק, רק מיטמאיזהפתחים
 שסוף המקומות כל על גזרו וחכמים וז"ל שכתב סק"חשע"א

 דרק הרי יצא, איזה דרך ידוע ואינו באחד לצאתהטומאה
 לפיע"ד. ברור וזה חכמים גזירת דהוי כתב פתחים ספקעל

 דכל לומר דאי'א לומר נראה דמילתא ולקושטאקכט(
 רק הה לצאת הטומאה סזף שלהענין

 יצא מתח באיזה יה-עים אנו ראין היכא דא"כמררבנן,
 אשר דפתח צ"ל ע"כ אלא ולקולא, דרבגן ספק הףהטומאה

 מיטמאיז הפתהים שארי ורק מה"ת טמא הטומאה יצא כודרך
 החנ"צ דברי וידוע בזה הרבה להעיר ויש דרבנן,מספק

 שהביא בהא התרה"ד על לתמוה מש"כ ק"ג סי'בתשובה
 שער דרך לצאת ווינא בעיר להכהנים לאסור דש!;ר"םבשם
 לצאת, הטומאה סוף מטעם בעיר מת דאיכא היכאהעיר
 וצריכים משנה בדבר כטועה דזהו כתב החכ"צוהגאון
 צידוק של הבית אודות מש"כ עוה עיי"ש זו בחומראלמחות
 ובתה"ד סק"ט  שע"א סי' בש"ך במש"כ פראג, בעירהדין

 להחבדר.הנ"ל
 טומאה סוף של ענין דכל נימא אי דאפי' י"ל ברםקל(

 דהף הקו' קשה לא ג"כ מדרבנן רק הוילצאת
 מתחילה חז"ל גזרו דכד י"ל דבאמת ולקולא, דרבנןספק
 הגזירה היה כן רק ספק מטעמ ולא שיטמאו הפתחים כלעל
 מ"ו דאהלות בפ"ג בר"ש ועיין פשוט, בדרך לומר ישכ"ז

 יציאת דדך ~והוא מקזם על טומאה חכמים דגזרושכתב
 יודעים אנו אין וכאן שם, דרך לצאת מת של שסופוהטשאה
 מלשון ובאמת יעוי"ש, טמאין כולן הלכך יוציאנו מהןבאייה
 הטומאה סוף של הענין דכל מוכח הנ"ל דאהלותהמשנה
 ולו בנית מת שם כדאיתא נאמרה, דויבה בפתחיםלצאת
 בפ"ח בתוספתא הלווון וכ"ה טמאין, כולן הרבהפתחים
 דוחק לכן עיי"ש, הרבה פתחים ולו בבית מת מ"דדאהלות
 מצאתי אולם הרבה, פתחים לנין אחד פתח בין לחלקגדול

 דהפתח לפרש ג"כ שרצה באהלות המשנה בפירושלהתפא"י
 כצמוין הפתחים וכל מהללמ"מ הוא הטונשה יצא בושדרך

 אסורין כולן ולכן ברירה אין אמרינן דבדאורייתאכיון
  והו ברירה אין רמראורייתא  ראמרינן  וה כל דהרימדרבנן,

 קשה והתוספהא המשנה בלשון אולם עיי"ש, מדרבנןרק
 מהל' בפ"ו ובכ"מ שכ בתוסיו"ט עוד ועיין וה פי'להעמיס
 מטעם הנ"ל המשנה שפירש הרמב"ם דברי על מש"כטו"מ

 ודו"ק. עיי"ש לצאת טומאה סוף מעןם ולא סתוםקבר
 לעיל המובא הרדב"ז שיסת עפ"י בזה צדדנו וכןקלא(

 ר"ל שלכדה"נ, להבשר משוה הסמניםדתערובת
 פני  על התחברותו ע"י להעור שבא ההיים  ורם דגםעוד

 שנתחבר דלאחר ביארנו נמי וכן שלכדה"נ, ג"כ מקריהאעיה
 יתר מת זה דאין הנאה של האיסור מיניה פקע החיבגוף
 כאן גם לצרף "ב זה כל נכוחות, בראיות ביררנו וב"ה חירק

 להקל. יש לכן מבשר טפי קיל שעור ובפרטבעור
 בניתוח ו' בציוו השאלה ונתברר נתבאר כבר לכןקלב(

 לעשותו. אופן ובאיזה האיסור גדדי בכלפלסבץ

 לחתה' להניה לאשה מותר אם לבאר נבואה ועתהקלג(
 סירוס איסור מטעם ההולדה כלי אתממנה

 דלהלן לדינא מינה ונסקא בעצמו, חובל של האיסורמלבד
 והמסתעף האיסור גדדי כל אי"ה נבאר כאשר הבאיםבסיכונים

 ובאשה לעשותן אופן באיזה להתיר מקום דיש ואת"למזה,
 אחרת. מאשה הולדה אברי לקרבה להשתיל מותרת אםעקרה

 בסקיוס שהנקבות מנין אמור פ' בתו"כ תנינן תמןקלד(
 אומר יהודה ר' בם, מום בהם משחתם כית"ל

 יוחנן דלר' איתא דקי"א בשבת ובגמרא בסירוס נקבותאין
 נקיבות גמ ורבו פרז נאמר שניהם דעל דאמר ברוקאבן

 שייך לא ועקרה דבזקנה דגמרא ומסקגא בסירוס,אסורין
 י"א הל' איסו"ב מהל' בפס"ז וברמב"ם גבייהו, סירוסתו

 פנור, מינים בשארי בין באדם בין הנקבה את והמסרסאיתא
 למלקות רק זה אבל בסירוס נקבות דאין כר"י דס"לונראה
 עכ"פ דלהרמב"ם הה"מ כתב וכן איכא, איסורא מ"מאבל

 כלההן כתכ ק"כ כל"ת הסמ"ג גם וכן בנקכווע איכאאיסורא
 מיגים בשאדי ובין באדם נין הנקבה את דהמסרסהרמב"ם
 שאמר דמה להסמ"ג וס"ל איכא, איסורא דעכ"פ ונראהפטור
 מקרא ליה ומפיק בסירוס נקבות שגם בברייתאהת"ק

 בסוף שכהוב כבד להקרבה למזבח רק היינו ב.הםדמשחתם
 מסיפא ובאמת סירוס, לאיסור לא אבל תקריבו לאהמקרא
 שאין מלמד ירצו לא אח"ז דתנא כן מוכח שמדברייחא
 סירוס מאיסור רק ולא דקדבנות מהרצאה דאיירי הרימרצין

גרידוג
 הנ"ל בשבת הגמ' בדברי ואעיר יט  ריהמא ולפוםקלה(

 אסורות נקבות גמ דלריב"ב התמדאיתא
 סירוס דאיסור מוה דנר' בפ"ו, מחויבות הן שגם מסניבסירוס
 אדם לרבות קרא צריך אמאי כך נימא ואי פו"ר במצותתלוי

 דובארצכם מקרא רילפינן שם בגמרא כמבואר סירוסבאיסור
 בסירוס אסור הכי בלאו הרי אבער, פ' בתו"כ וכ"ה תעשולא

 והתניא בד"ה שם בסוגיא ובתום' פו"ר, במצות חיובמטעם
 סירוס בהבום אסור הרי שרי ובד בגמרא מקשה אנסויהקשו
 ונראה פו"ר, מצות משום דליתסר ליה תקשי זה בלאהרי

 דא"כ מיתסר פו"ר ב~צות ב:שום לאו סירוס דאיסורמדבריהם
 מטעם הף גופא סירוס איסור גם דדילמא מידי מקשהלא

 בבדשוות סירום גם לאסור מדמרבינן ועוד פר'ר, מצותביטול
 ש"ר מצות ניטול בושום דלאו מוכח הרי הנבראימ וכלוחיות
 דמחייב בגמרא מרנינן מ0רס אחר מסרס אפילו וגם בה,גגעו

 פו"וה מצות לקיים עור לו  שא"אאעפ"י



 י2114 בשר כל רופאקובטרס י2 יב:שטז
 של האיסור הל מי על דלכאורך !ה בענין י"ל ברםקלו(

 דמלשון המסתר0, על או המסרם עלסירום
 ומלשון האיסור, הל מ' על בהדיא מבואר אינוהברייחא
 על רק דקאי נראה לוקה המסרם וכל וז"ל שמתבהרמב"ם
 דגם לדייק יש בשבת מרש"י אולמ המסתרם. על ולאהמסרס

 תעשו מלא הלימוד על כחב דרש-י איסור, חל המסתרםעל
 חל המסחרס על דגם בהדיא הרי תיעשו לא ביה קריון"ל

 שחקר סק"ז ה' בסי' לשבת נתיבות בם' מצאתי וכןהאיסור,
 דאמרינן מה דלפי וכתב האיסור, בכלל המסתרם אםב!ה
 המקיף גם רבים לשון דכתיב כיון ראשכם פאת תקיפו לאגבי

 מקרא דילפינן כיון סירום גבי כן וכמו בכלל,והניקף
 המסרם אחד לכן רבים לשון ג"כ דכתיב תעשו לאדבארצכם

 הקפה גב' דנ"ו נ!יר מתוס' משמע וכן חייבים, המסהרםואהד
 בניקף. מיירי הקראדעיקר

 האיסור עצם עיקר דלעולם לומר לפיע"ד נראה לכןקלז(
 חייב שהוא כיון רק במסתרם שייך לאדסירום

 יוכל לא שעי"ז פעולה שום לעשות לו אסור פו"רבמצות
 לוקה המסרם ולכן התורה, עליו .שהטילה המצוה לקייםעוד

 מ"ע המבטל ככל עובר והמסתרם גופא סירום איסורמנעם
 אבל לוקה דהיסרם הרמב"ם כתב בכוונה ולכן תורה,של

 מ"ע, כמבטל רק ל"ת על עובר כדין לוקה אינוהמסתרם
 עליה עובר המ.סרסה פו"ר מצות בחיוב שאינה אשהולכן
 פרו נאמר שניהם דעל דם"ל לריב"ב רק מכלום, פטורהוהיא
 לדז"ז ראיתי וכה המ"ע, ביטול מטעם חייבת ג"כ היאורבו
 בלאו עובר הנסרם דאי! שכתב רצ"א במצוה מנ"חהגאון
 לד דאמר בד"ה ד"כ במכות בפירש"י ותלוי מסייע, אינואם

 דכתיב דכיון השני ולפירוש ה,נסרם, פטור הראשוןדלפירוש
 דבים לשון דכתיב כאן גם א"כ בכלל, הניקף גם רביםלשון
 מבואר !ה דבר דאין כיון אך החיוב, בכלל הנסרם דגםאפשר
 לחלק, 0ברא איוה יש ובודאי לחייבו נוכל לא מקוםבשום
 אבל בהנסרם שייך לא והו גרידא סירום באיסור וה כלאך
 ידי דעל וגם פו"ר של מ"ע ביטול מטעם לחייבו ישמ"מ

 בישראל. פסולים ומרבה בקהל מלבוא נפסל הואהסירום
 וכן פו"ר במצות תלוי לא סירום איסור עצם אבלקלח(

 אבל המסרם, רק והיינו שם המנ"ח גםכהב
 אם וחייב אסוד אז פו"ר במצות מחויב אם תלויהגסרם
 כגון פו"ר במצות חייב אינו ואם מ"ע, ביטול מטעם כןעושה
 איסורא גבה ליכא בפויר מחוייבת דאינה לדידןאשה

 דקאי הכי מתפרשה שפיר בתו"כ הברייתא והנהבנסתרסה,
 דאמרינן כן לפדשה דוחק בשבת הסוגיא אבל המסרם, עלרק
 שרי ומי בגמרא ופריך ומיעקר, בשיכרא תרי לירקונאהתם

 ומשני ובארצכט, ת"ל אסוד שהוא באדם לסירוס מניןוהתניא
 שיסרס הרוצה ר"י דאמר הזא מעצמ.ו הכא דמכוון היכאהנ"מ

 רמות ר"א זהאמר מאליו, ומסתרס כרבלתו יטזלהתרנגול
 הנה בהסוגיא, עיי"ש בסריס אלא ליה דנקט הוארוחא
 בעצמו שוחה שאום עקרין של כום על הקשהד,מקשן
 המסרם על היינו - דעליו אחר ע"י במסרס ראיירימברייתא

 על המנ"ח עמד כבר ןבלא""נ סירוס, של האיסור חל-
 שתייה על מעשה ע"י דמסרס מהא דמקו1ה הנ"ל'הגמרא

 עי"'ש. עקריז שלכום
 על דקאי הסוגיא לפרוב לפיע"ד נראה כן עלקלט(

 כמו טעמא מתרי אבל והנסרם המסרס עלשניהם
 והנסרם גרידא סירום איסור מטעם במסרם לעיל,שכתבנו
 ומו בגמרא מקשה ומתחילה פו"ר, של מצוה ביטילמטעם
 דהיימ אותו המשקה והן בעצמן לשתות הן היינו -שרי

 באדם לסירום נצין והתניא - פיו לתוך לו נוחןשאחר

 הזרע אברי להפם'ד דאסור דמבואר וכו', אסורשהוא
- בעשה והנסרם ביאו עוברוהמסרם  וע"ז - פו"ר. של 
 דפו"ר, מ"ע ביטול מטעם המסרם על גם דנימא התוס'הקשו
 דאסוד למיפרך טפי ליה ניחא סירוס דמאיסור תירצו והועל
 ביבמות למ"ד איכא בפו"ר אבל ובסרים, בזקן אפילותמיד
 ב1מרא מתרץ זה ועל צריך, לא תו פו"ר דקיימא דכיוןדם"א
 על תירוץ וזה הוא, מעצמו הכא מכ~ון דקא היכאהנ"מ
 בסרים מתרץ ואח"כ אותו. המשקה ועל השותה עלשניהם
 דאינו אעש'י המסרם על גם כמוב! שניהם על תירוץ ג"כזהו
 בסדים שייך לא הולדה כלי השחתח איסור מ"מ בפו"רתלוי
 ג"כ מסרם אחר דמסרם בגמרא תו ומקשה נשחתו,ישכבר
 דמעוך מקרא דמרבינן המסרם על רק קאי לא !1קושיא
 מידי קשה לא ה.נסרם על אבל דחייב, וכרות ונתוקוכתות
 ומשני פו"ר, מצות חיוב גביה תו ליכא נסתרם דכברדכיון
 דאין דם"ל בתו"כ כר"י הייני בא17ה מוקמי ואח"כב!קן

 ליכא בעצמה והיא חייב, המסרם אין ממילא בסירוסהנקבות
 בפו"ר מחריבת אשה דגם דם"ל ולריב"ב דפו"ד חיובאגבה
 מטעם הולדה כלי להשחית אסורה בעצמה האשה עכ"פא"כ
 דליכא וזקנה בעקרה דגמרא במסקנא ומוקי פו"ר מצותביטול
 בגמרא. הסוגיא כל לפי"ן שפיר ואתי פו"ר מצותגבה

 וחוץ מ"ע, בביטול עובר הנסרס דגם למדין 1במציב1קמ(
 הט"ן במחלוקת תלוי 1יכ מסייע אםמוה

 עכו"ם, ע"י ביו"ט צפורנים נטילת גבי קצ"ח סי' ביו"דוהש"ך
 והביא מוהר, בנה"כ ולהש"ך ואסור ממש מסייע הוידלהט"!
 ממונ.. בו איז מסייע שבת דגבי דצ"ג ושבת דכ"ב ביצהמש"ם
 אינה דהיא דם"ל לדידן באשה אבל בא"1 רק כ"ןאולם
 בסירוס נקבות דאין בתו"כ ר"י לדעת ולכן בפו"רמצווה
 הנ"ל והסמ"ג הרמב"ם ה"ה הראשונים  שפירשוולפי"מ
 על ולא המסרס על רק הוא האיס,ר א"כ אסור, אבלדפטזר
 לא וגם מ"ע ביטול מצד איסור ליכא דידה גבה כיהאשה,
 וכן ממש, ביד במסרסה ואפילו הש"ך לשיטת מסייעמשום
 הנקבה את המסרם שכתבו ובש"ע הפוסקים בדברימדויק
 מן ולא מהמסרם רק הוא דהמדובר הרי אסור אבלפטור

 וז"ב. הנסתרסההאשה
 נקבות דאין הנ"ל בחו"כ הברייחא פירוש דבעצםקמא(

 בד"ה הנ"ל שבת התום' לשיטתבסירום
 אבל באשה, שייך לא סירום מעשה דעצם שפירשובוקנה

 במעשה, סירום שייך בנקבות דגם דם"ל וסמ"גלהרמב"ם
 דאין היינו בסירום נקבות דאי! דתו"כ בברייתא דאיתאומה
 ודייק י"ד בס"ק הבי"ש כתב וכן למלקות, סירום דיןבהם
 סירום בדין נקבות סירום שכתבו והסמ"ג הרמב"ם בדבריכן

 עקריו של טום השקאת ע"י סירום כתבו ואח"כבמעשה,
 בבי"ש.עיי"ש

 סירום עצם דשייך נימא אי בזה רבתי דבפק"מקמב(
 מובא עראמה הר"ד שיטת דק,עבנקב.ות

 תקנ"ט, מצוה המנחה בקומץ ובמנ"ח ה' סי אה"עב1רכ"י
 הביאה וא1 בקהל. לבוא אסורה ההולדה כלי שד14"יתהדאשה
 דד"ז כתב רצ"א מצוה ובחינוך דפצ"ד, בלאו לוקה עליה!כר
 הנ"ל הרד"ע דברי ובאמת בנקבות, ולא בוכרים רקנוהג

 נשים לחייב מקום בשום מצינו לא דהרי איגראמרפסין
 הרד"ע, בדברי להעיר שיש מה מוה עוד נדבר ולקמןבפצ"ד
 פצ"ד שייך דלא התום' כשיטת נימא דאי בוה נפק"ממ"מ

 שייכה דלא כיון הנ"ל הרד"ע שיטת נדחה ממילאבנקבות
 בקהל, מלבוא  זה בשביל לאסרה יתכו איך זה כעניןכלל
  באיסור ליתנייהו דנשים רס"ל והסמ"ג הרמב"ם לשיטתאכן
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 לוקה אימ שהמסרסה דאעפ"י לומר יש למסרסה, לח"בפצ"ד
 שתאסר היא יכולה בקהל מלבוא לאסרה וה לענק מ"מאבל

 מקרא נשים אימעוט סירוס יאיסור רק דהרי ןהב,טביל
 אחר. ידבר ולא בתךכ כמבואר בהםדמשחתם

 רש"י מדנרי לתמוה יש הנ"י הרד"ע ובדבךיקמג(
 שם כהב דרש"י עקרה, ד"ה דמ"בביבמות

 אמה ממעי א"לומת שלה האם ומטיה רחמה שנעקרדעקרה
 בדבריו מבואר ודדים, '2ער סימני לה ואיז היאלקתיה
 אח"כ שנעקרה הי,נו דעקרה היא לעקרה אילתית ביזדההבדל
 אמר" אפיה"כ בתו7דה, היא ואילוגית בידים ואפ" שלההאם
 דמוהרת ומוכח הבתנה חדשי ך 7המת'ן שצריכה שםבגמ'

 שנעקרה-בית נמי דעקרה יומר נדחוק אט ואפ" לאיש,להעקש
 אפייו בחולי דהרי בידים ולא בחולי נמי היינו שלההרחם
 בקהל, לבוא ומותר שנמם בידי כמו דהף להרמב"ם ס"לב~כר
 מ"מ פצ"ד, מקרי חולי דע"י דם"ל והרא""ש לרש"יואפילו
 ובכיה"ג רעמים או ברד ע"י האשה שנעקדה דמייריי"ל

 מדברי מ"מ ה,, סי' בש"ע כמבואר ביד"ש מקרי לדידהואפילו
 עקרה, הויא בידים דאפילו בהדיא מבואר דכ"ה סוטהרש"י
 מיהו לקיימה דראויה נמי נהי דאילונית שכתב ברש"יעיי"ש
 מכה ע"י ועקרה בעינן 7הריוז דדאויה טעמא מהאי שתיאלא

 מבט, אילונית אבל לכן, קודם היא הריון דבת מינאוזקנה
 מקריא מכה דע"י בפירוש הרי חזיא ולא היא לקויהאמה
 הרי וב7אה"כ ביד"א, דהוכתה 7היות יכו7 מכה וע"יעקרה
 בוכר פצ"ד מקר. ג"כ חויי דע"י דע"ה ביבמות לשיטתורש"י
 עקרה גם לפי"ז א"כ וברד, רעמים ע"י רק ביד"ש מ.קריולא
 חדשי ג' לאחר מותרת ואמאי בקהל מ.לבוא נפסלתתהיה

 דנהי להרמב"ם ואפילו הנ"י כהרד"ע דלא ודאי אלאהבחנה,
 דע"י ישיטתו לומד מנלז מ"מ ביד"ש, מקרי דבחולידס"ל

 לזכר. נקבה שוהאדם
 פלוגתא דל"ט בכורות בש"ם המבואר 7פי ובלאה"כקמד(

 וכרות ונתוק וכתות מעוך גבידתנאי
 רק דכרות הרי עיי"ש, בשניהם או בגיד אי בביצים הויאי

 ודך ופצוע דכרות דע"ה ביבמות אמרינן והרי וגידבביצים
 דלא קרא יפי"ז א"כ וחוטין, וביצים בגיד רק מיירישלשתן
 אפשר ואיך וביצים, בגיד מיירי ד, בקה7 וכ"ש פצ"דיבא
 ט" אה"ע חת"ם בשו"ת ועייז ה,ה היאו בכלל דאשה7ומר
 הרד"ע דברי נדחו ממילא א"כ באשה סירוס בענין משיככ'

 וז"פ.מהלכה
 באשה עלה דאתאן למאי נח~ור שיהיה איךקמה(

 שייכא דלא כיון איסורא גבה ליכאשנסתרסה
 וקיל מסייע משום גם ליכא הש"ך ולשיטת פו"ר, מצותגבה
 עושה בעצמה היא בשתיה דהרי עקרין של כום משתייתיותר
 עקרין שי כוס שתיית והרי כלום, עושה אינה היאוהכא
 לידה צער גבה דליכא היכא אפי7ו מותרת פוסקיםלהרבה
 בשבת המאירי לשיטת ובפרט ב', סעי' ה' סי' באה"עכמבואר
 רק הר עקרין שי כום ע"י סירוס עניני דכל דס"לדק"י

 יש בלאה"כ ובדרבנז ה~א, בעלמא אסמכתא וקראמדרבנן
 בבכורות התום' מדברי להעיד גתבתי ובמק"א להקליצדד
 כוס שתיית דגם להיפך מדבריהם דמשמע כולם בד"הדל"ט

 שם. ציק בהגהת עייז מה"ת הוי עקריןשל
 מותרת דאשה איתא דיבמות פ"א ובתוססתאקמו(

 דאיש איתא לזה וקודם כוש"ע,לשתות
 שכתב מה ולפי יוליד, שלא כש"ע לשתות רשאיאינו

 דיש דהיכא דס"ה וביבמות דקי"א ישבת בחידושיוהריטב"א
 מתפרשא דבריו ולפי כש"ע לשתות לו מותר לאישסכנה

 לשתות רשאי איש דאין התם דאיתא דמה הנ"להתוספהא

 דאשה כתב הכי זאפילו סכנה דליכא היכא רק מייריכש"ע
 סכנה בדליכא אפילו דמותרת מזה ש"מ כש"ע 7שתותמותרת
 לידה צער בלא דאפילו ח;בי"ש הט"ז זקני להלכה פסקוכז

 מחמיר מ"ד סי' הבע"י בפרק ביש"ש המהרש"ל רקמותרת
 שם והביא ה' בסי' הב"ח וכ"פ התיר סכנה במקום דרקבןה
 לידה צער לה דהוה דר"ח דביתהו דיהודית עובדאמהך

 דס"ה. ביבמותהמבואר
 בלידה מסתכנח דאינה היכא באשה בכש"ע ולדינאקמז(

 אם דתלוי האחרונים גדולי בספרימבואר
 "ולערב" לקיים מחויב אפי"ה פו"ר מצות קיים כבדהבעל
 בלידה מסתכנת היא ~אם ידיעתו, בלתי בכש"ע אסורהא"כ
 בזה, למעשה א, סי, אב:"ז ובשו"ת הנ"ל כ' סי' בחת"סעיין

 סכנה שיש האומרים עכו"ם להרופאים להאמין יש אםולענין
 כיון נראה ולכאורה לעייז. יש להרי,ן תיכנס אםלהאשה
 ב~ה מסכימים כולם וכמעט הפוסקים שיטות ביארנושכבר
 שיטות ולהרבה מדרבנז, הוי באשה עקרין של כוםדשתיית
 אפילו להאמיז יכולים יכז לידה, צער בלא אפילומותרת

 עכו"ם.לרופאי
 להניח לאשה היתר צד דיש לקדמיתא הדרינןקמח(

 תעבור לא דהיא ההולדה, כלי ממנהליקח
 שהוכחנו כמו עקרין של מכוס טפי דקיל סירוס איסורעל

 לכ"ע בכש"ע דמותדת בלידה מסתכנת דהיא והיכאלעיל,
 לשיטת נכרי רופא ע"י ובפרט אחר, ע"י בסירוס נמימותרת
 וכן דנ"ו, וסנהדרין ד"צ ב"מ בש"ס חידקא כר' דלאהסוברין

 וכהני דשמואל כאבוה דהלכה והרא"ש הראב"ד דעתהוא
 הרמב"ם דעת הוא וכן בב"י כמבואר הכי דם"לאמוראי

 יצדד יש לנכרי אמירה ובאיסור והנימוק"י, והר"ןוהרשב"א
 מצח;, בצודך ינכרי אמירה ח~"י שהתירו כמו חזלהלצורך
 ה', סעי' ברמ"א ש"ז ובסי' ב' סעי' רע"ו סי' באו"חכדאיתא
 אמ'רה מצוה במקום דאורייתא במלאכה אפילו מקיליןדיש

 לומר מותר סכנה בו אין אפי17 חולה לצורך ובלאה"כלנכרי,
 ולפי דקכ"ט, בשבת כמבואר האיסוריז כל לעשותלנכרי
 ראיתי וכה מוה. לעיל כתבנו וכבר עיי"ש שם הר"ןשפירש
 שאלתו בדבר שכתב י"ז בסי' ד"א שו"ת בספרו רא"קלהגאון
 סכנה מחשש תתעבר שלא הרופאים עליה שפקדובאשה
 שאין אחרי הוידה באברי ניתוח לעשות לה והתירבגופה

 ואף עביד דנפשיה דאדעתא י"ל והרופא בזה, חייבהמסתרם
 לפימש"כ מסייע מ,סום בזה ליכא וגם שכר שמקבלע"פ

 מהני הלאו בכלל שהניקף מצד בהקפה דדוקאהריטב"א
 ובפרט הניתוח יעשות התיר ולכן דידן בנידון כז לאהסיוע,
 משתיית טפי קיל זהו תרדימה שמפיל נדקו~ה ע"י עושיםאם

 להקל שרוצה בדבריו עיי"ש נכרי רופא ע"י להקל וישכש"ע,
 לענינינו. מדבריו סייעתא לנו ומם חולי במקום בזכריםאפילו
 לעשות חולגית לאשה היתר צד דאיכא סלקינן בהאקמט(

 משום בזה וליכא הולדה. באברי ניתוחלה
 כמבואר לצורך דהוי כיוז בעצמו חובל משום ולאסירוס
 עוד יש ולמעשה ז' בציוז הדין להלכה נפשט ובזהלעיל,

 בדבר.להתישב
 להשתיל מותרת אמ ילדה שלא עקרה באשה דהנהקנ(

 אברים חלקי או הולדה אברי נתוח ע"ילקרבה
 זאת לעשות אופן באיזה לעיין יש ילדה. שכבר אחרתמאשה
 מצינו לא כי חולי, במקום שלא סירוס א.סור בזה יהיהשלא

 מצוה. במקום אפילו זה איסור תורה שהתירה מקוםבשום
 הגמדא מסקנת עפ"י דמותרת פשוט נראה בנקבהקנא(

 מבואר עקרה, או בזקנה באוקימתאבשבת
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 שרוצה באשה וממילא סירוס איסור גבה ליכא דבעקרהבהדיא
 והמחקה שרם כמה בעלה תהת ישבה כבר דאי נ כןלעשות
 מעני1 עוד יבואר ולקמן -- בסירוס מותרת ולכןלעקרה,
 ועצתם הרופאים פקודת עפ"י כי וה בדבר הרופאיםנאמנות
 ממה כלומם יודעת אעה ובעצמה ניתוח לעבור רוצההיא

 נראה כ" מבעלה הוא ההרט1 ממעת ואפשר בטנהשבחדרי
במשיטון

 והרופאים עקר הוא אם כה"ג באיש לבאר ה2 האגבקנב(
 הולדה באברי ניתוח לעבור 'טצריךו2פטו

 המחמץ אותא דבכורות פ"ג בתוספתא הנה לה מותרהאם
 בסמיט ובש"ס לוקה, הרי המסורס את והמסרס המחומץאת

 והמסרס מחמץ אחר המחמץ אחר בלשט איתא דל"גובבכורות
 בידים מסרס זווקא מוכת הגמרא כישון הנה הייב, מסרסאהר
 היינו מסרס לשון מורה כן כי לא, בתולדה המסורסאבל

 לשון דהרי איפכא לדייק יש התוספתא מלשון אולםביד"א,
 ביר"ש, או בתולדה מסורס שהוא איש על גם כץרהמסורס
 חייב בתולדה מסורס שהוא מי אפילו התוספתא לפיולכן
 להלן דאמרינן ממה וכן בזה, פטור הגמרא ולפי המסרסוגם

 על אם וכרות ונתוק וכתות דמעוך מקרא רילפינןבגמרא
 כורת אחר נותק להביא אלא כ"ש לא נתוק על חייבכרות
 נותק רלשוז ביד"א משמע זה מלשון גם הרי חייב,שהוא
 דינו מה עקר בנולד לפי"ו ולכן ביד"א, שהוא כו מורהוכורת

בסירוס,
 רהא שכתב בסוגייז הרמב"1 בחידושי ימצאתיקנג(

 עקר ה"ה בעקרה במסקנה בגמראדמשני
 בסריס אסרינן לא דע"כ להוליד, ראוי היה לא דמעולםכיון
 בדבריו בהדיא מבואר עכ"ל, להוליד ראוי והיה הואילאלא
 בנעשה אבל מסרס, משום גביה ליכא אמו מבטז עקדראיש
 מתהילה ראוי דהיה כיון חולי ע"י אפילו אח"כ סריס אועקר

 סירוס. איסור גביה איכא תויהוליד
 שכתב בסוגיי1 הרשב"א בחידושי ג"כ ראיתי יכהקנד(

 רקרא וטעמא הוא, גזה"כ מסרס אחר מסרסוו"ל
 ו,ה מוליד שכמותו נחור כלומר בו שכיוצא שכלמשום
 עכשו כמסרסו ונראה מתחילתו סריס שהיה ניכר אינומסרסו
 להוליד ראוי שאינו זקן אבל הכתוב, הקפיד אסריסולפיכך
 דיליה בסירוס התורה הקמידה לא שוב הבריות דרכילפי

 להוליד ראוי פעם שהיה מה לז איכפת לא רבריו ולפיעכ"ל,
 לא ג"כ אמו מבטן שאינו ביד"ש סריס דאפילו להיותויכול
 שכיוצא כיון דבחור י"7 שעדייז אעפ"י חיובא, גביהשייך
 מצד מ"מ דיליה, בסירוס תורה הקפידה ג"כ להוליד ראויבו

 מוקן. יותר עדיף ביד"ש רסריס נראההסברא
 מקודם דאוי שהיה ביד"ש בסירוס לדינא דלכןקנה(

 סירוס עניני רכל שכתב במנ"ח עייןלהוליר
 הסירוס אסרה לא רהתורה להוליד, בראוי אלא שייךלא

 דבפעם מסרס אחר מסרס דאסור ומה להוליד, ראויבאינו
 מחמץ, אחר מחמץ כמו עליו סירוס שם ג"כ היההראשון
 חימוץ דמשם כיון מ"מ חייב אינו הפסולה את שמחמץאעפ"י
 ב' סי' חיים מים בשו"ת הפר"ח והביא דחייב, גזה"כהוא
 מהל' בפ"ו ודומב"ם ביבמות הרי"ף לשיטת גנדרוגינוסגבי
 כן וכמו סירוסו, על חייב אינו א"כ להוליר ראוי ראינויבום

 והביא להוליד, ראוי שאינו בזקז וכן בסירוס פטורבטריפה
 חייב שאינו דאף ק"פ מהל' פ"א המל"מ מדבריסמומו
 אף הזריקה על חייב מ"מ החמץ, על פסול ק"פבשוחט
 שהביא דבריו בסוף עיי"ש החמץ על ששחטו בשחיטהשנפסל

 סירוס. ליכא רבזקן בסוגיי1 הרשב"א רבריגם

 שכתב י"ו סי' בחאה"ע החת"ס בדברי להעיר דישקנו(
 סירוס, איסור ליכא ביד"ש המסורס דעלג"כ

 אפילו אלא מתולדה עקר רוקא דלאו מדבריו שם הנראהולפי
 איסור גביה ליכא ג"כ להוליד ראר ואינו ביד"ש אח"כנעשה
 הרשב"א במחלוקת זה דבר קרי לעיל שביארנו ולפי"מסירוס

 ראוי פעם היה אם ביז חילוק אין דלהרשב"אוהרמב"ן,
 להרמב"ן אבל סירום, חיוב ליכא ביד"ש כי לא אולהוליד
 מסורס אבל פעם בשום ראוי היה שלא בתולדה עקררוקא

 להמעיין. וז"פ בסירוס אסורביר"ש
 סירוס איסור גבה לכ"ע ליכא עקרה באשה עכ"פקנו(

 נימא אי ואפיזו בשבה, הסוגיא מסקנתכפי
 ולפי"מ להתיר, "2 מצוה במקום מ"מ איסור סרך עכ"פדיש

 מחוייבת אשה שאין ראעפ"י רקידושין פ"ב כדיש הר"ושהידש
 במצוה לבעלה שמסייעת עי"ו מצוה לגבה איכא מ"מבפו"ר
 סי' הר"ז בתשובת ג"כ מצאתי וכן בלעדה, לקיים לושא"א
 קעברה, מצוה מ"מ אפו"ר מפקדה דלא דאע"ג שכתבל"ב

 אין רבים דעת על שהוא דנדר נררים היתר לעניןונפק"מ
 כתובות בהפלא"ה ועייז מצוה, במקום אלא גותומתירין
 ישראל דכל לחדש שכתב החרדים בעל שיטת שהסבירדל"ר

 תורה שציוותה מצוה דכל הכהנים ברכת לקבלמחוייבים
 חייבים, שניהם ע"כ שנים ע"י להיות צריכה והמצוהלקיים
 שיקבלו ישראל ע"י אם כי מצזהם לקיים לכהנים א"אולכז

 נשים ע"י כ"א פו"ר מצות לקיים א"א כן וכמוהברכות,
 לכן לפע"ד, ח"פ ג"כ המצוה מקיימות הנשים שגםבהכרח
 וא"א בטנה בחדרי מקולקלת שהיא קבעו שהרופאיםבאשה
 להיבנוו4 שתוכל כדי ניתוח לעשוה לה להתיר יש להתעברלה

 לפי נדאה בנשים פו"ר מצות בענין בזה ובהיותיקנח(
 ברכות הש"ס בדברי גאה פרפרתע"ר

 דוחה עאם אומר דר"י ורע"ק, ישמעאל ר' במחלוקתדל"א
 ויפקדו, העקרות כל יסתרו א"כ רע"ק לו אמר נפקרתעקרה

 יסתרו א"כ רע"ק לרברי ר"י יתרץ מה להבין יטולכאורה
 שהעקרות בזה יש חשש איזה קשה לרע"ק וגם העקרות,כל

 לזה שיגרמו השם מחיקת איסור על חשידי כולן וכייסתרו
 אומרים וכי ר"י בה תהי דנ"ה בקידושין אמרי:ן הריבחנם,

 רמ"ח. במנחות וכ"ה שתוכה בשביל חטאלאדם
 שחקר מה עפ"י מחלוקתם בניאור בזה לי יהנראהקנט(

 בענין בחיו"ר ס"א סי' בתשובההבי"א
 הותרה בגדר או דחויה בגדר הוי אי בסוטה השםמחיקת
 דמצותו משום דהותרה לומר ד'ש ולכאז, לכאן סבראדיש
 ונראה עיי"ש, ל"ת רוחה דעשה משום דחויה י"ל וגםבכך
 סובר דר"י רמ"ח בנזיר ורע"ק רר"י בפלוגתא רתליא לומרלי

 חיי. לי ומה חד לי דמה לאוין להרי אפילו דוחהדעשה
 בד"ה בתוס' עיין ל"ת לחר רק דוחה דעשה ס"לורע"ק

 כיוון לאווי תרי איכא סוטה בפ' הרי לפי"ז ומעתהולאהותו,
 דוחה עווה לר"י א"כ ה', בהת ה' יתן בהפרשה שמותששני
 דחי רלא לרע"ק אבל דחויוע דהוי ייל בסוטה גם לאויזשני

 כן לעשות הוא דגזה"כ צ"ל ע"כ לאוין השמ העשהלדיריה
 שס"ט בסי' הישוי"ע שכתב ולפי"מ היא, והותרה בכךומצותו
 חמימיה, דאישתפיך ינוקא גבי והרמב"ן הרז"הבפלוגתת
 תחבולה לעשות לכתחילה אפילו מותר הותרה דפקו"נדהיכא
 אבל מצוה, צורך דאיכא היכא פקו"נ לירי לבוא בוהלגרום
 לבוא לגרום תחבולה לעשות אסור הודחה דפקרינבמקום

 דחויה.להץ
 רקידושין בפ"ב הרמב"ן רברי לעיל שהבאתי מה ילפיקס(

 במצות לבעלה שמסייעת בוה מצוה לנשיםדיש
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 לעשות הרוצות העקרות שהנשים כיו; בני"ד ולכןפו"ר,
 ומכוונות להיבנות תזכה שעי"ו בכדי להסתתרתחבולה
 דחויה דע"י כיון הותרה בגדר דהף לרע"ק הרי פו"ר,למצות
 עשה איז ולדידיה שמות משני לאווין זגי שיש מפניא"א
 העקרות, כל יסתרו א"כ - קאמר שפיר לכז לאויז שנידוחה
 על כלל יחושו לא מגזה"כ השם מחיקת דאישתריכיוז

 דעשה לטעמיה ר"י אולם מצוה, לשם תחבולה ויעשוהאיסור
 לעשות אסור וברחויה רהויה בגדד הוי א"כ לאווי תרידוחה

 לא דהרי העקרות כל שיסתרו לחוש אין ממילאתחבולה,
 הערה והיא כג"ל השם מחיקת של איסור לעשותחשידי

גאותה.
 שאיז שהחליטו זה בענין הרופאים נאמנות דבדבךקסא(

 לא, ואם ניתוה רק אחרת תרופהלהאשה
 להתירה רבריהמ על לסמוך יכולים אם 'מיה, כל עקרהתשאר
 הלכה סוף דיבמות בפ"ח היש"ש הולדה, בכלי ניתוחלעבור

 הוא זה דין ומקור עיי"ש, נאמנות להם שיש כתבח'
 זה קמיע לומר הרופא נאמן הל"ז רשבת פ"ובירושלמי
 באשה מעשה רכ"ב נדה בבבלי הוא וכן בו, רפיתימומחה
 אבא לפני ושאלו ובאו אדומות קליפות כמין מפלתשהיתה
 זו אשה ואמרו לרופאים שאלו וחכמים לחכמים שאלואנא
 ח' סעי' קפ"ז סי' ביו"ר דעות שני מביא ובש"ע לה, ישמכה

 ואעפ"י נאמן דהרופא ס"ל הריצב"א בשם והגמ"ייהסה"ת
 פיהם כי נכרי ולא ישראל ברופא רק התיר לאשהריצב"א

 ולהאמיז להתיר לצדד י,ם בני"ד בלאה"כ מ"מ שוא,דבר
 צידד קע"ה סי' בחיו"ר להחת"ס מצינו דהרי עכו"ם,לרופא
 בני"ד מכ"ש בכרת שהיא נדה בא"סור אפילו לעכו"םלהאמיז
 פוסקים כמה ולדעת אסור, אבל פטור סירוס של האיסוררכל
 ה', סי' לשבת בנתיבות כמבואר חבלה משום הוא האיסורכל

 זה, לאיסור כלל ליתא דלצורך באריכות לעיל ביארנוובחבלה
 ת"י סי' בתשובה הרדב"ז צידד לדבר רגלים דישוהיכא
 בשו"ת המובא רח"כ הגאון שחירש ולפי"מ להרופא,להאמיז
 יש במראה רואה דהרופא דהיכא קפ"ב סי' ח"במהרש"ם
 אינם שהרופאים בזמנינו עתה לכן לעכו"ם, אפילולהאמין
 מה הכל ע"י שרואים הדענטגן בלי ויאגנוזה שוםקובעים
 ועייז להם, להאמיז שיש פשוט פנימה בטן בחדרינעשה

 מזה. ע"ז סי' ח"ב ד"חבשו"ת
 לעיל נהבאר כבר באשה סירוס איסור ובעצםקסב(

 כאז כז וכמו להתיר אומז באיזהבפרטות
 רופא ע"י ניתוח לעבור לה להתיר עקרה באשה לצרףיש

 להלכה, לפיע"ד נראה כ"ו כדביארנו גרקוזה וע"יעכו"ם
 עשתה אשה אם לעיל המבוארים האופנים דעפ"יקסג(

 מאשה הולרה כל' חלקי לקרבה ושתלהכז
 העיקרית האם היא מי מזה, הנולד הולר של הדיז מהואחרת

 לכמה זה ונוגע ההולדה האברי בעלת או היולדתוהאמיתית
 רופאים עם וריברתי במרטות, גו בציוז כמבואר התורהדיני

 בידם ואיז המבחז על עמדו אשר גדולים ביולוגיםמומחים
 נסיונות עפ"י ולכאן לכאז פנים יש כי ברור, דברלהחליט

 שורש על אתחקה ע"כ פשר, יודע כחכם ומי דבר חוקרישל
 היה לבם אשר התריסיז בעלי רבותינו דברי עפ"י זהדבר
 להו אניס לא בטבע רז וכל החכמה מקצועות בכלרחב

 עיני זיאיר הלכה בדבר נכשל שלא אשאלה התורהומהנותז
 מתורתו, נפלאות ויורנו התורהבחכמת

 ! השדה עץ האדםכי
 שהרכיב עכו"ם הל"ב פ"ב ערלה בירושלמי תנינןקסד(

 שאיז אעפ"י סרק אילז גבי על מאכלאילן

 הוא מאימתי ערלה בערלה, חייב כן לעשות רשאיישראל
 דברים ובלבר אמר לקיש בן ר"ש נטיעתו, משעת להמונה
 אבל גידודה וחריבי צלמונה חריבי כגון במחשבה באיםשהן
 - פירש והפ"מ ערבה, אפילו אמר ר"י בארץ כנטועערבה
 כמו והיינו זו ההרכבה ננרעת משעת - נטיעתומשעת
 ררק ס"ל ורשב"ל ערלה, שנות מחדש למנות חדשהנגרעה

 שחישב מחשבה דע"י דברים שהן יגידודה צלמונהבחרובי
 חשובים, אינם מחשבה ?בלא אוכל חשובין לאכלםעליהם
 מחדש כנגרעה הוי בהם דהרכבה לאשמעינז איצטריךבהא

 הרכבה חשיבא לא ערבה כמו ממש סרק באילז אבללערלה,
 דליתא כמאז הרכבה דהאי בהרכבה, כמו ערלה לעניזדנמנה
 במקום אותו ונוטע ממקומו האילן את כעוקר הוא והריהוא
 ולא מחדש כנוטע דהוי בערלה דהייב דפשיטא בארץאהר

 סרק אילז כלומר ערבה אפילו אמר ור"' לאשמעינז,איצטריך
 הרכבה בה וכיוצא ערבה כמו ממש סרק באילז אפילורקאמר
 משעת ומוניז בערלה חייב מאכל אילן עליו הרכיב ואםהוא,

 בפ"מ. עיי"שהרכבה
 חדשה כנטיעה היא הרי הרכבה כל פירושו ולפיקסה(

 הרכבה של דפירות ו"א ערלה שנותלמגין
 מ"מ הערלה, מן פטור כבר והאילז האילז מן שיונקיןאעפ"י
 הזמורה כמו הם הרי עליה הגדילים והפירות עיקרהרכבה
 הרכבה של הזמורה יונק שממנו שהאילן ואעפ"יהחדשה,
 גדילים שעליה מפני עיקר היא הזמורה מ"מ מערלהפטור

 ולקמן יניקה, שום להזמורה איז האילז שבלא ואףהפירות
 בזה. להעיר שיש מה עודיבואר

 לריני דידן נידוז לרמות יש יאשונה ובד[שקפהקסו(
 הנשתל ביצים של השלל דהריהרכבה,

 דבאילז וכמו באילז, ומ.ורה כמו זה הרי אחרת אשהבקרב
 בדיז שייכות להפירות איז אמיה"כ ממנו היניקה שכלאעפ"י
 גדלים שעל'4 להזמורה רק המקור שהוא להאילזערלה
 שכל דאעפ"י י"ל כז כמו העיקר, בתר אזלינז ולאהמירות
 יא ובלעדה האשה של מהגוף הוא השלל של והיניקההחיות
 הנוצר הולד מ"מ אחד, רגע אפילו וההריון העיבורתתקיים
 מצד אולם לכאורה, לדמות יש כן כמוהו הוא הרי השללבתוך

 כמובז' כז להחליט קשההסברא
 להאריך אני מוכרח בוריו על הענין להבין כדי ברםקסז(

 הש"ס ברברי והרכבה הברכה של בעניזקצת
 ואביטה עיני גל בדבריהם להעיר שיש ובמהוה.ראשונים

 מתורתך.נמלאות
 מאכל עץ כל ונטעתם קדושים פ' בתו"כ תניח תמןקסח(

 סימוק אמדו מיכז ולמרכיב, למבריךפרט
 מותר, בארץ שהבריכה אעפ"י סיפוק גבי על סיפוקגפנים
 רע שכחה מקום מותר יפה שכחה שנטע מקום אומרר"מ
 עץ, כל ת"ל מנין יחור נטע ושקד אגוז אלא לי איזאסור,
 הנוטע אחר דונטעתם מקרא להיפך אית'א ר"ט ר"הובש"ס
 בר"ה שם ובתוס' בערלה, חייב המבריך ואחד המרכיבואחד
 נפסקה אם ביז חילוק ריש ותירצו זה, על הקשומרכיב
 שם, עיין בערלה חייבת דבנפסקה לאו או הזקזמהאילן
 הר"ז ובחידושי הרכבה, על ולא הברכה על אלא אינוותירוצם

 מידל קשה לא ג"כ דהרכבה תירצו הרוטב"א וכז בסוגיאשם
 בה[ דשייך למאכל הנטוע לאילז הרכיב אם ביז חילוקדיש
 כבר האילז דהרי ערלה דין הרכבה על איז הכי משוםערלה
 בנוטע כגוז מערלה רפטור לאילז מרכיב אם אבל ערלה,נהג
 הראשוז האילן דבכה"ג סרק לאילן שהרכיב או ולקורות,לסייג
 בר"ן, עיי"ש ההרכבה על ערלה שייך ולכן הערלה מןפטור
 הנטוע לאילן הרכיבו אם בין בהרכבה חילוק איז דבריוולפי



 י ב:14 בשר כל רופאקינטרס ת יב4שכ
 ערלה האיסור חל דבשניהם סרק לאילן ובין ולקורותלסייג

 ההרככה.על
 לסייג הנטוע גבי י"ל בזה הר"ן סברת דלהביןקסט(

 שנא מאי דמ"ג בסוטה כדאמרינןולקורות
 מיהדר בת עלה מימליך אי התם בטלה, דלא בילדהילדה
 מונין ולכן האילן לגבי הרכבה בטלה לא בזה שפיר ולכןהוא

 לא אמאי לי קשה סרק אילן גבי אבל הרכגה, משעתהערלה
 ראי למימר ליכא הכא והרי האילן לגבי ההרכבהליבטל
 לגמרי מערלה פטור סרק אילן רהיי מיהרר, בת לאומימליך

 לפיע"ד. בזהוצ"ע
 ביה לומר שייך לא סרק אילן דגבי בזה לי דהנראהקע(

 רק הוא ביטול עניני בכל רהרי ביטול,דין
 דמ"ה, נע"ו בעצמו הר"ן שהידש מה כפי הוא דזו,"גהיכא
 עיי"ש זוו"ג,  מטעס הוא בזקגה ילדה של ביטול עניןרכל
 הנטוע לאילן שסבכה בילרה דלכן עפי"ז להטבירשכתב
 אחד ענין ה~א ו:וו"ג ביטו7 דענין כיון בטלה, לא וגררלסייג
 בטלה רנבלה דכ"ג במנחות חסרא לר' ס"ל בביטולוכמו

 בזוו"ג כאן כן כמו נבלה, שתעשה לשחוטה שא"אבשחוטה
 בההרכבה להיות ג"כ יכול האילן דהרי למימר דליכא כיוןגמי
 לבטל תו יכול לא וממילא בערלה, חייב עלה מימלךראי

 כמו להיות יכול הוא דהרי גרול כחה דאין כיוןלהילדה
 באריכות. דבייו תוכן עיי"שהבטל

 רהרי זוז"ג, ביה למימר ליכא סרק באילן דלכןקעא(
 והילרה כלום מגרמיה ליה לית בעצמוהאילן

 הוא היניקה עיקר רק כלום, ממנו יונקת אינה ביההנסבבת
 נטיעה זה הרי ולכן מהאדמה, יונק בעצמו שהאילזממה

 ביטול. ביה שייך ולא בערלה חייב ולכןחדשה
 נטע ראם שני בלשון דמ"ח נע"ז רש"י ילשיטתקעב(

 אגוז ש7קח מיירי מותר, והרכיבוהבריך
 נטיעה ונעשה שגדל ואחר אותו, ונטע בהנאה שאסור ערלהשל

 דגטיעה זוז"ג משום מותר היתר של באילז והרכיבההבריכה
 הגט"צה רהרי שם הקשה ורש"י היתר, של אילן עם ערלהשל

 אגוז דע-י ג"כ זוז"ג הוי ערלה של אגוז ע"י שבאהבעצמה
 שם בייס' אבל גרל, הוא היתר של קרקע עם ערלהשל

 אחד כמצנין זה דאין זוז"ג הוי לא דוה כתבו שאםבר"ה
 התוס' בדברי לי ויש המה, ענינים שני ואגוז קרקערהרי

 זה. פרק אשגה ואי"ה ואכ"מ דבריםהרהורי
 ורשב"ל רר"י בפלוגתא הג"ל דערלה דביו-ישלכויקעג(

 דועא בירושלמי שפירש ברירב"זראיתי
  ורשב"ל האילן, נטיעת משעת היינו נטיעתו משעתדבשניז
 סרק גבי על אלא לגמרי סרק על הרכיב שלא רדוקאס"ל
 צלמונה חרובי כגון במחשבה אוכל לתורת לגואשיכול

 ע"כ גמור סרק דהוא ערבה גבי על הרכיב אם אבלוגידודה,
 ור"י בארץ, נטע כאילו הרכבה דחשיב הרכבה מזמןדמונין
 משעת מונין גמור סרק שהוא בערבה דאפילו וס"ל עליופליג
 גבי על הרכבה דבריו ולפי בפירושו, עיי"ש הערבהנטיעת

 ורשב"ל. ר"י למחלוקת באנו סרקאילן
 מתיישב הירושלמי בדברי פירושו שלכאורה אעפ"יקעד(

 כן, לשר א"א דמילתא לקושטא מ"משפיר,
 בכללי כמבואר כר"י הלכה ורשב"ל ר"י במחלוקתדהרי

 דרק שכתב ג' אות התלמור בכללי בכנה"ג עייזהתלמוד,
 ס"ל ור"י דתנאי דפלוגתא בפסקי פליגי ורשב"ל דר"יהיכא
 כתכמים, דס"ל כר,טב"ל הלכה אז כרבנן ס"ל ורשב"לכהיחיר
 מש"כ עיי"ש כר"י קיי"ל דנפשייהו אליבא דפליגי היכאאבל
 כר"י, דהלכה הש"ס בכל זה וכלל ורגמי"י הרמב"זבשם
 גטיעת משעת מונין סרק דבאילן כר"י הלכה כאןעפי"ז

 משעת מונין סרק באילני ואם הרכבה, משעת ולאהאילן
 מאילן גרוע סרק דהרי מאכל באילני מכ"ש האילןנטיעת
 מבואר דמ"ג דסוטה בפ"ח במשנה והרי שם, כמבוארמאכל
 המלחמה מעורכי חוזר המרכיב ואחד המבריך ראחרלהיפך
 נטיעת בתר אזלינן ולא חרשה נטיעה רהוי מטעםוהיינו
 ממעט דחללו דס"י בברייתא ,:1 לראב"י ואפילוהאילן,
 חדשה, נטיעה זה דאיז מפני עליה מלח:ור ומבריךמרכיב
 בהרכבת דרק דאוקמי בגמרא ראמוראי האוקימהא כפימ"מ
 ומבריך, מרכיב על חוזר היתר בהרכבת אבל חוזר אינואיסור
 על חוור אינו רלר"י כר"י רלא דידו דגמרא ראוקימתאהרי

 משעת שמונין מפני חדשה נטיעה זה דאין כיון ומבריךמרכיב
 לרבי בגמרא דאמרינן ולפי"מ מההרכבה, ולא האילןנטיעת
 שפיר ניחא בוקנה ילדה בטלה  בוקנה דסבבה דילדהאנהו
 ררבי  לאוקיממא ברם  האילן,  נמיצת  משצת דמונין כר"ירזהו
 שנטע וכגון בילדה 'בסבכה בילדה איירי רמתניתיןירמי'
 לא הכי ומשום מערלה דפטור ולקורות לסייג ראשונהלילרה
 כיון משום בזקנה, כמו מערלה הפטור להאילן ההרכבהכטלה
 סרק באילן ולפי"ז היא, מיהדר בת לאו עלה מימליךראי
 בזקנה, ילרה כמו דהוי חוור אינו עלה מימלך שייךדלא

 נטיעת דזהו כיון חוזר אינו סרק באילן בהרכבהובלאה"כ
איסור.

 בילרה דמיירי ירכה' ר' שמתרץ מה לפי אפילו דהריקעה(
 בטלה רלא וטעמא ולקורות לסייגשנטעה

 דרק מזה דמוכח היא, מיהרר בת לאו מימלך דאי משוםבה
 בטלה לא משוה"כ עליה ולחשוב לחוור דיכול משוםטעמא
 כר"י וזהו ההרכבה רבטלה שפיר אמרינן זה בלאאבל

 הג"ל.בירושלמי
 מקרא דילפינן מבהאר ר"ט ר"ה בש"ס אולםקעו(

 ואחד המבריד ואחר הנוטע דאחדדונטעתס
 בע,כיב בין חילוק דיש רתו"כ הברייתא את - לעילהמובא - והר"ן הרשב"א שתירצו ולפי"מ בערלה, חייבהמרכיב
 בטלה מאכל באילן דרק סרק, לאילן לבורכיב מאכללאילן

 דלדיר" ןירושלמי כר"י רלא  וזה סרק באילן לא אבלההרכבה
  כמבואר. חילוקאין

 אנן דמשוה"כ מגואר שם בר"ה הרמב"ן דבהידדשיקעז(
 כיון ובהברכה, בהרכבה ערלה נהגינןלא

 ומבריך מרכיב ולא דוקא בכרם אמרינן בסוטהרלראב"י
 בערלה אמרינן הכ"נ המלחמה, מעורכי עליוש חוורדאיגו

 מסתברא ודאי והכי ומבריך, מרכיב ולא כמשמעוונטעתם
 מרכיב ואפילו דוקא לאו דונטעתם לראב"י ס"ל הוהדאי

 ולא נטע דדוקא המלחמה עורכי גבי נימא אמאי נמי,ומבריך
 כמותו הלכה בארץ המקיל כל דקיי"ל וכיון ומבריך,מרכיב
 ועיין והברכה, בהרכבה בחו"ל ערלה נהגה לא לכןבחו"ל

 הרמב"ן. בדברי מש"כ בר"הבטו"א
 בטו"א ראיתי הרידב"ז שפירש הירושלמי דבפייושקעח(

 שפ" וגראה הירושלמי דברי שהביאלר"ה
 האילן, גטיעת משעת רנעניז הרדב"ז לומר שרצה כביג"כ
 חייב וכו' שהרכיב עכו"ם שכתב הירושלמי מלשוןאולס
 משעת רמונין הפנ"מ, שפירש מה כפי פוןט נראהבערלה
 אבל בערלה, חייב לקדן שפיר שייך ולכן ההרכבהנטיעת
 הלשוו שייך לא האילן נטיעת משעת רמונין הנך"אלסירוש
 האילן הרוב דעפ"י כיון מערלה, פטור צ"ל רק בערלההייב

 להמעיין. וו"פ ערלה שנות עליו עבר כבר עליושהרכיב
 בשי' הרבה שהאריך להמלבי"ס בהתוה"מ ד1-איתיקעט(

 והרשנ"א התוס' קושיית ותיוץהרמב"ז,
 ווא דוטזו"כ וכתב ר"ה, לש"ס דתף'כ הברייתאבסתירת



שכא 2:י(1 בשר כל רופאקונטיסבית

 והאי ומבריך, מרכיב ולא רוקא דונטעתם דראב"יאליבא
 לאו דונטעתם דראב"י עליה דפליגי דרבנן אליבא אתיארר"ה
 דתו"כ בבדייתא כראב"י ס"ל דר"י כיון '"ל דבריו ולפידוקא,
 קיי"ל לא הוא דיחידאי אליבא דר"י וכיון עליה פליגיורבנן

 כנ"ל.כוותיה,
 ביבמות כמבואר ונקי קב ראב"י משנת דקיי"ל יאע"גקפ(

 בתשובה הרדב"ן שחידש לפי"מ ט"מדמ"ט,
 ובכנה"ג ביה"ב מהל' בסופ"ב בכ"מ וכ"ה קס"ו ס"ח"ב

 ולא דראב"י כוותיה קיי"ל במשנה דרק 1' אות התלמודכללי
 בר"ה והמדדכי דביצה פ"ק בריש הרא"ש אולםבברייתא,
 בוה. צ"ע לכן בברייתא גם אמור וה דכלל סבריר"ט
 להעיר הנני דמ"ג סוטה דש"ס וה בענין דברי ומדיקפא(

 התם איתא דבגמרא לפיע"ד, שנראהממה
 בה ואיז בוקנה ילדה בטלה בוקנה שסבכה ילדה אבהוא"ר
 בע"מ הגמרא בגליון רי"פ הגאוז צייז וה ועל ערלה,דין

 רצ"ד סי' יו"ד ולש"ע הלט"ן מע"ש מהל' פ"ילהרמב"ם
 לא רן כל אשר שכמותו גדול גאון על וצע"ג כ"ב,סעיף
 דהיינו אחר דבר איתא ובש"ע ברמב"ם שם כי לי',אניס
 הוסיפו אפילו הילדה על פירות והיה בוקנה שסבכהילדה

 גידולי שאיז מפני אסורין הילדה של הפירות עלו הרימאתים
 נדרים מהש"ס זה דין ומקור האסור, העיקר את מעליןהיתר
 שסבכה ילדה של וה דין אבל אר"י, דר"א כ~מראדנ"ן
 רק בפירוש מקום בשום ובש"ע ברמב"ם מבואר אינובזקנה
 גידולי דאין מדכתבו וה, דבר לן דשמיע לומר ישמכללא
 פירות בלא ומורה הרכיב דאם מוכח האיסור את מעליןהיתר
 שכתב רמ"ו מצוה במנ"ח ג"כ ראיתי וכה בטלה,שפיר

 שסבכה 'לדה של בפירוש וה דין מבאר אינודהרמב"ם
 הא על שהקשו דאמר ד"ה דס"ט מגחות בתוס' ועייןבזקנה,
 ותירצו בסוטה, ר"ו אמר דר"א מימרא מהאי ר-' אמררר"א
 שם עיין לא פירות עם אבל בטלה שפיר פירוח בלארהתם
 רי"פ הגאון בכוונת לדחוק וצריכים מוה, בשטמ"קעוד

 דרכו אין אבל הוא, אחרת פירות דבלא הדיוק עלדכוונתו
 צ"ע. לכו בפירוש שמבואר מה רק לציין מקוםבווום
 לומר גדול דדוחק נראה בוה התחקיתי דכאשךקפב(

 באמצעות הנולד ולד של ג'"דולדמות
 ומבריך, רמדכיב מילתא להאי אחרת מאשה הולדהאברי
 האילן מן הוא היניקה כח דכל מעים הטעם אין בערלהדהרי

 מערלה, פשר רמרכיב למ"ד ממנו יונקת ההרכבהש,מורת
 שאין משום כוונתו אין בערלה חייב דמרכיב דס"ל מ"דוכן
 ולא במציאות פלוגתא 'היה רלפי"ן האילן, מז היניקהעיקר
 לא המלחמה מעורכי עליו חוור גבי נמי וכן האיסור,בגדר
 הוקן האילן מן היניקה עיקר אם בוה וחכמים ראב"יפליגי
 פלוגתחם דעיקר הוא כך דברים של פירושן אלא לאו,או
 המלהמה בעורכי דהיינו לאו, או בדבר ההאדשוה יש אמהוא
 בקשרי העומדים הצבא לאנשי העג"נ למעט התורהרצתה
 חדרה והתורה קרב, ביום הארץ גבולות על להגןמלחמה
 התחדש,ת של ענין לפניו מודמן שאם אדם של פגימיותלתוך
 ומוכרח מהדבר להנות ההורמנות לנצל יוכל' %אבחייו
 אותו פטרה ולכן נוראה, טרגדיא זהו חילו לאחריםלעווב
 פליגי ובוה המלחמה, בחוית וללחום מלעמור כזהבמצב
 של בהדכבה ולכן התחדזבות בגדר הוא דבר איזהחכמז"ל
 לעשות דאסור כיון התחדשות זה אין כי לחוור א"צאיסור
 קבע לא מ"מ להנות שמותר אעפ"י עליה, דעתו ואיןכן
 ע"ן לחזור ואת לנצל יוכל לא אם עג"נ וה ואיז בדעתוואת

 זקן באילן  זמורה שהרכיב היתד של בהרכבה אבלטמלחמה,
 מהתעגוג שבע שכבר כיון בזקנה הילרה במלה אבהולר'

 מפירוחיו, ואכל  וממנו בו השחמש וכבר הישו הכרםשל
 זה איו חדשות הרכבות עור עחה לו שנתחדשאעפ"י
 אבל מהמלחמה, ע"ן לחוור כך כדי עד לאדם גרולהחשיבוח
 על ולקורוח, לסייג נטועה היתה ראשונה רלדה בילדהילדה
 ורוצה הראשונות על ותוהא וחוזד מימלך דאי כיון ,טפירוה

 לא ואם מפירותיו להנות מאכל אילן מוה לעשותעכשיו
 ממנו. טעם שטרם מפני עג"נ לו יהיה וממו להפקיוכל

 התירו פלוג לא משום מקום מכל מימלד לא דעדייןואעפ"י
 עפ"י ראב"י סברת והו בוה שכיוצא ההרכבות לכל לחוורלו

 אפילו התחדשות מקרי דבר דכל סוברים וחכמיםשיטתו,
 לו יש החדשות הפירות אכל טרם אם ומבריך מרכיברק

 המלחמה. מעורכי עליו וחוור מוה נפשעגמת
 שלא התורה גזרה דהרי כן י"ל נמי בערלה וכןקפג(

 מכל הראשונות שנים  שלש של מפירותלהנות
- חדשה,נטיעה  רק דאפילו ליום מיום שנים ג' דוקא ולאו 
 ר"ה קודם יום ל' עץ נטע ראם שנה חשיב בשנה יוםשלשים
- שנה, לועלתה  נטיעה של הדבר בגדר בוה פליגי וחכז"ל 
 עדייו אם עמו, והסלע ממקומו שנעקר באילן והרי והמה
 לחיות יכול אינו ואם מערלה, פטור הסלע מאותו לחיותיכול
 הרוח או המחרישה שועועתו באילן וכן בערלה, חייבממנו
 חייב אחר ממקום עפר לקחת מבלי עוד לחיות יכולואינו
 בפיה"מ עיי"ש מ"ג דערלה בפ"א במשנה כמבוארבערלה

 כבר גדל האילן שכל דאעפ"י מבואר בוה, מש"כלהרמב"ם
 וה הרי סביבותיו אחר עפר  מחדש שנתן כיון אך פריועשה
 נתן אחד איש אם בעצמך הגע א"כ בערלה, וחייבנטיעה
 לתחיה שב וו וריקה וע"י דם ממחסור החולה לחברומדמו
 נעשה דמראובן נימא האם למות, בינו כפשע היה שכבראחר

 ע"י, לתחיה שב וראובן מדמו לו נתן ששמעון כיוןשמעון
 מה כפי בערלה פטור ומבריך דמרכיב דאמרינן מהוכן

 מאכל לאילני דמרכיב בר"ה והתוס' והר"ן  הרשב"אשהגבילו
 עץ כל ונטעתם בגדר וה אין ממילא ערלה הנהיגושכבר
 החרשה הוטירה אין ערלה נהוג כבר דהאילן כיוןמאכל,
 לאילן בהרכיב אבל ממנו, כלה שכבר ערלה לחיובמחוירו
 בגרר היה ,~לא כיון ולקורות, לסייג הנטוע לאילן אוסרק,
 חיוב בגדר שעשאו ההרכבה לאחר ולכן עתה עד ערלהחיוב
 שאנו לני"ד דומה וה אין ממילא עתה, ערלה בוה שיידלכן
 אהרת מאשה הולדה כלי ע"י אש" בבטן הנוצר ולד עלדנין

 לגופה ונתחבר לקרבה הנשתל השלל דהרי בקרבה,הנשתל
 שן הוא ממנה שבו החיות וכל ממנה אורגני חלק היאהרי
 שתלר שהולד לומר תיתי ומהיכי ובעורקיה, בלבה ה~ורםהדם
 הוא שלו והקי,ם החיות שכל אחרי השלל אחר יגררהיא

 ורו"ק. כלל וא"ן קרב דלא לפיע"ד ופשוט ברור ולכומהאשה,

 הוא בערלה חייב ומבריך דמרכיב דס"ל דלמאןקפד(
 או אילן ביז מחדש הנטוע דבר דכלמשום

 נטיעה וכל ונטעתם כתיב דקרא חייב הרכבה שלומורה
 ובלאו לא, או הפטור מעץ יניקה מ.טום הטעם ואיןבמשמע,

הכ-

 דהרי הרכבה, של לזמורה ביציס של שלל כלל דמי לא
 הרי חי באילן אותה הרכיבו לא אפילו כשלעצמההומורה
 לאילן, ותהיה בארץ ותשתרש ג"כ בארץ אותה לנטועיכולים
 הרי אשה בבטן אותו המתילו לא אם ביצים של השליאבל

 וז"פ. יחשב כלום וללא בעלמא בשר רקזה
 דלא להסיק יש מ"ס פ"א דערלה דממשנה איבראקפה(

 דלר"י ההם אמרינו דהרי שביארנו,כמו
 מפני ערלה של אגוו נוטעין ואין ערלה של יחזרנוטעין
 דמודה  דמ"ט בע"ו בגמרא בברייחא עלה ואמרינן פרי,שהוא
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 זוז"ג דמטעם ופידש"י מותר, והרכיב והגריך נטע שאםד"י
 בד"ה נתוס' ועיי"ש בזקנה גטלה גזקנה שסבכה ילדהככע
 שייך בהרכגה דגם הרי לעיל, המוגאים הר"ן וגחדושישאם

 לחבירו. אחד כוח גיטולענין

 להאי ני"ד לדמות א"א דמילתא לקושטא ברםקפו(
 לעיל שהסברנו ההסבד כפי גערלהרהרכגה

 בעניננו מ"מ זוז"ג, מטעם דהוא ערלה של דיחור האאפילו
 לע'שות א"א כשלעצמז דהאברים כיון זוז"ג, אפילו ו"אין
 יכוליפ היחור אבל האשה, חיות מבלי במק"א כל~םמהם
 ע"י הנולד דהולד נראה הסגרא מצד לכן מקום גכללנטעו
 לבעלת ואין וילדה, שהרה האשה גטז פרי הוא הדי זוהמצאה
 מומו שנדב איש כמו מעתה, להולד שייכוה שוםהאברים
 של לעצמעתו שייכות שום לו שאין לעורקיו להזריקלהולה
 צריך ואין וז"פ גופו בתוך זורמים שדמיו אעפ"יהחולה

לפנים.
 הבאר בהידחון שמצאתי מה לפי זה בכל הארכנדקפ,(

 פולין גורשה לאור שיצא תרצ"במשנת
 המבואר דלפי שם כחג דיא"ק והרה"ג זה, גענין דיוןשהביא
 גה ~אין גזקנה ילדה בטלה גזקנה שסבכה דילדה דמ"גבסוטה

 הכא אסור זוז"ג למ"ד דאפילו גע"ז התוס' ולדגרי עדלה,דיז

 בכלי גם ולכן דמי, דליתא כמאן לגמרי רגטלה כיוןשרי
 על אין וגם העיקרית האם והיא האשה לגב' גטליםהולרה
 לגמרי בטלו כי זרה גוף כאז דאין כדון ערוה ועון חטאהאב

 מאיו נכואה שמסקנתו אף הנה מגשרה. לגשר והיהבהאשה
 עולה אינו לערלה הדמיון מ"מ לעיל כדביארנו הסגראמצד
 מזה עוד נדבר ולקבע דמיונות עוד מביא הנ"ל והרביפה,

אי"ונ
 להזכיר ראיתי בערלה דהרכבה בסוגיא דברי דמדיקפח(

 דל"ו, ברכות הש"ס בדברי לפיע"ד שנראהמה
 בחו"ל ערלה של צלף רג אמר יהודה רב אמר התםדאיתא
 וקפריסין פרי דאביונות הקפריסיז את ואוכל האביונותזורק
 זריק דקא אשי רב גר למר אשכחיה רגינא וכו', פדילאו
 כרע"ק דעתיך מאי א"ל הקפריסין, וקאכיל האגיונותאת

 הלכה בארץ המקיל וכל הדא פרי לאו דקפריסין וס"לדמקיל
 הוא סופרים מרגרי בחו"ל דערלה ופירש"י גחו"ל,כמותו
 איתא נע"ב ולהלז המקיל, אהר הלך מה"ת דאינהוכיוז

 לאו ערלה ומדלגבי קפריסין דאכיל אשי רג גר כמרוהלכתא

 עליה מברכינן ולא הוא פרי לאו נמי ברכות לגבי נינהופרי
 כמר והלכחא דדי כתב שס והרא"ש בפה"א, אלאגפה"ע
 דהא נהירא ולא מבה"ג, אלא הוא בעמרא לאו אשי רבבר

 כרע"ק דהלכה משום לאו קפריסין אשי רב גר מרדאכיל
 פירא דבא"י וכיוז גחו"ל, כמוהו הלכה בארץ דהב;קילאלא
 דאין בפה"ע מברכינן גחו"ל גם בפה"ע עליה ומגרכינןהוא
 והלכתא בד"ה התוס' כתגו וכן לחו"ל, א"י בין גברכהחילוק
 בהר אזלינן בברכות מ"מ הוא פרי לאו ערלה דלעניןדאע"ג

 בפה"ע. ומברכינן הוא פירא ובא"יא"י

 כמו דלא לדיכיח "2 והר~ו'ש התוס, שיטת וכפיקפט(
 סי' במג"א מובא והר"י חיון הר"ששתידץוו

 אפילו ולברד לחזור צריך המזוז גרכת דנספק סק"ז,קפ"ד
 דכיוז לקולא וספיקא מדרבנן שהיא אעפ"י רביעיתגרכה
 יהא שלא ררבנן על גמ לחזור צריך הדאורייתא עלדדוזר
 דלא מוכח הנ"ל והרא"ש התוס' ומדברי רבגן, לדבריזלזול

 זלזזל לד אין דהרי דרננן, לזלזול חייקינן ולאכדבדיהמ
 בתו"ל דיבנד ערלה רספק מפגי הפרי אוכל אם  5ווהגדול
 תורה. של ספק הוא שבא"י מפני גפה"ע עליה ומברךמותר,

 ן בשם שכתב דמ"ז גג"ק בשטמ"ק מצאחן זה דראהקצ(
 ן דדבנן זלזול של זו כסגדא ג"כ שאנץהתוס'

 ן דפירשא מ"ם מגיצתה גוביז אין שהזיקה תרנגולתגגי
 ן מפני אסורה טריפה דגיצת רהא שם וכתב הוא,בעלמא
 ן ביצה ובריש הוא מררבנן טריפה רביצת אמרינן דהכאמהא י ע"ז והקשה בחוליז, כדמסיק מדרבנן דק הוא גגופאדמדברא
 ן ספיקא הף הבנה משום  ראמד  לרגה  גשלמא  אמורהומפיקא י וכו' בשבת שנולדה גיצה אחר רתגיא מה"ח, שהואמשמע

 גזירה רקאמרי יצחק ולר' יוסף לר' אלא ולחומרא,ראורייתא
 לספק אתאן סיפא ומשני לקולא, ספיקא הוי הואדרבנן
 ליה תקשה אכתי מדרבנז טריפה גיצת הוי ואיטריפה,
 גגמרא ראמרינן דהאי שם ותירץ ולקולא, דרבנןספיקא
 מתרנגולת היא אם הגיצה על בספק מיירי לא אסורהוספיקא
 וכיון כשרה היא אם גופא התרנגולת על גספק אלאכשרה,
 עוהוא אעפ"י אסורה בביצה גם מסטק להתרנגולתדאסרינן
 מתרנגולת הש אמ הביצה על הספק דהוי היכא אבלמדרבנן,
 פ"ו בסי' בישויע"ק ועיין ולקולא היא דרבנן ספיקאכשרה

 שאנץ. התוס' בדברימש"כ
 שכתב בחכ"ש מהרש"ק הגאון על להעיר "ן דבזהקצא(

 הוא בכרהמ"7 רביעית בברכה דההמירודהאי
 שלא תק2ו ולכן פועלים לענין זו בגרכה הקילו דכברמשום
 דליכא במק"א אבי גה, לזלזלו דלא רם בקול אמןלענות
 פועלים דגם לד'דן וממילא לזלזול, חי"טינז לא טעמאהאי

 לברך א"צ גספק כלום גד מקילים ולא זו ברכהמברכים
 בפירוש מוכח שאנץ התוס' מרגרי גרם הרביעית,הברכה
 מצינו דלא היכא אפילו מקום בכל דרבנן לזלזולדחיישינן

 קולא. שוםבה
  איו והרא"ש התום'  רמדברי די"ל יאיתי שבתיקצב(

 והר"י חתן הר"ש של חידהמם אתלסתור
 איסורי לשארי דיי לא גחו"ל דערלה בזה לחלק דישהלוי,
 דאיהא מה עפ"י זלזול, מטעם גספק גם דמחמרינןדרבנז
 ר' ליה אמר הללמ"5~, גחו"ל ערלה רל"ח קידושיןגש"ס
 וגחו"ל מותר וגסוריא אסור גארץ תנן והאנז לר"אזירא
 נאמר כך אימא ליה אמר חדא כשעה אישתומם ולוקט,יורד
 מא"א מהל' גם"י הרמב"ם וכ"פ אסור, וראה נץתרספיקא
 וספק אסור ערלה שודאי הללמ"מ בחו"ל ערלה דאיסורהל"י
 שאר כמי איסורה ענין  שאין  וו"ל ההינוך כתב וכןמותר,

 אסור גרגר ספק צלינו נךהזחרש זמן שכל  שגתורהאימורים
 לשאר בךלתא האי כלל דמי לא מכילא מותר, ספיקאכשהוא למש" נאמר נפירוש כי קבלנו ערלה איסור ובעניןמה"ת
 דכל משום הקפייסין אשי רב גר מד אכל הכי ומשוםספיקא,
 ליכא מ"מ מספק בפה"ע שמברד ואעפ"י מותר, ערלהספק
 ספק דכל הכלל מחמת מתירין אנחנו דאין כיון זלזולבזה

 להתיר מסיני למשה ההלכה היא דכך 8שוט רק לקולא,דרבנן
 הלוה והר"י להדש"ח לק"מ ממילאספיקו,

 שכ21ב הנ"ל נברכות רש"י בדגוי להעיר יש וכןקצג(
 ג"כ וכ"כ היא, סופרים מדגרי בחו"לדערלה

 לדש"י דס"ל נראה המקיל, אהר הלך טק"ת דאינה דכיוןלהלן
 דהרי לי וחמוה תורה, דגרי ולא סופרים דברי הואדהללמ"מ
 "א אישתכךטתיה יודפאה מ2חמ דרבי (יתא דק"יבזגחים
 חורתז בית בקעת איש נהוניא ר' משומ ר"י אמר ר"אדאמר
 דלכ"ע אלמא הללמ"מ המים וניסוך ערבה נטיעותעשרה

 דין דהללמ"מ מבואר הדי וגרש"י, בגמרא עיי"שדאורייתא
 מ"ו בפי"ג ברע"ב ועיין לתרץ, בזה וצע"ג לה ישתורה
 המים וניסוך 5ותביתן בכולה כר"א הלכה ואין שכתגדזבחים
 דלמה שם הקשה והתוסיו"ט הללמ"מ, אלא דאורייחא לאובחג
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 בפיה"מ והרמב"ם הללמ"מ, שהוא מה על בחוץ חייב יהאלא
 אבל בהוץ חייב לכן מה"ת המים ניסוך תייב דלריא ג"ככתב
 המטרשים עליו תמהו וכבר הללמ"מ, הוא אלא כן הדבראין
 לזבחים באסי"ז מזה עיין מה"ת, ג"כ הוי הללמ"גו כלדהרי

 זה,. בעניןמש"כ
 מן כזית איתא הל"ג דמקואות בפ"ב ובתוספתאקצד(

 בו יש ספק  השרץ מן וכעדשההנבלה
 ושיעורו מה"ת שעיקרו דבר שכל מפני טמא, ספיקוכשיעור
 ופירש התוספתא מגיא שם והר"ש טמא, ספיקו סופריםמדברי
 דאמרינן כמו הללמ"מ כלומר סופרים מדברי שיעורודמש"כ
 דכל פ"ו במקואות בפיה"מ הרמב"ם וכ"כ ד"ד, עירוניןבש"ס
 ולפי עיי"ש, סופרים דכרי יקראוהו בפסוק מפורש שאינומ.ה

 ג"כ רש"י קורא דהללמ"מ רש"י שיטת ג"כ יתורץדבריהם
 סופרים דדברי התוספתא לפר'ץ כתב ובמנ"ב סופריםדכרי
 שכתג הל"ב אישות מהל' בפ"א הכ"מ ומרן הללמ"מ,היינו

 כתב טו"מ מהל' בפ"ב אולם סופרים, דברי מקרידהללמ"מ
 בזה והעיר תורה, דברי מקרי דהללמ"מ להיפךהכ"מ

 לי"ד בט"ו ועיין הפר"ה, בשם טרפות להל' בפחיחההפרימ"ג
 הט"ז זקני בדנרי הארכתי ובמק"א י"ג, ס"ק רצ"דסי'

 של הענין ובכל קל"א סי' חיו"ד הרע~ד"ם דבריוהבאחי
 ואכמ"ל. הללמ"מ שעיקרו בדברשיעורין

 והר"י הרש"ת על תקשה לא ממילא המבואר ולפיקצה(
 לא דערלה כיון ברכות התוס' מדבריהלוי

 ממש תורה ודין הללמ"מ שהוא מפני דרבנן איסוראמקרי
 בקידושין הר"ן ולפי"ד דרבנן, לזלזול ענין זה ואין יה,יש

 הוא הללמ"מ שהוא ערלה בספק שמתירין דמה שכתבדל"ח
 דכד בערלה מותר איסור ברוב ואפילו דקבוע היכאאפילו
 לספק זה ספק ל"ד ולכן ספק, מין בכל להתיר הלכההוא
 מסברת רמ"ו במצוה לזה סמוכין הביא והמנ"ח ולק"מ,אחר

 התירה דהתורה דכיון ספק, ולא ודאי עשירי גבי בפלוזאהרא"ש
 ס"ס וכן ספק בכלל הוא רוב גם א"כ הספק אתבפירוש
 כן כמו טמא, ס"ס דאפילו ברה"י טומאה ספק גביכמבואר
 בפירוש התירה - הללמ"מ היינו - דהתורה כיון לקולאנמי
 דהכל לן אכפת לא ג"כ להחמיר רוב אפילו א"כ זהספק
 וכן לקולא, ספק בכלל גם הוא להחמיר ס"ס וגם הספקבכלל
 מותר התורה דהתירה ממזר ספק בענין הש"ש גםכתב

 הרוב. נגדאפילו
 דטמא ברה"י וס"ס ספק של הענין בזה דברי ונ~דיקצו(

 לע'יל שכתבנו מה על להעיר ברעיוניעלה
 המת מבשר פלאסטי ניתוה לעשות לכהן להתיר קכ"אבאות
 דאפילו מ"ד פ"ו דטהרוח במשנה מגואר דהרי ס"ס,מכח
 אמ נ"ב ס"ס, לעשות א"א א"כ ברה"י טמא ספיקותהרבה
 הטס כהן בדין בתשובה כתבתי ככר לא או רה"י הויביה"ח
 הג' ואם רה"ר מהוים בחדר הכהן אם אנשים דבג'באוירון
 במחלוקת תלף בכלל, עכו"ם גם או ברית בגי להיותצריכימ
 בזה והארכנו מק"פ או מסוטה ילפי' אי והירושלמיהבנלי
 השתמשו האחרונים הפוסקימ גדולי שגם באמת וראינושם,
 עלה ולא לעיל נתבאר כאשר כהמם טומאת להתירבס"ס
 אבל ברה"י, טומאה בספק מועיל אינו דס"ס לחשוש דעחםעל

 אי"ה. מזה בארוכה יבואר הקונטרס וכסוף לק"מבאמת
 האשה היא העיקרית דהאם לומר דיש לעניננו נחזוךקצז(

 פקפקנו, לערלה הרמיון שעל ואף וילדהשהרה
 דיני לכל וממילא לדינא כן לומר קט הסברא מצדמ"מ

 במותה א"ע לטמא ויכול לירושה אהריה מתייחס הולדהתודה
 בעלת של חלציה יוצאי עם להתהתן לו ומותר כהן אביואם

 ממה לזה דוגמא הביא בהבאר הנ"ל ריא"ק והרבהאברים,

 באילן הגדלים עופות במיני הראשונים הפוסקיםןונחלקו
 דעת וכ"ה ספ"ד בטה- ד"י דלשי' בחרטומיהן, באילןותולים
 כמבואר והאגור והמהרי"ל והאגודה והכלבו ר"י בסי'הסמ"ק
 ולשיטת הארץ, על השורץ שרץ  משום אסוריז פ"ד בסי'שם

 סי' העוה"ר בפרק במהרש"ל ועיין מותרים והמרדכיהר"ת
 זרע היינו דעיקר דאעט"י מזה, מבואר מ"א ס"ק ובש"ךש

 על השורץ שרץ משום אסור אפיה"כ המותר חלק הואהעופות
 העולם לאויר האפרוחים את המוציא הוא דהאילן כיוןהארץ,
 הזרע כמו גדול חלק השלל לבעלת דיש נאמר אפילוהכ"נ
 את שמוציאה היולדת האם היא העיקר אבל העוסות,של
 הסכים אריק הר"מ שהגאון שם והגיא העולם, לאתרהולד
 נתפרסם כבר הללו העופוח מציאת ואמיחת להלכה,עמו

 שפת על אשר העצים בענפי יתדבקו אשר -מושלען - החומט קליפוה כעין נמצאו בבריטניא נהרותשבאיזה
 מהענפים יפלו גמרן ולמועד במים, ונטבלים הנוטיםהנהרות

 פני על שחים וד~ה האפרוחים בהן ויתדבקו המים תוךאל
 אוזא. בר כשר כטעם בשרם וטעם המונים, המוניםהמים

 אין דלהמתירים  הראשונים במחלוקת תלוי ועפי"זקצח(
 כהמחבר פסק שהש"ך ואעפ"י ראיה,שום

 בני"ד אבל להומרא, רק זה מ"מ האוסריס שיטת רקשהביא
 כהגים וטומאת עריות דיני כמה בזה תלוי כי לקולא ג"כהוא

 הנ"ל דהעופות כתב פ"ד בסי' ובפרי"ת לעיל,כמבואר
 שבמסכת השדה אדני כמו מתים מיד האילן מןכשנתלשים

 האילן בלא אפילו דחיים איתא שמות פ' ובזוה"ק פ"ת,כלאים
 דפרח עופא איתעביד דאיבי' אילנא חד ר"א חמי הויכד

 מציון הדין נפשט ובזה עיי"ש, וכו' ואמר בכי הוימיניה
 להתיישב צריכים מאלו בענינים כי צע"ג ולמעשה וי"ד, וט'ח'

 מנקודת גם כי הללו ההמצאות לעשות להרשות אםהרבה
  מוה לצמוח יכול כי כן לעשות להסכיכ קשההפסיכולוגיא

 כמובן. המשפחתיים בחייםבלבול
 אברי לקחת העקרה מותרת אם בוה נבאר ועתהקצט(

 כאן אין אם עריות משאר או מא"אהולדה
 שהוכחנו מה כפי י"ל בפשיטות ערוה, באיסורי פג'שה שלגדר

 העיקרית, האם היא ממילא היולדת להאשה ~יייךשהולד
 כיון מזיק אינו עריות מן אברים שאפילו להיות יכולולפי"ז
 בבטן נתבטל שהשלל מפאת אחרת, באשה ולא באשתושהוא
 הזורם מדמה הוא החיות וכל מבשרה לבשר והיההאשה
 שהוכחנו למה ובפרט זרה, גוף כאן אין ולכן אבריהבכל
 בוה הנאה איסור וליכא המח מאברי השתלה להתירלעיל
 בזה ליכא כן כמו להגוף אורגני באופן התקשרותומחמת
 היא היולדת שהאשה וכיון לפיע"ד,  פשוט וזה בעריותפגישה
 והשה בה הגשתלים בהאברים החיות ונותנת הזרעהמזרעת

 היא ה'שלל הלא האשה של החיות ולולא קיבול, כביתרק
 האשה מפעולת פעולה כאן ואין בעלמא בשר חתיכתרק

 הרופאים המציאו כאלו וה והרי האברים, ממנהשניטל
 תוכל ועי"ו אחר מחומר קיבול בית האשה בבטןלהרכיב
 האשה לכן הולד אם היא שההומר נימא לא בודאילהוליד,

 האמיתית. האם היא וילדהשהרה
 כן לעשות דאסורה את"ל אפילו הולד כשרות ולעניןר(

 מנכרית או ערוה מאיסורי באבריםלהשתמש
 נימא אם אפילו עי"ז, הולר נפסל לא כן עשתה אםמ"מ
 אשתו על שבא הבעל מ"מ האברים לבעלת שייךדהולד
 מעריות או מא"א הולרה כלי היו ובקרבה הארץ כלכדרך
 באשתו שהוא כיון הערווע על נא כדיז מיתה בהייבאינו
 בבטן האברים גתגטלו דלא גימא אי ואפילו זרה באשהולא
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 דכל נפסל הולד אין בביאתו נתחייב הוא דאין וכיוןהאשה,
 ז לה אמינא ומנא כשר הולד איסור ביאת דליכאהיכא
 בב"ח מובא פלץ רבינו הר' בשם ישן סמ"ק בהגהתרא(

 דאשה כתב סק"! שם ובט"ז קצ"ה סי'יו"ד
 ששכב מסדיניז וג!הרות בעלה סדיני על לישכב יכולהגדה

 אינה ואמאי אחר, של מש"ז תתעבר פז אחר אי,ןעליהם
 בן הולד ויהא בעלה של מש"ז בנדתה תתעבר פןחהסשת
 לגמרי כשר והולד איסור ביאת כאן דאין כיון והשיבהנדה,
 היה, כשר סירא בן הלא כי אחר של מש"ז תתעבר אםאפילו
 ישא שמא גזירה אהבחנה קפדינן אחר של דמש"זאלא

 ראפילו בפירוש מבואר עכ"ד, ביבמות כדאיתא מאביואחותו
 איסור ביאת דליכא כיון כיטר הולד אהר מאיש נתעברהאם

 לפיע"ד. בהורה ראיהווה
 של מש"! תתעבר דאם בפשיטות הסמ"ק שכתב 11הרב(

 אחותו ישא שמא וחיישינן בנו ה~א הריאחר
 בסי' הבי"ש  שגם אעפ"י לפיע"ד, הרבה בזה לדון ישמאביו

 ספיקו בזה לפשוט הנ"ל ישן הסמ"ק דברי ג"כ הביא סק"טא'
 שם הט"ז וזקני פו"ר, מצות בזה קיים האב אם הח"משל

 טעמו עיי"ש פו"ר מצות בזה מקיים דאינו כתבבסק"ח
 דלא כהט"ז להלכה החליט בח"ב צ"ז סי' ובשאיי"עונימוקו,
 מוהר"ר מאוה"ג האדיר הגאוז זקני אמנם המצוה.קיים

 לואי בר בספרו זצ"ל הורוויץ איש הלוי יששכרמשולם
 דאיתא דס"ט יבמות ממשנה זה על הקשה א' סי'חאה"ע
 עיברה בתרומה, תאכל לא ישראל בת על שבא כהןהתם
 בן של כחו נמצא בתרומה תאכל ילדה בתרומה תאכללא
 מפני להאכילה יכול לא שהבעל ופירש"י האב, משלגדול
 מאכילה, ובנו הוא קנינו זלאו ק.דושין לשם עליה באשלא
 ישראל בת כיצד ומאכיל פוסל ממזר איתא במשנהולהלז
 לעבד ונשאת הבת והלכה בת וילדה לישראל כהז ובתלכהן
 ישראל בת אמו אם היתה ממזר, זה הרי בן וילדה לעכו"םאו

 ובגמרא תאכל, לא לישראל כהז בת בתרומה תאכללכהן
 פסול. זרע אפילו עלה עייז לה איז דוזרע מקראדרשינן
 זרעה ב!רע רק בתרומה מאכילה פסול !רע משכחת לא~א"כ

 אפילו בביאתה מיפסלא דהרי משכחת לא גרידאדבזרעה
 כדאמרינן מתרומה פסלה פסול דביאת נשא, דביבתרומה

 זרע. ד"ה בתוס' עיי"ש ד"דבקידושיז
 דאי בנו, מקרי לא באמבטיא דבנתעברה מכא! 121וכחרג(

 משכדת הרי בנו מקרי אמבטי דע"יאמרינן
 בנתעברה דהיינו בתר~מה שמאכילה גרידא בזרע גםלה

 בתרומה מלאכול פסלה לא עליה בא שלש דכיוןבאמבטי,
 מאכיל יליד ביה וקרינן כהן בן דהוי משום מאכילהוהבן
 יכול אינו ולכן דבר לכל בנו מקרי לא דבאמבטיאע"כ

 הדין להמציא המובנה צריכה ולכן הוא כהן בז דלאול!ואכילה
 דע"י זצ"ל הגאוז זקני מדברי שמוכח ומה זרעה, בזרערק

 מצ':ז לא דאילת"ה פסול, זרע מקרי אחר מאיש באמבטיעיבור
 באמבטי, שנתעברה עי"ז בתרומה  שמאכיל פסול בזרעלאוקמא

 זרע דמקרי ודאי אלא פסול זרע מקרי לא אמבטי ע"ידהרי
 בהגהת אבל בנו, מקרי לא דעי"ו להוכיח יכול מ.ש~"הפסול
 איסור, ביאת דליכא היכא כשר ורע דמקרי בפירוש מוכחסמ"ק
 בכבודו דהוא זצ"ל הגאון זקני מרן דברי להבין זכיתיולא

 דאשה שם דמבואר דהא עליו וכתב הסמ"ק דברי מביאובעצכי
 כמו לחומרא רק הייגו אחר איש עליו ששכב בסדין תשכבלא
 אסורה ממילא ממזר הולד !קני לשיטת וה,רי בסק"ח. הט"זשכ'

 בממזרות זרעה תפסול שלא אחר איש של סדיז עללישכב
 ביאת היה שלא כיון לבעלה  בזה מיפסלא לא שהי"אעפ"י
 משום -ק ולא מדינא לאסור הסמ"ק רברי וצרקואיסור,

 להסמ"ק עמו מחולק בזה בנו מקרי אם לענין ורקחימרא,

 וקני  ומרן מאביו,  איחו יטא שמא חייש דהרי בנוהוי
 רק בנו הוי דלא הט"! גם כמש"כ בנו הוי רלאמוכקת

 מחומרא דרק לומר כוונתו דאיז יראה בט"! והמעייןלחומרא,
 שוהוא דאעפ"י לומר כוונתו רק כבנו, ליה חשבינןבעלמא
- ר"לכבנ. - לחוב(-א רק   שיקיים דהיינו לא לקילא אבל 
 הוי באמבטי עיבור דע"י בפשוט במש"כ אילם פו"ר,בוה
 מג~ני, שגבו דבריו איסור ביאת היה שלא אעפ"י פסולורע

 באמבטי עיבור דע'"י בראייתו דכוונתו בפיייטות לומרואפשר
 דלא לה משכחת ג"כ בזרעה ה.רי בנו מקרי דאי בנו מקרילא

 דהיינו הוי, פסול וזרע איסור ביאת היה דלא כיוזמיפסלא
 נפסלה לא והאשה ממזר ג"כ דהולד ממזר מזרעשנתעברה

 דהגהת והא,י בנו מקרי דלא מוכח אע"כ איסור, ביאת היהדלא
 ואגב הט"ז, כמוש"כ הוא בעלמ,א חומרא דרק עכצ"לכמ"ק
 מזרע מלאכותית הזרעה ע"י או באמבטי דבעיבור מ!המוכח
 זעא ואם ה!רע בעל של הפסול אחר הולך הנולד הולדפסול
 משמו הפוסקים באוצר שמובא ומה ממזר, ג"כ הולדממזר
 זה ממזר הולד הוי אמבנר ע"י עיבור דכל זצ"ל זקנישל

 ע"י בגו זה שאין להסיק כוונתו וכל להמעיין כמבוארטעות
 דט"ז ביבמ,ות התוס' מדברי לומ.ר מקום שיש אעפ"יאמבטי,
 ךהתוס' איסזר, ביאת בלא אפילו ממזר דהולד קסברד"ה
 הולד ישראל בת על הבא ועבד דעכו"ם למ"ד שםהקשו
 אלא לאו ביה דאיכא ממור הוי שפיר מעבד דבשלמאממזר

 היתר ביאה הוי מראורייתא הרי ממזר הי אמאימעכו"ם
 שם ותירצו מה"ת, ולא אסיר שם של הבי"ד מגזירתורק

 בצנעה היא היתר ביאת דמדאורייתא דאע"ג קמאבתירוצא
 בדבריהם מבואר ממזר. הוי קידושיז בה תפסו רלא כיוןמ"מ

 היכא העיקר רק איסור או היהר בביאת כלל תלוי דלאבהדיא
 וכמו ממזר, הוי זה מזיווג הנוצר הולד קידושין תפסודלא
 אבל איסור ביאת היה דלא אע"ג באמבטי בנתעברה גם י"לכן
 הולד הוי הזרע מבעל זו באשה תופסיז קידושין דאיןכיון

 ביאה ע"י עכ"פ היה דהתם לחלק יש שעדיין אעפ"יממזר,
 מנלן מ"מ. כלל, ביאה היה לא באמבטי אבל הארץ כלכדרך
 פסלות עיקר א"כ מה"ת כלל נאסרה לא דהביאה כיוןלחלק
 כיון בני'ד נמי הכי קידושין, בה תפסו דלא משום הואהולד
 שפיר הוי קידושין בהו תפסו דלא כוחות משתי נוצרדה~לד
 הנ"ל. סמ,"ק כהגהת, שלא הם !ה בתירוץ התוס' ודבריממזר,
 הר' בשם שהביא ס"א אה"ע בברכ"י וראיתירד(

 לאשה שאיז ישן בקובץ מלונדוזשלמה
 שמא בעלה בו שרחץ במרחץ טבילתה ביוםלרחוץ
 אפילז לדידיה הרי הנדה, בן הולד ויהיהתתעבר
 בשבועות בשלה"ג מצאתי אכן דגדה, בז הוי ביאה. ע"ישלא
 נזהרת האשה אין למה שנשאל הר"מ בשם שהביא פ"בריש

 דילמא בעלה בה. ששכב בסדיניז טהורה כשאינהמלשכב
 שלא שחוששיז כמן הנדה, בן הולד ויהיה הזרע מזתתעבר
 זרע בטיפת תתעבר שמא אחר איש ששכב בסדיניזתשכב
 דהולד כיון והשיב סירא, דבן כהאי סדינין באותםשהטיל
 מבואר לה. "וששיז אין דבר לכל כשר הוא הנדה בן,עהוא
 ממזר, הוא דהולד כין חיישינן אחר איש דלגביבדבריו
 כיון צ"ע עדיין אך לא"א, נדה ביז יש חילוק מהדאילת"ה
 וכוונתו בעלמא. חומרא רק דזה וכתב הסמ"ק דברישהביא
 מאביו. אחותו ישא שלא למיחוש ליכא תו בנו הוי דלאדכיון
 תפסול שלא רבה חששא בזה איכא ממזר דהולד כיוןאבל
 ליכא לכן בפגויה רק בא"א איירי לא דהסב9'ק י"ל אךזרעה.
 רל8 ולמ"ר מאבע, אחוחו ישא שמא רק דממזרוההששא
 בעלמא חומרא ישום רק הוא בשה ע"י שלא בלל  בגוהוי



שכה בי~ו בשר % רשאק"טרס ת יב

 הסמ"ק שמלשון דאעפ"י זר. איש של בסדעין תשכבלא
 בס' וראיתי כך "'ל בדוחק מ"מ בפנויה דאיירי הוכההליכא
 הוי באמבטי דעיבור ראיה שהביא צ"ז סי' ח"ב אהרןזקן
 הוי ממור דבן דיבמות בפ"ב בירושלמי דאיתא מהאממזר
 דבריו הובאו הרדב"ז והקשה לפו"ר, אפילו דבר לכלבנו

 בעבירה. הבאה מצוה הוי דהרי דבכורות פ"ח אלגזיברי"ט
 דליכא דכיון אונם בביאת מיירי דהירושלמי הריט"אותירץ
 לשון הזק"א שהביא טה כפי דפו"ר. המצוה נ;קייםעבירה
 בספרי אבל אמבטי, היינו דאונס שכתב בתירוצוהריט"א
 ואפשר אונם, סתם רק אמבטי למילת ליתא שלפנינוהריט"א
 אונפ, זה מה לפרש מדיליה אמבטי מלת הוסיף זק"אשהג'
 מצות קיים מ"מ ממזר שהולד דאעפ"י ראיה מביא שפירולכן
 דנולר דהיכא די"ל מכאן ראיה ליכא גרסתנו לפי אבלפו"ר,

 מקרי ולא המצוה מקיים לא אישות כררך שלאמאמבטי
 ממזר.גם

 דז;נה הרשב'.א, קושיית ליישב בזה 1אר11חנארה(
 מה לאמו יאמר איתא אמור פ'בתו"כ

 אביו לה מטמא הוא הרי מתחללת שהיא אמו מה לאבי.ת"ל
 מה אומר היית' כן אלו לו, שיטמא דין אינו מתחללשא'נו
 ולאביו, ת"ל מנין נחזקה אביו בידוע אביו אף בידועאמו
 אביו מה אומר הייתי לאכיו נאמר ולא לאביו נאמר אלואו

 שיטמא דיז אינו ודאי אמו לו מטמא הוא הד' חזקהשהוא
 אמו אף מתחלל שאימ אביו מה אומר היית' כן אלולה,

 והרשב"א לאמו. ת"ל מנין שנתחללה אמו מתחללתשאינה
 ממנ"ס חזקה דבאביו פרובינצה מחכמי נשאל כ"ז סי'בתשובה
 ואם מוזהר דאינו ליטמא מותר דממזר א"ע לטמאותמותר
 להם ותירץ לאביו, א"ע לטמאות שתר בנו באמתהוא

 לטמאות ומצוה מותר ג"כ חזקה דבאביו דקמ"להרשב"א
 בזה מסתפק סקי"ד ז' בסי' הט"ז נ"ב זה, על אותו כופיןוגמ

 ליטמא. מותר דממזר ברשב"א מבואר דבהדיאוצע"ג

 ולא כשר הבן שיהיה אפשר דהרי לומר יש דלדרכינורו(
 באמבטי שנתעברה כגון בנו, יהיה ולאחלל

 ואינו כהן של בנו הוא והרי כהן והוא אחר איש שלמש"ז
 קושיית שם'ר ומיושב האסורה, ביאה דיה שלא כיוןממזר
 שיטמא חזקה לאביו קרא שפיר דאיצטריך פרובינצהחכמי
 דשמא א"ע לטמאות לו דאסור למימר איכא ממנ"פ דמכוחלו,
 בם"ד. נכון וזה כשר והוא הוא אבי לאו והאי כהן בןהוא

 ממזר ועלד הוי אמבסו ע"י רגם נאמר אם אולםרז(
 בנתעברה הנ"ל בחו"כ לאוקמא תוליכא

 מכהן נתעברה דאפילו ממנ"פ איכא אכתי דהריבאמבטק
 ההין חזקה, לאביו ממנ"פ א"ע לטמאות ומותר ממזר הוינמי
 כיון לני"ד הדרינן הל"ר, איסו"ב מהל' פט"ו במשל"ממזה

 ואפילו כשר, דהוא י"ל וילד ממילא האסורה ביאהרליכא
 שאלתנו בדין מ"מ פסול זרע הף באמבטי דעיבור דם"ללמאן
 כוחות ב' ע"י נוצר הולד רבאמבטי כשר, דהולר מודהאפשר
 דיש ממא אי אפילו כאן אנל 3התלט, אסווב קרינתםאשר
 היא דהרקר אבל הולד, ביצירת חלק האברים לבעלתלה

 לפמול א"א ממילא גופא, להאברימ חיות שנתנההיולדת
 הוא אשר שלישי כוח שהוא האברים של דמעפעתן ע"יהולד

 לפע"ד. וז"ב כשר כח ע"י מתפרנםעצמו
 בזה נתווכחז כבר מלאכותית הזרעה של ,ה דבעניןרח(

 בכשרות וגם כן לעשות נכון אם דורנוגדולי
 ראיתי לא לכן ביהמ"ד; מכותלי זה דבר יצא וכברהולד,

 ור"ל. בזה יותרלהאריך

 תמורה בש"ס המבואר עפ"י בזה לעורר יש 1עדייןרט(
 מזבח לגבי האסורין כל במשנהד"ל

 דר"א בגמרא בברייתא עלה ותני מותרים,ולדותיהן
 שעיברו מחלוקת נחמן א"ר חיננא בר הונא רב אמראוסר,
 סברו ורבנן הוא אמו ירך דעזבר אוסר דר"א נרבעוולבסוף
 מותריז, ד"ה עיברו ולבסוף נרבעו אבל הוא, אמו ירךלאו
 ווז"ג סובר דר"א עיברו ולבסוף שנרבעו מחלוקת אמררבא
 בזה נרבעו ולבסוף עברו אבל מותר, זוז"ג ס"ל זרבנןאסור
 היא אסורה נרבעת ולד דאמר לטעמיה ורבא אסורין,ד"ה

 נרבעו.וולדה
 נרבע מטעם הולד נאסר דאב עפי"ז י"ל דלכאורהרי(

 יש דאם י"ל כן האם, של ההרבעהע"י
 כביאת ג"כ הוי העריות מאחת אברים אשתי בטןבחדרי
 עשה שלא אעפ"י הרובע מביאת נפסל שהעובר דכמואיסור,
 בבטן הנשתל השלל יכול נמי כן בביאתו, להעוברכלום

 ראשון. במהשכל לדמות יש כן ביאתו לאסוראשתו
 הנרבעת לולד דל"ד נראה שפיר דייקינן כר אדלםריא(

 הטעם עיקר דהר' להיפך, רא" משם אדרבהרק
 נגרר הולד להכי אמו ירך דעובר משום הוא נאסרדהולד
 להעיבור, שאירע כמו הוי להאם שאירע פסול וכל אמואחרי
 מילתא דביזר בגמ' כדאמרי' לגבוה מאום ההרבעהומעשה
 ביבמות כדאמרינן אמו, ע"י ג"כ העיבור נפסל ולהכיהוא
 טבילה א"צ בנה שנתגיירה מעוברת נכרית א"רדע"ח
 בד"ה ד"פ סנהדרין בתוס' רעיין דאימיה, טבילה ליהדסלקא
 שנאמר דהיינו עצמו מחמת נאסר לא הולד ולפי"ז מזה.עובר
 לא אבל אמו אגב נפסל רק נרבע גופא שהולד כמודזעי

 הרי בני"ד ולכן אמו, באמצעות של'א נאסר שהולדאמריגן
 כיון ביאה. לאסור יכול אינו אשתו בבטן הנמצא הזרהחלק

 כן לאמו בטל שהעובר כמו אדרבא רק עליו מותרתשאשתו
 לגבה. בטל בתוכה הנשתלהאבר

 שהקשה קע"ב סי' בספרו רעק"א להגאון דראיתיריב(
 אמו ירך עובר דאם בתמורה דמבוארלמה

 מעוברת אשתו לבעול לפי"ז מותר איך נרבע, ג"כ הולדהוי
 שקטנה ואעפ"י בתו, על כבא והוי נבעלו וולדה ה"אהרי

 איכא דרבנן איסור מ"מ ביאה בגדר לאו שנה ג' מבתפחותה
 עפי"ד שם ותירץ מדרבנן, דאסור שנה מט' בפחות בקטןכמו

 מעים האיסור שנים מג' דבפחותה יבמות ברישהנימוק"י
 משום דליכא כיון ובמעוברת ואבנים, עצים על זרעומשחית

 עיי"ש. ערוה משום דרבנן איסור גם ליכא זרעוהשחתת
 דמיון דאיזה ממני שגבו ודבריו מאוד מתפלא דאניריג(

 עיקר נרבעת ולד דגבי דתמורה, להאי זההוא
 תפסל שלא יתכן ולו שביארנו כמו אמו אגב הואהפסול
 באשתו הוא הכא אבל נרבע, פסול  שום העובר על ליכאאמו

 ירך שעובר מפני אדרבא העובר עליו יאסר למה לוהמותרת
 התפא"י שגמ ומצאתי ברבריו, וצע"ג להאם חולד בטלאמו
 הקדיש גבי די"א תמורה מש"ס והביא אחר מטעמ עליוושמה
 העובר שנאסר רמה הרי ועבח-ה בגי~ה מותרת אמועובר

 להאש מזיקאינז
 בתמורה דאמרינן הא ליישב אמרתיהזה הבז'יךריד(

 וו~ך שפחה את הרי לשפחתו האומרדכ"ה
 לברייתא מוקי ובגמרא לו, זכתה מעוברת היתה אם חוריןבן

 עליו פליגי וחכמים קנה, עבוי חצי המשחרר דם"לכר"מ
 את הרי לשפחתו האומר איהא בגמרא ולהלן קנה, דלאוס"ל
 וחכמים ושלילי ר"י דברי כמותה ולדה עבד וולדך חוריןבת

 הל"ה עבדים מהל' בפ"ז והרמב"ם קיימים, דבריואומרים
 וולדך ב"ח את הרי דהאומר כחכמים הברייתות בשתיפסק
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 כלום אמר לא ב"ח וולדך י2פחה את הרי קייכץם דבריועבד
 מרישא עליו הקשה והראב"ד חציה, המשחרר כמו שזהמפני
 משמע ובסיפא אמו ירך לאו רעובר משמע דברישאלסיפא
 דלא טעמא היינו בסיפא ותירץ הוא. אמו ירך עוכרדס"ל
 גט מקבל עבד דאין משום או לעולם בא דאינו כלוםאמר

 בוה עמדו כבר הרמב"ם ומפרשי לאחריב, רבו מיךשחרור
 בלח"1נ עיי"ש בתירוןו הראב"דבדברי

 אמאי להקעית יש דלכאורה בזה לפיע"ד והנראהרטו(
 וולדד ב"ח את הרי באומר לחכמיםאמרינן

 שפחה את הרי באומר דס"ל לר"מ נמי וכן קיימים, רבריועבד
 השחרור פשטה בזה אמרינן לא אמאי לו, זכתה ב"חוולדך
 דפשסה עולה כולה עולה זו של ברגלה דאמרינן כמובכולה

 במקדיש ה"מ. עולה כולה אין למ"ד יאפילו ככולה,הקדושה
 שהנשמה דכר במקדיש אבל בו תלויה הנשמה שאיןדכר
 ובש"ס די"א בתמורה כמבואר עולה כולה הויא כותלויה
 ק2ראל יהי' דעי"ז כיון קדוה"ג מקרי ושחרור ד"ד.ערבין
 ואפילו לחגיגה, בקו"א הטו"א כמוש"כ במצות ויתחייבגמור
 כלו2ון שאמר היכא דדוקא ד"ז בקדושין התוס' שכתבולפיימ
 אמר אם אכל בכולה קידושי ונפשטו בגמרא מקשהקידושיז
 דהמקשה ס"ד הוי לא וע"ז להקדש כלל דמי לא אחרבלשון
 קדוה"ג יותר מקרי שחרור מ"מ בכולה, קידושידנפשטו
 ע"י יתירה קדושה שום אין האשה דעל כיון אשה,מקידושי
 לקדשים דמיא בזה כהקדש אכ"ע לה שאסר בזה רקהקדושין

 דהוי עכד בשהרזר אבל מקודשת, לשון לומר צריךולכן
 הוי עי"ז גופו ונתקדש במצות מה-יב דעי"ז קדוה"גבאמת
 בפנ"י ועיי"ש בכולו, שחרורו להתפשט ויכול כהקדשממש

 התוס'. דברי עלמש"כ
 שפיר י"ל להולד מהאם השחרור התפשטות ובעניןרטז(

 ז"א בו, תל-ה שהנשמה אבר כמודהוי
 דהעובר כיון בו תלויה שהנשמה כמו הויא העובר לגבידהאם
 האם. בלי אחד רגע אפי1ו לחיות לו א"א אמו בבטזבעודו

 העובר בלי לחיות יכולה שהאם אעפ"י ג"כ להאםומעיבור
 חלק מקרי ג"כ בלעדה לחיות יכול אינו דהעובר כיוןמ"מ

 סשסה אמרינן לא אמאי קשה שפיר ולכן בו תלויהשהנשמה
 בכולה.השחרור

 עבדים מהל' בפ"ז הדאב"ד שכתב לפי"מ י"ל ברםריז(
 א"א העולם לאויר הולד שיצא דקודםהנ"ל

 צריכין וע"כ קנה, לא לעובר רהמזכה השחרור עליולחול
 שנולר ואחר והר' השהרור עליו חל שנולד לאחר דרקלמימר
 הנשמה שאין כאבר שפיר והוי גופים שני ואמו הוא הריהולד
 מהאם ז"א בכולה השחרור נתפשט לא ולכן בו,תלויה

 להאם. ומהולדלהולד
 הלח"מ שהקשה לפי"מ ארוכה מעלה לא זה כל אבלריח(

 לעולם. בא שלא מטעמ לומר דא"א הראב"דעל
 ס"ל ור"י דר"י אליבא רק הוא וטריא השקלא כלדהרי
 אמאי וא"כ קנה, לא לעובר דהמזכה שמת מי פרקבב"ב
 אמו ירך לאו עובר לומר אפשר דאיך הגמרא ליה פריךלא
 קנה. לא לעובר הבחכה לדידיה הרי לו זכתה אמאי א"בהוא,
 השעה"מ שכתב עפי"מ לפיע"ר נראה זה כל וליישבריט(

 הרמב"ם שפסק מה על ערכין מהלבפ"ה
 בכולה, הקדושה פשטה אמרינן לא למזבח בע"מ דהמקדיששם
 ל"ת, על שעבר גרוע  הקדש דהוי משום הטעם הואוכתב
 אי תעבהר לא רחמנא דאמר כ"מ נימא פריך בגמראוהרי
 בפירוש שהקדיש מה כזה גרוע בהקדש די ולכן ל"מ,עביד
 הכ"נ א"כ עיי"ש, בכולה הקדושה שפשטה לכימר לאאבל

 לא עבירה דאיכא והיכא בעשה עובר עבדו המשחררהרי
 מאוד. נכון וזה בכולה השחרור פשטהאמרינן

 פשטה לומר כאז שייך רלא י"ל פשטות דבדו.ךרכ(
 קידושין בש"ס דאיתא לפי"מ ככולה.השחרור

 ופריך מקודשת, אינה לי מקודשת חצייך לאשה האומרד"ז
 זו של ברגלה כמו בכולה קירחעין דפשטה נימאבגמרא
 הרי וכו', אחרת דעת הכא בהמה התם רמי מי ומתרץעולה,
 באדם ולא הקרושה התפשטות של הענין שייך בבהמהררק
 מ"מ לכויה כיוון שהמקדש ואעפ"י דעת, ליה דאיתכיון

 בדעת תלוי הכ"נ וכן לחציה. רק כיוונה לאהמתקדשת
 ככולה. השחרור פשטה לומר א"א לכןהמשחרר,

 לא עבירה דאיכא דהיכא הנ"ל השעה"מ ולשיטתרכא(
 דגם אף ככולה הקדושה פשכהאמרינן

 דנפשטו א"א וממילא עבירה דבר הוי אשה חציהמקדש
 ל"ד דמילתא לקושטא אבל לשיטתיה, בכולההקידושין
 בתכירה בגמרא כדאמרינן בל"ת עובר דהתם בע"מלמקדיש

 ולהכי שמות חמשה משום עובר למובח בע"מ המקדישר"ו
 העבירוק יותר ולהגדיל בכולה הקדו'2ה דתפשוט לשרא"א
 נימא אי וגמ זה על ל"ת ליכא אשה חצי במקדישאבל

 אשה דתההה הענין כל יתוקז עי"ז בכולה הקידושיןדתפשוט
 השעה"מ סברת בזה לומר זליכא עבירה, שום בלי לוראויה

 לפיע"ד.וז"פ
 לחדש כתב פ"ק בריש לשבת 1חידושיו והרשב"ארכב(

 שכבר כיוז ב"ח וחציו עבדדבחציו
  בעשה עובר אינו השני לחציו המשחרר חציומשוחרר
 ולא זו סברא כתב לחגיגה בטו"א תעבודו, בהםדלעולם

 והטעט ודו"ק, לטו"א בהגהות ועיין הנ"ל הרשב"א דבריזכר
 תו ליכא אחד יום רבו ואת אחד עם א"ע שעובד כיוןבזה
 דהרי העולם קושיית -דוע תעבודו, בהם לעולם בולומר
 ההיא התם דאיתא כוותיה דלא משמע דל"ח גיטיזבש"ס
 איסורא, אינשי בה מעבדי קא דהוו בפשבדיתא דהויאאמחא
 בעשה עובר עבדו המשחרר ר"י דאמר לאו אי אבייאמר
 כי אמר רבינא דחייותא, גיטא לה לכתוכ למרא כפינאהוי
 דר"ח בגמרא ומקשה דאיסורא, מילהא משומ ר"י מודההא
 ב"ח וחציה שפחה חציה באשה מעשה ר"י אמר קטינאבר
 1ה., נהגו הפקר מנהג רנב"' ואסר ב"ח ועשאה רבה אתוכפו

 לאביי קטינא ב"ר מר"ח תקשה מה הנ"ל הרשב"אולשיטת
 בחצהה מיירי בר"ק ור"ח גמורה משפחה מיירי אבייהרי

 תעבודו בהם דלעולם עשה גבה דליכא ב"ח וחציהשפחה
 הביא שמ"ז מצוה ובמנ"ח לשהררה. רבה את כפומשוה"כ
 הארכתי ובמק"א פפד"מ אבד"ק דצ"ה הגאון בשם זוקושיא

 ןה קושיא ליישבבזה,
 שהקויי האחרונים קושיית ליישב כתמו ובמק"ארבג(

 השחרור דפשטה נימא עבדו חציבמשחרר
 מפקיע שחרור ומשוה"כ קרוה"ג מקרי שחרור דהריבכולו
 בדבר דהרי לק"מ הנ"ל המלך השער ולפ"ד שעבוד,מייי
 הרשב"א לשיטת ברם יותר, שנתפשט אמרינן לאעבירה
 לפי"ז א"כ תעבודו בהם רלעולם עשה ליכא וחב"חרבח"ע

 כגון בכולו, החרות דתפשוט יתכן עבדו חצי כמשחררגם
 ונשאר יורשים מבלו מהם אחד ומת שותפים שני שלעבד
 וליכא ככולו לההפשט החרות היא יכולה ב"ח וחצי עבדחצי
 לשחררו יכול השני ה~דתף גם דהרי עבירה, שום גביהתו

 עבירה. וךוםבלי
 ב"ח אה הרי בהאומר רתמורה בברייתא 111מילארכד(

 שתפשוט בזה לומר א"א עברוולדך
 קיימין דדבריו לחבמים ס"ל משוה"כ הולד, על גםהשחרור
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 דאפילו בדע"ח, ביבמות כמבואר כמותה שפחה דולדכיון
 עבד הולד הרי ולד ממ,נה והוליד שפחתו על בא האדוןאם
 וכן בו(ר ש ובתו"כ משפטים ש במכילתא וכמבוארגמור
 לשיטתיה והרמב"ם הל"א, עבדים מהל' בפ"ט הרמב"םפסק
 שתפשוט שא"א מפני קיימים דדבריו כחכמים פסקכאן

 גביה ואיכא עבר  הוא דהולד כיון הולד על גםהשהרור
 את הרי דהאומר בהא אבל תעבודו, בהם דלעולםהעשה
 דר"כו עליה דפליגי כרבנן שפיר פסק ב"ח וולדךשפחה
 הצי דהמשחדר ס"ל ור"מ קנה לא עבד חצי דהמשחררוס"ל
 השחרור דתפשוט ליה תקשה ולא לו, דזכתה וס"ל קנהעבד
 דהאומר בתמורה לשיטתיה ר"מ דהרי האם, על גםבכולה
 ולא אבר מדמי חרן עולות לצרכי תמכר עולה זו שלרגלה
 דבאבר בגמרא דאיתא ומה בכולה. הקדושה דפשטהאמרינן
 בכולה. הקדושה דפשטה אמרינן לכ"ע בו תלויהשהגשמה
 דא"א כיון אמרינן דבזה עולה 11 של רגלה גבי רקהיינו

 הבהמה תשאר ההפרדה דע"י כיון הבהמה מן האבדלהפריד
 כולה מטילא לנן כלום ממנה תהיה ולא טרפה אונבלה
 העובר לגבי דהאם אע"ג מ,עוברת שפהה גבי אבלעולה,
 ל: א"א בבטנה בעודו שהעובר כיון בו תלויה הנשמההויא
 לאחר סוכ"ס מ"מ רט"ו, באות לעיל כמזשיכ האם מבלילחיות
 ממילא האם בלא בפ"ע חיות לו יהיה העולם לאוירשיצא
 האדון דברי ויתקיימו העובר על רק השחרור שפיר לחוליכול
 אבר מקדיש גבי כן לא ב'.ח, 1,לדה שפחה תהי'שהאם

 שאם כיון דבריו שיתקיימו א"א בוה בו תלויהשהנשמה
 שיתפשט בהכרח שכן כלל בהמה יהיה לא האבריפרידו
 להקדיש כוונתו הי' כן שבודאי ז"א הבהמה, כל עלהקרושה

 ג"כ שכתב קידושין בפנ"י ועייז א"א, אחרת כי הבהמהכל
 בכולה ההקדש שיתפשט לכך מעיקרא דעתו שהיבסברא

 לפיע"ד. נפלא וזהיעו"י:.
 גופא בתרי אמרינז אי בזה לעיין יש יבלאה"כרכה(

 להעיר יש דהרי בכולה, הקדושהפשטה
 היא מר"י אביי מיניה בעא די"א בתמורה הגמראמדברי
 אמרינן רלא הרי מהו, בפנים ושחטה הולין וולדהשלמים
 היא ד"ה בתוס' עיי"ש הולד, על גם הקדושהדפשטה

 הגמ' בדברי שהעיר מה המטכת בסוף בהשמטותובשטמ"ק.
 קיימים דבריו שלמים וולדה עולה היא במשנה כ"ד בדףלהלן
 שפירש ברש"י עיי"ש שלמים, הולד עולה וולדה שלמיםהיא
 אקדשיה בה דאית ולכל לה ברישא שלמים היא ד1ע1רדכיון
 ואכמ"ל. בשטמ"ק עיי"ש לשלמים בדנוות שתי כמפר1שוהוי

 לישב שכ' הלח"מ דברי לפי עלה דאהאן למאי נז,זוךרכו(
- הראב"דקושיית  - רי"ד אות לעיל עיין 

 העיקרית. היא האם מ"מ אמו ירך עובר דאמרינןדאע"ג
 דאין חציה, כמשחרר הוי לא עבר וולדד ב"ח את הריכשאמר
 כולה. כמשחרר והוי העיקרית היא אלא הולד בערך חציהאם
 וולרך שפחה את דהרי בסיפא כמו הולד משחרר היהדאם
 ברישא אבל אמו, לגבי טפלה דהולד חציה כמשחרר הויב"ח

 קושיית שפיר וכץושב הציה, כמשהרר הוי לא האםדמשחרר
 וולדה היא דאמרינן מהאי ,מהקשה רי"ב באות הנ"להגרעק"א
 באשתו לבעול מותר אמאי אמו ירך עובר למ"רנרבעו

 הוא אכן ירך עובר דאמרינן מה יהרי אמו, ידך מכחמעוברת
 להיותה כהעובר האם שתהיה ולא כהאם העוגר להיותרק

 וז"ב. לעובר שאסור במה שתאסר להעוברטפל
 באיסור לעבור מיחוש בית כאן דאין לדינא ונבנארכז(

 הולדה אברי לקדבה שתלה אשתו באםערוה
 מציונים הרינים ונתכארו כהונה, מפסולי או ערוהמאיסורי

 אליבא כי דמילתא לרווחא כתבנו וה כל י"ג, י"ב י"אי'
 היולדת להאשה רק שייד דהולד לעיל שהוכחנו לפידאמת
 ליכא ממילא הולד של בהאמהות כלום האברים לבעלהואין
 ולא להלכה לפיע"ד נראה כן האם לגבי עריות חששתו

 להתיישב צריכים האלו רברברים כבתנו כבר כאשרלמעשה,
 בישראל המשפחה וחיי הגוע לקרושת  נוגע  וה כיהרנה
 יוכל לא אם  הרברים לשקול  הר1ה מתח  להיות צרי1יםולכן
  לשלחן  מסביב  הויתים בשתילי ופרצות קל1ילים מוהלצמוח

ישראל.
 בוה האריך כהנים לטומאת ברה"י ס"ס 1בעניןרכח(

 שנרא.ה ומה בזה, להסתפק ח"א בסוףבמנ"ח
 לע"ז בריטב"א הובא הרשב"א מדברי בדבריו להעירלפיע"ד
 שטהור אעפ"י ברה"ר טומאה דספק בפירוש שכתבדמ"ח
 אסור ולכן עומד, באיסורו עדיין כהנים טומאת לעניןמ"מ
 רה"ר, שהוא אעפ"י טומאה ספק שיש במקום להיותלכהן
 היינו מדלגין שאמר ראב"צ גבי די"ט ברכות בצל"חועיין
 והקשה טפח, חלל בהן יש ארונות ורוב וכו' ארונות גביעל

 חלל בהן יש ארונות שרוב זה לכל צריכים מרועהצל"ח
 רבים שם היו מסתמא מ1כים לק,דאת שהיה כיון הריטפח,
 דברי עפ"י לתרץ וכתנ מספק, רטהור ברה"ר ס"טוהוי

 וא"כ הוא, גולל עכ"פ זה שכיסוי מדלגין בד"ה שםהת'וס'
 הגולל זה נטמא דודאי נפק"מ איז וטהרה טומאהלענין
 או עליו מוזהר הכהן אם כהן טומאת לעניז רק הואוהספק
 ספיקות שאר ככל הוא אלא טומאה ספק נקרא זה ואיןלא,

 הרמב"ם ולשיטת עיי"ש, לחומרא דאורייתא שספיקאבאיסורין
 מדוע עדייז קשה מדרבנן דק הוא לחומרא דאורייתאדספק
 מותר ספק בלאה"כ טפח חלל בהם שיש ארונות 11בצריכים
 בפשיטות שכתב ו"'ג י"ב פ' א' שמעתתא בש"ש ועייןמה"ת,
 לגעלה נדה כגון לרה"ר, רה"י בין נפק"מ אין איסורדלענין
 איסורין רלענין מותר, ובס"ס ו(ורה ספק כדין אסורדבספק
 זה העמיס והש"ש לטזמאה, רק כודאי ספק הכתוב עשהלא

 דשמעתין שכ' בתירוצם דאין ד"ה די"א בב"ק התוס'בדברי
 לדברי ציין נעצמו והמנ"ח לבעלה, לאוסרה לענין רקאיירי

הש"ש.
 שנטמא באחר כתב הל"ז ק"פ מהל' בפ"ז דברמב"םרכט(

 יש ולכאורה לפ"ש, דנדתה בדה"יבס"ט
 ברה"ר וס"ט רה"ר הוא  ועורה בעורה נשהט הפסה הרילהנין
 דכיון י"ל הסברא ומצד לפ"ש, נדחה ואמאי טהורספיוו
 אעפ"י בס"ט ברה"י שנטמא לאתר ודאי לטמא הוחזקשכבר
 בטומאתו ונשאר דינו נשתנה לא לרה"ר מרה"י יצאשכבר
 קושיית ליישב בזה וארווחנא טמא, בחזקת מקורם היהכאשר
 מהל' בפ"א הרמב"ם על שהקשה פי"ג א' בשמעתתאהש"ש
  משום לוקה זה הרי אחיכ עליה ובא כהן בעלה והיהשנטמאה מעיי וע"א ונסתרה לא'שתו דהמקנא שם שכתב הל"גאיס"ב
 הוחזקה כבר אחר בעד היה הירות שעיקר אעפ"יזונה,
 כודאי הוי ברה"י טומאה דספק שביארנו לפי"מ והרילזונה,
 כשאר זה הרי וונה לאיסור אבל טומאה בענין רקהוא

 גרידא בסונה ורק נאמן, אחד עד דאין שבתורהאיסורין
 שנוגע מה אבל בסוטה, נאמן דע"א בה אין דרעד מקראילפינן
 מותד ספק כל ומה"ת כודאי הטפק אין איסוריןלשאר

 והש"ש זונה, משום מלקות הרמב"ם מחייב ימדועלארמב"ם
 לתרץ והאריך שם בהשגות הראב"ד בכוונת זו קושיאהעמיס

 הרמב"ם.דבדי
 הרמב"ם, דכוונת פשוט בדרך ליישב יש לדרכינו ברםרל(

 ע"י לטומאה הוחזקה כבר הזאת דהאשהדכיון
 שעל אעפ"י זו, חוקה ע"י סוטה משום לבעלה ונאסרהע"א
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 כמוש"כ ,טבכללות לאו דהף משום לוקץ אק סוטהביאת
 ע"א העדאת עפ"י לטומאה דהוחזקה כטן מ"מ שם,הה"מ
 זתה משום ג"כ אסורה שוב בסוטה לע"א האמעהוהתורה
 הוחזקה כבד וז"ל שכתב הרמב,ם בלשון מדויק וזהלכהן,
 מלקות חייב לטמאה שהוחזקה החזקה ע"י דרק ז"א זונה,בה

 רהנטמא ק"פ בהל' הרמב"ם למש"כ גם מתאים וזה וונה,משום
 לטמא הוחזק דכבר דכיון לפ"ש, נדחה ברה"י טומאהבספק
 וכמו טומאה, בחזקת נשאר לרה"ר שיצא אעפ"י ברה"יודאי
 לומר ומסתבר זונה, דין לה יש טופאה חזקת מטעם הכאכן
 אפשר איך עליו ונאסרה סוטה נעשתה זר ביאת רע"י כיוןכן

 כיון הרבר, עדיין נתברר לא זונה איסור דמצד אח"כלומר
 העדאת ע"י סוטה שם לה יש בעצמה הביאה אותהדע"י
 לכהן נאסרה 11 עדות ע"י א"כ לע"א, האמינה שהתורההעד
 האשה לפסול שצריכין היכא ורק עליה, ולוקה זונהמשום

 מזרמן אם אבל לפסלה, א"א ע"א ע"י אז זונהולעשותה
 נחשבה לזונה גם אז סוטה מטעם נפסלה ע"א שע"יהדבר

 אחד. עד ערותעפ"י

 בין חילוק אין כהנים טומאת דלענין זה מכל חזינןרלא(
 תורה איסורי שאר כמו ודינו לרה"ררה"י

 מגרולי שהרבה לעיל ביררנו וכבר מותר, וס"ס אסורשספק
 רליכא ש"מ כהנים בטזמאת להקל בס"ס השתמשוהאחרונים
 חילוק דיש שביררנו לאחר זה ובדרך לכהנים, רשויותחילוק
 בריש השטמ"ק דברי לתרץ בידינו יעלה לטומאה איסורבין
 בגמ' דאמרינן הא על שם שהקשה התמוהימ דכתובותפ"ק

 והקשה באונם, ספק תחתיו ואת"ל תחתיו ספק ס"ס הוידפ"פ
 ספיקא לרבות יכול שאתה מקום כל אמרינן דהרי שםבשטה
 שמ כשהוחזקה רה"מ ותירץ טהור, וברה"ר טמא ברה"יוס"ס
 אין בס"ס כלל טומאה שם הוחזקה לא אם אבלטומאה
 שם היה אם בספק גם דהרי מאוד תמוה ולכאורהאוסרין,
 בכמה כמבואר טמא ספיקו ברה"י ג"כ טומאה איוהכלל
 איסור רלעניז נימא אי ברם טמא, בס"ס גם וא"כדוכתי
 איסור רק סוטה כמו זה איז וסתירה קינוי בלי לבעלהאשה
 הוחוקה לא דאם השטמ"ק כוונת ג"כ וזה בס"ס, ומותרגרידא
 אוסרין, אין בס"ס וסתירה קינוי היה שלא דהיינו טומאהשם
 ע"ז לפקפק שיש אעפ"י השטמ"ק בכוונת להעמים אפשרכן

 בעניז שהאריך פ"ה בכורות בריט"א ועיין כן, י"ל בדוחקמ"מ
 הרי דמילתא לקושטא אמנם כוראי, הוי אי נרה"י בס"טוה

 רה"י ביז חילוק יש כהנים טומאת לענין דגם בפירהםמצינו
 עליו מגלח ברה"י טומאה בספק שנטמא בנזיר דהרילרה"ר
 עליו, מגלח ואינו טהור וברה"ר דנ"ז, נזיר בש"סכמבואר
 בתוס' המובא הלכ"א פ"ד דשמחות בברייתא ראיתאולפי"מ
 מוזהר כהו אין מגלח הנזיר שאין טומאה דעל דכ"דנזיר
 מותר הל"ו טו"מ מהל' בפי"א הראב"ד שיטת ועפ"יעליה,
 לטמא לכהן דמותר חזינן הרי לוקה, שאינו רק לאלגמרי
 הראב"ד, לפי"ד עליו מגלח הנזיר דאין כיון ברה"רבם"ט
 מלקות דרק נראה בשמחות הברייתא לשון מסתימתובאמת
 שס"ט סי' ביו"ר בב"י כתב וכן איכא, איסורא עכ"פ אבלליכא
 מגלח הנזיר שאין בטומאה לטמאות לכהן איס'וראדאיכא

 תע"ז. סימן ה"א בררב"ז הוא וכןעליה



 ן י סיוחאגרת
 משפחתינו יחוס סדר אחרון לדור זאתתכתב
 ז"ל. חותני ביתומשפחת

 מו"ר בהרב ז"ל, יעקב אברהם הג"מ מו"ר אביאדוני

 ז"ל יהושע בהג"מ יאריטשוב, חוב"ק ז"ל דובמרדכי
 אבד"ק ז"ל אריה חיים בהג"מ זלאטשוב,ראבד"ק

 אלי' מו"ה הצדיק הגאון חתן היה )הואיוזעפאף.
 ספר בעהמ"ח דראהביטש, הגאבד"ק ז"להורשובסקי

 ז"ל.אבד"ק יהושע בהג"מ אריה(, פני וס' אליהואזור
 הלוי אלעזר מוה"ר הגאון חתן היה )הואקילוקוב
 מוה"ר בהגאון זאלוזיץ(, אבד"ק ז"ל הורוויץאיש
 להגאון נכד היה והוא דראהאביטש, אבד"ק ז"לדוד

 שמו, על ונקרא *( זצ"ל זהב הטורי בעל הגולהמאור
 ברכי על נתחנכה אסתר מרת הצדקת הרבניתואמו
 ז"ל מרדכי מוה"ר הגאון הט"ז בן אביה כיהט"ז
 שלמה מוה"ר הגאון אחיו עם ביחד קה"י עלנהרג
 נחרת מצבתם ועל תכ"ד שנת אייר ח' בש"קהי"ד

 נקמת נקום רמים על רם עליון א-ל : האלהכדברים
 האחד והנעימים הנאהבים אחים נפש השפוך עבדיךדם

 מרדטי מוהר"ר המופלג האלוף שבחבורה אריהמיוחד
 הרב בני הי"ד, שלמה מוהר"ר המופלג הרבוהשני
 בתורה עוסקים היו לעיר, דחוץ דוד מוהר"רהגדול
 דמם נקמת נקום נקמות א-ל לכן ולילה,יומם

 תנצב"ה. ובזכותבמהרה
 מאוה"ג הגאון בן הוא הנ"ל, אלעזר מו"ההגאון
 אבד"ק הורוויץ איש הלוי יעחק מוה"ר הלויםנשיא

 זצ"ל.האמבורג
 בת היתה בונא, מרת והצדקת החשובה מורתיאמי

 מרת הצדקת ולאמה ז"ל, יוסף משה מו"ההרבני
 ו"ל יופר מיכל יחיאל מו"ה הרה"צ בת לאהצפורח
 זצ"ל מבעלזא שלום שר מרן הגה"ק לבוב,מעיר
 בכך דרכו הי' שלא כסא לו להגיש וצוה מאודכיבדו
 המעלה. רמי גדולים לאנשיםרק

 היוחסין שלשלת השלם החכם הגאון הרבחותני

 ום שהרוו הארורים ה)אציט של הנורא הרורבן אחרי,(
 נ.סח כאן להעת,ק לנכון מצאתי מצבות,הם, בה,רוס המתיםאת

 : זהב הטורי רבינומצבת
 מאיר תגזוי הנאוו וטמו יפ"ו תכ"1 שנת שבט כ"וביום
 בו ד . ד מי"ה ירבנו מירנו זהב ט.רי בעי חגדוי חרבהגויח
 תורתו באור יקריס חבוריס מחבר תיוי שמואימו"ה
 בעודו הן טורים וארבעח ערוד חשיחו כל עי דורימ ידירחאיר
 1כה שימד הוראותיו היכה, כמיתו נפסקה כי 1כח נברבחייס
 תנצג"ח.וער31ה.

 תחכמוני בשבת ישב ז"ל, קליגר יששכר משולםמו"ה
 הגאון בן מזרחי, המדרש בבית רב בתורבקראקא
 אבד"ק זצללה"ה יוסף מוהר"ר פאה"דהחסיד
 בז' השמימה בסערה ועלה לגרדום נלקחוריידינג,

 אבד"ק זצ"ל יהושע יעחק מוה"ר בהגאון תש"ב,אלול
 חיים מו"ה בהגאון תרס"ה, אדר בכ"ד נפ'גריידינג,

 בהגאון תר"י, טבת בי"ד נפ' גריידינג, אבד"ק ז"לדוד
 אדר בט"ז נפ' גריידינג, אבד"ק ז"ל צבי אברהםמו"ה

 נפ' גריידינג, אבד"ק יוסף מו"ה בהגאוןתקצ"א,
 גריידינג לאבד"ק נתמנה והוא תקמ"ט, מרחשוןבכ"א
 אבד"ק זצ"ל דוד מוה"ר בהגאון תכ"ט,בשנת

 הנ"ל.דראהאביטש

 הגאון רתן היה הנ"ל, יהושע יצחק מו"ההגאון
 הורוויץ איש הלוי יששכר משולם מוהר"רהגדול
 מירנ הרבנית אשתו ושם זצ"ל, סטאניסלאבאבד"ק
 איש הליי ליבש אריה מוה"ר הקדוש בהגאוןדינה

 מוה"ר בהגאון זצ"ל, סטאניסלאב אבד"קהורוויץ
 בהגאון זאלוזיץ, אבד"ק הורוויץ איש הלויאלעזר
 חורוויץ איש הלוי יעחק מוהר"ר מאוה"גהאדיר
 אה"1.אבד"ק

 מוהר"ר הגאון חתן היה הנ"ל אלעזר הר'הגאון
 אריה מוהר"ר בהגאון אמשטארדאם, אבד"קשאול
 שאול מוה"ר בהגאון אמשטארדאם, אבד"ק זצ"לליב

 זצ"ל. העשיל הר"ר הנורא בהגאוןזצ"ל,
 החכם הגאון נכד הי' הראשון שאול הר'הגאון

 מרת ליב ארי' הר' הגאון אשת אמו כי (צ"ל,צבי
 תקי"ג. בתמוז ונפ' זצ"ל הח"צ בת היתהמרים
 תקי"ד. פסח של בשביעי נפ' ליב אריהוהג"מ

 הגאון אשת רחל מרת הרבנית ז"ל מו"ח שלאמו
 הצדיק הגאון בת היתה גריידינג, אבד"ק יוסףמו"ה
 ובק"ק מיקוליניץ אבד"ק ז"ל באב"ד משהמו"ה

 מו"ה להגאון בן הי' באב"ד משה הג"מקאזלוב.
 אחיו זאלאזיץ, ובק"ק מיקוליניץ אבד"ק ז"לחיים
 אבד"ק באב"ד יוסף מו"ה הגדול הגאוןשל

 היו ושניהם חינוך, מנחת ספר בעה"מטארנאפאל
 פשעווארסק, אבד"ק באב"ד משה מו"ה הגאוןבני

 אבד"ק באב"ד חעשיל יהושע מו"ה הגדולבהג"מ
 הנורא להגאון נכד יהושע, ספר בעהמ"חטארנאפאל
 מו"ה הגאון של הרבנית אשתו זצ"ל. העשילמוהר"ר
 הצדקת הרבנית היתה מיקוליניץ אבד"ק באב"דמשה
 בת רב'ס, דעם חי' בשם ידועה שסיתה חי'מרת



אגרתשל

 דראהאביטש אבד"ק הארשא11סקי אלי' מוה"רהגה"ק
 זי"ע. אריה ופני אליהו אזור ספריבעהמ"ח

*
 של היוחסין ההשתלשלות סדר לפרסם לנכוןראיתי
 היו אשר התורה אדירי הלבנון ארזי הרוח ענקיזקניי,
 ואשר פטירתם ולאחר בחייהם בישראללמופת

 שרי האמתיים הגאונים שארי הארץ מלאהתהילתם
 אשר הגולה מאורי עליון קדושי עולם יסודיהתורה
 הר"ר ה"ה קומתם בשיעור החמה גלגל אתהעניקו
 זצללה"ה, ח1ר11יץ איש הל1י יצחק וה"רחעשיל

 סטאניסלאב, עיר רבני האדירים הגאוניםומזקני
 יצחק, ת1לדות הספר מהקדמת העתקתיאשר

 1ש1"ת אריה מני ש1"ת שבספר ישראל ר1עי1ק1נטרס
 שמה שנאמרו הדברים תניינא, מחד1רא לי1איבר
 להדורות קרובים והיו לבן מאב בקבלה להםהי'
 וראו שמעו שתלמידיהם מה וגם הנ"ל הגאוניםשל

 יצחק תולדות הספרמהקדמת

 הלוי "יצחק מו"ה האמתי הגאון הקדוש יבינוא
 גלוגא-רבתי, הארחוב, אבד"ק ב( הורוויץ" א(איש

 שו"ת יצחק" "מטעמי )בעמח"ס ואה"ו,בראד,
 הגאון בן יו"ד( שו"ע ועל מסכתות כמה עלוחדושים
 הורוויץ איש הלוי יוקל יעקב מו"ה כו'רשכבה"ג
 הירש צבי מ' הגאון )אחי בראד גלוגא-רבתי,אבד"ק
 מאיר רבינו הגה"ק בן טשארטקוב( אבד"קהלוי
 נפטר טיקטין מהר"ם )הנקרא טיקטין אבד"קהלוי
 שם שכתוב ה' נזיר בס' )ועיין סיון( בחדשתק"ד
 רש"ש הגה"ק לנכדו שאמר הנ"ל מהר"םבצואת

 כמשרע"ה, שכינה עליו שתשרה שראוימניקלשפורג
 שמואל מ' בהגה"ק לכך(, ראוי הדור שאיןאלא

 וגאשר שעפטיל" ישעי' "אברהנז, נוטריקון הוא "איש" שםא(
 א"ע התמו אלה, דדהב(ו צנתרי בשלשה נתכבדה הורוויץשמשפהת
 משפחותם. על ויתיחסוכשמס

 ואח"כ בישראל. הוראה מורה הי' כבר לאיש הי' לא בעודב(
 מקום למלאות לגלווא-רבתי ואה"כ הארחוכ, לאבד"קנתקבל
 העהלות כשלש לאכד"ק ואח"כ ככראד. לאב"ד ואח"כ זצ"ל.אביו

 .צ"ל, אייבעשיץ יהובתן ר' הרבי של פטירתו אחר אה'יוהקדושות
 תקכ"ז. אייר ו' ג' ליום אור מעלה של לישיבה נתכקשומשם

 : באלטונא חי לכל מועד בבית מצבתו נוסחוזה
 לשוח יצחק ויצא סובח. בשיבה עמיו אל ויאסף יצחקויעע

 נשמתו יצאה התורה אדיר חלבנון ארז ג"נ שיחו. לשפוך ה'ולפני
 שלשה שתספיד ביום בו נשמע ברמה קולו ובסחרח.בקדושת
 בחרבות ושם יד לו שכבה ישראל נר הגדול חרב רב, במספדרבנים
 ט ח צ ו מוהר"ר מופח"י המפורסם הגדול רגיגו ח"חישיבח*

 מוהר"ר תמפורסם חגאון בן אה"ו. קהלות דג' ור'/מ אג"ד י 1 לת
 אייר ו' ג' ליום אור נפטי גלוגא* אגד"ק זללה"ה יוקליעעב

 . ה י' נ צ נ תתקנ"ז.

חסין

 דבריהם וכל קדושתם וגודל התנהגותםמרבותיהם
 קודש. אש כגחליהיו

 )נפטר טארנוי, אבד"ק הורוויץ איש הלוישמעלקי
 ארוך יהושע מ' בהגה"ק תע"ג(, אלול דר"ח ב' ד'יום
 לערך קומתו נתארך ע"ש שבכל ע"ש כן נקרא)והי'

 פרעמיסלא, אבד"ק כמקדם( נעשה ובמוש"ק אמהחצי
 טבת י"ד )נפטר הורוויץ, איש הלוי פנחס מ'בהגה"ק
 מ"ט סי' בתשובותיו ומובא הרמ"א של גיסושע"ח,
 בהג"מ ברכה(, עמק ובס' יומא, ה' רישובשל"ה
 תשרי י"ד )נפטר מפראג הורוויץ איש הלויישראל
 מפראג, הלוי זלמן משולם אהרן בהגה"קשל"ג(

 שעפטיל שבתי הג"מ אחי ישעי'ס ר' (למן ר')הנקרא
 הקדוש(, השל"ה אבי הלוי אברהם הג"מ אבישהוא

 הורוויץ מעיר הלוי ישעי' מ' כו' והקצין השרבהגה"ק
 הלוי יצחק הר"ר מגזע יוסף בהגה"ק בעהמין,במדינת
 בעהמ"ח הלוי אהרן רבינו )אחי הלוי, פנחסבהר"ר
 בהר"ר יוסף, בהר"ר הבית(, בדק וס'החינוך

 יצחק, בהר"ר זרחי', בהר"ר יוסף, בהר"רבנבנשתי,
 לאלף תתקמ"ו )נפטר המאור בעל הלוי זרחי'בהר"ר

החמישי(.

 )נפטרה רייצא מ' הגהמ"ח של הראשונה אשתוב
 מ' וטפסר שר הרה"ג בת היתה תקט"ו( תמוזי"א
 מ"ג, סי' חיו"ד בנוב"י )והובא מבראד, באב"דיעקב
 באב"ד יצחק בהג"מ אלול(, כ"ז תק"חונפטר

 בהג"מ תה"ס(, תשרי ד' )נפטר ובראד,מברעזאן
 דד"א, הכולל ופרנס דקראקא פו"מ בערישישכר

 בשם )הנןדע העשיל יהושע אברהם רשכבה"גבהגה"ק

 בהג"מ לובלין, אבד"ק יעקב בה"ג ז"ל(, העשיל ר'רבי
 דד"א-בק"ק ופרנס לובלין אבד"ק הירש נפתליאפרים

 עולם גאוני בקדש ולמעלה יוסף הג"מ בןלאדמיר,
זי"ע.

 יום )נפטרה רייזל מ' באב"ד יעקב הגה"ק אשתג
 הלוי שמואל הגה"ק בת היתה תקכ"ז( אלול י"בו'

 ח"א מאירות בפנים )הובא ורישא, מעזריטשאבד"ק
 בהגה"ק תקע"ט(, טבת ער"ח ה' יום ונפטר נ"א,סי'

 )נכד הלוי נתן בהגה"ק בקראקע, פו"מאברהם
 זצ"ל ירקות" "מוכר קשיא אברהם מו"ההגה"ק
 לבוב, אבד"ק יהושע רבינו וחתן לובלין(אבד"ק
 לפ"קן ת"ח נונ"א, כ"ו ש"ק יום )ונפטרקראקא,
 אבד"ק שמואל והג"מ יהושע, פני שו"תבעהמ"ח
 ופוזנא ווילנא אבד"ק זצחק הג"מ חתן הי'רישא
 בן א' סי' במג"א והובא יצחק(, באר )בעמ"סועוד
 פוזנא. אבד"ק אברהםהג"מ

 חתן הי' ב'( בסעיף )הנ"ל בעריש ישכר הג"מד
 בשו"ת )המובא בקראקא, פו"מ יאליש מרדכיהג"מ
 יצחק בהג"מ יחיאל, בהג"מ ל"ד( סי' נתיביםמאיר
 )המובא חלפן אלי' בהר"ר יחיאל ר' בהגה"קמווינא



אגרת

 ברית שו"ת בהקדמת ועי' נ"ו, סי' הרמ"אבשו"ת
 אורה(. שערי ס' ובהקדמת אבות עץ ענף ובס'אברהם

 דינה, מ' בין בסעיף )הנ"ל העשיל ר' הרבי אשתה
 שאול בהג"מ מבריסק, וואהל יהודה הג"מ בתהיתה
 שאול גדולת בס' )ועי' פולין דמדינת שרוואהל
 קאצענעלנבויגין יהודה שמואל בהג"מ הח'(,ובשה"ג
 מינץ, למהר"י דרשות י"ב בעמ"ח פאדווא,אבד"ק
 מהר"ם בעמח"ס פאדווא אבד"ק מאירבהג"מ
 לוריא, יחיאל הג"מ חתן יצחק, בהג"מפאדווא,
 היילברין, אבד"ק לוריא אהרן בהג"מ בריסק,אבד"ק
 ערינפורט אבד"ק לוריא יחיאל בהג"מ נתנאל,בהג"מ
 דערינפורט, ר"מ מווירמייזא לוריא שמעוןבהג"מ
 שפירא שלמה הג"מ חתן הי' לוריא אהרןוהג"מ
 תורה פסקה לא ומאבותיו והיילברין, לאנדיאבד"ק

 התנא מגזע שהי' ז"ל( )רש"י יצחקי שלמה רבינועד
 שמעון רבן בן הזקן לר"ג ד' דור הסנדלר יוחנןר'
 בנימין משבט אביו ממשפחת שהי' הזקן הללבן

 ישראל" מלך "דוד בן שפטי' מזרע אמווממשפחת
 אברהם הג"מ חתן הי' הנ"ל פאדווא והמהר"םע"ה,
 מינץ מהר"י שו"ת בעמ"ח מינץ יהודה בהג"ממינץ,
 ישראל מלך דוד עד כו' בקדש ולמעלה ז"ל רש"ימגזע
כנ"ל.

 הי' ב'( באות )הנ"ל לובלין אבד"ק יעקב הג"מך
 ר' )הנקרא ווייל שרגא אורי שמואל הג"מחתן

 בהג"מ נתנאל( קרבן בהק' ומובא יוטקעסשמואל
 בהג"מ שווייץ( )במדינת בומבורגא אבד"ק ווייליונה
 באייערן( )במדינת דינאווערט אבד"ק ווייליעקב
 ווייל יעקב בהג"מ אולמא, אבד"ק מאירבהג"מ
 זי"ע(. ווייל מהר"י שו"ת בעמח"ס נירנבורגאבד"ק

 הורוויץ מהר"י הגה"ק של השני' אשתוז
 הג"מ גיסו בת היתה יצחק"ן "מטעמי)בעמח"ס

 ב' )באות הנ"ל באב"ד יעקב בהג"מ באב"דיצחק
 באב"ד יצחק והג"מ תקס"ג( חשוון ט"ו )ונפטרהג'(,
 בעיר ופו"מ מדינה ראש כתבן דוד הג"9 חתןהי'

 מאורן זקני וחתן מפראג יצחק בהג"מזאלקאווי,
 כ"ץ מאיר בהג"מ הש"ך בעל שבתי הג"מ ישראלשל

 בפ"פ דיין כ"ץ משה בהג"מ אנשים גבורותבעמח"ס
 דורים דור עליון וקדושי עולם גאוני )ולמעלהדמיין

 זקני לתולדות המיוסד כהונה כתר בס'כמבואר
 : ז"להש"ך
 אלול י"ג בגלוגא )נפטר יוקל יעקב מ' הגה"קמ

 יהושע הג"מ חתן הי' א'( באות הנ"ל לפ"ק,תקט"ו
 בעריש ישכר בהג"מ טארלי אבד"ק באב"דהעשיל
 העשיל ר' הרבי רשכבה"ג בהגה"ק בקראקאפו"מ

 העשיל יהושע והג"מ ב'( באות כנ"ל בקדש)ולמעלה
 אבד"ק ענזיל אשר הג"מ חתן הי' טארליאבד"ק

שלאחסין

 יעקב שבות בס' תשובה לו )ויש וחענטשיןפינטשוב,

 באות )הנ"ל טיקטין אבד"ק הלוי מאיר הג"מט
 שמואל והג"מ כ"ץ. מאניס מנחם הג"מ חתן הי'א'ן

 חתן הי' א'( באות )הנ"ל טארני אבד"קשמואלקי
 בהג"מ בקראקא, דיין אדר(, כ"ח )נפטר משההג"מ
 באות )הנ"ל שלמה ומגיני פ"י שו"ת בעמח"סיהושע

-ג'(  בקראקא פו"מ הזרוזיץ איש הלזי פנחס זהג"מ 
 בדורו המפורסם הקצין חתן הי' א'( באות)הנ"ל
 "רייך הנקרא מפראג שמואלקא שמואלהר"ר

 עשיר והי' מפראג( המהר"ל של )חותנושמואלקא"
 במגלת בו מדובר ונכבדות למלכות וקרובמופלג
 מפראג. למהר"ליוחסין

 ר"י הגה"ק של קדש זרע צאצאיו המה ואלהי
 יצחק"(. "מטעמי )בעמח"ס אה"ו אבד"קהורוויץ

 מצה לחם )בעמח"ס צבי מרדכי מ' הקדוש הגאוןא(
 יעקב אשתהג"מצבי רייזיל מרת ב( זחיד)שים(.שז"ת
 הירץ נפתלי בהג"מ פודקאמין, קוואלי,אבד"ק
 באות )הנ"ל באב"ד יעקב הג"מ חתן דובנא,אבד"ק

 אבד"ק בעריש ישכר הג"מ אשת גיטל מרת ג(ב'(.
 הלוי נתן הג"מ ד( יהושע. פני בעל בהגאוןהאנובר
 סי' חיו"ד חיים מים בשו"ת )המובא דובנאאבד"ק
 עלקא מ' ה( ווילנא. אבד"ק שמואל הג"מ חתןל"א(
 לאנדא חיים בהג"מ לאנדא, הירץ נפתלי הג"מאשת

 מנחם הג"מ אשת בילא מ' 1( פודקאמין.אבד"ק
 צדק. דרכי בעמח"ס לינסק אבד"ק ראביןמענדיל

 טשארטקוב אבד"ק משה הג"מ אשת פעסיל מ'ז(
 צבי בהג"מ גלוגא אבד"ק בעריש דוב שלמהבהג"מ
 הלוי אלעזר הג"מ ח( האלבערשטאדט. אבד"קהירש
 אמשטרדאם אבד"ק שאול הג"מ חתן זלאזיץאבד"ק

 חיים הג"מ אשת שרה מ' ט( אריאל. בניןבעמח"ס
 המשנה. מרכבת בעמח"ס בהגאון ראזדילאבד"ק

 בהגאון לאנדא יאקאבקע הג"מ אשת רחל מ'י(
 הג"מ אשת טאבא מ' יא( ביהודא. נודעבעמח"ס
 אבד"ק הלוי יוסף יעקב הג"מ יב( מבראד.שאול

 יעקילס ר' שמואל ר' הגביר דודו חתןאלעקסעניץ
 מ' רשכבה"ג הג' אשת אסתר רבקה מ' יג(מבראד.
 הג"מ יד( ופרעסבורג. טיסמניץ, אבד"ק איגראמשולם
 זלמן משולם הג"מ חתן מבראד ליב ארי'אברהם
 מאיר הג"מ אשת בריינדיל מ' טו( ראפופורט.פערליס
 יצחק הג"מ אשת פרומט מ' טז( לאנדא.מארים
 ווילנא. אבד"ק לאנדאאייזיק

 צבי "מרדכי מ' סוע"ה הגדול הגאון הרב אשתיא
 ובראד הארחוב אבד"ק הנ"ל הורוויץ" אישהלוי
 מ' וחידושים( שו"ת מצה לחם )בעמח"ס סי"ב()עי'
 מקלויז רב לאנדא הלוי יוסף הג"מ בת היתהדינה,

 וטפסר שר בהה"ג דד"א ונאמן ופרנסדאפטא



 י1חסיןאגרתשלב

 וטפסר שר בהה"ג לנדא, הלוי יחזקאל מו"הבישראל
 יחזקאל בהג"מ מאפטא וויטיש הירש צבי מ'בישראל
 ר' נקרא והי' סי"ג(, )עי' אפטא מק' דייןלאנדא
 משה הג"מ נכד וואלף בנימין בהג"מ פיסחיחזקאל
 רמ"א, בשו"ת ונזכר קראקא גאוני מראשילאנדא
 בעמח"ס לאנדא יהודה בהג"מ יעקב הג"ממגזע

 הג"מ הי' דוד מגן ס' בהקדמת המבואר )וכפיהאגור.

 בהג"מ מסאטנאב משה הג"מ חתן הנ"ל צבימרדכי

 אבד"ק הירש צבי בהג"מ דובנא אבד"ק הירץנפתלי
האלבערשטאדט(:

 חתן הי' י"א( באות )הנ"ל לאנדא יוסף הג"מיב
 העשיל( ר' הרבי )חתן אפטא אבד"ק מאירהג"מ
 חתן בלובלין פו"מ היילפערין וואלף בנימיןבהג"מ
 לובלין. מהר"םבעל

 באות )הנ"ל לאנדא הלוי יחזקאל הג"מ אשתיג
 יצחק מ' רשכבה"ג הגאון בת היתה וויטיש, מ'י"א(
 חייו ימי )וקורות שפיצקאפף איציק ר' הנקראחריף
 יוחסין(. בספרימבואר

 נטוי, ידי שעוד להודיע הנני היוחסין שערבנעילת
 השתל- וליזיל לחשוב וכרוכלא בקדש מעלהלהיות
 זצוק"ל הנ"ל הגה"ק של חייהם וקורות יחוסםשלות

 ה' את ואברך אקצר וכעת בעזה"י. הבאיםבחלקים
 לנו שיהי' לנו יעמד וזכותם הלום, עדשהביאני

 כבוד הדרת מול המשתחוה כנפשלפרקליטים
קדושתם.

 שערינפעלד הלוי אלעזךהצעיר

 שלג-שמ עמ' ולהלן - יצחק תולדות הספר מחקדמתע"כ
 זצ"ל. מסטגיסלאב הגאונים מזקניי י*ראל רועיקוגטרס



שלג מונמרם

 ישראלרועי
ותא

הלר"
 מו*ה עילאה דבי הארי' דורם, פארי הנולה מאור' הקרושים הנאונים :קיניי וקורות
 העבחי אריה פני שךת בעל סמאניסלוב האכדק זצל הורוויץ איש הלוי ליבשארי'

 יששכר משולם ר' רבינו סטאניסלוב מה.ק אחריו מקוסו הממלא ובנו התורה' על אי'הופני
 רגדש.פ על רמרא ושבחא עה-ת' חסדה וכלי ותג'נא' קמא לואי בר שרת בעמח,ם זצ'להלוי

 : נכנ.ם ארץ וקרושי מנאוני מחצבתם וממור יחוסם, עוראותיהם'פעולות'הם

 א,לממ 2 ףמ~(י*
 נלונ6. סרמונ. 6נד"ק סורווין 6יס סלוי י5חק . ת..ההנולס דורו. פ6ר הנו)ה. וו6ור הנרול. הנ16ן ר3'גומרך,"ז

 נר6ר. 14יים הלרי ליבבעו 4לרי' תוהר,ר נסננ5ריק
 ו6)טו:"

 חנ6ון נן (5'ל נב( : ווגקנורק ה"תנורנ.
 סקדוס הג6ק 3ן ו3י6ר ר3ת. נ)ונ6 36ד"ק יוק) יעקג תוייה )סור.ו תקי.: 6)ס'ס ה' ס:ת לערך ני)ר י5")ןוהררררי*ן
 עחס כנ6ק נן 'ב( טוקטין ה"3ד1ק ו,5 ת"'רתוייס ווו"ה6):מר )"נ'והנ6ון חרכ':'ס הנ,ע תלוס .הקדוס.ס

 עו*ס הנ6ק נן טרנונ 36דיק י") קתע)ק6סתו6) התפורק"ת"ור 4ל(ג;הנ".; "נד'ק;)":ין ה.רויין מ'סהלוי
יסוסיע

וי1 רו,ץ "41 י" ק""ני "י ":יר :~ו ",. :יי";ומ(
 : נרנריס "'וס 3(ה נני6 הקור6'ס 5ת"ון י)יייהס3.טי,6.

 פירס סייס*ק סטיד ס3עס"ט כ' ר6:ו,6דו3 "3די,ק תס: הנ"ת נסס כהג .5הק" "תטעוו' כמך נר": (א
 רווח'ס. על 5סקוחרס טעות תתן סעת "155 ה" ס6ן תחתה נקרקנ"- היר'ד עד ")ו) הר"ח הלו' הנר"' טנענ'1
 : לתקונה החעוררו פכ'ו רו6' וכ) - הענ'נ'ו-ונןרד

 קס ס" 5פט'רה' קתוך ה)וי תהי"' הנ' סנה'וח 6לט,ג". העיר ת:"ס' 3ק3)ה )ו ט'ס סס כ' עידנ(
 'וכירו יס 6יוק תפרון ו6ס 6ס. לת6כילס עוד תה" ק)6 הצ'ר ו3ירך 3תע)הו. ה6ס 1:סק? רי,ל. נרו)הכי.מס
 : תות"י סוס וכנח דנריו 6ת וה:כ'רו '65ת ל)הנ הנערה כ:יס ו)כתה ד3ר.1"ת

 תיכ)ו6הן יח:ק"ל 35י ה.ה החק'ד הג16ן כנודג(
 סג'ן""

 הגהזק : חזל 6ל' 3מכתני כתנ מ)ונקק ה6בד"ק
 טרכ'ן ]ע"ן יהעגה ס" וכ'ו31 33יתו כל' כס3ר יל6 'וס ת' טגיי ס"ס על'ו סתעח. 6ה"ו 6נר,'ק י5חקלרי

 %לולטר6חר רייח וין  וגרוליס.- רנכיס גכדיס ת6ות ד' לו ס'ה.ה ת2:'ה'ס ת6וח ר' תהעגה וה" ע"3[.דט";
 פרקי3. סו% וסליס %לול  טפר"ח כל'ו %פר ו"ל סק' וסנכי,כי סקורס. נלסין רק תול  נלסון פרנר ס'י לייהכ1פ
 : סנכי פרו3 3רפציסיי ילס חכפס ר%סיס90'

 פרנ ול?מ טסס  וכן סיפסח. לו רפ9ור סניסככ"9 %ח סי9ניר ינמרו לסספכ וס טסי" סטיט כוך דכוס3ר(

 ספפספ 6ס יחן'ק וכס התפסח. 6ס נהן ל6 הנ"ון 36ל ה3יהכ:י9. 'פתח הסתס כ' יינק:ו לסתפלל הקסלכני"
 6רלגו גפל סני'סכנ"ק כיפת כל כי 13 1.פל% הניסככיק %ח פחמ וכוסר לה:פכ ספפחח אח כסן ויח'כ 'פ'ס.נ'
 ! לכק ויסי כפסיס. כפס  :סרג'ס תץ ס'ס ס.פ.ס 3"וסן כס  יח:ללים סיו "ס כיוריו

 י'ריו וכנפ פכח ?כר ל%ור ס"ק נל'ל 3לפרו ס1, יס'ו ינריק ר1. י:ס"ק כי ססי? כוסנ ?ירה(
 פמ וסכרת נתעמס ויסנ הסבוע כל לנו דוס ה'ס ועל:ה 'דו. והסינ ימכר יסכר.. ספחס ל:ס'ר ורלסנסלס3ס
 חפ'ך קותקוס ט)'ו 6הד ספך וות:ו'ן ונלי נהקוה נהיות. ס"חר.י וכ:"ק ו3'יס ה:הה כ)נ כ' 13 ענההקדכי
 %ס  ו%פר: סקרוס פ'ו פסח  פצפיס כיו: וסו% כ%כ.. ל-מיוס ורלו ר?טו טס :ס'1  ה6נכ'ס וכ5 ת"ד.ונכ'ה
 סגס'ק וכססי' ס?3ר. ס"ק נליל 3סלסנס גכנ:ס ס:ג? כל פלטרו ר?סיי :ח צסס "ך י:ר  לסס ינ.לס %ס.6בלס
 פרגל" ס" ד פעיס פ9סר  סמאניסלוב אבד"ק יז"ל יששבר טשולםרביבו

 ולפרס ל16נור נפופ'ס
 חע ס% סו% רסכינס ו%פר : 3כון ו9"ס  נחמי ססח רקטס ס3ן:י. כעיח'סס ו,גח:ו וא.:ס  חכי"ו ח3וס'כוסכ'
  3ימ  יחסי כלי כלופר ו%יגס. 3כונג.  חב'ן רק ס'יכו  ,ח?יו" 3%וסיגו 6לי: לרייוהי:י קרי%. סק'ס' 3'ןפס

 נחס3 סס'ס תק 6פ'5ו ,עונות'הס" ו6נחכו כ36ם. 6ת לרפ",ת כד6' ט*; כד ע5הס 6ת חסני וכ6מס "יכ"'ן"ע5הס.
 .לסס%"י לסונ ל3 ?ל  סס 6יס י6'ן ק.3).ס 6:ח:י ק3נגו. עכ"ן .פ:'ד. עין56)ם

 : טכר,ק ?":.
 ק'* 6סיט חיעס ונפתחי פ"ו. ק" ו6ס"ע ת'ד ס" יו"ר חלס פסר"ק גנו3'י סטעיח ססי פפכולרפ9ו

 ק4 סיסר 6ור 3קכל תקל'וו6 הנן 16דות תסינה מתכי ונרסק 3כת,.. קמר תה:ו סי"ה ת3י6 ל.6 ק"קקע"ח

 : '5מק תטטת. טויית ספר תץכי נדפק וכעחכיי
 הנסץן סתס וגמו תק*נ .3סגת סס עסטר  נץקט'ן ל3%ר"ק לסקנל. סןיח  ינס:ס :נחטסי3. "נר1ק ' הותקודכנ(

 יא"ר ס5ריקיס  סנ6ורס  ס%חיס 36י  נ'כ"ריק31- 36ריק קירס  35י ת' והנה'ק הנ") נר6ל 76דיק .:ק)ה'
 סחרס נססינ וכ' סספל0%- 3?"ק פפרפ 3%ר,ק ס:וי פכהס וסייר כ'קלכפייל. 36ריק סלוי טונכלק%ספו"ל
 ט65 פוחו קורס גנגיו ו5וה מומת ל6'ס  3,ת'ו פפורסס סיי  הן'קמ-ן סלוי פי'ר פי  0ג?יק : כ"ס %וס פ'פכרבס
 ס6'ןחדור 656 טקס  רניט כפסס פכ'נס יליו טססרס סי%ר  ס:פ'ס  לופן  סיהגלס תו6ר'מ6ף פ5נהי עליכתנו



 ישראל רועיקינטרםשלד
 הג"טט:הק נן :יל ד( פרסחךקל6 60רוך6נד"קיסוסע
 סנ'מיעקנ 3ן !ק( מקר6ח" 6ר5הם דר' טינק ו"לעף
 סי סנס"5 3ן ך( מפר6נ סורווין 6'ס ו"ל הלו'י0י6ל

 0.3ס.וכ?' 3מריגת שרווין מע.ר סלף יסע"וקלן'ש'ס

 נ, ו6ת"כ הורוו'ן. 0שי םל ה6דו! סו6 הך'סמקורס
 וממנו עירו. 0ס על סורווין 5'0 6וסי וקר6ולטר5נ

 יוקף סנ"מ 3ן סי' "סו6 סרמתס. סורוחן מ0פחתנקתעפ0
 ר3ינו 6חי פנחק נ0ר"ר סלף י5חק סר"רטנ!צ

 6סק יר'.
 : וסה.:וך סנית 3דק 3ע"ק 33רללינ6 0לויס גגד6 !"לסלי'

 ורחיס, נסר*ר 'וקף נסר"ר נג3נסתי 3סר"ר יוקף.נהר"ר
 )'קר6 (.'ע. סמ5ור נעל !'ל סלר !רהיס. 3סר'ר י5חקנסר"ר
 ס6)'6ט"ק סנ'מ 3ח סחסו3' ה5דיקת ול6שדסכ3י(

 לינ 6ריס סנימ נן 6רי6ל" "3רן )עסמח-ק ו"ל6מקיררס
 ם"יל סנ,מ 3ן ו6מקעררס ל3ונ ר3תי. נלונ6 ריס6ס36ד"ק

 רכן סקדום סנ6ון סר3 3ן ז( קר6ק6 3ריקק, ס36ד4ק1"ל
 ס:ודע דק( ,5"ל סעם.ל יסוטע 36יסט מו4ס יסר6לסל
 סנ0"ק 3ן וקר6ק, לינלין 6ני"ק סעסיל י' יי3כס
 סג'מ נן' ולונל'ן. רליי5. 3ריקק 6נר"ק 'עקנמו"ס
6פריס

 נפס~
 3.ווי 31ל'ן ור36ד"ק ננרקק י"מ סירם

 זסון ל6ךוו-ר. 3ק"ק 6רלות רר' ופרנק מלו13ן.ווסר"ס
 נוודינת 3ווו3ורנס 6נר"ק !"ל 'ווייל. .ונ: סנ"מ גכרס.ס
 ומדינת רונ6ווערע "נר!ק ו'ל ווי.ל יעקנ סנ"מ נןסיךין
 יעק3 ר3ינו 3ן 6ולמ6 ס36ד"ק !"ל ):"יר סג"מ נןנייערן
 ווייל מסר"י סו"ת 3עסווח*ק נ.רענ3ורג 36ד"ק ו"לווייל
 ל3ן . 6ויס חיי קפר )3ן6ס ; מרועענ3ורנ עסר"סמנ,ע
 : ו-ל( קר6ק6 סג35ך,קרורי

 איש הלוי סג6וןמוהרא"ל ר3'ני ס.ס3עיד
 כל עליו ננ6ו כ3ר ילר,תו יל 3כחר זצ"להדרווי*ו

 ס' כנן 3סיותו . 3'קר6ל גנרכ: ס.' ב. עת.דותרו6יו
 6נר"ק י5הק מףס הג6ון 36'1 36י פ:י לקנל (כססרס
 6ליונ6. קסלות נםלם פ6ר לכסן כנתקנל נעת6ס"ו.

 ונצתי0פרירס 0ט13רנס. מ3ר"ך ונקע ו5גק3ק.0מנירנ.
 0נור,מ 6ונקיוק מרנוס עס ססיוסחומסיס ור306חנסי.
 בד ,ב1דבטחני : ו6וור עליו יד'ו סרח פיו.על

 ק' )3י6ס בישראי" הוראה מורהשתהי'
 ו0י' מעלס. מעל0 נל.מודו על0 וכן 6רי0(. ח"םףת
 '5חק מי'ס סמפורק.ס הע5וס סנ6ון 0ל לקחוטסי6נ'
 של וזלמידו )10היה ק6מנור 6נד"ק ,5!לחרף

 זצ"ג( מנ"ש שמע:קא ר' דיביה:הק
 נוס'ל. 6ליו תעונס 'ס 6' ק" ילחק פני סו"ת31קפרנ
 רנומיו גווחכ.ס תלמיד כנפסי חניני תלוו.רי 6:'גיזלכטר
 : טמאניטלאב" האבד*ס נ"יייכ 84רי' ר' מו"0 כם"ח סווסזרקיס סחו"נ המ"וס"נסרכ

 מו*ס סנ6ון דורו לו לתן ליטיס 5עיר עורנסייתו
 מ6ווקערדס ס6ול עו'ס סנ6ון חתן י6רעסי3. "3ד'ק.שסכר
 6ר' פר ונקפיו ל6סס. נסו 6ת "יי56"= 741.ננע'ם
 לכ3ור סם3ועות נחנ י3.ני סררס ררום נדפק סתורסע5

 : 3.ן4יסי3 3)י,כ:"טסתורס
 וסמם 3קעגיקלי3 ל36"ד נתקנל תק"מ סנתלערך

 א(. סניס ק"נ "רננות נכתר.פס
 מו"ה החמיד הבא-ן כתנ סתהנלקו6יפן
 אבד"ק שלעצש טיכלזאהן יחזקאלצבי

 ר"ם'ס קע:קלונ סציר "5;" סוי. 'י0כיפקונטמ
 סנ6ון סרנ 6ת לרכ לק3ל !ל6ויז לק' נקעוונכנדיס
 ל.3ם "ר" הג"וו רנ,נו 15 6ל'1 דטס. 36'ר 6לנמרמי"ס
 סרנ "3'1 סנחן על קוו,ך 36רך סנר6"ל ר3':ו סיס61;
 רק נניתו 6ל:מר הג"ר ס.ס לו ל;ל6וין וכנו6ס!"ל.
 ילר סל ערסו וסנ.ע סיסנ סנד5"5 ס6כרך ננו 6תמ165

 ר3ינו וכר6ות 13. 1ל1ווד נטפר "וח!ת 1.רו ליכני.סלי
 קי3ל' קערקלונ )~ק' 6נסי,לורס ס:כנדי' 6ת ל'3ם 6רייסג'ר
 ו3ררך 33'תו 6יננו כי סט'3 36יו. על ום"לו לסס סר6.ינכנוי
 גר"ת סגר6"ל ר3'נו עס לד3ר סתחילו ססיח.ס6חד

עד ופלפוי
 לנרו ו6מר נקחר סניס ונם3ע ננלס סרס 3ם3ע רק , ו:קתר ננלס 1מורו מערנ סי' כל6 ל3ניו 6מר נס לכך.ו6וי
 סרס 3ס3ע לו נולר 0.רס לג' ר' ינגו כסי6ל גדול )נ6ון וס'ס עלס סלמד 3סדס נולד יוקל רי ס3נוהנ"ל
 סיונ4: )סמן וכר.סוה נחקידות 6"ע וותנהנ וסי' ק3לססלמד
 מנחול יותר 6רוך וסי' קהותו נתנרל ס3ס. קדוסה עליו ס3סניע וופני ,ס6רוך" )כס נקר6 סי' הו"ו*(

 : לפ1ק תכ"6 3סנת יסוסע ר3ינוונפיר מע'"
 רפמי- נסמת סיתס מנממתו 6מרו ,ועליו פולר6 36ך"ק וסיי כול" "סכנחק ו3נס 3פר6ג מקירס סיססו6ד(

 ננעל ז:ב"ל הלדי יזטעי' מו"0 0נס"ק 6ני סלוי 6נרסס מו"ס סקרוס סנ6ק 6ני סעסייל ס3תי סנ"וו6ח'ו( קכ"ר.- קי' י6'ר חות נת:י3ות מנו"ר וננורתוותוקפו
 נסנת סכינס פני לקנל ;כית' סדל "ו6נ' : וכ' )ם3חו ספל.נ 3' מערכת נ' חלק למ:יח'ר'י6 נסה-גהשלד"ק

 . ת:1"ס 3'ד'ס נק'י חקד'6 ר"נ וסלמותו ומענותנותו משרתו לסתנקס חכ.תי מ5יס. נסניחות ענרי עד'הקל"ח
 נרטין סר' 13 מקר"ק6 קליי!גר מענדל וכריה סנ1מ 3ן קר6ק5 36דייק ל'נ ר' סוכער סנס"ק חתן סיס סו"ז(

 חייס סנ"מ 3ן טפר6נ סמסר"ל 6ני 53י"ל סנ"מ חתן ס:י' ווסי;:, סו"מ מצ:יל !:רי' ר, נן וופחנ,נינום
 טש 6ים יחוקו ומקינל ר' קנת חסק י"נ סס נפיר מפר6נ ה!קן ליוו6י .סור6 סנ"מ סי 3נו 3ןטתירוויין8
 ; סמעיס רוד נ-ת מלכות עו 3קודס ולמעלס נ6ון. ק6י רנינו עד6ים
 פ6ד03 טסר"ס עו.ת מח"ק ק"5.:צליננו:ן ילחק נר3י מ6יר סג"וו 3ן פ6דנס "נר"ק ק6מנעיעוינןיסוד5 סטי6י ס:'מ 3ן פו"ן נמרינת סי מנר.קק 11"0ל ס6ול סנ"מ 3ן מנר.קק וויסל י0וד6 הנ"מ חחן סי'סו6ח(
 חמן סי' .5חק וסנ"מ 6ריס( )חיי מ.ק מסר"י תסי13ת ווה3ר !ללס"ס מ.:ן יסור6 ר3ינו 3ן ):ינן 6נרסס הנ"מחתן
 יח."לסנימ

 סנ"ט נן סייל3רון "3ר"ק לור'6 6סרן סג"מ סתורס כ3וד 3; 3ר.קק ס36ד-ק על!6ק )ומר.נת לור-"
 לורי" סמסין הג"ע 3ן ער'כפירן 36ד"ק לור.6 יח.6ל סג"ע 3ן לורי"גהנ6ל

 3ערינפורע. יסי3ס ר6פ ווו!ירמיין,
 לפר סלכס ו6וורס ףלון 63סל רסנק סניס כמס יס-3ס ססח;-קס מריס סר3נ.ת הנ"ל נורי6 6סרן מי סנ6וןו"סת

 וס'ילנרע ל6ני" 36ר"ק סשר6 טלמס הנ"מ ונת ווק"קעגין. פרז סג"מ 6הות ס.תס מופלניס- לומד.סההלמ'ר.ס
 יוחנן ר' התנא טג,ע שהי' -ז'ל רש'י יצחקי- זב1למה רבינך עך הורס כקקס ל"ימ36יתיו
 הי' אשר הזמן ה:י בז שמשן רבן ב; הזקן גמךיאן :ןבן רביעי דור שהי'דמנדלר
 : לייק( צנית . ע"ה* המלד דוד בן שפטיה מזרע האם ומצד בנימין. טשבמ האםטצד
 ת"ק סנת ונערך כק6ס לל .מיס ס6ריכי ל6 דסס סר3נ-ס וכל רננ-ס )וסכלה יר סיתס קי6רק36הע'יא(

 וגס י"ל- נת.ניס מ6'ר 3על סגס"ק םל ורנו רורו 6יינ6ן- לינם 6ר.' מ!"ס סנ6ק ל36.ר פסנמק)5
 ינקם רנינו כו ו6מרו רפס סקסל ר6סי 6ליו נכנקי פעירתו וקירס סק"י. נסנת ומת סמס ימיס ס6ריך ל6סו6

 סס נס 6חי יסיו 6סי סרנרס יסי6ל. נ6ון וענ0 ממלכתס. על ימ.ס י5ריכו דפס סר3נ.ס כ' 3ענורימרחטיס
 . ממלכחו על .עיס י6רך ה.6 ימור סש 6סר 6חד ר3 ל6נ'ד פס יתקנל שמ.ס 3ינות יק יטיס י6רטל6



שלה ישראל רועימונמרם
 נכ3י' ר6סי 8ליי "הרו ה3'תס. סנר"8 38'1 ס83 3יסער

 כ3ודו 6ש לק3ל 63נו כי )6דונ' נניד ה6תת :קטמקלו3
 3ט עס 3ד"ו( לרנר קרנימ כגפר 6מ.כס. לע'גגו.לר3.,
 תנקס.ס 6נו עיכ בב( 3עיניגו סוטנ ת6ר ה36רך"ג'

 סנר""ל. 3נו 6ת )עירנו לר3 לקנל לנו סירססוכ3ורו
 הנם ס63 81מר סס; 3עירנו לר3 6; סנתק3ל סי'וכן

 ;,ל 6וי?"ך ר6יל סתגוח י3ס ניגיי סעיר 6נשמכרו
 : נ3י6תו נתקייסזכי

 על 'עותד וסיה 3רתס. ר3'נו נהג נסי6ההו"ת
 כ) ועל 'הח))ו. )3) וס'סרות סרת ע) לססנימהתסתר
 סי' ותור6ו פקיחס. נעין הפגיה דמת6 3ע'ל' ופריפרט
 5ריק ומסור. סי' קדוס : כנרו) כקמן העדס כלעל

 כ) עליו וסעירו 06 כל5'ד סי' פניו יתר6סנסגנ.
 סיף כפני יס:'ו 6לק'ס כתל8ך היי כי רורו ו5דיקי'נ6.נ'

 : ב( סקדתוניס נ6וני תן כחד סיסונ8ונוחו
 סמ"וס סלילס 63ת5ע )ו"ד 3י'ותי ססי6ויקפרו

 כ' יתרס נרו)ס 53עקס 6חח 6סס תררסו ל3יתנכנטק

 ז)6 לסימרה. 'כל ל" וכ"סר ר"). לי)ד תקסס3תס
 ואתר סלי ס"ף תעסקת לס נ"ן "ן )למור )וסניחה
 עס 5'5ר סתקסס 3מן "ת ותכריך )3'הך ולכו לךס8

 6חריס רגע'ס ע13ר ו6חרי עסתס. וכססתממחת-
 ומ:וס 3גקך נן. 'לרס כי ת;יע ננרכת 33סףמ63תס
 ת;ת לצסות ו-5ס )6 3ענ.תכותי ור3ינו ה::. סע'רכ)

 'כו)תי ל, עתו. להוותפלל'ס 1.,תי ונפל"ותנרו)ית
 תוקי ה3טלי 3;כות כי 3;ס לסוטרה 6תרתי)פוטרה.
 לעסות 6דכ כי "ני תה תנל חווסע. נתירתס 6ןסימדת'
 : ונפ65ות.גיולות

 ות.ח'רי 3'תיו. סכיר6ס נ~עתורי סי' סנ6וןר3ינו
 ;ו ר' רנר נטי"נ'ו תסי3ית סרגס והס.3 סדור.נ6וני
 ,תנוכחי". 6ריס" .פני נסי"ת עתק נרסקו תססס)כס.
 תתנו נדפקו סר8סוג.ס נסחלעס )61. נר סי"ת;3ק'
 ולסקק הל~~יד.י. 3יר נהפ;רו כתייק וסרנ: תסונות.6י;ס
סלכס

 סונ"
 גסר'ת כתו ה6חרוג.ס. נקפרי הרנס תתגו

 מין"ר, 3על הנ6ון סר3 : כ' ת' ק'י ח"ה"ע 5דק36ני
 לדזת )עהור פתקר3ת 3"סס )ר.ן יחדו נתוועדו;"ל. ממ6לטסי" סרסזג ותףח קענ'ק)ו3 36ד"ק תוהר6"ליסרס"ג
 סיק"י חז6 ת"ת ימס.3 סי6) ונסי"ת וכו'. )3עלוסתירו
 הצפה סנ6 תקיניק)י3 "חר עוז3 )סנ'ו ס:שרט'

16ה"
 ות85-

 סיסי' 8וחות דררך יכיק ,6מי 3מסט נמ'
 . וכף לטשר קתוך ס:קנה לוסמ קידס נטחמהקנה
 ומיאר י'3. 6ית כ'ג קיי 4ו"ד תירס רעח 3ק'וסו63

 ישך ~יסיעת 6סתס 31'ת סעסישס , נטענתסי3ות
 ר8סטין 36ד*ק סנ6ון לנכדו סלכס דנר ו3קסר 6ס'עעל
 : ועור;5"ל.

 סתירס על 6ר'ס סנ' קסרו "ת נתר חקהשכ)סןת
 ,ננפר : נקפרו נההנס הסנס סרט 6ת .ימ קפייו3ר6ס
 נ'8ול' ז(ס תס8ר'" ,כרנס )3" ,4סר; סצר" ":.נסנת
 : )ס'ק 6ור0 *3סער'" ו)3'6" כ"ר. *1רכןתקל6'

 08 ונס8 קרננימ. 6ססוי . עליו תתס3קטניסלו3
 מח3ר "ס"ו 36ריק סירס 5ני יי,ס סג6ון ר3'נונת
 תו"ס סנ6ק 6סת הקירס ססיתס 5י. הפ"רהסיזת
 ולד: תתנס לי ס.ס 1)6 י4( 5')ן 35ר"ק ;")6לומר

 ונקע קןניק)י3 הסץר 6ת ר3'נו ומנ תר"נ3סנת
 סנקע סק3ס כי ע'רנו ת;קני 51העתימיקתני5ס,
 0י0 מי)ס 3רית 3כל כ- סיס ררכו : סיתסתקטנ'קלע

 לו עלח עני "'ס 3י.ת סנע3 סיס ו6ס קנרק;הו8
 3סמניקלע סהיס3 וסנ: סקכרק6ות. יקנל תתנס ;י)רל.נו
 סנעל 631סר ;כר. 6ססו וילרס תסק3ינס. 6חר6'פ
 סתיס. ויר" תופ)ג ת"ח סי' ס6'ם ד- 1356 6סרה3'ת
 ר3יט נורע וכ"טר נסקניק"ות. 3רית הנעל "וחוב'נד
 )'3מ' "רי' עס '13סו "כ3ר : ו6תר סד3ר 15 חר:ת;ס
 63 כנר 3סק:דק"ית ל'נס 6רי' 6ת )ננר י6גיו)6
 מ' ו3יוס ועס"ק. 3י:ס ס" וסדנר ת;:. לנקיעהעת
 קטמק34 סע'ר כנ' '3"ו ס6ס ל3"3 ו6תר מ'קתג'5:.נקע

 עתסס.- יח;ור תהס נקעי תעת יו:'ס נ' נהיך)פ"קי
 1ל6 ססו6 ה;תן "חר כ3ד 6)'ו נ"ו קך:'ק!ונ נני6נל
 3כ). לקר"תו '5וו ע'קתנ'ן תקעיר עתהס- 3ח;~רר5ק

 סי' ל6 כי סס. )36"ד גכ13ד 1ק3ליהו ו3סתמס;תר
 טיקמנ'ן 3נ' עתי החנו יה:6' ה:ו". נצה 36,רסס
 ממל6 ;זל יכסכר תס1)ס ר3'נ: 3נו 'ה" סט'רהי "מרכ'

 6חת ס:ס )כרן סס וס.' סג.ס. כ0רס כס 6חר.ותקות.
 : ו:נ)') ק:נ'קלו3 וקיק שקמ:'ן36"ד

 ס3סמ.ס )"3'ס העסורס גסתסו עלתה רןך"ך3ס:ה
 תקסרס עירני ;קני טבת. ער"ה דהנוכד היביום

 כטיקתנ'ן סנירתו לפ:' ס:'ס 6';ס ס" ר6'ל ה:"וןכ'
 . רסס ס38זר ;"ל "סכג;י תוהר"' סנ":ן 6תלהקפ'ר

 סכ3וד נו נס ס'סי' סו" ר.5ס כ. 6הר סלויס ו8חר ספחטו ס:") 36ר"ק ל'3ס תו"ס המנוח סנ6ון)סני
ת6חרון

 נתק3ל ו"חריהס תפס. נקצו 6סר ות:ס 6חדות נסךס מתו תקס "חד.ס ר3נ'ס נ"נזד נתק3)ו 6חריו כי סי'וכן
 : ר3( ךחוקן סי"ל סנ6ון שכ6 ועליו ע')"ס. ד3יס"ריי

 8סי קר8ק6 36רזק ;") הלוי "ר.' ה"ס ר' הג"ן )ו סק'סר תתס עור סוק.ף פ)ו5קק "3ד"ק סג6ון 3תכת3בב(
 דמיינס סר3 תן הצורס גק3'6 תוכרח ה" ס:ר3 סו:תסלס מ.ק ה" )קטניקלו3 הנר6") ;ק:ו סנתקנלנעת

 סנ'" )" ו6ס ר3. )ס'ות ס.6 סר6ויה)3ו3
 נסי6'ן )ענין סונתס)ס חוקי :פ" סוקף )סהתנותו סיי ל6 הסעודס

 )ו )חח ר5ה ול" סנר""ל נ:'גי נס סש": 1נטר כנורע. 6ת"סהו 'וקל ר' סגס"ק רנ'נו של :ק'נו"קר 6סי סר3 6ותו סתד'נס סר3 סי' "; "תגס סתד'נ:. לר3 ג3ו3ה כקע סנרן'ל ר3'נ. נתק3ל כ"סר וסנסוכ.ו"3.

 סחעי-

 3עזק ס)תס ר' ה'ק'ס סנ6ין 6! ר3'ני סלך 6; ; וכדותס )'תימ 5שר "י" סער"1 סינ'ס 3מ'רו5יסהנחי5ס

 תקסרו . י3'נו ס) גד)ו עו5ס על ת"וד סתפל6 גרזת עתו מ"כ וכ"סר לני3. 36ד"ק "ן סס.י סמסנסהרכנה
 להל6י). ו"תר ת"ד. עד סלעק רי הג6ק "ף 1.חך וסרס'ין. סתצ'רס לו לסת רו5ס "'נו התד'נס סר3 כ'לו
 .מכת3 לכ3ודו "נו; )כן . נ3'ון' כל:6 ק::- "3ל ס1:ד'::. ר3 5ל נע5ת' ס:לך ס..ס' כח וססיה ;קן ס"מ' ל6)ו
 .ו5י8 6;י מתת:'י ענס קיני "סר הל; )ס"3-ך תות" ?נחו5ק התצידס 6ת יחן ל" ס"ס 6ל'ו וכי סמד'נה. ר3"ל

 : מעידת, "ת ת.ף )ו נחן תתכת3 6ס סער.נ: סרכ כר6וח 1.סי ;:תו. כל'ע).ו
. . 3ש)ס ותפירק'ס נורע )'3ס "ר'ס הג'ר ס) והדוסת. ג6ונו רו3 ;'ל 46 נתכתנ, כיהנ סלונקק סג6נד"קב(

 8ת ")ו3לין סר3' סרכ'ן סנת ק3לת 6חר ק' נסנס י'ל מ5-בבלין דיבי ף;מדי,ם ס6רו 56ל נסיותו

 תוו.לנ" סנרז6 56ל 3סיותו וכן בברפני". "רבבי : ו"תר הגר6"ל יךי תחמר6סי
 מנסגו יסיי ת8ד. וכ'3דו קיר3ו

 ס.1 ופם ממוזיבין, ז"ל בייך ר"ך הקדוס 56ל 3ס.ק 0'6 ו3סיוחו )רי.;( 6ור; ל6כיל  שוי  רגיגיס)
 סל 5כנורו מע)חן ען מ6ור; המסט'ד6 6ת לק)ק 3ריך הר"ר 015 ו" מ6וח. ססשד8 לטשת.גוסגין

 : ;~ה"ססנר8'ל
 3עתא(י : 35י תפ6רת 3סי"ת סעמיס כמס מ631קש(



 ישהאל רועיכףנמיםשלו
 ענד36.5דען ל' סנ"ק פ)'1 ס6יר סהספר נרעק 0חדס נמ65 וכן סלמ ימ'סי' סנפיר סא ס5 נמ401רע
 : ון) קטך6 חו4ן 0יחמ ונקפר 0נז5. הנ6ע 556 כניד וחמ0תוחפ5ה

 : מצבתו אבן על חרותים השוחםואלח
 מו*ר קברות הזה רבצהו' וראו הביטו בנוהו' ארי' דאיתם לאאם

 מרה בהרב הורוויץ איש הלוי ליבוש ארי' מרה ומו"צהאבזד
 ק"ק עדת ךבהוראה בדין שפם שנה וששים בשנים וללה"האלשר

 בחבה טיסמניץ בני ימיו ולבסוח ההוא הנליל וכלסטאניםלאב
 ה' וכבור לאל שב פה אורהו' כנפי את עלימו לפרושסראהו'

 המלחמה כלי אבדו םפדהו' ובמר העם בל עליו ויקונןאספהו'
 תנצב.ה' : וישוריןישראל

 סתפורקס ה5רק סג6ין א( הס סגר6ז5 רנינימנמ
 "ר' סנקף6 :5י5- סוחוץ %ע ס5וי ה'רס .5נ'עו"ס
 6כל סל6 תפמ סו6. מס ססס קנת מלמגער"0ירם
 חהן סי' סו6 סנס- 6ינשס ח)נ ת6כ5י "ס מ3סל
 תתס 3'סר6ל וגדו5 סר נרורו העס,רקס הג6ע ס5נתו

 תסק3%5 (5"ל 5"מל'ן'סוסט
 הג6ון סר3 6( : הס 3נ'י -

 דק"ק 36זד הורוו'ן 6'ם סן' תסק 56ע(ר תססתו"ס
 : סקל"3 36ר"ק הירווין 'סוסע רי סנ6ון 3(מינקק.
 : "פרתי( 6לנהר להה ורירסיי)רור

 3טרק(6הן 3ערק' ר' התפירקס סנד'3 החקידנח53 ה6ךי הג3'י ק יוס5 ת'כ56 י חתנו סו6ב(
 3סטס סטפורקתת הגדולה ס6סס ה'תה ך6סתיתוו"יס6
 נר6ט 'שק6). 3חולריח 6ורוח'ס יקופל 6סרטעהער'5

 : '3חר[ ררךקפר
 מ'ה רשכבה"ג זקנאון רניכו סו6:(
 לואי בר שו"ת בעל ,צ"ל יששכרמשולם
 : 63רוכס נ(ה ניתן סנמ וקורות'וסתולרות'ו

 י7טלשכך כין?ךלם תוסר.ר יסכנה"נ סגדול סג16ןרגינו
 תקם"ה ןק' נסנת נולר ;4) הורוויץ אישהלוי
 הר3נ'ת 651תו ע'ל"ס ר3' ה"ריי הקדוס.ס להור'ול'5'יה
 הלוך 6גה ל6 טלווו'ו ג'ת' רג'נו '6רטסונ 6נד'ק סניוןנת

 ל;קוד נ"ע סקדוס'ס 36וס'ו ו6גות סג6ון 6נ'וגררכ'
 כוווה.. קודס לתטע "כ'"ות סחורס דלת' על3התתרה
 א(. נפל6 וחר'ף ע5ו' ס'והו5תרות

"51 
 תנ5' עלות.ו 'ת' עוונ כתוסו תפו6רה כ5' מע5'ו ר"סי הנ'ר 6חד

 3ינוה 6סי נטע5וח ולעלות תורס קגין נסס5סרנות
 חלפו ככס ניסר6ל. נס." ונערן גדל לה'ות יוכלהית'ס
 : יסי6) 3נ' נערי התון ככל יס'יית'ס

 וכ6סר עסיה. ססתנק סכת לר3'נו 15 נהניע6ד
 הרן וחוסני סחופה, 55 תח0 5כנ,ק הועד )ינקר6
 הייצה 1מל211ך תטנרלק13רג-- ס'רם 5ני תו"ססנכ'ר
 אבד"ק וציל איגרא 'משולםכמוהר"ר אר" מצוי בכל המפורמם דגאו?בת

 כנור 6חר 8'- סערס 5ע.5 כ"תור ב(פרעשבורג
 5ע5ף וט5ו5 פחמ ונר 6נסן נר סו6 נ6סי5קחהו
 3קר3ו- 6סר סרוח עג )1 הג'רו ע.נ'ו והיותגדע
 6ת;מ ע(עיר. תעט 6ך לתר כ' 061 ודעת. חכווסרוח
 התרס 06 גס )י 6רס 5קח 6סי ס"סה 8ס ס46סועס

 לסקור 5פעתו ר' רוח סח) ה.סי6ין 6חר ו"1נ6תוגס.

 3נקעו . לע') י6ס . תווירס6 יוקף תיכ6ל ת' חס;ו עס נתי 6ת ר3יני 36י ל'3ם 6ר'י סנ"ר סססי% 3עת0%
 משולם ר' רשכבה"נ הגאין 4"17י2 "קתר תרת ה5רקת דורתו "סר סתע ק6ר'נ. דרך תוו6רס6חורס
 56יס. לק6(ת'ר נתכרן גקע ק6:ת'ר. נק' סיסל' הגנ'רה נהס 556 סכס ויל פרעשבורג אבד"קאיגהא
 עסלז יותו5ת: היכ'חס תסנס"יןונסיתעה

 . סניס תתסעס גן ל' 'ס עסה סגר""ל. י6וור תוו.ן. 3סכ'ל ס'רוך
 ר3'נוש6

 ע'דוך ס' נר5ות עוד 6צ;ס ל6 עתו יינתן, ר' בהיב להיות זהוא ךלול (*), ההולדה נוס"
 עס 6"ע והתר6ס ללוננ'ן. גקע וה;ם נדנר 6ה"סנ : הנר6"ל יסס'נ 3'ניגי. נסתרך 3ת. 'ססגדול,מץוות'ר[ 'ו:פ" ר' הת"וה"ג ה5ד.ק הנ3'ר ]נן הענדלקנורנ ה.רס ר' יחחכ. סיסל'  ל3ח' 6זכ : )ו ו6תרס גתתון. ע-ן)יחן
 גע4' הנ"ר ועוררו נוש'3. סר3:'ה דודחו רגר. "ת )פכ.ו וק.פר ס"לפמרן. נע5:' רי סכנ'ר ה5דק כג6ון8וה3י
 6דועיס 58פיס 6'וה סתח'.3:""ע סירס ר' והנ' ה(: סטידוך "ת ועסס לק6:ת'ר. מ:רה וכקע ס(ס. ספדוךסיעסה

 : ס'ל'ט84( פלונקק הג"3ר"ק )כ"כ סתי5ה. 6חד יתקוס ונרולס. תורה ותתון, יחוקהי'
 רקיש 36'ר :"ל 8סכמ' 6נרסם 3תו"ס :")5נורג תסילס תו"ס ת"יהיג לסג' ו:כד כ-ן וסי' סכ"ל. 36דיקתסייס ר' ת6וסזנ סנ"ת 3ן קילית'6 "3דייק פיסל סנ"ת 3ן נוטס6טס תקי :5"ל כתסין ר' 5.ס" הנ"ת 3ן ס'ההו6ב(
 גנר ס;'ס טתנה נן ע5ס קדיס, ינוק, ה"' "ונעירגו 51"5. ס5ת: יתג'מ יסיסע פה ערת גע5 טג(ע והוטר)גו3

 ימ"36תקס5ות 3ר6ר עו6נזי דקיק הנדולס נמהכ;"ק ס"ק 3יוס 6חח פעס דרס ררס ססם ג'תיס רת"ס.הינר6 ררג.ני קפר6 על 3סקכתס (ז5 ס"י) 'וסף רני ג5נכין ס"רו על.ו 'ע'ד כ"כר וסע5וווס הרנה תחכתהורעססתנ5
 עססחחתו יווק6. ה6- תרנל'ות תפיק תפס יו5"'ס תשרס ח"ס 56ק'מ דנרי לסתוע תתכוין סי' סו6 ו6ףהורווין. 6יי ה)ר '5חק רגי ת"1ס"נ ס"מחי הנ"ין סס קרסו כק" על יסנ לעת התורס י6ר'ר' ת"ח 'סר6ל ניתעס
 לפלסל ר.0חי5 הרן. כ'מק6 5יעיס 5ע.ר תפ' סנעמס ה(וקליס עת'ק'ן רנרס לסתוצ הסי6 התר6: ע5מ6ר
 סנ16ן כנו6 ס5(ס סע5יס סדרוס נתר 6חר' 1.סי 5'ס 1ונ5ח קריס" וס.נוק6 תפרק ח: תותינ חס רוחג 3עיסעתו

 6'ן 06 6ותו ס56ס ע5ינ הג6ון ס3עלס ('ל סר3י'ת 6סתו כר6ותק וסיס 135. "5 נע35 35יתו '5חק ריס36"ד
 ק0ל תו סורס ס) 3ע5חתתס ללחוס תעיתו תנונס ע5תו סוריר 5תס 6ותו סוכ.חק ל("ח 3ר3'ס ;לח 6סר על(ס

 ת06י נסנ3ה פ64ה ע5 וקוער סלך 5נ' רגסת עז( ('5. נעלס הנ6ון ענה וע" ה5(ס. סעסיסיס ')ד עסוערה
6סר



של, ישראל רועףקונמרם
 סקי' הר"סמ סנס ווו0ך הפ.נס. וו"'ן התורה ר)תיעל
 ולווד 3מדרן וווקונר קניר והי: התנ~דד מוח:ו. סלמןע)

 פני י": )" "כר 1.רח'ס ס13שת וענרו רנה.נסקידה
 התקחעפ'ס סס"ק הקינ'ות כל עס כחונית מק' ותסל'סמ~ן.
 וה'ו 'רמ.ס. סתוה 3תטך ~תוקפות. הת)ווור 3כ5תתנס
 ססנה נתום 1.ס' 3ק~פקה. דוונח כוו"ן 3תוהותונמ'ס

 "3'1 "תו ר3ר וכ":ר הג"ון. "ג'ו 3'ת "ל 30הסי"
 ו3ק'"ותו מר'פוחו ור"ה ~רג" ד"ני' 3הו'תהנ"ון

 טס לנ"ין ער'ו 5מ "מת גסנס "'ך ופל". ספל4על'ו ו'תפל"

ויקר"
 ם'הל8 5ופת הית על'י "0י הוו5פת- על "ר'ה

 כרר' ונר 3ר' הפעס עתס ייר"ס- נמכווהתקיו:ו
 לפינות סנעח' ל" ח"ך. 03נית י3ס'וח' עננ.הרויהנ'
 סעת וווןלת~דך.

 הסו"
 מ'ל ווצסית סרף ל" ~הן"ה

 ה'כן. 3כ'הת"ד סלו. 5'3-0ק הר3ק חלוו'ר'ס "ל.11:ק53ו
 ככס נדו5'ס. רגנ-ס תלוו'ד.ס ונטע תורס סר3'ןפס"ק
 וכוועץ וו"ך. רגה נמק'דה סכ'ר כסני סנ-ס סלססקר

 תי' לעח 3תעת טעוח ע:רה ס0 'ק.פר כי '"ותן)"
 הר'פיח לדלול ומקר ו"(ן ;:. 33.סת1ד 5ללו קולנטווע

 הספ'קית וכל מר.פייו וורו3 נווומס כ"נןקסס קיס." כל "סר עד 13 5לנ "טר ההלוויד )ו'סו3קי"ות
 3פר. ד' נרכו כ' ו"ס גהווו. תווקוווס נרעכווסק~ס-וח

 ז, ו3לח. פי'. עפ: וסען3טן
 ס." ומ' )חס חיקי

 סגיע 3כל לו 1'חן תס:יהי ווככף קנ".ן ףנ-וס"5-ל "כי כלן( )רי'נס סקל'ס הטיס: כי ונ2:' 3למן31'תי
 לגו נהן ל" ור3-)י נ-ת: וטרף וח-תו ר' תקפ-קי)"
 סס גתורה ו"ך ק13-3 3"סר הסנ'ח ול" "ל: כלכ)

 עגרו ככה ר3נוח. לצול סכונו לק:ו1ה ר5ה ול"וועהני
 : נ'חי למח.ת כ:'ס נסים ל. ת'י ל" יצ;ר כךססלס
נעח

 י3נית ווסיה יקח כ- נד:ל."חד רג "~הו 'ען סתו"
 3רענ 'נוצ )" לתען סכהועי

 קו"
 הס31ש ו:'תק  ונ-ה,.

 וער.כ'ס סתוך'ס והיק' טזק 'ס-ס ל" "סר עד כיס"חה
 תי,תל .קיי וג" ד3ר טוס י) .פנת 5" 0פת'ועל
 "ת קתן כ3ר ("ל תנ"ון ס"3-ו "מר "3) הווררט.3יס
 ולת'ות הרננוה גכהר ל:;ווס הי" וסנין סר"ו' על'וידיי
 "ו "טנה 3ע'ר יטר"ל גנ' תוטגוה גכל הור"תווירס
 ;!";'5: ר3':1 יריצת 3ל' הנ"ון "גיו כקענדילס.

 וכ"טר הסו". הצ'ר הנני )ק"כקיק( ר3:ות כחנ"ל-ו ו'3י"
 "ג'1 ר5ון תפנ. עיר לסקהר דרך "'ן כ' ינ':1ר":
 5קחס לל נעחר י5י!.סגי,ין

 ק:1" התט"
 ו'סוו,ר . על'1

 כן כ' .י"ד. חלק- סנ' וי0כה ינתור עך ייח-ססלסס
 ל3נו גכ1ח )"לו; מד0'ס". סלס: "מסס )וודו .ווייוול"1
 : ;"ל( "יס5-" "3ד"ק יוקף ת": וחמ' תיריהנ"ון

 0:תהק"ן לערך סנ0 כ'3 כ3ן רנן רנינובה'וה
 כל 3ק3יז 3רניס ררס חר"סון. וגסגת ;נ";-5ס.כקע
 ות:י חר'פוחו נורל על הונ0.ס 1.תווקו תק5:. סע-רכנ'

 !- לנקהררגת
 ט-קתני5ת הנ".ן "3'1 סנקע תר"נ 31טנתט::. עסי כסנ'ס הינג.ח נכחר ר3'נו סתסכס

 ה" ;5"ל סנ"1; "3-ו פט.רת ו5"מר סווס. עוווגקצ

ר3'נו
 ותמ5ס- כסמ רק 3יוסתמן "3'1 ווקיס ווהנ"
 38'1 עס ט'קתנ'ן דק' "קרו"ט ססתגו סחנ"'לתי"
 הע'ר יו3' כ' לע'ל(- )ר"ס סיס עסר עלהנ"-ן

 3כתנ כתי3 וו5"ו רנ. )סס )3מור ר5ו כחסרקט:'קל~נ
 קטניק*3 העיר פי"ת נקען ע"כ ור". ישבלא כמאי ,על : (1ל ע'ל"ת ר3י ס"ר-י סנ8ק 0! קרסויד

 ע5יסס והרכ'3וסו נח;קס. ווסס רגינו 8ח ולקמומקת:'5ס
 ה"רן. 3כ) י3'כו סס ה~רק סיי3 כסתן לר"כס."ליף
 רננ'כ, ר3'נו "ל פנו )"רן וווו;ין תד'נת:ו פ"ח-ותכל

 ונסר5וות';ס. נס"נות-הס טך'ן כלףוס3'ס
 לדונוו"

 ר"ס
 סכתנ ני ק-י 'יייד ר"טו; מלק לו". 3ר סו"ה3קפרו
 נייקתמן עיד ט[" נעח וונרד'עסינ. ססי"3 "'רוהתסונה
 ס!תס תו1ה לסנ"ון "חח תטינה יס ~סם תד"ר.נכנח
 ועררועליו טפקל "' תקי: ".דות ;5"ל תגר"ךקלוגער
 ~מות:( 3;ס. רצו לו ס'מו: ר3':י "ל ופ:ס תרורנרול'
 ונט קךונ.קל"3,. יסנל'5 ע-קתנ'ן פ:"ק .מונהר3'ני

 הנ"ק כנון "רן לנ"-נ' ונת'ו "ל'ו. ;רווו ר3'סתית'ד'ס
 אבד"ק ו"ל דייידעננ1;לך מיהך"יהנדול

 לו"' 3ר גסי'ץ[ חסוגה ר3'נ: יו ):ס'נהרימ:וב
 ס"לפערן סת:"ל "יכקנ-ר ווו"ק והג"ון ק"3( ק" י:"דחי'3
 "3ד,'ק;"ל

 נלגור"
 3ת'ת23וו":ן לגו3 3ע'ר וונ'ד ו"מ"כ

 קי' מו,וו מ"3 נו"' ננר רו'נו לו )הס'נ 1:ו:;3ח.ר"ם
 )הס'3 ;לן;-ן. ר"3ד"ק הלו' "!כחר הנ'וו "ך'ו ו3ןטי;(.
 סתפורקס קוע"ס הנ"ון והר3 . :'( ;" ח", לי,. 33רלו
 טל'ט"" וך.ס הכסן הי" גטת.ןר'

 טסצרנ"וו-טן ס"3"ד
וסנ4ל:
 לסח;קנ2 3נונ2 נרתס. ר3'גי נקנ נס-",הו"ת

 עעוד'ה 'רופפו וסל, פרן'ס גת 'כ": לגל ו:.סדוח.הדת
 (ע זל" מח נ" 35"ומ. ד' ק:ות לק:" ה" כ:ו:רכח

 כר,עה נוג:ו. "ר;'ס כ:'3: .:.ק "יס פ:- גס"ו)"
 וכננור ענ'רס. ע'גר' ננד כמו נכל ולחס :דת.חיל לסק'נ ס.יכנ דנר כל על סצס "ת לק;:-ר צוודנ"נון
 וכס תורמו געחנ' ר' תלמתה ללח.ס נ:ת?'ו מלןמ:וין
 וור.עלונ. ~וי.ר2:פיד עהר,י תנ"ון !ת,ע'רו 3הקינ0'"וור
 דוות8 ג':.לי תיטרר ס'תי כ' סית "ל'1 ח3,0ח'"ע-כונ
 "קכמיס 3סם צ5וום התכנ-ס סצס הדלי קת.)"סי

 ר' תוו-ת וורת לה32'רס יטי,ל קרוס עס על)סכהרר
 ו3ס(תס'")1 ע5תס )הפר סגכחי וו: כל וצס'ה-מלילת.
 צ3רי עד כפ. סקירותי לכן פיי. ועפי ק5ל'ח. 'דיווצסס
 : ק'3( קיי "ה'ע מ"כ לו". כר )סי"ת . תרוך.,ית'

 רע נ"ס. פרקן ס-ה סל" הנד:לת. 33יככ:"קוההפלל רמת" ח;ן קטג'קלו3 פס 0סי' ע'ר:ו ;ק:י1.קפר1
 עליו ו5וס לרדפי. החמ'ל ר3'נו סתענ". וק"ףתעיל-ס
 הת'3ס. )פ:' יותר פק יע3ור ול" "חרת. צ'י 4ס'3קס
 ענ2 ער3 נפ:~ת 'והכ"פ 23ר3 פ," : 'דו על 0צתד.".ן פוננלי חגרת )ו ת'ס כי ר3'נו לפקודת טת2 ל"סח;ן
 רניגו ניח )פגי  וטסי9ף הע-ר ננ' כל הקח-לו"0ר
 הנ3ירר'8 סנ"'ס 3ת'ך נס וסי' סקד~סס. נרכח.)קגל

 יריו 8ת ס.נימ ר3'כו לפנ' ר"סי והרכ-ן ;"לס'-לפערן

-
סקדוס:ת _

 סעס ז3"ותס כ(ק. הריס ועיקר ק'נ- יהי' כ(ה. )-וו'ס כע'ר סעכושס 5.0ד ה"וו:חי ל" ר".מ" ל" יס הלוס. רא'תי"סר
 סתנס8 רעו" יה" ונרכה ה'נדה נתו ראם על סיסורס 'דו ;'5 והנ'מהנ14ן "קהר רנקס הקטנס נהו "5לויטגה
 3רכת נתק'יתס סניסה )פרק ווטולס ר' סנ"ון הנ'ע כ"סר סנ'ס. "';ה ענור יל"מר סר~רס. ה'יד כרונתתל".ט
 ס" (ס ".ני" תסו)ס והנ'ת "ס.1. 36ר1ק 150- תוהר"' הנ"ון 3ת "כתר רנקח וו' 0"ס "כה )1 חכיס5ד.ק.
 ז6' עלס *תנ' י5"ו (י וע.טנתו ע15תה. 3'טנס ת~רה סס ~סר3'ן קטרקל31. הקרי'; מקהנין "3ד'קננכ~ר'ו
 "?ד"ק ;יל וווהר"' ס"וות- הנ"ון ווהסהיוחר

 עררכ' ר'. סנה"ק הווונתק'ס תת)ת'ד'ו ה'ו נ0 דעת. מות נעל ל'ס"
 5כוע פרעס13רנ ע.י עיח 3"3: קיליסי יתט,קתרן י5") מראפמשיץ נפתלי רי והנה"ק נ"ס "נד"ק ;"י3נעט
 נוינן ו"5פ'ס ;,ל. לסרוו3'ס סח(קס ה'ד עי תפנימס יקר "ו5ר :ע5וס נדול מ3יר 8מר.ו והנ'ח 3עדתס.פאר

 תקכתות כתס ע5 מ'דופס רתס 6'נר8 ספר ווווכו ונרפק "נדה. מ'דוס' י)יקיר הס"ק כל טל עת~ק-סח.יוס'0
 ביום גפיר ניר:.ת מליחו יפ "יסס הס"ע מלק' ד' על ".נר" מטויס רנינו סי"ת ק' וווומ ונרפקוסו"ת.
 : סיו5ר( ךת )8נני תנצב"ה. כביד מנוהתו ושם בפ"ב תממייב שנת דחוהם"םב'



 'שראל ריעףקינמרםשלח
 רנ.נו 536 וסנס. סנס 3כ) כררכו לנרכו ע5יוהקדוסית

 6!סני 556 ותטתד5 סת5ך עד 6ותך 6גרך 65 615תר
 ימיתו 416 סשנס. 5ס:י 5פנור 6יתו .חנו סל6סח,ן
 . ת6ותה סונךל ל" 6נ) ס5.חותו תל6 סנ"ל הר,6לך.
 הכנקח נ.תס ינ6 )6 ססו6 ו6תר כררכו. נרכורנ.נו

 התפ)ס ננית והתפל) סנס. סנה כדרכי נדרי" כ)"5הפ)ה
 נדול קסל 5פני ו6תר סח(ן סתנרך סתפלס 6חרסלי.
 סי' 65 כ' 6ף ססתיתס. עלתס סתמ)תו סו6 יודפכ'

 5פני סדגריס 6לס י.קפרו "נס.ס 63.1ו ננ.הכנ"ס.סרנ
 אנוס'.  בוכיס "וו.גטחג. : רג.נו 6וור 6( ר3.ני.5פנ'

 מ נ.דצ. טת.ס  5סס סוא סכווכסי יחר ל"עסקרוסיס
 נכ5 הת-גה לפני 5ענור ר0"י 6.נו כוווהו תעלל.סיע

 5פמ געוודו תחר כ. "קוס ע,כ כ(ק. קדוס ג'וס ונמרטססנס
 3תחר י.סתחו" ויסייס ויר6ו ר3'ס ויר6ו קיו:. .חג)ססת.נה
 והלן ר'ל. נסחנע תסנחי הוק עתי נ"סי3.הכ"פ

 35ם טרס סצליו נ)ס נכק1ם הכנקת 3-תס .סר.תתמחי
 3::צ'ן, וסה:;ג ט:לס' ,6דון 5סתפל5 :הח.5 1 3גריו.6ת

 מעתדו ונס.י גס כס ~נת 5הפלס סקהל הח"קפוכ6סי
 הווקרס לוור6ס וו"ד כי)ס ו-חרדו ר3-נ! ננד4ת-נ1
 ה-חס ר3.ני וו"ח כי כולס והודו ל:ח(ן. סקיהמי6
 5סס סקיח וווו:ו י3קסי ר3.:י "ל סלכו וו'ד ו. ני"ת
 . )ניסכנ.ק 6הס ס-כ:ק ת6ד גו ו:פ5-רו עוהתס.פל

 6הס ר)ך להס געחר ועיכיהגוהו מ131 וור3ור3.ני
 : וווונו כי)ס חרדו ומ6(35יסכנ"ק.
 "ד.ר נ3.ר גס סס יה" נקרלק3"ד רנ.נו ה.קפ.6

 כ"סרסלך הנ"ל ם:נ3.ר "חח פצס ר3.ני ור"סוופק.
 . 3ירו כ5נ5:ח גס" הרפו"ס מ. )סה1ח :הווע.ן3מגח
 : הנ"ל וסס-3י הס3ת. "ה יחל) יודוע (ק עלהוכ.חו
 "נמכו. 6ח-ס "נס.ס פ: 36) הו6 וולכ, 3"הרי,רנינו
 תת, וגל6 מת6י 3תת6 הו". ל"*כן ר3-נ1. )1השנ

 הנעס"3 וכ' הרנ הננ' ס"נמ נ'כר !עתנ3יס,תות63-.
 ע) דרכי כן לחורה הנוגע.ס 3צנ-נ.ס נ3.חיוכ,-רכ.
 : סמתי ל6 ר' 6ני נ"וור ונההורססדרך.

 נפס 3תק.רת ותתס סנת חלו) צל נפסן נתןכן
 ה)ך ו3ע5תו כנודו. על "ס 65 ס3ת. הו:חללי ננד5חס
 נענדס סתיס סס י"ל)י סל" ו5ס;ס.רס ל3קטס56יהס

 כה גכחו- הר6ס 15 לכוויע ר5ו ל6 וכ6סר3פרהק.4.
 חתת והס' . כרסעתו יסע 5עכוס . :פל"יתסתירה-

 : כן לעסות עוד ה('דו 1)6 עליססר3ינו
 וו6חר 5רנגו קיפרו 6' ספעס געירגותקפר-ס

 6.(ס עס סלך ת.ד נמרהק'6. גסנת מת: 5נכותססתח.5
 רנ.נו הנרן. ע5 נעמדו ות5"ו נסנת" גנונה 6)6גם.ס
 6ותו והודיע רכיס. נדנר.ס נחכתס פץ פת"(5'ל
 סגמן "ת פוע5ץ עס סינהונ תמני ונקס ס6.קור.טגודל
 . 6גן 5ג 6ת הרכיכו ל6 הרכ.ס סדנר.ס "353ס3ת.
 סהפ5יר והפ5רות 5וק0ות 6:ני המה 1ל" ונסחן טפם)נ

 5כס ר.קף- דנריו סגו כ' ר3יגו וכר6ות : רג'כו6ותו
 : קנ.13 5סעותדיס ו6מר 1631ת די קנ6ת הקג6סופטס
 ופנס (ס'. סנת תהלל 0ל קופי ור"ו דעו 'עדי*6תס
 וקפרו נרמנו יע"ו הסע:. "רכס 1)6 לג.ה.. וסלךעורף
 על 5עלוח סקו5ס ע5 53כתו הנונ: ס6.ס מש

 סכיתל נפל סת6יס וסנק הפיעיס. על 5ססגיחה3רן
 ה3ינס ס6.ם על הק'ר וגמ5 ע).ה נם-:ן ס..ווסקילס
 'סמסו סה6נס'ס י3.נו ייס כ6סי נופו. כלויתרו5ן
 ימס : יימר קהס טס סיו פסח סנסמע עלויססוממו
תססוטמי

  סל,
 יע'ם : לין 3קנס,-ר', סק? פרוכס גטרי

 שסתר6ה 3מל 5,* ט.תות 6רנמ דע נש)ו יתותס6ינע
 : קק.לס*מחף3

 סתפ ס"6 כ' וררמ ד6נם' 3שמ" טרגל6"ק
 ס"ק יחלל ל6 מ לו ס5ח 31ימ 301ס חגותו"חד

 6פו ננונה סל(ז ס6יס 36ל חנונד. ויקגור3פלהק.6
 סיתפרנ כ5ת6י 5רנ 15 תס ר3ינו סל סתסמס ע"יהשנ

 . ה)לו סדנר.ס והסיג ס4חותו עסס התפעסנעסק,י.
 סו6. "ו 6ני 16 כלתי סו6 ת' .ר6ס ע"ס רגנוו'6וור
 פ)יו נרק3 ונסרו נח3ה וה6יס תטנךס .ת'ס ענרו)6

 ירחיס סכנ וכ: ריי לעורו תחחת רוחס.ס ס'1וכנ.ס
 גתרנר )ע.' נ"ע (ס חיו תתז סמת עך6ח-.ס
 להיסת 5ח-סתן 5ייק-ס 6ף כף ססתר תס פ"גרגס
 : כוי( כויסיף

 נסנת. ח:.ותי:ס 6ת קיחרס סלסס פתחופ"6
 נצ5תו תיר הלך . ה("ת תסכ3לס ר3.נו מוועוכ"סר
 6ס ר6ו 6ך נ6סר ססמס הסנת. .חילו סל"6ל-סס
 נחנותו עתר והסל.ס. חנץת.סס. 6ת סקג-רו תרחוקרג.נו
 ס-סגיר י:תנו ונקס 1556 3" ר3.:1 :קגור. ר5סול6

 עח ו6תר לו. סתע ול6 להמו 6כס הו6 6ננח:והן.
 סקן 6ת 6קק ו6גס הג-ע. סתס"ות ננתיתסלות.ן
 רגינ, ח:ותי. )קנור ר5ה ולן ח:ות.. 6קניר "ס ה(קהנדו)
 . עם.ר 6יס קי' וסן.ס תתכי. יסלך ס-חחרמ ל61תר
 סתחי על ולקננ 5נריות סנ5עיך כד סנתו לו ע)תסול6

 :נדינ.ס
 עוסי -רי גרםית ק.נס ל(ס סנתסותה עת~נכנ

 הע0 "ת )ס(זר חס ת5.ס. נ6.(ס 5הק.5 16וו5יה.
 ע" סגעס-ס ת5ות 6ודות ונחסי3ס ל'. נתליח יקלו35ל

 סתג"כס עיע' ע"י כת5וה עס.ית 6ודות : ."ונרהת6ם.ן
 תהר"וי כי הרנר למסוח נכון 5" כוי כוי הת"סיןנתלוכה
 תן 3.ותי ו6ף כחו נכל 6"ע לסטייח .כי"ל גר5כל

 ע"י הוולות סצורכיס ה6כסים ו"5ו כוי כי' לו.הר6וי
 כ6לו סדנר ונ-6ס סת4ת עול מעליהס הק-15סת06.ן
 כויוג)ל כוי כתס6 ע5יסם ודזתס ען'סס ג:ו.ותסוולות
 ט' כי ט(: סיגוק די ד3ר 6ח ס-ר6 3".ס ת3טחניכ;

 לקפיק" נפס"תמ-ת
 .ר5ס ות' חל.לס. כרת 63'קור

 3ר )סי"ת סתיס". ט5הם טי5 תע1.5 ילססי י"סי5סקל

 : "מ( קיי 16"ח ח"56ו6י
 5סניס. פני ס" ,פגץ קנעיו. כ5 על רנמ הי'נור6

 העו)ס 3סיית נדנרו גס פ5יו. סחדו גסל 'סי6הו ת.וכנ
 נקרנוי דת 06 יקוד יקד 3שיס דגריס כמדנר סי'ויותס
 וסמו ד' 06 נו נחשר ס" ו5ת1דו תפלת' נעתעפרן
 תק'רנתפ)תו" ס" טןדמ ע5 חנ6 םל6 5רס וכלכלפידיס
 סרכט סתויס כח כיר ו"5( הנ6ע 35נו נכות)56ון
 (ס נכח עסס רטת וכפל6ות ע"ד גדו5 סי'15

 )טע)סי פרטיס סרנה ס63ס' :ור כ6סי התירה.לכ3וד
 ד3ריס 6י(ס עוד 3(ס 36'6 הקור6.ס 5ת6וןו5רוות

 : שרמ 5(קר רדוורס עוד סמכריסתנור6ות.ו
 (5'ל ")טור תו"ס ין"ין 3מ 6ת סוסינ רננוא(

 וס" ט)ו. עסג54 סס.חה 3ע'רתפו5 קך3נית כקןעל
 דעס סקסלס ננפרנק' )6חד כ' ההננדת. טתס.5רלו
 56ט5" ג6ותי ר6וי נןש'

 וסעףט תי". .5נס ס3מ ור5ס
 סגר64 סתס 63 כ6סי ח3רתו. 3ן ענור ג"כ הייססמ
 ססיתס 6חת קפחס סנ1ל ספו"י 3פקודת פ.תו רננו.גן

 יסד3ר סחדס. עסר3 י(רס ססי6 סה6תר ל(גוניס.סרס
 סר3. ל6ו(ן סנ"ס טד וגתפרקט: נ"חן תפהסתפסמ
 נקע כן:. גחסד 6חריו כרכע של מה סרג סתצכ"סר

 "ה ר3 נ3כ. 15 וקפר ,5"ל. סנ6ק 365יוקממקלונס
 עיט' 3"חך )מרהפולס. 3כו שס רגנ.י נקע ת.דת5וקתו,
 . הכגקח לג.ת - סקס5 כל 6ת 5קרו6 ויסססניע.
 06 גס לקרו6 רננו 15ס הגרר. 3מ כ5 הת6קפווכ6סר
 כגוך ס.ס ,גמ : 35כו ו6ער סגתתס. ועלס סג"ל.ס6תס
 פתח 6( 3ר. קל5חך וננל' סכל והודם 6גותיך.ל"לקי
 חעו0 דטעחם (5ג1 ו1רנץ ר3 3נכ' סיו 6ת 56טורסג"ע
 סגר חוה טגין ס'65המ כעו כ' "ססדי3טרוט.ס :ו6מר



שלט ישראל רועיקונטרם
 תסיס 6דע 1ל6 ע5' 'חפ6ו 8טי יפסע חמ6 תכלנק.
 סח"תר 5ס6)וס. וניר6 "ד'ר נקון רנ.מ ופנסזנר'.
 סס. סעתד "חד עו;ר על נ56נעס ותר"ס סרתס.")ו'
 נסהנעס .5י,ס וכ6סר ע3.סכניק. לה51'6הת'ר רךנוולוס
 ל:רננוס ר6וי סי' ס3נו וספרנק כ:1. 5ננוח וסתח.5סר"ל
 "תר ססר וסמרנק סעות. ו"ר3עס עסר'ס 6רר)ות
 וכן ס5ירכותו לו .ס'י יל, הפסח-ס. ע5 ס'ח;וררנינז
 קטכ.קלו3ס. נדול 3כ3וד ת;ס 3גי עס נקע ר3'כו ל".ס.ה
 6ת ולקחו ר"סמ'ן קע-ר פו")ו נ"ו י)ו-ס "-;ה"חר
 ועיננ 3מנ.ס . ר"המ.ן 3ערחס פ6ר לכסן "לט;רהנ"מ
 : ;מר;וקול

 ר.קס 30ו נ" ודנריו קרי0. פה ה.' ספ.ווכתו
 "ער "יחנ;ר סכחי3 6ח וות; "5לו ור6ו ד3ר. "צר3"ס
 חלתוך-ו ו.קפרו ק-ו0-ס. "נר.ו כל ה-ו כן לך"ז-קס
 . סצירת כתו סתל16 3פקח ס"ל: לפנ-ו 3"הספ"ן
 שו "ל :0עייה 8ח ולקח . הסעור: ל1 לסר"וחו5וס

 תתסו ;"ת 0ר"ו' תלת-ר'ו סו". ,סת5קי ו"תרלעק:.
 6-ך "ותו זס"לו גרוח: לצ5:ר 'כלו ל" ;:. עלת6ך

 רנ-נו י:ם סם-ג ופקח. חונן גחסם ע5תו עלהע)רד
 : כסין :ר"ה ה.חס "ן סצורה. 3"תח כ'תה 3"סהקדוס.

** 

 ר3.:וו5ין טל סחרווו.'ח כ:דדזן ק5ית הםו"ל:
 :פ:'כס :.הן קנ:' ":ר ר וו:צ )ועמ כ' "ף 3הס.כיחהנ
 31ק-כוחס ווצט-ס. ק:ס ג:י:יהס רק 36ל נכגד'ס.קור"-ס
 ור,ויס . חק.דוהו ונידל 5דק)~ו על ל;ר"וה לווד'הנס
 לסקר"סס

 : כמחכו:תס ולצסיח וו:ס ס'לוודו גפוווג'
 נ-ן סל'נח ח5יח 4קר טצוח 0לס "ו כטניא(

 . "ק לסנוה קול גמידו נמיע ה-י כנר ונחורףנק'ן

 פיו)יי פקק1ל"
 )ונ-רק"

 עס עקקו נ?ת ובס לנמלת. "חס רנע "ף הרח"ל, . נף5ה "פת"גס ע- שוס כל
 מח: סתד3ר נרוו: יס-י סע1לס 3הו.ת 6רס3נ.

 )וס לו ו")ור סתלוו.ך'ס. 5"חד קר8 מחסו תד3רעעודו 3מ"
 'וקף סב"ת לננו נניח )"לון סיחתו" נעתסחיד0
 : "ו50י6( ת"3ד"ק;"ל

 : חנ.ל( נכית )"לין די "ח ול:גור גתורה עמלו למען רקסיו ל" )וסתסו ונס )ו"כלו נס ווותני )ומ"ו כלב(
 . ע5ותס וסתרנסית גהתלסנוח ס-תס תפ5חיג(

 : תפלתי 3עת כלפיד.ס ס-.פרו

 כעעש ותחנורס 3תפגוס סרנס סנורו.ס ני)ו'סד(
 : !4( ננ-ו, על כ6נ עדתו 3ער יהתפל5 ס.וסכל

 דרכו סיי .וסכיס 3ל.5 נדר." .כל ל"פלתה(
 גפיסוע סלך ספסח לפנ' ו3נו6ו סנרול. לג.סכנ"ק5.לך
 עחריר .גרול ו3קיל סקודט. 6רון לפנ. עד ורנ5יס'ד.ס
 לססו3ס סכס כ5 06 ערר ספיגית מ6.ן רנ 331כ.ל133ת
 3חסינס נרו5 סתעוררות וס.י 35כ", כילס סנעועד

 ס'165 סקןים.ס ר3ריו תפעלת מת'ס. תלכות עולוקגלח
 : זה( "תח.תל3

 לוחים 3)ומכנית נחלס ונפטו נתיען סקחפקו(

 ויונ' סחסורס וו"י)וס. ס;ס ו!עי:ס לס:'ה ר5:ל"
 6סר קמנס ער תע5'ת ~6ת עע)וו ררסו תפסתע-ך
 סי0ס "דס. 50 דעתי סטרח3ח נ"ס ד-רס "ל 3קדר

 5ו ס6'ן נענור נ.תו סס כ- 6ל.סס. סר)ותססם:3חו
 לע3ד ידי נלנר סלכס סל "ת~ח ד' "ל" נעולעולהקנ"ס
 : גכות( )"לון כרנול:.וה

 ו3סקר)ותו 3נדולות סלך ול" נרול ענותן ס" ר3.נו;(
 סחסיגית כ' דעי : י")ור ח"" :י"- ני סו"תלספרו
 ט;ורר )ועמ 8ך :נס סנס והנרח. קג5ה- "סרסו:ו

 סם3ח- ";ר חנל על' סנסו5'סתתסיגוח
 ר3ר לסו6ל.

ול"
 335' עס ס" ל" .ען ת:ס חצחק 8ף הס"רם.

 6חח "ס2זכ לן כן נלל ";ר חסוגיח )וחגרחלחגר
 : רעוהס" 6ל "ם: סת(יגות ":ל "; לחנר "חה"ל

 3צ;"ק כת3 ל,ר3'נו
 וגע'ו"י

 "ח-
 ס.וס ח5ית

 הנור"יס 3-וו.ס 3'( "' ק.' מזיוו ק.נ לו", 3ר)סי'ם
 סס3ס' לן )ודגר.ו: כ:ר"ה דני לכי"מו ת;-גלה
 'ע' ססס ס'עיס 63ל1 לסס-3 גדרכ' "-ן ל"סר כ:עד
 ר5ק .)ו' ס-)רס "ל"סי תיח( ק-י ":.ע לי"י )נך-5יןי,
 )סס נדגריו" נ2"ן פ:". י' ס" לן לד' לצ5וחועס
 הקדוס.ס 3')ויס 'ען כס עך לי ק;גה- יל" ג'(ק.'

 לסו6לי )ולהט-נ הכל-ס אל נחנ" לה'ות רר:.סניר,-ס
 סתרס לערן "3ל ל"3( ק-' ח.יע ח'. ק-' )0סר3ר"
 )03י'ס ס"ל1 3')ו.כ 6ף יע:ס תכל ע5תי פ:תענונס
 )סו'ס חרר'ג נסחרח )וסוו:י.ן לס-ות ר5ס ל"הגיל(
 ע5)וו )וסך )וי:קת 3ענ'ן 3'( ק.' 6סיע מי3 לו"י3ר

 )ולסורוס ע5)וו תסך כן "נ( ."". ק" 6ס"ע )פסתלהסע
 ש0. ש' )סס לתר'נחנו חק ססס ענומח ס.מרנעמן

רנינו * **

 ססתחע וקידס 3-'ת. הכיר נסליחית פעס עותד ס3ה.וחו י3.נו )ו"ת עיס קן:נער 8י';'ק רי כוי הרנוקפרד(
 רך 'ח-ר 3ן סיי 6חר ימלך : נ;ס"ל רס 3קול ו6תר יחחנינ'ם. 33כ' קידס ס6רון פחח ק'1כ1 0תעלותר
 3מ 6מ 0סכניק ו6חר 5חופט. וסככ.ק' נ"תר. לסר' יס-י 'ו0י. נדרכ' וחככו ונדלי ":3: ו"3.ו )ונוערותפיגק
 1.קו ל)!דו. כ6סר עוניס תעסיס 1-עס: 1)!סר-ס. ניקק 3נו ס'ח::ג ווע)ולו. טונ פר' לר"ות ס" חפןלחיפה
 3עו'וס סח~ף נקר3ו. "3'ו סססרס סיו3ית הו~רוח 6ת עקלתון. ירך לו .קלל 3מ 3"וסיס. ו-עם ענ3'סלעסות
 36'1 "חר. וועס נכר'ס 3"סס וד3ק נעוריו 6סת "ת טהנ 38'1 'נפם 5תפח פו. נסררוח וסנךתנונוח.

 ס:.ס כ)וס נדר ש: סיננ תנן )ו)ורינות.ו. רחוק: :מד.נה ובר;ו )ומל-ו רחקו 3ססי עלחס ע)ונו כל כ'נר"וח. רווי
 וכ6סר סו6. )ולך 3ן 11ס ג-כן ס" סל, ער נסח:ח:. 5.רמי ו3לי, עליו נקרעו 3נך.ו לע'ר. ת?'ר נכפר תכפרסתס
 ע'וס עליו ה;קו 36יי 3.ת 6ל לסי3 ונענישו כך. "והו רחקו ו)ודוצ וו5גו 6ורוס לחטו3 סנן סתח-ל ר3 ;ווןענר
 וסתרסק סתחק ר3. 33כ' ראולך "3'ו לפנ. 63 וכ,סי סיתס. נת::3ס ול3.0 "3'י ל3-ת לח;ור 3דעתו ג)ויל.וס.
 36' טר נלנ 55עיק ה3ן וסתח-ל ע6ר. נסתנתס 5ורתו כ. תכ-רו :8 "3'ו 36ל רהוו.ו. נרנ נח0ונס 0-ק3:קו5פרו
 עוי וריחס ס:.רו סת1-3 עך נסתנס. ל6 "וונס קיל. )וקיל.. 6-הי חכ-ר צכיפ ו51.רס' 6ות. סכיר ל6 8ס !36.
 סע"סרס הקדי0ס סירת- 06 לנו ונסן נחוכס וסכנ-קכו סק3"ס )וע"ס 0ל 3מ ס:ך "נח:י כן : 3ת0ינס י!וחיוק-3ל
 ל6נ,כו כסו3 סקדוס 'וס 6133 וןחס 5ורחמ. ונסחתס "רתתנו תעל- ונל'נו קטת'1 ?ל ועגר:ו .וטר 3דרכ'ילך
 1.עק3 '5חק "נרסס 3ר 3:'ך 6נחנו כ. סכ.רגו עקילימ עכ"מ קופנו ס)וע 36וח-נו 56ק' ד' 56ונ5עק

 : 3ססונ0יוק53כי
 31?0 5עק נור6 ו3קיל טה ילחר ס"ת נ-סר עוד ;6ס עגודסי שסס סרכ"ח נסנת כ- 6תת ע"נם.י0תעס'ה(

 ו3קסו )ועסיכס חפמו לר6מינו. )ועמל נוסע 8ם מ תסינס. עסי סעם.ס כ)וס וסלס ומנס ! ססעס עעו"ח.נו
 עוס:.ס(ס6%ס כי:יו ס6רן ענ 8חק על 6חת וסנ'לס ספי.ו 6ת 3ע5)וו לקח יוסכ"פ 3)6511. ומיד נפסוס'כס.על

 םל6 עד סע.ר חלל 08 0)!65 סרנ עסן עערוח ר"ל. קערקל1נ על סנדולס סחס נפ5 עסכ"פ 6חר ססמז1.3
 ! לפ65 וסת גפס. לסיס סזק ל" רעסו  0% 6.ס:כיר



 ישראל יועיקונטרםשמ
 הרפו"ה נתעימ הרנה והסתעס חלם. "'פ ס-'ר3'נו

 ס"חרונסנם:ס
"10 

 ער"ית. 3'נ'ו כ3דו כנר 0סעניס טנח
 5ייק3"0. פק'דת "סר העת הרת'מ. כס:תרס.

 ליקור לתעלס יתנקס קו6 נס כי )4ק חלץ "תחנש
 %ס  ולכךנ סגרת.  3יור  ייס  לסיסצפכ נח5נ.חתנו
 הי' "חת יפק "ף תתסנתו סנ'ח "ל" עכור.העמק
 ס3מר1ת. כ3יתי ס"חר1נס רגע עד ום5.תס 5)1)סנדעת
 סהתוס' ":ס'ס כתק 3תעתר "מר ת1תו לכגי "חךו'1ס

 נעו)ס סטוותן סנ". )ע1לס מלק 15 יע ס"תרו הסורן ה3" סעו)ס נח.' ת:,הן ה)פ1ן נ.1 תחנק'ס.נכתונית

 ס413 לעולס חלק 15 ךס יקור.ן. ו3ל6 רין 3ל" ה,'"ס3"

 נ"כ עטט" ס'סי' הסי"ת ת"ת ו3קם . 1יקור'ן נדיןסי"

 ותוק' פ.ק ד3רי סי, כן יקור.ן; ונ)" דין3ל"
 נ' ספמ ורוס נכות( )"לון לפרו, פהוחין הסו6נעת
 יקר"3 נ"ון תע): סל 3.ס-נס גחנקס תרחסוןל'רח

 ו"ר3עיסו כסתונס קמנ-קל31. לעיר ס.תס ליס עתוקד1סי.
 נ"קף ! סס ועתס ר"סס. גור וס-' 3ערהו פ"ר כסןסה
 . "נוהיו עס סכנ הקודם. "רון גסנס וסס.ס5דיק
 . מיקתנץ וג"ו.ן. 3קיק 'סרחל ענ היך סנסכ:סיס

 :וקמנ.קלינ

 : אבן מצבת על החקומים הדבריםואלה
 תרח.םי שנת מרהשון,כ'

 קדישא מבא נשנכ צדיק רשכבה-נ הנאון הרב אמו.רפ-נ
 ששימש זצללה'ה הורוויץ איש הלוי יששבר משולם מיוכמש'ח
 מ-ו רשבבהינ ינאון צדימ לאות- בן שנים מ,ח פ.ק הרבנותבבתר
 המרוש להגאון נכד שנים ם'ג הרבנית בכהר פך שש.מש ליבשאר"

 רשכבה-נ המדוש להגאון ונכד האטבורנ אבד"מ יצהק מ"ורשבבה"ג
 : תנצב-ה במורש. ולמעלה אממטרראם אבד-ק שאולמו-ה

 סרק"41 3פנת נדכק ו'1ר"ר "1.ח ר"סון חלק 5'ו"י 3ר כו-ת קפר רניכו. 5חר': הם"י 5סר ס3רכסח"ת
 סנח* 1ס' תרת"ס נסגת נדפק עס"ת חתדק כל' וק' הר)"3. 3סנס נדפק 1הוית "סע"ן ה"נ ל'ו"' נרמו"ת
 סרנוג גמד נכתונ-ס ועד'ין ו'ור"ך. חו"ח על תסד.ת סנוכח- ל'1"' 3ר סי"ס וס וקפרו . סגדס.פ עלדתר"
 לסתחעכג נתסרס סנוכס ר5ין 'ס' קמן ורכר גרו5 ד3ר סנ-ח לן סרת3"ס ומידופי וח1"ת. "סע"ו על וסו"ס סס"קח'דוסי
 ! "ורןננך

 סטעלפפ ס5נועס טוגתו ו3נות תנמס מונ סס לו ונתן 15):1 3רך ס' כ' "חר'ו. סג'מ "חרת נרכסועוד
 נמייס. עודגה "סר תסס ל"טתס. יסיה פרי ד1ר.ני ג"ונ' רננ'ס 1כ)ס ע"ס. ריו-) ת' ס5דקה סרנמתנקפ'ריס

 : ו3ת5ות גת'רס עיקק-ס ננ'ס 3:י וק:'ס 3עמרס מי3: 3ס'7ן ך3רכס 3גע.ת-ס. וסניתיהס ית'סס '"ר'ךסי
 פרות ל תסימ:ו. ינ6. "סר ער נעד.כו. טו3 התל.15 תס:נותס. ע) גקלוס 'כ,חו הת: 3"רן "סרותקד1סיס

 נרנס. ספורס.גו 3'ת ומל ~.ון ונעלס לסנת.ס. תכו; עולת'ס. נ-ה ו-נכס המיק. ע'ל ותכינן 'ס1עתי. קןתחכי
 תסו"ל, לעסח"ור

 גו"ל, ל5.ון 31"
 ננ,"
: 

 חתן סחופ-ק. ס5גער תתספחת בערגעך מ11םהסק'
 אום'ציא ס"נד"ק טלפנ'ס ו"ל הןררריץאיש יןכפזךהלךי ר' סחק.ד הג"ון ס"ס התח3ר רנינונן

 : כפטאניסלאב ר"נרפס"קולנקיף



הכללי אבי ביתשו"תמפתח

 חיים אורחשו"ע
 בבוקר אדם הנהגתהלכות

 א'סימן

 ובחורף. בקיץ היום וחצות לילה חצות בזמןביאור
 נ"ב סי'ח"ה

 ב'סימן

 צד על ימין צד שיהיה במלבושים לדקרק קפידא ישאם
 קמ"ה/ד,ט סי' ח"גשמאל.

 או מדינא אסור אם ראש גילוי איסור בדיןביאור
 י' סי' ח"דממנהגא.

 ד'סימן

 יברך מתי התפילה קורם בבוקר ללמוד סרר לו שישמי
 התפילה. קודם אח"כ או הלימוד קורם נט"יעל

 י"א סי'ח"ד

 ז'סימן

 של השלפוחית כל להוציא הרופאים שהוצרכובחולה
 ובזמן בטנו על תלוי פלסטיקה של כיס לו ועשושתן

 ברכת לענין דינו מה בעצמו להוריקו צריך מלאשהכיס
 מ"ב סי' ח"ב יצר.אשר

 ציציתהלכות
 ח'סימן

 י"ב סי'ח"ג להתנהג. איך הטלית עטיפתבענין

 מצינו היכן בציצית להתעטף הברכה נוסחבענין
 י"ג סי' ח"ג בעיטוף. דוקאשהמצוה

 ל"ב/ג סי'ח"ד הטלית. עטיפתבענין

 כ"דסימן

 ט"ז סי' ח"ג שמע. בקריאת הציצית לאחוז צריכיםאם

 תפיליןהלכות
 כ"הסימן

 עם, להמון תפילין הנחת במצות זהירותבענין
 ס"ב סי'ח"ה

 ע"ג סי'ח"ג הפסק. הרוה אמן ענייתאם

 בישיבה. יד של תפילין מניחים שהספרריםבמה
 ג' סי'ח"ג

 כדי הש"ץ חזרת בעת דרש"י תפילין לחלוץ נכוןאם
 ס"ו סי' ח"א דר"ת. תפיליןלהניח

 ס"א סי'ח"ה בתפילין. כתר קדושת לומרבענין

 כ"זסימן

 כה"ג. של כהונה בגדי ובענין בתפילין, חציצהבענין
 ט"ז סי'ח"א

 שלא תפילין מהלכות ד' בפרק הרמב"ם בדבריביאור
 ל"ט סי' ח"ה בתפילין. חציצה של הדיןהביא

 יניח אם השמאלית ידו על הפאראליז מהלת עלכהולה
 נ"א סי' ח"ב שמאלו. על או ימינו עלתפילין

 להקטין או להגדיל מותר אם מחבירו תפילין ששואלמי
 קמ"א/ל סי' ח"דהקשר.

 להתאים צריך אחד כל אם תפילין הנחת מקוםבענין
 כ"ב סי' ח"דלראשו.

 ל"אסימן

 מניחים. שהאשכנזים המועד בחול תפילין הנחתבענין
 ט"ו סי'ח"ג

 ל"בסימן

 ע"י רק הנראים נפסקים כמה בו שנמצאבתפילין
 ס"ד סי' ח"אמיקראסקאפ.

 כל מכיל אינו והבית קטנים לבתים גדולותבפרשיות
 שבין באויר מונח הפרשה מן חלק ונמצאהפרשה
 א' סי' ח"ב לתיתורא.הבתים

 קמטים יש עב שהעור וע"י גסה בהמה שלבבתים
 ליישר בדבק אותם וממלאים העליונהבהתתורא
 ב' סי' ח"ב בהרבוע. חסרון זה אין אםהעקמומית,

 ל"דסימן

 מדוע התפילין פרשיות סדר הנתת סדר כעניןכיאור
 רק להם היה שלא במדבר נהגו ואיך מסורת, שוםליכא

 נ"ג סי' ח"ה שמוע, אם והיה שמעפרשיות

 בהבתים. הנחתן וסדר רבא שימושא של תפיליןבענין
 קי"ב סי'ח"ד

 הראב"ד. ושל רבא שימושא של תפיליןבענין
 ו' סי'ח"ה

 ל"וסימן

 שמאליים. עוקצין בלי יודי"ן הרבה שנמצא סת"םבדין
 ספרדי בכתב הנכתבים בס"ת לאשכנזים לקרות מותראי

 מ"ה סי' ח"דוועליש.

 ל"זסימן

 ויום שנה בי"ב תפילין להניח מתחיל שיתוםבמנהג
 ט"ו סי' ח"אאחד.

 ט"ו סו"סח"א שנים. י"ג קודם תפילין הנחתבענין



הכללי אבי ביתשו"תמפתח
 ל"טסימן

 החוק ולפי ל"ע, מרבקות למחלות חולים לביתההולך
 לו מותר אם החולים מבית כשיצא חפציו כלשורפין
 א' סי' ח"א התפילין. עמולקחת

 דזמרה פסוקיהלכות
 מ"זסימן

 ל"ב/ז סי' ח"ר ברכות. לשאר התורה ברכת קדימתבענין

 נ"אסימן

 ט"ז סי' ח"ג . שאמר. בברוך הציציח לאחוז צריכיםאם

 דזמרה. פסוקי באמצע הוא בריך לענותאם
 ע"א/ב סי'ח"ה

 ברכות באמצע וברכו וקרושה אמן לענות מותראם
 קי"ב,קט"ז סי' ח"דקצרות.

 נ"גסימן

 נכה שהוא מי נוראים בימים ש"ץ למנות מותראם
 כ"ח סי' ח"ג בישיבה. להתפלל וצריךרגלים

 נ"הסימן

 או טלפון ע"י בשמיעה וקדיש קרושה לענות מותראם
 צ"ב סי' ח"ג קול. רםע"י

 י"ר סי' ח"ב קדיש. לומר לנשים להרשות מותרהאם

 לתפילה עשרה למנין שבת מחללי לצרף מותראם
 ל"ח סי' ח"ג התורה.ולקריאת

 שמע קריאתהלכות
 נ"חסימן

 התורה זמני בענין בחז"ל הנזכרים השעות בעניןביאור
 ע"ב סי' ח"ה זמניות. או שוות שעות הםאם

 ס"חסימן

 האשכנזים. של או הספרדים של מדוייקת הברהאיזה
 מ"ז סי'ח"ב

 מסטרד הכנסת בבית התפילה נוסח לשנות מותראם
 ט' סי' ח"אלאשכנז.

 בדינים בין לספרד אשכנז נוסח בין בחילוק רחבביאור
 התורה. וקריאת התפילה ומנהגי בנוסחי והןוהלכה
 א' סי' ח"ג הכנסת. בבית תתגודדו לא שלוגדר

 או לספרד מאשכנז אבותיו ממנהגי לשנות מותראם
 נ"ד סי' ח"ד - י"ד סי' ח"גלהיפך.

 במסורת לנהוג מחויב תשובה בעל בחור איבדין
 כפי לנהוג שיכול או אשכנז, או ספרד במנהגאבותיו
 נ"ד סי' ח"ד - י"ד סי' ח"ג ומוריו. מחנכיומנהג

 להתפלל לו מותר אם רם בקול להתפלל שדרכומי
 י' סי' ח"ג הציבור. כמו להתפלל שצריך אובנוסחו

 בתורה לקרות או התיבה לפני להחפלל מותראם
 בהברה מתפללים הציבור שכל במקום ספרדיתבהברה

 ק"ט סי' ה"דאשכנזית.

 שמאליים. עוקצין בלי יודי"ן הרבה שנמצא סת"םבדין
 ספרדי בכתב הנכתבים בס"ת לאשכנזים לקרות מותראי

 מ"ה סי'ח"דוועליש.

 אומרים שהציבור בשעה בספר לעיין ליחיד מותראם
 י"א סי' ח"ג השירים. שיר אוקרבנות

 ס"טסימן

 שכבר ארבעה עוד בצירוף מתפללים ששה רקאם
 יכולים אם וגם בציבור. חפילה מיחשב זה אםהתפללו

 כ"ד ס' ח"ג בתורה. לקרותג"כ

 אנשים ארבע בצירוף עשרה יש אם בציבור תפילהבדין
 כ' סי' ח"ד בציבור. תפילה חשוב אי התפללושכבר

 ע"הסימן

 הכוונה אם ערוה באשה שוק של בהמשמעותביאור
 פ"ז סי' ח"ג הברך. מן למטה או הברך מןלמעלה

 היא אם ונסתפק אשה של שער וראה שהתפללמי
 תפילתו. להמשיך יכול אם נשואה אובתולה

 ל"ב סי'ח"ב

 והקול לבנות חינוך בבתי קודש שירי לשיר מותראם
 ל"ב סי' ח"ג ושביס. העוברים לגברים בחוץנשמע

 קמ"ב סי'ח"ד ערוה. באשה קולבענין

 פ'סימן

 הטבעת פי לו וסתמו הכרכשתא על ניתוח לו שעשומי
 של כים לו תלוי היציאה נקב ועל בבטן יציאה לוועשו

 הבטן אל מחובר והכים הצואה יפלו ושםפלאסטיק
 זורקין הכיס וכשנתמלא הצואה ריח ירגישו שלאמהודק
 בדכרים יתנהג איך במקומו אחר ומניחיםאותו

 מ"א סי' ח"ב ותפילה. קרי"ש תפילין,שבקדושה,

 לעשות מה רעות ריחות תמיד ממנו שיוצאבזקן
 מ"א סי' ח"ב ותפילין.בקרי"ש

 בבית והרופא השקד פרוסטט על ניחוח לו שהיהמי
 ומן האבר בתוך גומי של שפופרת לו שםהחולים

 בלי פלסטיק כים לתוך ההשתנה יוצאהשפופרת
 ולחפילה. ולקרי"ש לתפילין הרין מהוהרגשה,

 מ"ב סי'ח"ב

 של השלפוחית כל להוציא הרופאים שהוצרכובחולה
 ובזמן בטנו, על תלוי פלסטיק של כים לו ועשושתן,
 לרברים דינו מה בעצמו, להוריקו צריך מלאשהכיס

 מ"ב סי' ח"ב יצר. אשר ולברכתשבקדושה,

 פ"גסימן

 ע"ז סי'ח"ה הכסא. בבית שהיה מאכלבדין

 פ"חסימן

 תורה בספר לרקוד לנשים להרשות מותר אםבענין
 ס"ה ס" ח"ה נשים.בעזרת



הכל אבי ביתשו"תפתח
 לטבול כשרים הם אם ונצטננו בהם סולדת שהידבמים
 בכלים. שאובים מים עזרא לטבילת כשר אי ובדיןבהם,

 קכ"ה סי'ח"ד

 קי"ט סי'ח"ד עזרא. טבילתבענין

 תפילההלכות
 ס"טסימן

 עדיף. בזמנו או עדיף בציבור תפילה איבענין
 ע"א/ג סי'ח"ה

 הכנסת לבית באים כאשר אנשים כמה שנהגובדבר
 קכ"א סי' ח"ב טבא. צפרא אומרים שחריתלתפילת

 צ'סימן

 שכבר ארבעה עוד בצירוף מתפללים ששה רקאם
 יכולים אם וגם בציבור. תפילה מיחשב זה אםהתפללו

 כ"ר ס' ח"ג בתורה. לקרותג"כ

 אנשים ארבע בצירוף עשרה יש אם בציבור תפילהבדין
 כ' סי' ח"ד בציבור. תפילה חשוב אי התפללושכבר

 סעודת לסעוד כדי מהישיבה לביתו שחוזר ישיבהבן
 ונזדמן הסדר, ללמוד להישיבה חוזר הוא ואח"כהערב
 להשלים לבוא הסמוך לבית אותו שקוראים פעמיםכמה
 סדר את מפריע שזה כיון לילך מחוייב אם המניןאת

 ס' סי' ח"בלימודו.

 שנית, להתפלל והצריך המאורע מעין שכח אםבענין
 ע' סי' ח"ה במנין. ב' פעם להתפלל להדר צריךאם

 צ"בסימן

 ידיולנקות יכול האם לתפילה, לרחוץ מים לו שאיןמי
 קמ"ה/ו,ז סי'ח"גברוק.

 צ"דסימן

 שיגיע עד להמתין או במטוס. יתפלל אם במטוסבנוסע
 באולם המיוחד במקום ויתפלל התעופהלשדה

 ל"א סי' ח"דההמתנה.

 לצד לא אחר בצד הקודש ארון את לקבוע מותראם
 י"א סי' ח"אמזרח.

 י"ב סי'ח"א ישראל. ארץ נגד פניו יכווןבדין

 מתוך להתפלל מותר אם פה בעל להתפלל שיכולמי
 אין פה שבעל דברים מפני בכוונה, שיתפלל כדיהסידור
 י"ב סי' ח"ב בכתב. לאמרן רשאיאתה

 ק"אסימן

 למי באנגלית, ב"ה הוי' שם את לבטא איך רחבביאור
 א' סי' ח"ד הקודש. בלשון להתפלל יכולשאינו

 ק"וסימן

 של זמן והגיע התפלל ולא שהתאחר תינוקותמלמד
 ע"ד סי' ח"ג התלמידים.לימוד

 ורעק"א בברכות הצל"ח הגאונים שנסתפקובמה
 המוספים. מתפילת פטורות נשים אםבתשובה

 כ"א סי'ח"ג

 ק"חסימן

 המאורע מעין להזכיר בשכח ולהתפלל לחזור צריךאם
 יתקן ולא עוד יזכיר לא התשלומין דבתפילתהיכא
 ע"א/א סי' ח"ה - ל"ה סי' ח"גכלום.

 ק"טסימן

 להאריך שטבעו במי ק"ט סי' המ"ב שנסתסקבמה
 לקדושה הש"ץ שיגיע בעוד לסיים יכול ואינובתפילתו

 כ"א סי' ח"ד השמ"ע. להתחיל לו מותראי

 ק"יסימן
 יכול אחד אם בחבורה בנוסעים הדרך תפילתבענין
 נ"ה סי' ח"ה כולם. את להוציאלברך

 י"ח סי'ח"ד בספינה. להולך הדרך תפילתנוסח

 קי"דסימן
 "הגשם" לומר אם הגשם" "מוריד של הניקודבענין
 נ"ד סי' ח"ג סגולה. בג' "הגשם" או קמוצההגימל

 קי"זסימן
 לומר והתחיל מרחשון ז' אחר לאר"י שעלה חו"לבבן
 יום ששים קודם בחזרה כשבא יתנהג איך ומטר, טלותן
 כ"ג סי' ח"ד תשרי. תקופתאחר

 ש"ק, בליל ונזכר עש"ק. במנחה בקיץ מטר ששאלמי
 כלום יתקן שלא כיון לא או שתיים, ערבית יתפללהאם

 ל"ה סי' ח"גבתפילתו.

 קי"טסימן

 מעכב. הסדר אם במקומו שלא עננו ואמר שטעהש"ץ
 כ"ט סי'ח"ג

 למודים וכשהגיע עשרה שמונה בתפילת שטעה מיבדין
 נ"ד סי' ח"ה דרבנן. מודיםאמר

 קכ"דסימן

 רק איש"ר עונים אינם כולם שכמעט זקניםבמושב
 תפילה דין לו יש אם בתורה ומהקורא מהש"ץשומעים
 מ"ד סי' ח"ב וברכו. לקדושה הש"ץ להחורתבציבור

 י"ג סי'ח"ג הש"ץ. חזרת בעת לעמוד המנהגבענין

 כפים נשיאתהלכות
 קכ"חסימן

 צריכים אם הסמוך, בבית אחד שמת הכנסתבבית
 ק"ה סי' ה"א כפיס. נשיאות קודם לצאתהכהנים

 ביו"ט. לדוכן לעלות לו מותר אי ב"מ אבל כהןבדין
 ע"ח סי'ח"ד

 ד' סי' ח"ג יום. בכל כפים בנשיאת הספרדיםבמנהג



הכללי אבי ביתשר'תמפתח
 אינם שהכהנים מקומות בכמה שנהגו המנהגברבר
 בשבת. להיות שחל טוב ביום כפיהם אתנושאים

 ס' סי'ח"ב

 אפים נפילתהלכות
 קל"אסימן

 קורם הציבור עם מידות וי"ג וירוי לומר אםבדבר
 ו' סי' ח"ג אפים.נפילת

 ז' סי'ח"ג אפים. נפילת בלא תחנון לומראם

 תורה. ספר שם שאין כמקום כישיבה תחנון תפילתכדין
 פ"ה סי'ח"ד

 תורה ספר קריאתהלכות
 קל"הסימן

 ממצות חלק הוא אם התורה קריאת של החובבגדר
 הוכת הוא ואם גרידא, קריאה של או תורהתלמור
 ולקרות בציבור להתאסף החוב או בלבדהציבור
 כ"ה סי' ח"אבתורה.

 אם וחמישי בשני התורה קריאת באונם שביטלובציבור
 מנחה התפללו כבר ואם במנחה בתורה לקרותיכולים
 קדיש או קדיש חצי הקריאה אחר יאמרו קדישאיזה
 ל"ז סי' ח"בשלם.

 האיך חיובים יש אם התורה בקריאת וחמישיבשני
 ק"ח סי' ח"ר הכהנים. עםלהתנהג

 הכנסת. בבית לוי שאין בזמן לכהן לקרות צריכיםאם
 ל"ט סי'ח"א

 הכנסת. בבית לוי כשאין התורה בקריאת לנהוגאיך
 מ"ו סי'ח"ד

 ח' סי' ח"ג לרביעי. לכהן לקרות הספרדים מנהגברבר

 של הכנסת לבית תורה ספר להשאיל מותראם
 קכ-ד ס' ח"גהקונסרביטים.

 קל"טסימן

 אם אביו את בתורה לקרות שרוצה הכנסת ביתבגבאי
 נ"ו סי' ח"ה בשמו. לקרותומותר

 ק"מסימן

 פ' בסוף להעולה שהראו נשא בפ' לתורה בעליהטעה
 התורה בקריאת טעות קהת". בני ראש את "נשאבמדבר
 שביום בקר" בן "פר את להעולה שהראו הרביעיביום

 גדעוני" בן אבירן קרבן ל"זה כשהגיע ובסיוםהתשיעי.
 בן אליצור קרבן "זה לסיים שצריך שטעהראה

 ז' סי' ח"אשדיאור".

 קמ"אסימן
 המצות לגיל והגיע גלגלים לכסא המרותק חולהבנער
 נ"ז סי' ח"ד הכסא. על בישיבה לתורה לעלות יכולאי

 שגמר לאחר למקומו חוזר לתורה שהעולה המנהגבדבר
 ט' סי' ח"גברכתו.

 קמ"בסימן

 הספרדית בהברה הקורא קריאה בעל למנות מותראם
 י' סי' ח"א אשכנזית. בהברה המתפלליםבין

 הקורא מן התורה קריאת חובת ירי יוצאים אשכנזיםאם
 ב' סי' ח"ג הספררית.בהברה

 קמ"גסימן

 שכבר ארבעה עוד בצירוף מתפללים ששה רקאם
 כ"ד/י ס' ח"ג בתורה. לקרות יכולים אםהתפללו

 שכבר באחד וחמישי בשני התורה קריאת חיובבענין
 יכול מתי התורה בקריאת גם חובתו ידי ויצאהתפלל
 מ"ד סי' ח"ה אתר. למניןלהצטרף

 שמאליים. עוקצין בלי יודי"ן הרבה שנמצא סת"םבדין
 ספרדי ככתכ הנכתכים כס"ת לאשכנזים לקרות מותראי

 מ"ה סי'ח"דוועליש.

 לתפילה עשרה למנין שבת מחללי לצרף מותראם
 ל"ח סי' ח"ג התורה.ולקריאת

 קמ"וסימן

 י"ג סי' ח"ג התורה. קריאת בעת לעמוד המנהגבענין

 קמ"זסימן

 ספרים בב' שקורין ביום תורה הספר להעמיר מותראי
 שם להעמיר נקבים שני שם שיש לכך העשוי ספסלעל

 הספסל. רופן על נשען והספר הס"תעומד
 ט"ו/א סי'ח"ד

 של העליון בשליש האבנט לקשור צריך ס"תהגולל
 ט"ו/ו סי' ח"דהם"ת.

 להש"ץ. ולא לאבלים שייך התורה קריאת אחרהקריש
 ל"ז סי' סוףח"ב

 הכנסת ביתהלכות
 ק"נסימן

 לצד לא אחר בצד הקורש ארון את לקבוע מותראם
 י"א סי' ח"אמזרח.

 אם באמצע הבימה את להעמיר אפשר שאיביהכ"נ
 מזרח. לצד יותר הבימה את להעמידאפשר

 קמ"ד סי'ח"ג

 קנ"אסימן

 התפילה בשעת הכנסת בבית להיות לערל מותראי
 מ"כ סי' ה"ד התורה.וקריאת

 תורה בספר לרקוד לנשים להרשות מותר אםבענין
 ס"ה סי' ח"ה נשים.בעזרת
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 מחיצה. הבדל בלי לנשים ררשה לררוש מותראם

 מ' סי'ח"ג

 אנשים מעזרת חלק הכנסת בבית לעשות מותר איברין
 קלה. לקדושה הוררה משום בזה אין אי נשים.לעזרת
 נתקדשו. לא ועליות דגגין פ"ה דף פסחיםבגמ'

 מ"ד סי'ח"ד

 קנ"גסימן

 וקשה ישראל מדיירי שנתרוקנה בשכונה הכנסתבבית
 לסרסור למכרו מותר אם בציבור. להתפלל מניןלאסוף
 תיפלה, לבית ימכרנו שהוא לחוש שיש במקוםישראל

 מ"ט סי'ת"כ

 שנתרוקנה בשכונה הכנסת בית למכור היתר ישאם
 ל"ג סי' ח"ג שלהם. מסגד לבית ובפרטמיהודים

 קנ"דסימן

 בשביל שעושים הסטענסיל לאשפה לזרוק מותראי
 קל"ה סי' ח"ד ספר. ביתתלמירי

 בית לצרכי בהן להשתמש יכולים אם קרושהבתשמישי
 ל"ו סי' ח"גהכנסת.

 לאחר להספרים מחוברים שאינן ספרים שלבמעטפות
 כ"א סי' ח"ב לגונזן. צריכין אםשנקרעו

 מותר אם צורך בהם ואין שנתיישנו שלמיםספרים
 כ"א סו"ס ח"כלגונזן.

 חול. ספרי עם אחד במדף קודש ספרי להניח מותראם
 ק"ד סי'ח"ד

 בהם יש אי קודש ספרי בהם שמעטפין ניירותבענין
 ד' סי' ח"ד גניזה. להצריכןקדושה

 לשלוח רצה ואח"כ המררש, לבית תורה ספר שנתןמי
 שמו, על שנבנה המדרש לבית ישראל לארץ תורההספר

 ד' סי'ח"א

 הפת בציעתהלכות

 קס"זסימל

 ר' סי'ח"ד ויו"ט. בשבת הפת בציעתבסדר

 קס"חסימל

 ר' סי' ח"ה וכרכתו. שיעורו ככיסנין הבאה פתבענין

 פיצא והמאכלים וגדרן, בכיסנין הבא פת בעניןביאור
 מזונות לברך עליהן שנכתב הלחמניות ודיןופלאפל,

 ז',י"ב סי' ח"ה לחם. תואר להםויש

 הבאה פת ומעט ודגים בשר של סעודה שאכלמי
 שאר אכל אם גם סעודה. קביעות נקרא זה אםבכיסנין
 בברכת מחוייב אם כיסנין, פת ואח"כ קודםדברים
 ט' סי' ח"ב המזון. וברכתהמוציא

 קס"טסימן

 ידים נטילת הצריך מאכל להאכיל מרזח לבעל מותראם
 נ"ח סי' ח"א עיור. לפני משום יריו, נטל שלאלמי

 יתן אם לנכרית הנשוי יהורי עם שותפות עשייתברין
 אי וברכה ירים נטילת בלי יאכל והוא לאכוללפניו
 כ"ט סי' ח"ר עיור. לפני משוםאיכא

 קע"חסימן

 מקום. שינוי מטעם ברכה לענין ברחוב, סוכריותבמוצץ
 י"ד סי'ח"א

 ק"פסימן

 המזון. ברכת קודם הסכין את לכסות שנהגו מהבדבר
 ס"ח סי' ח"ה זכוכית. בכלי לכסותו מותראם

 קודם מהשלחן להסיר צריך ג"כ סלסטיק סכיןהאם
 קמ"ה/ה סי' ח"ג המזון.ברכת

 המזון ברכתהלכות
 קפ"גסימל

 או הזן ברכת לומר אם מנהגינו איך הזימון ברכתבענין
 ו' סי' ח"ב המזמן. ידי עללצאת

 קפ"טסימן

 ו' סו"סח"ב מגדול. בשבת בבהמ"ז לומרבמנהג

 קצ"גסימן

 לזימון, עמם והוקבע אנשים שני עוד עם שאכלבמי
 לעזוב ורוצה אנשים תשעה של חבורה ראהואח"כ
 ט"ו סי' ח"ב עמהם. לזמן ולילךמקומו

 הפירות ברכתהלכות
 ר"וסימן

 ב"פ ובירך וטעה המסובים, כל להוציא שבירךמי
 בדיעבד. יצאו האם העץ ב"פ במקוםהאדמה

 ס"ה סי'ח"ג

 צריכה. שאינה ברכה אחר שם ברוך שאומריםבמה
 ל"ד סי'ח"ד

 ר"חסימן

 שהכל. שברכתו דבר על מזונות מיני בורא שברךמי
 ס"ה סי'ח"ג

 של חשש יש אם וגם סיריאל על לברך ברכהאיזה
 נ' סי' ח"ה עכו"ם.בישול

 ר"יסימן
 יותר ששהה כיון אחרונה ברכה לענין סוכריותבמוצץ
 י' סי' ח"א פרס. אכילהמכדי

 ל"ו סי'ח"ה קפה. שתית על אחרונה ברכהבענין

 רי"גסימן

 ע"ג סי'ח"ג הפסק. הווה אמן ענייתאם
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 רט"וסימן

 תפילות טייפ-רעקארדער על להקליט מותרהאם
 יש או הטייפ, את יעריכו ואח"כ ומלכות בשםוברכות
 ל' סי' ח"ד לבטלה. שמים שם הוצאת גרםבזה

 הודאות ברכותהלכות
 רי"טסימן

 הגומל. ברכת לברך צריך אם באוירוןהנוסע
 ל"ז סי'ח"א

 ימים. דרך באוירון ובנוסע הגומל, ברכתבדין
 י"ח סי'ח"ד

 ל"ט סי'ח"ד הגומל. ברכת לברך קטן חיובבענין

 תבלול על ניתוח אחר הגומל ברכת לברך צריכיםאם
 ע"ט סי' ח"גבעין.

 רכ"גסימן

 מברכת, האם גם ואם הבת בלידת שהחיינו ברכתבענין
 נ"ו סי' ח"ד והמטיב. הטוב לברך תיקנו לאולמה

 רכ"דסימן

 על שהיה יום ל' בתוך הקברות בית על ברכהבדין
 ס"ה סי' ח"א אחדים.קברות

 רכ"הסימן

 שמחה של טקס לעשות ת"ת בבתי להנהיג מותראם
 מ"ה סי' ח"ג מצוה.לבת

 רכ"חסימן

 רואה ואם הברכה, לענין הגדול ים נקרא ים איזהבדין
 י"ט סי' ח"ד יברך. ברכה איזה התיכון ים וגם הגדולים

 רכ"טסימן

 זו. בברכה מחוייבות נשים אם החמה,קידוש
 נ"ז סי'ח"א

 המנחה תפילתהלכות

 שאין עכשיו קטנה למנחה סמוך קטנה סעודהבענין
 התודה. ללימוד הדין ומהו הכנסת, לביתקורין

 כ' סי'ח"ד

 רל"גסימן

 י"ח סי' ח"א החמה. שקיעת לאחר המנחה תפילתדין

 ישראל. ארץ אופק לפי חמה דמדומי עם להתפללבענין
 י"ט סי'ח"א

 המנהה פלג אתר ומעריכ מנהה מתפללים הציכוראם
 להמתין או הציבור עם להתפלל אם דסתרי תרתידהוו

 י"ז סי' ח"ג הכוכבים. צאת עדבמעריב

 א( דרכים, כמה יש הנ"ל, בציבור למעשה להתנהגאיך
 יתכוון המיטה שעל שמע ובקריאת הציבור עםלקרות
 שמע, קריאת יקרא שיאכל קזדם ב( חובתו. ידילהוציא
 י"ח סי' ח"ג עצות. עודויש

 ל' סי' ח"ג הכוכבים. צאת קודם ערבית תפילתבענין

 ערבית של ותפילה ק"שהלכות
 רל"הסימן

 של שמע קריאת זמן והגיע באוטובוס שנסעושיירה
 כשיגיעו ואח"כ אתר על קרי"ש לקרות אםערבית.
 שיקראו או ערבית, תפילת בציבור יתפללולביתם
 שמונה יתפללו לביתם וכשיגיעו וברכותיהקרי"ש
 ל"ח סי' ח"העשרה.

 שעה עד בערב 7 שעה מן בלילה שינתו שזמן מיבדבר
 ע"ג סי' ח"ה וקרי"ש. מעריב יתפלל מתי חצות אחר1

 רל"וסימן

 ד' ברוך ברכת באמצע הוא אם אמן לענות מותראם
 ל"א סי' ח"הלעולם.

 צריכים אי לארץ, לחוץ הבאים ישראל ארץ בניבענין
 לבקר העולים חו"ל בני וכן עינינו, יראו ברכתלומר
 י"ג סי' ח"ד דינם. מה ישראללארץ

 ר"מסימן

 ימי כל שם דרים ביתו ובני קיץ במעוני דירה לו שישמי
 וסוף שבת על רק השבוע כל בעיר הוא והבעלהקיץ
 הוא אם העירה וחוזר ב"ב את מבקר הואהשבוע
 העירה. לדרך שיוצא פעם בכל אשתו את לפקודמחוייב

 ע"א סי'ח"ב

 שבתהלכות

 רמ"בסימן

 אח"כ. תרופה לקחת שיצטרך כשיודע לאכול, מותראם
 י"ג סי'ח"ה

 רמ"הסימן

 לענין לנכרית, הנשוי יהודי עם שותפות עשייתבדין
 כ"ט סי' ח"ד שבת.שכר

 רמ"זסימן

 הדואר, ע"י וחבילות מכתבים בעש"ק לשלוח מותראם
 מחשש הדואר, בבית עובדים ישראלים שהרבהאחרי
 י"ג סי' ח"א עיור.לפני

 רנ"בסימן

 קולי', 'תא שבמשרד בטלפון מע"ש להשאיר מותרהאם
 הטלסון ומספר שמו את להשאיר מהמתקשרשמבקש
 בכך יש האם לו. יענה השבת ואחר בקשתו, את אושלו,
 מו"מ משום או מלאכה, גרם או עיור, לפני משוםאיסור
 ס"ט סי' ח"ד - נ"ד סי' ח"בבשבת.
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 המסתעף. וכל פאקס בשבת לקבל מותראם

 ע"ה סי'ח"ה

 נכרי. של בחנות בהקפה בשבת ליקח מותראי
 צ' סי'ח"ד

 רנ"גסימן

 לכירה להתהפך שיוכל באופן הנעשה אלקטרימקרר
 וליהפך מקרר בלילה להיות זה באופן )ויכולחשמלית
 תבשילין עליה לתת מותר אם לכירה(, בבוקרלמחרתו
 מ"ד סי' ח"א בשבת. להתחמם שבתמערב

 כבר והמאכלים האש נככה לשבת שהטמינוכההמים
 לאכול מותרים אפ האש והדליק נכרי ובאנצטננו

 כ"ב סי' ח"בהמאכלים.

 רנ"זסימן

 אותומכסים אם אלקטרי במיחם הטמנה חששבענין
 צ"ב סי'ח"ד שבת.בערב

 טרמוס. בקבוק לתוך בשבת מים לתת מותראם
 צ"ה סי'ח"ג

 רס"כסיכון

 ל"א סי' ח"ג המנעלים. גם בשבת להחליף צריכיםאם

 רס"גסימן

 טוב ביום הנרות הדלקת בעת שהחיינו המברכותנשים
 מ"א סי' ח"ג בקידוש. אח"כ יעשומה

 לה אפשר אם הנר הדלקת בעת שהחיינו המברכותנשים
 מ"א סי' ח"ג היום. קדושת עדי?ן מקבלת שאינהלהתנות

 נר עדיין הדליקה ולא שבת נרות הדליקה שכבראשה
 עדיין שבת מקבלת שאינה בהדלקתה והתנתההנוכה
 כ"ח סי' ח"ב חנוכה. נר להדליק אח"כ יכולהאם

 יכול אם סכנה בו שיש חולה בשביל בשבת נרבמדליק
 ס"ז סי' ח"ג עליו.לברך

 רס"זסימל

 היום בעוד שבת של להתפלל אנשים כמה שנוהגיןבמה
 המנחה. פלג קודם מנחה תפילת ומתפלליןגדול

 ע"א סי'ח"ד

 ראש ערב שהוא שבת בערב יום מבעוד ערביתהמתפלל
 ערבית. בתפילת ר"ח של להזכיר צריך אםחודש,

 ל"ג סי'ח"א

 רס"חסימן

 לכרוע צריכים אם שבע מעין בברכת שבתבליל
 ס"ו סי' ח"ה הברכה. בתחילתולשחות

 קידושהלכות
 רע"אסימן

 בין שבת בליל מקדשין אינן מעשה שאנשי מהבענין
 מ"ד סי' ח"ג לשביעית. ששיתשעה

 בישיבה. היום קידוש לומר נוהגים שהספרדיםבענין
 ה' סי'ח"ג

 היין מן לשתות ורוצה מהמקדש קידוש חובת שיוצאמי
 מ"ב סי' ח"ג לעצמו. הגפן פרי בורא לברך נכוןאם

 אם בעליהן ע"י היום קידוש חובת ידי היוצאותנשים
 הגפן. פרי בורא ברכת לברך צריכות אויכולות

 מ' סי'ח"ב

 ע"י ויו"ט בשבת קידוש חובת ידי היוצאתבנשים
 קע"ב סי' ח"ד היין. שתית על לברך אםבעליהן

 דע"בסימן

 לקנות מותר אפ מהממשלה רשיון בלי יין שמוכרמי
 לקדש מותר ואם דינא, דמלכותא דינא מטעםמהיין
 ק"נ סי' ח"ב בעבידה. הבאה מצוה מטעםעליו

 רע"גסימן

 ממנו ביקש אנוש וחולה חולים בבית תוק~ן](ברב
 ולשתות לאכול יכול אינו והחולה יד"ח ויוציאושיקדש
 בקשתו למלא יכול אם בביתו, קידש כבר והואכלום
 סעודה. כמקום קידוש לו יהיה שלאכיון

 ל"ו סי'ח"ב

 רע"דסימן

 הלחם על בשבת בסכין לרשום המדקדקין שנוהגיןבמה
 פ"א סי' ח"ד הברכה.קודם

 ר' סי'ח"ד ויו"ט. בשבת הפת בציעתבדין

 לחם לענין אפיה בשעת זע"ז המדובקים לחמיםבדבר
 ע"ב סי' ח"ד בשבת.משנה

 מ"ג סי'ח"ג בשבת. משנה בלחם נשים חיובבענין

 רע"וסימן

 לטלפן מותר אם החורף בימי בשבת ההסקהבנתקלקל
 להחם שהתירו כמו לתקן שיבואו להקאמפאני נכריע"י
 הצינה. אצל חולים דהכל משום נכרי ע"יהבית

 ע"ה סי' ח"ד - ס' סי'ח"ב

 הבוילר יכול לא זה וע"י האלקטרי בשבת נתקלקלאם
 שיפעיל לנכרי לומר מותר אם גדול קור והיהלעבוד
 בבית והיה האלקטרי של הכפתור את להניעהיינו

 ס' סי' ח"בהכנסת.

 שבת במלאכותגרמא

 י"ד סי'ח"ד ויו"ט. בשבת גרמאבענין

 מתחיל הדלת פותחים כא17ר המקרר בתוךהפנסים
 אותם לוקהים שבת כערכ לכן יכבה, ובסגירתולהאיר

 בזה די אם וכיבוי, הדלקה בשבת לעשות שלאממקומם
 אלקטרי. כח מחברים הפנסים בלי שאפילו כיון לאאו

 נ"ז סי'ח"ב

 בבנינים הקרים במים בשבת להשתמש מותראם
 מים גיגית הגג על שיש וויליאמסבורג בגלילהישנים
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 בהגיגית המים כמות נתמעט בהמיםוכשמשתמשים

 הסילונות מן המים להעלות לעבוד מתחילהוהמשאבה
 כבר מים לקחת הכרז שפותחים שכשעה להיותויכול
 המשאבה להפעיל שצריכה הנקודה עד המיםהגיעו
 נ"ו סי' ח"ב עבודתו. יתחיל שהמוטור גורםוהוא

 ההסקה ברז את בשבת לסגור או פתוח מותראם
 ל"ד סי' ח"גהמרכזית.

 ידי על מאליו המתערך יד שעון בשבת לענוד מותראם
 מ"ו סי' ח"ג היד.תנועת

 ע"י המופעל בשעון בשבת להשתמש מותראם
 ס' סי' ת"אכאטערי.

 מי בא שכאשר אלקטרי פעמון בבית לערוך מותראם
 להינצל כדי לצלצל מתחיל הפעמון הבית אלשהוא
 צ"ג סי' ח"ג בשבת. הדין מהומגנבים

 לראות כדי הבית פתח על טלביזיא מין לערוך מותראם
 בשבת הדין מהו גזלנים, מפחד הפתח על שדופקמי

 נ"ג סי'ח"ג מצטלם. הפתח על שדופק מישכל

בשבת והפטרה התורה קריאתהלכות
 רפ"בסימן

 שבועותשל שני וביום לחזור ודעתו ישראל מארץאורח
 לקרותו מקום יש אם השבת ביום וחל יארצייט לויש

 בלאה"כ. קריאה יום הוא דבשבת כיוןלתורה
 מ"ח סי'ח"ב

 כהנים שני והיה בשבת שחל שבועות של שניביום
 חזקה לו יש אחד ואיש לתורה לעלות חיוביםשהיו
 לאחד רק לתורה לעלות מקום אין ולכן למפטירלעלות
 יש אם ביו"ט קרואים להוסיף שלא מנהג שישבמקום
 נ"ה סי' ח"ב מחזקתו. להמחזיק לדחותמקום

 לקרות מותר אם תשא בפרשת חיובים הרבה ישאם
 ג' סי' ח"ב ללוי. לא הקרואים מן לאחד העגלפרשת

 רפ"רסימן

 ח' סי'ח"א למפטיר. נערים שני לקרות מותראם

 נשמות בו שמזכירים שביום שמה שהונהג מוזרבמנהג
 אומרות נשים בעזרת גם וכן קדיש הקהל כלאומרים
 י"ד סי' ח"ב לבטלו. מחוייבים אםקדיש

 אומרים שאין כיום רחמים מלא תפלת לומר מותראם
 ל"ב סי' ח"א תחנון.בו

 כ"ד סי'ח"ה המלכות. שלום בעד תפילהבענין

 ס"ט סי' ח"ה הממשלה. בעד בשב"ק שברך מיבענין

 רפ"טסימן

 צריכות אם התפילה קודם בבוקר לטעום הרוצותנשים
 כ"א/יא סי' ח"גלקדש.

 רצ"אסימן

 נ"ה סי'ח"ד בשבת. שלישית סעודה אכילתזמן

 של בכום לעשות מה שלישית בסעודה בשבתבחתן
 נ' סי' ח"ב ברכות.שבע

 רצ"בסימן

 להפסיק אם אבות בפרקי פרקים שני שאומריםבשבת
 ל"ג סי' ח"ה קדיש. באמירת לפרק פרקבין

 רצ"וסימן

 טלפון. ע"י כהכדלה לצאת יכולין אםכענין
 פ"ז סי'ח"ה

 מ"ד סי'ח"ג לנשים. שבת במוצאי הנר ברכתבענין

 מטעם שבת במוצאי הנר בברכת פטורות נשים איבדין
 י"ב סי' ח"ד גרמא. שהזמן עשהמצות

 גרמא שהזמן מ"ע הוי אי במוצש"ק הנר ברכתדין
 כ"ב סי' ח"ה לא. או פטורותונשים

 לפטור שהז"ג מצוה היא אם כמוצ"ש הנר כרכתכענין
 נ"א סי'ח"הנשים.

 ש"אסימן

 מן ק((]( "(ז לעשות תורה בני בין שהתנהגבמה
 לצורך ולמפתח למהדק ומשתמש הבית שלהמפתח
 י"ח סי' ח"בשבת.

 י"ט סי' ח"ב המוציאין. כדרך זה אם מפלפל הנ"לבענין

 על בשבת ללבוש הנשים שנוהגות מוזהב מפתחבדין
 . "(ז ק((ם המפתח מן לעשות אנשים וכןבגדיהן,

 נ"ה סי'ח"ד

 אם דחוק במוך טהרה הפסק שבת ערב שעשתהבאשה
 י"ג סי' ח"ב לרה"ר. לצאתמותר

 דדיה על בד בחתיכת לצאת מותרת אם מינקתבאשה
 נ' סי' ח"ד החלב. בולהבליע

 עירוב. דליכא במקום לבן במקל לילך מותר סומאאי
 פ"ח סי'ח"ד

 בכרמלית. זהב של כפתור עם במקל בשבת לצאתבענין
 פ' סי'ח"ד

 במי שמיעה במכונת לרה"ר בשבת לצאת מותראם
 י"ט סי' ח"ג הדרכים. מסכנת להנצל לושנחוץ

 ע"י להמעיל מחובר בפנים בד להם שיש גשםבמעילי
 הרוכסן חצי ונשאר הבד מסירים ובקיץ )זיפער(רוכסן
 בימי זה במעיל בשבת לצאת מותר אם המעילבתוך
 בטל ואינו הרוכסן חצי רק ונשאר הבד שהוסרהקיץ
 כ"ה סי' ח"ב המעיל.לגבי

 הבגד בו לתלות העשוי הבגד צואר שעלבמיתלה
 כיון לרה"ר בשבת לצאת מותר אם באמצעשנפסק
 כ"ו סי' ח"ב הבגד. לגבי בטל המיתלהשאין

 לובשו ואין כתפיו על במעיל בשבת לצאת מותראם
 ל"ג סי' ח"ב הידים. בתי בתוך ידיו לשיםכדרכו
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 הנעל לתוך קטנים אבנים ונפלו בשכת בשוק שהולךמי
 בשוק. הנעל להוריד שצריך או לכיתו כך לילך מותראם

 ק"ד סי'ת"ד

 ולצאת בגדו על מכשיר בשבת להחזיק לרופא מותראם
 לחולה לו כשצריכים לו מודיעים זה שע"ילרה"ר,
 ס"ג סי'ח"אמסרכן.

 ום"בסימן

 סינטטי מחומר הנעשים בגדים בשכת ללבוש מותראם
 הבגדים. פשיטת בעת הנעשים הניצוצותמפני

 פ"ט סי'ח"ג

 ש"גטימן

 בשבת. ובתולות לנשים שפתים צביעתכדין
 פ"א סי'ת"ג

 ש"וטימן

 ל"א סי' ח"א בשכת. מצוה לבר מתנה לתת מותראם

 של ההיתרים עפ"י בריבית בכנק מעותהמשקיעים
 שכר על והשאלה נכרים של כבנק או האחרונים,גדולי
 יום בכל הרבית מחשבים דהבנקים כיוןשבת

 שבת. שכר נקרא זה אם ?א135 א15קט4ממסקמן0נ(
 פ"ז סי'ח"ב

 ש"זטימן

 פומבית להכרוה הצעה איגרת בשכת לשלוח מותראם
 כשבת. וממכר מקח מחשש בשבת להיותהנועדה

 כ' סי'ח"ג

 שיחול כתנאי כע"ש למכור מותר אם הגרעק"אבספק
 וצ"ו סי' ח"ד בשבת.הקנין

 ש"חטימן

 לצורך, בו להשתמש בידו בעודו מוקצה טילטולבענין
 נ"ו סי' ח"ג בידו. מוקצה שנעשה דברוכענין

 להניעו ואסור מוקצה הוא אלקטרי של הכפתוראם
 נ"ז סי' ח"ב אלקטרי. וכח זרם שם שאין בזמןבשבת

 אויר מיזוג של האויר מכווני אח בשבח להזיז מותראם
 ל"ד סי' ח"ג מוקצה.מתשש

 בזמנינו לטלטלו מותר אם בשבת ברה"ר המונחקוץ
 ה' סי' ח"ב במנעלים.שהולכים

 ידי על המופעל יד של שעון בשבת לענוד מותראם
 צ"א סי' ח"גבאטארי.

 ש"יטימן
 ואם שמעון לרבי השמשות בין דאיתקצאי מיגובענין
 נ"ז סי' ח"ג המוקצה. לסלקיכול

 שי"בסימן
 ל"ד סי'ח"ג במחובר. מוקצה ישהאם

 שי"גטימן
 כדי הקרח ועל השלג על מלת בשכת לפזר מותראי

 כ"ו סי' ח"ד ח"ו. יפלושלא

 שעושים ע"י החלון תלקי שני לחבר בשבת מותראם
 חלקי שני לחבר מסמר ותוחבים החלון צדי בשניחור

 מ' סי' ח"ההחלון.

 שי"דטימן
 עליהם שיש בקבוקים בשבת לפתוח מותר איבדין

 ל"ח סי' ח"ד קעפ.טוויסט

 ויו"ט. בשכת סיפולוקס סודה מי לעשות מותראם
 מ"ח סי'ח"ה

 שט"וטימן
 ס' סי'ח"ה רישא. פסיק ספקבענין

 שי"זטימן
 בשבת הס"ת בגלילת וגליציא בפולין הקפידו שלאטעם
 י' סי' ח"ב קשר. גבי על עניבה לעשותשלא

 שי"חסימן
 בשבת )טאוסט-באנגלית( צנימים לעשות מותראם

 ס"ב סי' ת"א סכנה. בו שאיןלחולה

 שמש שבדוד חמים בהמים בשבת להשתמש מותראם
 אסור לא דפס"ר מפראג מהר"ל בדברי הגג, עלהעומד

 ע' סי' ח"ד מיד. בנעשהרק

 בישול מחשש שמש בדור בשבת להשתמש מותראם
 א' סי' ח"ה והמסתעף. חמהבתולדות

 כלי שהוא תה כוס לתוך לימון בשבת לתת מותראם
 מ"ז/יאסי'ח"גשני.

 שי"טטימן
 על אותם שמגישים בעת בשכת פירות להדיח מותראם

 מ"ז/ה סי' ח"גהשולחן.

 אורז כו שמעורב במלחיה בשבת להשתמש מותראם
 מרקד. או בורר מחשש המלח את לייכשכדי

 מ"ז/א סי'ח"ג

 [טןטטץ. הנקרא במקלף בשבת להשתמש מותראם
 מ"ז/ב סי'ח"ג

 8מומן5[ן8 הנקרא בכלי בשבת להשתמש מותראם
 וכדו'(. זיתים להוצאת מחוררת )כףנ55ץ

 מ"ז/ד סי'ח"ג

 נ"ח סי'ח"ג בשבת. קטנים לוזים אכילתבענין

 ש"כטימן
 שיש או כפית, עם תה. בכוס לימון לערב מותרהאם
 מ"ז סו"ס ח"ג לסחיטה.לחוש
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 צ"ד סי'ח"ג בשבת. מים להגליד מותראם

 כדי הקרח ועל השלג על מלח בשבת לפזר מותראי
 כ"ו סי' ח"ד ח"ו. יפלושלא

 שכ"אסימן

 בכלי מבושלים ארמה תפוחי בשבת למעך מותראם
 מ"ז/ג סי' ח"ג 01110ע [41510ן הנקרא לכךהמיוחד

 שכ"חסימן

 בו שיש חולה לו נזדמן ואח"כ במזיד בשבתהמבשל
 זה. ע"י נפטר אםסכנה,

 ע"ו,פ"ג,פ"ד סי' ח"ר - מ"א סי'ח"א

 שצריך אומר והחולה כלום, צריך שאינו אומררופא
 פ' סי' ח"ג לרפואה.כדורים

 מזיהום. להינצל כדי בשבת זריקות לעשות מותראם
 ע"ח סי'ח"ג

 אבל ניתוח לו לעשות שנחוץ סכנה בו שישבחולה
 מותר אם יומיים או יום זמן שיש אומריםהרופאים
 פ"ב סי' ח"ג בשבת. הניתוחלעשות

 צ' סי' ח"ג פצועים. לצורך בשבת הרנטגן הפעלתבדין

 לבית להסיעה וצריכים בשבת ללדת זמנה שהגיעבאשה
 שכת. מחלל יהודי לנהג ליקח דוקא מהנכון אםהחולים

 פ"ד( ח', אות )פ"ג ע"ו סי'ח"ד

 במעלית בשבת לחולה להשתמש מותר אםבענין
 כ"ו ס" ח"האוטומטית.

 כח את לחזק כרי כדורים בשבת לבלוע לאשה מותראם
 גובה את חום במד בשבת למדוד מותר ואםההולדה,
 פ"ה סי' ח"גהחום.

 לו מותר ואם מעיים. לחולה בשבת תרופות לקבלבענין
 אח"כ. תרופה לקחת שיצטרך כשיודעלאכול,

 י"ג סי'ח"ה

 בשבת לעבוד יכולה כמה עד החולים בביתבאחות
 פ"ד סי' ח"ג לפצועים.לעזור

 שכ"טסימן

 גוסס בין ובחילוק אדם בידי גוסס על שבת חילולבענין
 צ"ח סי' ח"ג שמים. בידי לגוסס אדםבידי

 אחרי למקומם לנסוע מותרים אם הצלה חברתבנידון
 אי תחילתן. משום סופן הוכיח ובענין ההצלה,מעשה
 ט"ז סי' ח"ד רחויה. או הותרה בשבת נפשפקוח

 ש"לסימן

 עצמה את להמציא מחוייבת מעוברת אשה אםבענין
 פ"ח סי' ח"ה בער"ש. לביה"חסמוך

 כל מע"ש להכין מדינא מחוייב הרופא אםבענין
 לבוא שלא כדי מסוכנים לחולים הנצרכיםהדברים
 י"ז סי' ח"ד שבת.לחילול

 לבית בשבת אותה והסיעו לידתה עת שהגיעבאשה
 על לשבת הגיעה לא שעדיין אמר והרופאהחולים,
 מ"ח סי' ח"ד הביתה. ליסע יכולה איהמשבר

 לקחת מותרת אי החולים לבית אותה שמסיעיםבאשה
 מ"ט סי' ח"ד צרכיה.עמה

 בשבת להתנהג איך בביה"ח ויולדות מעוברותבדין
 קיסרי. ניתוח ע"י ובנולד והמסתעף נרה ובדיניויו"ט

 ע"ט סי'ח"ה

 של"אסימן

 נכרית בן וכז בשבת למולו אם מנכרי ישראליתבבן
 קכ"ז פ"ד,ס"ס סי' ח"ב הדין. מהומישראל

 כדי ונר נע ולהיות בשבת לילך מחוייב המוהלאם
 פ"ד סי' ח"ב תינוק.לימול

 מתי השקיעה אחר דקות שבע בשבת הנולדתינוק
 צ"ט סי' ח"ג מילה. הברית לעשותצריכים

 של"וסימן

 ביןהקשורה )נדנדה, האמאק על בשבת לישב מותראם
 כ"ב סי'ח"א במחובר. משתמש מטעםהעצים(,

 זה ידי ועל הגשם שפסק לאחר הסוכה דלתיהפותחים
 ס"ג סי' ח"ג טוב. ויום בשבת הזרעים על נופליםהמים

 של"חסימז

 מי בא שכאשר אלקטרי פעמון בבית לערוך מותראם
 להינצל כדי לצלצל מתחיל הפעמון הבית אלשהוא
 צ"ג סי' ח"ג בשבת. הדין מהומגנבים

 ש"מסימן

 לראות כדי הבית פתח על טלביזיא מין לערוך מותראם
 בשבת הרין מהו גזלנים, מפחד הפתח על שדופקמי

 נ"ג סי' ח"ג מצטלם. הפתח על שרופק מישכל

 הבגד. אל בשבת למתחו מותר אם שנתרופףבכפתור
 פ"ז סי'ח"ד

 נ"א סי'ח"ד בשבת. בטחון במחט בגד חיבורבדין

 כ"ז סי'ח"ה ויו"ט. בשבת אגרות פתיחתבענין

 פייל אלומיניום לקרוע להתיר רצה אחד שרככמה
 פ"ט סי' ח"ד בשבת. בנייר קריעה בדיןבשבת.

 אי לזה זה הקצוות שמדבקים נייר של החיתוליםבענין
 ע"ט סי' ח"ד בשבת. בהן להשתמשמותר

 של"טסימן

 הפדיון לעשות מתי בשבת לדיות שחל הבןבפדיון
 צ"ה סי' ח"ב ראשון. ביום או שבת במוצאיוהסעודה

 שד"מסימן

 לכאן משם והחילוק הרחוק למזרח בספינה שהפליגמי
 הרי שבת היום חשבונו שלפי ובשעה שלם ביוםכמעט
 השבת את שמר הנסיעה ובמשך ראשון, יום הואאצלם



הכללי אבי ניתשו"תמפתח
 והגיע ארה"כ מאת כצאתו למנות שהתחיל חשכונולפי

 יום ככר שם אכל חשכונו לפי השכת כיוםלמקומו
 חשכונו. שלפי השבת את להשלים צדיך אםראשון

 נ"ח סי'ח"כ

 שנ"חסימן

 מותר אם סאתים מבית יותר המכיל הכנסת כיתחצר
 ע"ז סי' ח"ג הכנסת. לכית ומתוכו כתוכולטלטל

 לכית סמוך לדירה הוקף שלא סאתים מכית יותרקרפף
 פ"ג סי' ח"ג קרפף. מקרי אםהכנסת

 העירוכ. מכטלים אם העיר כאמצע ופרדסים גנותכענין
 ס"ח סי'ח"ד

 שס"בסימן

 עמודי את וצירפו גרדנס קיו כעיר העירוכיןכתיקון
 ראש כל ועל ישרים המה והעמודים אלקטרי, שלהכרזל
 קשת כמין כרזל של ענף עכריו משני מחוכר עמודכל

 אלקטרי, פנס תלוי ועליו העמוד מן למעלההמתעגל
 העירוב, של דחוט מתוח שבאמצע העמוד ראשועל

 אשר כרזל חתיכת יוצא עכיו וכאמצע מאוד עכהעמוד
 הצד. מן הפתח צורת זה אין אם החוטעליו

 נ"ט סי'ח"כ

 או הטלפון עמודי לעירוכ להצטרף כענין רחכדיון
 פ"ו סי' ח"ד עירוכין. תיקון כענין חששות ועודחשמל

 לצרף וגם ים, אחד כצד שיש בעיר עירוכין בדיניכיאור
 מ"א סי' ח"ה הפתח. לצורת הטלפוןחוטי

 מוויליאמסכורג כהגשר כשכת לעכור מותראם
 פ"ח סי' ח"ג עירוכ. כלילמנהעטן

 שס"וסימן

 התלויין המכוכסים כגדים כשכת להכניס מותראם
 כיניהם. עירכו שלא דיורין של משותף כית שלכתצר

 ס"א סי'ח"א

 ביחד תבשילין ועירובי חצירות עירובי לערב מותראם
 כ"א סי' ח"א חבילות. חכילות מצות עושין איןמטעם

 ש"עסימן

 פ"ד סי' ח"ה כביה"ח. כשכת לטלטל מותר אםכענין

 שפ"הסימן

 מודים שאינם דיורין הרכה שם שיש שכחצרכסוכה
 לתוך המאכלים להכיא כשכת להתנהג איךכעירוכ,
 י"ז סי' ח"אהסוכה.

 חדש בראש הללדיבי
 תב"בסימן

 שבל למנהגנו הציכור לפני הלל לומר יכול קטןאם
 כ"ו סי' ח"א ההלל. פסוקי כל עצמו כפני אומריחיד

 ויו"ט, בר"ח ההלל אחר שאומרים תתקכל קדישכענין
 ההלל. שאמר להש"ץ או שחרית של להש"ץ שייךאם

 ה' סי' ח"ה הש"ץ. של שליחות גדרוכענין

 וכבר סוכות המועד כחול ויכוא יעלה לומר ששכחכמי
 עוד ואמר ושכח ויכוא, יעלה ואמר ונזכר הכרכהגמר
 אי אמרו שככר ונזכר ה', אתה כרוך וכו' ותחזינההפעם
 ל"ד סי' ח"ד חקיך. למדני יאמר אויגמור,

 תב"חסימן

 כפ' השכועות חג אחר לחו"ל שכא ישראל ארץ כןכדין
 כבר שהוא מכיון לתורה לעלות לו מותר אםכהעלותך,

 שלח. פ' עכשיו הוא ואצלו שעכר כשכת כהעלותךקרא
 נ"ז סי'ח"ה

 ס"ד סי'ח"ה כרכה. כלי התוכחה קריאתכענין

 לקרות מותר אם תשא כפרשת חיוכים הרבה ישאם
 ג' סי' ח"כ ללוי. לא מהקרואים לאחד העגלפרשת

 פסחהלכות
 תב"טסימן

 אומרים שאין כיום רחמים מלא תפילת לומר מותראם
 ל"כ סי' ח"א תחנון.כו

 תמ"בסימן

 צריכים אם לרפואה או למלאכה רק העשויאלכאהאל
 ל"ט סי' ח"כ הפסח. קודם לנכרילמכרו

 תמ"גסימן

 התורה זמני כענין כחז"ל הנזכרים השעות כעניןכיאור
 ע"כ סי' ח"ה זמניות. או שוות שעות הםאם

 תמ"דסימן

 כמה משינתו ועמד כשבת להיות שחל פסח ערככדין
 עדיין, התפלל ולא חמץ אכילת זמן כלות קודםדקות
 שכת. סעודת לקיים זמן יהיה לא יתפללואי

 ס"ד סי'ח"ד

 תמ"הסימן

 של והכלים פסח כערכ חמץ שם שנשתייר אשפהככלי
 כ"ב סי' ח"גישראל.

 תמ"הסימן

 כערב החמץ למכור שכח רח"ל אכילות שמחמתכאחד
 כ"ג סי' ח"כ החמץ. דין מהפסח

 לדיני כיחס כעולם זמנים חילופי כענין הלכהכירור
 ל"ד סי' ח"אהתורה.

 הזמן הגיע לא שעדיין כמק"א שנמצא חמץ דיןמה
 מקום אחר או הבעלים מקום אחר הולכים האםלמכרו,
 ל"ד סי' ח"א הדין. מה ויו"ט שכת לענין וכןהחמץ.

 פיהם שאלת כלי אחרים של חמץ למכור יכוליםאם
 מ' סי' ח"א זכייה.מטעם

 פיהם. שאלת כלי בניו של החמץ למכור האכ יכולאם
 קל"ו סי'ח"כ

 איש כא ואח"כ כנהוג הקנינים עפ"י לנכרי חמצוכמכר
 צריכים אם הקנינים, כל שנעשו אחר חמצו עםאחד



הכלל' אבי ביתשו"תמפתח
 להשטר לספחו מותר או מחדש מכירה שטרלעשות
 ד' סי' ח"ב נעשה.שכבר

 האם הצריק, רבו משלחן חמץ שירים לו שיש מיבענין
 ל"ה סי' ח"ה בקיומו. רוצה מחשש לנכרי למכרומותר

 מהחמץ בחנותו מכר הפסח ובתוך כדין, חמצו שמכרמי
 רק הוי האם הפסח, אחר החמץ של הרין מהשנמכר,
 ג' סי' ח"א המכירה. בטלה אוכגזלן

 תנ"אסימן

 קט"ו סי'ח"א בהגעלה. מותרים אם פייראקסכלי

 לפסח. הדין מהו עצם של או זהב של תותבותשינים
 צ"ו סי'ה"ב

 תנ"גסימן

 בשרביטין הירוקים הערשים על קטניות חשש ישאם
 י"א סי' ח"ב בפסח.לאכלן

 משעת שמורים מצות רק הפסח ימי כל לאכול שנוהגמי
 בזה. קפידה יש פסח של אחרון ביום גם אםקצירה

 ל"ח סי'ח"ב

 תס"זסימן

 אם במחובר, בעורם חמץ בסכין שנחתכובצלים
 בצמחים. ופליטה בליעה יש אם לפסח,מותרים

 ק"ו סי'ח"א

 ל' סי' ח"ה בפסח. חמץ לאכול שצריך ר"ל חולהבענין

 ת"עסימן

 בנו בשביל בכורים תענית להתענות שנהג אבברין
 צריך אי בשבת ע"פ חל המצות לגיל שהגיעובשעה
 נ"ט סי' ח"ד ה'. ביום להתענותהאב

 להשלים יכול אם התענה ולא ה' ליום שנרחהתענית
 נ"ט סי' ח"ר עש"ק. ו'ביום

 קטנות ממסכתות אחד או משניות מסכת שמסייםמי
 לעשות שמחה חשוב האם כלה או סופרים מסכתכגון

 נ"ב סי' ח"ב פסח. בערב מצוהסעורת

 או מצוה סעורת עושין אז לסיים לו בנזדמן רקאם
 נ"ב סי' ח"ב לכתחילה. כך בשביל לשייר גםאפשר

 עמהם טעם ולא פסח ערב מסכת בסיום שנשתתףבכור
 בביתו. אח"כ לאכול אח"כ לו מותר אםכלום

 ט"ז סי'ח"ב

 תע"אסימן

 פסח. בליל ואגוזים קליות לחלק עכשיו נוהגין לאמדוע
 כ"ו סי'ח"ג

 תע"גסימן

 לשנות לאדם מותר אי להרר. נכון מרור מיןבאיזה
 05יונתח שקורין במין מרור. באכילת אבותיוממנהג
 ע"ז סי' ח"ד מרור. מצות יוצאיןאי

 צ"ז סי' ח"ג מצרים. יציאת בסיפור נשים חיובבענין

 כיציאת לספר פסח כליל חייכות רנשים החינוךכרכרי
 מ"א סי' ח"דמצרים.

 הגדר, מהו הסרר על פסח בליל הלל בדיניביאור
 חדשה. שירה לפניו ונאמר של בהמובןוביאור

 כ"ג סי'ח"ג

 תע"הסימן

 פסח בליל אביהם שולחן אצל הסמוכים גרוליםבבנים
 של המצוה מקיימים האיך המצות, להם מקניםואין

 ס"ו סי' ח"ר מצה. כזיתאכילת

 ויו"ט בשבת החולים בבית העובד הרופא יתנהגאיך
 נ"ג סי' ח"ד פסח. בליל מצה כזית מצותלקיים

 תע"וסימן

 בפסח. היום בסעודת קרר צלי לאכול מותראם
 מ"ו סי'ה"כ

 תע"זסימן

 ה' סי'ח"ב האפיקומן. לאכולבשכח

 ת"מסימן

 הרביעי הכוס פסח בליל לשתות מצוה הידור ישאם
 מ"ה סי' ח"גכולו.

 תמ"וסימן

 לן אכפת ולא במדה נמדדים תורה שיעוריבענין
 כמשקל. תלוי ורינר סלע מטכעות שיעורי ורקכמשקל,

 ב' סי'ח"ה

 את למעך צריכים אם וגרוגרת וביצה כזיתבשיעורי
 ג' סי' ח"ההחללים.

 תמ"זסימן

 אמירת בענין לספוד אשכנז בין מנהגים חלופיבענין
 מ"ט סי' ח"ג הכנסת. בבית פסח בלילהלל

 פסחבעניני

 ובענין - המנ"ח, בדברי במצה, חמץ ברוב ביטולבענין
 לקיום הנררש להשיעור מצטרף המתכטלאם

 ג"כ המתבטל מצטרף רלפעמים ניאותה הערה -מצוה,
 במצות שנתערבה שמורה מצה וברין הנררש.לשיעור
 ל' סי' ח"אפשוטות.

 ל"ו סי'ח"ד מצה. ברוב חמץ ביטולבדין

 לוקה דאינו ומצה חמץ בהלכות הרמב"ם בדבריבירור
 או חמץ קנה כן אם אלא ימצא ובל יראה רבל לאועל

 י"א. מצוה החינוך וברברי בידים,חימצו
 כ"א סי' ח"ה - ל"ה סי' ח"ד - ס' סו"ס ת"כ - ל"ד/כח סי'ח"א

 המכילתא בפירוש כ"א מצוה חינוך המנחתברבר
 מ"ג סי' ח"ה ומרור. מצה על שמצוויםבשעה



 אבי ביתשו"ת~פתח

 שחיטה בשעת ערלים היו אם פסח קרבן שחיטתבענין
 קכ"ב ס" ח"א פסח. אכילת קודם עצמן אחומלו

 לאכלו תורה איסור יש אם פסח ערכ שבשלובפסח
 ל"ז סי' ח"ג חינוך. המנחת בזהשנסתפק

 מ"ט סי'ח"ה בזמנו. שלא פסח קרבן אכילחבענין

 העומר ספירתהלבות
 חפ"טסימן

 העומר. ספירת בברכת חבירו את להוציא יכולאם
 ל"ד סי'ח"כ

 לברך יוכל לא ואם העומר ספירת לספור ששכחחזן
 ל"ה סי' ח"ב לו. היא בושה הספירה ברכחהלאה

 מספק וספר עומד הוא לספירה יום באיזהבמסופק
 ס"ה סי' ח"ר יצא. אי האמיתי יום שספר נתבררואח"כ

 קו אתועבר הרחוק למזרח הספירה כימי שהלךבמי
 ס"ז סי'ח"ד דינו. מההתאריך,

 מ"ע הוי העומר רספירת הירועים הרמב"ן ברבריביאור
 כ',כ"ג סי' ח"ה חייבות. תשים גרמא הזמןשאין

 בליל העומר ספירת ספר אחר אם העומר ספירתבענין
 י"ט סי' ח"ה תוסיף. בל על עבר אםשבועות

 ת"צסימן

 במוסף. שבח של להזכיר המועד חול בשבת ששכחבמי
 כ"ד סי'ח"ר

 תצ"גסימן
 רשאי האם הספירה כימי מצוה בר לו שישבנער

 כ' סי' ח"בלהסחפר.

 נ"ט סי' ח"א סיון. ב' ביום נישואין לעשות מותראם

 עד מפסח מלאכה לעשות שלא הנשים מנהגברבר
 ה' סי' ח"ד ואילך. החמה משקיעתעצרת

 תצ"דסימן

 הבת'ם שמעטרים והאילנות העשבים לטלטל מותראם
 ק"ג סי' ח"ד השבועות. בחגוהביהכ"נ

 כהנים שני והיה בשבת שחל שבועות של שניביום
 חזקה לו יש אחר ואיש לתורה לעלות חיוביםשהיו
 לאחד רק לתורה לעלות מקום אין ולכן למפטירלעלות
 יש אם כיו"ט קרואים להוסיף שלא מנהג שישבמקום
 נ"ה סי' ח"ב מחזקתו. להמחזיק לדחותמקום

 בברכת להפסיק צריך דאין תצ"ד בסי' המ"אברברי
 גבינה המובן ומה קשה. גבינה אוכל אעו אםהמזון
 פ"ג סי' ח"בקשה.

 שבועות של שני וביומ לחזור ורעתו ישראל מארץאורח
 לקרותו מקום יש אם השבת ביום וחל יארצייט לויש

 הכי. בלאו קריאה יום הוא דבשבת כיוןלתורה

 שני( יו"ט )הלכות תצ"וסימן
 ע"י שמה ומתנהל ישראל בארץ משרד לו שישמי

 בזמן גלויות של שני ביו"ט לפוחחו מוחר אםישראלי,
 שני. יו"ט חוגגים עדיין בחו"לשהבעלים

 ל"ה סי'ח"א

 איך להכא ומהתם להתם מהכא הבאים ישיבהבבני
 גלויות. של שני ביו"טיתנהגו

 נ"ח סי' ח"ה - כ"ז סי'ח"ג

 שני. ביו"ט ינהג כיצד לשנה לחו"ל משפחתו עםהנוסע
 כ"ז/י סי'ח"ג

 יו"ט לגבי ישראל ביד עתה שהוא עזה עיר של דינהמה
 כ"ז סי' ח"ג גלויות. שלשני

 שבועות של שני וביום לחזור ודעתו ישראל מארץאורח
 לקרותו מקום יש אם השבת ביום וחל יארצייט לויש

 הכי. בלאו קריאה יום הוא דבשבת כיוןלתורה
 מ"ח סי'ח"ב

 ס"ג סי'ח"ה מרדות. מכת של השיעורבענין

 תק"אסימן

 כ"ט סי'ח"ה טוב. כיום בכלים הסקהבענין

 תק"בסימן
 להקטינו או כחו להגביר מותר אי אלקטריבמכשיר
 ט' סי' ח"דביו"ט.

 תק"דסימן

 מותר מעיו"ט עשאו לא דאם טחעה שנא מאיבשין
 ח' סי' ח"ד אסור. ובסחיטה שינוי ע"י ביו"טלעשותה

 חקי"אסימן

 ב"ח סי'ח"ה ביו"ט. 'אינסינרייטאר'בענין

 כ"ז,כ"ח סי'ח"ה ביו"ט. עישוןבענין

 לטלטלן. מותר אי ביו"ט סיגריות מעשן שאינומי
 ט' סי'ח"ד

 תקי"דסימן

 שיגלוש כדי האש ע"ג קדירה ביו"ט להושיב מותראי
 ביו"ט. כיבוי גרם בדין ובירור האש, אתויכבה

 ו' סי'ח"ד

 המאכל על להגן כדי ביו"ט האש את להקטין מותראי
 ג"כ אי הכירה על מקום עוד לו יש ואם תשרף,שלא
 אוכל לצורך כיבוי כרין בירור הגז. אש להקטיןמותר
 ז' סי' ח"דנפש.

 ק"א סי'ח"ד ביו"ט. גז כיבוי איסורבענין

 טוב כיום שנפטר כ"מ לפני ביו"ט נר להדליק מותראם
 ל"ב סי' ח"ה המזיקים. ולהכרחתלסגולה

הכללי
 טוכ יוםהלכות

 מ"ח סי'ח"ב



הכללי אבי ביתשו"תמפתח
 שלא נר לתוכה ומעמידים נר כתמונת העשויהמכונה
 ל"ו סי' ח"א ביו"ט. להעריכו מותר אםיטפטף,

תקכ"ז
 ביו"ט קרים מים להוסיף מותר אי אלקטריבמיחם
 צ"ג סי' ח"ד תבשילין. עירוב ע"י שבתלצורך

 המועד חולהלכות
 תק"לסימן

 ארוך בירור המועד. כחול תמונות צילומי לעשותכענין
 י"ד סי' ח"ד ויו"ט. בשבת גרמאבדין

 יו"ט לכבוד המועד כחול הרצפה לנקות מותראם
 כ"ט סי' ח"אהאחרון.

 תעניות ושאר באב תשעההלכות
תק"נ

 צ"א סי' ח"ד כתמוז. עשר כשבעה אשה טבילתבדין

 בטבת. עשרה בליל נישואין לעשות מותראם
 ו' סי'ח"א

תקנ"א

 קטנות ממסכתות אחד או משניות מסכת שמסייםמי
 לעשות שמחה חשוכ האם כלה או סופרים מסכתכגון

 באב. תשעד כו שחל כשכוע כשר ולאכול מצוהסעודת
 נ"ב סי'ח"ב

 או מצוה, סעודת עושין אז לסיים לו כנזדמן דקאם
 נ"ב סי' ח"ב לכתחילה. כך בשביל לשייר גםאפשר

  רשאי האם המצרים בין בימי מצוה כר לו  שישבנער
 כ' סי' ח"בלהסתפר.

 כו שחל בשבוע מלבושים להגדיל או להקטין מותראם
 י"ז סי' ח"ב באב.תשעה

 שבת. לכבוד חזון שבת כערב הרצפה לרחוץ מותראם
 כ"ז סי'ח"א

 תקנ"דסימן

 ט"ב חל המצות לגיל וכשהגיע באב בי' שנולדבמי
 בענין להתענות. מחוייכ אי ראשון ליום ונדחהבשכת
 גברא. איסור או חפצא איסור הוי דרבנן איסוריאי

 נ"ח סי'ח"ד

 תק"ססימן

 מותר והאם החורבן. אחר זמרה קול שמיעתבדין
 תפילות ומרה שירי טייפ-רעקארדער עללהקליט
 יש או הטייפ, את יעריכו ואח"כ ומלכות בשםוברכות
 ל' סי' ח"ד לבטלה. שמים שם הוצאת גרםבזה

 תעניתהלכות
 תקס"וסימן

 פעם בשום ואין מתענים רובא דליכא ציבורבתענית
 להקל מקום יש אם עננו, ותפילת ויחל לקרותהזדמנות

 התענית. וקריאת תפילה תשתכח שלאכדי
 כ"ז סי'ח"ב

 להיות לו מותר אם ציבור בתענית מתענה שאינובמי
 כ"ז סו"ס ח"כ קריאה.בעל

 תקס"חסימן
 וחל היארצייט ביום אבותיו קברי על לילךבהמנהג
 השכת. אחר או שבת קודם לילך אםכשבת

 ק"ה סי'ח"ד

 השנה ראשהלכות
 תקפ"אסימן

 נכה שהוא מי נוראים בימים לש"ץ למנות מותראם
 כ"ח סי' ח"ג כישיבה. להתפלל וצריךרגלים

 ל"ד סי'ח"ה ר"ה. כערב נדדים התרתבענין

 במסירת ר"ה כערב שעושים נדרים התרת שלבנוסח
 תענית ובגמרא מנחה', בשעת תענית מנדרי 'חוץמודעה
 ע"ו סי' ח"ב כנדר. אינו תענית דקכלת איתא י"בדף

 דיינים על להדר  יש אי ר"ה כערב נדרים התרתבענין
 מ"ג סי' ח"ד נדריהם. להם התירושכבר

 תקפ"הסימן

 לקדש. חייב האם שופר, תקיעת קודם לטעום שצריךמי
 ע"א/ד סי'ח"ג

 תקפ"חסימן
 מן מלכיות בסדר שופר תקיעת יד"ח לצאת מותראם

 נ"ט סי' ח"ג שופרות. בסדרהתוקע

 תקצ"בסימן
 צריכים מתי עד בר"ה שופר להם היה שלאציבור
 ע"א סי' ח"ג מוסף. בתפילתלהמתין

 התקיעות כין כמחוורים הנדפס רצון היהיכענין
 כ"ה סי' ח"ד המלאכים. ובשמותדמיושב

 מותר אם דמיושכ תקיעות באמצע ספרים של מדףבנפל
 התורה. כבוד משום הספרים את להריםלהפסיק

 ס"ו סי'ח"ה

 תקצ"וסימן

 ס"ד סי' ח"ג שופר. תקיעת במצות לקטן חינוךבענין

 )עשי"ת( תר"בסימן
 דאין שס"ד במצוה המנ"ח שחידש במה רחבביאור

 בעשה וידוי במצות וכן טוכה, עצה רק מצוההתשובה
 מצות שכיטל על עונש לו יש אם התודה, ולאתשובה
 ס"ד סי' ח"בוידוי.

 הכיפורים יוםהלכות
 תר"דסימן

 יוהכ"פ. ערב אכילת במצות מחוייבות נשיםאם
 מ"ג סי'ח"א
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 או ושתיה כאכילה להרכות רק יוהכ"פ כערכ המצוהאס
 ס"א סי' ח"ג תענוגיס. שארגס

 כזמן כיפור יוס ערכ אכילת יר"ח לצאת מותראס
 ס' סי' ח"ג הזמן. עליו קכל שכבר לאחר יוהכ"פתוספת

 תרי"בסימן
 מ"ב סי'ח"א פרס. אכילתכשיעור

 תרי"זסימן
 יום שלושיס של הריון יוהכ"פ כערב שהפילהאשה
 ע"ו סי' ח"ג לאכול. צריכה שאינה ואומרת חלשהוהיא

 צ"ו סי'ח"ג יוהכ"פ. קודס יום שלושיסבמפלת

 תרכ"אסימן

 להתינוק מהכוס לשתות דנותנים הכיפורים כיוסכמילה
 חוכת ידי יוצאין איך הוא חינוך בר לאו שהתינוקוכיון

 כ"ח סי' ח"כהכרכה.

 ע"כ סי'ח"ג הכיפוריס. כיוס כורעות נששאס

 סוכההלכות

 תרכ"הסימל

 ע' סי' ח"ג סוכה. כניית לשם מאכל עץ לכרות מותראם

 שנדר ממי סוכה עשיית לצורך עצים לקנות מותראם
 ניתנו. להנות לאו מצוות מטעם ממנוהנאה

 קי"ח סי'ח"ג

 מודיס שאינס ריורין הרכה שס שיש שכחצרכסוכה
 לתוך המאכלים להכיא בשכת להתנהג איךכעירוב,
 י"ז סי' ח"אהסוכה.

 תרכ"וסימן

 זה ירי ועל הגשם שססק לאחר הסוכה דלתיהפותחיס
 ס"ג סי' ח"ג טוכ. ויום בשבת הזרעים על נופליסהמיס

 נכרי. ע"י הסכך לתקן מותר אי ביו"ט הסכךכנפל
 ע"ג סי'ח"ד

 תר"לסימן

 דהרוח וכמחיצה מקנבוס, הסוכה דפנות לעשותבענין
 ע"ג סי' ח"ר הנענוע. שיעורמנענה,

 לשכת דופן דהווי מיגו אומרים עצרת בשמיני גםאם
 ק' סי' ח"דוכו'.

 תרל"זסימן

 הכאה מצוה כענין ט'( )דף סוכה התוס' כרכריהערה
 שכ"ה. מצוה המנ"ח וכרבריכעכירה,

 קע"ח/ג סי' ח"ד - כ"ט סי'ח"כ

 תרל"טסימן

 דילפינן כיוז סוכות של א' שבליל מגדים הפריבדכרי
 בסוכה פת הכזית להיות צריך המצות מחג ט"וט"ו

 ומתובל. מתוק פת ולא גמורמלחס
 קע"ב סי' ח"ד - כ"ד סי'ח"ב

 ויו"ט כשכת החוליס ככית העוכד הרופא יתנהגאיך
 נ"ג סי' ח"ד סוכה. מצותלקייס

 תרמ"אסימן

 שהחיינו. לכרך צריך אי כחוה"מ סוכההכונה
 צ"ה סי'ח"ר

 תרמ"חסימן

 כתוארו הדר אחד אתרוגיס שני לפני שיש מיכענין
 יכחר. מהס כאיזה ככשרותו רק הדר אינווהשני

 כ"ח סי'ח"ד

 ס"כ סי'ח"ג אתרוגים. כמוכר כמחיריס טעותכענין

 תרנ"אסימן

 ההדס. מן מעט הערכה להשפיל דצריך ראיהמכיא
 קע"ח/י סי'ח"ר

 לכרך יכול אס לולכ נטילת כעת שהחיינו לכרךכשכח
 הנטילה. כשעת למחר שימתין או ההלל,קורם

 צ"ר סי'ח"ר

 תרנ"דסימן

 משוס התפילה אחר לכיתו הלולב להחזיר מותראס
 צ"ח סי' ח"ד לצורך. שלאהוצאה

 צ"ט סי' ח"ד מצותו. שנעשה אחר מוקצה האתרוגאס

 תרנ"וסימן

 כגופו עשה מצוות לקיים החיוכ בגדר רחככיאור
 ל"ז סי' ח"דובממונו.

 תרנ"חסימן

 אפילו לעצמו אתרוג יקנה אחד שכל הירור יתר ישאי
 יותר, במהודר הקהל של כאתרוג לצאת שיכולהיכא
 צ"ז סי' ח"ד באתרוג. להחזיר ע"מ מתנהובענין

 תרס"וסימן

 לו ויש מקומה לצורך בחוה"מ הסוכה לסתור מותראי
 צ"ו סי' ח"ד אחרת.סוכה

 תרס"טסימן

 הקפות כענין לספרד אשכנז בין מנהגים חלופיכענין
 מ"ט סי' ח"ג עצרת. שמיניכליל

 הנוכההלכות
 תר"עסימן

 כ"א דף שבת הגמרא דברי על הערה - חנוכהכעניני
 לשכה היה להשמן והרי שבהיכל' השמניס כל'וטמאו
 מ"ט סי' ח"א דמדות. כפ"כ כמכוארמיוחרת

 עזרה דהרי חנוכה בנס מצאנז דגה"ק קושייתכדכד
 ק"ו סי' ח"ר טהור. ברה"ר טומאה וספק רה"רהייתה

 ק"ז סי'ח"ר חנוכה. כעניןעור
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 תרע"אסימן

 שהרמ"א ומה הרמכ"ם, כדכרי נכון פי' - חנוכהכעניני
 נ' סי' ח"א כמותו.פוסק

 רק או מעשרה למטה להיות צריכים חנוכה נרותאם
 ע"ה סי' ח"גהמנורה.

 תרע"גסימן

 אפרים. השער קושיית לתרץ - חנוכה לנר שריפהשמן
 מ"ח סי'ח"א

 אח"כ לו שיהיה ומקוה חנוכה לנר זית שמן לו שאיןמי
 אח"כ לו יהיה שאם ויתנה פשוט נר על לברך יכולאם
 ס"ח סי' ח"ג עכשיו. יוצא אינו זיתשמן

 שעוה בנרות הדליק שכבר אחר זית שמן לו שהזדמןמי
 המובחר. מן מצוה לקיים שנית להרליק צריךאם

 ס"ט סי'ח"ג

 קבלה לא דר"י משמיה דאביי, בהא דכבתה,בסוגיא
 ביטול, בעניני רחב וביאור קיבלה. יוחנן דרביומשמיה
 מ"ז סי' ח"א ומהותו.גדרו

 נ"א סי'ח"א דכבתה. בסוגיא חנוכהבעניני

 תרע"הסימן

 חייבות דנשים כ"ג דף שבת בגמ' חנוכה בעניןמאמר
 הש"י בשיטת הנס. באותו היו הן שאף חנוכהבנר

 בדברי חייבות. נשים גרמא זמן שהוא גם דרבנןדבמצות
 מצרים. ביציאת לספר פסח בליל חייבות דנשיםהחינוך

 מ"א סי'ח"ד

 פטורות. נשים אם גרמא שהזמן דרבנןמצוה
 פ"ד סי'ח"ב

 תרס"אסימן
 נר עדיין הדליקה ולא שבת נרות הדליקה שכבראשה
 עדיין, שבת מקבלת שאינה בהדלקתה והתנחהחנוכה
 כ"ח סי' ח"ב חנוכה. נר להדליק אח"כ יכולהאם

 תרס"בסימן

 בן מתתיהו בימי הנסים' 'על בתפילת - חנוכה,בעניני
 על או יוחנן על מוסב גדול' 'כהן אם גדול', 'כהןיוחנן

 מ"ה סי'ח"אמתתיהו.

 נרות 'והדליקו הנסים על בתפילת הנאמר עלפי'
 בהיכל. היה המנורה מקום והרי קדשך',בחצרות

 מ"ו סי'ח"א

 תרס"דסימן
 לומר יכול קטן אם בחנוכה. לקרות'בתורה יכול קטןאם
 עצמו בפני אומר יחיד שכל למנהגנו הציבור לפניהלל
 כ"ה,כ"ו סי' ח"א ההלל. פסוקיכל

 ל"ז סי'ח"ה חנוכה.ענייני

 פרשיות ד'היכות
 תרס"הסימן

 זכור. פרשת קריאת לשמוע מחוייבות נשים איבדין
 ג' סי'ח"ד

 התורה. מן הוא פרה פרשת שגם אומרים הישטעם
 מ"ה סי'ח"ב

 מגילההלכות
 תרפ"טסימל

 ג"כ שהיא בדבר אנשים להוציא יכולה אשה אםבענין
 מ"ז סי' ח"ה מגילה. מקרא כגוןחייבת

 אם יברך, מי הרבה נשים לפני בקורא המגילהבברכת
 ט"ו סי' ח"ה כולן. את להוציא לברך יכולה אחתאשה

 תר"צסימל
 אסתר. במגילת המסורה עפ"י לשוןבדקדוק

 ק"י סי'ח"ד

 י"ז סי'ח"ה המגילה. בקריאת לשוןבדקדוק

 תרצ"אסימן

 נ"א סי'ח"ג המן. בני עשרת כתיבתבענין

 אסתר. במגילת השורות בין תיבה שתלהבסופר
 קמ"ב סו"סח"ג

 תרצ"דסימן

 הוא מי לירע צריך המקבל אי לאביונים מתנותבדין
 מ' סי' ח"דהנותן.

 לאביונים. מתנות בו לקיים שנוכל עניבגדר
 ט"ז סי'ח"ה

 בו מקיימים אם מצומצמת שפרנסתו ישיבה בןבבחור
 נ"ט סי' ח"ה לאביונים.מתנות

 אילאביונים מתנות בתורת בפורים הלואתו לעניבמוחל
 ס"ב סי'ח"דיצא.

 י"ח סי'ח"ה פורים. במעות לשנות מותראם

 תרצ"הסימן

 להתרפאות סכנה בו שיש לחולה הנאה איסוריבשולח
 ס' סי' ח"ד מנות. משלוח ידי בזה יוצא אםבו,

 ס' סי'ח"ד בגזל. מנות משלוח מצות מקייםאי

 שוה הייתה לא שנשתלחה שבשעה מנות משלוחבדין
 פרוטה. ושוה נתייקרה קבלתה ולפניפרוטה,

 ס"א סי'ח"ד
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 והגיע פורים קודם בשולח מנות משלוח מצות מקייםאי

 ס"א סי' ח"דבפורים.

 אם ואכלו מדרבנן שאסור מנות משלוח לחבירובשולח
 ס"ב סי' ח"דיצא.

 מנות, למשלוח מהן ושלח בהנאה חפציו שאסרבאחד

 למפרע. יצא אי נדרו על שאל פוריםואחר
 ס"ג סי'ח"ד

 פורים קודם ומת לאחד מנות למשלוח מעותהמפריש
 ע"ד סי' ח"ד ליורשיו. המעות לתת חייבאי

 מ"ג סי' ח"ב בשותפות. מנות משלוח יד"ח יוצאיםאם

 דעה יורהשו"ע

 וטרפותשחיטה
 הריא"ז בשיטת וביאור התורה, לכל מומרשחיטת
 ס"ז סי' ח"א חולין. ריש הגבורים בשלטיהמובא

 שהממונה שמצאו מטבחיים בבית תקנות לעשותהחיוב
 קכ"ט סי' ח"ד להקונים. נו"ט במזידהאכיל

 לסרסן. כדי זריקות להפ שעושים העופות של דינןמה
 ס"ח סי'ח"א

 ק"ב סי'ח"ג להריאה. שנסרכו נפוחים ביציםדין

 מידי' איכא 'מי סברת ליה דלית הרמב"ם בשיטתביאוד
 וביאור לפ"ע. משום נח לבן חלב להושיט מותראיך
 ע"א סי' ח"א לב"נ. החי מן אבר בדיןרחב

 לנקר. יש חוטין איזה הלשון חוטי ניקורבענין
 ס"ד סי'ח"ב

 דכאן שהמנקרים ישראל מארץ ממנקר התלונהכדכר
 ק"ט סי' ח"ג כדין. מנקריםאינם

 ביציםהלכות
 דארעא. מספנא רובם שהם בזמנינו ביציםבדין

 קט"ו סי'ח"ד

 מליחההלכות
 המיוחד במלח חולים עבור בשר למלוח מותראם

 מין בו וניתן ה'סאדיום' חומר ממנו שנלקח הלב,לחולי
 לחולי מזיק ואינו כוחו נחלש שעי"ז 'אמאניום',הנקרא
 ס"ט סי' ח"אהלב.

 עם ביחד שנית נמלח ואח"כ והודח שנמלח בשרבדין
 שעות מכ"ד יותר עליו עברו וכבר נמלח, שלאבשר
 ע' סי' ח"א ראשונה. מליחהמזמן

 עופות סימניהלכות
 על לחוש יש אם מאנגליה שהובאו חדשים עופותבענין
 צ"ב סי' ח"ה חדשה.מסורה

 בחלב בשרהלכות
 שש להמתין צריך ג"כ אם היום באמצע שישןבמי
 ק"ח סי' ח"ג בשר. אכילת אחרשעות

 בברכת להפסיק צריך דאין תצ"ד בסי' המ"אכדכרי
 גבינה המובן ומה קשה. גבינה אוכל אינו אםהמזון
 ס"ג סי' ח"בקשה.

 בשר בין הדין מהו עצם של או זהב של תותבותשינים
 צ"ו סי' ח"בלחלב.

 ק"ח סו"ס ח"ג חריף. רבר הוי ועגבניות תפוזיםהאם

 בכל או דסכינא, בדוחקא רק מבליע חריף דברהאם
 ק"ח סי' ח"גדוחקא.

 ק"ו סי'ח"א בצמחים. ופליטה בליעה ישאם

 ק"ו סי'ח"א ופולט. בולע חי בעלהאם

 לרחוץ היתר יש אם [ן85~עא5ן)[ כלים להדחתמכונה
 צ"ג סי' ח"ב זה. אחר בזה חלב וכלי בשרכלי

 וחלב. לבשר בו להשתמש גל מקרו התנוראודות
 קי"א סי'ח"ה

 תערובותהלכות
 מ"ז סי' ח"א ומהותו. גדרו ביטול, בעניני רחבביאור

 ס"ג סי'ח"ב בו. סולדת יד של השיעורבגדר

 דם שרקקה יבמה לגבי הידוע המרדכי שיטתבענין
 קכ"ו סי' ח"ה ק"ב(. ס"ס ברמ"א)המובאת

 והחלב הדם מחוטי ניקור בלי מבהמה בשר מכרקצב
 ואי ונתערב שנשאד הבשר דין מה וגם הכלים, דיןמה

 ק' סי' ח"ג הוא. חלק מאיזה להכיראפשר

 ניקור. כלי שנתכשל כשר כענין וכירוריםמילואים
 ק"א סי'ח"ג

 בביצה דם טיפת ונמצאת בקדירה ביצים ב' בשלואם
 שבת. לכבוד בקדירה בשר בשלו ואח"כאחת

 ע"ט סי'ח"ב

 רותחת הביצה הוציאו וכאשר מבושלת בביצה דםמצאו
 דין מה פארצליין קערת לתוך אותה שברומהקדירה
 פ' סי' ח"בהקערה.

 עכו"ם ובישול פתהלכות
 ל"ח סי' ח"א קודש. שבת מחללי של פת לאסור ישאם
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 בייגעל האופה נכרי לנחתום הכשר לתת מותראם
 עכו"ם. ופת עכו"ם בישול מטעם במאלטעדהמשוחים

 ע"ח סי'ח"ב

 יוצא ישראל של שהאש והיות בישיבה המבשלבנכרי
 בישול חשש יש אי תמיד הבוער לייטמהפיילעט
 קכ"ד סי' ח"דעכו"ם.

 של חשש גם יש אם הטונה דג של הכשרותבענין
 קט"ו ח"ג עכו"ם.בישול

 כשרותם על אכילה קודם בירור צריכים אםבמאכלים
 לברר. אפשר של הגדר ומה החזקה על לסמוך שישאו

 ק"ה סי'ח"ג

 איסור בדין רחב וביאור עכו"ם. מחלב חלב אבקתבדין
 דברי וביאור המוסק, ודין שהיה, מכמותשנשתנה
 ע"ב סי' ח"א דטהרות. פ"בהתוספתא

 ישראלחלב רק שותה ואינו סתם מחלב שנזהרמי
 לחשוש צריך אם בזה נזהרים שאינם בביתונתאכסן
 ק"פ סי' ח"ד כלים.לפליטת

 סכנה משו1( האסורים דברימהלכות

 ע' סי' ח"ג סוכה. בניית לשם מאכל עץ לכרות מותראם

 יש אם שמכר, קודם חלונות סתם והנכרי מנכרי ביתקנה
 החסיד. יהודה רבינו צוואת מחמת לחוש הקונהעל

 ס"ט סי'ח"ב

 החסיד יהודה רבינו שהקפיד קרובים נשיאתבענין
 למצוה. בגמרא דאיתא קרובים נשיאת בעניןובכלל

 ס"ט סי'ח"ב

 אחיות לשתי אחים שני פעמים שתי להתחתן כדאיאם
 לבן שמעון ובת שמעון לבן ראובן כת של באופןאו

 ע' סי' ח"בראובן.

 שמת אחיו שם על הנולד לבן לקרות קפידא ישאם
 פ' סי' ח"א מזלא. ריעאמשום

 בל משום ועופות בהמות ולנבל להטריף מותראם
 קי"ב סי' ח"אתשחית.

 וזהירות האסורים בדברים סחורההלכות
 אסורותממאכלות

 וקדלי וטריפות נבלות שמוכרים פירמא אצלסוכן
 ידי על נעשה הכל רק הסחורות רואה אינו והואדחזירי
 ק"ג סי' ח"גהטלפון.

 ק"ג סי'ח"ג לנכרי. שליחות בעניןדיון

 אורזיםשבו חרושת בית על מפקח להיות היתר ישאם
 ק"ד סי'ח"ג אסורות.מאכלות

 כלים טבילתהלכות
 לגבי אלקטרי, חוטי יש בשוליים שלמטה כלי דיןמה

 קי"ד סי' ח"א העכו"ם. מבית כשנלקחיםטבילה

 טבילה. צריכים אם מנילון או מפלסטיקכלים
 צ"ח סי'ח"ב

 והרבה מניות חברת של חרושת בבתי הנעשיםכלים
 טבילה. צריכים הכלים אם יהודים, המה המניותמבעלי

 פב סי'ח"ב

 ולכבודו בכשרות, נזהר שאינו ידידו בביתהמתארח
 איך טבולים, אינם הכלים אבל כשרים, מאכלים לומכין

 קט"ז סי' ת"אלהתנהג.

 כלים הכשרהלכות

 קט"ו סי'ח"א בהגעלה. מותרים אם פייראקסכלי

 אם המלחמה בזמן עכו"ם בידי שהיו גלייזירט ברזלכלי
 ק"ה סי' ח"א להגעילם.יכולים

 ישראלחלב רק שותה ואינו סתם מחלב שנזהרמי
 לחשוש צריך אם בזה נזהרים שאינם בביתונתאכסן
 ק"פ סי' ח"ד כלים.לפליטת

 נסך ייןהלכות

 נעשהלתוכו הסוכר נתינת ורק גמור בהכשר שנעשהיין
 ס"ג סי'ח"ב היין. על חשש יש אם נכריםע"י

 המקדש ךכלי וקנמה דנוךת ,נשייתו,לכך,ן

 מתהלוכות לומדים חול ובלימודי דתי ספר בביתמורה
 על מצייר והמורה השמים, צכא וכל והירחהשמש
 אם מנייר, תכניות עושה וגם התמונות, כל בגירהלוח
 ולהורות. להבין בגדר זה אם כן, לעשותמותר

 ע"ה סי'ח"כ

 ע"ג סי'ח"א קנים. ז' בת אלקטרית מנורהדין

 ע"זהלכות

 הבית פתח על הגויים שמעמידים העצים באםביאור
 צ"ט סי' ח"ה ע"ז. של גדר הוא זה אם חגיהםביום

 ע"ז. בית יר על לעבור שלא כדי להקיף חייבהאם
 קמ"ד/ג סי'ח"ג

 השואה של השנה שביום בהאלאנד המוזרבמנהג
 תיפלתם לבית ישראל בני מאחינו הרבהמתאספים
 הקדושות, להנשמות זכר לעשות כומרים שלבנוכחותם

 צ"ד סי' ח"ה בימיו. עלתה שכך לדור לואוי

 ישראל לממשלת ופנה ונתנצר ישראל מדת שיצאמומר
 דין להגדיר כיצד אחרת, רת בן  כישראלילהכירו
 קל"ז סי' ח"א זה.משומד

 חברו את המכשיל מה"ת עור לפני על עובר האםדיון
 פ"ד סי' ח"ב דרבנן.כאיסור

 שבלא קבעו והרופאים אנושה במחלה שנחלהאיש
 ארוכה שיעלה אפשר ניתוח וע"י קצר בזמן ימותניתוח
 ס"א סי' ח"ב לניתוח. להסכים מותראם
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 לאכול סכנה בו שאין לחולה מותר אם בענין רחבביאור
 נ"ב סי' ח"ג המוקצים.דברים

 בגופו עשה מצוות לקיים החיוב בגדר רחככיאור
 והרופאים ל"ע לכ מחלת לו שיש בחור ובדיןובממונו.
 של עשה מצות לבטל מותר אי אשה לישא שלא לויעצו
 ל"ז סי' ח"דפ"ו.

 ריביתהלכות

 תורה מוסדות עבור מבאנקים הלואות בענין רחבכיאור
 אפותקאות על רבית לשלם מותר אופן ובאיזהוחסד
 צד על לעשות רוצים שאינם מיהודים שנלקחומבחים
 קכ"ט סי' ח"ג עיסקא.היתר

 לצורך שלא ודיה עיסקא היתר צד על עסק שעשהמי
 כן. שנכתכ מאחר התחייבות לו יש זה ידי עלאם

 ק"ל סי'ח"ג

 כאשר הנחה להקונים לתת הסוחרים שנהגובמה
 ריבית. של ענין בזה אין אם במזומנים, מידמשלמים

 קל"א סי'ח"ג

 מדינת של מלוה בשטרי ריבית איסור חשש ישאם
 מחשש הישראלי בבנק להשקיע יכולים אם וגםישראל,
 קי"ז סי' ח"אהנ"ל.

 לתת לו מותר אם בחנות או בבנק אשראי לו שישמי
 את ולשלם חשבונו על ולקנות כרטיסו אתלחבירו
 קי"ז סי'ח"דהרבית.

 בהסחורה מרם ימצא שאם בתנאי לחבירו שמוכרמי
 משתמש והלוקח בטל והמקח המעות לויחזיר

 קי"ד סי' ח"ד כרכית. זה אין אםבהסחורה

 כיניהם מריבה שנפלה נכרי עם שותפין יהודיםבשני
 לו לשלם שצריך בערכאות ופסקו השותפות לבטלורצו
 שילם ולא רבית, לשלם מחויב בזמנו ישלם לאואם
 ק"כ סי' ח"ד הרבית. לשלם צריך אםבזמן,

 לו ואמר כסף סכום משמעון שלוה בראובן רביחבעגין
 קכ"א סי' ח"ד מהפסד. ורחוק לשכר קרוב שהואראובן

 עיסקא. היתר עפ"י נעשה שלא שטעןבלוה
 קמ"ט סי'ח"ה

 ומעונן הגויים חוקותהלכות

 והכומרים, אוה"ע דת כהני שלובשים ארוך שחורמעיל
 ולעבודה, לשרות מיוחד שהוא כיון ללבשו מותראם
 קמ"ב סי' ח"א הריפורמים. אנשי שלובשיםכמו

 בחודש. באג"ה דבר שום להתחיל שלא קפידה ישאם
 כ"ח סי'ח"א

 הזקן גילוההלכות

 קי"ט סי'ח"ג בהלכה. גילוח מכונתבענין

 נדההלכות

 רק נדה פתחי לשמור רוצה והיא תשובה בעלתבאשה
 מפני עליה להקל יכולים כמה עד רוצה, אינודבעל
 קכ"ח סי' ח"ג כפנים. יבואר השבים,תקנת

 מקוה בו שאין למקום למרחקים אשתו עםההולך
 האורח למנוע כדורים לקחת לה מותר אםטדרה,
 ע"ה סי' ח"אמלבוא.

 ימי כל שם דרים ביתו ובני קיץ במעוני דירה לו שישמי
 וסוף שבת על רק השבוע כל בעיר הוא והבעלהקיץ

 הוא אם העירה וחוזר ב"ב את מבקר הואהשבוע
 העירה. לררך שיוצא פעם בכל אשתו את לפקודמחוייב

 ע"א סי'ח"ב

 ק"ז סי'ח"ג כתמה. שאבדה אשהרין

 פ"ה סי' ח"ה כמינקת. דינה אם מניקה שאינהמינקת

 עשיית לאחר הקינוח נייר על דם שמצאה אשהבדין
 ע"ו סי' ח"אצרכיה.

 לנשואין המתכוננת הגרות מקודם לאיש דנשואהגיורת
 כיון חימוד דם מחשש נקיים ז' צריכה אם מו"י,כדת

 צ"א סי' ח"א דעתה.דסמכה

 לחוש ואם ההולדה בכלי רפואי לטיפול הצריכהאשה
 דם. בלא הקבר פתיחת אין דקיי"ל להאעי"ז

 ע"ט סי'ח"א

 פרסה ואשתו מילה ככרית קוואטער להיות שנתכבדמי
 הכר מן חוץ האשה ידי על כר להניח היתר יש אםנדה,

 צ"א סי' ח"ב בידיה. יגע שלא כדי עליו מונחשהתינוק

 נדתה בעת אשתו מיטת את להרים יכול הבעל אםבענין
 פ"ו סי' ח"ה החולים.בבית

 תפילת התפללה כבר האשה אם טהרה הפסקבזמן
 קט"ז סי' ח"גערבית.

 -- החמה. שקיעת קודם טהרה הפסק לעשותכשכחה
 במקום צ"ל בסופו י"א באות שם סופר טעות ישאגב
 קי"ז סי' ח"ג מינוט. תשעה מינוטח"י

 או נדתה ימי באמצע ישראל לארץ שעלתהאשה
 קכ"א סי' ח"גספירתה.

 חמים מים של זילוף לעשות לה צוה שהרופאאשה
 ע"ז סי' ח"א ספירתה. בימי להתנהג איך רחמה,לתוך

 זיבת מוציאה זה ידי ועל ברחמה טבעת לה שישאשה
 לה מותר אם חלכ, עם לקפה במראיתו הדומה לחדבר

 נקים. ז' של הבדיקה קודם חמים במים זילוףלעשות
 ס"ה סי'ח"ב

 כטומאתה לשהות לאשה שאין מוסר השבטבדברי
 איתא חסידים ובספר בעיר, בעלה כשאיןאפילו

 סכנה. מחשש טבילתה בליל בעלה עם להיותשצריכה
 ע"ח סי'ח"א
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 שינתה ואח"כ כדילוג הפלגה וסת שקכעה אשהבדין

 הראיה לפי חוששה אם דילוגה, כערך שלאוראתה
 להיות. ראוי שהיה הסדר לפי אוהאחרונה

 קי"ח סי'ח"ד

 חציצההלכות
 היתר יש אם רח"ל הסרטן כמחלת שנחלתהאשה
 מן שכרייתו כדכר המקפיד כמיעוט לטכולשתוכל
 קכ"ה סי' ח"גהמים.

 לפני המניקיור מצכע ציפורניה לנקות ששכחהאשה
 ק"כ סי' ח"א שנית. טכילה צריכה אםטכילתה,

 חציצה זה אין אם השמש מחמת נקלף שעורןכנשים
 קכ"ו סי' ח"גכטכילה.

 כשיניים, זמנית סתימה לעשות הרופאים שנהגובמה
 ק' סי' ח"א בטכילה. לחציצה חשש כזה איןאם

 את הטכילה קודם עיניה מתוך להוציא ששכחהאשה
 ק"א סי' ח"א מגע(. )עדשות לענזעס'ה'קונטק

 פיה לתוך נתן והרופא עקומות ששיניה אשהבדכר
 דינה מה משנה יותר כפיה להיות וצריך5"ס"[ןן
 ס"ח סי' ח"כלטכילה.

 כדי פלסטי ניתוח לה ועשו רח"ל פיה שנעקםאשה
 פלסטי עצם פיה לתוך ונתנו למישור העקובליישר
 כטכילה. חציצה הוי האם סנטרה, אלמחוכר

 ס"ח סי'ח"כ

 כפיה לה והניחו החניכיים על ניתוח שעכרהאשה
 שכוע ככל אותו ומחליפים החניכיים על להגןפלסטיק
 ס"ו סי' ח"כ כטבילה. חציצה הויהאם

 מקואותהלכות

 הגדול. ים נקרא ים ואיזה וכנהרות, כימיםטכילה
 ק"ז סי'ח"א

 קל"א סי' ח"ר מטולטלות. מקואות לעשות הצעהכדכר

 שנתכשרה כטרם קיטור לתוכה פתח שהכלןמקוה
 צ"כ סי' ח"כ הראוי. כשיעור זריעה ע"יהמקוה

 צ"ה סי'ח"ה טהרה. ידי על הוויי'כענין

 זחילה. של חשש שם שיש חוסעי ככואן המקוהכדכר
 ע"ח סי'ח"ה

 שכה. המסוככות והשאלות אמסטרדם של המקוהכענין
 ק"ו,ק"ז סי'ח"ה

 קטפריסות מי ה"ב פ"ו שקלים הירושלמי דכריכפירוש
 קנ"ה סי' ת"א לנדה. ופסוליןהן

 לטכול כשרים הם אם ונצטננו כהם סולדת שהידכמים
 בכלים. שאוכים מים עזרא לטכילת כשר אי וכדיןכהם

 קכ"ד סי'ח"ד

 נדריםהלכות

 כמנהג אכותיו כמסורת לנהוג מחויכ כחור איכדין
 נ"ד סי' ח"ד - י"ד סי' ח"ג אשכנז. אוספרד

 שנדר ממי סוכה עשיית לצורך עצים לקנות מותראם
 ניתנו. להנות לאו מצוות מטעם ממנוהנאה

 קי"ח סי'ח"ג

 למלמדו ונדר שעטנז בדיקת של אומנות שלמדכמי
 נדרו. לו שיתירו רוצה ועתה לאחרים ללמודשלא

 קל"ג סי'ח"ד

 ות"ח רבו וכבוד ואם אב כיבודהלכות

 ק"ד סי'ח"ה ולרכו. לאכ והידור קימהכענין

 רכו. או אביו עם למרחץ להכנס להקל סמכו מהעל
 כ"ה סי,ח"ג

 קכ"כ סי'ח"ד ואם. אכ כיכוד מצותכענין

 קכ"ח סי' ח"ד שליח. ידי על ואם אכ כיכוד מצותכענין

 את שהרג באחד מ"ח מצוה חינוך המנחת כדכריהערה
 קכ"ג סי' ח"ג גלות. חייב אם בשוגגאכיו

 קומתו מלוא לקום הישיכה כני מדקדקין שאינםמה
 ק' סי' ח"כ ושיכה. זקןמפני

 גדולים. לדעת דעתו לכטל נכון או מותר איכענין
 לגדולי להתיחס כיצד למעשה ההוראה כלימודוהדרכה
 קצ"ג,קצ"ד סי' ח"דהפוסקים.

 תורה תלמודהלבות

 נכרים שגם כעיתונים תורה דכרי לפרסם מותר אםכענין
 כ"ה סי' ח"ה דמלכותא. דינא וכענין אותו,קורין

 כרכות, שכע לשמחת תורה תלמוד כיטולכענין
 י"ד סי'ח"ה

 כספים ומעשר צדקההלכות

 שני. מעשר או עני מעשר הוא אם כספים מעשרגדר
 ק"א סי'ח"ד

 ואינו לחם מחוסר עני לפנינו אם ומעשר צדקהכענין
 מחוסרי כגדר שאינו תורה בן ועני ומצות תורהשומר
 צ"א סי' ח"ה עני. מעשר וגדר למי, קודם מילחם

 לפני להפריש צריך אם כספים, מעשר להפרישהנוהג
 המס. ששילם אתר או לממשלה הכנסה מסשמשלם

 צ"ח סי'ח"א

 כניו לימוד שכר לשלם יכול אם שעתא ליה שדחיקאמי
 צ"ט סי' ח"א מעשר. ממעותובנותיו
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 לתת צריכים אם כחתונתם מתנות להם שנתנו וכלהחתן
 ק"ו סי' ח"ג מעשר.מזה

 שכר לנכות יכול קודם אם כספים מעשר של הגדרכענין
 ק"כ סי' ח"ה כיתו. ופרנסתדירה

 מכתכי לשלוח ועכודתו תורני כמשרד העוכדפקיד
 שעוסק אחד ואיש עמינו. לנדיכי לתמיכהכקשות
 של השמות ליתן ממנו כיקש כלה הכנסתכמצות

 פ"ו סי' ח"כ לו. ליתן מחוייכ אםהמנדכים

 להם יש אם ישיבות של ושדרי"ם צדקה גכאיאם
 זה הרי או לעולם, ככוככים הרכים מצדיקי שלהתואר
 עכודתם. שכר שמקכלים כיון מלאכה שארכמו

 ק"א סי'ח"ה

 תורה להתלמוד ממון שתורמים לאדזש החכרהאודות
 נו"ט של אוכל ומגישים משתה עושים כשנה אחתופעם
 שכעתיד כתקוה ח"ו שם לאכול ולא ללכת מותראם

 ק"ה סי' ח"ה לטובה. עליהםישפיעו

 נכלל אינו נכרים של ממשלה רפואית תמיכה קכלתאם
 ע"ד סי' ח"א העכו"ם. מן צדקהכגדר

 אם לצדקה מלכושיו כל ליתן צרה כעת שנדרמי
 ק' סי' ח"ב מלכוש. ככללהטכעות

 גאון. שם על הנקרא מוסד שם לשנות מותראם
 קנ"ו סי'ח"א

 מילההלכות

 נכרית כן וכן כשכת למולו אם מנכרי ישראליתככן
 קכ"ז פ"ד,סו"ס סי' ח"כ הדין. מהומישראל

 כדי ונד נע ולהיות כשבת לילך מחוייכ המוהלאם
 פ"ד סי' ח"ב תינוק.לימול

 פקע אם בנו למול האכ של מילה כחיוכ המנ"חכספיקת
 ק"ל סי' ח"ד לא. או גדול כנו בנעשה ממנוהחיוכ

 למולו צריך אם רח"ל אונן ונעשה למול בן לו שישמי
 ע"כ סי' ח"כ המצות. מן פטור דאונןכיון

 למולו יוכל לא ועי"ז לילד ניתוח לעשות מותראי
 קל"ו סי' ח"דכזמנו.

 עכו"ם למול לו מותר אם המילה, מלאכת ללמודהרוצה
 פ"ח סי' ח"א כמלאכתו. להתרגל כדיכביה"ח

 צ"א סי'ח"א מישראל. נכרית כן למול מותראם

 לכרךהמוהל צריך כרכה איזו גר, במילת הכרכותנוסח
 צ"א סי'ח"א המילה. אחר ברכה ואיזו המילהקודם

 לא אכל כשר, מוהל ע"י ונימול , ונכרית מישראלהנולד
 כוונה בלי מילה מצות לשם רק ומל נכריה שאמוידע

 צ"כ סי' ח"א בגר. המילה בגדר רחב וביאורלגרות.

 כרית. דם ממנו להטיף צריכים אם מהול, הנולדגר
 צ"כ סי'ח"א

 גריםהלכות
 לנשואין המתכוננת הגרות מקורם לאיש הנשואהגיורת
 כיון חימוד דם מחשש נקיים ז' צריכה אם מו"י,כדת

 צ"א סי' ח"א דעתה.דסמכה

 צ"א סי'ח"א מישראל. נכרית כן למול מותראם

 לכרךהמוהל צריך כרכה איזו גר, במילת הברכותנוסח
 צ"א סי'ח"א המילה. אחר כרכה ואיזו המילהקודם

 לא אכל כשר, מוהל ע"י ונימול ונכרית, מישראלהנולד
 כוונה כלי מילה מצות לשם רק ומל נכריה שאמוידע

 צ"כ סי' ח"א כגר. המילה בגדר רחכ וביאורלגרות.

 ברית. דם ממנו להטיף צריכים אם מהול, הנולדגר
 צ"ב סי'ח"א

 גר. הוי אי למולו, וסכנה הסוכר מחלת על שחולהגר
 צ"ד סי'ח"א גרות. כעניניעוד

 לשלחו רוצה ואכיו כדין ונימול מישראל נכריתבן
 ואינה נכריה שאמו כזמן לקבלו מותרים אםלת"ת,
 צ"ו סי'ח"א להתגייר.מסכמת

 ככיתונימול נכרית ספק ואמו יהודי מאכ הנולדכן
 להטיף צריכים אם מהספק ידע שלא מוהל ע"יהחולים

 ח' סי' ח"כ גרות. לשם כריתדם

 ראכיי אצל נתגיירה שאמם ילדים לקכל ישאם
 צ"ו סי' ח"ה כהחלט. אסורקנסרכטיכי,

 צ"זח"ה לגירות. וטכילה כמילה כוונהכענין

 תושב.גר רק להיות ורוצה ה' מאחרי לחזור שרצהגר
 קי"ג סי'ח"ג

 תורה ספרהלכות

 על לכתוכ מותר אם תורות ספרי גונכי ששכיחיםכמקום
 קי"א,קי"כ סי' ח"ג הכעלים. שס השני כצדהספר

 הקדועדם משמות אחד בגיר, הלוח על שכתכמורה
 פ"כ סי' ח"א נמחקים.שאינם

 של הכנסת לבית תורה ספר להשאיל מותראם
 קכ"ד סי' ח"גהקונסודכים.

 שיראו כדי ברה"ר כחלון תורה ספר להעמיד מותראם
 קכ"ו סי' ח"ד לקנות. ויכואו הכתכ את ושכיםהעוכרים

 שני או אחד עמוד יריעות ככמה ונשתייר שנשרףס"ת
 פ"ג סי' ח"א לגנזם. צריכים אםעמודים,

 קי"א סי'ח"ד כתו"מ. או כס"ת שנמצא כפולבשם

 לשמה. נכתכ שלא שם על קולמוס העכרתדין
 קס"ד סי'ח"ד

 ספרי הרבה בין ונתערכ טעות כו שנמצא תורהכספר
 קכ"ג סי' ח"ד כשרים.תורה
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 מזוזההלכות

 הביח. פחחי בכל מזוזוח לקבוע מחוייביםאם
 ק"כ סי'ח"ג

 קל"ז סי'ח"ד מזוזה. בקביעח חציצה שייךאי

 בעת אם בית, לשוכר המזוזה קביעת זמן הואמחי
 שם לדור שמתחיל מזמן או והחפצים, הרהיטיםהעברח

 פ"ד סי' ת"א ביתו. בניעם

 להחליפם לו מוחר אם מהודרוח מזוזוח לו שישמי
 קי"ד סי' ח"ג מהדירה. יוצא כאשר רגילוחלמזוזות

 כשצריך ממנה כשיוצא מהדירה המזוזה ליטול מוחראי
 קל"ט סי' ח"ד אחר. לביתהמזוזה

 והמזוזה להמזוזה זהב מסגרח ולעשוח לשנוח מוחראי
 כל. לעין נראה שתהא זכוכיח בכיסוי גלוי הכתבחהיה

 קכ"ו/ז סי'ח"ד

 חדשהלכות
 קל"ח סי'ח"ד הזה. בזמן חדשבענין

 בכור פדיוןהלכות
 הפדיון לעשות מחי בשבת להיות שחל הבןבפדיון

 צ"ה סי' ח"ב ראשון. ביום או שבת במוצאיוהסעודה

 ושיעור כזמנינו, המטכעות לפי הפדיון כסף שלהשיעור
 צ"ה סי' ח"ב תורה. שלאמה

 לדידי לומר יכול הכהן ואם בכור, פדיון כסףבשיעור
 נ' סי' ח"ג לי.שוה

 דבריו. ביאור סק"כ, ש"ה סי' הגר"אבביאור
 ל"א סי'ח"ג

 סלעים. חמש עבור לכהן משכון נתינת מועילאם
 נ'/ג סי'ח"ג

 לחוש אין למה מבאר מברך, שהאב דבן פדיוןבענין
 מברכים שאין כמו הפדיון דמי ליקח יתרצה לאשהכהן
 ק"ג סי' ח"א צדקה. מצוח על זהמטעם

 אמו לקחתו פדיונו ולפני בארה"ב, שנולדתינוק
 זמן מתי לאומי, הבין החאריך קו את ועברלאוסטרליה

 אוסטרליה. כזמן או ארה"ב כזמן אםפדיונו
 קי"א סי'ח"א

 אם הבכור בנו ללידת ל"א ביום רח"ל אונן שנעשהמי
 תהיה והקבורה הקכורה קודם הפדיון לעשותיכולים
 ע"ב סי' ח"ב הצהרים.אחר

 תעניתים. פ"ד כמו עולה הבן פדיון דסעודתבהמקור
 ס"ו סי'ח"ג

 חלההלכות
 יהודי שם ואין נכרים פועלים לו שיש ישראלבאופה
 בהפרשה. להתנהג כיצד חלה, הפרשח עללפקח

 צ"ג סי'ח"ה

 טהורה בהמה בכורהלכות

 למכור ושכח בהמוח, של עדר עם משק שקנהישראל
 המשק על ויש בכורים ילדו ובינתיים לנכריהבהמות
 פ"ז סי' ת"אאפותיקי.

 ומעשרות תרומותהלכות

 להפריש צריכים אם לחו"ל, שהובאו ישראל ארץפירות
 ומעשרות. תרומותמהם

 צ' סי' ח"ה - קע"ב/י"ד סי' ח"ד - פ"ה סי'ח"א

 טבל. חשש עליהם יש אם ישראל מארץתפוחים
 פ"ו סי'ח"א

 התרומה דחלק טבל איסור בטעם רש"י בשיטתביאור
 צ' סי' ח"א ביה.פתיכא

 שביעיתהלכות
 חשי"ט, תשי"ב, )שנת השמיטה בשנות האתרוגיםבענין

 יבואר: ובותשכ"ו(.
 ישראל. בארץ לנכרי קנין יש איא.
 מדרבנן. או התורה מן הזה בומן שביעית אםב.
 ספיחים. בכלל אילנות של פירות אםג.
 הדין. מה נכרי שלבמשומרר.
 סחורה עושין אין של האיסור באתרוגים ישאםה.

 שביעית.בפירות
 שיטת לפי לחו"ל א"י פירות להוציא האיסורוכן1.

 פ"ה. בבכורותהריטב"א
 מה"ח אסורים הפירות אם בשביעית שנעבדשדהז.

 מדרבנן.או
 בשביעית, נכרי אצל לעבוד לישראל היתר ישאםח.

 מותרת, ואיזו אסורה עבודה איזה חילוק ישואם
 ישראל. ע"י שנבצרו הפירות של הדיןומה

 ומתי שביעית, בפירות שינוי ע"י לבצור מותראםט.
 שינוי. ע"י רק לעשוחצריכים

 מקרי דאי לאו, או הפסד מקרי נכרי אכילתאםי.
 מידו. כמציל הויהפסד

 אתרוג. של הביעור זמןמחייא.

 הש"כת השמטה רצ בעמוד שם ]~יאה נ"ב,נ"ג,נ"ד סי'ח"א
 ק"י סי' וח"ה וה[.לס'מן

 וחרם נידויהלכות

 הגמרא בדברי וכיאור תפילין, בהנחת מהומנודה
 נידויו. בזמן תפילין הניח הורקנוס בן דר"אבסנהדרין

 פ"ט סי'ח"א

 חולים ביקורהלכות

 שכלא קכעו והרופאים אנושה כמחלה שנהלהאיש
 ארוכה שיעלה אפשר ניתוח וע"י קצר כזמן ימוחניתוח
 ס"א סי' ח"ב לניתוח. להסכים מותראם
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 קריעההלכות

 כישראל. כזאת תהא לא העניכה על קריעהכענין
 ק' סי'ח"ה

 אנינותהלכות
 למולו צריך אם רח"ל אונן ונעשה למול כן לו שישמי
 ע"ג סי' ח"כ המצות. מן פטור דאונןכיון

 אם הבכור כנו ללידת ל"א כיום רח"ל אונן שנעשהמי
 תהיה והקכורה הקכורה קודם הפדיון לעשותיכולים
 ע"ב סי' ח"כ הצהדים.אחר

 קי"ג סי'ח"ד לאחר. חנותו למסור מותר אונןאם

 אבילותהלכות
 המת לויתהלבות

 המת. להלוית ללכת יכולות מעוברות נשים אםכענין
 פ"כ סי'ח"ה

 הקברות ובית קכורה, מתים, ניתוחיהלבות

 והוכרחו הסרטן מחולי הדד על ניתוח שעכרהכאשה
 לידע נסיון לעשות שתסכים ממנה בקשו אםלנתחה
 למצוא חולים שאר לתועלת ויהיה המחלהשודש
 מה הדד, את לקכור יוכלו לא זה ועקכ זו למחלהרפואה
 פ"ה סי' ח"כ הדין. עפ"ילעשות

 גדול. לצורך לנפל אוטפסי לעשות מותראם
 קל"כ סי'ח"ג

 יוצא מתי 'אינקוכטור' אל אותו שנותנין תינוקכענין
 פ"ג סי' ח"ה נפל.מכלל

 לנוולו יצטרכו שלא וכדי בכיה"ח שמת אחדבאיש
 להלינו. מותר אם להלינו, צריכיםולנתחו

 ק"ט סי'ח"א

 קכין תשעה שפיכת מנהג לכטל מתפרצים שישכעיר
 כהמת, מלטפל ידיהם למשוך רוצים והח"ק המתעל
 שיטפלו עדיף אם כהמת, נכרים יטפלו עי"זאכל

 התשעה על ויוותרו קכורה עניני ככל כהמתישראלים
 ס"כ סי' ח"בקכין.

 קדישא חכרה שאין כמקום לנשים טהרה עשייתכדין
 קל"ד סי' ח"ד נשים.של

 לקכרו רוצים השניה אשתו שכני כעל, של קכורהמקום
 אצל לקברו רוצים הראשונה מאשתו וכניו אמם,אצל
 פ"א סי' ח"א מי. עם דדיןאמם,

 שהיא כדי אחר למקום כעלה קכר להעכיר שרוצהאשה
 ס"ז סי' ח"ב משפחה. בקכר אצלו קכורהתהיד

 מקכרו שהוציאו כנט מרדכי רכי הגאון של קכרוכענין
 ס"ז סי' ח"ב בניקלשכורג. קכורלדיות

 אחד מצד אנשים לקכור ככיה"ח שם שהונהגכקהילה
 לשנות. הח"ק רוצים ועכשיו אחד מצדונשים

 לעשות שלא להנהיג שרוצים כדת, ה'מתקנים'אודות
 שיש נראה יהא שלא הקרקע את להשוות רק קכר,צורת
 ק"י סי' ח"א זה. על למחות מחוייבים אם קכר,שם

 צורת לעשות שלא לשנות רוצים הקכרות כיתמנהלי
 הארץ על שווין יהיו שהקכרים רק למעלה כתלהקכר
 פ"א סי' ח"ב הקכרים. על נאה עשכ לזרועוגם

 גר וכן ישדאל, של עלמין ככית נכרי לקכור מותראי
 עלמין הכתי של הכעלים אם כהלכה. שלאשנתגייר
 קכ"ז סי' ח"ד לנכרים. שדה חלקת למכוריכולים

 כתוך החיים בבית מוסוליאום לכנות היתר יש אםכענין
 צדיקים. קכר על אהל כנין וכענין ההר,שיפוע

 ק"י סי'ח"ג

 מיד יכולים אם ישראל לארץ להוליכו תנאי עלכנקכר
 יכ"ח. עד להמתין שצריכים או להוליכו השכעהאחר

 ע"ו סי'ח"כ

 מצכות מעמידים שאין כמקום טעות עפ"י שנקכרכמי
 ק"ח,ק"ט סי' ח"ה לפנותו. מותר אםכראוי

 בהנים טומאתהלכות
 מחשש חולים לכקר החולים לכית לילך לכהן מותראם

 צ"ט סי' ח"ב ממתים. אכרים או מת שם יששמא

 שם ויש הרחב שער דרך לביה"ק להיכנס לכדן מותראם
 ועל הדרך על המאהילים הדרך צידי כשניאילנות
 צ"ט סי' ח"בהקכרים.

 כעגלה כשנוסעים המת את ללוות לכדנים מותראם
 המת. על המאהילים גשרים ותחת מנהרות דרךסתומה

 צ"ה סי'ח"א

 על שמאהילים כיון באוירונים לטוס לכהנים מותראם
 כפני החוצץ זרוק אהל כדין רחכ וכיאורהקכרות,
 צ"ה סי' ח"אהטומאה.

 פתח שעל גג כמו היריעה תחת לעכור לכהנים מותראם
 ולהספידו לטהרו המת שם שמכניסין לכיתכניסה
 שהולך ומי אנשים. שאר לגכי וכן 'טשאפעל',שקורין
 קמ"א סי' ח"ד ידיו. ליטול צריך אישם

 צריכים אם הסמוך, ככית אתד שמת הכנסתככית
 ק"ח סי' ח"א כפים. נשיאות קודם לצאתהכהנים

 אבילותהלבות

 ודשאיר הממשלה מטעם כספינה להפליג שהוכרחמי
 חודש כספינה ויתעכב רח"ל גסיסה של כמצכ אמואת

 פ"ט סי' ח"ב להתאכל. יתחיל מתיימים,

 לנסוע לו וא"א אחיו שמת מאירופה טלגרם שהשיגמי
 פ"ט סי' ח"ב האכלות. יתחיל מתי כקכורתולהשתתף

 אחיו לכית כא השכעה וכאמצע כלונדון אכיו שמתמי
 קרוכ ממקום הבא כדין עמהם למנות יכול אםהגדול
 צ' סי' ח"כ אוירון. ידי על שהגיעכיון

 אם מת ואח"כ הממשלה, ע"י גט והשיג אשתו אתכעזכ
 ע"ד סי'ח"ב צ"ז סי' ח"כ עליו. להתאכל צריכההאשה
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 האשה אם הבעל ומת בערכאות שנתגרשהבאשה
 קל"ב סי' ח"ד עליו. להתאבלצריכה

 אבילותו. באמצע אביו אצל שבא בחתן אבלותבענין
 ק"ג סי'ח"ה

 באבילות. ביולדות להקל יכולין דברים איוהבענין
 פ"א סי'ח"ה

 לו מותר האם אמו או אביו על יב"ח תוך רח"לבאבל
 פ"ח סי' ח"ב זכר. לשלום שבת בלילללכת

 צריכה ממטתה כשעמדה אם רח"ל, אמה שמתהיולדת
 צ"ז סי' ח"א שבעה.להשלים

 הקרובים. מן אחר שמת מעובדת לאשה להוריעבענין
 פ' סי'ח"ה

 כבר ושם ישראל בארץ מתה שאמה ידיעה שקבלהאשה
 קכ"ז סי' ח"ג תתנהג. האיך ואחד שלושיםיום

 אמו על חורש י"ב בתוך והוא לבתו נישואין שעושהמי
 בכלי החתונה לערוך מותר ואם שושבין, להיות יכולאם
 צ"ד סי' ח"בזמר.

 להקפיד צריכים אם צדיקים באוהל קדישבאמירת
 החיים. בבית לדרוש ובענין למזרח, פניושיהיו

 פ"ט סי'ח"ה

 משפט חושןשו"ע

 דייניםהלכות
 כדי בירורין שטרי על לחתום רוצה שאינו בע"רבענין
 קנ"ו סי' ח"ה בערכאות. חוקי תוקף יהיהשלא

 מעות. להשליש הנתבע את לחייב יכולין אםבענין
 קנ"ז סי'ח"ה

 קנ"ח סי' ח"ה טענתו. לגלות הבע"ד מחוייב אםבענין

 אשתו של מלוג בנכסי לד"ת להבעל להזמין יכוליםאם
 מלוג. בנכסי שלו בהזכות רוצה שאינוהיכא

 ק"ס סי'ח"ג

 מותר אם ואיסור ממון שאלת בה שיש ד"תובענין
 קס"ג סי' ח"ה השני. צד שמיעת בלי אחד לצדלהשיב

 בי"ר שיש אומר ותובע בזבל"א להתדיין שרוצהבנתבע
 קמ"ה סי' ח"ה בהבי"ר. דוקא רוצהלכן

 רצה ולא בעירו לרון דוקא שרוצה הנתבע טענתבענין
 קנ"ד סי' ח"ה כמסרב. לדונו יש אם אחרת לעירלילך

 ישראל בארץ דינא דמלכותא דינא לומר שייךאם
 רתיים. אינם המרינה שראשי מפניהשתא

 קמ"ג סי'ח"ב

 שאזרחי בזשורי להשתתף התורה עפ"י מותראם
 נפשות. בדיני לדון פעם מדי נקראיםהמדינה

 קמ"ד סי'ח"ב

 שופט להיות להשתדל תורה שומר לישראל מותראם
 קמ"ד סי' ח"ב נפשות. בדיניבערכאות

 ואח"כ בדיניהם שותפות של חוזה שעשושותפים
 ריניהם. אחר ללכת יכולים ביניהם סכסוךכשיש

 קמ"ר סו"סח"ב

 קבוע שאינו בי"ד לפני לדון עליהם שקבלו דיניםבבעלי
 ולרון בו לחזור דינים מהבעלי אחד דוצה ואח"כבמתא
 קנ"ו סי' ח"ג אחר. בי"דבפני

 להרוב. דעתו לבטל מחוייב היחיד בבי"ד, אםמבאר
 ק"מ סי'ח"ב

 קבוע בי"ד דין להם יש אי יארק בנוא דינין בתיבענין
 קמ"ב סי' ח"הבמתא.

 יכולים ואם הדין מן עצמו לסלק הדיין יכולמתי
 קמ"ו סי' ח"ב בשנים. פס"ר להוציא הנותריםהריינים

 ההחלטה ובתבו הפס"ד החליטו גבר בזבל"אבדנו
 בשנים פס"ד כתבו והנשארים אחד דיין ברחואח"כ
 יכולים תלתא מגו תרי שגם בירורין בשטרונכתב
 קמ"ז סי' ח"ב פס"ד.להוציא

 בעל על .(/.ץ.(/ המשרד לפי להתלתן איסור ישאם
 בלי החוק עפ"י כדבעי הסקה לו נותן שאינוהבית
 קנ"ד סי' ח"ג מבי"ר. רשותנטילת

 יד מכתב שהעתקתי מהרש"ם מהגאון אחדיםפסקים
 קנ"ז סי' ח"ג ע"ה. בלאך חיים ר'של

 הלואההלכות
 כספיםשמיטת

 לבי"ד שכותב כתב ע"י פרוזבול לעשות יכולאם
 בע"פ. להיות שצריך או חובותיו, כלשמוסר

 קנ"ד סי'ח"א

 ונטען טועןהלכות
 עיסקא. היתר עפ"י נעשה שלא שטעןבלוה

 קמ"ט סי'ח"ה

 חוב גבייתהלכות
 חבירו. בעד בביהכ"נ ספר או מקום לתפוס מותראי

 קצ"חח"ר

 והורמן אחד עני עבור צרקה לקבל שהולךבאחר
 ותן החוב את קח לו ואמר להתורם מעות חייבשהמקבץ
 קמ"ו סי' ח"הלהעני.

 קנ"ז סי' ח"ג הנתבע. מעות לעקל לבי"ר כח ישמתי

 ק"נ סי'ח"ה לבע"ח. תופסבענין
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 שותפיןהלכות

 הודיע אבל שותפו מדעת שלא השותפות חלוקתבענין
 קס"ב סי' ח"א מזה.לו

 רוצה והבן בשותפות עסק להם שהיה ובנו אבבענין
 קס"ג סי'ח"ה השותפות. מןלחלק

 שלוחיןהלכףי2

 קס"א סי'ח"ה עבירה. לדבר שליח איןבענין

 משוי מצי לא עביד מצי דלא דמילתא הכללבענין
 סעי' ש"ה סי' יו"ד בדמ"ר שכתב הנוב"י בדברישליח,
 ר"א סי' ח"דיו"ד.

 כמותו. אדם של בשלוחו רי"ד התוס'בענין
 ק"פ סי'ח"ד

 וממכר מקחהלכות

 והשאר מעות מקצת רק ונתנו שדה שקנו שותפותבעסק
 השדה מכר והמוכר בזמנו. המעות נתנו ולא זמןהגבילו
 קמ"ח סי' ח"ב חלקם. תובעים והשותפים גדולבריוח

 ושילם ישראל בארץ ספרים ממוכר ספרים קנהראובן
 שמעון אם בדרך ונאכדו לארה"כ שלחם והמוכרקודם,
 קנ"א סי' ח"ב באחריותן.חייב

 לקנות מותר אם מהממשלה רשיון בלי יין שמוכרמי
 עליו לקדש מותר ואם דינא, דמלכותא דינא מטעםהיין

 ק"נ סי' ח"ב בעבירה. הבאה מצוהמטעם

 טעות וכוקח אףנאההלכףי2

 המצרכים כשנתייקרו אוכל צרכי המוכר חנות בעלבדין
 לשנותו. מותר האם מחיר, עליהם מודבקוהיה

 קס"ה סי'ח"ד

 בירך דוחק ומחמת במקחו ונתאנה אתרוג שקנדבמי
 קפ"ח סי' ח"ד טעות. מקח לענין דינו ביו"ט,עליו

 קם"ג סי' ח"ג במחירים. אתרוגים סוחרי טעותבענין

 מרע שכיב כותנתהלכףי2

 מהיום כדין נכתבה ולא עו"ד ע"י שנעשה צוואהבענין
 דתוה"ק. עפ"י ערך לה יש אם מיתה לאחרועד

 קפ"ד סי'ח"ד

 קנ"א סי'ח"ה בריא. צוואת שטר נוסחבענין

 קמ"ז סי'ח"ה בערכאות. הנעשה צוואהבענין

 העביר הבכור ולבנו לבניו, צוואה שעשהבאחד
 קמ"ח סי' ח"המנחלתו.

 ומציאה אבידההלכות

 לארה"ב והביאם הדמים מארצות קודש ספרי שהצילמי
 להם. להחזירם מחוייב אם הבעלים, באוואח"כ

 קנ"ז סי'ח"א

 הסובייטית, הממשלה מידי עתיקה מנורה קנהאחד
 קנ"ט סי' ח"א אותה. והכירו היורשיםובאו

 וחזרה שהוזלה פרוטה ובדין מדעת, שלא יאושבענין
 קצ"ז סי' ח"דוהוקרה.

 מאת לביהמ"ד שניתן כספר שנמצאו מעותבענין
 קנ"ב סי' ח"ההיורשים.

 נחלותהלכות

 בעזבון חלק להם יהיה שהבנות טצדקי לעשות מותראי
 הדין. משורת לפנים לעשות לכוף מותר ואיאביהם,

 קצ"ב סי'ח"ד

 שוכרהלכות

 השנה, כל על השכירות את ושילם דירה שכראחד
 שכר להוזיל מהממשלה חדש חוק יצא השנהובאמצע
 המותר להשוכר להחזיר צריך המשכיר אםדירות,
 ק"ס סי' ח"א דינא. דמלכותא דינאמטעם

 קנ"ה סי'ח"ה להמשכיר. השוכר ביןבדו"ד

 פועלים שכירותהלכות

 הרב את להעביר הקהילה מנהלי ביד כח ישאם
 קנ"ט סי' ח"הממשמרתו.

 הקהל ורוב ממשמרתו, הרב את שהעבירו פרנסיםבדבר
 שם היה ומקודם חרש, כהכ"נ ופתחו הרכ עםהלכו
 אם צדקה, נדבו אנשים והרבה הכנסת בית עבורמגבית
 הרב. של הכנסת לבית ליתנו המעות את לעכביכולים

 ק"ס סי'ח"ה

 קפ"ט סי'ח"ד ממשמרתו. רב להעביר מותראם

 וגם הרב פרנסת לקפח הקהילה מנהלי יכוליםאם
 קמ"ט סי' ח"ב לו. ליתן שהתחייבומהכיבודים

 בכבודו הרב של זכותו לקפח הקהל למנהלי כח ישאם
 ממשמרתו. להעבירו ומכש"כ בפרנסתואו

 קנ"ה סי'ח"ג

 שאלההלכות

 יותר הרבה ששוה יומין עתיק ספר מחבירו שאלאחד
 רוצה המשאיל השואל, מיד ונאבד רגילמספר

 מחיר לשלם רוצה והשואל הספר שיווי כפיתשלומים
 קנ"ג סי' ח"ג רגיל.ספר
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 וגזילה גניבההלכות

 טוען והסופר לבדיקה לסופר ס"ת שנתנו קהילהבענין
 פרעון. קבל ולא מקודם אחר לאיש זה ס"ת מכרשהוא

 קמ"ר סי'ח"ה

 ק"מ סי'ח"ר מריש. תקנתבענין

 נזיקיןהלכות
 מחויב אי מלאכתו בעת לבעה"ב שהפסיד פועלבדין

 קפ"ו סי' ח"רלשלם.

 ותיקן שני רייר ובא הדירה את שקלקל דיירבענין
 לתקן הראשון לרייר הבעה"ב תובע ואח"כהדירה
 קמ"ג סי' ח"ההדירה.

 ממון מאברהלכות
 לדון הממשלה למשפט למסרו מותרים אם יהורירוצח
 קס"ב סי' ח"ג - קנ"ח סי' ח"אאותו.

 מות עונש להנהיג המדינה אצל להשתדל מהנכוןאם
 קס"א סי' ח"גלרוצחים.

 בחבירו חובלהלכות
 קמ"א סי'ח"ב עצמו. את לסכן לארם מותרמתי

 כרי חוטמה על ניתוח לעבור ישראל בת מותרתאם
 בעצמו. חובל מטעם הבחורים, בעיני חן למצואשתוכל

 קנ"ב סי'ח"ב

 ושינוי משקל לאבר כדי ניתוח לעבור לארם מותראם
 קנ"ת סי' ח"גהמין.

 של במצב שנמצאת בהנערה אקטואלית חמורהשאלה
 מכונה ע"י הוא חיותה וכל 8הו0(, מרמיטהשינת

 קשים יסורין סובלת והיא [010[וק85(ו הנקראלנשימה
 אופן יש אם למחלתה, תרופה שאין קבעווהרופאים
 לפדותה מיתתה לקרב המכונה ממנה לקחתלהתיר
 חמלה. מתוך המות החשת ז"א הקשים,מיסוריה

 קנ"ג סי'ח"ב

 קנ"ג סי'ח"ב הלב. השתלת בעניןדיון

 חרשות בתרופות להשתמש לו מותר אם חררירופא
 סכנה. בו שאין חולי על נסיון בבחינת עדייןשהן

 קנ"ג סי'ח"ב

 ואנשי הרופאים מלאכותית. הפלה בענין רחבכיאור
 הנורא הרצח מעשה את להתיר בזה מטפליםהחוק

 תוה"ק. רעת את בפומבי זה על להתריעוצריכים
 קנ"ד סי'ח"ב

 וכן לנכרית. הפלה לעשות מותר אם ישראלרופא
 בבית עבורתו והתחיל לרפואה ספר בביתבתלמיר
 לנכריות. הפלות לעשות לו מותר אםהחולים

 קנ"ה סי'ח"ב

 והרופא שנתעברה חמשים כבת בימים באהבאשה
 ויהיה מ010עת%40 הולד יהיה ההריון שמזהאומר

 גברה זאת שמעה האשה וכאשר המשפחה עללמעמסה
 רוצה והרופא מאור, ונחלתה שחורה המרהעליה
 ימות הוא כן כאמת אם הנסיון זה ידי ועל נסיוןלעשות
 קנ"ו סי' ח"ב העולם. לאויר שיצא בטרםהולד

 להרגה. מותר אי חיה בצורת ולד שילרהבאשה
 קפ"ז סי'ח"ד

 שעישון קבעו שהרופאים אחר סיגריות לעשן מותראם
 ט"ג סי' ח"ד סכנה.הוא

 נפש שמירתהלכות

 קנ"ט סי'ח"ג מעקה. במצוה הרמב"ם בדבריביאור

 קס"ג סי'ח"ג הזה. בזמן הדם גואל נוהג אםבענין

 ישראל בארץ הנכבשים מהשטחים נסיגהבענין
 קמ"ב סי' ח"ב הימים. ששתבמלתמת

 מפני ישראל בארץ שטחים להתזיר מותר אםבענין
 קנ"ג סי' ח"ההשלום.

 בא"י שהכריזו ישראל ארץ תושבי למנות היתר ישאי
 קפ"ג סי' ח"ד המרינה.מטעם

 העזר אכןשו"ע
 ורביה פריההלכות

 החסיר יהורה רבינו שהקפיד קרובים נשיאתבענין
 למצוה. בגמרא דאיתא קרובים נשיאת בעניןובכלל

 ס"ט סי'ח"ב

 אחיות לשתי אחים שני פעמים שתי להתחתן כראיאם
 לבן שמעון ובת שמעון לבן ראובן בת של באופןאו

 ע' סי' ח"בראובן.

 לישא שלא לו יעצו והרופאים הלב במחלת שחולהמי

 אינו אם בדיאותו את להרוס יוכלו אישות חיי כיאשה
 ל"ז,י"ב סי' ת"ר פ"ו. של עשה מצותמבטל

 טבעת לשום לה מותר אם בלידה המסתכנתאשה
 מצות קיים כבר ובעלה המקור פי לכסות הרחםבעומק
 קנ"ב סי' ח"ג ורכיה.פריה

 מאוה"ג הגאון זקני ברברי מלאכותית, הזרעהבענין
 קמ"ד סי' ח"א ליואי. ברבספרו

 והמסתעף. אתרת מאשה הולדה איברי השתלתבענין
 ח"א בסוף בשר' כל 'רופאקונטרס
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 קע"א סי' ח"ד בנשתטית. רבנים מאה היתר בעניןביאור

 ק"כ סי' ת"כ רבנים. מאה להיתר להצטרף מצוה ישאם

 אזרחיים, בנשואין לאחר ונשאת בעלה את שעזבהאשה
 יצטרך ואם וישראל משה כדת אשה לישא רוצהוהבעל
 בנשואין אשה ישא רבנים מאה היתר עללהמתין
 קט"ז סי' ח"באזרחיים.

 יש אם גט לקבל רצתה ולא בבעלה שבגדה אשהבענין
 קל"ו סי' ח"ה מ"ר. היתר ע"י לבעלהלהתיר

 קל"ה סי'ח"ב למורדת. רבנים מאה היתרענין

 ע"י רק או הבי"ד ע"י גם להיות יכול לאשה גט זיכויאם
 קל"ו סי' ת"בהבעל.

 קל"ז,קל"חח"ב רבנים. מאה היתרבענין

 קי"ז סי'ח"ב שנשתטית. באשה להתנהג איךהסדר

 קמ"ה סי'ת"א נשתטית.אודות

 וכבר ממנו גט לקבל רוצה ואינה בעלה עלמורדת
 קמ"ת סי' ח"ג בערכאות. ממנונתגרשה

 שאמה האשה על ותשש ריפורמי ראביי אצל אשהנשא
 להתיר אם אזרחי, דיווארס על ונתפרדו נכריההיתה
 קל"ח סי' ח"א גט. בלי אחרת אשה לישאלבעלה

 והשיגה כערכאות עליו וקכלה כעלה את שעזכהאשה
 רוצה. אינה וישראל משה כדת וג"פדיווארס,

 קל"ג סי'ח"ב

 דיווארס ע"י ונתפרדו מבעלה ג"פ לקבל רצתה לאאשה
 עורף ופנתה לד"ת כ"פ הוזמנה האשהממשלתי,
 ועכשיו חו"ק בלי אחרת אשה עם דר האישמלשמוע,

 על יעבור שלא לו שיתירו הבי"ד דלתי על דופקהוא
 ק"ז סי' ח"ב לו. להזדקק צריכים אםחדר"ג

 השלשת מהני דלא נשתטית בענין הנוב"י בדעתביאור
 קע"ז סי' ת"ד לכשתשתפה.גט

 כהונה ופסולי חיתון פסוליהלכות

 שהשתלמו תשובה בעלי עם להשתדך חשש ישאם
 נדה. בני של חשש מפני ויר"ש התורהבלימודי

 קמ"ד סי'ח"ד

 רופא ע"י ונימול ישראל בת על שבא מנכריהנולד
 צ"ג סי' ח"א ישראל. בת אשה לישא ורוצה שבת,מחלל

 ישראל לארץ עכשיו שעלו מאתיופיא היהודיםברבר
 קפ"א סי' ח"ד ישראל. בקהל לבוא דינםמה

 קל"ט סי'ח"ה מהודו. כאו שהוריו כןבענין

 הראשון מבעלה גט בלי שני לבעל שנשאת אשהבדין
 הממזרים. לטהר תקנה יש אם ובנות, בניםוהולידה
 קמ"ז סי' ח"ד דינא. דמלכותא דינאובענין

 שעל האמת את לומר מחוייב האם שידוך על שנשאלמי
 קע"ו סי' ח"ד שאלה. היתההמשפתה

 שישבטענה שידוכין של קשר לנתק יכוליםאם
 קל"ח סי'ת"ג ריטארדיט. - מפגרים ילדיםבהמשפחה

 ירי עלנעשה אם הפרוסטט שקד על ניתות שעברבמי
 קמ"ת,קמ"ט סי'ח"ד רכא. פצועזה

 קנ"ט סי'ח"ר הפרוסטט. שקר של ניתוחבענין

 זריקות ידי על הביצים מחלת על לחולה שריפאברופא
 תשש יש אי להביצים גם נוגע ולפעמים הכיסלתוך
 ק"נ סי' ח"ד דכא. פצוע ספק ובדין דכאפצוע

 של תששות כמה עליה ויש אשה עם שנשתרךבכהן
 ק"ס סי' ח"ד כהונה.פסולי

 אמ אזרחיים, בנשואין לאיש נשואה שהיתהאשה
 זונה. משום בעלה, מיתת לאחר לכהןמותרת

 קמ"ג סי'ת"א

 ורין לכהנים, מותרות אם ההסגר, במחנות שהיונשים
 קל"ד סי' ח"א תזקה.כהני

 לכהן. שנים משלוש פחות בגיל שנתגיירה גיורתבענין
 קל"ז סי'ח"ה

 נתגיירה ואח"כ לנכרית נשוי שהיה תשובה בעלבענין
 קל"ד,קל"ה סי' ח"ה כהן. שאביו אומרוהוא

 ונודע נתגיירה ואח"כ נכרית שנשא תשובה בעלאודות
 קל"ה ח"ה כהן. שאביולו

 וספק נכרית ספק גיורת ספק אשה ברין נבלהמעשה
 קי"ר סי' ח"ה לגר. שנשאתיהודיה

 אישותהלכות
 בנים לה דכשיש הידוע חסר הנוצר בדברי קטלנית,בדין
 קי"ח סי' ח"א חשש.אין

 באמרו לכנסה רוצה כשנתגרשה ואח"כ א"א עלבנטען
 קמ"ו סי' ח"א עליה. באשלא

 וסתירה. קינוי בלי איש אשת על נטען דין ישאם
 קמ"ו סי'ח"א

 כיון ממנו גט צריכה אם לשני, במזיד שנשאת אישאשת
 קמ"ו סי' ח"א קידושין. בה תפסושלא

 עליו. אסורה אם שני בועל בענין רחבריון
 קע"ה סי'ת"ד

 שלא לאתר ונתחתנה גט ללא מבעלה שנתפרדהבאשה
 אי גט, ע"י מבעלה נתגרשה ואח"כ הוא, שאיסורידעה
 קנ"ג,קנ"ד סי' ח"ד שהתחתנה. למימותרת

 ולישאנה לגיירה ורוצד בנים, לו וילרה נכרית עםהדר
 המבואר נטען מחשש לקבלה, אם וישראל, משהכדת

 צ"א סי' ח"א כ"ד.כיכמות
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 לו ילדה וכבר אזרחיים בנישואין נכרית שנשאבאחד
 כדת ולישאנה לגיירה ורוצה בתשובה חוזר וכעתבת,
 קי"ג סי' ח"א נטען. חשש כאן אין אם וישראל,משה

 הפרשה צריכה אם אזרחיים, בנישואין הנשואהגיורת
 צ"א סי' ח"א הבחנה. מטעםג"ח

 לו לסדר וביקש גיירה זמן ואחר נכרית שנשאבאיש
 הבחנה. חדשי ג' עדיין עברו לא אבלקידושין

 קי"ת סי'ח"ב

 שם לה ליתן ורוצה בח הנכרית אשתו לו שילדהמי
 קכ"ז סי' ח"ב אלם. גבר והוא הכנסתבבית

 שאשתו וחושש בתשובה תזר ואח"כ אשה שנשאבאחד
 קכ"ט סי' ח"ה לאתיו. נשואה הייתהכבר

 ואם גט צריכה אם אשחו מיתת לאחר חמותובנושא
 קמ"ז סי' ח"ג ממזרים. הם ממנה שנולדוהבנים

 אביו, שהוא אחד על ואמר בא אחד שאישבמעשה
 קל"א סי' ח"ה הדם. זהותובענין

 העבירה מן התרחקותהלכות

 מחיצה. הבדל בלי לנשים דרשה לדרוש מותראם
 מ' סי'ת"ג

 שמה העובדות ובתולות נשים שם יש תורניבמשרד
 להקרא רוצות נשים זכויות לשוויון הדרישהובהשפעת

 לנשואות. פנויות בין להבחין שלא כדי 45יבשם
 קל"ב סי'ח"ב

 באשה קול ובענין גברים, ע"י לנשים תורה לימודבדין
 קמ"ב סי' ח"דערוה.

 באנשים. להביט שלא מוזהרת ג"כ אשה איבדין
 קכ"א סי'ח"ב - קנ"ו סי'ח"ד

 קכ"א סי'ח"ב לאיש. יד להושיט שלא מוזהרת אשהאם

 בשמה. אשתו לקרות שלא הדין מצד זהירות ישאם
 קכ"א סי'ח"ב

 בעת בתו את לנשק לאב שאין אחד רב שפסקבמה
 ק"ב סי' ח"ב לבנה. האם וכןנדתה

 אמו, ובעל חמיו עם לרחוץ דאין כגמרא דאיתאבהא
 ק"ג סי' מ"ב האיסור. מתחיל גילמאיזה

 קידושיןהלכות
 במדינתנו. המטבעות לפי פרוטה שיעור הואכמה

 קמ"ה סי'ח"ג

 על ערער ואחד טוב אבן בה שיש בטבעת אשההמקדש
 קל"ג סי' ח"ג בסדר. שזה אמר קידושין והמסדרזה

 ה' סי'ח"א בס"ת. אשה שקידשבאחד

 שם שנוכחים מפני לקדושין עדים לייחד צריך החתןאם
 קמ"ב סי' ח"א עדות. פסוליקרובים

 קמ"ב סי'ח"א ביחד. להיות צריכים העדיםאם

 קמ"כ סי'ה"א העדיס. את לראות צריך התתןאם

 קמ"ב סי'ח"א בשושבינות. מנהגים חלופיאודות

 ק"מ סי'ח"ה השושבינות. מנהגיבענין

 ליתום. התנאים על שנחתמו קידושין עדיבענין
 קכ"ה סי'ח"ה

 הידוע להנוכל הלכה ואח"כ לנכרי שנשאתאשה
 ונכתב כתובה לה וכתב הצרמוניא עשה והואבברוקלין

 לעלמא וערק אותה עזב זמן ואחר צרק גר הכעלעל
 קכ"ט סי' ח"ב בדינה. נעשה מה נודעו לאועקבותיו

 שאמה האשה על וחשש ריפורמי ראביי אצל אשהנשא
 להחיר אם אזרתי, דיווארס על ונתפרדו נכריההיתה
 קל"ח סי' ח"א גט. בלי אחרת אשה לישאלבעלה

 קכ"ג סי'ח"ה פסולים. קידושיןבענין

 ק"ל סי'ח"ה פסולים. נישואיןבענין

 הקידושין, שסידר אחד נוכל ע"י לאיש שנשאתבאשה
 קנ"ה סי' ח"ד הקידושין. לבטל מקום ישאם

 שבת ביום ריפורמי ראביי ע"י שנתחתנה אשהבדין
 קט"ז סי' ח"ה פסולים.בעדים

 כמעשה וספק ראביי ע"י כטהרן שנשאתכאשה
 קל"ג סי' ח"ההקידושין.

 יוצר ברכת קודם יצר אשר וברך נשואין בברכתבטעה
 קמ"ג סי' ח"גהאדם.

 ברכות. שבע לשמחת תורה תלמוד ביטולבענין
 י"ד סי'ת"ה

 של בכוס לעשות מה שלישית בסעודה בשבתבחתן
 נ' סי' ח"ב ברכות.שבע

 אליה לבוא שאסור העולם בפי דשגור אלמנהבנושא
 קי"ב סי' ח"ג הנשואין. של הראשונהבלילה

 כתובותהלכות

 קל"ז סי'ח"ג ארה"ב. מטבעות לפי כתובהשיעור

 הטעות העדים מחקו החתונה ואחר בכתובהבטעות
 קמ"ב סי' ח"ג עצמן. את חתמוושוב

 ונכתב נשא מבי בכתובה לכתוב שצריך מאבביתומה
 מבי וכתבו אבוה תיבת מחקו הנשואין ואחר אבוה,מבי
 קנ"ב סי' ח"ג שנית. לתתום צריכים העדים אםנשא,

 אחר לכתוב צריכים הכתובה על החותמיםעדים
 נסתר. בלשון נכתבה שהכתובה כיון 'עד'חתימתם

 קכ"ב סי'ח"ב

 עצמו. בעולת כתובת לכתובאיך
 קע"ב סי' ח"ד - קמ"ו סי'ח"ג
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 ק"ע סי'ח"ד וחרשת. לחרש כתובהנוסח

 קכ"כ סי' ח"ה בכתובה. ונשתכח לו שהוסיפו שםבענין

 כתבו חוה במקום כטעות האשה שם שנכתכבכתוכה
 ל"ה סי' ח"גחיה.

 כיום. נכתכה והכתוכה הלילה עד שנתאחרה חופהבדין
 קל"כ סי'ח"ה

 שעשתה טוענת והיא דת על שעוכרת אשתו עלבטוען
 ק"ל סי' ח"א וכהסכמתו. כידיעתוהכל

 גיטיןהלכות

 כמקום שלא גט מועיל כיצד קי"ט( )סי' הלבושבקושית
 האחרון'. האיש 'ושנאה כתוב בתורה הרישנאה

 קס"כ סי'ח"ד

 להתנהג איך החרשת אשתו את לגרש הכאחרש
 סופרים מפי והשאלות הנוסח וסדר הגט,בכתיכת
 הלשון. ודקדוקוספרים

 קט"ו סי' ח"ה - ק"ד,ק"ה סי'ח"כ

 קי"ז סי'ח"ב שנשתטית. כאשה להתנהג איךהסדר

 קמ"ה סי'ח"א נשתטית.אודות

 הגט כתיבתדיני

 הכעל להשיג וקשה בדרך וניקב הדואר ע"י הנשלחבגט
 קל"א סי' ח"ב אחר. גט לכתוככדי

 ידי על ועדים סופר למנות יכולים אם עיגוןבמקום
 קכ"ה סי' ח"אהטלפון.

 בפניהם. שלא מקויים כתכ ידי על ועדים סופרמינוי
 קכ"ז סי'ח"א

 של האמירה ונוסח דדייני והאשרתא המינוי כתכנוסח
 קכ"ה סי' ה"א בע"פ.הבעל

 ספרדית רק ומדכר לגרש לבי"ד שבא כמי הלכהבירור
 לו לסדר מותר אם לשונו, מכינים אינם והסופרוהעדים

 קס"ח סי' ח"ד מתורגמן. ע"יגט

 אם כהרשאה שגיאות כמה והיה ותנו כתכו ע"יבגט
 ק"ח סי' ח"כ זו. הרשאה ידי על גטלכתוב

 שגיאות הרכה כו שנמצא ותנו כתבו של מינויבדכר
 על גט לסדר יכולים אי עיגון, כמקום והואוערכוביות
 קנ"ז סי'ח"ד הזה.המינוי

 הכעל שמינה ממה לשון שינוי בקצת שנכתכ גטבענין
 קס"ה סי' ח"הלהסופר.

 את לפטור לבי"ד ללכת רצה שלא מופקר אחדאיש
 כפני מינוי כתב על לחתום רצה לא וגם בג"פאשתו
 משלו. כנוסח מינוי כתכ לכתוב רצה רקעדים

 קכ-ג סי'ח"ב

 אכיהם ששמות ונודע הגט לחתימת עדים שניבהזמין
 קכ"ד סי' ח"כ אחים. כשני ונראהשוה

 למנותו לכתחילה המסדר לכעל הסופר קרבתכענין
 קכ"ז,קכ"ח סי' ח"הכקכיעות.

 הסמינר, של הב"ד אצל גיטין שכותב גיטין סופרכענין
 יכתוכ לא ששוב שהכטיח אחרי לא, או לפוסלואם

 קמ"ט סי' ח"אעבורם.

 ק"כ סי'ח"ה בגט. מוקדםכחשש

 גיטין שמותדיני
 שאין למקום שום' 'וכל שכותבין ממקום הנשלחכגט

 ועדים סופר מינוי ע"י גט והוא שום,, 'וכלכותכין
 קל"ה סי' ח"אככת"י.

 לפולין עכשיו השייכת בגרמניה שטעטין העירכשם
 ואיך בגיטין, לכתוכ איך לשטשעטשין, שמהונשתנה
 קכ"ט סי' ח"א השפופות. אותיותלכתוכ

 אכיו כשם לכתוכ אם אשתו, את לגרש הרוצהחלל
 ק"נ סי' ח"א'הכהן'.

 גיטין. כ' צריך אם לוי או כהן הוא אם שמסופקכמגרש
 קע"ט סי'ח"ד

 מותר אם לוי אינו וכאמת לוי הכעל על שנכתבבגט
 ל"ה סי' ח"ג הגט. לה וליתן הלוי תיכתלמחוק

 שהכל החניכה רק גגט לכתחילה לכתוב יכוליםאם
 קכ"ב סי' ח"א אותו.קורין

 שהכלהאנגלי שם לפני העריסה שם לכתוב צריכיםאם
 קכ"ג סי'ח"א בו. לוקורין

 אמה. שם כגט לכתוכ אם העכו"ם מן ישראליתכת
 קכ"ד סי'ח"א

 כגט. אכיה ושם שמה לכתוכ איך לסורה שחזרהגיורת
 קל"ב סי'ח"א

 סתם או אבינו אכרהם כת כגט לכתוב איךכגיורת
 ק"ל סי' ת"כהגיורת.

 לכתוב אם החפשיים, לאנשים הישנים שמותכענין
 קמ"א סי' ח"א נשתקע. מחשש בגיטיןאותם

 שם יודעים שאינם מאומצים בכנים כגט לכתובאיך
 קנ"א סי' ח"ג האמיתי.אכיהם

 נעלם הכעל כי עיגון מקום והוא הנשתקע שם בגטנכתכ
 קמ"ט ח"ג לינשא. ורדופה צעירהוהאשה

 של הגדר ומה אותו קורין דמיעוטא מיעוטא שרקכשם
 קט"ו סי' ח"כ דמיעוטא.מיעוטא

 יש לפעמים המכונה, במקום דמתקרי בגט שנכתבכענין
 קס"ו סי' ח"ד פסול.חשש

 מותר אם 'דמתקרי', כמקום 'המכונה' בו שנכתככגט
 לעז. להוציא שלא דר"ת חרם מחשש זה בדיןלעיין

 קל"ט סי'ח"א

 אח"כ. או דמתקרי קודם הכהן לכתובאם
 קל"ג סי' ח"א - ק"ט סי'ח"ב
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 העריסה שם כגט נכתכ שלאאשה

 בגט. הלעז שםכשינוי

 בגט. אנגליים שמותכענין

 בו. נקראה שלא שם ותוספת כגט לע"ז שם שינויבענין
 קנ"א,קנ"כ סי'ח"ד

 כעת לה שניתן שם ודין כגיטין לע"ז שמותאודות
 ק"נ סי' ח"ג הספר. לביתשהלכה

 בגט. לכתוכ איך המתגרשת, אבי בשםבספק
 קכ"ו סי'ח"א

 קכ"א סי'ח"ה אכיה. בשם להאשה ספק שהיהבגט

 קי"ט סי'ח"א המתגרשת. אבי כשםבטעות

 בשעת מותרת אחד וכל כגט ריעותות שתי איתרמיאם
 מרוכה. הפסד כתרי הווי ולא להכשיר יש אםהדמק,

 קי"ט סי'ח"א

 ונשים אנשיםשמות
 דמתקרי. או המכונה לכתוב איך בגט, 'איסק'כשם

 קל"ג סי'ח"א

 כמו לא סגולה ושי"ז כאל"ף טשר הנקרא אשרכשם
 צרויה. ושי"ן קמוצה באל"ף בתורה קוריןשאנו

 ק"א סי'ח"ב

 יודה. בה"א או לכסוף כאל"ף בגט יודא שם לכתובאיך
 קל"ו סי'ח"ג

 או המכונה לכתוכ אם יוסי אותו וקורין יוסף ששמואיש
 קל"ד סי' ח"בדמתקרי.

 אם יודעואינו ליכ שמו שלו, הקודש שם יודע שאינומי
 ק"נ סי'ח"ג יהודה. או אריה הוא הקודששם

 איך וגם סגולית כלמ"ד הנקרא לעזער השם לקרותאיך
 קכ"ח סי' ח"ב צרויה. כמ"ם מל"ך שםלכתוב

 ששמו נתודע כך ואחר מיכאל שמו שנקרא אחדכענין
 קכ"ד סי' ח"המיכל.

 וערער "מויסעס", המכונה משה האשה אבי ששםכגט
 של בהרשאה וגם - "מאוסעס", לכתוכ שצריכיםח"א
 לקנות לסופר ציוה שהכעל נזכר לא להסופרהבעל
 קנ"א,קנ"כ סי' ח"א הכתיבה. כליעבורו

 וכן שיה ששמו ואמר לבי"ד שכא המזרח מעדותאיש
 קי"ד סי' ח"ב חתימתו. על להשגיח יש אם חותםהוא

 כלא או הטי"ת אחר בוא"ו אם אביטל שם לכתובאיך
 ק"ל סי' ה"כוא"1.

 קי"כ סי'ח"ה בגט. אלטא שם כתיכתבענין

 של או נכיאים של שמות להם שיש ישראל בארץנשים
 דניאלה כמו השם של בסוף ה' שמטילין רק אנשיםסתם

 הקודש. לשון שהוא כיון כסוף ה' לכתובאם
 קי"ג סי'ח"כ

 עוועלין, המכונה חוה המגורשת שם שנכתככגט
 לחוה שמה שינתא ואח"כ לאה איטא נקראתומעריסה
 ק"ו סי' ח"ב עוועלין. כלובפי

 לעא או חרוקה בלמ"ד ליא בין הלע"ז בשם שינויביש
 קל"ד סי' ח"ג סגולה.כלמ"ד

 וככר בתי"ו מרתא מרת ונכתכ מארטא ששמהבאשה
 קכ"ו סי' ח"ב הגט.נמסר

 אהד שאף כעוד מינא, המכונה מרים נכתכ האשהובשם
 של חשש כאן אין אם 'מרים', כשם קוראהאינו

 קנ"א,קנ"כ סי' ח"א'נשתקע'.

 סימה. כה"א או כאל"ף סימא שם בגט לכתוכ איךכדין
 קס"ה סי'ח"ד

 כשי"ן גם או וזי"ן בדל"ת השפופות אותיות לכתובאיך
 כזה. רחכ דיון דזשיקאב, או דזיקאכהיינו

 קל"ט סי'ח"ג

 כותבין איך ו'דזימי' 'דזשעימס' כגט אנגלייםבשמות
 ק"כ סי' ח"אכגט.

 האחרון. כזמן אצלנו שנתכררו גיטיןשמות
 קי"ז,קי"ח,קי"ט סי'ח"ה

 וחתימתם הגט עדידיני
 או עדיס, כתי ב' צריך אם גיטין, שני שכותביןהיכא
 השני. על גם לחתום הראשון על שחתמו העדיםיכולים

 קכ"א סי'ח"א

 סוטה, כענין וגם שגיאות, כו שהיה שליח ע"י גטבדין
 קס"א סי' ח"ד כגט. כתב גכי עלוכתכ

 ולשמה לשמו היה ובמחשכתו הגט על שמו שחתםבעד
 קס"ג סי' ח"ד כפיו. הוציא לאאכל

 לשמה. נכתכ שלא שם על קולמוס העברתבענין
 קם"ד סי'ח"ד

 החתימה קודם לומר שכח הגט מעידי שאחדכדין
 אחר שנית וחתם גירושין ולשם ולשמה לשמושחותם
 קנ"ח סי' ח"ד השני.העד

 למסור כשרים עדים שם שאין למקום שנשלחגט
 קמ"א סי' ח"ה לאשה. הגטכפניהם

 ברוסיאנשארו שכעליהן הסוביטית רוסיא מגוליכנשים
 וישראל,משה כדת כג"פ נשותיהם לגרשומסכימים

 מה עדיס, להיות שיכולים כשרים עדים שם איןאכל
 קכ"ג ח"כ מעיגונן. להתירןלעשות

 האויר. מן וקולטתו האשה מיד שנפלגט
 קע"ד סי'ח"ד

 לפלוני. רק תנשא שלא כתנאי אשתו אתהמגרש
 קמ"ו סי'ח"א

 ק"א סי'ח"כ

 ק"מ,קמ"א סי'ח"ג

 קס"ב סי'ח"ד
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 הגט שליחהלכות

 ומה מקומו שם לכתוב צריכים אם הגטבשליח
 ק"ל סי' ח"במלאכחו.

 קל"ח סי'ח"ה קבלה. שליח ע"יבגט

 בבי"ד למנוח ורצה האשה אח מצא שלא הגטשליח
 המינוי, בשעח בידו אינו הגט וגם במקומו, אחרשליח
 'טלי וחשש לשליח', מימסרן לא 'מילי חשש איןאם
 קמ"ח סי' ח"א קרקע'. גבי מעלגיטך

 והאשרחא ההרשאוח של הנוסח וכל העצהמבאר
 קי"ב סי' ח"בדדיינא.

 על חשש יש אם בהרשאה טעוח שנראה שליח ע"יבגט
 הגט. כחיבח זמן בהרשאה כראוי נכחב שלא כיוןהגט

 קכ"ה סי'ח"ב

 על גט לסדר יש אם ניירוח ב' על שנכחבהרשאה
 ק"י סי' ח"כ זו.הרשאה

 ומוחרח ממנו מגורשח היא והרי בה שנכחבבהרשאה
 ק"י סי' ח"ב מכהן. לבר אדם לכללהינשא

 מיד קבלה שליח ע"י גט לסדר יכולים הדחק בשעחאם
 קל"ו סי' ח"א הולכה.שליח

 יכול אם הדחק בשעת וחנו כחבו בענין גדולדיון
 להולכה. שליח מיד קבלה שליח ע"י גםלעשוח

 קמ"ו סי'ח"ד

 אחר. שליח למנוח הבי"ד יכולים אם שמח, הגטשליח
 ק"מ סי'ח"א

 והגר"י הנוב"י במחלוקת שליח ע"י בע"כ גט בעניןדיון
 ק"פ סי' ח"דמהאמבורג.

 שליח להיות נחרצה ואח"כ בידיעחו שלא שליחבעשו
 קל"ט סי' ח"ב ברירה. חשש בזה ישאם

 שליח לעשוח וא"א ישראל מדח ויצא שנחנצרבעל
 כן גם גט לה ולזכות והשליחות הגט יכטל שלאמחשש
 ועדים וסופר בי"ד אין הבעל שבמקום מפניא"א

 קי"א סי' ח"ב בזה. לעשוח מהכשרים,

 קס"ז סי'ח"ד בגיטין. הדחק שעח גדר הואמה

 גט למחן חקנה לעשות דאיחחא עיגונא בחקנחקונטרס
 קמ"ג סי' ח"ד ולעגנה. מהאשה ממון לבקששלא

 קי"ג סי'ח"ה עיגונא. בעניןשאלה

 כדח פטורין בגט אוחה לגרש אשחו עם שהחפשרבאיש
 יהלום עם טבעת הושלש וגם לו והבטיחה וישראלמשה
 מן היהלום את לקחה ובערמה הגט, אחר ליחןגדול

 זכוכיח. של יהלום במקומו ונתנההשליש
 קמ"ה סי'ח"ד

 מדינח של המחוקקים ביח לפני החדשה ההצעהבענין
 ודיון בעיגון. למעט לחועלח להיוח שיכול יארקנוא
 מי שנל הנ"ל חוק ידי על מעושה חשש בעניןוחב

 משה כדח לגרש ג"כ צריך וישראל משה כדחשהחחתן
 קס"ט סי' ח"דוישראל.

 גבורת לו שאין בבעל נישואין לבטל מקום ישאם
 בבחוליה. עדיין שדאשה קבעו והרופאיםאנשים

 קל"ה סי'ח"ג

 זקני ובדברי שנחגרשה, בי"ד המעשה שאבדדאשה
 לבי"ד הבאה דאשה שכחב יהושע ספר בעלהגאון
 קל"א סי' ח"א אני. דפנויה במיגו נאמנח פרועוראשה

 וחליצה יבוםהלכות
 שאחי גב"ע סמך ועל בנים, בלא מח שבעלהאשה
 שאחי שמעה וכעח בנים, כבר וילדה נשאת נדרג,בעלה
 בעלה כשאחי בעלה עם להשאר מוחרח אם חי,בעלה
 או בעלה, תחח בעודה לה יחלוין ואם לה. יחלוץהקודם

 שניח. יקדשנה ואח"כ ויחלוץ, קודם,שתחגרש
 קמ"ז סי'ח"א

 ח"א בסוף בשר" כל "רופאקונטרס
 ומקרובטיקה הביולוגיא בחכמת החדשות בההמצאות פלסטיים ניתוחים בעניני הלכהבירור

 כדלהלן. התורה דיני ע"פ בזה המסתעפים האסורים גדרי לכל רחבוביאור

 או לחברו מאבריו אחד אח ליחן לאדם מותראםא.
 הנשמה שאין אבר אפילו בשכר, או בחנםלאחיו,
 בעצמו. חובל איסור מטעם בו,חלויה

 אדם בגוף לדשחילו המח מן אבר לקחח מוחראםב.
 הנאה, איסור מטעם פיקו"נ, דליכא במקוםחי

 קכורה. מצות עי"ז מכטל וגם המת,וניוול

 לעשוחו. אופן באיזה נמש פיקוחבמקוםג.

 יציאח אחר ממנו לקחת מותו לפני ציווה אחדאםך.
 להיוח בביה"ח בבנק אותם ולחח עיניו אחנשמחו
 אח להאיר בסנורים המוכה איש מצוא עת עדשם

 לקיים מוחר אם לראוח, שיוכל לרפאוחועיניו
דברו.

 במקום לכהן המת מן אבר להשחיל מותראםה.
 נפש. פיקוחדליכא

 מותר אם פניה, עור בהרות ע"י שנתקלקלאשה1.
 בעור גם אם פניה, על להפשיט המח מן עורלקחח
 במת. הנאה ואיסור ניוול משוםאיכא

 איברי ממנה לחחוך להרשוח לאשה מוחרהאםז.
 ובאיזה חבלה, ואיסור סירוס איסור מטעםדהולדה,
 בעלה. הסכמת צריכה אינהמקרה
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 איברי לקרבה להשתיל מותרת אם עקרה,אשהח.

 אהרת. מאשההולדה

 אחרת, מאשה הולדה איברי לקרבה ששתלהאשהט.
 זו, מהשתלה הנולר הולר של העיקרית האםמי

 ובזה וילרה, שהרה האשה או האיבריםבעלת
 עריות, ירושה, כמו התורה, דיני לכמהנפק"מ
 חלציה יוצאי עם להתחתן מותר הולד אםדהיינו
 בירושתה. חלק נוטל ואם ההולרה, אברי בעלתשל

 מעריות או איש מאשת איברים לקחת מותראםי.
 ערוה. באיסורי פגישה בגרר זה אין אם קהל,ופסולי

 הולדה באיברי עקרות לפקוד להשתמש מותראםיא.
מנכריה.

 מעריות. הולדה אברי ע"י וילרה שנתעברהאשהיב.
 לא. או נפסל הולד אם כן, לעשות דאסורהאת"ל

 כהונה מפסולי איברים לקתת מותרת אט כהן,אשתיג.
 וחלוצה. גרושהכמו

 תורה דיני ולכמה כהנים לטומאת גם נוגע זה דבריך.
 מזה.המסתעפים

 הש"ס בסוגיית והארות הערות כמה יבואר אגבטך.
 אלו. לעניניםבנוגע

 רפואה בעניניעוד

 והוכרחו הסרטן מחולי הרר על ניתוח שעברהבאשה
 לידע נסיון לעשות שתסכים ממנד בקשו אםלנתחה
 למצוא חולים שאר לתועלת ויהיה המחלהשורש
 מה הדד, את לקבור יוכלו לא זה ועקב זו למחלהרפואה
 פ"ה סי' ח"ב הדין. עפ"ילעשות

 של במצב שנמצאת בהנערה אקטואלית חמורהשאלה
 מכונה ע"י הוא חיותה וכל 8ם(0](, מרמיטהשינת

 קשים יסורין סובלת והיא [10ם[1ק85([ הנקראלנשימה
 אופן יש אם למחלתה, תרופה שאין קבעווהרופאים
 לפרותה מיתתה לקרב דמכונה ממנה לקחתלהתיר
 חמלה. מתוך המות דחשת ז"א הקשים,מיסוריה

 קנ"ג סי'ח"ב

 קנ"ג סי'ח"ב הלב. השתלת בעניןדיון

 חרשות בתרופות להשתמש לו מותר אם חרדירופא
 סכנה. בו שאין חולי על נסיון בבחינת עדייןשהן

 קנ"ג סי'ח"ב

 כרי חוטמה על ניתוח לעבור ישראל בת מותרתאם
 בעצמו. חובל מטעם הבחורים, בעיני חן למצואשתוכל

 קנ"ב סי'ח"ב

 ושינוי משקל לאבד כרי ניתוח לעבור לאדם מותראם
 קנ"ח סי' ח"גהמין.

  מאוה"ג הגאון זקני כדכרי מלאכותית, הזרעהבענין
 קמ"ר סי' ח"א ליואי. ברבספרו

 ואנשי הרופאים מלאכותית. הפלה בענין רחבביאור
 הנורא הרצח מעשה את להתיר בזה מטפליםהתוק

 תוה"ק. דעת את בפומבי זה על להתריעוצריכים
 קנ"ר סי'ח"ב

 וכן לנכרית. הפלה לעשות מותר אם ישראלרופא
 בבית עבודתו והתחיל לרפואה ספר בביתבתלמיר
 לנכריות. הפלות לעשות לו מותר אםהחולים

 קנ"ה סי'ח"ב

 והרופא שנתעברה חמשים כבת בימים באהבאשה
 ויהיה 80104ח440 הולד יהיה ההריון שמזהאומר

 גברה זאת שמעה האשה וכאשר המשפחה עללמעמסה
 רוצה והרופא מאור, ונחלתה שחורה המרהעליה
 ימות הוא כן באמת אם הנסיון זה ירי ועל נסיוןלעשות
 קנ"ו סי' ח"ב העולם. לאויר שיצא בטרםהולר

 מהמחלה ישראל בני להציל תקנה לעשות צריכיםאם
 צ"ח סי' ח"ה 'איירס'.הממארת

 הטבעת פי לו וסתמו הכרכשתא על ניתוח לו שעשומי
 של כיס לו תלוי היציאה נקב ועל בבטן יציאה לוועשו

 הבטן אל מחובר והכיס הצואה יפלו ושםפלאסטיק
 זורקין הכיס וכשנתמלא הצואה ריח ירגישו שלאמהודק
 בדברים יתנהג איך במקומו אחר ומניחיםאותו

 מ"א סי' ח"ב ותפילה. קרי"ש תפילין,שבקדושה,

 בבית והרופא השקד פרוסטט על ניתוח לו שהיהמי
 ומן האבר בתוך גומי של שפופרת לו שםהחולים

 בלי פלסטיקה של כיס לתוך ההשתנה יוצאהשפופרת
 ולתפילה. ולקרי"ש לתפילין הדין מהוהרגשה,

 מ"ב סי'ח"ב

 של השלפוחית כל להוציא הרופאים שהוצרכובחולה
 ובזמן בטנו, על תלוי פלסטיק של כיס לו ועשושתן,
 לדברים דינו מה בעצמו, להוריקו צריך מלאשהכיס

 מ"ב סי' ח"ב יצר. אשר ולברכתשבקרושה,

 אבל ניתוח לו לעשות שנחוץ סכנה בו שישבחולה
 מותר אם יומיים או יום זמן שיש אומריםהרופאים
 פ"ב סי' ח"ג בשבת. לעשותהניתוח

 מזיהום. להינצל כדי בשבת זריקות לעשות מותראם
 ע"ח סי'ח"ג

 ולצאת בגדו על מכשיר בשבת להחזיק לרופא מותראם
 לחולה לו כשצריכים לו מודיעים זה שע"ילרה"ר,
 ס"ג סי' ח"אמסוכן.

 לו נזדמן ואח"כ שבת חילול על במזיד שעברבמי
 אי שעשה שבת החילול ע"י אותו והציל נפשפיקוח
 פ"ג סי' ח"ד עונשו. זה ע"ינפקע

 לנהגלקרוא להקפיד יש אי החולים לבית לנסועבצריך
 פ"ג סי'ח"ד שבת. מחלליהודי

 ויו"ט בשבת החולים בבית העובד הרופא יתנהגאיך
 נ"ג סי' ח"ד פסח. בליל מצה וכזית סוכה מצותלקיים

 למולו יוכל לא ועי"ו לילד ניתוח לעשות מותראי
 קל"ו סי' ח"דבזמנו.
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 לחוש ואם ההולדה ככלי רפואי לטיפול דצריכהאשה ידי על נעשה אם הפרוסטט שקד על ניתוח שעכרכמי
 דם. כלא הקבר פתיחת אין דקיי"ל לדא עי"ז קמ"ח,קמ"ט סי' ח"ד דכא. פצועזה

 ע"ט סי'ח"א
 קנ"ט סי'ח"ד הפרוסטט. שקד של ניתוחכענין

 וחיוח כהמות על מדעיים נסיונות לעשות מותראם
 קמ"ד סי'ח"ג חיים. כעלי צערמחשש זריקות ידי על הכיצים מחלת על לחולה שריפאכרופא
 חשש יש אי להכיצים גם נוגע ולפעמים הכיםלתוך
 ק"נ סי'ח"ד דכא. פצוע ספק וכדין דכאפצוע

 בש"ס והערותחידושים
 בבליתלמוד

ברכות
 קל"ג סי'ח"ג במשנה. הערה ע"א.כ'

 שהזמן ררכנן מ"ע לגכי ותוס' רש"י כמחלוקת ע"כ.כ'
 מ"א סי' ח"ד - פ"ד סו"ם ח"כ פטורות. נשים אםגרמא

 קכ"ה/יב סי'ח"ג רש"י. דכרי ביאור ע"א.כ"כ

 קודם. תדיר כענין 'הלכה' בתוד"ה ע"א.כ"ח
 ל"כ/ז סי'ח"ר

 קל"ו סי'ח"א היה. מתי הקטן, שמואל ע"כ.כ"ח

 לא תחטא, ולא תרוי לא שפירש רש"י כדכרי ע"כ,כ"ט
 ל"א סי' ח"כ כיין.תשתכר

 ור"ע. ר"י כמחלוקת נפקדת' עקרה הייתה 'אם ע"כ.ל"א
 קנ"ח אות ח"א סוף כשר' כל 'רופאקונטרם

 מכניס אתה מתי עד לרע"ק ר"ג ליה אמר ע"א.ל"ז
 קמ"ה סי' ח"ב המחלוקת. ביןראשך

 וכהאי כעשה, רעוכר עבדו משחרר כענין ע"כ.מ"ו
 מ"ו סי' ח"ה לעשרה. לצרפו עבדו שיחררדר"א

 דמברך הרמכ"ם כשם דכתכ כרכות סוף תר"יכדכרי
 ל"ב/ד סי' ח"ר מיטתו. על השחרכרכת

כלאים
 פ"ט/ג סי'ח"ג מ"י. פ"ט כלאיםכמשנה

שבת
 כ"ד - כ"א דחנוכהבסוגיא

 כ"א רף שכת הגמרא דכרי על הערה - חנוכהכעניני
 לשכה היה לדשמן והרי שכהיכל' השמנים כל'וטמאו
 מ"ט סי' ח"א רמדות. כפ"כ כמבוארמיוחרת

 תייכות רנשים כ"ג רף שכת כגמ' חנוכה בעניןמאמר
 מ"א סי' ח"ד הנם. כאותו היו הן שאף חנוכהכנר

 עזרה רהרי חנוכה בנס מצאנז הגה"ק קושייתברבר
 ק"ו סי' ח"ד טהור. כרה"ר טומאה וספק רה"רהייתה

 שהרמ"א ומה הרמב"ם, כדברי נכון פי, - חנוכהכעניני
 נ' סי' ח"א כמותו.פוסק

 אפרים. השער קושיית לתרץ - חנוכה לנר שריפהשמן
 מ"ח סי'ח"א

 קבלה לא דר"י משמיה דאכיי, בהא דככתה,כסוגיא
 כיטול, בעניני רחכ וביאור קיכלה. יוחנן ררביומשמיה
 מ"ז סי' ח"א ומהותו.גררו

 נ"א סי'ח"א דכבתה. כסוגיא חנוכהכעניני

 פטורות. נשים אם גרמא שהזמן דרכנןמצוה
 מ"א סי' ח-ד - פ"ד סי'ח"ב

 בן מתתיהו בימי הנסים' 'על כתפילת - חנוכה,כעניני
 על או יוחנן על מוסכ גדול' 'כהן אם גרול', 'כהןיוחנן

 מ"ה סי' ח"אמתתיהו.

 נרות 'והדליקו הנסים על כתפילת הנאמר עלפי'
 כהיכל. היה המנורה מקום והרי קדשך',בחצרות

 מ"ו סי'ח"א

 ל"ז סי'ח"ה חנוכה.ענייני

 שמור צכי ונמצא לשמרו כיתו את 'נועל ע"כ.ק"ו
 כר"ן. המוכא הרשכ"א כרכריכתוכו'

 א'/יד סי' ח"ה - נ"ו סי'ח"כ

פסחים
 פ"ו סי'ח"ג רש"י, כדברי כיאור ע"א.כ'

 רש"י. כרכרי אונס. או פשיעה הוי שכחה אם ע"ב.ו'
 כ"ר סי'ח"א

 ל"ו סי'ח"ר מצה. כרוכ חמץ כיטול כדין ע"א.ז'

 חמץ כקנה רק מלקות חייב שאינו ימצא דכל לאובענין
 ל"ה סי' ח"דבפסח.

 מ"ט סי'ח"ה בזמנו. שלא פסח קרבן אכילתכענין

 שחיטה כשעת ערלים היו אם פסח קרבן שחיטתבענין
 קכ"כ סי' ח"ג פסח. אכילת קודם עצמן אתומלו

 קנ"ג סי'ח"ג כגמרא. הערד ע"ט.דף

 מ"ד סי'ח"ד נתקדשו. לא ועליות גגין ע"ב.פ"ה ק"ז סי,ח"ר חנוכה. כעניןעור
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 השנהראש

 נטל דר"י בסופ"ב בר"ה ובמשנה החודש, קידושבענין
 בחשכונו, יוה"כ שחל כיום ר"ג אצל ליבנה והלךמקלו

 דעתו, לבטל דאסור איתא דהוריות פ"בובמתניתין
 מ"ה סי' ח"הוהמסתעף.

יומא
 ההיכל בין דלתות ראשון בבית היה אם ע"א.נ"ד

 ב' סי' ח"א הקדשים.לקודש

סוכה

 המחבר מחתן - מחמתה מרובה צילתה בענין ע"א.כ'
 ע"ד סי' ח"ה שליט"א. מפיטסבורגהאדמו"ר

 הבאהמצוה בענין 'ההוא' ד"ה התוס' בדברי ע"א.ט'
 כ"ט סי'ח"ב שכ"ה. מצוה המנ"ח ובדבריכעבירה,

 קע"ח/ג סי'ח"ד הנ"ל. התוס' בדבריעוד

 בזמן הי"ב פ"ח לולב הל' הרמב"ם בדברי ע"ב.נ"א
 נ"ו סי' ח"א השואכה. בית לשמחת הגזוזטרהעשיית

מגילה
 לע"א. מע"ב רש"י דכרי סתירת יישוכ ע"א.כ"ו

 ל"ו סו"סח"ג

יבמות
 א' סי' ח"ג תתגודדו'. ד'לא בסוגיא רחכ כיאור ע"ב.י"ג

 ימים. ירח בפירוש המאירי בדברי ביאור ע"ב.מ"ח
 קי"ח סי'ח"ב

 צריך אין בנה שנתגיירה מעוברת נכרית ע"א.ע"ז
 קמ"ד/ג סי' ח"אטבילה.

 דחלק טבל איסור בטעם רש"י בשיטת ביאור ע"א.פ"ו
 צ' סי' ח"א ביה. פתיכאהתרומה

כתובות

 ר"י על 'חלולין' ד"ה התוס' קושיית ביישוב ע"ב.כ"ט
 אם תלי' ממזרים דהבנים דהא משמע פ"ק מתמורהשם
 זצ"ל. המחבר מאבי - תופסין. הקדושיןאין

 קנ"ג סי'ח"א

נדרים
 קטנה. שהיא יולדת משכחת אם בגמ', ע"ב.ל"ה

 קע"ח סי'ח"ד

נזיר

 שליח משוי מצי לא עביד מצי דלא דמילתא הכללכענין
 יו"ד. סעי' ש"ה סי' יו"ד בדמ"ר שכתב הנוב"יכדברי

 ר"א סי'ח"ד

סוטה

 מה על שהקשה המהרי"ט קושיית בדבר ע"א.י"ט
 קיי"ל אנן הרי ושותה חוזרת בועלים בשנידקיי"ל

 צריכה למה א"כ ואותה, אותו להבא, גם בודקיםדהמים
 ל' סי' ח"כלשתות.

גיטין
 עליהם מפריש להיות פירות דהמניח בסוגיא ע"א.ל"א

 קצ"ה סי' ח"ד קיימין. שהםכחזקת

קידושין
 קל"ג/ו סי'ח"ג לי. שוה לרידי ע"א.ח'

 כמותו. אדם של בשלוחו רי"ד התוס'בענין
 ק"פ סי'ח"ד

 קמאבבא

 חציו משום אשו בענין ור"ל דר"י בפלוגתא ע"א,כ"ב
 קצ"ו סי' ח"ד ממונו. משוםאו

 מ"ד סי' ח"ה תורה. כלא ימים ג' יהיו שלא ע"א.פ"ב

 מציעאבבא
 'דאמרי'. ד"ה התוס' בדברי דיון ע"ב.י'

 קנ"ה סו"סח"ב

 פרוטה וכדין מדעת. שלא יאוש בענין ע"ב,כ"א
 קצ"ז סי' ח"ד ע"א(. )כ"ז והוקרה וחזרהשהוזלה

סנהדרין
 הניח הורקנוס בן רר"א הגמ' ברברי ביאור ע"א.ס"ח

 פ"ט סי' ח"א נידויו. בזמןתפילין

 אחת מזוזה אפילו כה שיש 'עיר בגמ' קושיא ע"א.קי"ג
 ביעור מצות לקיים יכולים אי הנידחת', עיר נעשיתאינה
 גרמא. ע"י מצוה לקיים יתכן ואם עכו"ם,ע"י

 ק"צ סי'ח"ד

 קודש. כתבי של הדין ומהו הנידחת עיר שריפתכענין
 קצ"א סי'ח"ד

מכות
 קם"ג סי'ח"ג רש"י. ברברי הערה ע"א.כ'

חולין
 בקושית רובא' בתר דאזלינן מילתא הא 'מנא ע"א.י"א

 מצורע. מצפורי ילפינן לא למה זצ"ל מבעלזאהגה"ק
 קס"ד סי'ח"ה

 הרצכ"ה הגאון כשם העולם קושית על יישוכ ע"כ.י"א
 קס"ב סי' ח"ה ז"ל.הלברשטאט

בכורות
 י"ב/ד סי' ח"ד דשרי. מנלן טהורה בהמה חלב ע"ב.ו'

תמורה

 עולה. זו של רגלה האומר בסוגיא ביאורי"א.
 ק"ד סי'ח"א



מפתח

 ירושלמיתלמוד

ברכות

שקלים
 עבודה. מעכבין ומזבחוח מנורה אם ה"בפ"ד

 קנ"ה סי'ח"א

 קטפריסוח מי ה"ב פ"ו שקלים הירושלמי דבריבפירוש
 קנ"ה סי' ח"א לנדה. ופסוליןהן

נדרים
 נש בר דחד בעובדא נדרים בירושלמי ביאור ה"ה.פ"ה
 ה' סי' ח"א בס"ח.קידש

סוטה

 עשייח בזמן סוטה הירושלמי בגירסח יישוב מ"ז.פ"ז
 נ"ה סי' ח"א הקהל. למצוח למלךהבימה

הכללי אמ מתשו"ת

 עליו וחבוא להחמיר מוחר מחי ההגדרה בענין פ"ב.סוף
 הדיוט. נקרא ועושהו הפטור בדבר המחמיר ומחיברכה,

 ל"ג סי'ח"ד

  שרוצה לר"א אמר דרב הירושלמי, בדברי ה"א.פ"ד
 ישראל. בארץ השקיעה בזמן מנחהלהחפלל

 ז' סי'ח"ב

ערלה

 סרק אילן ע"ג מאכל אילן שהרכיב עכו"ם ה"ב.פ"ב
 קס"ד אוח בשר' כל 'רופא בקונטרסוכו'.

במקרא
 שנים עפ"י כחיב שוטטים רבפרשח מבאר י"ז,ו'.דברים לך'. מגן 'אנכי הפסוק על בפירש"י ט"ו,א'.בראשיח

 עפ"י כחיב י"ט,ט"ו בפ' ולהלן עדים שלושה או עדים כ"ז סי'ח"ד
 ע' סי' ח"ג עדים.שני

 שאח לבדי אוכל 'לא עה"פ בפירש"י א',ט'.דברים
 קס"א סי' ח"א החרגום. בדברי ביאור ל"ד,י"ד.ירמיה קס"א/יג סי'ח"גאחכם.

 הפרשה. ריש הילקוט דברי בביאור שופטים.בפרשח
 קס"א/כא סי'ח"ג

רב,ב"ם
 שמונה הרמב"ם בשיטח ביאור קמ"ט. עשה המצוחספר

 כדי כשר המאכל אם אכילה כל לידע עשהלמצוח
 להטהור. הטמא ביןלהבדיל

 ה"ו פ"א החורה יסודיהלכוח

 ה"ז. פ"ב זרה עבודההלכוח

 ה"א. פ"א חפילההלכוח

 ה"י. פ"א חפילההלכוח

 פ"ג. חפילההלכוח

 הביא שלא הרמב"ם בדברי ביאור פ"ד. חפיליןהלכוח
 ל"ט סי' ח"ה בחפילין. חציצה שלהדין

 בדברי המדוייקח הגירסא הי"ח. פ"א מילההלכוח
 קצ"ט סי' ח"דהרמב"ם.

 מ"ו/יא סי'ח"ג בכ"מ. ה"ז. פ"א שבחהלכוח

 ע"ז/י סי'ח"ג הט"ו. פי"ז שבחהלכוח

 הרמב"ם בדברי בירור ה"ג. פ"א ומצה חמץהלכוח
 או חמץ קנה כן אמ אלא יראה דכל לאו על לוקהדאינו
 בידים,חימצו
 כ"א סי' ח"ה - ל"ה סי' ח"ד - ס' סי' ח"כ - ל"ד/כח סי'ח"א

 עשייח בזמן הרמב"ם בדברי הי"ב. פ"ח לולבהלכות
 נ"ו סי' ח"א השואבה. ביח לשמחחהגזוזטרה

 הרמב"ם, בדברי נכון פי' ה"ב-ג'. פ"ד חנוכההלכוח
 נ' סי' ח"א כמוחו. פוסק שהרמ"אומה

 שפרט הרמב"ם בדברי י"ב. סו"פ ביאה איסוריהלכוח
 יש חידוש מה להחגייר, הבאים האומוח שאר ביןכושי
בזה

 פי"ג. ביאה איסוריהלכוח

 הט"ז פי"ז אסורוח מאכלוחהלכוח

 פ"א. הבחירה ביתהלכות

 פ"ו. הבחירה ביחהלכוח

 ה"ז. פ"ו פסח קרבןהלכוח

 ה"ד. פ"ח פסח קרבןהלכוח

 הי"א. פ"כ הטומאוח אבוחהלכוח

 בדברי ביאור ה"א. פי"א נפש ושמירח רוצחהלכוח
 קנ"ט סי' ח"ג מעקה. כמצותהרמכ"מ

 א'/ח סי'ח"ד ה"ג. פ"ט מלכיםהלכוח

 ע"ו סי'ח"ה

 ל"ו/יב סי'ח"ג

 א'/ד סי'ח"ד

 כ"א/ט סי'ת"ג

 כ"א/יר סי'ח"ג

 י"ח סי'ח"א

 פ"ג סי'ח"ד

 צ"ד/ב סי'ח"א

 קט"ו/ז סי'ח"ג

 ל"ו/יב סי'ח"ג

 ק"כ סר"סח"ג

 קכ"ב סי'ח"ג

 ל"ז סי'ח"ג

 צ"ה/טז סי'ח"א



הכללי אבי ניתשו"תמפתח
 ה"ג. פ"י מלכיםהלכות דלית הדמב"ם בשיטת ביאור הי"ג. פ"ט מלכיםהלכות
 לבן חלב להושיט מותר איך מידי' איכא 'מי סברתליה
 ה"ז. פ"י מלכיםהלכות ע"א סי'ח"א לפ"ע. משוםנח

 חינוךמנחת
 למול האב של מילה בחיוב המנ"ח בספיקת ב'.מצוה
 לא. או גדול בנו בנעשה ממנו החיוב פקע אםבנו

 ק"ל סי'ח"ר

 ל"ז סי'ת"ג דכריו. ביישוכ ז'.מצוה

 המנ"ח. בדברי במצה, חמץ ברוב ביטול בענין י'.מצוה
 ל' סי'ח"א

 לאכלו תודה איסור יש אם פסח ערב שבשלובפסח
 ל"ז סי' ח"ג חינוך. המנחת בזהשנסתפק

 המכילתא בפירוש חינוך המנחת בדבר כ"א.מצוה
 מ"ג סי' ח"ה ומרור. מצה על שמצוויםבשעה

 ביציאת לספר פסח בליל תייבות רנשים התינוךכדכרי
 מ"א סי' ח"דמצרים.

 קי"ח/ו סי'ח"ג ל'.מצוה

 את שהרג באחד חינוך המנחת בדברי הערה מ"ח.מצוה
 קכ"ג סי' ח"ג גלות. חייב אם בשוגגאביו

 כדיבור. כתיבה בענין המנח"ח ברברי ע'.מצוה
 קפ"ה/ד סי'ת"ד

 קצ"ט סי'ח"ד במנ"ח. הערה רכ"ט.מצוה

 כ"ט סי'ח"ב המנ"ח. בדברי שכ"ה.מצוה

 דאיןהמנ"ח שחידש במה רחב ביאור שם"ד.מצוה
 בעשה וידוי במצות וכן טובה עצה רק מצוההתשובה
 מצות שביטל על עונש לו יש אם התודה ולאתשובה
 ס"ד סי' ח"בוידוי.

 ל' סי'ח"ב המנ"ח. בדברי הערה שס"ה.מצוה

 קצ"א/ו סי'ח"ד המנ"ח. קושית מישב תם"ר.מצוה

 קי"ג סי'ח"ג

 קמ"ד/ב סי'ח"א

 מ"ז/ב סי'ח"ג בורד. - השבת מוסך ל"ב.מצוה

שונות
 ואינו שומע שאינו מתולדה חרש בענין דחבביאור
 להוציא קצת ויודע לתרשים ספר ככית שלמדמדכד,
 רוצה, שהוא מה להבין יכול עמו שדגיל ומי מפיו,הגה
 מ"ז סי' ח"ד והמצות. התורה דיני לכל משפטומה

 א' ס"ח"ג המנהגים. בשינוי תתגודדו' 'לאבענין

 איטור או חפצא איסוד הוי דרבנן איסודי אםבענין
 נ"ח סי' ח"ד - פ"ד סי' ח"בגברא.

 חבדו את שמכשיל מה"ת עור לפני שייך האםריון
 פ"ר סי' ח"ב דרבנן.באיסוד

 ע"א סי'ח"א לב"נ. החי מן אבר בדין רחבביאור

 פטורות. נשים אם גרמא שהזמן דרבנןמצוה
 מ"ז סי' ח"ה - מ"א סי' ח"ד - פ"ד סי'ח"ב

 התורה. מן 'וקדשתו' עשה מצותגדרי
 ל"ט סו"ס ח"א - קנ"ח/ו סי'ח"ג

 בעולם זמנים וחילופי התאריך, קו בענין הלכהבירור
 התורה. לריניביחם

 ס"ז סי' ח"ר - נ"ח סי' ח"ב - ל"ר סי'ח"א

 התורה זמני בענין בחז"ל הנזכרים השעות בעניןביאור
 ע"ב סי' ח"ה זמניות. או שוות שעות הםאם

 שיעודים.בעניני
 ב"ג' סי' ח"ה - קל"ז,קמ"ה סי' ח"ג - צ"ה סי'ח"ב

 ס"ג סי'ת"ה מרדות. מכת של השיעורבענין

 אבהות. ליחום הוכחה הוי הרם זהותהאם
 קל"א סי'ח"ה

 כ"ג סי' ח"א הקודש. רוח והפוסקים להגאונים היהאם

 ל"ב סי'ח"ד רבתי'. ה'תניא של המחברמי

 המן. על במדבד ישראל בני ברכו ברכהאיזה
 ה' סי'ח"ב

 ישראל בארץ הנכבשים מהשטחים נסיגהבענין
 קמ"ב סי' ח"ב הימים. ששתבמלחמת

 מפני ישראל בארץ שטחים להחזיר מותר אםבענין
 קנ"ג סי' ח"ההשלום.

 בא"י שהכריזו ישראל ארץ תושבי למנות היתר ישאי
 קפ"ג סי' ח"ר המרינה.מטעם

 יר מכתב שהעתקתי מהרש"ם מהגאון אחריםפסקים
 קנ"ט סי' ח"ג ע"ה. בלאך חיים ר'של

 במסורת לנהוג מחויב תשובה בעל בחור איבדין
 כפי לנהוג שיכול או אשכנז, או ספרד במנהגאבותיו
 נ"ד סי' ח"ד - י"ד סי' ח"ג ומוריו. מחנכיומנהג

 ישראל לממשלת ופנה ונתנצר ישראל מדת שיצאמומד
 משומד דין להגדיר כיצד אחרת, דת בן כיט,ראלילהכירו

 קל"ז סי' ח"אזה.

 גדולים. לדעת דעתו לבטל נכון או מותר איבענין
 לגרולי להתיחם כיצד למעשה ההוראה בלימודוהדרכה
 קצ"ג,קצ"ד סי' ת"רהפוסקים.

 וחיות בהמות על מרעיים נסיונות לעשות מותראם
 קמ"ד סי' ח"ג חיים. בעלי צערמחשש

 קם"ג סי'ח"ג הזה בזמן הרם גואל נוהג אםבענין


